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 *شنای ماھی آزاد
 
  

 شود میخوانده » آزاد«ماھی آزاد از این رو 
  .ندک میھ بر خالف جھت آب شنا ک

 
ران و دوران تحصیالت را در مھشید امیرشاھی، گرچھ نو جوانی را در ای

ھا را توشھ  ترین نده است و از این دو فرھنگ گزیدهانگلستان گذرا
ن فرھنگی و امان من یگانگی و سرافرازیش با جھبرداشتھ، ولی بھ گ

 ۀھای برجست ھ از بابت چھرهکجھانی  .ابت داردفرانسوی قر ۀرانکروشنف
ورانی چون زوال و و در عصر جدید نام آ ست یر بسیار غنکادیب روشنف

اما اگر من بخواھم از این  .امو را در دامان خود پرورده استکمالرو و 
نم این کھا مانند  ی از این چھرهکامیرشاھی را بھ ی میان موقعیت مھشید

ھ برای ژید ھمیشھ ادبیات کاول بھ این دلیل  .شخص آندره ژید خواھد بود
ارد و ھم و غم اصلی او ری قرار دکباالتر از فعالیت روشنف میدر مقا

ی مدرن ادبیات اھ کالسیکھ قاطعاً جزو کآثاری شده  صرف آفرینش
 ۀری ژید زائدکھ اعتبار روشنفکدیگر از این جھت  .فرانسھ و جھان است

آخر  .ھ بر آن عالوه شده استک یستنر نویسندگی او نیست بل قابلیتھ
نھان نشده است ھ ژید ھیچگاه در مواقع حساس تاریخی در پشت ھنر پکاین

و با شھامت و تیز بینی بسیار پا بھ میدان مبارزه نھاده و مواضعی گاه 
ھ ھ گذشت زمان بر درستی آنھا صحّ کرده کبسیار مردم ناپسند اتخاذ 

مونیسم، و چھ بھ کدریفوس، چھ در مقابل  ۀچھ در قضی :گذاشتھ است
  .ھنگام اشغال فرانسھ

ات و آفرینش آثار ماندگار، این خصایص، یعنی توجھ اساسی بھ ادبی
سیاست و  ۀاحساس مسؤلیت و دخالت توأم با درایت و شجاعت در زمین

چھ در طرفداری از شاپور بختیار  -نیز واھمھ نداشتن از غوغای عوام 
بی امان با اسالمگرایان  ۀچھ در دفاع از سلمان رشدی و چھ در مبارز

جتماعی مھشید ھمھ بھ عیان در حیات ھنری و ا -م بر ایران کحا
ن معاصر راکامیرشاھی نیز پیداست و وی را در بین نویسندگان و روشنف

  .سازد ایران بی تردید ممتاز می
ری اوست و ھم کموقعیت وی ھم مدیون ھنر نویسندگی و درایت روشنف

ادبی  ۀگرچھ وی از آغاز جوانی بھ صحن .مرھون دلیری و استقالل رأیش
است و با دیگر صاحب نامان این دو زمینھ ری ایران گام نھاده کو روشنف

ری و کھ محیط روشنفکھایی  از موج کچ یمرتبط و محشور بوده، بھ ھی
بھ این طرف درنوردیده و بسیاری را با خود  1340 ۀادبی ایران را از دھ

  .شیده، تن نداده استکبھ این سو و آن سو 
بھ دو  1357تا  1340ھای  ری ایران در سالکیط ھنری و روشنفمح

ی چپگرایی، و کی :گرایش متفاوت ولی ھمراه تقسیم شده بود
و  1320ی ھا ھ ریشھ دواندنش بھ سالکچپگرایی  .اسالمگرایی میدو

گشت، در طول زمان و تحت تأثیر تحوالت  میفعالیت حزب توده باز 
و در کجنبش چپ در سراسر دنیا و از بین رفتن انحصار احزاب پیرو مس

ھ کگر و پیشتازی انقالبی، بھ چند شاخھ تقسیم شده بود ارک ۀنمایندگی طبق
وشش در راه کھا ھمگی مدعی مبارزه با سرمایھ داری و  در عین تفاوت
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اسالمگرایی ھم از  .ودندتاتوری پرولتاریا بکبی طبقھ و دی ۀایجاد جامع
ھا آغاز گشت، و بھ مرور و با وام گرفتن بسیاری مفاھیم  ھمین سال

رد و بھ سرعت در بین که اول، برای خویش جایی باز سیستی از گروکمار
نندگان آثار قلمی، یعنی دانشجویان و کنندگان و بھ تبع مصرف کتولید 

این ھر دو گرایش در مخالفت با  ،در جمع .متوسط، ریشھ دواند ۀطبق
 ۀومت و در تندروی انقالبی ھمراه بود و علی رغم داشتن ریشکح

الگوھای  ۀھ مجموعکشد  یراب میری سکآبشخور ف کاوت، از یمتف
ھای سیاسی، بھ دلیل  گرایش این .بود میسیستی و جھان سوکری مارکف

ومت محمد رضا شاھی در راه ابراز عقاید سیاسی ایجاد کھ حکتضییقاتی 
ویش را یافت و معیارھای خ اس میکد، بیشتر در محیط ادبی انعرده بوک

و  40ھای  ع آثار ادبی سالثریت قاطکا .ردک  بر تولیدات ھنری تحمیل می

و در بسیاری موارد  یستھای سیاس ایران متأثر از این موضعگیری 50

 .آن ۀعرض ۀفقط بھان
 ۀبا دو چھر -ھ تندروی انقالبی کمھشید امیرشاھی در این دوران 

ردن شخصیت کترین روش برای پیدا  آسان - » ترقیخواه«و » سنتگرا«
ھ کبود از تن دادن بھ این جریان  سیاسی و مقبول افتادن در محیط ادبی

ت کشر .شید، سر باز زدک بھ دنبال خود می کبسیاری را چون خاشا
ھ بسیاری بھ قصد کآن روزگار  کھای سب کردن او در سیاست بازین

میدان تنگ سیاست  ترقی در عالم ھنر و بعضی بھ سودای خودنمایی در
بیان روشن این  .بود ابھام و سنجیده دادند، انتخابی بی دوران انجام می

ھ کھایی  داستان .ھای او جست داستان ۀتوان در مجموع انتخاب را می
ھ ادبیات کری آن زمان، کروشنف -محیط ادبی  ۀمطلقاً از معیارھای پذیرفت

جامعھ  ۀرھای قالبی در بارکف ۀسیاسی و ابزار عرض ۀرا جایگزین مبارز
لیل در عین بازتاب دادن ند و بھ ھمین دک  میرده بود، تبعیت نکو تاریخ 

ھنھ شدن با گذشت کحیات مردم ایران در دورانی معین از تاریخشان از 
  .تاریخی در امان مانده است ۀاین دور

 :شد میلی خالصھ کسیاسی در دو راه  ۀدر این دوران ابراز وجود و عقید
ھای رسمی، یا  ت و بھره وری از پشتیبانی دستگاهومکیا ھمراھی با ح

 .ریکومت و ارج دیدن در محافل روشنفکانقالبی با این حمخالفت 
استقالل رأی مھشید امیرشاھی در پس زدن این دو راه و در بر گزیدن راه 

این انتخاب آگاھانھ مستلزم صرفنظر  .آفرینش اصیل ادبی ھویدا گشت
کی از این دو گروه ھ جا گرفتن در یکردن از تمام امتیازاتی بود ک

ھ آثار اصیل کوی اعتقاد راسخ داشت  .ھ ھمراه بیاوردتوانست برایش ب می
ھا ندارد و خود قادر است تا  یابیبھ این قبیل بازارو موفق ادبی نیازی 

 .جای خویش را در بین طالبان ھنر بیابد
سیاست بھ انقالب سال  ۀگیری قاطع و صریح او در زمین اولین موضع

ھای مسلط سیاسی و  نکھ مخالفت جریاای  هگردد، بھ دور میباز  1357

م صورتی عیان و خشونت آمیز گرفتھ بود و کری با دستگاه حاکروشنف
چپگرایان و اسالمگرایان ھنوز بھ رقابت و دشمنی  میھمراھی و ھمگا

ھ سیاست دیگر از حالت آذین آثار نویسندگان کبھ دورانی  .تبدیل نشده بود
کھ ل گشتھ بود خارج شده بود و بھ امری حیاتی تبدی» متعھد و مسؤل«

 .طلبید احساس مسؤلیتی جدی می
 انقالب نوشتھ شد و صدر ۀھ در بحبوحکای  گیری درمقالھ این موضع

مھشید امیرشاھی با نوشتن این  .حاضر است، ھویداست ۀنشین مجموع
سی سیا -ھای رایج ادبی کھ لحنی قاطع و گزنده دارد و از سبکمطلب، 

ھ دور است، مشخصاً موضعی ھا ب دوران تب و تاب انقالبی فرسنگ
ثریت قریب بھ اتفاق کھ در جھت مخالف موضع اکرد کسیاسی اتخاذ 

  .ران آن روز قرار داشتکروشنف
س پوشیده نیست، خط کھ اھمیت تاریخی آن بر ھیچ کاو با این مقالھ، 

کھ راه آزادی ری خویش را کاساسی گرایش سیاسی و طبعاً راه روشنف
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ھ در ھیاھوی انقالب خواستار کراھی  .ردکبھ صراحت عرضھ  یستخواھ
م بریدن از پیروزمندان دیروز و کچندانی نداشت و گزینشش در ح

این  .یری در برابر آنھا بودگ پیروزمندان فردای انقالب ایران و موضع
ھ کاعتباری، نھ فقط برای شخص او بل کش گیری شجاعانھ بی موضع

ت ولی در عین حال مستلزم ران ایرانی، بھ ارمغان داشکروشنف ۀبرای ھم
ھ ھمرنگ شدن با عوام کامتیازاتی بود  میردن از تماکصرف نظر 

توانست برای جویندگان سھل انگار قبول عام بھ ھمراه  کران میروشنف
ً مترادف بھ جان خریدن دشمنی آنھایی شد  ھ سراسیمھ بھ کبیاورد و طبعا

زد خائن  ه گام نمیکھ در این راس را کخدمت انقالب شتافتھ بودند و ھر 
 .خواندند می

نده شدن تدریجی کرسید و پرااسالمی ومت کپس از این نوبت سروری ح
ھ بیش از ھر چیز فریب رؤیاھای خویش را کاعوان و انصار انقالب 

طلبیدند تا  این فریب خوردگی را از تاریخ می خورده بودند و تاوان
کان ھ خود را مالکسانی کھ بھ زعم آنان منحرف گشتھ بود بھ کانقالبی را 
ھ راه کدر این دوران مھشید امیرشاھی،  .شمردند بازگرداند اصلیش می

تبعید و مبارزه را برگزیده بود، ھمچنان بر منحرف بودن این انقالب و نھ 
ھ انقالب کای بھ این واقعیت کوشید تا بھ اتکمنحرف شدنش، پای فشرد و 

وی آزادیخواھی و تجدد یعنی وار -واروی انقالب مشروطیت اسالمی 
انقالب  ۀندن از خاطرکاست لزوم دل  -خواھی در تاریخ معاصر ایران 

 .راسی را بھ ھمگان یاد آور شودکی دمھا و بازگشت بھ آرماناسالمی 
ھ این راه را برگزیده باید کس کلی ندارد و ھر کآزادی تبعید از خود ش

ھی بھ آزادی در تبعید مھشید امیرشا .ل بدھدکخود بھ این آزادی معنا و ش
وی از موھبت  .سیاسی معنا داد ۀخود با تشدید فعالیت ادبی و مبارز ۀیافت

شور نصیبش شده بود، نھایت ک کھ بھ بھای بسیار گران ترکآزادی، 
ھ بسیار باب است و بسیاری را بھ دام کنمایی نھ برای خود .کرداستفاده را 

اندازد تا  میفرنگی » متخصصان«گفتن سخنان مقبول نشریات و برخی 
با ھر گردش باد میدان سیاست و جا بھ جایی مدھای روز سخنان جدیدی 

از  .وشش خستگی ناپذیر در راه آزادی ایرانکتحویل بدھند، بل بھ قصد 
ھ سرمشق شود، ھر چند در عمل و در کاین بابت رفتار او شایستھ بود 

ش قرار بدھند فقط ھ سرمشقکاین آشفتھ بازار تبعید بسیاری بھ جای این
 .تا از روی دستش بنویسنداند  هوشیدک

ری مھشید کھای این دوره از حیات روشنف کوششای از  بخش عمده
ھ زنده یاد شاپور کاری دائم با نھضت مقاومتی کامیرشاھی، بھ دلیل ھم

ی جمعی انجام گشت و دچار بختیار در تبعید بنیان نھاده بود، در قالب
ریختن قابلیت و زحمات شخصی  :ھا شد کوشش ھای این قبیل محدودیت

ادیوھای گروه سیاسی و پذیرفتن سازمان و نشریات و ر کدر ظرف مشتر
 .عاقبتی این زحمات  و گاه نامأجوری و بی مینا بی

ھ بھ ضرب خشونت کھنرنمایی اسالم ھم شد  ۀدوران پس از انقالب دور
 .ردکروان  م خویش را در ھمھ جا و از جملھ ذھن مدعیان مخالفتکح
مسلمان بودن «ھایی از قبیل  حق بھ جانب و با بھانھ ۀھ با قیافک میکح
انقالب و در حقیقت بھ دلیل ھراس  ۀو با وحشت از خاطر» ثریت مردمکا

یش ابا ھ از ابراز ھیچ خشونتی در حق مخالفان خوکشیدگان انقالب کاز بر
شاخص  در دوران اخیر .شود شد و می  نداشتھ و ندارند، عرضھ می

ردن کید بر لزوم جداکشور تأکری در داخل کروشنف -اصلی گفتار ادبی
ھنر از سیاست بوده و در خارج احتراز صریح یا ضمنی از پرداختن بھ 

در ھر دو سو قرار بر واگذاشتن تعیین حدود باید و نبایدھای  .مذھب
ً آزادی افراد است بھ اختیار   کوچکارگردانان بزرگ و کمذھب و طبعا

ھ محض جلب مشتری کسانی کردن کثر بزرگ کا و حداسالمی مت وکح
ھ در کزنند تا مثل دارویی  ھبی خویش چاشنی آزادیخواھی میبھ گفتار مذ

 .رین پوشیده شده راحت از گلوی ھمگان پایین برودکش شکرو

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ران ایران مانده و کثریت روشنفکدر این مورد نیز مھشید امیرشاھی از ا
او بر  ۀانگشت گذاشتن دقیق و دلیران .د و ماندخارجھ نشین متمایز بو

ھ ھمان دخالت مذھب کل اصلی سیاسی و اجتماعی امروز ایرانیان کمش
در  کومت الئیکاست در سیاست و نیز طرفداری وی از برقراری ح

ھای مذھب بھ شئون مختلف  دستی ھ با مخالفت قاطع علیھ درازکایران 
و غیرمسلمان، ھمراه بوده است در زندگانی مردم ایران، اعم از مسلمان 
 ھ توسط تعدادکطرفداری از وی،  ۀدفاع از سلمان رشدی و نگارش اعالمی

ھای دانش و سیاست و ھنر ایران در  قابل توجھی از صاحب نامان زمینھ
 .شور امضاء شد، تبلور یافتکخارج از 

ی آزادیخواھی بھ گوش مردم اگر در اوان انقالب منظور وی رساندن ندا
ی از کایران بود در اینجا ھدفش شستن دست مردم ایران از ی ۀزد انقالب

انجام این  .بوداسالمی ومت کت بارترین مانورھای تروریستی حخفّ 
اول مدیون شھامت و اعتبار  ۀران ایران در درجکت در بین روشنفکحر

ھ ریشھ در مبارزات وی کری مھشید امیرشاھی بود، اعتباری کروشنف
عقیده و بیان مؤمن  ھ بھ آزادیکسانی را کان داد تا کام داشت و بھ او

 .ندکھای مختلف سیاسی گرد متنی واحد جمع  بودند از افق
اس جھانی این اعالمیھ بھ مھشید امیرشاھی فرصت داد تا در مجامع کانع

ران ایرانی بپردازد و کنظرات روشنف ۀو نشریات گوناگون بھ عرض
جانبداری از  .بھ گوش جھانیان برساند صدای آزادیخواھی مردم ایران را

منطقی این وجھ از  ۀتسلیمھ نسرین، قربانی دیگر تعصب مذھبی نیز دنبال
 ۀمیتکی از مؤسسان کھ خود یکمبارزات او بود و بھ ھمین دلیل از وی، 

فرانسوی  ۀمیتکفرانسوی دفاع از رشدی بود، دعوت شد تا عضویت در 
و » فاراد« ۀاذ موضع قاطع بھ نفع نشریاتخ .دفاع از نسرین را ھم بپذیرد

اش بھ مناسبت ترور شاد روان رضا مظلومان بھ دست  ان دھندهکت ۀمقال
رسوالن جمھوری اسالمی، نشانگر ثبات قدم و بی پرواییش در این راه 

 .بود
طبعاً این آزادگی و استقالل شخصیت و رأی مھشید امیرشاھی نھ مطبوع 

ارھای پر ارزش تنگ چشمند و کمقابل  ھ ھمیشھ درکطبع حاسدانی است 
روند و در پشت جمع پنھان  می ھ در پی عوامکسانی کنھ مطبوع طبع 

 .الت تسخیری دیگران ھستندکشوند و مدعی و می
ھ سخن از مبارزه کجا کولی این افراد چھ بخواھند و چھ نخواھند در ھر 

وت کمس .تیا ادبیات در میان باشد نام مھشید امیرشاھی در صدر ثبت اس
ھ فقط حقارت کاھد بلک ھا از قدر او نمی گذاشتن نام وی در این زمینھ

 .ندک لدان تھی دست او را عرضھ میمقّ 
 ارف بھ دور است، نھ اھل باندھای متع مھشید امیرشاھی از دستھ بندی

اح دارد و بالطبع ده و مدّ رَ ھای رایج است و نھ سودای گردآوری مَ  بازی
ری خود کبھ گذران حیات ھنری و روشنف ھا ین راهھ از اکسانی ھم کدر 

ھ بھ بھای کارانی کنگرد و از طرف شدن با ریا تحقیر می ۀمشغولند بھ دید
وی  .نند، ابا نداردک سب اعتبار میکآزادی و آبروی دیگران برای خود 

ردن در کحتی ھرگز نخواستھ است از زن بودن خود برای جا باز 
اری بسیار معمول است، کخود  ۀھم بھ نوب ھ آنکھای فمینیستی،  گروه

چون  .اعتبار و شھرت بگیرد ۀند و از آنھا یارانکبھره برداری 
ردن جامعھ، ادب و یا سیاست کمردانھ  -  ترین تمایلی بھ زنانھ کوچک

ارآمد بودن کھ زنی برجستھ و کبھ ھر حال او بھ حق اعتقاد دارد  .ندارد
نی و پیروی از کرساند تا شعار پرا شتر بھ احقاق اعتبار زنان مدد میبی
ھ بھ کتر از آن است  گاهاو بھ نقاط قدرت خویش بسیار آ .ار قالبیکاف

مایگان باج برابری بدھد و یا با تشبث و تظاھر بھ دوستی از زھر  بی
س، گاه فقط با کوی بر ع .نندک ھ بسیاری میکاھد، چنانکسی بکحسادت 
ند ک ھ طنز نیشش را صد چندان میک میالکالم و بسا اوقات با ک رفتار بی

نری ھا این سخن .نشاند لیاقت را بر سر جایشان می یان بیمدع

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 ۀیابی را مشغل ھ دوستکشھیر فرانسوی،  ۀدومونترالن، نویسند
تراشی را مشغولیت بزرگان، در حق وی  شمرد و دشمن میاران کاسبک
 .ندک امالً صدق میک

قدرشناسی بشماریم،  ۀترین نشانھ اگر تقلید را بھکدر جمع باید گفت 
شمرند، مھشید امیرشاھی قدر بسیار دیده است اما  ھ فرانسویان میکچنان

دانند، وی  ھ ایرانیان میکاگر حقشناسی را مترادف قدرشناسی بدانیم، چنان
عمر  کدامش برای سربلندی یکھ ھر کارھایی کرغم انجام  گاه، علی ھیچ

  .آن بوده ندیده است ۀستھ سزاوار و شایکافیست، قدری را ک
 
اجتماعی مھشید  ۀت شناساندن ھر چھ بیشتر چھربھ نیّ » ھزار بیشھ«

ھا،  است از مقاالت، سخنرانیای  هگزیدامیرشاھی تدوین شده است و 
ران قبل از تبعید اول بھ دو ۀفقط مقال .ھا و نقدھای وی در تبعید مصاحبھ

ھ کای را دارد  شت اشارهم انگکگردد ولی در جای خود ح نویسنده باز می
 .ندک ھای بعدی راھبری می خواننده را بھ نوشتھ

   :تأثیر چند عامل مختلف است ۀحاضر زایید ۀل فعلی مجموعکش
رد، زیرا فراوانی مقاالت ک میتاب اجبار گزینش را ایجاب کحجم محدود 
مجلد  کرا در ی مطالب  ۀان گرد آوردن ھمکام ... و ھا و سخنرانی

  .داد نمی
تابی جداگانھ منتشر کھ امید است در آینده بھ صورت کفتارھای رادیویی،گ

   .نار گذاشتھ شدکسره کشود، ی
سھ زبانھ بودن مجموعھ معلول موقعیت تبعید است و بھ دلیل پیچیدگی و 

   .موارد حفظ شد ۀار ترجمھ، زبان اصلی در ھمکطوالنی بودن 
لیسی انجام شده و ھ در اصل بھ زبان انگکھایی  ردن مصاحبھکضمیمھ 

سپس در نشریات ایتالیایی و اسپانیایی و ھلندی زبان بھ چاپ رسیده، بھ 
ھا ھمھ  دیگر مصاحبھ .دلیل در اختیار نداشتن نوارھای اصلی میسر نشد

  . **از روی نوارھای اصلی پیاده شد
ھا و  الم، از درج بیشتر مقدمھکرار و طول کبھ قصد احتراز از ت

   .ھا صرف نظر شد احبھھای آغاز مص معرفی
ھای بسیار جالب،  ھا و سخنرانی أسفانھ نوار برخی دیگر از مصاحبھمت

روارد، و سخنرانی ھا از جملھ سخنرانی مربوط بھ حافظ، در دانشگاه
ز فرھنگی ژرژ کمربوط بھ تسلیمھ نسرین، با حضور خود وی در مر

لبداھھ بودن سخنرانی اول و فی ا ۀگم شدن دستنوشت .پمپیدو، موجود نبود
   .ردنشان را بھ این مجموعھ منتفی ساختکان اضافھ کام میدو

رغم شیرینی آنھا، بھ  ھا، علی آخر سخنرانی از آوردن پرسش و پاسخ
دست کمقاالت مجموعھ ی .برداری صرف نظر شد دلیل معیوب بودن صدا

 .رارھای آنھا حذف شدکو برخی ت
و سخنی مھشید  میھای قل ھ در این مجموعھ از انواع فعالیتکوشش شد ک

در نتیجھ در  .ای بیاید ارج از آثار ادبی مطلق او، نمونھامیرشاھی، خ
  .چربد سیاست بر ادب می ۀفک» ھزار بیشھ«

ید بر کل نھایی بر مجموعھ تأثیر داشت تأکھ در دادن شکعامل دیگری ھم 
برخی مطالب و طرح برخی  ۀفضل تقدم مھشید امیرشاھی در عرض

 .رایج شده است ۀکھ امروز بھ تقلید از او سک مضامین بود
تنھا » دخت دخو«ھ مقاالت پر طنز کوتاه نیز الزم است کاین توضیح 
داشتن نسب قزوینی و  .مھشید امیرشاھی از نام مستعار است ۀمورد استفاد

ھ در صدر کھایی »چرند و پرند«بر دھخدا در کعلی ا کپیروی از سب
 .ست میالیل برگزیدن این اسم قلشد، تنھا د مشروطیت منتشر می

نثر نوشتاری مھشید امیرشاھی است، با مشخصاتی  ۀھا نمون نقدھا و مقالھ
 .صراحت لھجھ و شیرینی قلمت نظر، دقّ  :شناسیم ھ از این نثر میک

ھ مھشید کآنھایی  .ھای نثر گفتاری اوست ھا نمونھ ھا و سخنرانی مصاحبھ
وانی و یا سخنرانی ر مجالس قصھ خاند یا د دیده کامیرشاھی را از نزدی

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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او  ۀاند بھ تسلط وی بر گفتار و درخشش طنز فی البداھ وی حضور داشتھ
شود،  امالً دیده میکھا  ھا و سخنرانی این طنز در مصاحبھ ردّ  .آگاھند

او را با شنوندگان و نھ  ۀدام از این متون نھ قادر است رابطک ولی ھیچ
نقل پرسش و  .انگیزد نشان بدھد ھ در آنان برمیکھایی را  نشکوا

بھ دلیلی  اھد، متأسفانھکمبود بکتوانست قدری از این  میھ کھم،  ھا پاسخ
  .ن نبودکھ باالتر آمد، ممک

ھای زنان  بنیاد پژوھش«از سوی ھ انتشار این مجموعھ کابتدا قرار بود
ای ھم  نسخھ .امر بھ دالیلی صورت نگرفت انجام بگیرد ولی این» ایران

گذاشتھ شده بود، بھ  ا بھ امانتکتوسط این بنیاد نزد ناشری در آمریھ ک
این دالیل  ۀبھ ھم .رر نویسنده، بھ دست ما نرسیدکھای م رغم درخواست

ھ بھ ھر صورت کسھ زبانھ  ۀار انتشار این مجموعکو چندی دیگر 
التی بیش از معمول داشت، بسیار بھ کش مشحھ بندیحروفچینی و صف

ھ کامید است  ،الت از سر راه برداشتھ شدهکل مشکھ کل حا .شیدکدرازا 
ادبی وی  ۀسیاسی مھشید امیرشاھی نیز مانند چھر ۀفرصتی باشد تا چھر

ھ بیست سال بھ طول انجامیده شناختھ شود و کھایی  از ورای فعالیت
ش بھ نوعی ھ در آثار ادبیکاس استقالل رأی و حقیقت جویی وی کانع

سیاسیش نیز بھ عیان دیده شود و رد توجھش بھ  دیگر بروز دارد در آثار
 ۀاعتنایند و نھ تود ۀآنھا شایست کت کھ تکمردم، بھ عنوان افرادی 

گیری  آید، پی و شعار می ار تزیین خطابھکھ بردن نامش بھ کلی کش بی
  .شود

 
   .ھایی از مقدمۀ چاپ نخست بخش* 

در چاپ ھای فرانسھ و انگلیسی   بخشاز زیاده سنگین شدن این مجلد ** برای احتراز از 
 کنونی صرف نظر شد.
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 ٭میانقالبزدگی عمو
 
 
 

ھ ک، بھ من خبر دادند کملی ھستند و از شریفان این مل ۀھ ھر دو از مبارزان جبھکچندی پیش دو نفر از آشنایان، 
ھ من کخواستند بدانند  و می» مبارزان ۀای سر گشاده خطاب بھ ھم نامھ« :با عنوانپاریس رسیده است ای از  نشریھ

آن را بخوانیم و ھنوز این نامھ بھ من نرسیده بود (دو روز دیرتر رسید) قرار شد جمع شویم و  .ام یا نھ آن را خوانده
  .نیمکاش صحبتی ب احیاناً در باره

ھ با کھ آن آقایان، کآنقدر بود  .من نامھ را خواندم ولی بحثمان مجمل ماند .ار انجام شدکدر جمع شلوغ نامعقولی این 
آخر در  :چرا؟ گفتند :پرسیدم .ھ زمان نوشتن آن مطالب ھنوز نرسیده استکبیشتر مفاد نامھ موافق بودند، اعتقاد داشتند 

ھا را دیرتر باید  این حرف -نند خطاست کھ خود را بھ سیاست آلوده کھ روحانیون صواب نیست کاین لحظات گفتن این
بر حق بود و من برای  ھای نامھ حرف .من این منطق را قبول نداشتمجواب بھ نظرم غیر منطقی آمد یا ال اقل  .زد

ھ اگر زمانی برای زدن حرف حق الزم است، چھ زمانی کبھ عالوه تصورم این بود  .زدن حرف حق زمان قائل نبودم
  .نونکتر از ا  مناسب

ھ آنھا سیاستمدارند و من نیستم؛ کنظر دوستان جز این بود و من این اختالف سلیقھ را بھ این حساب گذاشتم  ولی خوب 
 .بینم لریم نمی ۀھ من با نگاه سادکبینند  می ھا  تھکآنھا با تیز بینی سیاسیشان ن

اھی بعد از این مقدمھ، من از ی دو مکھ امروز، یعنی یکنم کباید اعتراف  -دام کدانم  نمی با تأسف یا شعف، -و حاال 
این  ھ درکبینم بل زمان تحریر آن نشریھ را زود نمی چون امروز نھ فقط -ام  مداری دورتر از آن روز ھم افتادهسیاست

اش از نوع کھ کزودتر نشر نیافت و در این آرزوی عبث  »مبارزان ۀبھ ھم خطاب ای سرگشاده نامھ«ھ چرا کحسرتم 
 .شد بیشتر نوشتھ می ھا در آن زمان آن نامھ

ھ کامروز در این حیرتم  :آن روز جز آن مقالھ چیزی از این مقولھ ندیدیم و حاال بر حسرت حیرت ھم افزوده شده است
ً آنھا کمتعھد و مسؤل را با طنز بھ  .اند ردهکوت کران متعھد و مسؤل سکچرا بیشتر روشنف ھ کار نبردم، چون اتفاقا

االت بھ دین مبین اند، ھمھ بحمدهللا اخیراً طی مقاالت و رس ت ننشستھکدام ساکاست ھیچ تعھد و مسؤلیتشان طنز آمیز 
شتاب از این  - دننکھا جا  دیگر تازه اسالم آورده ۀھ خود را در صفوف فشردکاند و شتاب دارند  اسالم مشرف شده

 .نصیب بمانند قب و بیھ مباد در این دنیا عکباب 
اعضاء وزارت خارجھ پی ھم ھ چرا کمثالً در این حیرتم  -شود  ران ختم نمیکوت روشنفکحیرت من فقط بھ س

ھای سر بھ راه و پا بھ راھی  زمان دولت تیمسار ازھاری ھم آدم این آقایان تا .نندک میھای انقالبی صادر  اعالمیھ
سیاستمداران قدیم بھ جای  :ای داریم چھ شده است؟ دنیای وارونھ .ر بودبودند و شامپانی و خاویار بھ مزاجشان سازگا

وت کھ فیض برسانند سکران بھ جای آنکنند؛ روشنفک  سب فیض میکنند در محضر آقایان روحانیون کھ عمل کآن
 .زنند نند حرف میکوت کھ سکبھ جای آن ھا نند؛ دیپلماتک می

در پناه دولت وقت برای  ھ تا دیروزکچیانی کھ گمرکدامش بگویم؟ از اینکھا چھ بگویم؟ از  ھا و حسرت حیرت ۀاز بقی
خواھند دزد من و شما را بگیرند؟ یا از  بریدند و امروز ناگھان می بستھ و چمدان گوش من و شما را میردن ھر کرد 

ردند ک وش رقصی اجرا میھ با خکھای پیش را نھ فقط بی چون و چرا بل ھ در گذشتھ اوامر دولتکارمندان تلویزیون ک
ھ بھ این امید از کنند؟ یا از نمایندگان مجلسی ک اند و ناز می ند لب ورچیدهک یش صادر نمیھ فرماکو حاال برای دولتی 

ھ دیروز مرعوب کشان را گرم نگھدارند؟ یا از روزنامھ نگارانی  الت آیندهکرسی وکھ کدھند  الت استعفا میکمسند و
نفر،  کی ینفر، حتّ  کھ یکیب و عظیم بودند و امروز ھم متأسفانھ مرعوبند؟ و یا از این آخرین حیرت و حسرت غر

ً در دفاع از شاپور بختیار بھ کنیست  کدر این مل ً و مستقیما ھا را  این ۀار برد؟ ھمکھ صدا و یا قلمش را صریحا
 .ھا خارج (و احتماالً سیاست فعلی) روزنامھشود گفت، زیاده مفصل است و از حوصلھ  نمی
ھ تا کشاید بھ این دلیل  .ھ حال و ھوای سیاسی داشتھ باشدکام  مطلبی ندادهای  تا امروز بھ ھیچ روزنامھ و نشریھمن 

ھ بدانم سیاست الزاماً مغایر شرافت، صمیمیت و کتم بھ سیاستمداری چون شاپور بختیار برنخورده بودم کامروز در ممل
بھ  .ام ردهکیار سراغ من تمام این صفات، شرافت، صمیمیت، وطن پرستی، را در آقای شاپور بخت .وطن پرستی نیست

تمان برانیم خطایی کسیاست ممل ۀھ اگر امروز او را از صحنکمن ایمان دارم  .عالوه بھ سرافرازی و آزادگی او مؤمنم
ای و  یجان و غلیان عدهدارد فدای ھ ،این مرد عمل ،ھ این مرد عزیزکمن معتقدم  .ایم جبران ناپذیر و نابخشودنی ردهک

 .شود و اگر فدا شود اسف انگیزترین شھید حوادث اخیر خواھد بود دیگر میای  ھای عده فرصت طلبی
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نم، حتی اگر این صدا در فضا تنھا ک تر بلند می من صدایم را بھ پشتیبانی از آقای شاپور بختیار با سربلندی ھر چھ تمام
 ۀھ بھ خاطر آیندکبھ خاطر خودم، بلترسم نھ  ولی این بار می .ام ھ دل راه ندادهمن از تنھا ماندن ھرگز ھراسی ب .بماند

  .ھ دوستشان دارمکآنھا  ۀو سرنوشت ھم کاین مل
 

ھ نویسنده کعنوانی  .ھ انتخاب نشریھ بودک» ند؟کسی نیست از بختیار حمایت ک«در آیندگان منتشر شد با عنوان  1357٭ این مقالھ در بھمن ماه 

 .ست» انقالبزدگی عمومی« بھ مقالھ داده است
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 ٭ ...ی مرد و کی

 
 
 
 !ی ھم بھ غضب خدا گرفتار شدکی / ی مردار شدکی مرد و یکی

  
بھ این صورت نقل  ردن و بر ھم زدن تقدم و تأخر حوادث آن،کرا با مختصر پس و پیش  میالمثل قدی اگر این ضرب

سانی را رسم کمردار شد، اولی ھم بھ غضب امام گرفتار شد، تصویر دقیق سرنوشت  میمرد و سو میدو :ھکنیم ک
 .اند ردهکاری کھ با خمینی ھمکایم  ردهک

ارا کھ در آغاز انقالب با ھیجان و جنجال چنگ بھ دامن حاج روح هللا زدند و در خفا یا آشکھایی  سان و گروهکتعداد 
 .آتش قھرش سوختند از شماره و حساب خارج است ۀیا گروه گروه در چنبر کت کبا او پیمان دوستی بستند و بعد ت

ً موقتی بود ۀابینکلین ت حاجی بھ اوّ محبّ  اعضاء دولت، ھنوز ماه  کی کاز نخست وزیر گرفتھ تا ی .موقتش، حقیقتا
 .مھریھ و عاقبت ندارد ھ صیغھ شدنکآشنایی با فقھ گویی یادشان رفتھ بود  ۀبا ھم .عسل را نگذرانده سھ طالقھ شدند

 .اند پنھان شدهای  ھستھ در نقطکش بالاند یا پر و  اندهت مکای سا شان یا زبان بریده در گوشھ امروز ھمھ
ه شدند و ھ خوانده شد احتماالً غرّ کپدر فرزندی  ۀصیغ .تر از دولت موقت داشتند فرجام سران معنوی امام سرنوشتی بدپ

ھ وزارت وتاه پدر و فرزندی بکوقتی در دوران خوش و  .تر از عقد ازدواج است ھ این پیوند ناگسستنیکردند کتصور 
 ۀاما ھنوز طعم مقام را از دست پر مھر پدر نچشیده مز .و صدارت ھم رسیدند بھ طول این رابطھ امید بیشتر بستند

 .دود داده شده است میی بھ باد رفتھ است و سبلت دوکامروز سر ی .چوب خشم پدرانھ را چشیدند
ھ در ابتدا اسالمشان کھایی  ھا، اعم از آن دستھ نای .ھای ھمدست خمینی از این ھر دو عبرت انگیزتر بود عاقبت گروه

ی بعد از کامام اسالم آوردند، ی ۀھ با حفظ المذھبی در زیر سایکای  ردند و یا آن عدهکاسھ ک کرا با اسالم امام ی
اوست اند از آن  او ریختھ ۀاسکھ آنچھ در کخمینی بھ گردانندگان گروه اول فھماند  .ستھ دیدندکدت را شدیگری عھد موّ 

ار حق ندارند ھم از توبره بخورند و ھم از فّ کھ کپذیرد و بھ رؤسای گروه دوم نشان داد  نمی کو او خداوار شری
 .ند یا زندانی یا در قبرستانیا متواری :اند تاوان ھمدستی با امام را پرداختھدام بھ نحوی کھا ھم ھر  امروز این .آخور

ردند؛ کاری کار ھمکبعضی فقط در ابتدای  .اند اند و رفتھ آمدهبھ خدمت ن بسیاری دیگر ھم در این میاھا  سوای این
دام را بھ وقت بھ کولی سید خمینی ھر  .ردندکھا با او ھمدلی  ای مدت افتی را با او ھمراه شدند؛ و عدهجمعی مس
مید حشمت و جاھی بھ ھ بھ اکچھ آنھا  :ھمھ جریمھ را پرداختند .رساند یشھا ھا و ھمدلی ھا و ھمراھی اریکسزای ھم

تھ را بھ کن کی .ھ از بد حادثھ در این درگاه ویران پناه گرفتھ بودندکاین در خراب رو آورده بودند و چھ دیگرانی 
  .عنایت است ھ مخدومشان بیکنیافتھ بودند و آن ایندر خدمھاین  ۀ صاحب این در و درگاهطور مسلم در بار

ور خوانده بودند، وگر کشان نیز  ور بودند در مورد مصالح شخصیکشان کلح ملمصا ۀپیمانان خمینی نھ فقط در بار ھم
ھ دیگر بھ ک یستستن عھد وقتکند و زمان شکھ بھ موقعش بشکبندد  ھ این موجود فقط عھد میکدانستند  نھ باید می
ھیچ خدمتی  ھکھ انجام شد خدمتگزار مرخص است و از آنجا کخمینی خدمت  کدر مسل .ران نیازی نیستکخدمات چا

 ۀھ دم خانکری دیگر نتوان داد، این شتری است کھ جایش را بھ نوکری نیست کنداشتھ باشد و ھیچ نو میھ انجاکنیست 
 .خوابیده استاند  هھ با او ھمدست شدکتمام آنھا 

ھ با ک سازی شدند و مدیران و رؤسای آغازین جمھوری آخوندیکھ بعد خود پاکسازان اولیھ خمینی کاین مسئلھ را پا
ھم ناچار اند  هھ ھنوز مغضوب واقع نشدکسانی ک .نندکتوانند بازگو  مییھ بر میزی زدند بھتر کای بھ حاجی تکات

ھ نوبتشان کھ قبل از آنکاند  ھگذرانند و امیدشان را فقط بھ این بست میخدمت  ۀدریافت برگ خاتم ۀروزگار را در دلھر
 .سر برسد عمر خمینی بھ سر آید

 
  .1363/  1/  18 ران٭ قیام ای

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است



15 
 

 
  
 
 
 ی بی آزار ٭ھا رمک
 
 
 

ھ در جنوب شھر تھران کی بر اینکیھان خبری چاپ شده بود حاک ۀدر روزنام -) 1363( - اواخر فروردین ماه امسال

مقابلھ  ۀھ چون منشاء شان نامعلوم است و نحوکی پشمالود دیده شده است ھا رمکآفت جدیدی بھ تعداد زیاد و بھ صورت 
 .آن و دفعش ناشناختھ، اھل محل را نگران ساختھ استبا 

بھداشت در ھمان نشریھ منتشر شده  ۀدکھ در اردیبھشت ماه سال جاری از سوی جھاد دانشگاھی دانشکطبق گزارشی 
گویند  میھ بھ آن الرو کبرند  میی از مراحل دگردیسی بھ سر کھ بدنشان پوشیده از موست، در یک، ھا رمکاست، این 

ی مودار از علف ھا رمکبنا بر این گزارش در حال حاضر این  .ی بھ بلوغ برسند تبدیل بھ پروانھ خواھند شدو وقت
رد و کتوان آنھا را با جارو دفع  می .پاشی نیست ای از میان بردن آنھا نیاز بھ سمآزارند و بر نند، بیک میھرز تغذیھ 
 .ست برای باغبانی مفید باشنداین حشرات حتی محتمل ا ،طبق این گزارش .از میان برد

ھ ھم کاندازد  میو بالیایی  ھا ما را بھ یاد تمام آفت .ندک میاین خبر تصاویر متعدد و آشنای دیگری را بھ ذھن متبادر 
ھ آخوند پیدا کاز وقتی  .ھ عبا رو شد، وبا ھم آمدکاز زمانی  .زمان با رژیم آخوندی در ایران شایع یا نازل شده است

 .ھ مال زیاد شد زاد و ولد مگس و پشھ ھم رو بھ ازدیاد رفتک میاز ھنگا .شپش ھم با خود آوردو  کشد رش
   .اندازد می 1357اما این خبر ما را پیش از ھر چیز بھ یاد بھمن ماه 

م آنھا ھ .ھ منشاء شان نامعلوم بودکرم پر ریش و پشم ناگھان در سراسر ایران دیده شد کدر آن زمان ھم تعداد زیادی 
ی ریش و ھا کاین آخوند .ی بودکھ نامش دوران آخوندکگذراندند  میی از مراحل دگردیسی را کدر آن روزھا ی

زده  در آن دوران ھم بھ مردم آفت .دندرک میشد تغذیھ  میھ جلوشان پرتاب کھرزی  ۀدار ھم تا آن سال از ھر لقم پشم
ھ این آفت محتمل کحتی گفتند  .فعشان با جارویی میسر استآزارند و بھ ھر حال د ی بیکی آخوندھا رمکھ این کگفتند 

  .است برای آب و آبادانی مفید ھم باشد
ھ فقط کست  یورانکبھ روز ھا کنھایی دگردیسی این حشرات تبدیل آخوند ۀھ مرحلکرد کتھ توجھ کسی بھ این نکمتر ک

 ۀھ حتی با جارویی بھ مقابلکر افتاد کبھ ف میر آدمتک .نشینند میھ بر گل و گیاه کنند نھ شب پرگانی ک میاز خون تغذیھ 
ھ کثیف کرمان کاین  رھایی از شرّ  ۀھ چارکسی یادآور شد کاگر  .ندکاین پرده بھ دوشان زالو صفت برود و دفع آفت 

ار این حشره پروری بھ کبا بروزات حیوان دوستی گروھی روبرو شد و  یستپاش فقط سماند  هاز لجن بھ بیرون خزید
 .رمان از نظرھا پنھان ماندکھ آسمان ایران در زیر عبای خفاشان و پشم و پیل کرسید  جایی

ھ فقط بھ گزارش کنم ک میاند، توصیھ  ھقرار گرفت» ی مودارھا رمک«ھ مورد ھجوم کمن بھ اھالی جنوب شھر تھران، 
ھ کآنھا دقیق شوند و اگر دیدند  رشد ۀرا زیر نظر داشتھ باشند و در نحو ھا رمکاین  .نندکبھداشت قناعت ن ۀدکدانش

وار  کبی مغزشان سنجاق کوچکی ھا لھکشود و یا دور  میتر  آورد و گنده میم آنھا روز بھ روز پیھ بیشتر کش
ھ کاند، بدانند  منازل ھم چشم طمع دوختھ ۀبھ طاق و طاقچ ھا خانھ ۀدر حال رشد است و یا از باغ و باغچای  ھعمام

بایست در ھمان  میھ کھ بالیی است خانمان سوز کآزار نیست، بل غبانی مفید نیست، نھ فقط بیای بااین آفت نھ فقط بر
پاشی نشد بھ توپ و گلولھ  اگر بھ جارو و سم .وشندکبرد بھ دفعش ب میھ در پیلھ بھ سر کو در دورانی  میرک ۀمرحل

ھ سر از تخم در کلود ای پشمھا رمکن از ای یکھ ھر کچون تمام بروزات و ظواھر دال بر این است  .نندکنش کریشھ 
 .خواھد شد میآورد شیخی، حجت االسالمی، آیت اللھی، اما
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 )٭1( چرند و پرند

 
  

 از والیت بھ دخوای  ھعریض
 بھ قلم دخت دخو

 
 
 

جای تو و  .ستایت خالی و ھر ساعت و ھر دقیقھ جھ ھر روز کاقل پانزده سال است  ال .ستدخو جان جایت خالی 
س کچون دیگر ھیچ  .رندی ٭٭ ھمھ خالی استکرد کو اویار قلی و آزاد خان  میسگ حسن دلھ و خرمگس و دمد

  .علی ٭٭ را روی آب بیندازد و چوبی بھ پشمش بزند و صابونی بھ سر و تنش بمالد کمال این ۀھ پتکنیست 
علی! بر دل تو گرد غم ننشیند، اما این دوره تا  کند مال اینک میار کتا چشم  چشم تو روز بد نبیند، ولی این روزھا

ھ گذاشتھ است و مثل علف ھرز ھمھ جا زاد و کی تو ھر سوراخی تخم و ترکرم خاکعلی! مثل  کدلت بخواھد مال این
 .رده بر جا نگذاشتھ استکرده و ھیچ تلی را نجس نکھ وجبی زمینی را غصب نکمطلب این ۀخالص .ندک میولد 
نی دختت قصد شوخی دارد، اما بھ جان عزیزت و بھ موی سبیلت قسم راست ک مینی دخو و خیال ک میدانم باور ن می
خواھی بخندی بخند،  حاال می .م استکم ساخت و پاخت ندارد، خودش حاکعلی امروز فقط با حا کمال این .گویم می

نم و جوابی برایش ک میر کھ بھ این مسئلھ فکست آخر چطور؟ چون من پانزده سال آزگار ا :حرفی نیست، فقط نپرس
این غصھ از  ۀجستم، اما قص میگفتم و از تو راه چاره  میخواست از سیر تا پیاز ماجرا را برایت  میدلم  .ندارم

نم تا ک میوتاھی در این ستون با تو کبنابراین گاھی و ماھی درد دل  .تو و صور اسرافیل ھر دو خارج است ۀحوصل
 .م بشناسیکم کم را کی قرن بیست و یھا علی کمال این

ھزار  ادانی مبتال ھستند، منتھ میھ کدرمانی  ھمھ ھنوز بھ ھمان دردھای بی :اسیشن میالبتھ بیشتر خصوصیاتشان را 
نیست » سیدا«یا » ایدز«مقصودم  .دیدی میھ تو بھ خواب نکوفت و ماشرای جدید ھم بھ جانشان افتاده است ک کو ی

 .آورند میاگر گرفتارشند صدایش را در ن خبری و مالھا یفلیس آن زمان است و تو از آن بیو س کن سوزاھ جانشیک
 .اضافھ شده است میی قدیھا ھ بھ عقدهک یستا هی تازھا مقصودم عقده

 بھ زن نگاه میاسالم با چھ چشھ حجج کس الزم باشد برای تو الزم نیست بگویم کبرای ھر  :نمک میشروع  ھا با زن
ھ کھمانطور  .سر سوزن از آن وقت تا بھ حال عوض شده نشده است کنخ یا ی کاین نظر اگر بگویی ی .نندک می
رشان چگونگی حراست از عفت و عصمت زنان است و بھ باب کف ۀدانی از اذان صبح تا بوق سگ تنھا دغدغ می

 .افتند میر غسل جنابت ھم کرسند بھ ف میھ کارت کحفظ ب
گفتند آنجا بتمرگند و  میبستند و  میفرستادند بھ اندرونی و در را ھم بھ رویشان  میی و صیغھ را در جوانی تو عقد

ھ ک -شاید ندانی  -ست ھا سال .نندکتوانند ب مین ھا حاال از این غلط .بخورند و وارد معقوالت نشوندای  هشب چر
ھ کھ با ناموسی کبا این معضل عظیم اند  هج ماندو آیات وحجاند  هردکند و دِر اندرونی را ھم تختھ در بیرونی ھا زن

 .نندکرد چھ بکشود مھار  مین
اند  هردکاسالمی مجلس  ۀاند، دو سھ تاشان را روان چند تا ضعیفھ گیر آورده کھ این استاند  ھھ جستکیی ھا ی از راهکی

فرستند بھ سودان و سنگال و  می» حرمسرا ۀخواج«و » ابپّ «و » شاپرون«نند و با ک میھ پّ کو بقیھ را ھم گاه بھ گاه 
تر از آن بھ منظور درس عبرت دادن بھ زنان  ولی مھم .سوریھ، باز بھ شرط شب چره خوردن و وارد معقوالت نشدن

 .خوانند میفاتحھ ھم ن گیرند برای مالھا میھ سھل است صدقھ نکچموشی 
م خانم رئیس دستھ را دارد، راھی چین کھ حک، ی ٭٭٭کمعاون چلی ۀقرار است بھ زودی این گلھ را بھ سرگردگی متعلق

شرح واقعھ را حتم بھ تفصیل و بعد از  .نیست میدانی، از جملھ بالد اسال میھ کھ، ھمانطور کنند کو ماچین ٭٭٭٭ 
ی ھموطن ھا شود، چون جمعی از زن میراستش خودم ھم سخت منتظرم ببینم نتیجھ چھ  .گویم میپایان نشست برایت 

تا  .اند ن شدهکند تاب خواری و خفت زندگی در آنجا را نداشتند از فرنگ و ینگھ دنیا عازم رفتن بھ پگوی میھ کھم 
 .خواھیم دید .توپشان چقدر پر باشد

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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امل غصب شده کھ بھ طور کجزء مختصری از حقوق زنان را  ھ ھر چند صباحی آخوندھاکدر ضمن برایت بگویم 
دھند تا سخنگویان دست پرورده بتوانند  میپس  ت آموز بیاندازند، بھ آنھاھ در پیش حیوانی دسکھ نانی کاست، مثل ت

تو باشد  ۀھ ندیدکی دخترم، کودکیادم آمد بھ  .اینجا و آنجا از پیشرفت و تعالی زنان در پرتو انوار اسالم داد سخن بدھند
من امروز دست و  :گفتوقتی دو سھ سالھ بود روزی دوان دوان با سر و روی گلی بھ سراغم آمد و  .دخو جان

 هللا چھ دختر خوبی ھستی! کھ بعد ریزه ریزه بشورم تا تو بگی بارکردم کصورتم را مخصوصاً ُگھی 
جر دادید و چھ  ھا یت چھ یقھھا ھ تو و ھم دورهکدانم  می .نک(از اسم این محل تعجب ن میاخیراً مجلس شورای اسال

 کھ امروز مال اینکردم کی باشد، ولی عرض نشود و ملّ  میاسالخوردید تا مجلس  ھا  ریختید وچھ خون دل ھا عرق
 ھا ھ ضعیفھکرد کتصویب اسالمی ی را بفھمد؟) بعلھ، مجلس خواستی معنای ملّ  می -  م استکعلی در وطن تو حا

ً مم بود و  میھ پانزده سال پیش برای خودش خانکضعیفھ  .ن است بھ سمت مشاور قاضی استخدام بشوندکمرحمتا
رم حضرات، ریزه ریزه کسر و  ۀست بر مسند قضا بنشینند، بعد از گل مالی شدن تمام حقوق، حاال بھ صدقتوان می

 داریم؟ای  ههللا عجب رژیم بخشند کنگوییم بار .رده استکرسی را پیدا کافتخار پامنبری این 
ند یا با ادای جمالتی از کغور شیده بلکلمھ عربی آب نکھ چند کرد ک میعلی در دوران تو دخو بھ این قناعت  کمال این

مال  .ندکفخر بفروشد و عوام را خر » دانی؟ مییات نمازت را کّ مسلم! تو ش«یا » این مغالطھ است! !مؤمن« :قبیل
ند نھ فقط عربی را کارش بھ این سادگی نیست، چون مجبور است برای فضل فروشی تظاھر کعلی این دوره  کاین

از ھمان  -ست ز نشدنی ی باھا ی از عقدهکنسھ و التین ھم بلد است! این ھم یھ انگلیسی و فراکفوت آب است بل
 :آورم می، برایت مثالی گویی نھ می .ھ خدمتت عرض شدکدرمان جدیدی  دردھای بی

 ۀم دست راست پدر خواندکوسھ ٭٭٭ سر از تخم در آورده است و فعالً حکھ زیر عبای تموچین کجوجھ آخوندی 
وسھ نیازمندش کی برآید، شھید زنده ٭٭٭ بیش از تموچین کمکخودمان، اگر قرار بود دستی بھ  مھربان را دارد (بین

بگذریم) این جوجھ آخوند برای  - ھ ایشان در امر طھارت در نمانندکمسلمین و مسلمات نگرانند  ۀبود، چون قاطب
یپلینگ نقل قول کو خیر سرش از رود  میسر قلم  ،ھ سر منبر برود و نعوذ با� بگویدکاظھار لحیھ، بھ جای آن

 زند! مییش ھا ند و خط اول از درس نخست خود آموز التین را ھم گل حرفک مینادرست 
 کاصالً بھتر است اول خود مال این .حوصلھ بھ خرج بده تا برایت بگویم میک .دانم میردم کترت  تا اینجا، دخو، گیج

قوی  این موجود ظاھراً زیر بتھ عمل آمده است، و بھ ظنّ  :دازمنم و بعد بھ شرح ماوقع بپرکعلی را خدمتت معرفی 
ھ کمشخصاتی  .آباء و اجدادی تو آمده است کو از دیاری دیگر بھ مل یست، و بھ ضرس قاطع غربتیستسر راھ ۀبچ

 اھ فرنگی ۀوچی باشد، یعنی ھمان تئودور امیگیرکھ تاری وردی کشود  میش دستگیر د از نام و نام خانوادگیعرض ش
  .ھا و عطاهللا مھاجر عرب

 کرده و ریز، تھ ریشی یکقی  ھا چشم :رویم بھ دیوار .ھ چشم زیبا پسندت آزرده نشودکل و شمایلش چھ بگویم کاز ش
و پز زلفش را ھم بھ  کبا این د .نیم جویده، و دھنی شبیھ ماتحت خروس ۀوفتکتر، دماغی چون  وسھ پھنکھوا از 

ھ دالبرھای حاجی زاده کرده است، با این تفاوت کودنش قمر در عقرب کنور  شانی بیپسر امام سیزدھم روی پی کسب
این توصیف، سوای لزومش در مراسم  .یستبتھ از عمامھ بر ی بیھا از زیر عمامھ بیرون است و چپ اندر قیچی

 .اندازد دخو جان میھ تو را از دل و دماغ قزوینی بودن کھم دارد و آن این یمعارفھ، حسن
رف حضورت ھست و ماجرای فتوا و دیگر قضایا؟ گالب بھ رویت، این ھ معّ کسلمان رشدی  :برویم سر مطلب اما

رده است بھ کای  ھونکاش پیازی شده است بد بو و  بھ آب داد و نتیجھ کدستھ گل را شخص امام سیزدھم با دست مبار
دھن از آن بخورند و بھ ضرب  کر روز یوسھ و ریش پھن موظفند ھکاث ھ ورّ کگندگی گنبد مسجد شیخ لطف هللا 

بھ بھ چھ عطری! بھ بھ چھ طعمی! جانم برایت  :مخرج غلیظ و شدید عین و حاء و صاد و ضاد بھ مردم دنیا بگویند
ھ گند پیاز و کنید و دھانتان را ھم ببندید کتان را جمع  سفره :گویند میھ خر نیستند، کبگوید دخو جان مردم دنیا ھم 

 ا را برد!نفستان سر م
ور  ،م مایھک کاین آخوند .وچی باشدکھ ھمان تاری وردی کاینھاست،  علیِ  کاینجا نوبت خوش رقصی مال این

فرنگی  مینویسد بھ خیال خودش با قل میای   ھالمللی است، قص ھ اسمش اطالعات بینکای  هدارد بر ورق پار می
شد ک می ھا و چھ ھا ھ چھکی رشدی ھا یاه روزیرده است) در شرح سکار کن (الق ریشش، سور رئالیستی کرنگ 

 چون بھ غضب امام حاضر (گرچھ مرتحل) دچار شده است! ٭٭٭٭٭
رام کی از علمای اکھ یکاغذی را کھ ذوق سلیم تو رنجور نشود؟ خاطرت ھست کچھ بگویم از آن قصھ و این قلم 

ست نھ فارسی؟ آن ترجمھ در مقام مقایسھ با ھ ترجمھ بھ عبری اکبود  رد و اویار قلی مصرّ کبرایت از عربی ترجمھ 
 یم است بھ نثر سعدی!کمت بوذرجمھر حکح ۀوچی نسخکقلم روش تاری وردی 

راوات و اسب کس زن و کمپلکعلی  کھ این مال اینکآنچھ دستگیرم شد این بود  .ت خواندممحض گل رویت آن را با دقّ 
 .جای تأمل دارد میاما سوّ  .است کشری آخوندھا ۀرا با بقی اپردازم، چون این مؤمن آنھ میاول ن ۀدارد! بھ دو عقد

شود و  میمقاربت معموالً از جوجھ آغاز  ۀمسئل یی توضیح المسائلھا تابکھ درکدانی دخو جان  میتو خودت خوب 
 ۀخالص .اما از اسب خبری نیست ،رود میاز بز و سگ و گربھ و خر و قاطر ھم سخن  ،در میان این دو .بھ شتر ختم

و  شرّ  کمکوچی، بھ کاز این رو تاری وردی  .ر در رفتھ و فیضی ھم نرسانده استسِ ھ اسب این وسط قِ کمطلب این
ام کھ کرده است کجملھ از زبان انجیل و اسم دو نفر از بزرگان دنیای غرب، عزم را جزم  کورھای ھذیان وار و ی

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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پرانی و جنب و جوش اسب  کفل و جفتکمر و کذا بھ ک ۀبنابراین در سرتاسر نوشت .دلی از این حیوان نجیب بگیرد
تاری وردی  .نندکحاال مجتھدین ومراجع صالح بیایند و حد شرعی جفت گیری را با این زبان بستھ روشن  .پردازد می
 .ندکتواند تحمل  میدھد ولی محرومیت را ن میھ حرفی ندارد، تاوان را از جان و دل ک کطفل

ش شاید بھ ھ گرھکوچی غربتی موضوع بغرنجی مطرح است کضات سور رئالیستی شیْخ در افا -دخو جان  ٌٌٌھمسئل
تاری وردی از شور و شوق یافتن جفتی جدید چنان سر و دستار باختھ  میکدر این تراوشات ش :انگشت تو گشوده شود

نی معانقھ با ک میدر این صورت تصور ن .رده استکتصویر اسب را بر شمایل امام سیزدھم سوار   مینفھ  میھ بفھک
 ؟استد مجازات چارپایی در این منزلت مستوجب اشّ 

ھ بھ جان کرده باشد، دم اسب است کھ در خمره گیر کاین سر گاو نیست  .ن و بعد جواب بده دخوکرت را بکخوب ف
 .تاری وردی بستھ است

  
  1995/ ژوئن  1374٭ صور اسرافیل مھر و آبان 

صور اسرافیل در  ۀھ بھ امضای دخو و در نشریک» چرند و پرند«بر دھخدا در مجموعھ مقاالت کی اعل ۀی ساختھ و پرداختھا ٭٭ شخصیت
 .شد میآغاز مشروطیت منتشر 
 .ستای  ھحبیبی، رفسنجانی و خامن :٭٭٭ مقصود بھ ترتیب

 .ن برگزار شدکھ در پکنفرانس جھانی زن ک٭٭٭٭ 
چاپ شد، » کلک« ۀغیر شریف ۀھ اول بار در جریدکاین نوشتھ را،  .»شطرنج اسب«با عنوان  یبی سر و تھ ۀ٭٭٭٭٭ اشاره است بھ نوشت

دی ھا .شود  میبی صاحب چاپ پی چاپ  کھ در آن ملکرده است ک، »شیطانی آیات ۀنقد توطئ«تاب پرت و پالیش، ک ۀضمیم راقمش
رسی کنھ « :از وقتی ظھیر فاریابی گفت :گوید میی این مرد ھا چاپلوسی ۀدر بار )98، اکتبر 317شمارۀ (» اصغر آقا« نشریۀخرسندی در 

ت را بده کی مبارھا ای امام! زیتونھ« :الدین حجازی گفتھ فخرّ کتا وقتی » اب قزل ارسالن زندکتا بوسھ بر ر / نھد اندیشھ زیر پا کفل
 مھاجرانی، وزیر ارشاد و د عطاء �ّ سیّ  بھ قلم» آیات شیطانی ۀنقد توطئ«تاب کسرانجام  .ق بودندتملّ  ۀارشناسان جھان نگران آیندک» بمالیم!

   :تاب آمدهکاین !) در اولین صفحھ از چاپ ھفتم ( .ردکشناس را راحت ارکفرھنگ اسالمی، منتشر شد و خیال ھر چھ 
 ستر سرودش بود!!!!کھ چراغ صاعقھ خاکبرای امام خمینی 

در تملق مالی! ای  هر ارشاد سرمشق بگیریم از قول ایشان قصیدوزی ۀھ از این تعبیر شاعرانکبر ما دانش آموزان عزیز فرض است  ...
 :خالصانھ نسبت بھ امام مرحول بسراییم

 تار و پودش بود  کرکھ جھان کامام ما 
 قیام روز قیامت خم قعودش بود 

 شد  میاو، زرپ، نصف شب  کسحر بھ چشم
 دیگر، افق، عمودش بود ۀاشار کبھ ی 

 اشت کبھ فرق عالم و آدم چنان نھالی 
 ودش بودکھ آتش دل یاران بخار ک 

 دماغ خود بگرفت  ھا اگر چھ آخر شب
 سھ تای بحر خزر فین صبح زودش بود 

 رد ک میز فوت خویشتن آتشفشان بھ پا 
 بود» مودش«رد و توی ک میھ حوصلھ کاگر  

   میات کالھکبھ وقت جنگ ھزاران 
 اله خودش بودکسوار ھم شده نصف  

 زد  می» مالبرو«ھ ب کوچک کپ کھ یکاگر 
 یھ غرق دودش بودکعراق و اردن و تر 

 شد  میش کشھاب ثاقب اگر سنگ فند
 ان زلزلھ آرامش وجودش بودکت 

 م وزارت ارشاد کھ بھ حکخالصھ این
 »!ستر سرودش بودکچراغ صاعقھ خا« 
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 )٭2(چرند و پرند

 
  

 از والیت بھ دخوای  ھعریض
 بھ قلم دخت دخو

 
  
 

تازه ارائھ دادی، فرھنگ  کم تھیھ دیدی، سبکعمرت را گذاشتی لغتنامھ ساختی، امثال و ح ۀو ھمای دخو جان، ت
 اند! ر این فرھنگ و این زبان چھ آوردهھ ببینی بر سکجایی کحاال  -ردی ک کایرانی و زبان فارسی را تر و خش

بر اندامت راست شود و آه از نھادت  علی بینداز تا موی کمال این کلنور بھ قبرت ببارد دخو، نگاھی بھ نشریات مُ 
صفرایی و  میست و دو میی بلغکھ یک - ھزار بار گالب بھ رویت - اند ردهکنثر فارسی اختراع  کدو سب .برآید
در وصف عاشقان والیت علوی و شیفتگان علی بن موسی الرضا و جان باختگان   میبلغ کسب .یش فراوانھا نمونھ

اشی بھ مرتد و صفرایی برای فحّ  کسب .ی ترحیمھا بھ خصوص در آگھی -رود  یمار کدر راه امام سیزدھم بھ 
ھ خصوص در مقابلھ با ضد ب -شود  میایران مصرف  ۀخ شش ھزارحرمتی بھ تاری افر و بیکگوشمال دادن بھ 

 .انقالب
 ھا دیدن ۀیست، با ھمکت ھ معلوم نیسک، »او«بیند؛ و  میآنھا را » او«بینند؛ یا بھتر بگویم  میرا » او«ھمھ  ھا بلغمی
خوانند و شاخ و شانھ  مینند و رجز ک میلُفت بار این و آن کھمھ  ھا صفرایی .آید میور از آب در کار کآخر 

 .قم ھم برخوردارند ۀعلمی ۀن حوزمدرسیّ  ۀامل جامعکاز حمایت  - رویم بھ دیوار - طلبند و میش کشند و نفس ک می
الی ھمین ھ در الب - بال از جانت دور - م؟ رفتیستا ھقم دیگر چھ صیغ ۀعلمی ۀمدرسین حوز ۀجامع :پرسی میالبد 

در ستونی با  - جستم» جمھوری اسالمی« ۀصفرایی گشتم و جواب را در قاب دستمالی بھ اسم روزنام/مینشریات بلغ
بھ سر عزیزت  .ربال مجاور بوده استکھ در کشرح مردن قسطی آخوندی بھ نام حائری  و ٭٭»تقویم حوزه«عنوان 

 :نم نھ بھ قصد مزاحک میمحض اطالع آن را نقل 
ربالیی کربالیی داده و بعد کی این ندا را بھ کھ فقط ده روز از عمرش باقی است (کبیند  میبنا بھ روایت، آشیخ خواب 

 .شده است)شیخنا در این ده روز در مطلب سانسور  ۀگذرد (مشغل میده روز  .رده، تو دانی)کی خواب را نقل کبرای 
(شب رفتھ است باغ یا روز معلوم نیست)  رود میربال کبرای رفع خستگی بھ باغات  ...« :تا حضرت در پایان مھلت

» ارک«ھ ک یستدخو جان، این چھ جور رفع خستگ (دستم بھ دامنت» …شود میار دچار لرزش زیادی کو در حین 
گردانند بھ شھر و  میرده برش کرده و نکار را ک آورد؟) خالصھ می» لرزش زیاد«ھ کاری کبرد و چھ جور  می

و عالئم فعلی نی با وجود اخطار قبلی ک میولی مگر خیال  .ش را بگویدکھ لبیکگذارندش در رختخواب  میطاقباز 
 ».ستفعالً دستم خالی  .تمدید فرمایید یستمستدع« :ندک میرود دخو؟ ال وهللا! رو بھ گنبد عرض  میشیخ از رو 

ً دستش ھم بی ربال بھ رحمتکدر باغات » ارک«اگر گذاشتھ بودند سر  نچ نچ نچ!( ار و خالی ک ایزدی بپیوندد حتما
   .بود) مین

ھم سر   میاند، چاپار سو ر عزراییل برای قبض روح مال آمدهدو مأمو» افتھکسقف ش«ھ از کبھ ھر حال با این
دخت تو از  .ھ در آن نشریھ آمده استکایت است کح بھ موی سبیلت قسم این عین .»تمدید شد« :فرماید میرسد و  می

ا ھم اھل چانھ و شنود آنھ  میھ کلین بار است ی بی سر و تھ زیاد شنیده است اما این اوّ ھا داستان کانبیا و اولیا و مالی
تھی قم بھ دست آن آخوند  ۀعلمی ۀخالصھ درد سرت ندھم دخو جان، تمدید ھمان و تأسیس حوز .اند بیعانھ و معاملھ

 .دست ھمان
 :حاال برگردیم سر مطلب

تو از ارادت ھندیان بھ  .وسھ ٭٭٭ این اواخر سفری بھ ھند داشتکھ تموچین کعرض شود بھ حضور مھر ظھور دخو 
ھ امروز خدمتت عریضھ نگار است، در زمان تحصیل کھمین دخت تو ھم  .س آگاھیکشعر و نثر فارسی بھتر از ھر 

ھ چند بیت از اشعار شاعران ایرانی را از بر نداشتھ باشد و کبھ ھیچ ھندویی بر نخورد  دانگلیز و اسکاتلن کدر ممال
 .ندکن» لمھکد«آنھا را بھ نشان صاحب فرھنگی 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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رود (آخر ناسالمتی و دور از  میوسھ کند، بھ پیشواز ک میم کح کھ آداب دیپلماتیکرئیس جمھور ھندوستان، چنان
داری) و بھ عنوان ای  ھرد، وطن بخت برگشتکحرص نخور، چھ باید  .توست ھم رئیس جمھور دیار کجناب این مرد

 ».ر و تاریخ ھند استکزبان فارسی جزیی از زندگی و تف« :گوید می خیر مقدم
شاند ک میغلیظ و فرستادن دو لعن چھار ضرب، ھندوی فارسی دوست را  ی»بسمھ تعالی« کوسھ بعد از انداختن یک

 »!نھج البالغھ« ۀنگرکبھ 
ی گل و سبزه و آب و آتش در دیار ھا سر تو سبز و دل تو شاد، اما از جشن .نم دخو جانکدیگر چھ خدمتت عرض 

 کلکرود و مردم بھ ھزار دوز و  میآید و  مینوروزی  -ای  .ای ھ سدهنھ مھرگانی داریم و ن .پدران تو خبری نیست
در سیزده ای  هنند و سبزک میچھارشنبھ سوری فراھم  برایای  ھبینند و بتھ و ترق می کھفت سینی برای تحویل تدار

ھ نعوذ با�! کفار کی بالد ھا وبیکاز دست افشانی و پای .رده باشندکجی کدھند تا بھ آخوندھا دھن  میبدر بھ آب 
 .رقص و آوازی ۀارناوالی، نھ فستیوالی، نھ روز آبجویی، نھ شب شرابی، نھ مسابقکنھ  :مترین اثری در آنجا نیستک

  .اند ردهکبر پا » ترین پدر دنیا امام مھربان« ۀو جشنواراند   ھھا مسابقات قرآن خوانی راه انداخت این ۀدرعوض ھم
اش بود و ھ عیّ ک ،پادشاه .ردکخطاب » پدر ملت«، نری ھشتم راھا  لرد انگلیزی کھ روزی یکیادم افتاد دخو، بھ این

 -اما امام ما ابوی ھمھ است »! ھ خیرکپدر ھمھ « :عانھ گفتمتواض رده بود،کتعدادی ھم فرزند نامشروع درست 
مگر معنای  -  زبانم الل - بھ عالوه .ی ایرانی بپرسھا  قبول نداری؟ برو از والده .دارد بر نمیتعارف ھم تواضع و 

 ۀفالت ھمکترین پدر دنیا، پدری برای ملت نگذاشت  ھ وقتی امام، مھربانکدانی؟ پس باید بدانی  میوالیت فقیھ را ن
صغیران شد ابوی ھمھ و  کھ در ملکم بسیار خوب، گیرم و َسلَّ  :خواھی بگویی میالبد  .بر عھده گرفتخود را  ھا یتیم

ردن جشنواره در ھمین کمت بر پا کح :ھکنم خدمت دخوی خودم کدیگر چرا؟ عرض » دنیا«ترین ابوی، در  مھربان
 بر دھان دیگر پدران!  میکمشت مح :است

ولی بھ سرت قسم خبر  .را از بیخ و بن باور نداری ھا ھ این حرفکدانم  میھ بر صورتت نشستھ است کدی از پوزخن
زندان شھید «قرآن خوانی از  ۀمسابق .رده استکصفرایی را سیاه /میصفحات نشریات بلغ ھا این مسابقات و جشنواره

امام « ۀجشنوار .خاص مھاجرین افغان مسلمات گاه ۀ، گاه ویژ»فرھنگسرای نیاوران«بھ راه است تا » چوییک
ت ل امّ کو در اختیار  یستول خوان، سراسری شادی آفرین طالب مطّ ھا ت فعالیتکھم بھ بر» ترین پدر دنیا مھربان

 .شده است  میسیزده اما اسالمیت انقالب کھ بھ برکاثنی عشری  ۀمسلمان شیع
لمات کی ھا ضور انور دخو گزارش بدھم طرح جدولنم و حکھ باید جسارت کی سرور انگیز دیگری ھا از سرگرمی

اندازد و خواندنش  میتعلیمات دینی در مقابلش لنگ  - نچشمت روز بد نبیند دخو جا .ذاستکمتقاطع ھمان نشریات 
مانی، چون  میبرای حل آنھا در  ،دانش و بینش ۀبا ھم ،حتی تو دخو .صد بار بھجت افزاتر از مرور این جداول است

لمات بھ جای متقاطع متوازی است)، در کباید رمل و اسطرالب دانست (آخر بسیاری اوقات  :ن جواب اوالً برای یافت
 :ی واجب الجوابھا چند نمونھ از سؤال - گویی نھ، بفرما  می .باید در ناف صحرای عربستان بود :ثانی

مادر حضرت اسمعیل/ حرف  /ل امضای پیغمبرکھ/ شکھرگز بھ لسان عرب/ از قبایل صدر اسالم/ محلی در جنب م
ی از صحابھ/ واحد پول عربستان/ اسم کار یی پیامبر/ نام زن حضرت ابراھیم/ پدر عمّ ھا استفھام عرب/ از جنگ
 نند!کھ در بینی شتر کخدا/ چوبی  ۀگوسفند قربانی برای خان

 ۀگوید یا اسم والد میچھ اش   ابا و عمھدانی عرب بھ ننھ و ب میھ کی شوی جسارت است دخوجان، ولی حتی اگر مدعّ 
ھ در کچوبی  ۀھ از عھدکاعراب را فوت آبی، من حاضرم سر گرو بگذارم  ۀشبھ جزیر ۀورکحضرت و نام فالن ده 

 .تپانند بر نخواھی آمد میدماغ شتر 
حال  ھ از ارادتمندان تو نیز ھست، نشان دادم و بھکاز دوستان،  کھ را بھ یکتو حضرت دخو این جداول متبر ۀبا اجاز

ھ ھمدلی بھ خرج دھد کدست بردار نیستند، ولی بھ جای آن ھا ھ از ھیچ عضو این زبان بستھ اینکشتر دل سوزاندم 
ھ ک» ریمکدارالتحفیظ القرآن « ۀمخصوصاً وقتی چشمش افتاد بھ نام مدرس -ھ وضوی نداریش باطل شد کآنقدر خندید 
 .ی زبان فارسیتو تأسیس شده است و البد برای اعتال کاخیراً در مل
م و بیش کھ گرچھ عربی بود ولی کگذاشتند  مییسین (ص) و (ع) جلو اسم بعضی قدّ  کدر گذشتھ ی :مسئلةُ دخو

م دھری مقصود ھ عالِ کتو  .حاال پرانتزھا پر شده است از حروفی چون ره، س، عج، و غیرو .ھ چیستکدانستیم  می
لمات نقطھ کتر حاال رسم شده بھ جای بسیاری از  از آن مھمو  .رمانده استلی دکفھمی؟ دختت بھ   میعرضشان را 

 .شد میسابق بر این بعضی از اخوانیات و ھزلیات ُگلھ بھ ُگلھ نقطھ چین  .»آیت« ۀلمکمخصوصاً بعد از  -گذارند  می
نی ھمان اصطالحات ک  میر کیعنی ف .ھ دیوان ھمشھری عزیز ما عبید پر از نقطھ بودکحتم خاطر عزیزت ھست 

 یدی را باید جای این نُقَط گذاشت تا جملھ مفھوم افتد؟عب
 .بنشاند ھا ان را بر این نقطھکلمات قصار رند زاکی از کتاب جواب است تا ی دخت بی

 
 1995 ۀ/ ژوئی 1374٭ صور اسرافیل مرداد و شھریور 

 :عیناً چنین استاسالمی جمھوری  ۀدر نشری 74/  1/  28٭٭ مطلب چاپ شده در تاریخ 

 یم حوزهتقو
 ریم حائری (ره)کحاج شیخ عبدال میرحلت آیت هللا العظ 1355ذی القعده  17
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عمر شما ده  :گویند میھ بھ او کبیند  مین بوده است خواب کربال ساکھ آیت هللا حائری در کپس از مدتی  :فرمودند میی کارا میآیت هللا العظ

ھ شیخ با چند نفر از دوستانش کروز دھم  .ندک میاعتنا بود، توجھی بھ این خواب ن بیان بھ این امور ھ ایشکروز دیگر بیشتر نیست و از آنجا 
بخشد تا   میپوشانند ولی فایده ن  میشود، ایشان را با عبا  میار دچار لرزش زیادی کرود، در حین  میربال کبرای رفع خستگی بھ باغات 

ھ امروز روز دھم است و آن کافتند  میذا] کاند، یاد خواب دو روز قبل [ ھ در حالت احتضار بودهکو در بستر  آورند  میھ بھ منزل کاین
مردن حق است « :ندک میند و عرض ک میدر ھمان بستر رو بسوی گنبد مطھر حضرت سید الشھداء (ع)  .خواب، خواب درستی بوده است

افتھ شد و دو نفر آمدند برای کھ سقف شکبیند  میان ناگھ» .ھ دستم خالی نباشدکھ تمدید فرمایید کمستدعی است  .ولی ھنوز دستم خالی است
ھ اگر ایشان نبود االن اثری از این کرد کقم را تأسیس  ۀعلمی ۀھ حوزکپس از آن بود  .تمدید شد :دیگری ھم آمد و گفت کقبض روح و مل

 ».حوزه نبود
   .ثبت است .ا.در تمام جراید ج ...رفسنجانی بھ ھند و  میشھا ٭٭٭ سفر
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 )٭3(د و پرندچرن

 
  

 از والیت بھ دخوای  ھعریض
 بھ قلم دخت دخو

 
 
 
باز شدن سر درد دل  :بدھمای  هبالیی دخو پس از عرض سالم و بندگی و چاق سالمتی مشتلقم را بده تا خدمتت مژدک

د تھران رندی در داراآلخونکرد کی از نوادگان آزاد خان کی ۀلکپیدا شدن سر و  من با تو در ناف فرنگستان ھمان و
رسید   میآزاد خان از بالد اسال ۀتوب عقبکھ مکنشده بود  کدوم من خدمتت خش ۀعریض ھنوز جوھر خامھ بر .ھمان

ھ کند ک میت دمد و دخت دخو ھم ِخرق اِجماع امّ  میھ صور اسرافیل کاند  هھ ھمھ اینجا خبر شدکای  ھچھ نشست :ھک
 ھ در افتاده است چھ در افتادنی!وسکی شھید زنده و تموچین ھا ھیچ، با چشم و چراغ

در جایی  .ات برای ھمھ شده اسباب درد سر تو ھم حاضر و غایب و زنده و مردهچھ بگویم،  :رده استکو بعد اضافھ 
بنیاد پانزده «و » امر بھ معروف ۀادار«و » راتکمن ۀدایر«ام نگرفتھ از کرد و ھنوز زبان بھ کری کزیدی از تو ذ

بار دیگر ببری زبانت را  کھ اگر اسم این ضعیفھ را یکریختند سرش  ...و  ... و ... و» دوزارت ارشا«و » خرداد
ھر  ... و چھ ... و چھ ...شیم و چھ ک میات  البھآوریم و بھ صُّ  مینیم و دمار از روزگارت بر ک میبریم و داغت  می

ھ دخت دخو ھم کنید، رخصت بدھید ک مینقل ھ بابا آخر شما ھم برای تفھیم مطلب از معاویھ و شمر و یزید کچھ نالید 
ند بھ کھند؟ ن :نم؟ فرمودندکخودم مطلبی نقل » ھند«ھ بنده ھم از کالی دارد کچھ اش .ھند جگر خوار االحقر باشد

ی و کی از ھفت اختر الکی و یکلکی از چھار عنصر کھ برادر امام سیزدھم است و یکزنی  مینایھ کحضرت ھندی 
ھ نھ داداش، نھ عمو، نھ آقا جان، نھ حضرت، نھ حاجی، کی؟ زید بیشتر بھ دست و پا افتاد کم یدی از چھارده معصوکی

شود و قدغن است و حد  میھ نکھ اال و � کفرمایند  میفرمودند و  .نھ جانم مقصود ھمان ھند جگر خوار ملعون است
 .ردن ماوبال گای  هخالصھ دخت دخو تو ھم شد ... شرعی دارد و از این فرمایشات

ھا ھر روز بامبولی  اری نداریم، اما اینکسی ھم کایم و با  پیدهکمان کآلون ۀاز احواالت ما خواستھ باشی در گوش
رد، سابق بر این رسم بود کم آزاد خان در والیت جدّ  .ھ ما را بیشتر بچزانندکنند ک میی علم کو دنب کزنند و دست می

گفتند اگر سنگ  می - ریختند توی النھ میردند و سنگریزه ک میوره نای خرس را دک ،ار خرسکرفتند ش میوقتی 
ولی وقتی  .گیرد میند حریفی بھ زورمندی خودش آمده است بھ دل نک میر کآید، ف میبزرگ بیاندازی خرس بیرون ن

نا کدم  آید میھ صالة ظھر مزاحم ما شده؟! و کیست کاین جرتقوز دیگر  -اِ  :گوید میشن و ماسھ بریزی پیش خودش 
 .نندک میارش کھ در دم شکچلغوز بیاندازد  ۀھ نگاھی بھ قیافک

ریز سنگریزه پرتاب کھ یک ھا خرچسونھ ۀایم آن خرس دستان و در محاصر  ھ ما شدهکدخت دخو ای  ھحاال چھ نشست
 .نیمکنا بیرون کنند تا ما سر از ک می

قط اگر بھ سرنوشت مرحوم جھانگیر خان دچار شدی ف .ا باشد و خانھ آبادانکخوب مبار -برگردیم بھ صور اسرافیل 
نویسم شعر  میھ کھم  ھا بنده شعر بلد نیستم، ھمین .ھ برایت شعر بگویمکباال غیرتاً بھ خواب من نیا و از من نخواه 

 پیشوند دار است!
بد از گرانی ال :شید بزن َگل چرند و پرندھایت و بھ عرض دخو ھم برسانکدو سھ خبر از والیت بشنو و اگر عشقت 

تا ببینی ھمھ » مرغ«تو بگویی  یستافک .اند ھ از بالی بی پولی مردم مسخ شدهکدانی   میارزاق با خبری، اما حتماً ن
بال بال  ھا افتد و دماغ میبھ تپق  ھا شد و زبانک میتتق  ھا ند و گوشک میدو دو  ھا چشم :شوند میعینھو شغال 

م تفننات یومیھ و تعاریج کشغال در ح ۀفرمایید برای بند میزندگانی در فرنگ  التکھ شما از مشکفرمایشاتی  .زند می
یلویی از گوشتش را نذر ما کاش  ھ در وصیتنامھکم یری ھستگوسفند خیّ  در خیالاینجا ھر شب و روز  ما .دماغیھ است

 ! ... در دنیا و صد در آخرت کرده باشد فی سبیل هللا و الرسول، تا یک
ت و شلوار مرحمتی بھ داماد صد و اندی کدست  کرد و فقط یکاویار قلی دخترش را عروس  ۀادچندی پیش عمو ز

را  ھا ھ این پولکحاال تو ھمشیره ھیچ حدیثی مخوان از این مھمل ولو مجمل! بگذریم  .ھزار تومان برایش آب خورد
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 فرستد میروز خدا دختر بھ حجلھ ن ھ ھرکآورد، چون آدمیزاد  میاریات از سر قبر پدرش ور بھ ھر والزّ کآدم چشمش 
ما  ا، منتھیستایکھ در ضمن دالر امریکوجھ رایج نیست ( ۀھ فقط تھیکل کاما مش .عمر کبار است و ی کی -

ھ کگذرد  میشب زفاف دراین ھول و ولھ  ۀروستازادگان دانشمند ھنوز بھ شاھی و قران خودمان عادت داریم)، ھم
حُت و زوجُت کھ آخوند انکالمثل قبل از این را بھ شالق ببندند، چرا؟ چون فی عروس مبادا گزمھ و محتسب بریزند و نو

التاً از طرف داماد گربھ کھ وکاند  ھھا تصمیم گرفت این ۀآخر ھم .مال بگوید بھ روی شاه داماد خندیده استکرا تمام و 
ھ جای کروسی ما ھم اینجا عزاست، عزا خالصھ ع .ای، دیگر چھ بگویم ھ البد شنیدهکماجراھا را  .شندکرا دم حجلھ ب

 ٭٭ .خود دارد
ھ کنند ک میاینجا ارباب جراید جز مدفوعات چیزی تراوش ن .ھی شما مطبوعات آزاد است و برای عامّ ھا گویا طرف

و  ھا اغذ را دولت با بار و خروار بھ نورچشمیک .خورد میمتر بھ مشام ما کمحدود است بھ خواص و الاقل بویش 
اغذ کھر بند ھمین  .تاب صادر فرمایندکنند و ضایعاتی ھم بھ نام کھ ھمچنان تراوش کدھد   میی خودش ھا هردکعزیز 

 ،میطبق آمار رس، »تابکنمایشگاه «در زمان  رسد، در عوض  میھزار تومان بھ فروش  5ھ عرض شد در بازار ک

ھ اسمش را کاغذ باطلھ کبار خربار یعنی خر -تاب مذھبی کعنوان  1500نماز چاپ شد و  ۀمیلیون نسخھ جزو 50

 »!بوالقاسم«شود  میھ در نبود آدم حسابی خروس ھم ک، ھمانطور »تابک«گذارند  می
نند بھ کھ چند دستھ زن جور کدانی، دیگر چھ بگویم، دوره افتاده بودند  میھ خودت کباری بھ ھرجھت این روزھا ھم 

موجودی بی سر و بی سوراخ، نھ  :نمکھ چھ عرض کزن  .ندازندن راه بیکاروان پکتا » غیر دولتی«و » دولتی«اسم 
پل نداشتھ باشد، پستانش گل میخ شده باشد تا نلرزد، کماچ ندھد،  .البروجی، نھ مدار حوتی ای، نھ منطقة عظیمھ ۀدایر

ایم این   ختھھ ما خواجگان اکخوب دیگر چھ بگویم، مردانش ھم  ...و چھ  ...و چھ  ...مرش قر و تاب بر ندارد و چھ ک
ند و مجد و عظمت کنم عنقریب قزوین تو و دخو باز افتخار پایتختی پیدا ک میخیال  .زن ھم از سرمان زیاد است

ما چون مسمار بھ  ۀھ چشم ھمکی قزوین ھا ابر! بعد از شلوغیکالس اکگذشتھ را باز یابد و ما ھم آخر عمری برویم 
 .مینو در دوختھ است ۀدرواز

سگ  ۀافتاد بھ نواد یادم .اند ی نواختن موسیقار بھ چین فرستادهدستھ زن نمایشی ھم برا کھ یکی ا ھحاال چھ نشست
نرسیده، در آن شھر غریب، ھوای زن زد بھ سرش اما  .وسط دل انقالب مأمور شد برود بھ مشھد کھ مُ کحسن دلھ، 

خالصھ آستھ آستھ  .نا آشنا در میان بگذارد ارانکوا اسالما وا شریعتا، مسئلھ را با ھم ۀھ در آن بحبوحکشد  میرویش ن
 برادر در این شھر شما تار زن ھست؟  :ی پرسیدکوارد مطلب شد و از ی

 .بلھ ، البتھ، اوستا حسین تار زن ھست، مصطفی رباب تار زن ھست، سیا خان تار زن ھم ھست :جواب شنید
بی  ۀند و جوابی بدھد، رفیق جوش آوردکری بکف زن تار زن چطور؟ اما تا طرف آمد :سگ حسن دلھ باز پرسید ۀنواد 

 ببین داداش حاال اگھ تارم نزد نزد!  :تاب ما ادامھ داد
 .عوضش تارزن است ،فرستد زن نیست مین کھ بھ پکچیزی  :وسشکمع است منتھاسالمیدولت  ۀحاال قضی

 
بود » یکجو« .یگر، چھ بگویمیادت ھست د .ایم ردهکایم خود  ردهکھ ھر چھ کنیم دخت دخو، کایت کھ شکولی از 

آقای مستجاب الدعوه در آخرین  .وم بھ اعدام شده بودکشتن زنش جانجان، محکمردی اردبیلی بھ اتھام  :زمان شاه
 :ردک میم با او مصاحبھ کلحظات تشریفات اجرای ح

 جانجان مرد؟ھ چطور شد کن است لطفاً برای شنوندگان رادیو ایران توضیح بدھید کجناب قوچعلی مم :مستجاب
 .ساش داری ،؟ گفتھا  گفتم، ... نصفی شب جانجان گفت، گوچعلی .شب بود، خوابده بودیم پشتی بان .بلی :قوچعلی

ھ کمن ِد ی .قوزید ... رفتم جانجانی سر پا گیرفتم ...ترسی میآخھ  ،گفت .اری نداری برو لب بان بساشکھ کاین ،گفتم
 وچھ!کخورد، اوفتاد در 

 ندارید برای ملت ایران؟ میوچعلی پیاجناب ق :مستجاب
 ملتی ایران نقوزید تا نمیرید! ... َچرا داری :قوچعلی

 
حاال  .دانی، ملت ایران قوزیده است و بد جوری ھم قوزیده است میھ کچھ بگویم، خودت  خوب دیگر دخت دخو،
 .ھ نمیردکنیم کباالغیرتاً بیا و بگو چھ 

 
 1995تبر ک/ ا 1374٭ صور اسرافیل مھر و آبان 

در مراسم  .پیش آمد و پخش خبرش ھم در دنیا جنجالی بھ وجود آورداسالمی ٭٭ شالق خوردن عروس و داماد در چند مورد در جمھوری 
اسالمی طبق اخبار واصلھ لشوش  .ی از جوانان حاضر در آنجا خاتمھ یافت کجشن تولد جوانی ھم ھجوم پاسداران بھ محفل جشن بھ مرگ ی

  .رده بودندکچھارم عمارت بھ خیابان پرت  ۀن را از طبقاین پسر جوا
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 )٭4(چرند و پرند
  
  

 از والیت بھ دخوای  ھعریض
 بھ قلم دخت دخو

 

  
 
  

ھ کآزاد خان  ۀھ نوادکنم کفقط مختصر و مفید خدمتت عرض  .دخو جان، درست نیست من ھر بار از تو مژدگانی بطلبم
شود و اسباب بھجت خاطر دخت دخو را فراھم  میم آفتابی کم کیم تو ھم دارد نوادگان دیگر یاران قد ۀلکھچ، سر و 

 .آورد می
برایم  .آزاد خان از روستا زادگان دانشمند است و اھل بخیھ) ۀک(او ھم مثل تخم و تر .اویار قلی طوماری داشتم ۀاز عقب

ھ فرصت کآنقدر گرفتاری دارد  .تعلی چگونھ بھ رتق و فتق امور مشغول اس کھ مال اینکنوشتھ است خبر نداری 
پیچد دستگاه ناشر مھر و موم  میزند، راست  میتاب فروشی آتش کرود  میچپ  .سر خاراندن برایش نمانده است

اتوریست را بھ محبس بفرستد و کاریکباید سھ تا  تازهتابفروشی و انتشارات مگر آسودگی دارد؟ کمیان راه  .ندک می
ی ظلوم و ھا ھ با این ھمھ مشغلھ در ھدایت انسانکنی کخیال  ولی مباد .ببندد کھ چوب و فلنگار را ب تا روزنامھ چھار

ھمان ھذیان خودمان  یھ بھ قول دخوکر شطحیات (کجھول بھ صراط مستقیم از خواندن ورد و سر دادن نوحھ و ذ
آنچھ « :اد است، سر منبر گفتھھ وزیر ارشکعلی،  کآن مال این .ابدا و اصال - ماند میغافل ای  ھالعرفا باشد) لحظ

، دینی، سیاسی و چھ و چھ اظ اجتماعی، اخالقیباید از این بھ بعد آثار داستانی از لح .رمان چاپ شده بد آموزی داشتھ
ھ خطیب نماز جمعھ است، کعلی،  کی مال اینکاین ی» .انتشار بگیرد ۀالی نداشت اجازکو چھ بررسی شود و اگر اش

 ».خواھند علما رمان بنویسند میرمان  ھا ھ جوانکحال  .رمان مفسده انگیز استاصوالً « :ردهکاضافھ 
 .تاب داردکارھا حساب و کاینجا  .ندکس ھر غلطی دلش خواست بکھ ھر کھ شھر ھرت نیست کاینجا  -بعلھ ھمشیره 

است، آخوند سیاست  رس است، آخوند اقتصاد دان، آخوند مدّ یستیل است، آخوند قاضکاینجا آخوند وزیر است، آخوند و
ھ کآخوند  .، آخوند بساز و بفروش است و چھ و چھ و چھارخانھ دار استکران است، آخوند دولت مدار است، آخوند 

گویی رمان بلد نیست  میگرداند،  میش کوچکارھا را فوت آب است و دارد قبة االسالم را روی انگشت کاین  ۀھم
ھ بھ کن و ببین کحاال صبر  .ی برایش بھ سھولت ول دادن باد گلوستفرمایی! رمان نویس می ھا بنویسد؟ فرمایش

سپیر ھم کھ شکند کوری چشم حسود و حاسد، بعد از لمباندن سر جوش دیگ از ھر آروغ چاق و چلھ رمانی صادر ک
ه در د و قلمش فاق نخوردکخش میب نویسنده در لیقھ دان کھ مرکاسفل سافلین  کبھ در»! ماست«نتواند بھ او بگوید 

مخصوصاً اسم او را  .ھ رمان نویس نبودکسپیر کھ شکحاال ایراد نگیر و متھ بھ خشخاش مگذار  ...خسبد  میقلمدان 
خواھند، دل خوش ھم  میخواھند، موسیقی ھم  میخواھند تئاتر ھم  میھ فقط رمان نک ھا نم جوانکھ یادآوری کآوردم 

آخوندی  کدھد، دنب مینمایش آخوندی  .آورد میبر - ندکگر اراده ا - را ھا ی جوانھا خواست ۀآخوند ھم .خواھند می
ای! مال خیر و شر  م گرفتھکعلی را دست  کای! مال این ردهکخیال  .اندازد میزند، و بنگاه شادمانی آخوندی راه  می

 ھ صبر و جخت ھم بگوید!کوای بھ وقتی  -را انجام بدھد  ارھاکاین  ۀتواند ھم میرده کن
ھ در آغاز مرقومھ و کرندی کرد کآزاد خان  ۀلمھ ھم بشنو از نوادکاویار قلی، حاال دخو جان دو  ۀضات عقباین از مفاو

ساران (برف ک) و بفر ناختان) و ریخ اوچومان (ریگ روددراویش ھم والیتی بھ قدر َگلدی داران (برگ در کبھ سب
 :وھساران) سالم و ماچ و موچ حوالھ داده است و بعد نوشتھک

تلویزیون برای ملت  یدولت تو .دانی میدیگر چھ بگویم، خودت بھتر  ...بود » دولت ۀھفت«در شھریور ماه  باری
نخود  ،ماھی فراوان ،گوشت فت .فتارکاز شیر مرغ تا پشم سوسمار، از افسار ببر تا زین  -االیی داشت کھمھ جور 

دھد و گوز قلیھ  میبھ خورد ما  کنَکُ  فی دایم یتیم شادآقا مصط ۀھ پس چرا والدکایم  ما مات مانده .لوبیا خروار ،بار
ھ در محلھ آبرو کخرد  میسیر  کسیر ی کھ بار و بنشن را یکسی کھ کند ک میگذارد و تازه زبان درازی ھم  میبار 

احی متعلقھ را نشاندیم سر طاس و خودمان چند صب .ند زیر سرش بلند شده باشدکھ نکر افتادیم کبھ ف .و اعتبار ندارد
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ھ برای ھمان یتیمچھ و قلیھ ھم باید کچشمت روز بد نبیند دخت دخو، بین خود و خدا معلوممان شد  .رفتیم پی خرید
 .خالی خودمان را ۀنیم یا سفرکھ پز عالی دولت را باور کایم  تر مانده خالصھ حاال مات .ضعیفھ را ببوسیمدست و پای 

ام را طالق داده بود و رفتھ  اه حاج آقا ننھزمان رضا ش :گفت می .ردک میایت کھ خرمگس حکیادم افتاد بھ داستانی 
ف کسبز شده بود و تازه پیشابم  مینفھ میمن ھم پشت لبم بفھ .داد میند و بھ من ھم خرجی نکھ زن صیغھ کبود قم 

زدم و سرم را گذاشتم راه افتادم رفتم سراغش جلوش زانو  .شیدم حج آقا را تیغ بزنمکنقشھ  .رده بود و برج زیاد داشتمک
٭٭ » بالون« ۀام توی مدرس اسم نوشتھ :چی شده پسر؟ گفتم :یدج و واج پرسھا حجی .ی بھ گریھھا یھا -روی دستش 

بالون است و مقدر است و  .ن است دیگر روی پدر را نبینمکھ سوار طیاره بشوم و ممکروم بھ پایتخت  میو فردا 
حاج آقا منقلب شد و مبلغی برای مخارج خودم و  .ام حاللی یابی خالصھ آمده - ھوا ھم عاقبت ندارد در  کمعلق و پشت

گزار دور و  دوچرخھ خریدم و رفتم بھ گشت و کراست مقداری از وجھ را دادم ی کمن ھم ی .سلفید» بالون« ۀمدرس
چاه را یاد گرفتم یدم و راه و کچند روزی ھمان دور و ور پل .ھم نصیب من بشودای  ھاطراف حرم تا شاید صیغھ میغ

خبردار شده بود  .ام بعدی بودم حاج آقا خورد تخت سینھو چانھ برای زفاف  کگنبد مشغول چ کھ نزدیکروز  کتا ی
رد جستم روی زین دوچرخھ و کتا عصا را بلند  .ھ مرا زیر مشت و لگد بگیردکھ رو دست خورده است و آمده بود ک
 :زد میرسید، فقط عربده  میپرید و پای پیاده ھم بھ من ن میباال و پایین  ھ مثل اسفند روی آتشکحج آقا،  .اب زدمکر
 !» ... فالن فالن شده! ھمون بالون بھ ھر چی نھ بدتر آدم دروغگو! ھمون بالون ۀای حروم زاد«

ھ از کام  ارداتی ھم زیاد است و معطل ماندهرسد و اقالم صادراتی و و میھ بھ دولت نکحاال من ھم، دخت دخو، دستم 
یالتش خوب کاگر بگویم ھمان گاو با گوشت فراوانش و شاخ و تش .دام را حوالھ بدھمکفتار کمرغ و سوسمار تا ببر و 

 است؟
دفاع مقدس  ۀھفت«از جملھ مراسم  -، باز جشن و سرور داشتیم »دولت ۀھفت«از اخبار دیگر خواستھ باشی غیر از 

ردیم کشتھ دادیم و آتش خمپاره تحمل کھ کھشت سالی  .ایم انگشت بھ دھن اینجا ھم وهللا ما مانده .»حمیلیعلیھ جنگ ت
فر است، ک ۀھ فرستاده و نمایندکیل و وصی اسالمیم، علیھ صدام ،کھ وکھ ما، کردند کو ویرانھ تحویل گرفتیم، حالیمان 

آن مدت  ۀھ ھمکلوم شده مع -یده است بھ آب کارھای آن ھشت سال ھمھ پکفرمایند اسم و رسم  میحاال  .درحال جھادیم
و تا ما سرگرم یاد گرفتن این دروس جدیدیم اعوان مال  .»جنگ تحمیلی«ردیم علیھ ک می» دفاع مقدس«ما داشتیم 

دیگر چھ  .گیرند میمھر و محبت  ۀآبگوشت برای ھم لقم ۀاسک کافر ھر شب از توی یکعلی با انصار صدام  کاین
 .دانی میبگویم خودت بھتر 

گویی نھ بھ  می .از یمین و یسار سمینار داریم .ایم ار ننشستھکما اینجا بی .ی دیگر برایت بگویم ھا رمیاز سرگ -ھا 
 - » کسمینار زرش« :رده استکھ بھ خط جلی برایت اعالم کن کرجوع  74/18/14اطالعات مورخ  ۀنشری 4 ۀصفح

 !کزرشقتاً خوب دیگر چھ بگویم، حقی
دت با ھ آلمان علیھ ما علیھ از قدس صعود موّ کدانیم  میاز جملھ  .خبر نیستیم گ بیفرن کممال ۀما ھم از وقایع اتفاقی

 ۀدار الخالفھ را پشت درواز ۀنھ فقط وزیر خارج .ابر اسالم بھ قوس نزول خصومت با بزرگان دین مبین رسیده استکا
 - حاال اولی ھچ  .رده استکھ قتل ھ وزیر سابق اطالعات دار االسالم را ھم متھم بکبرلن سفیل و سرگردان گذاشتھ، بل

اما وزیر سابق  .اروپا تا دل آنھا بسوزد ۀرد بھ دور از خطکچند سفر دیگر برای خودش جور  ھا وری چشم جرمنکبھ 
 کی مرا در رستورانی بھ مسلسل بستھ باشد و سر صدر اعظم ممالھا ھ چند نفری از ھمشھریکم اطالعات گیرم و َسلَّ 

خبر را ھم اینجا و آنجا سر  د و چندین ایرانی دیگر از خدا بیپاریس گوش تا گوش بریده باش ۀمحروسھ را ھم درحوم
بھ  ھا ھ آلمانیکردن است و اصوالً چھ قابلی دارد کھم چند قلم خون  روی ھا این ۀمگر ھم .رده باشد٭٭٭کبھ نیست 

ھ کر زبانشان را بلدی بھ آنھا بگو بر ھم بزنند؟ اگ اسالمی اقتصادی را با تربت نفت خیز  ۀخاطرش روابط حسن
 .یان از شما گلھ داردفالحّ 
بھ عرضت برسانم، اما تا قلم برداشتم قانون گذشت ای  ھلمکوسھ ھم چند کخواستم از اخبار شھید زنده و تموچین  می

حاال  .شود میند، اعدام کھ و مدینھ) توھین کھ تھران است نھ مکس بھ این اعاظم و دیگر بزرگان مھد اسالم (کھ ھر ک
ر خواھر و مادرشان را کدور تسبیح ذ کھا ی دام اینکھ بعد از بردن اسم ھر کھ آحاد ملت کام حیران  من مانده

از حاال دو دور تسبیح!  :ال قبایی مسئلھ را در میان گذاشتم گفت کبا پنتی ی .ردکگرفت از این بھ بعد چھ خواھد  می
 بگرد تا بگردیم!

است و ھمھ » وژولھب«ار االن فصل شراب فّ کفر و کھ در بالد کایم   ھ ما خبر شدهکھم داشتھ باش  تا یادم نرفتھ این را
بھ مناسبت  .سری داریم ول معطلیکم و کخوریم یا  مینی ما از این بابت حسرت ک میاگر خیال  .ندمشغول میگساری

شتند کھ وقتی سیاوش را کاجرا شد   میدر تلویزیون اسالای  ھشاھنامھ) برنام ۀفردوسی (یا شاید ھزار ۀجشن ھزار
شیدن کما ھمھ رستم وار در فراق سیاوش مشغول سر .شیدکلیمو سر از شدت غم و غصھ تا صبح شربت بھ رستم

ار کسر !دست بھ دلم مگذار لیلی ،ای .سر است ھا شربت ۀھ بر ھمکم بود شربت شھادت کشربت بھ لیموییم، البتھ در 
 .یلی خیلیجاللت مآب دخو را مخلصیم خ

  
 .در آید آماده بود، ولی این نشریھ بھ محاق تعطیل افتاد 1995ھ قرار بود در ماه نوامبر کبعدی صور اسرافیل،  ۀ٭ این مطلب برای شمار

 .آموزشگاه خلبانی و ھوا نوردی دوران رضا شاه است» بالون ۀمدرس«٭٭ مقصود از 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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» ونوسکمی«ھ بھ دستور رژیم آخوندی در رستوران کرد ایرانی کشتار چند کبر سر  .ا.آلمان با ج ۀقضایی ۀ٭٭٭ اشاره است بھ درگیری قو
Mykonos  شور آلمان شد) کدر شھر برلن بھ وقوع پیوست (و نتیجھ اش صدور قرار تعقیب بین المللی برای فالحیان و راه ندادن والیتی بھ

  .پاریس و دیگر ایرانیان تبعیدی ۀو قتل شاپور بختیار در حوم

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 *چشم فاتحان ۀاز دریچ

  
  
  

اسی کنمایشگاه ع کی ،ھفتم پاریس ۀدنجی از محل ۀواقع در گوش ،در بنایی متعلق بھ سازمان برق فرانسھست چندی
ھ بھ ک ،ھای تبلیغاتی بزرگ در جای جای این شھر آفیش با» بھ روایت تصویر انقالب :ایرانی نگاه«با عنوان برپاست 

اعتراضیھ آقایان  مۀولی با خواندن نا .شتیاق رفتن و دیدن را در من بر نیانگیختھ بوددلیل زنان چادر چاقچوریش ا
امل بھ محل کسر ظھر و در خلوت  .ببینم کارھا را از نزدیکھ کبرگزاری این نمایشگاه مایل شدم  ۀتی بھ نحودقّ 

  .نمایشگاه رفتم
چشمم را  - ورودی نقش بود طۀر دیوار محوھ درشت و خوانا بک -اسی در ایران کھنر ع سال شمار ،بھ محض ورود
  دمش و بعد بھ گشت و گزار پرداختم:گرفت کھ خوان

شتی گیران کس از کی دو عکی بھ آخرین طبقھ .تصاویر مختلف در چند اطاق و در چند سطح مختلف گرد آمده بود
برف  ای بر زمینھ ،ربر و با درختانی بی کس چندین متری از تکع کو ی اختصاص داشتار فریدون آو کی سنتّ 
 - ھ ظاھراً قرار نبود بھ چشم حالل زادگان بیایدکار بود کزیر زمینی ھم در  .یارستمیکاز  ،و نمایانگر سترونی زده

ر ورودی محل قرا ۀنندگان در دھنکھ برای اظھار نظر بازدید کاوی دفتر یادبودی را کنجکخود من اگر از روی 
ھ تنھا تصاویر بھ دور از ک - س قجریکسوای چند ع محل در این .ماندم ر میخب داشت نخوانده بودم از وجودش بی

  .ھ معنایی داشت و رنگ و بوییکار خانم نایینی کتصویری ھم عرضھ شده بود  - آخوندی بود ۀدور
  

ھ ھیچ کن این است کچون جواب دھن پر  - ھ نمایشگاه ناقص بودکقصدم این نیست و لزومی ھم ندارد بگویم 
حتّی قصدم این نیست و لزومی ھم ندارد این  .ندکھا را عرضھ  تواند بعضی جنبھ امل نیست و فقط میکھی نمایشگا

ومت مالیان کحدود صد و پنجاه سال رواج این ھنر را در ایران بھ بیست سال عمر ح ۀھ وقتی سابقکایراد را بگیرم 
الصالح این بار احتماالً  چون پاسخ ظاھر -ست »مینگاه اسال«ھ کنیست بل» نگاه ایرانی«اش دیگر  نند نتیجھکمحدود 

تھ را کپس اجازه بفرمایید من ھم ھمین ن .»انقالب بھ روایت تصویر« :ای ھم دارد ھ عنوان نمایشگاه دنبالھکاین است 
  :افمکبش

چون  - آید ھا تحمیل شده است؟ بھ نظر نمی گیریم آیا چادر بر زن ھ ما بھ روایت تصویر تحویل میکدر این انقالبی 
   .بھ یمن صورت زیبا و شاداب چند دختر جوان گویا زھر اجباری بودنش گرفتھ شده است

ھ کد خندان است یا آن معمم اخمالودی چون ظاھراً آخوند یا سیّ  - رود رده است؟ تصور نمیکآیا آخوند قلدری 
مسخره، آزارش بھ مور و ملخ  شود، و سوای غبغب گرفتن ھا دیده می سکنار اھل و عیال در این عکتصویرش در 

   .ھم نرسیده است
ھای ریز  ھای انقالبی؟ زندان شتھ داشتھ است؟ دادگاهکنیم کھا مجسمش  سکھ قرار است ما از طریق عکاین انقالبی 

ردن با رعایت اصول اسالمی؟ بھ دار آویختن کو درشت؟ خیل گدا و معتاد؟ شالق زدن در میادین عمومی؟ سنگسار 
  .ھا بھ تحقیق خیر سکاز طریق این ع ...از منجنیق؟

اسی کمناسبی برای ع ۀدام سوژکھیچ شایدیا  دانیم کھ دارد. ھمھ می ، ولیسی وجود نداردکھا ع از این صحنھشاید 
ھ چرا ک مبپرسی کھ ھر دو عکاسند و شناختھ شده،از برادران دقتّی، پس بد نیست  .دانیم کھ ھست ھمھ می ، امانیست

 .پس گرفتند، بر پا شده است جمھوری اسالمی کھ محض رتوش چھرۀ ،ھایشان را از این نمایشگاه سکبھ اعتراض ع
  ھا آموزنده باشد. دالیلشان برای ھمۀ ما تبعیدی رود احتمال می

  
یعنی از طریق این  .اسی در ایران استکار عکتیو تاریخی کپرسپ رّد و نشانی نداردآنچھ در این نمایشگاه  بھ تحقیق
بخش  کی تنھاتازه  .گویند ایران این است و جز این نیست اند بھ دلخواه مالیان و می ایرانی برایتان ساختھ ،تصاویر

چند دھاتی، دقایقی  ۀ(چھر .گویند ھمین را ببینید و بس  اند و می ل و شمایل بد منظر را جلو چشمانتان گرفتھکاین ش
و عزاداری  سینھ زنییھ و کتصاویر ت الی ماشاهللاتا ھایی از زورخانھ، مناظری از جنگ، و  از انقالب، صحنھ

  .مذھبی)
و  بھار ایرانی«آن را  -  نندگان این نمایشگاه ھستندکھ برگزار ک - اگر شھرداری پاریس و سازمان برق فرانسھ

ھ ک(چنان - »ھا گشوده است را بھ روی گفتگوی تمدن درھا ھ رئیس جمھورکدر زمانی «بخوانند » جوشیدن شرقی

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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مجنون  ،با جمھوری اسالمی دارد را داد و ستد گسترشھ قصد کفرانسھ  کشور :و ھدف روشن یستطبیع ،اند) هردک
اگر سفیر جمھوری اسالمی در  .لگد بھ بخت خود در انجام معامالت نان و آبدار بزندبت آن نظام کن نیست تا با عرضۀ

ھ ک(چنان - ھ از آن برخاستھ بنویسدکغ برای رژیمی ای سراسر تحسین و تبلی پاریس بر بروشور این نمایشگاه مقدمھ
بھ نمایش ھای آن دولت را  ھ نامردمیکدیوانھ است موجود مگر این  .و ھدف روشن یستباز ھم طبیع - نوشتھ است)

  .بیاندازدنان دن آب و رخوخانواده را از خود و تا   بگذارد
م بر کایرانیان تبعیدی و مدعی مبارزه با سیستم مذھبی حانش ما کوا ،و ھدفش ناروشن یستآنچھ در این میان غیر طبیع

بھ تماشای این  .ندکھای ما را جمھوری اسالمی برایمان تعیین  ھ ظاھراً ھمھ گوش بھ فرمانیم تا ارزشکایران است 
اض اند بھ خورد ما بدھند نداریم، نھ فقط از اعتر رویم و نھ فقط خود اعتراضی بھ آنچھ صالح دیده نمایشگاه می

صدا با سفیر جمھوری اسالمی بھ تعریف و تمجید از ایران ویران  ھ ھمکنیم، بلک دیگران بھ این نمایشگاه پشتیبانی نمی
  .پردازیم دست پخت آخوندھا می ۀانقالب زد

ھ در آغاز مطلب بھ آن کی دارید تشریف ببرید بھ محل نمایشگاه و دفتر یادبودی را کاگر در صّحت این عرایض ش
ل دیگری در گذشتھ دیده بودند و حاال ھم کشورشان را بھ شکھ کسانی کحتّی از زبان  .ای شد مطالعھ بفرمایید اشاره

خواھند محاسن پیشرفت و زیبایی و ھنرمندی بارور جمھوری  را بھ شمایل دیگری در آینده می لکھ این مکادعا دارند 
ثیف کاین ارتجاع  :سی نوشتھ بودکھ کمورد برخوردم  کی من فقط بھ(در میان اظھار نظرھا  .اسالمی را خواھید شنید

  ھ بود عمر و عزتش زیاد!)کنام نویسنده معلوم نبود، ولی ھر  .دھید اسی بھ ما نشان میکع ھنرھ بھ نام کچیست 
مذھبی  کند کھ ما بھ جای اینکھ در اینجا بھ تفاھمی برسیم تا با سردمداران رژیم رفتار این تصور را ایجاد می ۀاین نحو

بخشد کھ   ت میو متأسفانھ بھ این گمان قوّ  جدلیمایم و با خودمان در حال  رسیده توافقمبارزه کنیم ظاھراً با آنھا بھ 
  ھامان ھنوز اسیر قفس مانده است. ایم ولی ذھن گرچھ ما خود از قفس پریده

  
 ً  :مثل - شود ارائھ می ھمھ پسندای  نھبا دستاویز و توجیھ و بھاغیر منطقی از طرف ھموطنان  ھای واکنشاین  غالبا

حفظ منافع  بھانۀ ھب .دفاع از ھنر و فرھنگ ایران یا؛ کراتیکرفتار دمداشتن یبایی و کان دادن شنش یا؛ حفظ منافع ملی
گفتگوی «و » مدنی ۀجامع« ،برای نمایش شکیبایی .دشو حملھ می برلینمعترضین بھ نشست فرمایشی بھ  ،ملی

در انتخابات صدھا مبلّغ پیدا » ت گستردهکشر« ،رفتار دمکراتیک برای عرضۀ .افتد ا نمیھ از زبان» ھا تمدن
ھر  سازھر بازیگر،  ۀ، تعزیھر نویسنده نوشتۀفیلم ھر فیلمساز،  ،و ھنر ایران دفاع از فرھنگ راستایدر  .ندک می

چشم  سر وسیل شود بر بھ خارج گبگذرد و رژیم جمھوری اسالمی  سرندھ از کاسی کس ھر عکخوان و ع آواز
  .گیرد تبعیدیان جا میبسیاری از 

جھ جلوه دادن اعمال جمھوری موّ در  . خیر!داردنی با منافع دولت آخوندی کمترین وجھ اشتراکخیر! منافع ملی ما 
 گر ازا است کھشمامھ  ۀبرنج دم سیاه و خربز ۀفرھنگ و ھنر از مقول مگر نیست. خیر! راسیکاسالمی نشانی از دم

   ؟باشد بھتر شخل بیاید عطر و طعمدا
   

جواز ھ ک دیدمرا  ی از انشا نویسان فلسفیکی یکآب ۀبرگردان مصاحبی از نشریات فارسی زبان چاپ انگلستان کدر ی
فر بھ کبالد  ھای رسانھبا  وھا بیاید  این طرفتّمدد اعصاب  بھانۀ ھر چند صباحی بھتا  برگ امان،و  امل داردک

بدون  - دانشمند بزرگ و عالم دھر چون  ینویاعن ااز مصاحبھ شونده ب داغی پر پیاز معرفی راهھم ،مصاحبھ بنشیند
از دو نفر از بازیگران قدیمی فیلم و سینما (ھر   .ومت اسالمیکھای این شخص با ح مترین اشاره بھ ساخت و پاختک

 عنایت بھبدون  - تر مخملباف را دارندھ حسرت بازی در فیلم دخکتلویزیونی شنیدم  ۀبرنام کا) در یکن امریکدو سا
ای با   اخیراً عده .اند ردهکار و زندگی ساقط کرا از و بسیاری از دیگر ھنرمندان ھا آنھا  ھ امثال مخملبافکتھ کاین ن

ھ این کبدون در نظر گرفتن این - اند اتبھ گشودهکی از مأموران اطالعاتی مالیان با لحن گلھ گزاری دوستانھ باب مکی
بر  .ھای قتل و اعدام بوده است نندگان فرمانکرقیب قرار بگیرد خود از صادر  ۀھ ھدف تیر جبھکود قبل از آنموج

بدون توجھ بھ  - یرکھای مقاومت روشنف اند اسطوره ریم سروش و حسینعلی منتظری شدهکزبان و قلم تبعیدیان عبدال
ھای ایران است و دومی  دانشگاه ۀنندکاست و تصفیھ  ار اسالمیش زدهکاف ۀھا را برای عرض ھ اولی جیب لیبرالکاین

  .یستار جمھوری اسالمذوریش بلند است و ھم آخوند پایھ گم شعک ۀھم آواز
  

ھ در گیر کای  مشت عمامھ بھ سر و بی عمامھ کھ نھ فقط آن یکھای جمھوری اسالمی مّد نظر است  آنقدر ارزش
را ھم در  ھ اپوزیسیون خارجکبل ،شوند عی بھ ھمھ عرضھ میھای جناحی ھستند بھ عنوان اپوزیسیون واق شکشمک

از داخل  )،این آقایان با آن نظام ۀاری صمیمانکھا ھم سال بھ رغم (و ،ند روزنامھ نویس و شاعر دست پنجملباس چ
س انجلس و مدعی مخالفت با ای (چاپ لُ  در عمود و افق جدولی در روزنامھ :و محض سرگرمی !کنند وارد می
از «، »قرآنی ۀجمل«، »از صفات حضرت حق« :مردم) این سؤاالت درج است ۀمذھب در زندگی روزمردخالت 
از «، »شھر زیارتی عراق«، »نماز بھ موقع«، »سنگسار شده«، »مادر حضرت اسحق«، »صدر اسالمشھدای 

انفاق « :م است!) ازھ جوابش البتھ اسالک(» دین برتر«، و »ملحد«، »ربالکآزاد مرد «، »یاران با وفای رسول خدا
ھای  ھ ھمھ مترادفک ،»دریا«و  »دست«و  »مادر«و  »آھنگر«و » اموی ۀمنفورترین خلیف«و » در راه مرده
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ھ تمام این کنیم و موضوع را با این اشاره ختم ک دھد ھم صرف نظر می افور مذھبی میکند و بوی ک عربی طلب می
  .آید رر میکجمھوری اسالمی ملمات در جداول نشریات چاپ کاصطالحات با ھمین 

  
ھ ما قربانیان نظام مالیی با کمیزان حائز اھمیت نیست، ولی جملگی نشان از این دارد  کات ھمھ بھ یکگرچھ این ن

یعنی  ... .نگریم چشم ایشان بھ اطراف می ۀگوییم و از دریچ اندیشیم، با واژگان آنان سخن می مفاھیم دژخیمانمان می
  .ایم تسلیم شده و ست معترفیمکبھ ش
  .نندکخواھند چنین باشد جز این  ھ نمیکآنھا 
  

  2001/ 08 /26 ،نیمروز *
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  *مشروطھ ھم حالل شد!
  
  
  

صید و مصرف  ،ودحرام و حالل دوباره باب شده ب ۀھ بھ خشخاش گذاشتن در بارخاطرم ھست در آغاز انقالب کھ متّ 
ت ولی از آنجا کھ صرف نظر کردن از منافع شیال .عالم شدحرام ا - بھ دلیل نداشتن فلس - ماھی ازون برون ھم

دانم چند بند انگشت گشتند تا یک پولک زیر دم ماھی پیدا کردند (شاید ھم  مشکل بود مالھا جمع شدند و نمی
  .چسباندند) تا حالل اعالمش کنند

مفاخر ملی  .اند اجرا در آورده لۀاین رویھ را آخوندھا برای ھر چھ تصاحبش سودی برایشان داشتھ تا امروز بھ مرح
ام ھم از فردوسی بگیرید کھ آیات عظ -رژیم در آمده است  ۀما دانھ دانھ با دریافت یک فلس اسالمی بھ مصادر

گفتھ تا حافظ کھ علمای اعالم ھم زمانش تکفیرش » مدح مجوس«گفتند  کردند و می عصرش لعن و نفرینش می
 نۀباشد تا خیام کھ مال و آخوند مانع کفن و دفنش شدند چون بھ قری» ییاز پس امروز فردا«کردند کھ شک دارد 

را بھ دین مبین اسالم  اند و جملگی طھیر ریختھاین بزرگان آب ت ۀبر سر ھم .دانستند المذھبش می» رباعیات«
   .اند تا با اشتھای صاف بھ خوردنشان بنشینند مشرف کرده

اند و  است کھ چشم طمع بھ مشروطیت بستھ زون برون، در گلوشان گیرھای درشت، مثل تیغ ماھی ا ھنوز این لقمھ
محمد  ۀدینی بر عھد فۀاین وظی .کشف پولکند کشند و در پی از پا نشناختھ بھ زیر دمش دست میبرای بلعیدنش سر 

یخت گذاشتھ شده است کھ در سالگرد انقالب مشروطھ ھر چھ در چنتھ داشت بیرون ر ،رئیس جمھور اسالمی ،خاتمی
رژیم اسالمی معطوف بھ  سردمدارانمھم نیست کھ تا کنون تمام ھم و غم  .تا استسالم مشروطیت را بھ اثبات برساند

آن کھ  ... افتخاراتش را بھ جیب بزنند یستھم این است کھ حاال بھ ھر قیمتبرچیدن دستاوردھای مشروطھ بوده است، م
ی حدّ  -اتمی را در سالگرد مشروطیت نخوانده است تا بداند خیر ی دارد، متن سخنرانی محمد خگوید گستاخی حدّ  می

  ندارد!
ای کھ در آن  وار بھ ادعاھای باطل و مسخرهدارد، ناگزیرم فھرست  »مانیفست«از آنجا کھ سخنان خاتمی حالت 

  :گنجانده شده، اشاره کنم
کند تا  تاریخی ایران آغاز می و از ھویت گیرد ورود بھ مبحث مشروطیت دور خیز میاسالمی برای  رئیس جمھور

ر سالھ ایران چند ھزا :مقصود این کھ ».ورود اسالم بھ ایران منشا و پایھ گذار ھویت تاریخی ایران شد« :مدعی شود
 و ... و ... و ھایش، قلمرو پھناورش، امپراطوریش ، کشور گشائیسردارانش، آئینشمزدکش، مانیش، زرتشتش، با 

صد سال قبل تازه  اعراب در ھزار و چھار ۀاین ھویت تاریخی با حمل - آید ی بھ حساب نمییچ کدام ھویت تاریخھ... 
  اختراع شده است!

 ۀانقالب مشروطیت نشان« :ز نظر اوپردازد کھ ا اعی میبھ ھویت اجتم -تکلیف ھویت تاریخی را کھ روشن کرد 
 -ماست مالی کند  اجتماع ۀھم خانوادلمات را با ک سیاسترسم این حضرت معموالً بر این است کھ  .آن است »ظھور
نشانده است!  ھویت سیاسیرا بھ جای  ھویت اجتماعیمدنیش را بھ جای دمکراسی غالب کرده بس نیست اینجا  ۀجامع

تغییر ھویت سیاسی مردم ایران بود، ھویتی کھ امروز بھ ھمت  ۀنخست نشان ۀچون در واقع انقالب مشروطھ در مرحل
  .تر و ناچیزتر شده است مان پیش از مشروطیت ھم پستت از زآخوند جماع

سر قالب بھ مشروطھ بند شده است و دیگر حضرتش ول کن  .اھمیت است محمد خاتمی بی ولی این مسئلھ ھم از دید
ام بود، حکّ  »ۀویژگی مشروطیت مھار استبداد لجام گسیخت« :گوید در دنبالھ می -معاملھ نیست تا صید بھ چنگ آید 

کند بگوید انقالب مشروطھ ھمانقدر با فکر مھار کردن استبداد ھیئت حاکمھ بھ  ولی البتھ فراموش میاست  کھ درست
شاه  ۀبھ ھمین دلیل بھ موازات برچیدن قدرت مطلق .راه افتاد کھ در جھت دھنھ زدن بھ زورگویی و ستم روحانیان

   .ز مراکز تصمیم گیری بریدقضاوت و تدریس کوتاه کرد و پایشان را ا ۀدست مالیان را از حوز
نظریھ پرداز بزرگ «ھ را با احترامات فائق »آیت هللا العظمی نائینی«برای اینکھ مالھا را در این انقالب سھیم کند 

ھای عربی از آثار  ش برداشت دست چندم از ورای ترجمھھای یعنی آخوندی کھ حرف -خواند  می »مشروطیت
سالم اصیل بر او غلبھ کرد کھ کرد، و باألخره ھم چنان ا غیر مسلمان را نفی می ن مسلمان واروپایی بود، برابری بی

  .از پخش کتابش جلوگیری بھ عمل آورد خود
چنین پس رئیس جمھور اسالمی  .خن گفتشود از نتایج گرانبھای این انقالب س می ،حاال کھ نظریھ پرداز مشخص شد

منتھی با این حرف  ».یستت تبدیل شد کھ رخداد مھمبھ ملّ  عیتدر فرایند مشروطیت عنوان ر« :گوید میکند و  می
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ت شد کھ رخداد بدیل بھ امّ ت تدر فرایند انقالب اسالمی عنوان ملّ  :چون کیست کھ نداند -بند را آب داده است 
  .یستننگین

مردم، کھ از  یتبا جسارت بر اھمیت حق حاکمّ  .داشتھ استخاتمی دور بر .دادن بند سبیل استاز اینجا بھ بعد آب 
ن گویی فراموش کرده است کھ خود و دار دستھ و حکومت اسالمیش ای .دستاوردھای مشروطھ است، تأکید می ورزد

  .اند  ا و رسماً بھ خودشان انتقال دادهاند، اسماً بھ خد حق حاکمیت را از مردم سلب کرده
سلطنت پھلوی بھ قانون اساسی  زند و بھ مناسبت تجاوزی کھ در دوران رئیس جمھور بھ صحرای کربال می
ً  .مشروطیت شده است اشک می ریزد بھ روی بزرگواری نمی آورد کھ گرچھ ھر دو پادشاه آن سلسلھ قانون  طبعا

آخوندی آن را از بیخ و بن  ۀگذاشتند (از ھمین رو منفور آزادیخواھان بودند)، ولی سلسل زیر پا اساسی مشروطیت را
ولی چھ  !یستاسالمقانونی سر ھم بندی کرد کھ امروز قانون اساسی جمھوری کرد و درست در جھت عکسش  لغو

عزای تازه کھ غم و غصھ ندارد، بھ سبک سینھ زنی بھ مناسبت ضربت خوردن و شربت خوردن شھدای صدر  -باک 
   .باید برای مظلومان رژیم گذشتھ آب چشم گرفت امروز ھم ،اسالم

کند و ھم  تحسین می »و کانون نظارت بر قدرتت ملّ  ۀخان«یت بھ عنوان این آقا از تأسیس مجلس در زمان مشروط
» وقایع اتفاقیھ«شد (احتماالً منظورش  »کاغذ خبری«جایگزین  یستھ مدعآن زمان، ک »گسترش مطبوعات«چنین از 

تر  رینھا لحظھ بھ لحظھ شی مقایسھ .»کرد تفرج و سیاحت درباریان را درج می«یادگار امیر کبیر است) کھ فقط 
رنگ و  اب بیملت بود با مجلس آخوندی امروز کھ حتی انتخ ۀآن روز کھ نماد اراد ۀمجلس مشروط ۀمقایس :شود می

یت کھ رکن چھارم مطبوعات آزاد صدر مشروط ۀدست شورای نگھبان است! مقایس ۀبوی ملت ھم در آن بازیچ
کھ چرخ پنجم گاری ھم محسوب نیست! حتی جمھوری اسالمی  ۀشد با نشریات بھ زنجیر کشید مشروطھ شمرده می

این روزگار کھ  کاغذ سوبسید داررا می داد با » تفرج و سیاحت درباریان«آن دوران کھ شرح » کاغذ خبری« ۀمقایس
گاه بھ گاه مطالب  انصافی نشود، اصالح طلبی خاتمی حرف می زند! بیای و  ات خمینی و کرامات خامنھاز معجز

بلند پایگان الحق و  گاز و لگد ۀداستان ھیجان انگیز حوال مثل -ن کاغذھای باطلھ ثبت است گرم کننده ھم در ایسر
  .**ماجرای شھوت انگیز زوجات صیغھ و عقدی وزرای سابق

در آخر  - (بخوانید فلس ازون برون) - دینی را بچسباند ۀمردمساالری کلم ۀخاتمی برای اینکھ بھ دنبال کلم
بومی و غیر  ۀبومی را چسبانده است! احتماالً اطالع ندارد کھ در آن زمان قص ۀھم کلممردمساالری دوران مشروطھ 

دانستند کھ باید اصول مردمساالری را از غرب بیاموزند و انصاف  د و مردم آن دوره نیک میبومی حتی مطرح نبو
اعتنایی  بی -بل تقدیر است اعتنایی رئیس جمھور قا بی ،اطالعی ولی بیش از بی .آن را ھم داشتند و شھامت پذیرش

مذھبی ھرگز در یک  بھ اینکھ مردمساالری دینی جمع اضداد است و آب کل و جزء دمکراسی با اصول و فروع
  .رود جوی نمی

کند و معتقد است کھ مشروطھ خواھان از روز ازل در فکر  تش در این سخنرانی پافشاری ھم میدر این مورد حضر
این حرف دروغ محض است اما محمد خاتمی کھ  .سازگار باشد شان»اسالمی«ا ھویت نوعی از دمکراسی بودند کھ ب

چون اگر حتی یکی از  .نداردشکم را برای قورت دادن افتخارات مشروطھ صابون زده است از دروغگویی ابایی 
 ۀاح کنند تا زیر سایخواستند مجلس را در پانزده شعبان افتت :ھای دوران مشروطھ را خوانده باشد باید بداند کھ نوشتھ

افتتاح مجلس شأن و اھمیت  -امام زمان باشد، مشروطھ خواھان زیر بار نرفتند و گفتند نیاز بھ چنین تشبثی نیست 
خوانده شود، نمایندگان مردم مطلقاً نپذیرفتند با این استدالل  مجلس اسالمیخود را دارد؛ پیشنھاد شد مجلس بھ نام  ۀویژ

 ۀھایی برای نمایندگان غیر مسلمان بھ وجود بیاید بھ عالوه ممکن است خان است مزاحمتکھ در این صورت محتمل 
با عینک  یسترای باز نویسی و قلب تاریخ کافب .شد مجلس ملیو کوتاه نیامدند تا مجلس  -دست مالھا شود  ۀملت ملعب

زحمات روحانیت مبارز  ۀتبر را ثمردر این صورت بعید نیست کھ انقالب اک .آخوندی محمد خاتمی بھ گذشتھ نگاه کنیم
این دو  ۀروسیھ، انقالب کبیر را ھم دستاورد مجاھدین دینی فرانسھ ببینیم! کاش جناب مال بھ تحقیق و تدقیق در بار

  .داشت می اً دست از سر انقالب مشروطھ برباالغیرت پرداخت و انقالب می
 :گوید مثالً در جایی می .سخنرانی دارد در ایندیگری ھم  ۀمز ھای بی معنا ولی با آقای رئیس جمھور حرف

قدرت عوض شدنی نیست، آنچھ عوض  ماھیتداند کھ  و نمی »ر دوران جدید عوض شده استماھیت قدرت د«
داد سخن  »را زمانی بودن اسالمفرا مکانی و ف«در آغاز صحبتش ھم از  .قدرت طۀصاحبان قدرتند و رابشدنی است 

زیرا از  -رود کھ در ابتدای انشا نویسی چھ گفتھ است  ظاھراً از یادش می در اواسط صحبتدھد اما  می
 »مھم و تعیین کننده در اسالم زمان و مکان را دو عنصر«زند کھ  رف میح »ھای امام در آخر عمر دغدغھ«

  دانست! می
ش از بھ بی برای چنین ادعایی .بیاورد مشروعھرا مترادف  مشروطھاین شخص شخیص در ھمھ جا مصّر است کھ 

دانند کھ مشروطھ و مشروعھ دو شعار  خرمن خرمن دارد! زیرا ھمھ می - کرشُ  - یک جو رو نیاز است کھ جنابش
ریختند  برزن میو شان در آن دوران بھ کوی  ندھا برای بھ کرسی نشاندن مشروعھب و آخوطّال  .متقابل و متضاد بود

گوش حضار  ،گنجشگ مفت ،اما سنگ مفت .»دین نبی خواھیمما  / خواھیم مشروطھ نمی« :دادند  و عربده سر می
  شرع و تشرع و شریعت نیست تالش نکند! ۀتر! چرا برای اثبات اینکھ مشروعھ از ریش از ھر دو مفت

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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بھ احتمال قوی این اشتباه لپی  .کھ از صدور فرمان مشروطیت می گذرد اشاره دارد »سالی صد و پنجاه«خاتمی بھ 
ه دو سال دیگر صد سالھ ما تاز ۀچون مشروط -نشانگر میزان اطالع ایشان از حوادث تاریخی است یا چاپی و نھ 

است  دو ھزار سالامریکا « :تأسی کند کھ گفت ولی بھ ھر حال ھیچ اشکالی ندارد کھ خاتمی ھم بھ خمینی .شود می
  شتصد سال سھم امام!پنجاه و دو سال اشتباه حساب سھم حجت االسالم، ھزار و ھ»! ما را استثمار کرده

ھای بعد از مشروطیت منجر بھ استقرار نفس گیرترین دیکتاتوری  آشفتگی« :کھ یستحضرت ریاست جمھوری مدع
محمد رضا شاه کمترین بحثی نیست  ۀدر نفس گیر بودن نظام دیکتاتوری رضا شاه و رژیم خودکام ».تاریخ ایران شد

خور خمینی و اعوان و انصار او را فقط در  نفس گیرترینفت عالی آقای رئیس جمھور ما ایرانیان ص ۀولی با اجاز
  خواھیم کھ در این مورد تجدید نظر بفرمایند! ھم برایش قائل نیستیم و جداً می دانیم و رقیبی می

در گذشتھ کسانی قدرت را « :کند کھ می مالمتمی از این نکتھ مذمت و در جای دیگری از این سخنرانی محمد خات
خیلی نزدیک  تۀشان بھ گذشای ۀراستی کھ ایوهللا! گویا اشار ».خواستند مشروعیت دینی و بدون نقش مردم می ۀبر پای

خواھند چون  ھم ھمین را میکھ امروز  انیاست و مورد نظرشان رھبران انقالب اسالمی و دیگر مالھا و مال صفت
نباید « :دھد با نقل قولی از خمینی، ھشدار می اما حضرتش ظاھراً برای ایز بھ گربھ گم کردن، .ھنوز بر سر کارند

اند کھ امامشان  ش کردهگویا آقای خاتمی فرامو ».اسالم را در حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی ناتوان نشان بدھیم
 ۀآن مرحوم جمل حتماً »! اقتصاد مال خَره« :کنم کھ فرمود آوری عرض می محض یاد -اقتصاد چھ گفت  ۀدر بار

از این گذشتھ  .ام فرموده است کھ من بھ خاطر نسپردهاجتماع ھم  ۀن اندازه عمیق و مشکل گشا در بارقصاری بھ ھمی
دھیم کھ ناتوانی اسالم عزیز در حل مسائل اقتصادی و  ر امام اطمینان میبھ رئیس جمھو ،برای آسودگی خیال امام

  .تیک نگاه بھ وضع موجود مملکت کافیس اجتماعی محتاج نشان دادن نیست،
ھایی  اجتماعی و اقتصادی، نقل قولروشن بینی خمینی در مسائل  ۀتر از ادعای رئیس جمھور در بار ولی خوشمزه

ً در مقابل دروغزنی .کند ابطھ با اعتقاد او بھ دمکراسی میاست کھ از خمینی در ر ھایی بھ این درجھ گزاف  حقیقتا
دمکراسی حرفی زده است فقط برای این بوده کھ بگوید با چون امام مرحول ھر جا از  .اندازد نگ میلُ  »پینوکیو«

در یک مورد ھم کھ امام  .ھا بار تکرار کرده است ف را یکبار و دوبار ھم نگفتھ، دهاین حر .اسالم سازگار نیست
  نقص باشد! دروغ زنیش بی ۀزنند تا سابق انشینانش نسبت کذب گویی بھ او میابی نکرده است جکذّ 

در ھیچ کجا سراغ دارید  ».شود دمکراسی سوء استفاده می ۀامروز از کلم« :فرمایند ھور میتر رئیس جم پائین
در سراسر این خطابھ سوء  .گفتارش باشد؟ بنده کھ ندارم ۀخود چنین بارز مثال زند کھمطلبی را عنوان کند  سخنران
 :فرماید کاری در این امر، می منظور محکم بھ .دمکراسی نکرده باشد ۀای نبوده است کھ خطیب از واژ استفاده

 )!(»بھتان«فرمودند »! تالش کنیم تا بھتان غیر دمکراتیک بودن جمھوری اسالمی را از دست دشمن بگیریم«
رفتار و کردار خود ایشان  ۀثمر - دشمنان نیست  ۀگرچھ انتساب صفت غیر دمکراتیک بھ ایشان و رژیم ایشان توطئ

 یھوالیت فقرھاورِد جدیدشان کھ کنند بلکھ با  را نفی می مردمساالریمذھبی  ین عتیقِ قوان بھ ضرباست کھ نھ فقط 
 ساالروید مردم در جایی کار ھر بز نیست کھ بگ :مالحظھ فرمودید .شناسند ر و محجور میمردم را صغی ،باشد

  .خواھد و وقاحت آخوندی محمد خاتمی می -روند  بھ شمار می قیمشوند کھ نیازمند  محسوب می
موفقیت انقالب مشروطھ مرھون بھ صحنھ «از جملھ معتقد است  .داردن کمر فضل و نظر خاتمی نکات پر نمک اظھا

این آقایان در امن و  ۀکھ ھر س یستکند این چگونھ بھ صحنھ آمدن بود، ولی روشن نمی »نجف ۀآمدن مراجع سھ گان
ھا ھم پایشان بھ وطن آشوب زده  از آسیاب ھا خوش کردند و حتی پس از افتادن آبنجف جا  ۀھای علمی امان حوزه

شاید نیازی بھ توضیح ندیده است، چون باید تصدیق کرد کھ حضور آخوندھا  گفتدر این مورد منصفانھ باید  .نرسید
(در ضمن طبق نظر پردازی خاتمی قوای بختیاری و  .از راه دور -در صحنھ ھمیشھ بھ ھمین شکل بوده است 

  اند!) یپرم خان ھمھ در پشت صحنھ بودهر نیروھای سپھدار و لشک
حضرتشان در این مانیفست گستاخانھ  :این نکتھ را ھم از سخنرانی رئیس جمھور اسالمی نقل کنم و اشارات را ختم

روی مخالفین بھ  کند و از موافق و مخالف مشروطھ تقسیم می ۀآخوندھای دوران مشروطیت را با شتاب بھ دو دست
تأیید  در .گوید شروطیت مدح و ثنای موافقین را میگذرد و برای تصاحب افتخارات م یتر م سرعت ھر چھ تمام

کھ  ھای ایشان باید گوشزد کرد کھ رژیم اسالمی بھ قدری نسبت بھ آخوندھای ضد مشروطھ نظر نامساعد دارد حرف
پس از پیروزی دشمنان مشروطھ بود و  ۀکرده است کھ سر دست شیخ نوریبا سالم و صلوات خیابانی بھ اسم 

  مشروطیت ھم محکوم بھ اعدام شد!
  

سھ فلس  ،یستماھ-دم-از این نوع تحقیقات زیربرای روشن شدن ذھن نسل جوان، کھ مدام در مظان محظوظ شدن 
ً از قلم و زبان رئیس  بھ مشروطھ و دستاوردھایش رو کردهحرمت  ۀاسالمی را کھ مذھبیون بھ نشان اند و تصادفا

احمد کسروی، مؤلف تاریخ مشروطیت، بھ  :کنم خنرانی عرضھ نشده است یادآوری میین سجمھور اسالمی در ا
ترین و سربلندترین  دکتر محمد مصدق، سرسخت .قتل رسیدبھ فتوای یک آخوند بھ  دست عضوی از فدائیان اسالم و

دکتر  .اش زد بھ ریشھ ھ کشاند آخوند با نامردیانصافی بھ محاکم را اگر شاه با بیمشروطیت فع قانون اساسی مدا
  .رحمی سر برید قی بھ زندان انداخت آخوند با بیاخال بیراه مصدق را، اگر شاه با  ۀشاپور بختیار، ادامھ دھند
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  2004اوت  http://www.amirshahi.orgتارنمای مھشید امیرشاھی برگرفتھ از * 

ل ئونمایندهٔ مدیران مس ،بھ عیسی سحرخیز ،قاضی و رئیس دادگاه ویژه روحانیت ،ای نی اژهحملۀ غالمحسین محسبھ  .1 :اشاره است **

و بھ سمت سر با پرتاب دو قندان  ،سوای فحاشی و توھین قاضی(!) جنابدر این مجمع . نظارت بر مطبوعات در نشست ھفتگی ھیأت ،جراید
نتیجۀ بالفاصلۀ این  عکس و تفصیالت!با  کشد میبھ جراید  شرح داستان کند. میضروب م وگاز گرفتن شانۀ چپ سحرخیز  او را مجروح 

تلقیح واکسن ضد ھاری  خبرنگاران موّکداً بھ نمایندۀ و  دگرد می مفتخر سگ نازی آبادلقب بھ از طرف دخت دخو  قاضی شرع  زد و خورد:
بھ دادگاه  ،عطاهللا مھاجرانی وزیر ارشاد اسالمی، شناختھ شدۀ ھای صیغھ ،زاده و یوسفی ھا ولی خانم ماجرای شکایات. 2 !دشو  می توصیھ

توسط زن  ای سھ میلیارد ریالی  و سپردن وثیقھبر پایۀ رفتار ناشایست شوی (از جملھ نپرداختن نفقھ و رعایت نکردن عدالت در حرمسرا) 
 نشریات زینت بخشنیز  . جزییات این داستان دنبالھ دارزوجختم غائلۀ ھووھای فرد و  بھ منظورکدیور، ، جمیلۀ آقای وزیر(!) عقدی

با  ،کند مھاجرت می بھ کرانۀ رود تیمز در معیّت عیال عقدیارشاد و وزیر اسبق  : مرشد اسالمیپر ھیجاننتیجۀ نھایی این داستان  .شود می
بوط بھ راز اخبار م مطبوعاتمع االسف خوانندگان و شود  مجاور می اردر دیار کفّ  از دست دادن منصب ولی ظاھراً با حفظ حقوق و مزایا 

  !مانند محروم می آمر بھ معروف و ناھی از منکر  تنبانشل و سفت شدن بند 
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 * فرمودید کودتا یا قیام؟
  
  
  

از روزی کھ آخوندھا در ایران بھ فکر تکیھ زدن بر مسند قدرت افتادند من ھم و غمم را متوجھ مبارزه با آنھا کردم و 
نیازی ھم ندیدم کھ ھر بار ابراز مخالفت با رژیم اسالمی را با زدن گریزی بھ گذشتھ ھمراه کنم و انتقاداتی کھ ھمیشھ 

م کھ وقتی از روشنفکران ھرگز تصور نکرد .ام مکرر نمایم داشتھ -در زمان بیا برواش  -ی آریا مھربھ دستگاه 
ھ مخالفت آنھا با حکومت استبدادی نیست کھ من با آن ھمصدا و گیرم باید توضیح بدھم کھ این ایراد متوج ایراد می

در مقابل دیکتاتوری  ند و راه حل دمکراتیکیروشنفکری خود عمل نکرد ۀاز این روست کھ آنھا بھ وظیفیکدلم بلکھ 
   .ندشتیبانی از آن پی خمینی را گرفتند و وقتی جایگزین دمکراتیکی پیدا شد بھ جای پارائھ نداد

کردم خطاھای آن دوره چنان آشکار و بارز است کھ پرداختن مداوم بھ آنھا در  ھا بھ این دلیل کھ خیال می این ۀھم
عصر  بازیگران« .بایست صرف رسیدن بھ حساب مالھا شود وقت و نیرویی کھ می -حکم اتالف وقت و نیروست 

آنھا بلند نبود و بودند و صدا و ندایی از ھای آغازین انقالب ھر کدام بھ کنجی خزیده  ھم در سال یآریا مھر »طالیی
اند بھ آن اندازه شرمسارند کھ الزم نباشد ھر آن دیگران  خود از نقشی کھ برای مردم آفریدهرسید کھ  چنین بھ نظر می

   .کرش شوندمتذّ 
لکھ کم کم ب اند ندارند نچھ مرتکب شدهچون خاطیان نھ فقط احساس ندامتی نسبت بھ آ ،ام ظاھراً من در اشتباه بوده
اند و بھ این فکر  ر نتیجھ مرا از کرده پشیمان کردهد .خواھند بھ حساب ثوابشان بریزند گناھان گذشتھ را ھم می

خفقان خودکامگی شاه ما  :بود کھ آوری الزم می لیتر آخوندی این یاداند کھ شاید در ھر اعتراض بھ نظام توتا انداختھ
  .را گرفتار نکبت تامگرایی مال کرد

ومت مذھبی و بھ بار آمدن نسلی استفاده از بیزاری روز افزون ایرانیان از حک با سوء -ی آریا مھربازماندگان رژیم 
ب و اند کھ دوران حکمرانی خود را طیّ   در صدد برآمده -خبر از تنگناھایی کھ منتھی بھ فرمانروایی آخوند شد  بی

ھای سیاسی زمان شاھنشاھی را برای  و فقدان آزادی» انملت ایر«برای  استبداد حکومتی را .طاھر عرضھ کنند
فرمایند،  ھای دوران پھلوی را ماست مالی می دھند، دزدی الزم جلوه می» ازه ھای بزرگ تمدندرو«رسیدن بھ 

ا از چون و چرای محمد رضا شاه ر گیرند، اطاعت بی دان سلطنتی را در سیاست ندیده میھای فتنھ انگیز خان دخالت
  خوانند!  می» دوستی دو ملت«ن بیگانگا

حق آن ھای سابق و ال ی و نمک پروردهآریا مھررشت دوران ھای ریز و د تر اینکھ چندی از مھره از ھمھ جالب
اد را مرد 28ھایی حق بھ جانب یا بھ محمد مصدق بد بگویند و یا کودتای  اند تا با قیافھ رژیم اخیراً بھ میدان آمده

اوت  18در روز شنبھ  »صدای امریکا«میز گرد  ۀھای ھوشنگ نھاوندی در برنام حرف .دوانمود کنن جنبشی مردمی

  .تا این تاریخ آخرین آنھاست
  

و بستھ  - ای تا راست شاھنشاھی در مراحل مختلف زندگی م طیف عقاید سیاسی را از چپ تودهھوشنگ نھاوندی تما
این  ۀن پردتازه منکر رنگ قبلی بوده است (آخریطی کرده است و ناگزیر در گرفتن ھر رنگ  - بھ تقاضای روز

 شاھد بودند کھ نھاوندی جزو سخنرانان جلسھ بود و» Front National«نمایش را کنجکاوان در فرانسھ و نشست 
ظر بسیاری از فرانسویان گفتھ بود پیشنھادات او، کھ از ن(رھبر حزب فرن ناسینال) Le Penبھ ژان ماری لوپن 

بنابراین میزان اعتبار سخنان او برای کسانی کھ از دور یا  .، بسیار نرم و متعادل است)شود یمحسوب م یفاشیست
   .کنم بسنده می نکتھچند کر تذّ ارم و فقط بھ شناسندش روشن است و من قصد تأمل بر آنھا را ند نزدیک می

برکناری نخست وزیر  ۀنوان سابقنھاوندی بھ ع .شود بھ تحریف تاریخی او از زمان احمد شاه قاجار اولی مربوط می
این حرف بھ کلی  .توسط شاه مشروطھ عنوان کرد کھ احمد شاه ھم چندین بار نخست وزیر معزول کرده است

فترت از رئیس الوزرای وقت بخواھد کھ از مقام خود استعفا دھد تا  ۀپیش آمد کھ احمد شاه در دور .نادرست است
اھی او اعتماد بود و روشن کھ بھ دنبال برقراری دیکتاتوری نیست ھمھ از آنجا کھ بھ وطنخو .بحران رفع شود

  .دھیم، شما ما را معزول کنید ما استعفا نمی :ھ بختیاری کھ گفتتقاضای شاه را پذیرفتند جز صمصام السلطن
ز مصدق کھ اغراق آمیز ا - او اعتقادبھ  - ھای تعریف برآشفتگی آقای نھاوندی از گردد بھ تعجب و دوم بر می ۀنکت

یست؟ از این کار چھ ق گویی بھ مرده چدر اینجا باید از ایشان پرسید مقصود از تملّ  .ق گویی تعبیر کردآنھا را بھ تملّ 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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دانشگاه ریاست  یا دفتر ملکھ مدیریتتواند حکم  می استتش از این جھان بریده شود؟ مگر آن کھ دس طرفی بستھ می
داد؟ مگر در  آریا مھرمگر کسی بھ مصدق در زمان حیاتش لقب  **کند؟ شریف امامی صادر ۀوزارت در کابین یا

کند کھ با این حرف در   احتیاطی می  خانھ زاد است؟ نھاوندی البتھ بی گفت کھ نوکر و چاکر و غالم مقابل او کسی می
و مغرور دل  آزادهکند کھ برای ایرانیان  دوران شاه را در خاطرھا زنده می ھای چین-قاب-دور-حقیقت رفتار بادمجان

ق را غیر دھد مصد ک حزبی رستاخیزی بھ خود اجازه میکسی کھ با پذیرش تام و تمام سیستم ت امنتھ .آشوبھ آور بود
ھای ابریشمی دراز و کوتاه و رنگ و وارنگی کھ در حق  تواند بدون در نظر گرفتن دستمال دمکرات بخواند، البد می

دیگران را بھ مصدق  محبتتوأم با  حرمتاز جیبش بیرون است،  ا پوشت وارشاه بھ کار برده است و ھنوز سر آنھ
  لق بداند!تمّ 

 عنواننھاوندی با بھ کار گرفتن  -در آغاز صحبت  احتماالً  -توجھ بھ این نکتھ ھم خالی از تفریح نیست کھ در یکجا 
بر اھمیت بررسی تاریخ  - ق اوستھای سابق و رفقای اسب کمسومول ۀکھ نوشت - »گذشتھ چراغ راه آینده است«کتاب 

 ناگھان و مثل دیگر رھروان این مرداد، 28تکیھ داشت اما بھ محض رسیدن بھ پرس و جو و کند و کاو در ماجرای 

  بھ آینده نظر داشت! در نتیجھ بدون چراغ کرد و  باید فراموشرا ھا  بھ این نتیجھ رسید کھ گذشتھ ،راه
انتظار او نیاز بھ تصحیح دارد و آن اینکھ گفت و گذشت کھ در خزان عمر دیگر ھای   جنبی دیگری ھم در گفتھ ۀنکت

اما  عبث یستھای دراز مدت کار در سن بنده و ایشان داشتن برنامھشک درست است کھ  بی .زیادی از زندگی ندارد
جاه  حبّ  یستنھاوندی باق ھوشنگ ۀدر سین دانند کھ تا نفس اند می ھا کھ او را از دور و نزدیک دیدهآن ۀاین را نیز ھم

  .ش فریدون کشاورز بسیار گویاست)ھای دایی (در این باره گفتھ .از سرش بھ در نخواھد رفت
 28ھای اشرف پھلوی و فرح دیبا و اردشیر زاھدی از حوادث  دفاعیھ ۀھای اخیر نھاوندی دنبال بھ ھر حال صحبت

کھ ببندد!  ،ھا و آقایان بھ دفاع از آن روز کمر نبندند  خانماما خودمانیم اگر این  .ماست مرداد، روز پر درد تاریخ
پیر از  ۀقحب :بھ زبان استاد سخن سعدی .بعضی مردمان در بعضی موارد از برگزیدن راه و روشی معین ناگزیرند

  .معزول از مردم آزاری ۀنابکاری چھ کند کھ توبھ نکند و شحن
  

ید در کودتا بود یا قیام؟ فرمودید کودتا یا قیام؟ پس بفرمائ :آغاز شد کھمرداد این بار با این سؤال  28مبحث مربوط بھ 

 کودتاھای جھانی جز با عنوان  تا کنون رسانھ 32ون از سال اید کھ لیلی زن بود یا مرد! چ آخر حکایت ھنوز نفھمیده

بھ رشتھ تحریر در آمده » سیا«ھای  فعالیت ۀمرداد در بار 28در تمام آثاری کھ پس از  .اند از این واقعھ سخن نرانده

از ( A. Tullyاندرو تالی ۀنوشت ».C.I.A«از جملھ در  - اسم برده شده است  کودتااز سقوط دولت مصدق بھ اسم 
و کرمیت  C. Woodhouse سکریستافر وود ھاو .)سیا در ایران اشاره دارد کودتایکھ بھ  ھایی نخستین کتاب

ھای  ی بریتانیا و دومی از طرف سازمانھای جاسوس ف دستگاهکھ اولی از طر - K. Rooseveltروزولت 
اند  هکرد منتشردر این زمینھ خاطرات خود را ھر دو  - جاسوسی امریکا مأمور ساقط کردن دولت محمد مصدق بودند 

پیشین  ۀ، وزیر امورخارجM. Albrightمادلن البرایت  .ریختھ شد کودتااند کھ چرا و چگونھ طرح  و توضیح داده
 .Dدر اسناد دونالد ویلبر  .مرداد اظھار تأسف کرد 28 کودتاییاالت متحده، از دست داشتن کشور متبوعش در ا

Wilbur -  از اجرای  یگزارش جزء بھ جزء مأموری امنیتکھ نھ انشاست نھ خاطرات و نھ حتی تاریخ نگاری بلکھ
مرداد نیامده  28اسمی برای وقایع  کودتاز طبعاً ج - بھ مافوقش ،است مصدق ۀیا براندازی کابین» ایجکس«طرح 

   .است
م و مأموران دست اول و دو جزاند  مران این طرح آن را کودتا خواندهآدست اندر کاران و تمام  :خالصھ عرض کنم

خواھند ثابت  میبھ ھر قیمت است  :تر یا بھ کالم دقیقفرمایند  تردید میدر زن بودن لیلی ھنوز کھ دھم ایرانی آن 
از میان بسیار (، کھ خیر، زن نبود مرد بود! یکی از دالیلی کھ این حضرات را وامیدارد بھ مردی لیلی رأی دھند کنند

منتشر شده ھم  متنین گزارش ھنوز منتشر نشده است و در اکل زیرا  .طبیعت گزارش دونالد ویلبر است ،)دالیل دیگر
ھا  نگرانی .ران، طبعاً فاش نشده استند یا ھنوز از مزد بگیاسامی بسیاری از مزدوران امریکا کھ ھنوز در قید حیات

  .از واجبات چاره اندیشی واست  شمار بیھا و آقایان  برای خانم
  

 ۀاریخی کھ ساختھ و پرداختت یبا دروغ یستتاریخ یسنگ قرار دادن واقعیتدر واقع طرح سؤال بھ این شکل ھم
دردناک  -را مدیون آن روز و پیامدھای دردناک آنند  -ھر سھ یا  مقام ،قدرت ،ثروت -کھ ھمھ چیزشان  یستکسان

   .ایران کھ از دمکراسی محروم ماند ملتبرای 
 -کھ مثل دروغ قبلی در گذشتھ ساواک پشتیبانش بود و امروز این پشت و پناه را ھم ندارد  - دیگری ۀدروغ پنجاه سال

مرداد کھ از نو توسط مدافعین کھنھ کار و  28تا  25بھ سھ روز فاصلھ میان  ستمحدود کردن اجرای طرح کودتا

ھای قبلی برای  دن اذھان است از تمام زمینھ سازیمقصود از این کار منحرف کر .شود مرداد ترویج می 28 ۀنوخاست

کوشش برای برکناری مصدق از ھمان روز رسیدنش بھ نخست وزیری شروع  .صحنۀ سیاست ایرانمصدق از  حذف
اجرایی شد، دزدیدن و سپس  ۀوارد مرحلکودتا کودتا بھ خود گرفت و با مرگ استالین طرح  تصورشد و بھ تدریج 

طرح و اجرای کودتا مطلقاً  .اولین مرحلھ از مراحل بارزش بود - رئیس شھربانی مصدق - طوس کشتن تیمسار افشار

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 25سانی سرھنگ نصیری در و امضای شاه ایران و نامھ ر بیگانھبھ صدور فرمان عزل مصدق بھ دستور دو کشور 

مرداد  25گفتند کھ  مدافعان استبداد شاه در گذشتھ می .شود نمی خالصھمرداد  28ا در مرداد و بھ ثمر رسیدن کودت

 بریتانیابعد از انتشار اسناد جدید در این باره مایلند بگویند کھ  !ملتشاه و مرداد قیام  28و  بودمصدق و دولت کودتای 

بھ میدان  سلطان ظلّ بیست و ھشتم مردم در روز در اما  دست داشتند،در ماجرا  ماه بیست و ھفتمتا فقط و امریکا 
  آمدند!

  
محمد رضا شاه بھ ھیچ وجھ در پی سرنگون کردن سلطنت  ۀھای ناروا و ناجوانمردان محمد مصدق بر خالف تھمت

 .او تدارک دیده شده بود فرصت موفقیت دادبھ کودتایی کھ علیھ  ،نبود و بھ عالوه آزادیخواھی و پرھیزش از خشونت
آزادیخواھی و خشونت  -  کھ از این دو صفت کسییعنی  ،میسر شد خمینیبھ دست  57اما سقوط سلطنت در سال 

و نخوت خاندان پھلوی و فساد  فراموش نکنیم کھ مردم بھ استقبال انقالب رفتند تا از شرّ  .نبرده بودبویی  -گریزی 
ی نیست کھ در این راه از چالھ بھ چاه افتادند اما راه نجات شکّ  .وکران آنھا خالص شوندتشخصی ن پستی و بی

  .برکشیدن ملت است از چاه نھ دوباره انداختنش بھ چالھ

  
  2007 اوت  http://www.amirshahi.org  تارنمای مھشید امیرشاھیبرگرفتھ از * 
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رود ھّر را از بّر تشخیص دھند،  اند و انتظار می اندهشود مردمی کھ درسی خو میپرسم چگونھ  من گاه از خودم می
دھند؟ مثال  پوشند، بھ او میدان جوالن ھم می فتند و نھ فقط بر خطاھایش چشم میا بھ راه می دنبال آدمی کم مایھ

 :کنم تری را نقل می مثال کوچک .مصائبش زیاده دردناک ست و ھم تکرارزنم چون ھم زیاده روشن ا خمینی را نمی
ای این مطلب را بھ حساب آزادگی  ده بھ شھر آمد و عرق خور شد، عدهطالقانی، از  ۀوقتی جالل آل احمد، آخوند زاد

رستاد تا کسی ھم بھ روی خود نیاورد کھ پدر مالیش این حضرت را بھ عراق عرب ف .و شعور اجتماعیش گذاشتند
تر از عربی یاد گرفتن در  ای بازی در تھران سھل تودهمنبر نشین شود، اما حضرتش از نیمھ راه برگشت و دید 

بھ  انشعابیون بُر خورد، گروھی این موضوع را ۀھنگامی کھ میان چند صاحب فکر سیاسی در زمر .نجف است
رچھ شھرتکی برای او ن نکتھ نشد کھ حزب توده گرض ایکسی ھم متعّ  .حساب آزادیخواھی و شعور سیاسیش گذاشتند

د کھ نثار ش ھایی می شناختش وگرنھ او ھم آماج دشنام پا کرده بود ولی متفکر سیاسی نمیزن دست و بھ عنوان قلم
در نتیجھ جمعی، کھ در میانشان درس خوانده کم نبود، آل احمد را بھ عنوان مخالف  .ای شد خلیل ملکی و انور خامھ

مرد حتی رجوع این  .و انداختند، باد در آستینش کردند، در محافل دانشگاھی زبانش شدند و پشتش سینھ زدندرژیم جل
نسبت شعوری کھ  ۀدر بار »سینھ زنان«ھای بارزش از مسائل سیاسی سبب نشد کھ  بھ اصل آخوندیش و یا کج فھمی
  ....اش ھای ترجمھ ھایش پرداخت یا بھ غلط حتی کمتر کسی بھ عیوب نوشتھ .نندبھ او داده بودند تجدید نظری ک
ھا خدمت صادقانھ بھ جمھوری  کھ پس از سال ست یاست و گویا حاال نوبت اکبر گنجاز بخت بد تاریخ مکرر شده 

کنند و ھندوانھ زیر  اش می ای کھ گنده ده است و جلو دار سینھ زنان حرفھمخالف خوان ش یستصباحاسالمی چند 
انھ در اینجا باید اضافھ کنم، گرچھ ندانستن زبان و کمی دانش از وجوه مشترک اکبر گنجی و منصف .گذارند بغلش می

  .دھد کھ سزاوارش نیست  ، مقایسھ این دو شأنی بھ اولی میجالل آل احمد است
 با تحصیالت ناچیز و موقعیتش را یستگنجی را ندارم کھ روزنامھ نگارمن در این نوشتھ طبعاً قصد انتقاد از اکبر 

ای ھم در باب  شبھھ .جا برایش انجام گرفتھ است کھ در ھمھ یستمدیون مصیبت دیدگی و اعتصاب غذا و البتھ تبلیغات
اند گنجی را  ست کھ سبب شدهینجا متوجھ کسانی انتقاد من در ا .گری او ندارم تا جایی برای گلھ باقی باشد توان تحلیل

آنکھ  عھده بگیرد بی را یک تنھ بر »جنایت علیھ بشریت«تعریف  تا »پرچم«یابو چنان بردارد کھ از تعیین نوع 
و نماد ایراد بھ کسانی وارد است کھ از ا .اولی داشتھ باشد یا سواد حقوقی در مورد آخری ۀاطالع تاریخی در بار

را  اش ھ ذات اسالمیش دلبستھ است، خمینیخواھد عوضش کند، ب اند کھ در واقع نمی مخالفت با رژیمی را ساختھ
و (بدون در دست داشتن دولت!) شکایت من از دانشگاھیان ! »ساختن دمکراسی است از پائین«قبول دارد و ادعایش 

ھایش را بھ  اند و حرف ازاریاب و مدیر روابط عمومیش شده، کھ مترجم و بروشنفکران سیاسی ساکن امریکاست
   .قبوالنند ایرانی و فرنگی می

رشک رقعھ  ۀتواند مای جھانی گذاشتھ است با سرعتی کھ مینگاری با صاحب منصبان  ھاکبر گنجی اخیراً دست بھ نام
یکی خطاب بھ کمیساریای عالی حقوق بشر  :کنم اشاره می اخیر او ۀای مسجد شاه باشد! من بھ دو نام نویسان حرفھ

در نامۀ اول  .ای فرنگی)سازمان ملل متحد (با امضاھای ایرانی)، دیگری خطاب بھ دبیر کل این سازمان (با امضاھ
مصداق روشن جنایت زمامداران سیاسی ایران را  ۀکارنام ...امضا کنندگان  ...« :یک ادعای محوری وجود دارد

ورود بھ مجمع عمومی سازمان ملل داده نشود، و  ۀبھ احمدی نژاد اجاز :دانند؛ و دو تقاضا می »علیھ بشریت
بھ دادگاه بین المللی کیفری ارسال  ...عنوان "جنایت علیھ بشریت" سران رژیم را بھ  ۀپروند [ی امنیت]شورا«

  ».نماید
آنچھ روشن نیست این است کھ چگونھ این مشکالت از دید امضا کنندگان پنھان مانده  -مشکالت کار روشن است 

   :است
 .ی منطبق نیستبھ آسان »جنایت علیھ بشریت«اول اینکھ جنایات حکومت اسالمی بر تعاریف موجود و معمول از 

تواند محکمھ پسند باشد آزار مستمر بھائیان است و کشتار زندانیان  جنایات رژیم کھ با این اتھام می احتماالً تنھا
 .انجام گرفتھ است ، کھ ھم جمعی است و ھم بھ طور سیستماتیک و بھ دالیل مذھبی یا ایدئولوژیک67سیاسی در سال 

در ضمن  .گردد نھا بپردازد چون ھر دو بھ زمان خمینی و دستورات خمینی برمینگار خوش ندارد بھ آ اما البد نامھ

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ن بھ چند سردمدار جمھوری اسالمی حملھ شود ھم ظاھراً برای ای »جنایت علیھ بشریت«اصرار بھ اینکھ با برچسب 
مستأجر یا وگرنھ جنایات دیگر رژیم ھم در حد دعوای موجر و  -زرقی برقی است کھ عنوان پر طمطراق است و 

ولی بسیاری (مثل آقای گنجی) این  .ھم چشمگیر است و ھم قابل تعقیب -شود  قلمداد نمی زن و شوھراختالفات 
صل قضیھ در معرض مورد بحث) کھ ا ۀبرند و چنان نا بھ جا (مثل نام ت تأثیر گذاری بھ کار میعبارت را بھ نیّ 

   .گیرد لوث شدن قرار می
ئیس دولت بھ سازمانی جھانی کھ کشورش در آن عضویت دارد و بھ رسمیت ھم شناختھ دیگر اینکھ راه ندادن یک ر

یا کلوب گلف است کھ بھ تصمیم دبیر کل ھر کس را  »دیسکوتک«شده است چھ مفھومی دارد؟ مگر سازمان ملل 
را از عضویت در خواستند راه بدھند و ھرکس را نخواستند نھ؟ راه ندادن بھ احمدی نژاد مستلزم این است کھ ایران 

کمکی  -گیریم چنین کاری انجام شود  .اش ھم نامعلوم است این کار نھ فقط آسان نیست، فایده .سازمان ملل خلع کنند
  کند؟  بھ مردم ایران می

پرونده بھ دادگاه بین المللی کیفری، ظاھراً از محکومیت عمرالبشیر الھام گرفتھ شده است کھ متأخرتر  ۀتقاضای احال
 کنم کھ حتی در مورد سودان، کھ باشد، فقط بھ اختصار یادآوری می است کھ نیاز بھ توضیح مفصل داشتھاز آن 

 ھایی برانگیخت المللی واکنش ھم در ابتدا در محافل حقوقی بین ای بھ سنگینی ایران نیست، داستان اعالم جرم، وزنھ
  .نداد ای ھو ھم در نھایت گرچھ جنجال بھ پا کرد ولی نتیج

خواھیم کھ از حقوق انسانی مردم ایران  المللی می ھای بین از جھانیان و سازمان« :آمده است ایی از این نامھدر ج
مردم  ۀالمللی خواست از مبارز ھای بین توان از جھانیان و سازمان مقصود از این دفاع چیست؟ می .»نددفاع کن

خود ایرانیان  ۀمقصود احقاق حق است این امر فقط بر عھدایران پشتیبانی کنند ولی دفاع از حقوق آنھا یعنی چھ؟ اگر 
 .بایست مسئولیتی را نیز کھ با این حق ھمراه است بپذیریم عی ھستیم کھ صاحب حق حاکمیتیم میاگر ما مد .است

چون امضا کنندگان نامھ در ابتدای متن سنگشان  -ظاھراً دخالت نیروی نظامی از خارج نیست  سخنانغرض از این 
گردند تا  این بار بھ دنبال قیّم فرنگی می پس البد طالب قیمومتند، منتھا -نظامی مخالفند  ۀاند کھ با حمل دهاکنرا و
  باشد! ای ھتر از خامن شیک

توان با تظلّم و  کھ مشکل وجود نظام اسالمی را می نگارش نامھ این تّوھم است ۀرسد کھ انگیز این طور بھ نظر می
ایران نیاز بھ تغییر نظام سیاسی  .ی صریح باید تذکر داد کھ خیر، چنین چیزی ممکن نیستخیل .در دادگاه حل کرد

  .کار مردم آن است نھ کار دادگاه و محکمھتنھا دارد و تغییر نظام سیاسی ھر کشور 
ان دلمشغولی من است در انحصار ایرانی مایۀدوم تا خوانندگان تصور نکنند آن نوع ساده لوحی کھ  ۀبرویم سر نام

شان در خواندن متن اند ولی دقتّ   ھ گذاشتھاز صاحب نامان جھانی بر متن پیشنھادی گنجی صحّ  ای هدر اینجا عد .است
امضا کنندگان این نامھ، کھ خطاب بھ دبیر کل سازمان ملل متحد است، خواستار  .بیش از گروه اول نبوده است

قلب و گیری، شمارش آرا و اعالم نتایج موارد ت حقیقت یاب بھ منظور بررسی فرایند رأی ۀتشکیل یک کمیت«
اعمال فشار بھ دولت ایران جھت « :ھاست شان این ولی چند خواست بالفاصلھ .اند  شده »دستکاری در آراء مردم

بھ [اعمال فشار بھ دولت برای] ... برگزاری انتخابات آزاد برای[اعمال فشار بھ دولت] ... ابطال انتخابات تقلبی
 بھ رسمیت نشناختن دولت کودتایی احمدی نژاد ...در اعتراض بھ نتایج انتخابات اخیر تن حق مردمرسمیت شناخ

...«  
ھای بعدی نشان  ست؟ چون متقاضیان کمیتھ با خواستحقیقت یاب چی تۀباید پرسید پس علت وجودی کمی در اینجا

رسد باید ب» حقایقی«کھ این کمیتھ بھ چھ  اند نگال دارند، از حاال تصمیم گرفتھدھند کھ کل حقیقت را خود در چ می
د بر رژیم وارد شود از چھ گویند بای ی کھ می»فشار«نند! بھ عالوه این واسطھ اقدام ک بنابراین بھتر است خودشان بی

را بخوابانند و فلکش کنند؟ یا احمدی نژاد  ای ھچیست؟ خامن - بسیار خوب -؟ جنگ نیست، تحریم ھم نیست راھیست
  ....؟»غلط کردم« :د صد بار بنویسدرا وادارن

  
از  .نتشر شده استگفتم مشکل اصلی این نیست کھ چرا چنین مطالب سستی از طرف اکبر گنجی م مقالاین در ابتدای 

آنچھ در  .شود و محل اعتنا ھم نیست ھای مختلف ایرانی پخش می ھا ماھی چند عدد از سوی گروه این قبیل نوشتھ
 -  متونی رااست کھ چگونھ مردمی کھ از آنھا توقع دقّت و اطالع می رود، ناگھان زیر چنین این مورد مھم است این 

منطقی بھ نظر  کار نھ تنھا اصوالً این زیرا -قابل تأمل فقط ھمین است  تۀنک .کنند امضا می - گویی نخوانده
از  57ارد کھ در انقالب ی از ھمان نوع عوامگرایی را بر خود دچون ردّ  -نگرانی نیز ھست  ۀرسد، مای نمی

  .چشیدیمش را ملکت دیدیم و ثمرروشنفکران م
  
 2009اوت   http://www.amirshahi.org برگرفتھ از تارنمای مھشید امیرشاھی  *
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  صحبت از عدالت است * نیستصحبت از مذھب 
  
  
  

بھ عالوه از  -بارۀ اتفاقات خونین امروز امکان قضاوتی درست نخواھیم داشت  اگر حقایق را ندانیم در ستا یطبیع
پس من برای اینکھ بھ اختصار سخن بگویم با حقیقتی  -ایم  دیگر خستھ ھای مکرر و دروغھا  ھا و نیمھ واقعیت ناگفتھ

  کنم و آن اینکھ: بنیادی مسئلھ را عنوان می
اند، ساکنان ھر  اند، نیم دیگرش را اشغال کرده ھا را بھ سرقت برده ینیھا نیم زادگاه فلسط سال است اسرائیلی 67

اند، با اسکان دادن تدریجی و مداوم صدھا خانوادۀ متعصب یھودی در  کرانھ را بھ چھار گوشۀ جھان تارانده دو
ت نظامی و ند، چنان نظارو صفحۀ تاریخ نقشۀ جغرافی از و فلسطینی زدودن فلسطین ھای اشغالی بھ فکر  سرزمین

ای از این  اند، در محوطھ  رین زندان جھان را بھ وجود آوردهخشنی بر تھ ماندۀ خاک و مردم آنجا دارند کھ بزرگت
حدود دو میلیون فلسطینی را در  - ستجھانی دوم "گتو"ھای یھودیان لھستانی در آستانۀ جنگ یادآور زندان عظیم، کھ 

ھای واھی و ساختگی بر سر آنان، کھ نھ مفّری  اند و گاه بھ گاه بھ بھانھ میان سیم خار دار محکوم بھ روزمرگی کرده
  ریزند. دارند و نھ جان پناھی، آتش و بمب و خمپاره می

  
ھا کھ بالفاصلھ و  بھانۀ این آخرین کشتار اسرائیل از مردم غّزه ربوده و کشتھ شدن سھ یھودی بود بھ دست فلسطینی

ناروا و نادرست بر گردن "حماس" گذاشتھ شد و نخست  - روشن شده استروز چنانکھ ام -بدون کمترین تحقیق و
 -جوانی فلسطینی در ھمان روز با رگ گردن بیرون زده، آدم ربایان را "حیوان" نامید.  ،اسرائیل وزیر دولت اشغالگر

 "کورۀ آدم سوزی"سھ در توسط چند اسرائیلی ربوده و بھ انتقامجویی آن  -آشکارا بیگانھ با ماجرای سھ یھودی مقتول 
 روان نخواند بھ نشانۀ ارج نھادن بیک نفره، زنده زنده سوزانده شد. نخست وزیر اسرائیل این آدم دزدان را نھ فقط حی

ینی فلسط 2000، جنگی را آغاز کرد کھ تا امروز حدود "انسانگرایی"و تشویقشان بھ ادامۀ این  -البد  -"انسانیت"شان 

و تا این تاریخ،  کودک و زن و غیر نظامیندکشتھ شدگان  اکثریت قریب بھ اتفاق - انده استرا بھ خاک و خون غلط
آن ناظر عینی سازمان ملل  یبسیار دردناک و گویا جز ھق ھق گریۀبرای اخطار بھ اسرائیل یا احقاق حق فلسطینیان، 

صدایی از  موجب نشد،صاحبان نفوذ  از سوی کمتر واکنشی را و طبق معمول ھمھ شاھدش بودیم ۀ تلویزیونبر پردکھ 
  المللی بر نخاستھ است. ھیچ دولت و دستگاه و سازمانی بین

  
مگر بار اول است یا تنھا مورد؟ "کامیکاز" ژاپونی جان  -گویید یک بام و دو ھوا؟ بلھ، ولی چھ جای تعجب  می
دھد تا پذیرا نشدن  لسطینی جان می"جانباز" ف اما ،بھ شجاعت شھره شدو ای بھ دشمن وارد کند  داد تا لطمھ می

 ینخست وزیربھ نفر  ینچنددر اسراییل گروه تروریستی "ایرگون" از ! بھ مرگ پرستاسارت مردمش را نشان دھد، 
جھود ! زدندتروریست  برچسبانتخابات  در بعد از برنده شدنگروه مقاومت حماس بھ تک تک  اما ،رسیدند وزارتو 
و فلسطینی کھ  آید بھ حساب می قھرمان ه استت زدمھای ستمگر دست بھ مقاو تحقیر نازیگتو نشینی کھ در مقابل  **

کند جنایتکار! اسرائیل با کشتارھای بی امان زن و کودک فلسطینی  دولت زورگوی اسرائیلی مقاومت میستم در مقابل 
اسرائیل  دولتامروز و دیروز  عملانتقاد از ھر اما  ،علناً و بی محابا کمر بھ سر بھ نیست کردن فلسطین بستھ است

شود بد و رد گفت جز بھ مذھب رسمی اسرائیل،  مذاھب می ۀشود! بھ ھم بالفاصلھ تھدید بھ نابودی اسرائیل تلقی می
از خدا و رسول  -توان منکر ھمھ چیز شد  توان بھ باد تمسخر گرفت جز دولت اسرائیل، می ھا را می ھمۀ دولت

جر ادعاھای "ھولوکاست"ی و "شوا"یی و "ان فرانک"ی اسرائیل! از سوی  -ونی بھ ایران گرفتھ تا حملۀ اسکندر مقد
کدام  بپرسدو ھیچ کس نیست کھ  شود میھای غربی ھمۀ جنایات اسرائیل بھ عنوان "حق حفظ امنیت" پذیرفتھ  دولت

با کشتار مردم خاکی دیگر و حفظ جان مردمی را  کانی را بھ قیمت اشغال خاک دیگریقانون در دنیا تأمین امنیت م
   !شمرد مجاز می

  
در مقابل چھ؟ در مقابل حمالت موشکی حماس کھ در مقایسھ با ابزار جنگی حفظ امنیت  - حفظ امنیت گویند می

ھا پرتاب  ھزاران ھزارش ظرف این سالکھ ادعای اسرائیل رغم اسرائیل حکم پاچھ خیزک و فشفشھ را ھم ندارد و بھ 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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این  نیست در این قصد -رسد؟! ... بگذریم  مارۀ انگشتان دو دست ھم نمیقم قربانیانش بھ شو شلیک شده است، ر
  .میھا بپرداز ھا و ناگفتھ ھا و نیمھ واقعیت مختصر بھ یکایک دروغ

  
دانیم کھ مردم غّزه آب آشامیدنی ندارند، بامی بر سر ندارند،  ھا امروز می بھ رغم ممیزی شرم آور خبرگزاری 

اش  نینی را کھ از شکم مادر کشتھ شدهی بھ خاک سپردن جسد مردگانشان ندارند، امکان زنده نگھ داشتن جفرصتی برا
ھمین آخری را در نظر بگیرید  -بیرون کشیده شده است ندارند. اگر یکی از این بالیا بر سر ساکنین اسرائیل آمده بود 

رفت و لعن و نفرینی کھ نثار دنیا و  ی آن دولت میپوشید و کمک و پول و خلعتی بود کھ برا غرب لباس عزا می -
یکی از  -آمده است  ھا یھایی بسیار بیش از چند رقم باال ظرف این چند ھفتھ بر سر فلسطین شد. مصیبت مافیھا می

تر، اما ھمان غرب نھ تنھا سکوت اختیار کرده بلکھ باز کمک و پول و  تر، یکی از دیگری رذیالنھ دیگری ھولناک
  شود! است کھ برای اسرائیل ارسال میخلعت 

  
ھای اطالعاتی بھ اسرائیل برای سھل کردن کار ھدفگیری  کمک اگر دول اروپایی و امریکایی بھ جای رساندن سالح و

ھای گروھی امریکایی و  گرفتند، اگر رسانھ ، موضعی انسانی و قابل قبول میغّزهنوار در  ھا و مدارس بیمارستان
ھای اسرائیل بھ وظیفۀ خبر  ش سخنان تکراری و سراسر کذب و تھوع آور مدافعان خونریزیاروپایی در عوض پخ

ھای تنھایی چون من نیازی بھ برآوردن فریاد  آوردند، آدم کردند و چنین سرسامی بھ وجود نمی رسانی عمل می
  دیدند. نمی

  
راض و ابراز نفرت نسبت بھ کشتار ھا چون من اعتقاد راسخ داریم کھ بلند کردن صدای اعت امروز من و میلیون

ایم کھ اعتراض و نفرت را  و بر این عقیدهاند  کھ بویی از انسانیت برده یستسانخونین مردم غّزه وظیفۀ تمام ک
معتقدیم کسانی کھ حرفشان بردی دارد و ھای اسرائیلی مثمر ثمر کنیم. بھ عالوه  توانیم با تحریم اجناس و فرآورده می

اند در انظار جھانیان و در قضاوت  ر دادخواھی مردم فلسطین گوش بستھدولی کھ قدرتی دارند و ب اند و سکوت کرده
  تاریخ شریک جنایات اسرائیل محسوبند. 

  
برد، این است کھ ھر مخالفتی را با رفتار و  بی وقفھ بھ کارش میھای دولت اسرائیل، کھ مکرر و  از جملھ حربھ

دھد) تعبیر کند و صحبت جھاد و جنگ  اش جلوه می مداوماً با "قوم" یگانھ کردارش بھ دشمنی با "مذھب"ش (کھ
بی  -صلیبی بھ میان بیاورد. ولی روشن است کھ مخالفت من و امثال من ادنی ارتباطی با مسلک و مذھب ندارد 

انند، چون من و د کنند، چون من و امثال من اسراییل را گنھکار می شمارند یھودیانی کھ چون من و امثال من فکر می
  امثال من خواھان عدالتند و بس.

  
نفاقی افشانده است کھ بیخ و تخم گناھان آبیاری کرده،  ر زمینی کھ با خون بیاسرائیل ھرگز سر صلح نداشتھ است و د

ست تا اوضاع بدین منوال نماند. آنچھ مسلم است کانده است. تغییری اساسی، حیاتیبن راه حل "دو کشور"ی را ھم خش
بھ سر آمده است و پایانش نیز بھ  اسراییلیاھد چھ نخواھد عمر رژیم آپارتاید بخو دولت صیھونیستیین است کھ چھ ا

یعنی نھ در تقسیم آن خاک بھ دو کشور سیاه و سفید یا  - باشد انجام آپارتاید افریقای جنوبی مشابھ بایست  میگمان من 
با شعار مردم  -برای ھمۀ شھروندان و ھمۀ ساکنان آن خاک  عرب و جھود، بلکھ با بھ وجود آوردن حقوق مساوی

ای  تا آینده -یعنی  یک مرد، یک زن، یک رأی  -کھ رھبرانی فرھیختھ چون دوکلرک و ماندال داشتند  جنوبی افریقای
  برای آن سرزمین میسر باشد و فلسطینی نیز چون یھودی امکان زندگی پیدا کند. 

  
   2014 وتا http://www.amirshahi.org   10 تارنمای مھشید امیرشاھی  *

  ایران لیبرال:سایت بھ اعتراض از بابت درج این مقالھ در جواب ** 
با جمالتی آشفتھ  نامھ ای برای ما فرستاده -نامی کھ کمترین معنایی ندارد  -ای کھ خود را "گفتمان ایرانیان یھودی"(!) خوانده است  دستھ

کھ مدعی پاسخگویی بھ مقالۀ خانم مھشید امیرشاھی ست. ھر چھار  -با چھار امضا ھا  ھای تبلیغاتی اسراییلی و در حد و حکم بخشنامھ
اند و  دهامضا گذار بھ شھادت نشریات محلی لس انجلسی طی کشتار اخیر اسراییل از مردم غّزه، بھ نفع اسراییل و در تأیید جنایاتش فّعال بو

: تھمت یھودی ستیزی، مظلوم نمودن سراسر نامھ پر است از .اند هاددناز شست دولت اسراییل  آن را بھاند و  پول کاسھ گرداندهجمع برای 
طرف مھاجم، تقلیل مقاومت فلسطینیان بھ یک گروه، قلب ارقام و آمار و مقایسۀ تعداد کشتھ شدگان واقعی از یک طرف با کشتھ ھای فرضی 

ر طرف دیگر، ادعای اینکھ اسراییلیان نھ فقط زمین کسی را غصب نکرده اند بلکھ نیمی از سرزمین آبا اجدادی خود را بھ فسلطینیان د
خانم مھشید  از باز خواست بھ عالوه .ھای معمول ھای متعارف و دروغ با ھمان کلیشھ ھای جاودانھ و لجن پراکنی (!) بخشیده اند
چرا در مقالۀ مزبور از یھودیان با نام جھود و بھ عنوان گروه  شکایت از ایشان کھز فلسطینیان دفاع کرده است و فقط اکھ چرا امیرشاھی 

  مذھبی سخن گفتھ است! 
ھای صیھونیستی و سخنگویان دولت اسراییل در سراسر جھان ھر روز و مکرر و مالل آور پراکنده  این نوع تبلیغات از سوی رسانھ

ھایی این اندازه سخیف ھمراه  دانیم بھ خصوص وقتی با بضاعتی این چنین مزجات و زبان آوری  در خور انتشارش نمیشود و ما اصال  می
ھا برای ھوچیگری بر سر  دانیم برای یادآوری اینکھ عمر کسب مشروعیت از جنایات فاشیست باشد. ولی اشاره بھ آن را فرصتی می

اش وعدۀ چشاندن مزۀ "ھولوکاست" را بھ  می پسندد بھ سر آمده است. کشوری کھ وزیر کابینھانتقادات وارد و بر حقی کھ دولت اسراییل ن
کند زنان و کودکان فلسطینی را نشانھ بگیرند و جوانان برومندش در ارتفاعات  دھد، وکیل مجلسش بھ سربازان توصیھ می  فلسطینیان می

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کنند کھ فردا مدارس در ّغزه تعطیل است چون  روند و پایکوبی می  سراییل میھای بی امان ارتش ا مسلط بر میدان جنگ بھ تماشای بمباران
ھا برای مظلوم جلوه دادن خویش سوء استفاده  در موقعیتی نیست کھ بخواھد از سابقۀ جنایات نازی -دیگرکودکی نمانده کھ بھ مکتب برود 

ھای  اند در مقامی نیستند کھ بتوانند تابش انی دست بھ قلم شدهکند. نو سوادانی ھم کھ از درک معنای کلمۀ جھود عاجزند و از سر ناتو
تاوان بی سوادی دیگران بر ذمۀ خانم امیرشاھی نیست. و باالخره  -معانی کلمات را بھ یکی از بزرگترین نثر نویسان زبان فارسی یاد بدھند 

دارند جز برای دولت اسراییل برای کسی یا  گام بر نمیکسانی کھ خودشان جز در فکر اسراییل نیستند جز در راه منافع کشور اسراییل 
یگران حساب بخواھند کھ کنند بی احتیاطند اگر بھ ایرانیان درس حفاظت از منافع ملی بدھند و یا از د گروھی یا ملکی پول و دالر روانھ نمی

  عیت فلسطینیان توجھ دارند و بھ مصیبت دیگر مظلومان نھ.چرا بھ وض
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 آذر ٭ 16سالگرد 

 
 
 

 آقایان، ،ھا خانم

  
شانزدھم آذر روز دانشجو بود و مجلس امروز بھ خواست جوانان نھضت مقاومت ملی و بھ مناسبت روز دانشجو بر پا 

 .شده است
ھ کدانیم سھ سال است  می .دانیم میھمھ  ومت مالیان در رابطھ با دانشجویان سخت ننگین است، این راکح ۀارنامک

برند؛  میارند و یا در تبعید بھ سر ک ھ استادان دانشگاه یا خانھ نشین و بیکدانیم  میی ایران تعطیل است؛ ھا دانشگاه
خوانده » دانشجو«در خود ایران فقط آنھایی کھ دانیم  میدانشگاه تھران بھ مسجد جمعھ بدل شده است؛ کھ دانیم  می
کھ دانیم  میاست و تخصصشان آدم ربایی و گروگانگیری؛ » خط امام«تحصیلیشان قدم زدن در  ۀھ رشتکوند ش می

 .نند و نھ گذرنامھ دارند و بسیار مطالب دیگرک میشور نھ ارز تحصیلی دریافت کبیشتر دانشجویان واقعی در خارج 
 ۀتجدد است، آنچھ دانش و دانشجوست پدید اما دشمنی مذھب مداران با آنچھ علم و فرھنگ است، آنچھ پیشرفت و

ھ کبین این دو، مخصوصاً در ادیانی  ۀبا تعصب مذھبی ابدی و ازلی است و مبارز  میتضاد آگاھی عل .نیستای  هتاز
 یستا هھ سرنوشت آدمیان را در دنیا ھم چون آخرت بھ دست گیرند، مبارزکَعلَم دارانش حرص و شھوت آن دارند 

 .جھل ۀی ایجاد وحشت و دیگر توسعکی :ین تسلطی مذھبیون بھ دو سالح نیاز بی چون و چرا دارندچون برای چن .ھنک
 .را سوزاندند ھا تابکردند، کشتن جنگاوران بسنده نکھ وقتی اعراب بھ ایران ھجوم آوردند بھ کتصادفی نیست 

 اوجنھایت است و تعصب مذھبی بھ  ھ نفوذ روحانیان در دربار بھک،غزنویان و سلجوقیان ۀھ در دورکدلیل نیست  بی
 .برند میرسیده است، فقط صاحبان علم و دانش را از میان 

  تا  300ھ انجام دادند بھ دار آویختن بین کاری کبھ شھر ری حملھ بردند و اول  ھا وب زیدیکغزنویان بھ منظور سر

ایشان را در زیر  میردند تمام آثار قلکنردن آنھا قناعت کاز دانشمندان این شھر بود و تازه بھ حلق آویز تن  400

یش در ھا تابکگویند تمام  میھ کاد را، نظیر صاحب بن َعبّ  عظیم و بی ۀتابخانکشیدند و کی دارشان بھ آتش ھا چوبھ
 .گرفت، نابود ساختند میتو در تو ھم جا ن ۀچندین خان
ھ با کای  هقصید -ستانی آمده است ی از قصاید فرخی سیکجھل مذھبی محمود بر دانش آن عصر در ی ۀوصف غلب

در این فتحنامھ جزییات جنایات این مسلمان دو آتشھ درج  .شود می، آغاز »گیتی، گیتی تراست کای مل« :مصراع
 .است

ھ در دستگاه غزنویان نفوذی فراوان داشتھ است کگوید شیخی بھ نام ابوالقاسم گرگانی  میصاحب چھار مقالھ 
ھ فردوسی کسد فردوسی طوس، این بزرگ مرد ادب پارسی، شود چون مدعی بوده است خواستھ مانع از دفن ج می
 .گفتھ است »مدح مجوس«

تفسیر طبری  ۀھا با ترجم ھ مدتکھ مردم در جھل بمانند کروحانی بھ آن درجھ اشتیاق داشت  ۀسامانیان طبق ۀدر دور
 .نیست عوام الناس بفھمندالم خدا را حق کھ کاش این بود  رد و بھانھک میبھ فارسی مخالفت 

ً بھ گفتھکھ مذھبیون مدعی روشنفکسی کیعنی  -الی د غزّ از امام محمّ  »یمیای سعادتک«در  یش استناد ھا ری دائما
 .فصلی مفصل در مخالفت و رد تمام آیین و فرھنگ و دانش ایرانی آمده است -نند ک می
ی تاریخ ما ھا تابکارس و تعلیمات جدید در بسیاری از قاجار مخالفت آخوندھا با تأسیس مدسلسلۀ سلطنت دوران در 
حاجی میرزا  و یا رفتارشان با با میرزا آقای اصفھانی، کھ مؤسس کتابخانۀ ملی است،مالیان  ۀمعامل .س استکمنع

 .آثار وقایع نگاران آن عصر ثبت است بیشترھ از پیشقدمان فرھنگ نو در ایران است، در کحسن، معروف بھ رشدیھ، 
ھجری قمری) تا روزی  1300جی میرزا حسن رشدیھ از زمانی کھ مدرسۀ رشدیۀ تبریز را دائر کرد (یعنی در سال حا

بھ دستور آخوندھا چندین بار بھ او سوء قصد شد، ولی او از این حمالت جان بھ در  .کھ مرد ھدف حملۀ روحانیون بود
ای از کودکان دبستانی بھ قتل  بردند عده او می سمدارو طالب بھ  مالیانھای مکرری کھ  در ھجوم گرچھ - برد

دانستند چون نھ فقط کمر ھمت بستھ بود کھ بھ پسران سواد بیاموزد  مذھبیون ریختن خون رشدیھ را واجب می .رسیدند
 .بلکھ از جملھ مشوقین تأسیس مدارس برای دختران بود

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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دازم چون از موضوع بحث امروز ما خارج است بھ زنان بپر ۀمن امشب قصد ندارم بھ نظر مالھا و آخوندھا در بار
٭٭ ی چندی پیش داشتیمھ باز بھ ھمت و دعوت جوانان نھضت مقاومت ملکعالوه نظراتم را در این زمینھ در نشستی 

حق داشتن و زنان شد  میھ بھ دختران فقط و فقط قرائت قرآن آموختھ کنم ک میدر اینجا ھمینقدر اشاره  -م ا هردکابراز 
زنان چھ نظر  ۀ، در باراسالم راستین مبلغّینالی، مرشد و مراد ھ سھل است، ببینید حجت االسالم غزّ کخط  .داشتندخط ن

 :نویسد می »آفت نگریستن بھ زنان«با عنوان ای  ھدر مقال .دھد می
زنان و  ۀمردن در جاکردن از نظر کواجب بود حذر  .ھ از آن شھوتی در دل تو افتدکن کچشم بر چادر ھیچ زن میف«

ن بود ایشان کھ ممکھ پیغام فرستادن و شنیدن و بھ جایی گذشتن کشنودن بوی خوش ایشان و شنیدن آواز ایشان بل
و  .ندن بودکبد در دل اف ۀھ جمال باشد این ھمھ تخم شھوت و اندیشکجا کھ ھر ک -ترا ببینند گرچھ تو ایشان را نبینی 

نبود چون میان ایشان حجاب نبود  ھا ونظاره ھا ومھمانی ھا اندر مجلس ھ ھیچ تخم فساد چون نشستن با زنانکبدان 
ھ چون چادر سفید دارند و اندر نقاب کفایت نبود بلکھ زنان چادر و نقاب دارند کو بدان  [یعنی مردانھ و زنانھ نباشد]

است بھ زنان بھ چادر پس حرام  .نندکھ روی باز کوتر نماید از آن کھ نیکند و باشد کت کنند شھوت حرکلف کنیز ت
ند عاصی است و پدر و مادر و برادر و کلف اندر بستھ بیرون شدن و ھر زن چنین کبھ ت ۀیزکسفید و روی بند پا

ر کو بسیار چیزھای دیگر از این قبیل با ذ »...باشد  کھ دارد و بدان راضی بود اندر معصیت با وی شریکشوھر 
   .حدیث و سوره و غیرو

بینیم در  دانیم و می ھا سرمویی تغییر نکرده است و چنانکھ می با گذشت سده ی کھطرز دید( ،است نظر آخوندھا این
خواھد دخترھا و پسرھا سر  میولی رشدیھ  )،کنند نیمۀ دوم قرن بیستم ھم مالیان ھمینگونھ قرون وسطایی فکر می

 ! وا اسالما .ھ بنشینند و درس بخوانندکت نھ فقط با ھم بنشینند بلکنیم کی
افر نجس کمقدسین رشدیھ را « :گوید می »تاریخ بیداری ایرانیان«تاب کھ ھم عصر رشدیھ است در کناظم االسالم 

ھ جماعتی بابی کشده است  کھ آخرالزمان نزدیکبلند شد [و باالی منابر] و فریادشان در مجالس  ...دانستند  میالعین 
 ».تاب بھ آنھا بدھندکیرند و قرآن را از دست اطفال بگ ...خواھند  میو المذھب 

ند) ردک می تصور جدید یھ آن را زبانکشود ( میھم در مدارس تدریس  چھار عمل اصلیھ کوقتی این علما فھمیدند 
اطفال را «ھ رشدیھ ک کرده بودند شایعھ آخوندھا کگوید  میناظم االسالم در این زمینھ  .فغان واشریعتا باالتر گرفت

خواھد خط قرآن را  میدھد و  میرا یاد  9...3 و2 و1بھ آنھا صورت نوشتن  [یعنی] ...است  زبان خارجھ تعلیم داده

 ».ندکعوض 
ت علمای اعالم و ی بعد دیگری بھ ھمّ کفیر اولیاء مدارس یکی متعدد در رد مدارس و تھا و البتھ در آن زمان رسالھ

 .آیات عظام صادر و منتشر شد
در «ھ، بھ قول ناظم االسالم، کی لعن و طعن آخوندھا، گناھش این بود ھا ھدفی دیگر از کمیرزا آقای اصفھانی، ی

این دوستدار  .رده بودکملی را تأسیس  ۀتابخانکبھ عالوه  »نمود میگفت و از وطن مدافعھ  میی تازه ھا مجالس حرف
 .علم و دانش ھم از طرف مالھا ُمھر بابی خورد و بھ تبعید و زندان فرستاده شد

ھ جھل مردم ضامن بقای این گروه است، کھبیون در این دوره با مدارس جدید، سوای آن دلیل جاودانھ، مخالفت مذ
ھ بسیار قابل مالحظھ کھ با تأسیس مدارس در آمد موقوفات، کوحشت آخوندھا از این بود  .دالیل مادی مھم ھم داشت

رده است) از چنگشان کر کمزروعات ایران ذ وسعت موقوفات را نیم مساحت تمام »انحالل مجلس«تاب ک ۀبود (نویسند
 .خارج شود

نویسنده  .ارا آمده استکھ فصلی از تاریخ انقالب مشروطیت ایران است، این مسئلھ آشک، »انحالل مجلس«تاب کدر 
مردی دانشمند بود و  ار مظفرالدین میرزای ولیعھد و بعد ھم صدر اعظم ایران)ک(پیشامین الدولھ « :گوید می
معارف امری محال است، پس اولین قدم او در راه این توسعھ بود و شروع  ۀت بدون توسعکھ ترقی مملک دانست می

 »…رد بھ تأسیس مدارس بھ اسلوب جدید ک
ھمینقدر نتیجھ را توضیح « :نویسد میھ در این زمینھ و زمان شده است کاقداماتی  ۀنویسنده پس از توضیح در بار

طور  ھ اینکایران شد، چرا  [یعنی آخوندھای]اھل علم  ۀافکالدولھ مزید بر خصومت ھ این اقدام امین کنمایم  می
ھ صرف مدارس کلی ابطال نماید و تمام موقوفاتی کاصول تعلیمات قدیمھ را بھ  خواھد  میھ امین الدولھ کرد کشھرت 

 ».شود بھ مصرف تحصیل زبان انگلیسی و فرانسھ برساند میقدیمھ و تحصیل فقھ و اصول 
 .بگذریم] -بوده است » غربزدگی« ۀی این حضرات الھام بخش رسالھا البد گفتھ[

رشدیھ،  ۀمدرس ۀسالکو مؤید این خیال باطل آنھا امتحانات شش ماھھ و ی« :دھد میادامھ  چنینتاب بعد کاین  ۀنویسند
رده بھ مراتب کحصیل سال در این مدارس تکھ یکھ ھمھ حاضر شدند و دیدند طفلی ھفت سالھ کشرف و افتتاحیھ شد 

اند  هو مبالغی شھریھ از مال موقوفھ خورداند  هردکھ در مدارس قدیمھ اسماً تحصیل کاز اطفال ھفتاد و ھشتاد سالھ 
بدع در اسالم دانستھ و مروج ردند و او را دشمن دین و مُ کپس بھ ناچار بر امین الدولھ لعن  ...داند میزیادتر چیز 

 ».فر خواندندک
ھ نیاز بھ وجود دانشمندان را برای کدوران احمد شاه)،  ۀعین الدولھ و نایب السلطن ۀابینکی از وزرای ک(ی کناصرالمل

و تدریس علوم جدید  ھا  ھ آخوندان مانع از ایجاد مدارس و دانشگاهکدانست  میرد ولی ک میت احساس کپیشرفت ممل
ھ دیگر کزد نوشت و از او خواست  میو آزادیخواھی ھ دم از آزادی کی از مجتھدین عصر، کبھ یای  ھنام خواھند شد،
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ی علمیھ و مدارس موجود را بھ روی دانش جدید و دوست داران دانش باز ھا ھ دِر حوزهکند کحضرات را ھم راضی 
 .خورد مینشیند، بنابراین بھ درد ن میآقا ن ۀھ طالب دانش است پای روضکسی کولی  .نندک

واعظ  .ریخت از مجلسیان مثل باران اشک میی ک، یکرد میمنبر موعظھ  برظی واع :ھک ھای عبید است از داستان
من از  .نمکچھ عرض  :مرد گریان جواب داد .کند ای مردمان صدق از این مرد بیاموزید کھ بھ سوز گریھ می :گفت

ماند  بزک میریش تو بھ ریش آن  .این دو روز سقط شدھ کم نک میاز فراق بزم گریھ  .نفھمیدم ھیچ توفرمایشات 
 .شود ید و گریھ بر من غالب میآ د میجنبانی مرا از بزک یا ر گھ تو ریش میھ
 .آقایان بھ چنین مستضعفانی ھمیشھ نیاز دارند 

ھ او را بھ بیماری تشبیھ کاوضاع ایران ، ۀدر بارای  ھر مقدمکش خطاب بھ آیت هللا، بعد از ذا ھدرنام کناصرالمل
بینم از شدت شوق و عجلھ  میخورم وقتی  میخیلی افسوس و غصھ  ...« :گوید میرمان، ند نیازمند بھ دوا و دک می

ت را در رفع مرض و عود صحّ  ۀچون نتیج ... دام معالجھ دست بزنیدکدانید بھ  میھ در عالج این مریض دارید نک
ھ کزنید  میش کتکتھ ت نیست تازیانھ برداشکھ قادر بھ حرکدانید این بیچاره را  میمریض  کرفتار چست و چاال

ران شتر  کیده یکیش خشھا روده ۀطول مرض ھم ۀھ بھ واسطکبدود و جست و خیز نماید و یا بھ دھان این بدبختی 
 ».آن دوا و این غذا چھ خواھد بود ۀھ نتیجکواضح است  .ھ ببلعدکنید ک مینیم پختھ فرو 

ی بصیر بھ مقتضای عصر، ھا آدم«در پروردن  تکھ عالج مملک نویسد و شواھد میر دالیل کبعد با ذ کناصرالمل
ند احتماالً استدالل بھ درد جناب مجتھد ک میر کھ فکو از آنجا  .است »آگاه از حقوق ملل و دول و آشنا بھ علوم جدید

ھ ما عالم الزم داریم، وهللا عالم الزم داریم، با� عالم الزم داریم، ب« :گوید میآورد و  میخورد، بھ قسم روی  مین
عبھ، بھ دین، بھ کقرآن عالم الزم داریم، بھ پیغمبر عالم الزم داریم، بھ مرتضی علی عالم الزم داریم، بھ اسالم، بھ 

 ».مذھب عالم الزم داریم عالم الزم داریم عالم الزم داریم
ت معین و ھ ھمھ صاحب موقوفاکدر ایران امروز ھزاران مدارس ملی حاضر و موجود داریم « :ندک میو بعد اضافھ 

در سایر بالد ایران  .ھست کوچکبزرگ و  ۀصد و سی و پنج مدرسکفقط درتھران قریب ی .ترتیبات صحیحھ است
 ۀاز سوء ادار امنتھ .ھم باید سھ ھزار مدرسھ در تمام ایران داشتھ باشیم روی .حتی در قصبات مدارس موجود است

 ».ھ قدر دیناری برای ملت فایده نداردب [و]، وسایل نازنین ضایع و عاطل مانده آنھا تمام این
چران طالقانی یا زارع مازندرانی در سن  فالن گاو« :ندک میار این مدارس را در این نامھ چنین توصیف ک ۀنحو

دھد در ھفتاد سالگی نعشش  میند، حاصل موقوفھ را ھدر ک میشود، حجره را معطل  میبیست سالگی داخل مدرسھ 
 ».لمھ مبھوت و مات استکیب میم الکھ ھنوز در ترکند در صورتی بر میرا از مدرسھ بیرون 

ش پناه ا  همیلی در حجر ھ شبی مرد دانشمندی را با بیکھن سالی است ک ۀاینجا بھ داستان آن طلب در کناصرالمل ۀاشار
دانشمند  .بگذار بتمرگ و مرا آسودهای  ھحاال در گوش -مرا از مطالعھ بازداشتی  :ھکند ک میج خلقی کدھد و با او  می

تاب دوختھ و در بحر حیرت فرو ک ۀنقط کھ تمام شب این طلبھ چشمش را بھ یکبیند  مینشیند و  میای  ھدر گوش
طلبھ جواب  .نمکت کمکلی داری؟ من ھم اھل علمم شاید بتوانم کجناب شیخ چھ مش :گوید میبا احتیاط بھ او  .رفتھ است

اف تشبیھ، این میم و تای کافش کالفش الف استفھام است، المش حرف جر،  .ما هلمھ ماندکیب الکمن در تر :دھد می
 ،کیب را ببرند! میمش میم مرگ است و تایش تای تابوت! مردکمرده شوی این تر :گوید میآخر چیست؟ مرد دانشمند 

 !یب نداردکلمھ مفرد است و ترکال
اھتمام و  کاند .لی بر ھم بزنیدکیب مدارس را بھ نم ترتک میبنده عرض ن« :ندک مینامھ بھ این ترتیب ادامھ پیدا 

 »…اروانسرا و مھمانخانھ کند، یعنی مدرسھ شود نھ کھ مدارس مصداق صحیح پیدا کنید کی ھمتّ 
گوید اگر برای  میترساند و  مینامھ حتی جناب آخوند را با لحنی نیمھ جدی و نیمھ شوخی از روز قیامت  ۀنویسند

مطلقھ با حضور جد بزرگوارت  ۀاملکملت ایران در روز حساب در پیشگاه عدالت «نید کن اریکآموختن دانش بھ مردم 
ھ کدر دست این آقایان بود  ...الھی خیر و سعادت ما  :ردکدامان حضرتت را خواھد گرفت و عرض خواھد 

تھ جواب عرض خواھید حضرتعالی ھم الب .باقی گذاردند ...ردند و ما را در ذلت و بدبختی و اسارت کتوانستند و ن می
ملت  ...ردیم، حتی بھ حضرت عبدالعظیم ھم رفتیم کھ من و رفقایم ھمھ قسم اقدامات کدانید  میبارالھا ھمھ را  :ردک

ما را عالم بھ مقتضیات عصر و زمان  ...ھ کراھش این بود  .از راھش برنیامدید ...ناصواب بود  :جواب خواھد گفت
ردید و مانع ھم کن. نیمکبختی خود را فراھم  کا با نور علم لوازم شرف و نینید و از جھل خالصی بخشید تکب

 ».شدید
ان بی کودکآخوندھا بھ مدارسی چون رشدیھ و شرف و افتتاحیھ است و ریختن خون  ۀحمل ھا این حرف ۀھم ۀولی نتیج

 .ھ طالب آموختنندکگناھی 
ھ این حضرات ک یستطبیع .نھ غریب است و نھ غیر منتظرهند ک میھ رژیم مالیان امروز در ایران کارھایی کبنابراین 

ھ امروز ھم آخوند کچھ جای تعجب  .فرھنگی مطلق باشد ش جھل و بیا ھھ نتیجکدست بھ انقالب فرھنگئی بزنند 
ردن آنھا کتب را بدل کزند و شرط خرید  میدانشگاه ملی چوب حراج  ۀتابخانکی ھا تابکسوزاند، بھ  میتابفروشی ک

خمینی رسماً دستور  .خواند میراند و دانشجو را فاسد  میند، استاد را ک میدھد، دانشگاه را تعطیل  میقرار  بھ مقوا
ت تبدیل کند دلیل تسلط استعمار بر مملک مینند و گلپایگانی اعالم ک »مغز شویی«ستان کودکان را از کودکھ کدھد  می

 .ه استتب بھ مدرسھ بودکم
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 .مذھب مداران است با آگاھی و بینش علمی ۀمنطقی جنگ و خصومت دیرین ۀبالھ و نتیجدن ھا ارھا و حرفکاین  ۀھم
م ث پاسدار الز - برای بقای مذھبیون بر مسند قدرت بھ مراتب بیش از چماق حزب الھی و ژ  ھا بستھ ماندن دانشگاه

» زیدی«ر را بھ عنوان کف در عھد غزنویان صاحبان .با دانش و دانشمند و دانشجوست ،ترین جنگ مالھا عمده .است
ران را بھ اسم کشیدند؛ در زمان قاجاریھ روشنفکبھ دار » قرمطی«سلجوقیان دانشمندان را بھ نام  ۀشتند؛ در دورک
 .بندند میبھ گلولھ » زدهغرب«بھ قتل رسانند؛ و امروز این ھمھ را با برچسب » بابی«

مستقیم فراموشی و نسیان تاریخی  ۀرار اشتباھات را نتیجکو تتاریخی معتقدم  ۀردم اما من بھ داشتن حافظکدراز نفسی 
اگر  .ترین دلیل اشتباه عظیم و فاجعھ انگیز سھ سال پیش ما نا آشنایی با گذشتھ مان بود بھ گمان من عمده .دانم می

وندان و آخوند ن نبود بھ آخکشدیم مم میمبودھامان دقیق کشناختیم و در دالیل عقب ماندگی و  میتاریخ این گذشتھ را 
رر نگوییم و نشنویم و ننویسیم این خطر ھمیشھ کمان مرتب و مکدور و نزدی ۀو اگر امروز از گذشت .صفتان راه دھیم

 .نندکرار کان ما دوباره چنین خطایی را تکودکان کودکان ما یا کودکھ کھست 
 ۀومت مالیی فعلی این حافظکو در حفجایع آخوندھا در گذشتھ  مکرر گفتن ازھ امروز با گفتن و کماست  ۀبر عھد

خواھند  کنیم، چون ایرانیان بھ ھر حال و باألخره این رژیم شرم آور را بھ خاکمان ایجاد کتاریخی را برای فردای مل
ی دور بار دیگر ملت ما بھ دام ھا این زمان الزم است تا در آینده کحوادث دردنا ۀسپرد ولی زنده نگھداشتن خاطر

ومت فردای ما را در سر کنون خیال حکھ از ھم اکتر آنھا،  م رنگکی ھا بدل ۀی و یا نسخاین چنین میرژی
 .پرورند، نیفتد می

 :بھ زبان شاعر .ردکتوان باطل  می ھا بت بار مالیان را با دانستن و گفتن دانستھکسحر ن
 جادو دارید ۀھر چھ در جعب

 ھ منکبدر آرید 
 دانم میباطل السحر شما را ھمگی 

 سخنم
 ٭٭٭ .باطل السحر شماست

 
 .در پاریس ایراد شد )1981دسامبر ( 1360 ماهدر آذر ٭ این سخنرانی 

 .ھ پیاده شود و در این مجموعھ بیایدکاست، متأسفانھ نواری در دست نبود » خطاب بھ زنان«ھ عنوانش ک٭٭ از این سخنرانی، 
  .نی استکدک٭٭٭ شعر از محمد رضا شفیعی 
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 ن ٭مشروطیت و مالیا
 
 
 

 آقایان، ،ھا خانم

  
پادشاه وقت، مظفرالدین شاه  ،میالدی 1906اوت  5شمسی موافق با  1285مرداد  14ھفتاد و ھفت سال پیش از این، در 

 .ھ یاد این روز را عزیز بداریمکیم ا هرد و ما امروز در این مجلس گرد آمدکقاجار، فرمان مشروطیت را صادر 
آزادگان و آزادیخواھان ایران بوده  ۀتالش پنجاه سال ۀدستیابی بھ مشروطیت نتیج :داشتن این روز بھ جاست میگرا

 .ھ بتوان عزیزشان نداشتکاست و ثمرات مشروطیت نھ چنان است 
ھ کاگر بخواھیم در باب دوران مشروطیت و دستاوردھای آن بھ داوری درست و منصفانھ بنشینیم، باید نخست دید 

ھ مشروطیت بر اثر بلوای آخوندی بھ نام کبھ دست مشروطھ سپرده شد و روزی شور در چھ حال و روزگاری ک
 .ارھایی در آن صورت گرفتھ بودکخمینی در محاق تعطیل افتاد چھ 

ً ن میھ شامل حیات سھ نسل از ایرانیان کاین مدت نسبتاً طوالنی را،  ۀتاریخچ توان در گفتاری چند  میشود، طبعا
 :توان بھ بعضی مطالب فھرست وار اشاره نمود میقل رد ولی الاکخالصھ ای  ھدقیق

ھ جزو تیول آخوندھا بود بھ مدارس ملی و دولتی تبدیل کرا  ھا تب خانھکھ ما توانستیم مکاز دولت سر مشروطھ بود 
ت بھ ثمر رسیدن کبھ بر .ان ایرانی توانستند بھ جای عمھ جزو خواندن، بھ ریاضیات و ادبیات بپردازندکودکنیم و ک
نیم و کھ ما توانستیم محاضر شرعی و قوانین ناسخ و منسوخ مالیی را بدل بھ دادگستری کھضت مشروطھ بود ن

 - ند کھ آخوندی حد جاری کھ بھ جای آنکرشتھ قوانین قضایی اعم از مدنی و جزایی و آئین دادرسی شویم  کصاحب ی
بر اثر  .یل مدافعیکو وای  ھو ھیئت منصف ند، قاضی داشتھ باشیمکدست ببرد و شالق بزند و قانون قصاص اجرا 

 .شور را یافتندکان سفر بھ خارج از کت و امکھ مردم آزادی شغل، آزادی سفر در داخل مملکنھضت مشروطھ بود 
 ھا ی سیاسی را در ایران بھ وجود آورد و موجب شد روزنامھھا ھ انجمنکوجود مشروطیت و وجود قانون اساسی بود 

بھ ھمت مجلس شورای ملی و تصویب این  .ی فراوان چاپ شود و در دسترس ھمگان قرار گیردھا تابکو نشریات و 
ت طبق موازین متمدن دنیایی پایھ کممل ۀشد و اصول ادار کیکومت و دولت از مذھب و مال تفکھ حکقوانین بود 

ارخانجات بھ کأسیس شد، و مدارس عالی ت ھا در این دوران ایران قدم بھ عصر تجدد گذاشت، دانشگاه .ریزی گردید
 .در این دوران بھ زن ایرانی حق رأی و طالق داده شد .ار افتاد و صنعت نوین ایران پا گرفتک
 

استی کژی و کھ در عصر مشروطھ ھیچ کنگریم، اگر بخواھیم بگوییم  میبھ گذشتھ  ھا ھ از پی فراز و نشیبکامروز 
ی گرانبھا از دست ھا ھ در این دوران بسیار فرصتکر نگوییم اگ .یما  ھبھ راه خطا رفت کوجود نداشتھ است، بی ش
اصول مشروطیت رو بھ فراموشی نھاده  ھا ارھا سر ھم بندی شده است، در بسیاری دورهکملت رفتھ است، بسیاری 
است، نبوده ای  هارھای مثبت و اقدامات سازندکھ در طول این زمان کاگر مدعی شویم  .یما ھاست ــ تمام حقایق را نگفت
 ۀی این ھفتاد و چند سال زادھا یا خوبی ھا ھ تمام بدیکو باألخره اگر معتقد باشیم  .یما هردکجانب انصاف را رعایت ن

 .یما هفرد بوده است، از حقیقت دور افتاد کبی ھمتی یا ھمت ی
یم و از آنجا کل و شریالن در آنچھ گذشتھ است مسئوکھ سھ نسل ما ایرانیان از پیر و جوان و خرد و کحقیقت این است 

ھ ارزان و بھ سادگی از دست بگذاریم، در حفظ آنھا ھم برای آینده مسئول و کبھاتر از آن است  سب شده پرکھ نتایج ک
 .خواھیم بود کشری

ھ کمدعی شود   میشر تواند با بی میھ سنگ را بستھ و سگ را گشاده است، کوطن،  فقط آخوندی گستاخ و بی
خواست و بھ  میھیچ بھ ارمغان نیاورده است، چون او ــ مثل مالیان سلفش ــ ھرگز مشروطھ ن مشروطھ برای ملت ما

بایست صیغھ و روضھ خوانی و مرثیھ و مداحی و تعزیھ و نوحھ سرایی و سینھ زنی و  میھ کدنبال مشروعھ بود 
 .ردکھ کــ چنانند ـکمردم  ۀدی و مرده پرستی و تقیھ و محلل و فقر و پریشانی ھدیکوبی و تکزنجیر

 
خانمان سوز خمینی بنای آن را در ھم ریخت،  ۀھ فتنکآغاز و حتی پیش از تولد تا روزی  ۀمشروطیت از نخستین لحظ

مرانان در طی این روزگار کو ح ھا بسیار دولت .ی گوناگون داخلی و خارجی ایران بوده استھا ھمیشھ مورد دشمنی
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نند و آن را بھ صورت جسدی کقالب مشروطیت را از محتوایش خالی  تااند  هوشیدکاستبدادی خویش  ۀبرای سلط
روح در آورند، ولی طی این دوران ھمیشھ دولتمردان و وطن پرستان و آزادیخواھانی  بیای  ھجان و مجسم بی
در  .ندا هو اجرای صحیح اصول مشروطھ را خواستار شداند  ھھ در حفظ و استقرار مشروطھ قد برافراشتکاند  هبود

ی ھا ردند؛ در دورهکیپرم خان و سردار اسعد چنین  ،آغاز مشروطیت راد مردانی چون سردار ملی و ساالر ملی
موجبات بقای مشروطھ را فراھم  کو مستوفی الممال کنخستین مجلس دولتمردانی چون احتشام السلطنھ و صنیع المل

برنده بھ جنگ استبداد رفتند و مسیحا  میبا قل استبداد صغیر بزرگانی چون صوراسرافیل و دھخدا ۀساختند؛ در دور
 ،غالمحسین صدیقی ،ی متأخرتر آزادگانی چون محمد مصدقھا البد مشروطھ جان تازه دمیدند؛ در دورهکوار در 

  .وشیدندکر آنھا در حفظ روح قانون اساسی کشاپور بختیار و یاران ھمف
ــ خواه اسالمیش و   خواستند نھ جمھوری بود و نھ انقالب یمخمینی، جمھور مردم  ۀی قبل از فاجعھا و آنچھ در سال

ترین دستاورد  خواه جز آن ــ آنچھ مورد تقاضای ملت ایران بود اجرای صحیح قانون اساسی، یعنی این بزرگ
را  ھا ولی آشوب مذھبی این خواست .نکھ ھم الزم بود و ھم ممکو اصالح بعضی مفاد آن  کمشروطیت بود و ح

  .عقیم گذاشت
ل و در ھر حال نھضتی آزادیخواھانھ بر پا شده است، مالیان کت ما ھرگاه بھ ھر شکھ در مملکنیم کنباید فراموش 

م دار استبداد و دشمن سرسخت لَ در نھضت مشروطھ عَ  .ندا ھو سنگ سر راھش انداختاند  ھچوب الی چرخش گذاشت
ترین موانع  بزرگ ھا اشانیکو  ھا ت نفت، بھبھانیدر مبارزات برای ملی شدن صنع .مشروطھ طلبان این گروه بود

ھ مردم طالب کو این بار در دورانی  .ھ علیھ استقالل اقتصادی ما شدندکپیشرفت آزادگان بودند و آتش بیاران معر
 .چون علف ھرز از در و دیوار جوشیدند ھا و گیالنی ھا و خلخالی ھا اصالحات و تحوالت اجتماعی بودند خمینی

هللا  دست فرزندان خلف شیخ فضل ۀمردم ملعب ۀاین بار بر خالف نھضت مشروطیت، تمایالت اصالح طلبان متأسفانھ
بدبختانھ این بار بر خالف نھضت مشروطیت بھ  .سر ھ ھنوز داغ مشروعھ را بر دل داشتند و خیال انتقام را درکشد 

ھ کچرا چنین شد؟ بھ این دلیل  ...ا بودار عمل از صاحب نظران مترقی باشد از مالیان واپسگرکھ ابتکجای آن
و اند  هسوت بودکھ آخوندھا در نھضت مشروطیت پیش کران و اصالح طلبان این تصور نادرست را داشتند کروشنف

فقط از جھل و نادانی ما از ای  ھھ بگویم چنین خیال بی پایکوشند؟ من متأسفم ک مییش ھا ردن پایھکم کحاال ھم در مح
   .نست بر ذھن بگذردتوا میتاریخمان 

ھ منجر بھ صدور فرمان مشروطیت شد کدر ماجراھایی  یانمال نقش ۀلمھ در بارکخواھم چند  میدر اینجا اجازه 
ھ مباد کو برای آن .گاه ضد و نقیض و گاه توأم با مبالغھ :مشروطھ خواھان سخن بسیار رفتھ است ۀدر بار .نمکصحبت 

بر دل دارم من نیز بھ دام ضد و نقیض گویی و مبالغھ و گزافھ بیفتم، فقط  ندانآخوھ خود از کای  ھینکاز فرط خشم و 
 .گیرم می کمکنم و ک میت آنھا تردیدی نیست نقل ھ در صحّ کاز اسناد تاریخی موجود 

طبق اسناد  .خواستند میگفتند و چھ  میھ مردم طالب مشروطھ بودند، چھ کار، کنخست ببینیم آقایان علما در آغاز 
ً در کد موجو رمانی درج است (و این اثر بھ دلیل دقت و کبھ قلم ناظم االسالم » تاریخ بیداری ایرانیان«تاب کھ عینا

ید علما، در کرود) تأ میی مرجع بھ شمار ھا تابکھ در نقل حوادث روز بھ روز آن دوران دارد از کصداقتی 
نھ فقط  .صدر اعظم وقت بود و نھ بر مشروطیت ھ برای مظفرالدین شاه فرستادند بر عزل عین الدولھکای  ھعریض

بھ تحقیق رسید « :نویسد میھ وزیر رسایل شاه بھ نقل از مالیان کدر این عریضھ بھ مشروطیت نشده بود بلای  هاشار
ھ شاھزاده عین الدولھ کحرف ما این است  .یما ھداریم و نھ طالب جمھوری و مشروطای  ھنھ داعی [آخوندھا]ھ ما ک

ھ کاین است  ...ی ھستیم کاز دست او عارض و شا ...ھ عرایض ما بھ عرض برسد کانع است از این مغرض و م
 ».خواھیم جداً  میماھا تغییر شاھزاده را 

مروی بھ خاندان  ۀعالوه بر موضوع عزل صدر اعظم، در این عریضھ مسائل دیگری از قبیل برگرداندن تولیت مدرس
رمانی کرد، تجلیل از میرزا محمد رضا مجتھد ک میھ در راه قم شرارت کریچی میرزا حسن آشتیانی، تنبیھ عسگر گا

 لطفی قرار گرفتھ بود و برداشتن تمبر دولتی از قبض مستمری آقایان علما مورد تقاضای مالھا بود! ھ مورد بیک
ز طرف شیخ ھ خواه گرفتند نھ اھ بعد نام مشروطکاین عریضھ از طرف آخوندھایی برای شاه فرستاده شده بود 

ھ کھ مالحظھ فرمودید تقاضاھای آقایان علما بھ قدری حقیر و شخصی بود کھمانطور  .هللا و اعوان و انصار او فضل
» حیات یحیی«تابش بھ نام کمالیان و رابط با رجال دولت بود، در  کھ خود در سلکحتی میرزا یحیی دولت آبادی 

لی و کمطلب  کھ الاقل یکباألخره بھ منظور آن .»ھاد متحیر شدمری در تنظیم آن پیشنکف از میزان بی« :گوید می
در فھرست تقاضای علما » دولتی ۀعدالتخان«ذا افزوده شود، موضوع تأسیس ک ۀآن عریض ۀنوعی ھم بھ مواد ھفتگان

 .دعاری از ھرگونھ ارزش حقوقی و سیاسی بو» عدالتخانھ«ر و پیشنھاد کتازه ف .گنجانده شد و آنان گردن نھادند
، احتشام السلطنھ بودندر تنبیھ عسگر گاریچی و نپرداختن مالیات بھ دولت کھ آقایان روحانیان در فکاما در ھمان ھنگام 

ستگی دستگاه کومت ایران و نادرستی وزیران و ورشکھ در دربار بر پا شده بود، در تشریح خرابی حکدر مجلسی 
 ھ عقاید احتشامکبا آن .سابقھ بود این اتفاق تا آن روز بی .ردکمالی و اداری دولت و دیگر مفاسد ھیچ فرو گذار ن

س تا آن لحظھ با چنین شھامت و صراحتی از تمام عیوب کران آن زمان بود ولی ھیچ کالسلطنھ نظرات روشنف
 .شوری، آن ھم در مجلسی درباری، سخن بھ میان نیاورده بودک
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ار اصالح کھ کاگر قرار است « :الیش را ملت برگزینند و گفتکھ وکرد کاحتشام السلطنھ تأسیس مجلسی را پیشنھاد 
انصاف! این پیشنھاد ما را زودتر بھ آزادی » .ت را جدی بگیریم، پادشاه نیز باید از رأی ملت متابعت فرمایندکممل

 شد تا معاف آخوندان از پرداخت مالیات یا حتی تنبیھ عسگر گاریچی! میرھبر 
باید دست بھ « :نوشتند ـــ گفتھ است میھ حق بود بھ آب زر کحرف دیگری ھم زده است احتشام السلطنھ در آن زمان 

ھ اگر موفقیتی حاصل شود فقط بھ دست اشخاص صریح و با کاری از پیش ببریم، ولی باید بدانید کدست ھم داده 
 »ھد شد؟خبر چھ طرفی بستھ خوا ر نفر معمم از ھمھ جا بین است بشود وگر نھ بھ دست چھاکاطالع مم

ھ دخالتشان را در امر سیاست مضر کآزادیخواھان واقعی از روحانیان و روحانی نمایانی بود  کیکنظر او تف
 .دانست ـــ و این نظر عموم آزادیخواھان در آن زمان بود می
 

ریح تاب خود تصکان مجتھد طباطبایی، در جای دیگری در کمالیان بود و از نزدی ۀھ خود از ردکناظم االسالم، 
 ۀھ در مقام مطالبکرسید، پیشوایان روحانی مجبور گردیدند  میھ از مردم کو مقاالتی  ھا فقط با خطابھ« :ھکند ک می

از روحانیان را ای  هتحت تعلیمات سیاسی مترقی، عد میار عموکھ افکاین حرف بھ این معناست » .دستخط شاه برآیند
 ۀار عمل ابداً از علما نبود، اصوالً این طبقھ از نظرگاه اجتماعی پایکابتشانید، وگرنھ نھ فقط کبھ راه و بھ دنبال خود 

 .معتبری نداشت
ھ مفھوم روشنی نداشت و دردی را دوا کذا بود ک ۀدر حقیقت آنچھ پیشوایان روحانی خواستارش بودند، تأسیس عدالتخان

ام کی آنان اجرای احھا د، و طالب و نوچھھ مانع تماس مستقیم آنھا با پادشاه شده بوکرد، و عزل عین الدولھ ک مین
 .رد و دیدیمکھ خمینی کنند ـــ یعنی درست ھمان کخواستند تا گلخن ایران را گلستان  میمحمدی را 

ھ باز از وزیر رسائل دربار در روز اعالم کاست ای  ھاعتباری آخوندھاست، نوشت ھ نشانگر بیکدیگری  ۀتکن
ھ شرف صدور یافتھ بود، کدایر بر ایجاد مجلس  کدست خط مبار« :نویسد می .مشروطیت برای ما بھ جا مانده است

اری کما  .ھ باید مجلس ملی باشدکردند کردند و استدعا کقید شده بود، مردم قبول ناسالمی در آن جا بھ اسم مجلس 
 ».بھ مذھب نداریم ــ و ھمینطور دست خط صادر شد

ً این مسئلھ در  ھ مجلس شورای کدر دستخط  ....« :ھم مطرح شده است، با این انشاء» نتاریخ بیداری ایرانیا«عینا
ی از کند، باید بھ عبارت مجلس شورای ملی تبدیل شود، چھ شاید بعضی بھ اغراض شخصیھ یا ھنوشت میاسال

 زمانی مانند شیخ فضل هللا کند و شاید یک میچھ  میافر در مجلس اسالکنند و آن وقت بگویند کفیر کمبعوثین را ت
یھود  ۀھ طایفکدیگر آن ....ندکفیر و یا الاقل تفسیق کاھل مجلس را ت ۀھ بھ غرض شخصی خود ھمکمالیی پیدا شود 

سازد ــ مناسب  میبا ورود آنھا ن  میو ارامنھ و مجوس نیز باید منتخب خود را بھ این مجلس بفرستند و لفظ اسال
 ».لفظ ملی است
سال پیش مردود مردم  77ھ در کقعود مجلس شورای ملی را بھ مجلس اسالمی، قیام و  کھ آخوندھا با یکامروز است 

 .زیبنده است میولی چنین مجلسی را چنین نا .نندک میواقع شده بود، بدل 
 
تاریخ «جالب ھم از شجاعت و صمیمیت مالیان در مبارزه برای بھ ثمر رساندن نھضت مشروطھ در  ۀنمون کی

ھ فرمان مشروطیت امضاء شده است و بھ این کبھ جا نیست ــ این در زمانی است ھ نقلش نا کآمده است » بیداری
 :نویسد میناظم االسالم  .شود مییل کمناسبت مجالس و محافل مختلف از طرف مشروطھ خواھان در نقاط مختلف تش

ھ کآن روزی  نم،ک میتعجب  .ھم رفتھ است در مسجد جامع و در آن جا مجلس دارد ...حاج سید عبدالحسین واعظ«
ھ ده سال بیشتر نداشت کھ پسر خود را کدر مسجد جامع تیر تفنگ خالی شد، ھمین حاج سید عبدالحسین را دیدم 

رد، ولی امروز این آقا با نھایت قوت قلب در ھمان مجلس ھمان مسجد نشستھ و فریاد ک میگذارده بود و فرار 
ند و امروز کو طفل صغیر خود را بگذارد و فرار  کوچکر سی پسک«یاللعجب  »...رساند میمشروطیت را بھ آسمان 

 »ند!ک میار کمدعی باشد برای ابناء وطن 
  :رمانیکبھ قول میرزا آقاخان  .نندکنگرفت وارویش را عرضھ  کھ اگر پشتکاند  هآخوندان ھمیشھ بلد بود

 واعظان ھر حدیث مرسل را 
 ھ اساس سخن برآن چینندک 
 ه ر شوند دیگر رکباز من 
 دگر بینند ۀچون در آن صرف 

 و یا
 خواھند  میھ کعلما ھر سخن 

 گویند میدر لباس حدیث  
 سی سند زیشان کطلبد گر 

 گویند مینام او را خبیث  
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دیگری در اذھان  ۀافسان :برم مینم و این بحث را بھ پایان ک میتاریخی دیگر ھم در این زمینھ اشاره  ۀتکن کبھ ی
ھ آن ھم یا توسط افراد نادان شایع شده است و یا اشخاص مغرض ــ و آن کھ وجود دارد مردم در ارتباط با مشروط

توانستند دخالتی  میھ کشور بودند کدر آن عھد دو  .دخالت دول خارجی در امر بھ ثمر رسیدن مشروطھ است ۀافسان
امالً کتزاری بھ دالیل  ۀسیدولت رو .بیرکتزاری و دیگری بریتانیای  ۀی روسیکی :ت ما داشتھ باشندکدر امور ممل

مشروطھ خواھی و در  ۀار تاریخی و جغرافیایی ھیچ ھدفی جز بر ھم زدن اساس مشروطیت نداشت، بنابراین وصلکآش
 ۀبھ آزادیخواھان بھ روسی کمکھ تھمت آزادیخواھی و کچسبد  میبھ مشروطھ خواھان ھمانقدر بھ او ن کمکنتیجھ 

 [یعنی مشروطیت]و مقدس  کالبتھ یگانھ مانع این مقصود پا« :نویسد میخود شوروی! امین الدولھ ھم در خاطرات 
ع داخلی مالھای عوام دین فروش ند، مانک میقدم اصالحی دولت ایران را فلج  کھ برای ھر یکدولت روس است 

 ».خبر از اوضاع دنیا بی
 .ت در معرض این تصور قرار گیردتوانس میپارلمانی بود،  ۀھ چون خود دارای رژیم مشروطکماند انگلستان،  می

پسندید نھ برای کشورھایی کھ  رای خود مینین نظامی را فقط بدولت فخیمھ چ بریتانیاولی بھ گواه تاریخ استعماری 
ھ بھ نام کاسناد سیاسی سفارت انگلیس ( ای کھ در تنھا برگھامروز بھ ھر حال  .قصد بھره برداری از آنھا را داشت

دال بر مداخلھ احتمالی دولت انگستان در مسائل ما  تواند آمده است و میرسد)  میال بھ چاپ س 50ھر » تاب آبیک«

 ۀھ از طرف وزارت خارجکبھ صورت تلگرافی است  کاین مدر :در رابطھ با آخوندھاست ،محسوب شوددر آن دوره 
انگلستان بھ  ۀوزیر امور خارج در این تلگراف، .شور در ایران ارسال شده استکبریتانیا برای وزیر مختار وقت آن 

ن است کاما مم .توانیم داخل ھیچ دستھ بندی و فتنھ جویی بر ضد شاه شویم میما ن ...« :نویسد میخود  ۀنمایند
 تر کنزدیتوجھ شما را بھ صفت تفضیلی » .نیمکتری با ھیئت روحانی برقرار  کھ روابط نزدیکوجھی خرج شود 

 .نمک میجلب 
 

ران و روشن بینان سیاسی ما را در این دوره بھ کھ صاحب فکنھضت مشروطھ ـــ و این نقش بود  این نقش مالیان در
ھ بھ قول کنیم کی دھخدا رجوع ھا افی بود بھ نوشتھکدام آنان انداخت؟ زھی ساده لوحی و نادانی! برای شناختن مالیان 

آزرد و پشت  میی نخستین مشروطھ ھا نیش قلمش جان دشمنان آزادی ایران را در سال« :تر محمد استعالمیکد
برای دھخدا آخوند ھمیشھ دشمن آزادی بوده است و از نظر او  .»لرزاند میپیشگانی چون محمدعلی میرزا را  استبداد

 :نویسد میعامیانھ  ۀساد کرد بھ سبکاز زبان آزاد خان » چرند و پرند«در  .انی تازهکدین برای مال ھمیشھ د
تاب کدر  ...آخوند خانھ شاگرد شدم کمن بچھ بودم پیش ی ...خدا بھ فریاد من برسید ان برای خاطرکای مردم«

رفتم  ...بعد بزرگ شدم .اسالم :دین چیست؟ گفت :از آخوند پرسیدم .رود میس دین ندارد جھنم کنوشتھ بود ھر 
گفتند دین  میھمھ  ...خواست پس بگیرد میمروی را  ۀوقف مدرس ...داد میداد پول ھم  میامام جمعھ، خرج  ۀخان

 .دین از دست رفت :گویند میدر بازار ھم شنیدم  .وقف است کدین مل ...تا فھمیدم ؟...ھ چطورکمعطل شدم  .رفت
روز ھم در شابدالعظیم  کی ...ردم دین میرزا حسن استکگمان  .خواھد برود میگردیدم تا فھمیدم مجتھد میرزا حسن 

مجتھد جنگ و جدال است، این بار  ۀچی میان ساالرالدولھ و آقازاد د قھوهگفتند دین رفت، چون سر احم میطالب 
سھ ھزار  :گفت مینفر   کی .شیرازی روضھ بود کی ۀروزی ھم خان کی ...چی است ردم دین احمد قھوهکخیال 

برای  … دام است؟کھ آیا دین کم ا هباری سرگردان ماند...دین رفت .ردهکم حاشا ا ھتومان پیش شیخ امانت گذاشت
 ».ترسم میجھنم  ھ من ازکخاطر خدا و آفتاب قیامت بھ من بگویید 

 
وشا کما دشمنان آزادی و آزادگی ھمیشھ در براندازی آن  ۀھ در طول ھفتاد و چند سال عمر مشروطکردم کاشاره 

م خونخوار رژی ۀامروز نیز ایران تحت سیطر .اران گاه بھ نتیجھ ھم رسیده استکی این خرابھا و دسیسھاند  هبود
باز این مثنوی از سر گرفتھ  ،گذشتھ حتی پس از بھ تأخیر افتادنگذراند، ولی ھمیشھ در  میآخوندی چنین دورانی را 

با این امید و بھ این نیت  .ما میسر است و چنین نیز خواھد شد کی کار بھ ھمت یکشده است و این بار نیز این 
 :فرماید میھ کالشعرای بھار را شنید  کصر، ملمعا ۀتوان پند و پیشگویی شاعر بلند پای می
 

 بھارا بھل تا گیاھی برآید 
 درخشی ز ابر سیاھی برآید

 ن شام غم را کدراین تیرگی صبر 
 ھ از دامن شرق ماھی برآیدک

 وطن چاھسار است و بند عزیزان 
 بمان تا عزیزی ز چاھی برآید 

 ن کبھ بیداد بدخواه امروز سر 
 برآیدھ روز دگر دادخواھی ک

 تیغ دلیری بجنبد  کبر این خا
  وزین دشت گرد سپاھی برآید
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  .ی پاریس بھ مناسبت سالگرد مشروطیت ایراد شد»لوتھ سیا«میالدی) در ھتل  1983( 1362مرداد  16٭ این سخنرانی در 
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 ٭ معرفی 

 
 
 

 ھا، آقایان، خانم

  
خصوصاً اگر این توصیف بھ تحسین باشد  - بشنود  وصف خودش را از زبان دیگران  میھ خوشایند است آدکھمانقدر 

بھ ویژه اگر بخواھد ھم جانب  -ھ خود ناگزیر شود صفاتش را در برابر جمعی برشمرد کل است کھمانقدر مش -
 دام از محاسنش را از قلم نیندازد! ک ند و ھم ھیچکانصاف را رعایت 

ام از خودم و  کھ پذیرفتھا نبودم، چون این اولین بار است ام آشن کھ در حضور شما ایستادهل تا امروز کمن با این مش
ھ بیشترین کان داده شده است کاقل تخفیف آن، بھ من این امکل، یا الخوشبختانھ برای رفع این مش .ارھایم حرف بزنمک

تصار بھ ن است بھ اخکھ ممکتوانم تا آنجا  کنم و در نتیجھ میھایم پر  ن مجلس را با خواندن بعضی از قصھوقت ای
  .ارھایم بپردازمکطبیعت خودم و 

  :ردمک کنم احتماالً خودم را چنین وصف میلمات را در بند وزن و قافیھ مھار کھ کمن اگر شاعر بودم و قادر 
 شخصی ز شھر ھرگزم و از دیار ھیچ ٭٭

 ار ھیچکسرگرم شغل ھرگز و مشغول 
 مگر ۀو بھ لب قص کام حرف بوکدر 

 ھره نگار ھیچاش و بھ چکبر جبھھ نقش 
 تابی درنگ  کوتم و بیگویایی س

 قرار ھیچ قراریم و بی کین بیتم
 دلیل ای بیجوابم و امّ  آیای بی

 گفتار پوچ گونھ و پندار وار ھیچ
 پرگار سرنگونم و عمری بھ پای سر
 بر گرد خویش دور زدم بر مدار ھیچ

 اید؟ کس خواستار ھرگز ھرگز شنیده
 چ؟سی دوستار ھیکاید  یا ھیچ دیده

 ای منم کھ ھرگز نشیندهس کآن ھیچ 
 ھم دوستار ھرگز و ھم خواستار ھیچ

 
 یستکھ این مِن بنده آدمالم و انتخاب این شعر بھ حاضرین در این مجلس این تصور را داده است کاگر تا اینجای 

عا ادّ  ھر بیکلمات بھ ظادر پس این  .ھ واقعیت جز این است و آن تصور باطلکنم کمتواضع و فروتن باید عرض 
 ک.ھ فقط من بھ ابعادش آگاھم و بسیاری اوقات از نتایجش بیمناکشی و غروری نھفتھ و خفتھ است کسر

ھ کھایی  کاغذ نگذارم. در سالھ من چندین و چند سال قلم بر کش سبب شد کھای ھمین غرور سر کی از جلوهی
الم پر کم بار بیش از کھ شعار کید؛ در دورانی طلب ت ولی الزاماً ھنر و خالقیت نمینویسندگی جنجال و شھرت داش
کرار آنچھ عوام داشتند و با ت می ی بازار سھل پسندی را گرم نگھھ مدعیان نویسندگکمعنا خریدار داشت؛ در زمانی 

 .افزودند گفتند بھ تعداد مریدان می می
ام را  ام. ھرگز خواننده نبوده ۀ روی خواست عوامھرگز دنبال .ھ مراد و مرشد باشمکام  من ھرگز سر آن نداشتھ

ھ من بھ کشود  کھ مانع از این میھای غرور است، غروری  ھا ھمھ از جلوه این .ام کردهتر از خودم تصور ن نادان
وت طوالنی و کس :نتیجھ .ھ بھ مذاق آسان پسندان خوش آیدکنم کاری عرضھ کدام مد روز بودن بیفتم و وسوسھ شوم 

کردن بھ بودن گذشتن از زنده بودن و قناعت  .یستبریدن از نوشتن بریدن از زندگ منسی چون کبرای  .وتکدرد س
 .خواند کذا میھ ابعادش فقط با ابعاد آن غرور ک، دردی یستدرد عظیم

آن را بر  کگویم و قضاوت بد و نی کارھایم ھم چند جملھ می ۀ، در باریستکاف» من« ۀاینقدر حرف و سخن در بار
 .گذارم ھایم می ۀ قصھھایم و خوانندگان دیرینھ یا آیند وز داستانۀ شنوندگان امرعھد
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 نۀ بوچک«(داستانم  ۀلین مجموعھای اوّ  کھ بیشترین قصھمناسبت نباشد این است  کھ شاید اشاره بھ آن بیاز مطالبی 

 .است کھا نزدیھا بھ تاریخ نگارش آن شار دیگر مجموعھسالگی من نوشتھ شده است و تاریخ انت 17و  15بین ) »بست

این اثر حدود سھ سال  .لین رمان من است٭٭٭ اوّ ) »در حضر«(ھ اخیراً از من بھ چاپ رسیده است کتابی کآخرین 
م است، کھای فارسی بسیار  کتابتوزیع  انات چاپ وکھ امکنشر، ولی در غربت و در بھ دری  ۀپیش تمام بود و آماد

تاب کخورد تا باألخره بھ ھمت جمعی از دوستان بھ صورت  کام خا ھکنج خانسال در  3داستان  ۀناگزیر دست نوشت

ً دعای خیری در حقّ  اند و نپسندیده کھ این رمان را خواندهآنھایی  .در دسترس خوانندگان قرار گرفت بانیان  اند قطعا
 .آیم ران آن بر نمیۀ جبھ از عھدکدانم  انم، چون میم تا ابد مدیون مھر و لطف آنھا می ا خود مننند امّ ک  نشرش نمی

لمھ شرف کھ برای ھر کل ایناوّ  .ام کردهھ میسرم بوده رعایتشان کام و تا آنجا  بند بودهیتن داستان بھ چند اصل پادر نوش
ھا بھ ایجاز  ھا و موقعیت  کھ در توصیف شخصیتم ایندوّ  .برم کار نمیقائلم و برای حفظ این شرف آن را نا بھ جا بھ 

 .دھم کلمھ رضایت نمی کھمین دلیل اگر بتوانم مطلبی را در دو سطر بگنجانم بھ دو سطر و ی الم معتقدم و بھکدر 
کھ نم، چون بھ گمان من بر ھر مطلبی ک فراخور موضوع آن داستان پیدا می گردم و کھ زبان ھر داستان را میم اینسوّ 

ان را در داشتن جوھر ھنری داستھ ارزش کچھارم این .برازد کی خاص خودش میای شود سب شایستھ است قصھ
دن پیام و نمودن نماد ار و پنھان در متن جا گرفتھ است و فقط در صورتی داکھ آشکھا و نمادھایی  دانم نھ در پیام می

دھم حتی بھ  ر تخفیفی نمیت مکو در این مورد  -جوھر ھنری نباشد  از کاستنبھ بھای  نشدافزوکھ شمرم  را جایز می
 دوستان!

 
در حقیقت این سھ قصھ را  .»بعد از روز آخر« ۀام، ھر سھ از مجموع امشبمان سھ داستان در نظر گرفتھ برای محفل

و موضوع آنھا باشد. احتماالً  شاید تنھا دلیلم برای انتخاب آنھا غیر شبیھ بودن زبان و فضا -ام  کردهن چینگل
یاد ھا ز خواستم در برگزیدن قصھ اما اگر می ھای دیگرم ھم بخوانم ھای غیر مشابھ مجموعھ ستانتوانستم از دا می

ار کرسید و من در این  کار جدل بھ چانھ زدن میشدم با خودم بھ جدل بنشینم و  وسواس بھ خرج بدھم ناگزیر می
 .ترین مھارتی ندارم وچکک

ھ کشید! برای آنکا بھ دراز» من نامھ«شیدم کھ در آغاز گفتار کھایی  ام و بر خالف خط و نشان کھ دور برداشتھمثل این
 ٭٭٭٭  .پردازم میھا  ھا و آقایان بھ خواندن داستان ۀ خانمنم با اجازکبیش از این ملولتان ن

 
  .1988آوریل  13 ،٭ دانشگاه پنسیلوانیا

 ھیچشھر ھرگزم و از دیار  مردی ز :بھ عالوه مصراع اول آن چنین است .جا کامل نیامده است است و در این٭٭ شعر از مظاھر مصفّ 
دده قدم «، »عروسی عباس خان« :(شامل» مادران و دختران«و چھار پارۀ » در سفر«ی ھا ٭٭٭ در زمان ایراد این معرفی نامھ ھنوز رمان

 .بھ زیور طبع آراستھ نشده بود» حدیث نفس مھراولیا«و » ماه عسل شھربانو«، »خیر
  .»مجلس ختم زنانھ«و  »آغا سلطان کرمانشاھی«، »تعزیھآخر « :٭٭٭٭ سھ داستانی کھ در آن شب خوانده شد عبارت است از
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 از دید داستان نویسان معاصر ٭ زن
 
 
 

 ، آقایان،ھا خانم

  
لحظھ تردید و  کو من بی ی -ھ از طرف انجمن شما برای ایراد سخنرانی در این محفل بھ من رسید کای  ھدر دعوتنام

صحبت  »نقش زنان در بیداری ایرانیان« ۀن خواستھ شده بود در باراز م -تر آن را پذیرفتم  با خوشوقتی ھر چھ تمام
 :من از انجام این وظیفھ ال اقل بھ سھ دلیل معذور بودم .نمک

شیخ رند ما در فواید خاموشی در شرایطی خاص  .متب سعدیکمترین شاگرد، ولی بھ ھر حال شاگرد مک ھ منکاول این
 :فرماید می ایتیکدر ح .گوش ھوش ساخت ۀآویزھ ھمھ را بایست کرده است کدستوراتی صادر 

ھ در محافل دانشمندان نشستی زبان سخن کچندان .جوانی خردمند از فنون و فضایل حظی وافر داشت و طبعی نافر«
 .ھ بپرسند از آنچھ ندانم و شرمساری برمکگفت ترسم  .دانی بگوی می باری پدرش گفت ای پسر تو نیز آنچھ .ببستی

 میخی چند زیر نعلین خویش/  وفتک می یھ صوفئکنشنیدی 
 ».ھ بیا نعل بر ستورم بندک/  آستینش گرفت سرھنگی

مال آن پسر من کشمرد بر من منطبق نیست ولی در ازای خرد و فضل و  می ھ سعدی برای آن جوان برکصفاتی 
بھ  اھھ از آنکرد مباحثی نشوم ند واک می مکم و این تجربھ بھ من حا هھ بھ یمن گذر عمر بھ دست آوردکدارم ای  ھتجرب

ھ کرفت  می پرداختم خطر آن می فشمکاگر من ناشیانھ بھ تعمیر  .موضوع پیشنھادی از آن جملھ بود .اطالعم لی بیک
 .بردم می وبم! آنوقت حقیقتاً ِعرض خودکھ بر اسب و استرشان نعل بکاران متوقع شوند کسوار

ی خود ھا ھ ھمھ در رشتھکم، در حضور خبرگانی ھستم ا ھشستھ من امروز در مجلس زبدگان نکدلیل دوم این
دادم بھ مطلبی بپردازم  می و گستاخی بود اگر من در مقابل چنین جمعی بھ خودم اجازه  میمال شوخ چشک .متخصصند

 زنم! می چون الف عقل -نم ک میمطلب من جلو قاضی معلق بازی ن ۀخالص .ھ از حرفھ، حتی ذوقم، بھ دور استک
ھ در کگذرد نھ در رؤیا بل می نم در خوابم و آنچھ بر منک می خودم احساس ھا ھ من این روزکا دلیل سوم اینو ام

برازد و وقتی نفس  میھ باشد ال اقل بھ من نکاز ھر مقولھ » بیداری«در چنین احوالی پرداختن بھ  .ابوس استک
 .تر مطرح است مکتی حاند  هردکھ زنان در آن بازی کبیداری مطرح نباشد طبعاً نقشی 

نم، گرچھ مختصری ک می ھ شما آن را نشنیده باشید نقلشکمید م و با این اا هپیش شنید ھا ھ مدتکبھ یاد داستانی افتادم 
 :از ادب بھ دور است

ھ از صفای کصبحی در حالی  .گذراندند می نار دریای خزرکی تعطیالتشان را در کی آخر پزشھا دو دانشجوی سال
 .از ساحل بھ نجاستی آلوده استای  ھھ نقطکشوند  می زدند متوجھ می بردند و در امتداد آب قدم می ھوا لذت

 :گوید می ند وک می ی از آن دو پا را سستکخواھند با شتاب از آنجا بگذرند ولی ی می نند وک می ھر دو روی ترش
در ما برانگیزد  میافی علکد موشھ مربوط بھ موجود زنده است بایکخوانیم و ھر چیزی  می ما ھر دو درس طب

   .نندک می ار راکھمین  .نیمکمعاینھ  کبنابراین بیا تا آنچھ را دیدیم از نزدی
فقط آنقدر  .نمکرار گالب بھ روی شما قطع کالم را با تک ۀرشت ھاپردازم چون باید بار مین ھایات گفتگوی آنئمن بھ جز

ھ این کجاست مدفوع آدمیزاد است نھ موجود دیگری، اما بر سر آنھ نکرسند  می ھ ھر دو زود بھ این نتیجھکبگویم 
 .نندک میمدفوع از زن است یا مرد توافق ن

 ھ در آن حوالی پالس بوده است بھ شنیدن صحبت این دوکتیان اھل محل ھم ھا ی از دکدر این مرحلھ از بحث ی
دو  .ار مرد استکار کھ این کنظر بنده این است  :گوید می آید و می بیند بھ حرف می ایستد و وقتی اختالفشان را می

ھ حیای زن اجازه کاول این .بھ سھ دلیل :گوید می زنی؟  می جا این حرف راکاز  :پرسند می دانشجوی طب با تعجب
حل مدفوع فاصلھ دارد و این نشان ثانیاً خیسی ادرار از م .ر بھ قضای حاجت بنشیندکدھد در این محل بی در و پی مین

ھ تنگش گرفتھ بود و این اثر را بھ جا گذاشت خود کسی کثالثاً آن  .ھ مردی دراینجا دست بھ آب رسانده استک دھد می
 بنده ھستم!

حاال بپردازیم بھ  .افی باشدکمورد من  ادعایی در بی نم تنھا دلیل سوم برای اثبات ادعا در این مورد وک میتصور 
 .»گان معاصراز دید نویسند«است » زن«ھ کموضوع صحبتمان 
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ھ ذھن من تصاویر کآنچھ در آغاز سبب شد من این موضوع را برای بحث و بررسی در نظر بگیرم در حقیقت این بود 

ھ کرد کطرف نگرانم  کاین مسئلھ از ی .نداده است در خود جااند  هی معاصر آمدھا ھ در داستانکمتعددی از زنانی 
ند نویسندگان ما کھ نکده باشد و از طرف دیگر بھ تردیدم انداخت اضافھ ش ھا مباد ضعف حافظھ ھم بھ دیگر ضعف

 ھ ببینم قضیھ این است یا آن ناگزیر بار دیگر بھکبرای این .متر در خلق آثار ھنریشان بھ بازی گرفتھ باشندکزنان را 
 .ردمکی خوانده و آشنا رجوع ھا قصھ

ولی عامل اصلی  - کش ھم آن وبھ جا بوده است گرانی آن نھم ھ کبھ این نتیجھ رسیدم  ھا در ضمن مرور این نوشتھ
ھ بیشتر داستان نویسان معاصر ما کمن در واقع چیز دیگری است و آن این ۀزنان از ذھن و حافظ ۀردن چھرک کدر پا

 .ندا هردکرار کیشان تھا و آن را بھ عنوان سرمشق در بیشتر قصھاند  هل واحد دیدکش کزن را فقط بھ ی
ھ در اوایل کنم ک می با نویسندگانی شروع .آورم می تھ چند شاھد مثال از نویسندگان این دورهکن این نردکبرای روشن 

مقصودم دشتی و  -آیند  میشمار  ردند و پیشگامان قصھ سرایی نوین در ایران بھکنونی نوشتن را آغاز کمیالدی قرن 
 .حجازی و مستعان است

 ھ شعرای ما از زنانکشود در حقیقت توصیفی است   می انسرا دیدهی این سھ داستھا ھ از زن در نوشتھکوصفی 
 .توان در غزلی گنجاند می ی این آقایان راھا ل داستانکدر مجموع  .نندک می

 :موضوع داستان را در این دو بیت
 پنھانت بسوزد  ھمھ پیدا و /ز سوز عشق من جانت بسوزد 

 **سوزد ھ اینت بفسرد آنت بک /ن کز آه سرد و سوز دل حذر 
  

 :وصف زن و تمنای مرد را در این چند بیت
 طراز آستین دلربایی/  خم ابروی او در جان فزایی

 رسوم مستی و سحر آزمایی/  رده پیداکبھ غمزه چشم مستش 
 ** ن گداییکبرو پیشش گدایی /  چو بنماید رخ چون ماه تابان

  
 :ھنگام وصل را با این ابیات
 دیدم جز از او شیرین زبانین/  نبودی با منش جز مھربانی

 ** ار و باریکبھ وصلش داشتم خوش  / بھم خوش بود ما را روزگاران
  

 :تابی عاشق را در این بیت بی
 ** دگر امروز و فردا برنتابد/  ارکھ این کبیا امشب مگو فردا 

  
 :اعتنایی معشوق را در این آخری و بی

 ** ده آغازرکچو غنچھ تنگ خویی /  راز ۀگل اندامم درون پرد
 

مال کدام از بو و برنگ کی این آقایان ھمھ از آب و رنگ جمال برخوردارند اماھیچ ھا نوشتھبھ طور خالصھ زنان در 
نند ک ھاھ تن از بند زیورھا رکیی ھستند معطر و خوش لباس و زیبا روی و بیشترشان آماده ھا خانم .ندا هنبردای  هبھر

 .و عریان بھ بستری روند
را نوشتھ است، حجازی  »فتنھ«دشتی  :ھ عنوانش نام زنی استکاند  ھرمان نوشت کنویسنده ال اقل ی این ھر سھ

س تمام قد رنگی و قشنگ کع کاز این قھرمانان ھرگز از ابعاد ی کولی ھیچ ی .را »رابعھ«را ومستعان  »زیبا«
 .دنک میردن است پیدا نکزنده جلوه  ۀھ الزمکرا   میرود و بُعد سو میفراتر ن

عتنا ماند ا بی ھا تابکنسل من بھ این نوع  .ھ زمانی خواھان فراوان داشت، دراز نبودکداستان نگاری،  کعمر این سب
بر کفقط بعضی نویسندگان مجالت ھفتگی، مثل جواد فاضل و علی ا .و نسل بعد از من احتماالً از وجودش آگاه نشد

یی ھمیشھ عاشق یا ھمیشھ معشوق و بھ ھر حال ھا زن -ند ردکاین نوع زن را در آثارشان حفظ  ۀسمایی، خاطرک
 .ھمیشھ نیمھ جان

 
قبلی  ۀی سھ نویسندھا ھ در داستانکمقابل آن  ۀدرست نقط یستو غالمحسین ساعدی زن موجود کدر آثار صادق چوب

اگر گھ  .ھای پستارکثافت و مشغول بھ کغرق در و یی ھستند ژنده پوش ھا ی این دو نفر معموالً آدمھا زن .آمده است
ھ رد پایی کآفتابی شود یا آنقدر عبورش در مسیر داستان زود گذر است  ھا ی آنھا گاه زنی از قماشی دیگر در قصھ

اثر  »اسب چوبی«زن در  .ھ بر ذھن خواننده اثری نداردکم رنگ طراحی شده است کگذارد، یا آنقدر  میاز خود ن
 .ندا  ھساعدی از این مقول ۀنوشت »در حضور دیگران آرامش«و زنان در  کچوب
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ھ ساعدی کیی ھا شخصیت :نیمکی این دو بیافھا زن در داستان ۀرر شدکھ در ابتدا نظری بھ مدل مکولی اجازه بدھید 
دو  .نندک می ی واقع در جنوب شھر زندگیکامل در آلونکبت و فقر کرده است ھمھ در نکترسیم  »خانھ کزنبور«در 

بت و فقر را بھ گفتار و پندارشان کھ دو خواھرند و شاھد بھ شوھر رفتن خواھر سوم، این نک، زن از افراد این خانواده
 .مغز کھر دو بد دھنند و سب -اند  هھم گسترش داد

آورده است دو زن تیره بخت و دستمالی  »چرا دریا طوفانی شده بود«و  »ھا نکگور « ۀدر دو قص کھ چوبکدو زنی 
ی کی -زنند  می شتن نوزادان حرامزاده شانکای ادامھ دادن بھ این زندگی غمبار دست بھ ھ برکشده و بینوایی ھستند 

 .ندک  می سپارد و دیگری او را زنده گور می را بھ موج دریا کودک
ھ در آن کاند  ھیی نوشتھا بھ فاحشھ خانھ دارند، ھر دو قصھ  میچش ۀو غالمحسین ساعدی ھر دو گوش کصادق چوب

اولی از چوبک و دومی  -است » ھسایھ بھ سای«و  »زیر چراغ قرمز«داستان  ھا ترین آن روفگذرد و مع می محیط
ً ماند   می بھ یاد ھا ھ از خواندن این داستانکای  هیدکچ .ساعدی از با «ھ از مراجعھ بھ کبیش ازمعلوماتی نیست  حتما

 .آید می یم الھی بھ دستکح »من بھ شھرنو بیایید
ھ بھ نظر کخوریم،  میبھ چند روسپی بر  آنھ در کساعدی این تفاوت عمده را دارد  ۀھ خانبا فاحش کچوب ۀفاحشھ خان
ھ کند کپیر چھ  ۀقحب«ھ بھ مصداق کی رو بھ رو ھستیم (دلبر خانم) کفقط با ی دیگریدر  نوچآید  می تر قابل قبول

 معتادین را فراھم کره و تریاشیده است و شیکدنیوی دست  ۀترین پیش ھنکبا باال رفتن سن از این » ندکتوبھ ن
 .آورد می

خانم  .گدایی و دلھ دزدی و مرده شویی استاند  هھ این دو نویسنده برای زنان مناسب دیدکجز فاحشگی مشاغل دیگری 
ی و نیمداری از کر ربودن پیراھن زرشکبھ ف کند، سلطنت چوبک می ساعدی گداست و از راه صدقھ زندگیبزرگ 

 .دھد  می را غسل ھا او ھم چون او در قبرستانی مردهھ کلثوم است کارش کھم
در  ھا ھ زنکند و چند داستان ک میھ ھیچ زنی در آن نقشی بازی نکی متعددی دارند ھا  و ھم ساعدی داستان کھم چوب

 .رفت ھا بھ آنای  هر را دارند و اشارکم سیاھی لشکآن ح
 

رده است کبت ھر دو را حفظ کم مشاغل حقیر، جالل آل احمد نو سرگراند  هاگر این دو نفر زنان را مدام در ادبار دید
شیدن و در کمشغلھ دارد و آن حسرت شوھر  کاز نظر او زن تنھا ی .آن دو را برای زنان قائل نیست مشاغلاما تعدد 

 .مر بستن استکیمیا بھ ھر قیمت بھ حفظش کصورت یافتن این 
 .برداری شده است سکبسیار قوی از روی محیط خانوادگیش عند بھ احتمال ک می ھ آل احمد از زن عرضھکصورتی 

تواند مادر  می گذراند می یی از شر ھووی جوان بھ جادو و جنبل وقتھابرای ر »سمنو پزان«ھ در داستان کزنی 
رده است از صمیم دل تن داده است تا چون مال کھ عقدش کنیزی مردی کبھ  »زن زیادی«ھ در کبیسوادش باشد و آن 

 .را بیخ ریش پدر و مادرش نچسباند، خواھر چادریش بد او
زنانی جاھل و برده  .ھم با چنین زنانی طرفیم »جشن فرخنده« و »مردم ۀبچ«، »صورتی کال«ایاتی مثل کدر ح

ھ کبینیم  می جر راھا  »صورتی کال«در  .تا بزرگوارانھ برایشان دل بسوزاند شاندساز می ھ نویسنده حقیرکصفت 
افتد و  می خرد و بھ ھمین علت زیر مشت و لگد شوھر می ی را برای زینت انگشتانشکال ۀاستخاره شیشبعد از ھزار 

ند تا اگر خدا ک میی خالی کشیشھ را در چاھ ۀتراشد و تھ ماند می موچین کرا بھ ضرب نو ھا باألخره رنگ ناخن
ھ او از ازدواج کدید فرزندی را  ھ شوھرش چشمک یستزن »مردم ۀبچ«راوی  .بخواھد مورد عفو شوھر قرار گیرد

ند و بھ سرعت ک می ش را در شلوغی بازار گم و گورکودکھ شوھر را از دست ندھد کاول دارد ندارد و زن برای آن
بھ رو  باز با ھمان مادر وخواھر جاودانھ رو »جشن فرخنده«در  .ندکگردد تا خیال مردش را آسوده  میبھ خانھ بر 

 .دھدبندنند تا آقا بخورد و باد گلو تحویل کردی کخانھ منزل دارند و مشغول جان ھ ھمیشھ در آشپزکھستیم 
لی آل احمدی است، چون کی صاحب زن این نویسنده تنھا استثنا بر قانون ھا میان داستان از »خانم نزھت الدولھ«

ھ عمر را در کندارد دھد و نیازی  میھ بھ آراستگی سر و رویش اھمیت کنزھت الدولھ قرار است زنی باشد مرفھ 
مگر  .رش یافتن شوھر استکر و ذکھ او ھم، مثل دیگر زنان آل احمد، فکنم کالبتھ باید بالفاصلھ اضافھ  .مطبخ بگذراند

ھ مورد نزھت ک »ردکطاعت از دست نیاید گنھی باید « اگر اری داشتھ باشد؟ منتھکر و ذکن است زنی جز این فکمم
 .دھد می رود و صورتش را ماساژ می بھ سلمانیھ کالدولھ است و گناھش این بس 

ً با ھمکست موفقی نااما داستان خانم نزھت الدولھ بھ قدری داستان  ھ از آن زنان دود اجاق کراھی کا ۀھ من شخصا
رد ک می دادم او بھ وصف ھمان قالب بسنده می آل احمد دارم، ترجیح ۀخورده و فرمانبردار و شوھر پرست مورد عالق

 ر چند تایی قناعتکاست، من بھ ذ متعددی داستانی خانم نزھت الدولھ ھا ضعف .گذاشت میرا بھ حال خود  و دیگران
ایت حتی اطالعات ابتدایی الزم را از نوع زندگی چنین زنی ندارد و بھ خود ھم کاین ح ۀھ نویسندکی اینکی .نمک می

ھ چون قلم آل کدیگر این .ت فاحش و مسخره استھا زحمت پرس و جو و جست و جو را نداده است و قصھ پر از اشتبا
 ۀبھره است و قصدش از نوشتن این داستان ھجو شخصیتی چون نزھت الدولھ است از عھد لی بیکاحمد از طنز بھ 

ھ کند بھ قدری شدید است ک می ھ وصفکار داستان نویس از موجودی کھ نفرت آشکو باألخره این .ار بر نیامده استک
 .گردد میند و بھ خود نویسنده بر ک می مانھکدر ذھن خواننده 
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ھ آل احمد نھ فقط زنان کتھ داستان مفیدی است و آن اینکن کبرای اثبات ی ،یشھا استیکو  ھا ژیکبا تمام  ،این داستان
ھ کو غیره را مدل تصویر زن در قصھ نویسی قرار داده است بل »صورتی کال«، »زن زیادی«، »سمنو پزان«

شود، چون  می تامالً تقویک »جشن فرخنده«ر بعد از خواندن کاین ف .داند می ی را مدل زن در زندگیاصوالً چنین زن
 ھ ھر روز از او فحش و ناسزاکدھد زنش را،  میھ غیرتش اجازه نکآن قصھ در ثنای پدر آخوند بد دھنی است 

ھ البتھ جلف کدختر سرھنگی را، در نتیجھ  .شف حجاب ترتیب یافتھ استکھ بھ مناسبت کشنود، بھ جشنی ببرد  می
ردن دختر کھ صیغھ کبگذریم از این -آقا مصطفی محفوظ بماند  ۀمیس عیال و والدند تا نواک می است، دو ساعتھ صیغھ

 .رسد می لی غیر قابل قبول بھ نظرکھ در قصھ آمده است بھ کسرھنگ رضا شاھی بھ صورتی 
 

، تصویر زن در کشویم و بھ زمان حاضر نزدی می قصھ نویسی دور ھ ھر چھ از نویسندگان پیشگام درکاز عجایب این
زن اند  ھاین ھنر گذاشت ۀھ پا بھ عرصکای  هحتی زنان نویسند .شود می تر لکتر و بی ش مرنگک ھا داستان
 .ندا هردکخلق نای  ھبرجست

در  .زند می مرد حرفاول شخص مفرد و از زبان  ۀنویسد، معموالً بھ صیغ می ھکیی ھا ی از خانمکگلی ترقی، ی
زن مورد  .سازد میزن خواننده را متحیر  میھ زنی مطرح است بی اطالعی نویسنده از فیزیونوکیش ھا ی از قصھکی

ی واقعی زایمان ھا ھ در ضمن با ضرب و آھنگ دردک -اما در فواصل دو درد  .بحث حاملھ است و در حال زاییدن
 اند ھھ سعادت زادن فرزندی را داشتکمیان ما  یی ازھا آن .ندک می کیی طوالنی ایدئولوژھا سخنرانی -خواند  مین

ً بر نکھ این عمل محیرالعقول از زنی کدانند  می شاید بھ ھمین دلیل، وقتی  .آید میھ در حال وضع حمل است مطلقا
، ھا ن داد سخنی از ھماکند، در وسط یک می م یاریا  ھھ حافظکقھرمان داستان ترقی بر تخت بیمارستان، و تا آنجا 

ند چون احساس غالب تعجب و تحیر از آن ھمھ بند بازی ک میایجاد ن  میمترین احساس ترحکبندد،  میچشم از جھان 
ً دلم .است ھ در حین زایمان نفس را بھ سخن کخواھد این قصھ درس عبرتی باشد برای مادران آینده،  می من شخصا

 نند!کبیھوده حرام ن
 سوزند و می رده است گویی فقطکھ خلق کیی ھا ویسنده، سیمین دانشور، بیشتر زنی نھا ی دیگر از خانمکی

حتی زری راوی  .خورند  می زنند و بغضشان را فرو مینند، حرفشان را زیر لبی ک می صبورند و تحمل ،سازند می
در این  .باشد سیکھ خود کھ از یوسف شوھرش قھرمانی بسازد نھ آنک، آفریده شده است »سووشون«داستان پر فروش 

نار سیمین دانشور کھ وجود آل احمد در کافتم  می رکنم بی اختیار بھ این فکصادر   میکھ خواستھ باشم حکآن باره بی
 .دید دانشور از زن بی تأثیر نبوده است ۀدر نحو

 
 :ندا هھ از زنان دادکمرنگی کبھ دیگر نویسندگان بپردازیم و تصویر 

ی این دو نھ ھا زن در داستان .میرصادقی ھیچ زنی بھ جزییات وصف نشده است الی بھرام صادقی و جمھا ارکدر 
احمد محمود ھم در ساختن و پرداختن زنان نیروی چندانی ھدر نداده است،  .ر معینیکصورت مشخصی دارد و نھ ف

 .د زن استفاق 2رمان بلندش  3شد و از بین ک می بار زنی را بھ دوش 2وتاھش فقط کداستان  22میان  چون از

  
ارنینا، مادام بواری، لیدی چترلی، دختر عمو بت و کی وطنی آنا ھا ھ ھنوز در ادب معاصر ایران نمونھبھ طور خالص

خردیشان، زشتی یا  ی یا بدیشان، ھوشمندی یا بیکرغم نی ھ علیک ییھا یعنی زن .ندا هرا زاده نشدھاارلت اُ کاس
گنجند و از این رو شخصیتی  می هارند، واقعیند و در باور خوانندزیباییشان، خوشبختی یا سیھ روزیشان وجود د

لی کی ماندگار و با پوست و گوشت و خون بھ ھا ھ نثر ما از شخصیتکھ تصور نفرمایید کاما برای آن .بارزند
 .ما ھزنده و زیبای زن را برای حسن ختام گفتار نگھ داشت ۀست، چند نمون تھی

دولت  .سانمآثار محمود دولت آبادی بھ عرضتان بر ۀلمھ در بارکدانم چند  می سم الزمبر ھا ھ بھ آنکاین ولی قبل از
دریچھ  کنوع زن آشناست و از ی کھ فقط با یکتوان از جملھ نویسندگانی بھ شمار آورد  می آبادی را ھم بھ سادگی

شی ھستند کبضاعت و زحتم  بیتیان ھابدون استثنا د ل وکی او ھم متحد الشھا ی داستانھا نگرد، چون زن می زن را
   .نندک مین خراسان روز را شب و شب را روز ی بی آب و علف استاھاھ در روستاک

 ۀزنان او، با ھمچون  - گیرد می در مورد دولت آبادی تکراری بودن تصویر زن نیست کھ مورد سؤال قراراما 
ھ نبودشان کقابل قبول و معتبری ھستند ی ھا موجودند، شخصیت کت کدیگر دارند، جدا جدا و تکھ بھ یکتشابھی 

ی و بدی زن کبرداشت دولت آبادی از نی .ردنی نیستکھ بھ ھیچ وجھ پر کند ک می ت قصھ ایجادخألیی عمیق در باف
ھ ساختھ است و از کھ ھر زنی کچنان نزد این نویسنده ارج دارد  عفت و عصمت زن آن .انگیزد میھ سؤال بر کاست 

رفتار یا بازیگوش  کھ عاشق پیشھ، سبکاز نظر او ھیچ زنی  .بال پشت بال بر سرش باریده است ،این راه منحرف شده
ھ موضوع حفظ ناموس یا کاین اعتقاد چنان در دولت آبادی ریشھ دارد  .تواند عاقبت بھ خیر از آب درآید میباشد ن

، »در خم چنبر«، »بابا سبحان ۀاوسن«، »با شبیرو«آثاری چون  .ل داستان است و یا تم اصلی قصھکجزیی اساسی از 
 .دوم ۀاز مقول »مرد«، »ھجرت سلیمان«، »سفر«اولند و  ۀاز مقول »لیدرک«
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 .ما ھزاده و صادق ھدایت یافت ی محمد علی جمالھا ارکم، در ا هھ من سھ بُعدی و جاندار و واقعی دیدکو اما زنانی 
ھ این دو زمان خود را کمقصودم از این حرف این است  .یدمندگان عصرشان ناتوان نویس می این ھر دو نویسنده را

زبان شناسی ھ آثارشان برای تحقیقات جامعھ شناسی و کاند  هردکس کشان منعھا چنان با وفاداری و دقت در داستان
ند بی می سال قبل را 70یا  60ایات این دو داستانسرا نھ فقط تھران کخواننده از ورای ح .ستدوران ھم منابعی غنی 

 .شنود میمردم آن را ھم  ۀھ زبان محاورکبل
ر بھ باز تاباندن اجتماعش زاده آینھ وا ھ جمالکسازد این است  می ار این دو ھنرمند را از ھم مشخص و مجزاکآنچھ 

 .نماید مینگرد و بعد در آینھ  می ھدایت آن را با تیز بینی انتقادیند و ک میقناعت 
 »راه آب نامھ«در  ھا دو نفر از آن .نمک می زاده را خدمتتان معرفی جمال ۀتی پرداخھا میان شخصیت سھ زن از

 .»صحرای محشر«در   میو سواند  هآمد
  

 :رده استکزاده چنین بھ قلم ترسیمش  ھ خود جمالکاول زن خان 
و زرد و و دراز  کیعنی باری .لکبریتی شکھستند   میایشان خان .کینھ ملقب بھ عزت الملوکس ھا اما خانم خانم«

گویند خانم سر  می اشخاص بد زبان .ندا هو ھر بار بیوه شداند  ھتا بھ حال پنج بار بھ شوھر رفت .استخوانی
ھ از خوانین سمنان بوده است کپنج،  ۀپس از وفات ھمسر نمر .ند، ولی نفرین بھ زبان بدا هشوھرھای خود را خورد

پرانی ھم مضایقھ ندارند (گناه بھ گردن آن  کاز ت ...د خانم ضمناً گوین می ھا ولنگار .ندا هبھ طھران آمد [ایشان]...
 ».روند می ی محلھ بھ شمارھا ی از باباکزنی ی ۀار عصمت پناھی با ھمکسر [بھ ھر حال]...گوید)  می ھکس ک

ھ ھ بھ قول خودش بکیی است ھا ری زن خان گرد آوری ربح پولکف ۀترین مشغل ھ عمدهکبینیم  می در طول داستان
ھ کای  ھو معروف بھ زن خان برای بردن بیشترین بھره از سرمای کینھ ملقب بھ عزت الملوکس .داده است» معاملھ«

اه بھ تھدید ودعوا طلبش را ند، گک می ش استفادها ھزنان ۀگاه از غمزه و جذب .اری روگردان نیستکدارد از ھیچ 
ھ حضرت علیھ کر نیست کالزم بھ تذ .شاندک میی وجنجال ھم ار را بھ رسوایک -اگر الزم باشد  -ند و گاه ک میوصول 

 .برد می ارکرا بھ  ھا یش ھم تمام این شگردھا برای در رفتن از زیر بار پرداخت بدھی
ثبت است، اما از  »ب نامھآ هرا«امل او در کتاب آمده است و فقط دو گفتگوی ک ۀوصف زن خان فقط در چند صفح

 ۀردارش، نحوکرفتارش و  .داند می او بداند ۀھ الزم است در بارکالم خواننده آنچھ را کطریق ھمین چند صفحھ و چند 
 .ندک می ردنش را تعقیبکسخن گفتن و راه رفتنش، دلیل خضوع و خشوع بھ خرج دادنش و علت قیل و قال بھ پا 

آمد فضای  مینتاب کھ وجود خارجی دارد و اگر در کدوست داشتنی نیست اما زنی است واقعی  کعزت الملو
 .لطف شد و بی می زاده بھ شرحش نشستھ است دگرگون ھ جمالکای  ھمحل

  
ھ طی ھشت نھ سال شوھر داری ھفت ھشت کاست ای  هساده و افتاد ۀزن خان .ربابھ سلطان ھمسر نانوای محل است

ین عمر وقف نیم ا .ندک می ردن باقی فرزندان عمر را سپریکھ سھ تا را از دست داده و بھ بزرگ کم زاییده است کش
متی را از زبان خود نویسنده نقل قس .نوازش نور دیدگان ست و نیم دیگر صرف ناز وھا لعن و طعن بھ جگرگوشھ

  :ھا اول مھر و محبت .نمک می
الیشان را بھ جان درد و ب .شود می رود، بال گردانشان می ی نورچشمانکی یکی ۀقربان صدق ربابھ سلطان][«

عباس و صورت قرص   میی باداھا قربان چشم .خواند میینھ را ماه تابان کرا شاھزاده پسر و س ھا پسر .خرد می
م بد را از لب و دندان بقیھ دور چش .شود می ی گالبتون نجفیھا تصدق قد شمشاد اصغری و مو .رود می ینھکقمر س

 ...وری چشم حسود و حاسد کو بھ  دارد می اسپند را از بیخ دیوار بر ۀیسکمیان این ھیر و ویر خواھد و در  می
 کی کبھ دست ی ...تبر  ۀلفتی دستکشش دانھ خیار چنبر بھ درازی و  ار]ک[و در آخر ....ندک میندر دود کاسپند و 

جایی  .ھ نوش جانت باشد،گوشت رانت باشد، مغز استخوانت باشدکننھ جان بخور  :گوید میدھد و  می یشھا بچھ
 .لی آخرو ا »...ھ بال نرود کبرود 

 :باز از زبان خود نویسنده بشنوید .ردن رنگین استک محبتواژگان ربابھ سلطان در خشم گرفتن ھم چون 
 کھ آخر ای اصغری خیر ندیده پس چرا این خاکوبد صدایش بلند است ک می ھ گوشتکھمانطور  ربابھ سلطان][«

نم؟ عباسی جوان مرگ شده کخرد و خمیرت ب خواھی بلند بشوم می نی؟کرا جمع  ھا آوری این آشغال میانداز را ن
آخر ببین  .ھ زبانم مو در آوردکشد؟ من کثافت نکطور بھ  ھ خودش را اینکمگر صد بار نگفتم این بچھ را بازی بده 
بلند  اگر .نیک می بربر نگاهای  هشیده است و تو تخم سگ ھمانجا ایستادکچطور خودش را بھ گل و شاش و لجن 

گیس بریده! از  ۀینھ! ای قطامکآخر ای س .ھ مخت بیاید تو دھنتکوبم کون چنان تو مغزت بھا  شوم با ھمین دستھ
ترسم اگر دستم بھ تو  می شوم و می ردی دارم دیوانھکن و گوش نکبس بھ تو چشم سفید گفتم با این سماور بازی ن

لھ بگیری، الھی کننھ الھی آ .ندز میاین پدر سوختھ پرویز چرا اینقدر عر  .ھ بزرگت ھمانا گوشت باشدکبرسد ت
شنود و درست و حسابی مرا دست انداختھ  میحاال این نجفی تخم شراب ھم دیگر حرف مرا ن .داغت بھ جگرمن بماند

اش جگرم باال آمده بود و تو را نزاییده کی ھیزت بابا غوری بشود، ای ھا الھی آن چشم .ندک میجی برایم کدھن 
صد بار  .گرم بیفتی کالھی بھ خا .نم، الھی رو آب مرده شور خانھ ببینمتکرا بھ سر ننھ الھی چادر عزات  .بودم

الھی داغت بھ دلم بشینھ، الھی زمین گیر  .مگر خری ،ریکمگر  .شدکھ اینقدر جیغ نکن کگفتم این ورپریده را آرام 
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ھ تو ولدالزنا کمت بخورد کن شارد بھ آکالھی  ... گردی میند باز تو صندوقخانھ پی چی کعباسی خدا ذلیلت  .بشوی
ینھ تو دیگر کس .ندکشھر آویزان  ۀمیرغضب ھر دو دستت را از بیخ ببرد و بھ دروازالھی  .دانی چیست میسیری ن

 ۀاری، ننھ و زقنبوت، نھ و زرنا، ننھ و چمچارکوفت کنی؟ ننھ و ک میخواھی؟ چرا اینقدر ننھ ننھ  می از جان من چھ
 »…ردم ک می تنت را مثل ذغال سیاهاگر دستم بند نبود  .مرگ

  
ربابھ  .رده استکھ زن خان اشغال ک یستحله شده حتی تنگ تر از مدتاب بھ ربابھ سلطان اختصاص داکھ در کجایی 

و از طریق این صداست  -شنود  می لی از بام تا شامھا بیند، اما صدایش را ھمراه تمام ا میرا ھرگز خواننده در گذر ن
 .س جز ربابھ باشدکتواند از آن ھیچ  میھ نکصدایی  .شود می بابھ آشناھ خواننده با رک
  

زاده ظاھر شد و عنوان   جمال »صحرای محشر«تاب کمعصومھ در آغاز در فصلی از  .شیرازی ۀو باألخره معصوم
را بھ نویسنده آن  ھا تاب بود بعدکھ این قسمت مؤثرترین بخش کبود، ولی از آنجا  »فقیھ و روسپی«این فصل ھم 

 .»شیرازی ۀمعصوم«رد با اسم کتابی مستقل منتشر کصورت 
و در مقابل دادگاه اند  ھمردگان ھمھ از قبر برخاست .میده است و روز رستاخیز آغاز شده استاسرافیل در صورش د

  .ندا هعدل الھی بھ صف ایستاد
 زند و از سیر و پیاز زندگیش می خدا حرف لف باکھ با لحنی ساده و بی تکاران است کی از این گناھکمعصومھ ی

ود گاه خ .یابد میشود و باز ادامھ  می ی یا ھویی از طرف باری تعالی قطعھاسخنش فقط چند بار با  ۀرشت .گوید می
 :ھکشود  میند و بھ ذات ازلی یادآور ک می معصومھ در گفتارش پرانتزی باز

ھ من ظرف اون ھیجده ماه کشدی  میھیچ وقت راضی ن بار بچھ انداختھ بودی کخدایا، زبونم الل اگھ تو خودت ی«
ھ زن نیستی کتو  بر دھنم، اما پروردگارا کخا .بھ خدایی خودت قسم ھر دفعھ مرگو بھ چشم دیدم .سھ تا بچھ بندازم

 ». میھ این چیزا رو بفھک
 ۀیزه چون اولین برفدانکپار و کب - بیند  می بی گناھی ۀرسد خواننده او را مجسم می وقتی اعترافات معصومھ بھ انتھا

 - ندک می بھشت ۀدھد و معصومھ را روان می او از خود شعور نشان ۀخوانند ۀزاده ھم بھ انداز خدای جمال .زمستانی
 میان چھ باشد، فقط خدا داناست! نش خدای خمینی در اینکوا
 

 :و اما ھدایت
ار کدقت و وسواس بیشتری بھ  ھا ند، در خلق آنا هیش بھتر ترسیم شدھای ھدایت از مردھا ھ زنکمن شخصاً معتقدم 

بیند و  می ارترکی جامعھ را در زنان آشھا مبودکھ صادق ھدایت کی از دالیل این مسئلھ این باشد کشاید ی .رفتھ است
بلندگویی بھتر از زن برای ابراز پیدا  -ماند  میآثارش پنھان ن ۀھ از دید ھیچ خوانندک -ش احساسات ضد اسالمی

 .ندک مین
ی در عین حال ھا بھ بھترین وجھ جنبھ» چادر«، »محلل«، »طلب آمرزش«یی چون ھا صادق ھدایت در داستان

 .شیده است و این موفقیت را از طریق وصف زنان بھ دست آورده استکالم ک ۀمذھب را بھ رشت کمسخره و ترسنا
ی ساختھ ھا ھ زنکاز این روست  .نوس استی پیچیده و ضد و نقیضشان مأھا شناسد و با احساس میا ر ھا ھدایت زن
ھ کطبیعی است  .باشند ھاوششی بنشینند و شاھد ماجراکشش و کھیچ  ھ بیکقلم او فقط نقش دیوار نیستند  ۀو پرداخت

سان عمل کدر زندگی واقعی ھم ھمھ ی ھا ھ زنکھر زن تابشی است از شخصیت او در داستان، و از آنجا  واکنش
ینھ کتوانند حسود باشند، عاشق شوند،  می ی ھدایتھا زن .نواخت نیستکھدایت ھم رفتارشان یایات کنند، در حک مین

 .ھ بایدکچنان -بھ دل بگیرند، حسابگری بدانند، در فقر بھ سر برند یا بھ پول برسند 
ھ کبیند  مین میآگاه است ولی برای نمایش آن لزو صادق ھدایت از جھل و تیره روزی زن دوران خودش بھ خوبی

زنی «اله، قھرمان داستان کزرین  .ندکبت بسازد تا خواننده را متوجھ فشار جامعھ بکمیدی و ننده از نوکمدام فضایی آ
زیاده جوان و  ھکھ دوست داشتھ از دست داده است، با آنکداند مردی را   می ھک، با آن»رده بودکھ مردش را گم ک

ستھ و از دنیا بریده بھ نظر کیچ وجھ در آخر داستان پر و بال شھ پشت و پناھی ندارد بھ ھکبا آن و تجربھ است بی
ھ علویھ از کشود  میبھ ھمین نام، از زندگی سگ بدتر است، اما این سبب نای  ھزندگی علویھ خانم، در قص .آید مین

  .بگویم میالکخواھم چند  می ھکھمین علویھ خانم است  ۀو در بار .ی داستان برنیایدھا پس دیگر شخصیت
 :ندک می او را در اوایل داستان چنین رسم ھدایت

ی درشت آویزانی داشت، ھا پستان و کم ککی متورم و صورت پر ھا کرده و پلکی وز ھا ھ موکزن چاقی «
ش را پشت ا هی، مثل پرده زنبوری، بر سرش بند بود، رو بندا هچادر سیاه شرند .ردک می را بھ دقت جمع ھا پول

بری بھ کاسنی بھ تنش، چارقد آغبانو بر سرش، شلوار دبیت حاجی علی اکگل  ۀھنک ۀالق سنبوسسر انداختھ بود، اَرخ
ولی  .لفتش از توی ارسی جیر پیدا بودکزد و مچ پاھای  می دندان موشی ھم روی آن موج ۀشلیت کی .پایش بود

 ».زده بود کچادرش از عقب غرقاب گل بود و این گل تا مغز سرش شت
با او در راه سفری  خواننده .خوریم میبھ صفات باطنش بھ تدریج و در طول قصھ بر  .ویھ استاین صورت ظاھر عل

اما علویھ زائر  .ندا هھ سوار گاری بھ قصد زیارت راھی شدکم پول دیگر کشود، ھمراه جمعی مسافر  می بھ مشھد آشنا

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است



60 
 

را  ھا ھ آنک) کودکمرد، دو زن و دو  کچند نفری ھم وردست دارد (ی .ند تا نانش را در بیاوردک می سفر -نیست 
 ۀھ شال و عمامکبھ جوانی  .رده استکست، تربیت ھ توقفگاه گاری کتی ھانین دکسفران و سا ردن ھمکیسھ کبرای سر

شاھی  کی از تماشاگران بگیرد و یکربال اشکسبز بستھ پرده داری یاد داده است تا با نمایش مجلس یزید و اسرای 
 .ندکشان  ھکصناری تل

ش با این ا ھرابط ۀبا علویھ چھ نسبتی دارند، چون علویھ خانم در بار ھا ھ وردستکشود  میتا آخر داستان ھم روشن ن
را بھ تناوب  خواند و گاه خواھرانش، جوان سید نما می را گاه دخترانش ھا زن :گوید می جمع علی الدوام دروغ
 .دھد می ھ او محض ثواب نانکیی ھا قات دیگر یتیمیش و اوھا را بعضی اوقات نوه ھا پسرش و دامادش، بچھ

 ھا آن ۀعلویھ از ھم .گردد می ھ با او دارند زندگیشان بر محور علویھ خانمکھ ھستند و ھر نسبتی کاین گروه ھر 
بدیل  اما برای دیگران علویھ بی .آورد میس را بدون جایگزین بھ حساب نکھیچ  ند وک میھ الزم است کرا ای  هاستفاد

البتھ این زبان گزنده گاه  .اتر استھ گاه از شمشیر برّ کزبان تیزی  :سالح دارد کاین زن تنھا ی .ست و جانشینی نداردا
 .گشاید می ری دیگر برویشھ مفّ کدھد اما باز ھمین زبان است  می ار ھم دست صاحبشکگاه  و بی

 .ماند میشود و  می کھ در ذھن خواننده برای ھمیشھ حکست برجستھ علویھ خانم شخصیتی 
 

میان نویسندگان معاصر  ھ من ازکرده باشند کو آقایان حاضر در این جلسھ این تصور را پیدا  ھا ھ خانمکاحتمال دارد 
ز حقیقت نیست (با شرمساری اقرار این گمان گرچھ خالی ا .سی ارادت چندانی ندارمکجز بھ ھدایت و جمال زاده، بھ 

ی دو کھ نامشان در این مجلس برده شد، بھ استثنای یکسانی کاوالً  .تحقیق نیستواقعیت ھم بھ  ۀنم) ولی ھمک می
ھ گرچھ از کی مورد بحث امروز ما، ھا میان داستان عالقمندم؛ ثانیاً در ھا ھ من بھ آنکیی دارند ھا نفرشان، ھمھ قصھ

ھ کاألخره واضح است م نیست؛ و بکی خوب ھا آیند، داستان می بھ تصور من ضعیف ھا نظر شخصیت پردازی زن
ھ در خور کبھ بعضی البتھ از آن رو  -م ا ھنویسندگان معاصر نپرداخت ۀار ھمکدر این مختصر من بھ تجزیھ و تحلیل 

ان و کتحقیق بسیار متواضعانھ ام کنشست و ی کھ در یکدانم ولی بھ دیگران بھ این سبب  میتجزیھ و تحلیلشان ن
 .فرصت پرداختن بھ ھمھ نیست

ھ کوشش را داشتم کھ من امروز نھایت کھ بھ این دلیل کم، نھ از روی تواضع، بلا هنبرد  مییم ھم اسھا ارکو  از خودم
ھ مست غرور از کای  هنم و بھ دام نویسندکی دیگران را عرضھ ھا دقت دارد نوشتھ ۀھ داعیکای  هبھ عنوان خوانند

ت خیر ردم محتمل بود از این نیّ ک می ای  هآثار خودم اشاراگر بھ  .نشیند نیفتم می ی خویش بھ انتقاد از رقباھا ارک
 :گوید می ھکدر مورد من مصداق داشتھ باشد، در آنجا زاکان شاید ھم داستان عبید  .منحرف شوم

 .فن او سازندکپوسیده بطلبند و  ۀھنکی ھا رباس پارهکھ در شھر کرد کشخصی در حالت نزع افتاده بود وصیت «
 »م و زحمت من ندارند!ا ھھنک ۀھ من مردکیر بیایند بپندارند کر و نکتا چون من :یست؟ گفتغرض از این چ :گفتند

 .من ھم پشت دیگران پنھان ماندم تا شخصاً مورد خطاب و احتماالً عتاب قرار نگیرم
  .رمکمتش

 
  .ایراد شد 1989ا) در آوریل کدر سن خوزه (امری» انجمن متخصین«٭ این سخنرانی بھ دعوت 

  عبید زاکان** از 
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 ماھیت جمھوری اسالمی
 و توھمات رایج ٭

 
 
 

ای کھ ناچار ترک وطن گفتھ است، و بھ  من بھ عنوان زنی کھ ظلم جمھوری اسالمی را چشیده است، بھ عنوان نویسنده
دی آغاز داند سخنم را با پیامی بھ سلمان رش عنوان کسی کھ آزادی بیان و قلم را از واالترین دست آوردھای بشری می

 :کنم می
 گر ھنرمند از اوباش جفایی بیند«

 تا دل خویش نیازارد و درھم نشود
 زرین بشکست ۀسنگ بد گوھر اگر کاس

 قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود
یعنی ِسفلھ چون بھ ھنر با کسی برنیاید  ...بی ھنران ھنرمند را نتوانند کھ ببینند، ھمچنانکھ سگان بازاری سگ صید را 

 .ش در پوستین افتدبھ خبث
 کند ھر آینھ غیبت حسود کوتھ دست
 .»کھ در مقابلھ گنگش بود زبان مقال

 :از اینجا روی سخنم با شماست
  

 ھا، آقایان، خانم
  

با صدور فرمان قتل  -جمھوری اسالمی دھمین سال خود را پشت سر گذاشت و بھ گویاترین وجھ آن را جشن گرفت 
 .یک نویسنده

توانست چنین موجز و رسا ماھیت این  دیگری می ۀکنم ھیچ حادث رین وجھ، چون تصور نمیعرض کردم بھ گویات
 .رژیم را بیان کند

در فتوایی کھ خمینی برای ریختن خون سلمان رشدی داده است شکل کلی و جوھر اصلی حکومت مالیی درج است، 
ھا بھ آن دست یافتھ برای رژیم  ن طی قرنھایی کھ انسان متمد دھد آزادی نھ فقط از این رو کھ این فتوا نشان می

نماید کھ  داد و ستد، بلکھ بھ این دلیل کھ یکبار دیگر می ۀجان آدمی ارزان بھاترین سک آخوندان بی ارزش است و
 .گیرد یابد و قوام می جمھوری اسالمی تنھا با ایجاد بلوا و بھ راه انداختن جنجال و بر پا کردن قیل و قال دوام می

ایم و نیازی نیست بھ اثباتش بنشینیم با این حال نگاھی  ده سال حکومت مالیان این مسئلھ را بارھا تجربھ کردهدر طول 
ھا و  آتش سوزی .اخیر در اینجا الزم است تا شکی در صحت این ادعا باقی نماند ۀسریع و کوتاه بھ وقایع دھ

ھای  تارھای بی محاکمھ و بی امان، گروگان گیریھای پی در پی و بی پایان، کش ھای آغازین، راه پیمایی شلوغی
اش برجا ماندن جسد ھزاران  آشکار و نھان، کش دادن جنگی خانمانسوز و اقدام بھ حمالتی موحش کھ تنھا نتیجھ

و  .ترسناک داشتھ است کھ دولت اسالمی از آن تغذیھ کرده است ای نمایشی و چشم گیر و ایرانی بوده است ھمھ جنبھ
ھایی است کھ بھ دلیل ضعف رژیم  بینیم کھ ضرب و آھنگ تعزیھ گردانی آخوندھا منطبق با دوره یم میاگر دقت کن

برای چندی جمھوری اسالمی  یعنی ھرگاه بلوایی فروکش کرده است و .رفتھ است تصور آرامشی نسبی در ایران می
ت چھ کنم چراھای روزانھ را مطرح جھانی خارج مانده است و زندگی خواستھ اس ۀھای صحن از مدار پرتو نورافکن

 .اند تا بھ برکتش نفسی تازه کنند گرداندگان این رقص اموات از نو غوغایی بر پا کرده ،سازد
باز با این فرض  -آید  آورترین اعمالش نیز بھ شمار می ی از شرمکھ یک -دھمین سال تولد این رژیم بھ جھانیان  ۀھدی
کھ جمھوری اسالمی سرشکستھ و ورشکستھ در جنگ با عراق تسلیم شده  خواند، چون مصادف است با زمانی می

پیشروی «و ھدفش » جنگ اسالم علیھ کفر«بوده است، عنوانش » جنگ جنگ تا پیروزی«است، جنگی کھ شعارش 
ن حاال وقت آ .ھا را تبدیل بھ باد ھوا کرده است دانیم، تمام این حرف جنگ آن ھم بھ صورتی کھ می ۀخاتم .»تا قدس

 :رسیده است کھ جواب پس بدھند و چون دیگر وحشت از خمپاره و موشک ھم نیست، مردم فرصت سؤال کردن دارند
 ملک را فنا کردید؟ چرا ۀھای ما را بھ کشتن دادید؟ چرا سرمای اگر قرار بود نتیجھ این باشد چرا این ھمھ از جوان
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یشنھاد صلحش را نپذیرفتید؟ چرا؟ اما این چراھا پاسخی مان ساختید؟ چرا در زمان ضعف دشمن پ خانمان و آواره بی
ای خزید و برای یافتن امکان افروختن آتشی دیگر  بنابراین باید کلھ و عمامھ را زیر عبا پنھان کرد، بھ گوشھ .ندارد

 .کمین کرد تا فرصت سؤال و جوابی نباشد
است، حقیقتاً جھنمی است و این مالک دوزخ با این  بر افروختھ» آیات شیطانی« ۀآتشی کھ این بار رژیم خمینی بھ بھان

اسالم در جھان  ۀعمل نھ فقط مجال سخن را از ایرانیان گرفتھ است بلکھ از نو مدعی شده است کھ حافظ بالمنازع بیض
 است!

 چون ھمانطور کھ .دارد اما انتھا و پایان ندارد این شگردھا در حکومتی چون جمھوری اسالمی شدت و ضعف بر می
 .چاق کردن قال فراوان ۀعمر این نوع حکومت در پناه قال در امان است و بھان ۀعرض کردم شیش

العاده بدیھی و آشکار است، گویی از نظر جھانیان مخفی مانده است، چون در تعبیرھا و  ھ بھ گمان من فوقاین نکتھ، ک
شود و  یای بھ این ویژگی رژیم دیده نم  اشاره شنویم، ادنی و ما می نندک تفسیرھایی کھ دیگران از رژیم آخوندھا می

ترین خاصیت و راز بقای جمھوری اسالمی است، نا دیده گرفتنش ناگزیر بھ تجزیھ و  از آنجا کھ این روش زبده
 .انجامد ھایی نادرست از ماھیت حکومت مذھبی می تحلیل

 ۀخالص .شود ھاست و مداوماً تکرار می مثالً مدتی است کھ سناریوی غریبی در مورد جمھوری اسالمی بر سر زبان
تند رو و میانھ رو، و ھر کدام  :اند بر دو دستھ - کھ مالیان حاکم بر ایران باشند -آن این است کھ بازیگران این فیلمنامھ 

ای ، ھمھ را بھ  خامنھ ولی چون خارجیان خمینی و خوینی و خلخالی و .کشد ھا یک رشتھ اسم یدک می این برچسب
ھا از نظر مفسران تند روست و کدام میانھ رو! مھم ھم نیست  ام کدام از این کنند، من ھنوز نفھمیده تلفظ مییک روال 

زند و یا عملی کھ یکی دیگر از  چون حتی نویسندگان این سناریو ھم، بر حسب حرفی کھ یکی از آخوندھا امروز می
آنچھ کم و بیش دستگیرم شده این است  .شان تجدید نظر کننددھد، ناگزیرند کھ مدام در تقسیم بندی مالھا فردا انجام می

ھا، و  ھاست و احتماالً ھاشمی رفسنجانی رھبر دومی  اولی ۀکھ، طبق این نمایشنامھ، احیاناً موسوی اردبیلی سردست
 شود! اخالقی و نھایی آن اینکھ اگر کارھا بھ دست میانھ روھا بیفتد مشکالت حل می ۀنتیج

ای در آغاز این تخم لق را شکستھ کھ بھ مذاق ھمھ خوش آمده است و چنین مزه  شیر پاک خورده دانم کدام من نمی
ً نمی .کنند اش می مزه شاید معانی لغات بھ کلی عوض  .فھمم مقصود از تند رو و میانھ رو را ھم در این متن مطلقا

 م متعارف باشد، دومی کمترین جایی درام، چون اگر مراد از این دو کلمھ، ھمان مفاھی شده است و من غافل مانده
شود اھل  ھای مختلف، و تا اخطار ثانوی، بھ آدمی اطالق می ، بھ استناد فرھنگ»میانھ رو« .حکومت مذھبی ندارد

تعصب و دور از افراط و تفریط، معتدل و متحمل و آماده برای شنیدن آرائی مخالف اعتقادات  بیمماشات و مدارا، 
م اگر یکی از این صفات را در یکی از سردمداران رژیم جمھوری اسالمی سراغ کرده باشم! و من کور شو -خویش 

راند و سرنوشتشان را ھم در  اصوالً حکومتی کھ مدعی است بر مردم ھم در دار فانی و ھم در سرای باقی حکم می
 .تواند ِگرد میانھ روی بگردد این دنیا و ھم در آن دنیا در دست دارد، نمی

ھا  ھا کوتاه بیایند، ولی این کوتاه آمدن بعضی زمینھ ممکن است کھ برای حفظ منافع و موقعیت خود در مالیان
 .گردند شروع برمی ۀای وگذراست و بھ محض آنکھ خطر مرتفع شود و زمان مقتضی باشد بھ نقط لحظھ

اموال در این  ۀمصادر ۀمسئل :مکن کنم بھ مثال احتیاجی باشد، مع ھذا محض یادآوری چند مورد را ذکر می خیال نمی
اند و  ھا را مھر و موم کرده اند و خانھ اند و چاپیده بارھا ریختھ .ده سال جذر و مدھای متعدد بھ خود دیده است

 ۀاند کھ چرخ زنگ خورد اند، و وقتی نیاز داشتھ اند و امالک را تصرف کرده ھای بانکی را توقیف کرده حساب
اند، چند مال از میان خودشان این نغمھ را  ر بیاندازند و بھ سرمایھ گذاری مردم محتاج بودهاقتصاد را با لک لک بھ کا

ولی  -مالکیت در اسالم بر حق است، خالف شرع رفتار نکنید و مال را بھ صاحب مال برگردانید  :اند کھ  سر داده
 .ھمیشھ پس از چند صباحی باز ھمان آش بوده است و ھمان کاسھ

ین ساده لوحی دارم کھ تا بھ حال الاقل چھار بار بھ من خبر داده است کھ آب رفتھ را دارد بھ جوی (من دوست نازن
احتماالً وقت گل  :ام کھ ھایش بھ این نتیجھ رسیده کی؟ و ھر بار از جواب :ام من ھر بار از او پرسیده .گرداند برمی
 نی!)

دانم چند نوبت از طرف رھبر انقالب اسالمی عفو عمومی  در این ده سال نمی .ھاست  اعدام ۀمثال گویای دیگر مسئل
ھا و کشتارھا بھ  ماه پس از اعالم عفو عمومی موج بازداشت دانم کھ ھر بار یکی دو اعالم شده است، ولی این را می

 .شدت باال گرفتھ است
گویند چادر  یکروز می .نیمک در رفتارشان با زنان آشکارا این سیاست یک قدم بھ جلو و دو قدم بھ عقب را مشاھده می

کنند کھ حاال نکردید ھم نکردید، چندان  شوند حرفشان را تعدیل می باید سر کنید و وقتی با مقاومت رو بھ رو می
خوابد حجاب اسالمی را رسمی و رعایت نکردنش را گناه شرعی  ھا می ولی بھ محض اینکھ ھیجان .واجب نیست

گمارند تا بر ھر تار مو و ناخن  را بھ گشت می» خواھران زینب«اندازند و  میراه » گروه ثارهللا« .کنند اعالم می
را منحل » گروه«آنوقت  .رود شود کھ خطر انفجار می تا جایی کھ عرصھ چنان تنگ می .انگشتی نظارت کنند

ای  تازه ھا ساز فرستند تا باز خشم و غضب کمی فرو کش کند و این ھاشان می را بھ خانھ» خواھران«کنند و  می
 .کوک کنند
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در مورد سفر ایرانیان مقیم کشور بھ خارج و بازگشت ایرانیان در تبعید بھ داخل کشور ھر روز، و بنا بھ مصلحت آن 
کنند؛ گاه دست مقیمان را باز  دوم را تشویق می ۀگیرند و دست اول سخت می ۀگاه بھ دست .زنند روز، بامبولی تازه می

دالر  ۀگیرند، گاه بھ دیگری وعد خواھند و تضمین می  گاه از یکی دالر می .ترسانند  میھا را  گذارند و تبعیدی می
 .کنند دھند و تضمینش می می
حتی در  .ھا ھمھ در جھت و بھ مناسبت ابقای خودشان است، نھ نشانگر تغییری بنیادی و یا خواست تحولی عمیق این

 .رد ھم نشانی از تغییر و تحول نیستگذا دھند کھ جای پس گرفتن نمی مواردی کھ امتیازی می
خمینی  :آورم باز فقط فھرست وار چند شاھد مثال می .ایم ھا در این مورد ھم فراوان است و ما شاھدش بوده نمونھ

ین تا تر یتواند تمام مسائل را از جزی مدعی بود کھ فقط احکام اسالمی باید اجرا شود چون جامع و کافی است و می
اما وقتی با واقعیت جامعھ رو بھ رو شد اجباراً و از بن گوش از این موضع عقب نشینی  .صل کندین حل و فتر یکل

بو  بیمثالً نگھ داشتن مجلس، ھر قدر ظاھری و قالبی؛ وارد کردن یکی دو زن بھ این مجلس قالبی، ھر اندازه  .کرد
 - راء عمومی، گرچھ تؤام با تقلب و تزویر اساس؛ مراجعھ بھ آ بیخاصیت؛ نوشتن قانون اساسی، ھر چند یاوه و  بیو 

با وجود دائر کردن محاکم شرعی رژیم عمالً نتوانستھ است دستگاه قضایی را  .ھمھ در جھت خالف ادعای اولیھ است
ھا امکان آن را نداشتھ است کھ شکل صوری دولت را بر ھم بریزد و چیز دیگری بھ جایش  با تمام شلتاق .منحل کند

 ۀھای علمیھ را جانشین مدارس کند، بلکھ ناگزیر شده است طالب را روان ط نتوانستھ است حوزهنھ فق .بنشاند
ھا نتوانستھ است از تکنولوژی جدید چشم بپوشد یا از نوسانات  بر خالف شاخ و شانھ کشیدن .ھا سازد دانشگاه

بردارد یا حق رأی را رسماً از زنان  اقتصادی جھان برکنار بماند، یا خود کفا شود و یا حتی بھره و ربح را از میان
چون در حقیقت اقرار بھ این است کھ آیات قرآنی در  .شود ھا از دید ولی فقیھ عقب نشینی محسوب می این ۀھم .بگیرد

ای شکل یافتھ و بوی تمدن شنیده را اداره کند و گفتن بسمھ تعالی عمل جراحی را از علم  تواند جامعھ عمل نمی
 .تواند جایگزین فنون نوین گردد یاسین نمی ۀکند و خواندن سور المی تبدیل نمیپزشکی بھ علم اس

رو شدن رژیم نیست، بلکھ متأسفانھ معنایش  ھا بھ ھیچ روی دال بر میانھ ھا و کوتاه آمدن ولی مفھوم این عقب نشینی
 .کنند ایران منطبق می ۀاین است کھ مالیان حاکم برای در انحصار داشتن قدرت سیاسی خود را با واقعیت جامع

رسد کھ نھ فقط غیر ایرانیانی کھ بھ ھر حال با زیر و بم ماجراھای ایران آشنا نیستند، بلکھ ایرانیان مخالف  بھ نظر می
ھایی است کھ یا  ھای آنھا بھ رژیم بھ صورت کلیشھ اند، چون حملھ این رژیم ھم این مسائل را از نظر دور داشتھ

 .ترین اثری بر وضع موجود ندارد مدیگر وارد نیست و یا ک
حکومتی کھ  .رسد ھا با فرھنگ ایرانی دشمنند، در حال حاضر موجھ بھ نظر نمی بھ عنوان مثال، گفتن اینکھ این

فردوسی  ۀگیرد و ھزار جشن می» یونسکو«اش در  سالروز حافظ را بھ کمک خدمتگزاران و مزد بگیران چاق و چلھ
ھای خیام و موالنا مکرر چاپ و منتشر شود، بھ صورت ظاھر با  گذارد دیوان کند و می را بھ نام آن رژیم بر پا می

کند و یا  تواند بھ جنگش برود یا ادعای مالکیتش را می ادب فارسی جوال نرفتھ است، بلکھ با مرد رندی آنچھ را نمی
 -حتی یک جملھ و یک کلمھ  -رساند کھ امروز چیزی  ش را فقط بھ این مصرف میسازد و ھمّ  بھ حال خود رھا می

و یا ریشخند مالیان بھ صورت سنتی  .و در این زمینھ کامالً موفق است -کھ بر بنیاد قدرتش خللی وارد آورد نشر نیابد 
آخوند جماعت از  :کند؛ یا تکرار اینکھ اینان خود زن باره و شکم پرست و فاسدند، ھیچ دردی را دوا نمی :آن کھ

اند و  چون با اینکھ ھرزه و مفتخور و پول دوستند حاکم شده .برد عاجز است، رھی بھ دھی نمیساختن یک آفتابھ ھم 
ترین کامپیوترھا را خریداری  توانند پیشرفتھ زنند و می جیب میکنند، و تا وقتی کھ پول نفت ما را بھ  حکومت می

 .اھمیت است بیکنند، عجزشان در ساختن لولھنگ 
در  .کند ھای عبید در اینجا مصداق پیدا می یکی از لطیفھ .ادن شعار و نثار نفرین نیستراه مبارزه با این رژیم د

اندکی  :طبیبی گفت .نمایم کند و با آیات و ادعیھ مداوا می چشمم درد می :گفت شخصی می« :فرماید حکایتی کھ می
 .ھ شعار و نفرینمان اضافھ کنیمما ھم باید مختصری مرھم واقعی ب »ھا بیفزای! انزروت [کھ داروی چشم است] بدان

درد ما رژیم تامگرای مذھبی نام دارد و انزروت  .اول باید خود درد را درست بشناسیم تا راه مداوا را بیابیم ۀدر درج
این رژیم  ۀتوان بھ مقابل تنھا با پافشاری برای بھ دست آوردن این نوع حکومت می .ما برقراری دمکراسی الئیک است

الئیستھ (کھ بھ معنای جدایی دین است از دولت) و دمکراسی (کھ بھ معنای حکومت قانون ناشی از  ۀحربفقط با  .رفت
ر این دولت فاشیستی خالصی توان از شّ  مردم است) کھ الزم و ملزوم یکدیگرند و از ارزشی یکسان برخوردار، می

  .یافت
می روشن نداشت، پس از ده سال معلوم شده است حکومت اسالمی کھ در آغاز برای بسیاری کلماتی گنگ بود و مفھو

حکومتی است کھ قدرت سیاسی را در پناه مذھب بھ انحصار گروھی معدود در آورده است  .گوید کھ چیست و چھ می
باید در  .گوید آنچھ غیر اسالمی است غیر قابل قبول است و می .کھ فقھا باشند، یعنی جانشینان و وراث پیغمبر و َمھدی

خمینی فتوا صادر  :بھ عنوان نمونھ .ت کھ تصمیم اینکھ چھ اسالمی است و چھ نیست ھم در اختیار آنھاستنظر داش
و  .د باشد، بر مسلمانان واجب استھای محمّ  کند کھ در زمان حاضر، اطاعت از اوامر او، حتی اگر مغایر با گفتھ می

این گفتار و  .بندد و داد و ستد دارد رار داد میمذھب شوروی قش با دولت المثال دیگر، رژیم اسالمی سجاده آب ک
شود، از زبان و جانب مجتھدین نھ فقط اسالمی بلکھ واجب  کردار کھ از زبان و طرف مقلدین کفر محسوب می

و فردا، بر حسب اقتضای موقعیت فتواھای دیگری صادر خواھند کرد کھ بھ ھمان اندازه اسالمی و واجب  .االجراست
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بنابراین تغییرات صوری و ظاھری رژیم، حتی اگر  .ود ولو درست عکس فتواھای دیروزشان باشداالجرا خواھد ب
 .بایست بھ آن دل خوش داشت اساس و ناپایدار است و نمی بیچشم گیر باشد در واقع 

 
ی تعداد توان از رو میزان اعتبار پیشوایان را می« :ایزوکرات متفکر قرن پنجم قبل از میالد و اھل آتن، گفتھ است

 25این فیلسوف یونانی، چون اقبال یارش بوده است و » .اند تخمین زد ای کھ بر پیروانشان تحمیل کرده قوانین مسخره

جمھوری اسالمی دنیا را ترک گفتھ، گناھی متوجھش نیست اگر ضریب چماق تکفیر را در  ۀقرن قبل از زاده شدن پدید
آید از  کھ نادیده گرفتن این ضریب از طرف ایزوکرات موجھ بھ شمار میولی ھمانقدر  .این معادلھ وارد نکرده باشد

متأسفانھ ھمین امروز ھم بسیاری وضع ایران و ایرانیان را از دیدی  .عصران رژیم اسالمی ناموجھ است جانب ھم
توانستند  نمی گویند اگر ھنوز اکثریت مردم موافق این رژیم نبودند آخوندھا یعنی می .کنند مشابھ ایزوکرات وصف می

ھا مسلمانند  ٪ ایرانی 99کنند کھ نباید فراموش کرد کھ  و برای محکم کردن استداللشان اضافھ می .اینقدر دوام بیاورند

ای کھ بر مردم تحمیل  خالصھ اینکھ پیشوا ھنوز معتبر است و از آنجا کھ قوانین مسخره .و اعتقادات مذھبی دارند
 بد نفوذش ھم خارج از حد است!کرده است خارج از شمار است، ال

سناریوی آخوند تند رو و کند روست کھ پایھ و اساسی ندارد ولی مبلغ تا دلتان بخواھد  ۀاستدالل از ھمان مقول ۀاین نحو
گذارد، خود بھ این نتیجھ   رژیمی کھ رأی گیری را ملغی نکرده است اما ھرگز مردم را در دادن رأی آزاد نمی .دارد

  .ورد تأیید و حمایت مردم نیسترسیده است کھ م
ھا  البتھ کسی منکر این نیست کھ بیشتر ایرانی .تر است اساس  بیمسلمانی ایرانیان از قسمت مقدماتی این تز ھم  ۀمسئل

ھا راه  ولی از مسلمان زاده شدن تا اسالم آوردن و بعد حکومت اسالمی را پذیرفتن فرسنگ .اند مسلمان زاده شده
ایران کشور مسلمانی است کھ مردمش کمتر از  :ما نوشتھ است ۀمیالدی در بار 1850 ۀنو در سنکنت دو گوبی .است

عمر خیام، پیام آور ایران «و اخیراً در پاریس کتابی منتشر شده است بھ نام  .مسلمانان دیگر جھان پابند مذھبند ۀھم
 :خوانم اش را برایتان می مھنویسنده در آغاز این اثر یادداشتی کوتاه آورده است کھ ترج .»جاودان

 ۀایران چھر ۀھای برجست عمر خیام با این ھدف نوشتھ شده است کھ از طریق یکی از شخصیت ۀاین رسالھ در بار«
شود موجب گردد کھ وقار و  ھایی کھ امروز بر آنھا تأکید و تکیھ می واقعی این سرزمین را بنماییم و نگذاریم کھ جنبھ

 ».فراموشی افتد ۀھانی مردم این ملک بھ بوتپختگی فکر و وسعت دید ج
و از  .کند نھ خمینی را فکر ایرانی معرفی می ۀدانم کھ خیام را نمایند من شخصاً خود را مدیون این محقق عرب می

عجبم کھ انقالب اسالمی چنان خیره شان کرده است کھ خصوصیات ملی  ھایی در بیگانگان و بیش از آنھا از خودی
ھای گروھی در ھمھ  اند و تحت تأثیر قوت و شدت تصاویر و مناظر اخیر، کھ از طریق رسانھ از یاد بردهایرانیان را 

 .اند ایران پنداشتھ ۀتفکر مسلط بر جامع ۀجا منعکس شده است، حوادث این دھھ را نتیج
دیده بھ چشم نقالب را این اثر چنان عمیق بوده است کھ ژیسکار دستن، رئیس جمھور پیشین فرانسھ کھ ایران قبل از ا

، وقتی بھ شرح و وصف اخی رفتھخودش در مدت اقامت در آنجا فقط با ھلی کوپتر از کاخی بھ ک ۀاست و بنا بھ گفت
ھای  پیاده رو و مخروبھ بیھای کم عرض  ھای چادری سیاه پوش و خیابان شھر از زن :گوید پردازد، می تھران می

بر ھای خبری بعد از انقالب بھ نمایش در آمده و او  مناظری کھ در فیلم یعنی درست .پر است بھ آتش کشیده شده
 دیده است!صفحۀ تلویزیون 

حضرت ما یکشبھ درد دین پیدا  ۀدر مقابل این اشخاص دایم باید یقھ جر داد و باال و پایین جست کھ بھ دو بال برید
کھ تحت فشار حکومت اسالمی قرار گیرند از زنان ما پیش از آنبھ ارواح خاک ابوی و جان عزیز اخوی کردیم و ن

گویند کھ شاید،  مده بودند! تازه بعد از اصرار و ابرام و رو کردن سندھای متعدد، این افراد مینیاچادری بھ جان  بی
 .خواستند ولی آنھا کھ جانشان را دادند و شھید شدند این حکومت را می

واندم، در اینجا باید اضافھ کنم کھ مروجین این تصویر ھم در در آغاز صحبت مالھا را گردانندگان رقص اموات خ
شان گناه زندگان چیست کھ وضع قوانین معلوم نیست در این میان .کنند نبش قبر مردگان کمک بسیار مؤثری بھ آنھا می

 سال قبل! 10بھ شھیدان  دھند و مشروعیت حکومتشان را قرن پیش حوالھ می 14را بھ مردگان 

آید دال بر این است کھ آنھایی کھ در آغاز انقالب کشتھ شدند، خودشان ھم نفھمیدند فدای  ھ از قرائن برمیبھ ھرحال آنچ
بر فرض ھم دانستھ فدای برقراری جمھوری اسالمی شده باشند تعدادشان با کسانی کھ بھ دست این رژیم  .شوند چھ می

ست و اگر قرار است کھ مردگان سرنوشت ما زندگان را اند قابل قیاس نی و بھ جرم نخواستن این رژیم بھ قتل رسیده
جایی کھ اموات قانون مدار و قانون گذارند البد  تعیین کنند چرا نباید از خواست اکثریت تبعیت کرد؟ ولی احتماالً در

 اکثریت با اقلیت است!
ھایی کھ ذکرش آمد برای  کنم نمونھ ھاست، ولی تصور می جمھوری اسالمی بیش از این ۀتصاویر غلط و رایج در بار

دیگر ھم بھ اختصار  ۀخواھم پر گویی کنم، بنابراین فقط بھ یکی دو مسئل نمی .روشن کردن این نکتھ کافی باشد
جمھوری  ۀای جدید در بار در حقیقت مسائل مورد نظر، تئوری و نظریھ .گیرم پردازم و مطلب را درز می می

 .ھایی را دارد کھ تا اینجا خدمتتان عرض شد برای استداللدھد، ولی حکم صغری و ک اسالمی ارائھ نمی
مرگ خمینی است و تغییراتی کھ  ۀاختالف میان آخوندھاست و جنگشان بر سر قدرت؛ و دومی مسئل ۀیکی از آنھا مسئل

شکی نیست کھ ھم رقابت و دشمنی میان مالیان مشھود است و ھم مرگ خمینی  .این واقعھ بھ دنبال خواھد داشت
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شود کھ برای بسیاری این شبھھ بھ وجود آمده است  مشکل از آنجا ناشی می .پس تا اینجا مشکلی در بین نیست .یحتم
یعنی باز ھمان تصور  -یکی یا دیگری از این دو واقعیت مسلم الزاماً در جھت بھبود وضع مردم خواھد بود  ۀکھ نتیج

  .واھی اعتدال و یا خواب و خیال تغییر و تحولی بنیادی
دعوای معممین با ھم بر سر سرنوشت ملت ایران نیست تا عاقبتش در آن نقشی داشتھ باشد؛ و مرگ خمینی سوای آنکھ 

 ۀچون نتیج .دل بسیاری از ایرانیان را خنک خواھد کرد، اثر چندانی بر طبیعت و ذات جمھوری اسالمی نخواھد داشت
و یا گروھی از آنھا باز بر ملک و مردم ایران حکم خواھد  نھایی این ھر دو فقط این خواھد بود کھ یک آخوند دیگر

 .قوانین محمدی و آیات قرآنی، در پناه جنجال و ارعاب و مسلح بھ چماق تکفیر ۀطبق سنت و شریعت، بر پای :راند
مطلقاً، بلکھ  -آنکھ خللی بر آن وارد آورد  بیگذرد  قصدم از این عرایض این نیست کھ حوادث بر این رژیم می

خواھم بگویم کھ بھ  تر از آن می ایی عامل تعیین کننده نیست و مھممقصودم این است کھ ھیچکدام از این عوامل بھ تنھ
 .انتظار این حوادث و اتفاقات نشستن و دست روی دست گذاشتن و بھ شایعات دل خوش کردن عبث است

 - ان ھرکدام بر اثر یک پیش آمد دگرگون شد در ھمسایگی خود ما و ھمین اواخر سرنوشت دو ملت پاکستان و افغانست
اما دگرگونی عمیق و ماندگار وقتی  .اولی بر اثر سقوط ھواپیمای ضیاء الحق و دومی بھ دلیل تغییر سیاست گرباچف

ھایی در تمام دوران سختی و مشقت دیکتاتوری یا جنگ و سرگردانی  شود کھ گروه  برای این دو کشور میسر می
مملکت بھ نحو دلخواه، بھ حال آماده باش مانده باشند وگر نھ من شک ندارم کھ مرگ ضیاء  ۀی اداراشغال بیگانھ، برا

میخاییل گرباچف » گالس نوست«و » پرسترویکا«ای بھ دنبال نخواھد داشت، و سیاست  الحق بھ تنھایی تغییرات عمده
 .ھا را از چاه بھ چالھ خواھد افکند افغان

خصوصاً کھ امروز ھم  - خواھیم باید حرکتی بکنیم، چون دستی از غیب بر نخواھد آمد  خالصھ اینکھ اگر برکتی می
 .روزگاران معجزات از ابزار کار حضرات است نھ ما ۀچون ھم
 .متشکرم

 
 .بھ دعوت انجمن ھمبستگی مشاغل در لوس انجلس (امریکا) ایراد شد 1989آوریل  10٭ این سخنرانی در تاریخ 
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 انقالب» نخبگان«

 ٭ »در حضر«تحلیلی از 
 
 
 

 ھا، آقایان، خانم

  
معمول من بر این است کھ وقتی اثری را تمام  .گذرد، از نوشتنش چندین و چند سال می از انتشار درحضر چند سال 

کاری ھم در  .ھای مدید کاری بھ کارش ندارم سپارم دیگر تا مدت ای کھ آن را بھ دست چاپچی می کنم و از لحظھ می
چون نھ دیگر امکان تصحیح و تغییری را در کتاب دارم نھ فرصت صیقل دادن جمالت  -توانم داشتھ باشم  یحقیقت نم

چون بھ تصور من بھ محض آنکھ  -کنم کھ نکنم  اش سعی می فکر ھم در باره .و زیاد کردن آب و روغن نوشتھ را
ش دیو ھم و غم نویسنده باید متوجھ کار بعاش بھ خوانندۀ آن اختصاص دارد  اثری بھ بازار آمد فکر کردن در باره

بسیاری  -ام کھ ھم بنویسم و ھم رئیس روابط عمومی و مدیر تبلیغات خودم باشم  بھ عالوه من ھرگز یاد نگرفتھ .باشد
مثل تمام  -اند  از ھنرمندان در این پیشۀ دوم ید طوالیی دارند و ھمیشھ ھم این گروه اعجاب و تحسین مرا برانگیختھ

 .ورزند کھ من بھ کلی از انجامشان عاجزم ی کھ با مھارت بھ کارھایی مبادرت میکسان
اش بر من  ھم واکنش من بر روال گذشتھ بود، منتھی خوانندگان کتاب، بھ دالیلی کھ ھمھ »درحضر«در مورد رمان 

از طریق نامھ،  - م کنند اند مرا از بحث و گفتگوھایی کھ این اثر برانگیختھ است محرو روشن نیست، این بار نخواستھ
بنابراین وقتی  .اند کھ نظرشان را با من در میان بگذارند  ت را بر من گذاشتھتلفن، تماس، پیام و دیدار بسیاری این منّ 

بھ من گفتھ شد کھ این جمع تمایل دارد کھ سخن امشب ما بھ نحوی با این کتاب مربوط باشد نھ چندان تعجب کردم و نھ 
 .پیشنھاد مقاومت بھ خرج دادمزیاد در پذیرفتن 

ام بھ عرضتان برسانم تا بدانید کھ  داشتھ »در حضر«بد نیست چند نمونھ از گفتگوھایی کھ من با چند ھموطن در بارۀ 
 .ام چگونھ ظرف این چند سال برای مباحثھ آبدیده شده

آقای «ننده پسر جوانی باشد، گفت، آمد کھ تلفن ک از صدا بر می .ھایی کھ داشتم از فرانسھ بود یکی از اولین تلفن
 »امیرشاھی؟

جوان را تصحیح کردم و  .اندازد صدای کلفت من، البتھ از پشت تلفن، شنونده را گاه در مورد جنس من بھ اشتباه می
 ».بفرمایید -من خانم امیرشاھی ھستم «گفتم، 

 »؟نھ نیستنون خوشوھرت«پرسید، 
ی تصور شوھری ھم در خانھ برایم سخت است و وقتی مطلبی برای تّ ام و ح شوھری خو کرده ھاست بھ بی من سال

ما اینجا «با کم حوصلگی گفتم،  .آورد اطالعی دیگران مختصری مالل می خود آدم اینقدر بدیھی و حل شده باشد بی
 »…فرمایشی دارید  ھحاال اگ .آقای امیرشاھی نداریم

 »با کی باید حرف بزنم؟ "ذربر ح"پس من در بارۀ کتاب «صحبتم را برید و پرسید، 
 ».و با من -"در حضر"«گفتم، 

مھم  حاال این«و بعد با بزرگواری اضافھ کرد، » .؟! خیال نکنم"در حضر"«با تردید احتماالً آلوده بھ تمسخر گفت، 
 »؟ننیورسمی ون پیغامونیست، ولی بعد شما بھ شوھرت

 »؟نر حضر چھ کار داری، با دنکنی  ھی و بنده را رھاآقا شما شوھر و آقای امیرشا«این بار با کالفگی گفتم، 
 ».مخوانسخھ می ھی«گفت، 

 ».چکی بھ این آدرس بفرستید برایتان پست خواھد شد«نشانی را دادم و قیمت کتاب را ھم ذکر کردم و گفتم، 
 .بھ نام آقای امیرشاھی -چک دو روز بعد رسید 

با لطف و محبت  »در حضر«از  .ش صدایش ھنوز در گوشم استتلفن دیگری داشتم، باز ھم از آقایی کھ آھنگ خو
من جز اینکھ سرخ شوم و تشکر  .بسیار زیاد یاد کرد و مخصوصاً بر صمیمیت من در این نوشتھ تأکید فراوان داشت

سؤالی ھم از «فرصت حرف زدن وقتی بھ من داده شد کھ صاحب آن صدای خوش گفت،  .توانستم بکنم کنم کاری نمی
 »شد؟ ن خیلی بھتر میوکتابت نکردی چنین و چنان وصف نمی واین اثر فالنی ر در ھاگ نکنی تصور نمی -شتم شما دا
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چنین تصوری داشتم البد در جھت بھتر کردن کتاب  ھاگ -خیر «ای مکث گفتم،  سؤال غریبی بود و بدون لحظھ
متھم بھ  نوم نوقت حق داشتینوشتم آن ، اگر بھ ھمین صورت نمینشما از صمیمیت من حرف زدی .رفتم می
، چون نظر من در زمان وقوع حوادث کتاب و در این مورد خاص کامالً منطبق با نظر راوی نصمیمیتی کنی بی

 ».ھداستان
 »؟ھنظرتان حاال در بارۀ این شخص چی«گفت، 
 ».نیدوبخو ور "در سفر"برای دانستن این مطلب باید حوصلھ بفرمایید و «گفتم، 

 »کی چاپ خواھد شد؟ "فردر س"«پرسید، 
 ».ھفراھم کن ور "در سفر"و پول نشر  هفروش بر "در حضر"بھ محض اینکھ تمام نسخ «گفتم، 
 ».خریم من و دوستان ھمین چند روزه می ور "در حضر"ھای  بقیۀ نسخھ«گفت، 

 .ام اید من ھم دیده اگر رنگ پول ایشان و دوستانشان را شما تا امروز دیده
اسم کوچک و نام خانوادگی مرا خیلی  .این بار خانمی روی خط بود .کنم می را ھم برایتان نقل میمکالمۀ تلفنی سو

از روی ادب سالمی کردم و منتظر ماندم  .دقیق بھ جا آورد و خودش را ھم معرفی کرد ولی اسم برای من نا آشنا بود
 .کھ او گفتگو را آغاز کند

 »؟نھستی  م امیرشاھیاوببخشید، شما از کد«پرسید، 
یا از ھمین امیرشاھیا! بنابراین توضیح   ن امیرشاھیاواز ھم :دانم در این موارد چھ جوابی باید بدھم  من ھیچ وقت نمی

 .کوتاه و مبھمی دادم و گذشتم
 »؟نانم یا محمود امیرشاھی نسبت داریبا عیسی خان یا فاطمھ خ«خانم اصرار کردکھ 
خواھم  من می«ولی خانم بھ نجاتم آمد و گفت،  .و این بار بھ ِمن ِمن افتادم» شاید -دانم  نمی«با سرافکندگی گفتم، 

مثل اینکھ  - در کیھان چاپ لندن پیدا کردم واسم و شمارۀ تلفن شما ر .امریکا ولی گرفتن ویزا دردسری شدهبروم 
کھ  نسراغ داشتھ باشی لیشاید وکی نای فاطمھ خانم یا عیسی خان باشیاز قوم و خویش ھفکر کردم اگ .نکتابی نوشتی

 ».ھدرست کن منوکار روادید و گذرنامۀ  ھبتون
 .شناختم و مکالمھ بھ ھمین جا ختم شد متأسفانھ من وکیلی نمی

 
این دوست  .ام کھ حضوری با یکی از دوستان قدیم و ندیمم داشتم بر پایۀ گفتگویی گذاشتھمن اما صحبت امروز را 

ابعادی خارج   و کارھای آنھا ھا  ام و برای حرف ای در کتابم داده ن نقش عمدهمعترض بود کھ چرا من بھ روشنفکرا
 .ام اند بھ ضرب انتقاد کسی کرده ام و خالصۀ مطلب اینکھ چرا این دستھ را کھ کسی نبوده از قاعده قائل شده

کوشش من امروز  .بھ نظر من سؤالی است اساسی و شایستۀ آن است کھ جوابی در خورندش دریافت کند» چرا«این 
ای سالم و  یعنی سعی خواھم کرد توضیح بدھم کھ چگونھ گفتار و کردار جمعی، کھ در جامعھ .در این جھت خواھد بود

تواند تأثیری جنبی داشتھ باشد، گاه تفریحی و تفننی و حد اکثر فرھنگی، در شرایطی خاص ممکن  متعارف، فقط می
 .تایجی غریب و چھ بسا فاجعھ انگیز بھ بار آورداست تبدیل بھ عاملی تعیین کننده شود و ن

بھ گمان من افراد یک جامعھ را بھ  .کنم توضیحم را با یک تقسیم بندی بسیار ساده و منطقی از افراد جامعھ شروع می
اولی رایج، در واژگان سیاسی اول نخبگان، دوم عوام، و سوم اراذل ( :توان بھ سھ دستھ تقسیم کرد طور کلی می

این رده بندی از نظر من واقع بینانھ است و بر  .)»لمپن پرولتاریا«و سومی  » ھا توده«، دومی است »حاکمھ طبقۀ«
کنند و یا شعارھای  ھای دست نیافتنی را جایگزین واقعیت عینی می ھایی کھ آرمان مطمئنم گروه .تمام جوامع منطبق

ھایی ساده لوحانھ و جنون زده برای جامعھ دارند بھ این   ھدفنشانند و یا  عوام فریبانھ را بر مسند تجزیھ و تحلیل می
 .کنند تقسیم بندی بھ دیدۀ تحقیر نگاه می

این دید را از بیخ و  -کھ معتقدند در جامعھ ھیچ کس نباید بر ھیچ کس سر باشد  -قید و شرط  مثالً مساوات گرایان بی
 .وار با این آسیاب بادی در جنگند» دن کیشوت«داوماً و بن قبول ندارند و چون با واقعیت آن ھر روزه در تماسند م

شود و بستھ بھ  مسئلۀ تساوی برای این گروه اول در زمینۀ ثروت، کھ قابل شمارش و اندازه گیری است، آغاز می
 .یابد میزان جنون مساوات گرا بھ ھمھ چیز بسط می

شاید بسیاری از شما ھم آن را شنیده باشید، چون  .ام یک نمونۀ درخشان آن را من از زبان ابوالحسن بنی صدر شنیده
موضوع صحبت بر سر قدرت  .جمالت قصار حضرتشان در بحبوحۀ انقالب از رادیو و تلویزیون انقالبی ھم پخش شد

خیزد و تمام مردان را حالی بھ حالی  ای کھ از موی زن برمی بود و مسئلۀ چادر برای زنان و تئوری معروف اشعھ
گویم  می -)،کم و بیش اینطور دفاع کردند !(صدر از این نظریۀ حیرت آور علمی آقای بنی .داغ روز کند، بحث می

ما « :گفتند .ام کما بیش چون کلمات دقیق ایشان در خاطرم نمانده است، اما در اس و اساس گفتھ دخل و تصرفی نکرده
 .زند ر وارد میدان شود تساوی را بر ھم میچون وقتی زو .اصوالً با اِعمال قدرت بھ ھر شکلی کھ باشد مخالفیم

 »!زیبایی ھم یکی از اَشکال و عوامل قدرت است پس نباید اجازه بدھیم کھ اِعمال شود
یا باید ھمھ بھ  :خالصۀ فرمایش ایشان این است کھ .تواند برسد فرمایید کھ مساوات گرایی تا بھ کجا می مالحظھ می

تازه بھ تضاد گفتۀ ایشان ھم کاری  -پوشیده و پنھان بمانند کھ مساوات رعایت شود یک شکل و قواره باشند یا باید ھمھ 
طرف و  دانند، چون البد معتقدند کھ ما زنان در مقابل زیبایی مرد بی ای می نداریم کھ زیبایی را فقط برای زن حربھ
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شدند،  و لب غنچۀ خودشان قائل میاحساسیم، وگرنھ احتماالً اولین رئیس جمھور اسالمی حجابی ھم برای لپ قرمز  بی
 .کھ نشدند

توان  این است کھ چون ھرگز نمی - حتی اگر بھ این درجھ ھم جنون آمیز نباشد  - ترین گرفتاری این طرز فکر  بزرگ
تبدیل کرد تا  ترھا  ترین و پست را بھ پست  ھمۀ افراد جامعھ را بھ باالترین سطح کشاند ناگزیر باید برترین و برترھا

 .وی بر ھم نخوردتسا
نھ فقط نیستم بلکھ عقیده دارم  .این گروه نیستمۀ و آقایان شده است کھ بنده از زمر  ھا از نحوۀ کالم قطعاً دستگیر خانم

معناترین لغاتی است کھ در زبان وجود دارد (و   از بی -ای بھ کار رود  اگر بدون مقدمھ یا مؤخره - کھ کلمۀ تساوی 
) و اگر ھمراه با توضیحی بیاید کھ بھ آن مفھومی ببخشد .ھاست رسی نیست، بلکھ ھمۀ زبانمقصودم ھم فقط زبان فا

خواھم در اینجا با ذکر یک رشتھ  نمی .خواند دیگر در دستگاه استداللی مساواتگرایان جایی ندارد چون با عقل سلیم می
و کبرای  اکنم تا بتوانم صغر جا ختم می توضیح واضحات ملولتان کنم، بنابراین صحبت در بارۀ این دستھ را بھ ھمین

 .خودم را بچینم
کنم خود اسامی بھ  اول اجازه بدھید بھ مشخصات سھ گروھی کھ اسم بردم بھ اختصار اشاره کنم، با اینکھ تصور می

 .اندازۀ کافی گویا باشد
اشتن اعتبار اجتماعی بیشترین مقصود من از نخبگان کسانی ھستند کھ یا بھ دلیل نفوذ سیاسی یا امکانات مالی و یا د

آنکھ قدرتمند باشند صاحب حقوقی ھستند و   عوام تودۀ مردمند کھ در جامعھ بی .قدرت کشوری را در دست دارند
کنند و نھ از قدرت نخبگان بھره مندند و نھ از حقوق عوام  اراذل آن دستھ از ملت کھ در حاشیۀ اجتماع زندگی می

 .برخوردار
با اینکھ نیازی بھ این توضیح نیست ولی از آنجا کھ کار  .تقسیم بندی در تمام جوامع مصداق داردعرض کردم کھ این 

ً بھ این معنا نیست کھ تمام جوامع یکسان و ھمگنند کند اضافھ می از محکم کاری عیب نمی  .کنم کھ این حرف طبعا
پرداختن بھ این مسئلھ  .گیرد مع نشئت میھای موجود میان نخبگان این جوا وجھ تمایز جوامع از گوناگونی و تفاوت

 .شوم بنابراین متعرضش نمی -کند  مستلزم بحثی طوالنی و خشک و عالمانھ است کھ ما را از بحث اصلیمان دور می
از ابتدای قرن بیستم میالدی، کھ کشور ما ایران قدم بھ  .صحبت ما در بارۀ نخبگان است و نخبگان ملک خودمان

این  .دوران تجددش را آغاز کرد، نخبگان سنتی خود را گروه گروه و دوره دوره از دست داد عصری نوین گذاشت و
 .و مالکین اشراف، عشایر، روحانیون :نخبگان عبارت بودند از 

دانم بر این نکتھ تکیھ کنم کھ نطفۀ تجدد در ھر نقطۀ جھان کھ بستھ شود تغییرات و تحوالتی از این قبیل بھ  الزم می
ھای  تمامی گروه -است  غربکھ تاریخ بستھ شدن این نطفھ در دنیای  -میالدی نیز  18و  17در قرون  .ردھمراه دا

ھ ھای جدید نخبگانی سپردند ک نخبگان قدیم مرحلھ بھ مرحلھ از صحنۀ اجتماعی خارج شدند و جای خود را بھ گروه
 .شان باشند ضامن اجرای پیشرفت جامعھ
پس از بھ تخت نشستن رضا خان سردار سپھ،  اخواست متجدد باشد حاکم شد، منتھ کھ می این قانون کلی بر ایرانی ھم

ھمانقدر کھ در دوران دگردیسی بھ سیاست حذف نخبگان سنتی مملکت عنایت شد، ھمانقدر نسبت بھ شکوفایی نخبگان 
بندی محکمی پیدا کرد و نھ البتھ گروه نخبگان بھ ظاھر وجود داشت ولی نھ استخوان .التفاتی بھ عمل آمد  جدید بی

ش بھ او تفویض شده ھای اجتماعی گروھی کھ برتری :دلیل این مسئلھ ھم روشن است .ای عمیق در جامعھ دواند ریشھ
را بھ او بخشیده است قادر است ھر آن کھ   ھا داند ھمان دستی کھ این توفق است دیگر قائم بھ ذات نیست و چون می

ش را ھر چھ ند تا موقعیتکوشد کھ دست از پا خطا نک بگیرد، ھمیشھ متزلزل است و فقط میرا باز پس   اراده کند آنھا
 .تر حفظ کند طوالنی

 - حتی وکیل و سفیر و وزیر  .گذاشتند ھاست نخبگان ما بر آن قدم ھم نمی ترین زمین ھ میدان سیاست لغزندهاز آنجا ک
 .ھایی غیر سیاسی بودند، دیگر نخبگان کھ جای خود دارد مآد -کھ بر حسب تعریف باید سیاستمدار و دولتمرد باشند 

کنم کھ  برای آنکھ نشان بدھم چقدر و چگونھ فاصلھ گرفتن از سیاست ملکۀ ھمھ شده بود، دو حادثھ را برایتان نقل می
 .ام ام و دومی را شاھد بوده یکی را شنیده

یکی از آقایان بھ اشاره و کنایھ انتقادی  .کاران داشتمای با ھم  یکی از وزرای گذشتھ برایم تعریف کرد فالن روز جلسھ
پرسید مقصود؟ جواب دادم مقصود اینکھ حکیم  .گفتم من رژیم دارم .از یکی از وقایع روز کرد و نظر مرا خواست

  فرموده است کھ من گھ زیادی نخورم! 
اما از فردای آن روز  .م، من ھم نکردمراوی از من خواست کھ این ماجرا را از قول او و بھ اسم و رسم جایی نقل نکن

 .این حکایت بھ صورت شوخی در تمام تھران پخش بود
 .ھای سیاسی مخالف خمینی در پاریس ھمکاری داشتم من با یکی از گروه .اتفاق دوم در پاریس افتاد و بعد از انقالب

کھ قرار بود پخش شود بحث داغی  در دفتر رادیوی مخفی این سازمان در مورد یکی از گفتارھایی  یکی از روزھا
بابا اینجا «اختیار گفت،   کرد بی ناگھان یکی از حاضرین کھ در ھمان دفتر کار می .گرفت میان چند نفر از ما در

 »بگذارید بھ کارمان برسیم! .بحث سیاسی نکنید
 .و کار ما در آنجا فقط کار سیاسی بود

  .پیچید داشت پژواکش در ھمھ جا می سیاسی برمیزد کھ تعبیری  در چنین خألیی ھر کس ھر حرفی می
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 .معروفند» روشنفکر«یعنی افرادی کھ بھ  .زنند؟ آنھایی کھ زبانکی و قلمکی دارند را چھ کسانی می  ھا حرف
روشنفکران در واقع میدانی را کھ نخبگان سیاسی جامعۀ ایران خالی گذاشتھ بودند پر کردند، منتھی بدون اینکھ بھ 

ھایی را کھ دست اندر کاران سیاست  نخبگان در قبال مزایاشان دارند آشنا باشند، بدون اینکھ محدودیتوظایفی کھ 
 .ھای خود حد و مرزی قائل شوند شناسند رعایت کنند، بدون اینکھ برای خواستھ می

بدھد، چون در کند، چون بھ کسی نباید جوابی پس  ای کھ بھ ذھنش بیاید بر زبان و قلم جاری می روشنفکر ھر یاوه
وکیل نیست کھ مجبور باشد چیزی بگوید کھ حتماً بتواند بھ آن عمل ھم بکند وگرنھ  .مقابل ھیچ دستگاھی مسؤل نیست

ً بھ آن ھم وفا کند وگرنھ در مجلس  وزیر نیست کھ ناگزیر وعده .دھد آراء خود را از دست می ای بدھد کھ الزاما
 حتی استاد نجار .و آب روستاییان را بھ فصل نرساند اعتبارش بریزد کدخدا نیست کھ اگر بذر .شود استیضاح می

 .ھای میزش طراز از آب درآید اش طوری چوب را تراش بدھد و ببرد کھ پایھ هنیست کھ موظف باشد با رنده و ارّ 
ن آدمی حتی پزشک نیست کھ ناچار اول معاینھ کند بعد بیماری را تشخیص دھد و در آخر کار کارد جراحی را بر ت

 .بگذارد
ای سالم این  در ابتدای سخن اشاره کردم کھ در شرایط متعارف و در جامعھ .نویسد زند و می روشنفکر حرف می

اما در شرایط حاد و  .شود و اضافاتش دفع بھ مقدار کافی آن جذب می -نمک اجتماع است   ھا و نوشتھ  ھا گفتھ
نشیند و تا  ست کھ بر زخمی دھن گشاده میمک طعام نیست، نمکی نو کارھای نسنجیده دیگر  ھا فضایی ناسالم حرف

و کافی نیست، اصالً کافی نیست، کھ روشنفکر  .سوزاند بدون آنکھ کمترین دردی را دوا کند مغز استخوان را می
 .آویزان کند تا واقعاً متعھد و مسؤل شود» متعھد و مسؤل«برگردنش یک لوحۀ 

لک در حال زیر و زبر شدن بود روشنفکران ما بھ جای ارائۀ فکری معقول فقط بھ این چگونھ تعھدی بود کھ وقتی م
   ھا اند و ما سخن قفل زده  ھا بر دھان«فریاد اینکھ   ھا ذکر امام نشستند؟ این چگونھ مسؤلیتی بود کھ بعد از سال

 ند؟در پشت خمینی بھ نماز ایستاد ،چون حرفی نداشتند ،برداشتھ شد  ھا وقتی قفل» داریم
روشنفکران ما  .کلمات مال و آخوند از کیان کی در ایران مترادف آدم دغل و بخوبر و شکمباره و دروغزن بوده است

ھا و محافل بزرگان دکانداران دین را محترم جلوه دادند و بازارشان  آبرو در دانشگاه با پھن کردن بساط این جمع بی
چند نماد مذھبی برای ساختن چند شعار  :قابل کاالیی بسیار ارزان قیمتو چنین بھای سنگینی در م .را گرم نگھ داشتند

تو خالی! و آنقدر از این داد و ستد شاد بودند و چنان سرگرم کلمھ و لغت و قلم و کاغذشان کھ گویی خواندن را 
را حتی ورق زده  ھای الزم اگر کتاب .را خوانده بودند و نھ تاریخ ملکشان را »والیت فقیھ«نھ  -اند  فراموش کرده

 .یافتند بودند آنچھ را قائم مقام فراھانی در دوران فتحعلیشاه قاجار از طایفۀ مالیان دستگیرش شده بود درمی
ای بھ عیسی خان، پدرش، نوشتھ است و  در نبرد بود، نامھ ھا  وقتی قائم مقام در رکاب عباس میرزای ولیعھد با روس

ھ مبارزۀ واقعی کند و از تبریز و تھران بھ جبھۀ جنگ نیرو و کمک روانھ سرزنشش کرده است کھ چرا بھ جای آنک
اجازه بدھید چند سطر از این نامھ را برایتان  .سازد، بھ سبک روشنفکران عصر ما، سرگرم مذاکره با علمای دین است
 :بخوانم تا فرق میان نخبۀ مسؤل را با روشنفکر مدعی مسؤلیت نشان دھم

اسب عربی بھ  .] را ھار کرده استروحانیونھای افشره و آش شماست کھ حضرات [ و قدح پلوھای قند و ماش… «
خالف یابوی دو درغھ کھ تا قدری جو  .کند خورد و اختۀ قزاقی اگر ده من یکجا بخورد بد مستی نمی اندازه جو نمی

 .زند میکند  مانع چرید، اول دندان و لگد بھ مھتری کھ تیمارش می زیاد دید و در قوروق بی
از تاریخی کھ شیخ االسالم تبریز در فتنۀ مغول صالح مسلمین را در استسالم دید، چھ در عھد جھانشاھی و «

از  ...اند  را نداشتھ ...ھرگز علمای تبریز این عزت و اعتبار  ...چھ سالطین صفوی و نادر شاھی و چھ  ،مظفری
سزای آن نیکی این بدی است؟ امروز کھ ما در  .اند فراشتھدولت ما و عنایت شماست کھ َعلَم کبریا بھ اوج سما ا

روی اھل تبریز  ...در شھر پایتخت ما آشوب و فتنھ بکنند و دکان و بازار ببندند؟  ...ایم  برابر سپاه مخالف نشستھ
 .سفید

ی و نھم مالیی از آش و پلو سیر نشوند بھ جا، اما شما را چھ افتاده است کھ از زھد ریای ]روحانیون[ اگر حضرات«
یک چند  .ت خاصھ بھ اثبات رسید، قیل و قال مدرسھ حاال دیگر بس استشوید؟ کتاب جھاد نوشتھ شد، نبوّ  سیر نمی

صد یک آنچھ با اھل صالح حرف جھاد زدید اگر با اھل سالح صرف جھاد شده بود  .نیز خدمت معشوق و می کنید
از جوانان قابل و پیران  ...بساط کھنھ برچینید و طرح نو دراندازید  من بعد ...ماند کھ مجاھدی الزم باشد  کافری نمی

   کامل چند نفری کھ بھ کار خدمت آیند انتخاب کنید و ھزار یک آنچھ صرف این طایفھ [آخوندھا] شد مصروف آنھا
ھل امتألت بگویید  العیاذ با� گودۀ مال کھ لودۀ خداست و ھرقدر .دارید و ریگ این جماعت [روحانی] را دور بیندازید

 ».مثل یابوھای پرخور کم دو، آفت کاه و غارت جو .گویند ھل من مزید می
  

دانستند کھ از  نمی .دانستند را نمی   روشنفکران ما، کھ بھ گزاف تکیھ بر جای نخبگان سیاسی زده بودند، این چیزھا
ای شده  ھر وقت ایران دچار مخمصھ -این حتی پیش از آن و پس از  - زمان حملۀ مغول تا عقد عھدنامۀ ترکمان چای 

حتی این را  .است و امتیازاتی را از دست داده بھ برکت دخالت قوم مال و آخوند در امر ملکداری بوده است
را بھ حال خود گذاشتھ است بلکھ بھ    ھاست نھ فقط آخوندھا دانستند کھ رژیمی کھ با آن داعیۀ مبارزه دارند مدت نمی
دانستند کھ این گروه از نخبگان سنتی کھ در  بھ ھمین دلیل البد نمی .و مال و منال ھم بخشیده استپر و بال   آنھا
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دانستند کھ  البتھ و صد البتھ نمی .ای تنیده بود دوباره سر از تخم در آورده است دوران رضا شاه بھ دور خود پیلھ
روشنفکران ھم مثل  :در مقابل مالھاست العمل رژیم در حقیقت نسخۀ بدل عکس  آخوندھا  واکنششان در مقابل

ای  لقمھ  ھا ھر دو این تصور باطل را داشتند کھ بھ این .کردند گردانندگان رژیم از طرف این دستھ احساس خطر نمی
 .برند دھند و بھرۀ اصلی را خود می می

جمھوری «وقتی نتیجۀ انقالب،  راه و جاده را برای مالیان ھموار و آماده کردند و  ھا بھ دلیل تمام این ندانم کاری
بپرسد در   شد تازه تعجب ھم فرمودند کھ پس چرا دمکراسی بھ وجود نیامد! و ھیچ کس ھم نبود کھ از آنھا» اسالمی

کدام مرحلھ شما خواستار دمکراسی شدید؟ شما کھ در تمام مدت مشغول گرداندن تسبیح بودید و سرگرم تلمذ در محضر 
اقل پس از انقالب م ھم این شھامت را نداشتند کھ الدر بارۀ دمکراسی را داشتید؟ و ھیچکداآقایان کجا فرصت گفتگو 

 ھمھ شان بھ حمدهللا معتقد بودند کھ انقالب خوب بود، دیگران آن را دزدیدند!  -اند  بگویند کھ اشتباه عظیمی کرده
ش را مایۀ گیا گستاخی اسباب ورشکستتواند ب دکان غریبی است دکان روشنفکری و منحصر بھ فرد در دنیا، کھ می

 ش کند!ان بعدیدست دک
 

کھ ذکرش گذشت، توانستند عوام را گمراه کنند و اراذل  صفش آمد و در فقدان نخبگان واقعیی کھ وروشنفکران در جوّ 
 .را برانگیزند

ای  حادثھ .ان استآنچھ مشکل است آرام کردن بھ موقع شورشی .ترین کارھاست شوراندن و غوغا بھ پا کردن از سھل
 .کنم کھ ظن مبالغھ بر من مبرید را از تجربیات خودم برایتان نقل می

تازه از شبانھ روزی در آمده بودم و تعطیالت تابستان را برای دیدار خانواده در تھران  .ھفده یا ھجده سال داشتم
احتماالً  -ماند، اتوموبیل پدرم را  میحرکت  بعد از ظھری در قلۀ گرما، کھ ھمۀ شھر در پنجۀ آفتاب بی .گذراندم می

در خیابان تخت جمشید بھ  .دلی از عزای ماشینرانی در آورم ھا  برداشتم تا در خلوت خیابان -بدون کسب اجازه از او 
  .رفت و در آن پیچیدم ای رسیدم کھ بھ سمت شاھرضا می کوچۀ باریک یک طرفھ

کشیده کھ در خنکای دھانۀ ھر کدام مغازه دار یا شاگرد دکانی با آن  ھای نیمھ در کوچھ فقط چند دکان بود، با کرکره
نزدیک بھ اواخر کوچھ ماشین فولکس واگنی نزدیک بھ دیوار  .ھای کذایی بھ خواب رفتھ بود و پیژامھ ھا  زیر جامھ

ضا رو بھ یعنی از سمت شاھر - بھ رو  درست وقتی من بھ کنار آن رسیدم جیپی ھم کھ از طرف رو .پارک شده بود
پھنای کوچھ و فولکس واگنی کھ مقداری از این عرض کم را گرفتھ بود  .آمد دماغ بھ دماغ من شد می -تخت جمشید 

جیپ شمارۀ دیپلماتیک  .داد  بنابراین یکی از ما باید بھ دیگری راه می .داد کھ دو ماشین از کنار ھم بگذرد اجازه نمی
بھ ھر حال مردی آن را  .ای امریکایی بودند شینان آن ھم ظاھراً خانوادهسرن .داشت و متعلق بھ سفارت امریکا بود

  .راند و زنی در کنارش بود و دو بچھ ھم بر صندلی عقب نشستھ بودند می
دانستم ھمانجا ایستادم تا جیپ راه را باز کند، ولی برخالف انتظار من، رانندۀ  من چون حق عبور را ازآن خود می

با اشارات سر و دست، کھ کامالً گویا بود ولی اصالً دوستانھ نبود، بھ من حکم کرد کھ عقب  جیپ ھم تکان نخورد و
سر و صدای ما خواب نیمروز دکانداران را بر ھم زد و جمعی  .من با صاحب جیپ بھ سر و کلھ زدن پرداختم .بزنم

شما کوتاه بیایید  :گفت .برایش گفتم .یکی از تماشاگران خوابزده از من پرسید موضوع چیست .را بھ دور ما گرد آورد
 .بقیھ ھم با او دم گرفتند .کند کھ او زودتر رد شود یا شما حاال چھ فرق می -خارجی ھستند و مھمان ما  ھا این .خانم

اوالً من از طرف قانونی داخل کوچھ  :من راستش بیش از پیش اوقاتم تلخ شد و دست بھ نطق و خطابھ گذاشتم کھ
ام و او تازه وارد  جیپ مرتکب کار غیر قانونی شده است؛ بھ عالوه من دو سوم کوچھ را طی کرده ام و صاحب شده

م خواھید کھ از حقّ  شما چرا از من می .ام او با من تندی کرده است ادبی نکرده گذشتھ من با او بی ھا است؛ از این
ب یا افریقایی بودید برای اینکھ حق ھموطنتان اگر شما ترک یا عر .تی ھستیمحمیّ  صرف نظر کنم؟ اصوالً ما مردم بی

ھای خودم بودم کھ  و چنان غرق منطق حرف .دادید و الی آخر ضایع نشود بیش از این از خودتان غیرت نشان می
کود شده بود   ھا این جمع خواب آلود بھ طرف آجرھایی کھ مختصری باالتر از محل توقف ماشین ،متوجھ نشدم کی

من برای یک لحظھ فاجعھ را بھ  .بھ پاره آجری با جنجال و سر و صدا رو بھ جیپ راه افتاد رفت و ھر یک مسلح
حاصل است و ممکن  دانستم کھ دیگر ھر چھ بگویم بی چشم دیدم و عجز خودم را در آن موقع حس کردم، چون می
آمد این بود کھ بھ فریاد بھ  ر میکاری کھ از دستم ب تنھا .نیست بتوانم از ھجوم این جمعیت بھ خشم آمده جلوگیری کنم

خودم ھم پشت فرمان نشستم و با سرعتی کھ ممکن  .بحث و جدل پا را روی گاز بگذار و برو بی :رانندۀ جیپ بگویم
 .بود از آن محل فاصلھ گرفتم

 
راه  توان غوغا بھ آسان می .را بھ ھیجان آورد توان آنھا آسان می .توان بازی کرد با احساسات مردم آسان می

آنکھ مطمئن باشد اسباب الزم را برای مھار  خواند حق ندارد بی ولی آن کس کھ خود را مسؤل و متعھد می .انداخت
 .کردن جنجال دراختیار دارد جنجال راه بیندازد

 
ام و کماکان ھم تصویری  ھایی است کھ من کمابیش در کتابم و در قالب داستان در بارۀ روشنفکران زده حرف  اینھا

حبت فقط از دانند کھ در این اثر ص اند می را خوانده »در حضر«آنھایی کھ  .دانم ام دقیق می داده  ا کھ از آنھار
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 »در حضر«قصد من از نوشتن  .گفتار امروز ما فقط بھ این جنبھ از کتاب اختصاص دارد اروشنفکران نیست، منتھ
ام در این کتاب حوادثی را کھ بر ایران گذشت با  من خواستھ .مطلقاً برشمردن گناھان این دستھ یا آن گروه نبوده است

٭٭ بود در » دنی ریشھ«ابعادی کھ منطبق با واقعیت آن حوادث است ثبت و ضبط کنم و مشوقم در این کار گفتۀ 
در اینجا فرصت آن نیست کھ بھ محتوای این اثر بپردازم فقط  .نوشتھ است »انجمن مقدس«ای کھ بر کتاب  مقدمھ

بھ « :ص تاریخی است و جملۀ دنی ریشھ در مقدمۀ آن ایناثری تحقیقی و خاص و خلّ  »انجمن مقدس«در بگویم کھ اینق
ھای بعد ناشناختھ مانده  رین حوادث تاریخی فرانسھ است و اگر از نظر نسلت ی از عمدهوجود آمدن انجمن مقدس یک

ده است کھ آن را بر زمینۀ داستانی بنشاند تا برای است از آن روست کھ الکساندر دوما یا ویکتور ھوگویی پیدا نش
 ».ھمیشھ در اذھان بماند

 
کنم، اما بھ عنوان نویسنده این وظیفھ و فقط این وظیفھ را برای خود قائلم کھ  من خودم را با این بزرگان قیاس نمی

چون با نظر جورج سانتایانا ھای آینده در قالب قصھ زنده نگھدارم،  خاطرۀ حوادثی را کھ بر وطنم گذشت برای نسل
 .اش محکوم است قومی کھ حافظۀ تاریخی ندارد بھ تکرار اشتباھات گذشتھ :گوید ٭٭٭ کامالً موافقم کھ می

 
 .متشکرم

 
   .ایراد شد») سیرا«در دانشگاه میشیگان (کنفرانس  1991در تابستان  و ھای برکلی و شیکاگو  در دانشگاه ٭ این سخنرانی

  )1989و.   1927(ت.  مورخ فرانسوی Denis  Richet٭٭ 

  )1952  .و 1863  .فیلسوف امریکایی (ت G. Santayana٭٭٭ 
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  کنگرۀ جھانی نویسندگان
 *"آزادی نوشتن" 

 
 
 

 ھا، آقایان خانم

 
پیش از پرداختن بھ صحبت اصلی مایلم از ھمسر نخست وزیر اسپانیا صمیمانھ قدردانی بھ عمل آورم، چون بانو 

ھای زن ستیز آن رژیم سر باز زد و  بھ جمھوری اسالمی بھ دلیل سیاست اکتبر گذشتھ از ھمراھی شوھرشآزنار در 
من قصد « :خواست بر او تحمیل کند، اضافھ کرد در اعتراض بھ پوشش اسالمی کھ تشریفات حکومت مالیی می

دارد و بھ جایش فکل و کراوات ببندد؛ ندارم آقای خاتمی را ھنگام سفر بھ اسپانیا وادار سازم کھ عبا و عمامھ را بر
من بھ این بانوی » .دلباس پوشیدن مرا برایم تعیین کن دھم کھ نھ او، نھ ھیچ کس دیگر، نحوۀ متقابالً اجازه نمی

 ای  هشوم کھ من ھم چنین اجاز کنم و یادآور می بزرگوار بھ دلیل این اعتراض بھ جا و اقدام شایستھ ادای احترام می
 یستق انتخاب پوشش فقط یکی از حقوقدر حقیقت ح .دھم و بھ ھمین دلیل ناچارم کھ در تبعید بھ سر برم بھ کسی نمی

  .کھ رژیم ایران از من سلب کرده است و در نتیجھ فقط یکی از دالیلی کھ مرا بھ تبعید رانده است
 

 مقدمھ
یشھ در چنین مواقعی نویسندۀ محبوبم ھم .ام امروز درمانده ،راستش در توصیف حوادثی کھ در ایران بر ما گذشتھ

عجز امروزم را نیز یکی از  .گردم طلبم و ھرگز ھم از نزد او دست خالی باز نمی جیمز تربر را بھ کمک می
درد و  کند کھ نقلش بھ مراتب بیش از گزارشی پر ھای کوتاه این طنزنویس پرتوان امریکایی جبران می افسانھ

این افسانھ  ت.وق حیاتی ایرانیان، زبان حال ماسھوری اسالمی و پایمال شدن حقطوالنی دربارۀ عملکرد عمال جم
  .ھا بھ ارمغان آوردند کھ آزادی نوین را برای خرس یستیھا داستان میمون

ھای ساده لوح  خرسد! چھ شعارھا کھ سر ندادند! و ھا کھ نکردن ی تحمیل آزادی نوین چھ چرب زبانیھا برا میمون
   :شنیده بودند کھ کسی بھ آنھا بگویدھرگز در گذشتھ ن

  ».نایستید ید بھ ما تکیھ کنید بر پای خودتوان تا وقتی می«
 :و یا

 ».داریم تا ھمگی را از عذاب انتخاب برھانیم ما بار اندیشیدن را از دوش شما برمی«
و چرا پذیرفتند کھ ھمگی بی چون د ھا را مجذوب و مرعوب کر بھ قدری تازگی داشت و چنان خرس ھا این حرف

ای از بینی خرس جلودار بگذرانند و زنجیری بھ  را با طنابی بھ ھم متصل کنند و حلقھ ھا قالده بھ گردن ببندند و قالده
  .ھا بسپارند ن زنجیر را بھ کف با کفایت میمونآن حلقھ بیاویزند و ای

   :مژده دادند کھ ھا بھ خرس ھا وقتی این ھمھ انجام شد میمون
حاال شما مختارید کھ ھر چھ ما  .گوییم تأیید کنید گوییم بکنید و ھرچھ می ا آزادید کھ ھرچھ ما میحاال شم«

ما در این روز شما را از قید آزادی  !خواھران و برادران .گوییم تکرار کنید خواھیم بگویید و ھرچھ می می
 »!ایم رھانده

 !وندان بی ھیچ کم و زیاد ما را از قید آزادی رھاندندآخ .این دقیقاً داستان ھموطنان من است تحت قیمومت مالیی
 
 حذف آزادی نوشتن 1

برای  .آزادی نوشتن، کھ مضمون محوری این کنگره است، از نخستین روز بھ قدرت رسیدن مالیان از ما سلب شد
ا را تا بھ امروز اران رژیم اسالمی آغاز کنم و بعد ماجرذاشتھ باشید ناگزیرم کھ از بنیانگتری د آنکھ تصویر روشن

اوضاع بھ «و » در ایران تغییرات اساسی پیش آمده است« :رسد کھ زیرا اخیراً گاه این ندا بھ گوش می .پی بگیرم
  .کنم کھ بھ توضیحی نیاز باشد بنابراین تصور می - از این قبیلو » تمراتب بھتر از پیش اس

ھای باستان  ابتدای تراژدی انقالب، مانند پیشگویان نمایش او در .کنم با نظرات خمینی دربارۀ آزادی نوشتن آغاز می
و نویسندگی بھ روشنی  کنند، عصارۀ نظرش را در بارۀ نویسندگان بازیگران را بیان می کھ در بدو حکایت سرنوشت

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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شکنید ب« :ھای خمینی پس از بھ ثمر رسیدن انقالبش، خطاب بھ نویسندگان چنین بود . یکی از اولین پیامبھ زبان آورد
 »!بروید در عوض قرآن و تفسیر بخوانید .قلم ھایتان را

بینم اضافھ کنم کھ قصد این مرد از این  در اینجا برای حاضرینی کھ ممکن است خمینی را درست نشناسند الزم می
 .حرف مطلقاً شوخی نبود بلکھ مقصودش بھ کرسی نشاندن دقیق کلماتی بود کھ بر زبان رانده بود 

آنچھ « :ی از امامان جمعھ در شرح و تفسیر افاضات امام بزرگ، بر ایرانیان حیرتزده فاش ساخت کھپس از او یک
با سختگیری کامل از نظر  ھا ازین پس اینگونھ نوشتھ .نداشتھ است ای ھرمان تا کنون نوشتھ شده جز فساد نتیج

جھات اشکالی نداشت اجازه انتشار شود و اگر از جمیع  بررسی می ...اسالمی، اخالقی، سیاسی، اجتماعی و و و
 !»خواھد گرفت

اگر اصوالً نیاز بھ رمان باشد بعد از این فقط فقھا رمان « :کرد کاملوزیر ارشاد وقت ھم با لحنی اداری تصویر را 
 !»بنویسند

 
 دارد عھده بر ارشاد وزارت را وظیفھ این 2

بیند، را الزم ب» وزارت ارشاد«است کھ رژیمی داشتن  کند این متحیر می ھا آنچھ ھمیشھ مرا حتی بیش از این ھذیان
است، و طرفھ اینکھ فرھنگ را ھم تیول ھمین وزارتخانھ کند و آن را از مقولۀ مسایل  چوپانی گلۀ مردماش  کھ وظیفھ

برای حاضرین در این جلسھ گرچھ این مطالب غریب و دور از ذھن است ولی الاقل  !ارشاد کردنی بھ شمار آورد
 .تجسم وضع ایران امروز گویاست برای 

نظرگاه خمینی و اعوان و انصارش در زمینۀ آزادی بھ طور اعم و  ای هبھ ھر حال حتی بدون چنین وزارتخانۀ مسخر
ً ا .داشت ترین ابھامی بر نمی آزادی بیان و اندیشھ بھ طور اخص کم مامی تز فردای پیروزی انقالب تقریبا

ھا توقیف شد و  ھا وھفتھ نامھ بسیاری فصلنامھ .گردید و ھرکدام بھ مالیی ھبھ شد ھای پر خواننده مصادره روزنامھ
سرنوشت نویسندگان و خبرنگاران از سرنوشت نشریات ھم ناگوارتر  .چندی از آنھا برای ھمیشھ بھ محاق تعطیل افتاد

ر شکنجۀ زندانبانان بر اث» بیست و سھ سال«مؤلف کتاب  - سالھ ٩٧ - علی دشتی :فقط بھ عنوان نمونھ .بود
بھ ما گفتند بر اثر  -سعیدی سیرجانی نویسندۀ شیرین قلم پرخواستار بازداشت شد و در زندان جان سپرد  .درگذشت

بھ جرم موافقت با رژیم شاه و سعید سلطانپور شاعر ھمان  -اعدام شد » خواندنیھا«امیرانی سردبیر  .سکتۀ قلبی
پرویز ناتل خانلری، از ادیبان کم نظیر ایران، بھ زندان ! مخالفت با رژیم شاه ولی البد بھ اتھام -سرنوشت را داشت 

ترین مورخ تاریخ ادبیات ایران، ناگزیر  ذبیح هللا صفا، بزرگ .افتاد و مدت کوتاھی پس از آزادی چشم از جھان بست
مترجمین  میرعالیی یکی از .بھ ترک وطن شد و در تبعید دور از تحقیقات و منابع تحقیقی و شاگردانش از دنیا رفت

اش انداختند تا بگویند کھ از  با یک بطری خالی عرق پشت در خانھپرکار را کشتند و بھ صحنھ سازی جسدش را 
  ...و و و شرب الکل مرده است

 
 شود اجرا نتوانست برنامھ آن چرا ٣
ممکن نیست، بھ  - کار گرفتھ شود ھرچند آن زور وحشیانھ و بیرحمانھ بھ - ا ساکت کردن ملتی با توسل بھ زورام

تحقق آرزوی خمینی در مورد  .دیرینھ دارد ای ھپیشین ،ش بھ ادبیات موروثیران کھ دلبستگیویژه ملتی چون ملت ای
آن تر از  این بود کھ جامعۀ ایرانی پیشرفتھترین دلیل شکستش  مھم .شکستن قلم نویسندگان با موانع جدی روبرو شد

معنا شود و دلیل عمدۀ دیگر ضعف رقت بار رژیم اسالمی است ناشی از فقدان یک  ی چنین بیاست کھ تسلیم فرامین
ھای تام گرا چون فاشیسم و کمونیسم، کھ  دیگر رژیم ایدئولوژی منسجم و ساختار سازمانی کارآمد و قابل مقایسھ با

 .شود ای می مانع از بھ ثمر رسیدن چنین برنامۀ ابلھانھ
خواران خمینی دریافتند کھ برای پذیرفتھ شدن در جھان ناگزیر باید از تعالیم امام و رھبر با گذشت زمان میراث 

در مورد مسائل اقتصادی ھم بھ بوتۀ فراموشی را ھمانگونھ کھ رھنمودھای آن مرحوم  - خویش فاصلھ بگیرند
ھ کنند و تظاھر نمایند کھ بھ تر از خود بھ جھانیان عرض پا افتادند تا تصویری قابل قبول پس بھ دست و .انداختند

بھ این منظور خانھ آب و جارو  .رود، آنھا برای نوشتھ و نویسنده شأنی قائلند خالف آنچھ از چنین رژیمی انتظار می
بھ سر  یو دست چرب افتاد، نمایشگاه کتاب راه رسید، مھمان از فرنگ گرفت جواز انتشارنشریھ و روزنامھ  ، چندشد

 ھا البتھ نیازی بھ یادآوری نیست کھ مؤسسات انتشاراتی و چاپخانھ ه شد.ان و شاعران کشیدو گوش بعضی قصھ نویس
 قایم پرده پشتفت ر ھم ارشاد وزارت .کماکان دربست تحت نظارت دقیق آخوندان یا رسوالن مورد اعتماد آنھا ماند

 .کند اعمال را نظارتش ھمانجا از تا شد
 
 سانسور اقسام ۴

سانسور در ایران امروز اشکال مختلف  .امل نوشتن ممکن نبود بھ جایش سانسور برقرار شددر نھایت چون منع ک
گاه در لفافھ و نرم مثل دادن  و - گاه عریان و خشن مثل سوزاندن کتابخانھ، مقوا کردن کتاب و کشتن نویسنده .دارد

با باال » ھا غیرخودی«کشان و و شکستن کمر سر» ھا  خودی«سوبسید کاغذ بھ سر بھ راھان و پیش خرید کتاب از 
 .بردن روز افزون بھای کاغذ و چاپ 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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داند کھ زبدۀ صاحب فکران و صاحبان قلم کشور کھ  رژیم مالیی نیک می .موضوع سانسور فقط خاص داخل نیست
ً ند موی دماغش بشود بنابراین مرتبتوا بھ خارج کوچ کرده است، ھمیشھ می در صدد پرداخت حق السکوت بھ  ا

در این زمینھ چاپ و  ھا ترین رشوه افتاده پیش پا( .کنند ھم کمتر صدا را بھ اعتراض بلند می کھ اصوالً  یستآنھای
نویسان  اک مورد یکی از انشدر ی .ھایشان انتشار نوشتجات این حضرات است در نشریات داخلی و احیاناً چاپ کتاب

 .)م راه بیاندازدباف بھ ایران دعوت شد و حتی گذاشتند دستگاه نشری ھ فلسفھ
فروشند نھ فقط اسم و  کنند و آزادی خود و دیگران را بھ ھیچ قیمتی نمی آنھایی کھ بھ ھیچ بھایی سکوت پیشھ نمی

ترین تعرضات این رژیم قرار  ترین و پست ت ایران زدوده شده، بلکھ ھدف زشتھای تاریخ ادبیا رسمشان از کتاب
بار تجدید چاپ شده بود در این دوران اجازۀ پانزدھمین چاپ را  ١۴انتشار  از زمانیک کتاب تحقیقی ادبی کھ  .دارند

یکی از  .دریافت نکرد چون قطعاتی از داستان ھای کوتاه یکی از نویسندگان ناسازگار با رژیم در آن نقل شده بود
ن از سلمان رشدی و مستعفی تحویل گرفت چو اً را از وزیر ارشاد اخیر ھا مدافعین آزادی بیان ناھنجارترین دشنام

شنیدم کھ فرزانھ تأئیدی، یکی از  :انگیزتر ھای دیگر با نتایجی بسیار تأثر مثال .تسلیمھ نسرین دفاع کرده بود
غیابی محکوم بھ  ای ھدر محاکم »بدون دخترم ھرگز«سینما و تئاتر ما، بھ خاطر بازی در فیلم شناختھ شدۀ بازیگران 

بھ دست رسوالن جمھوری اسالمی  ،»آزادگان«مذھبی  سردبیر نشریۀ ضد ،اندانم کھ رضا مظلوم مرگ شده و می
 ....ذبح اسالمی شده است

ً ھم موفق شده اینکھ این آقایان غالباً کوشیده دیگر از سانسورھای مالیان ای ھنمون اند کھ مانع از پخش  اند و غالبا
این کار  .کنند ن در خارج از مرزھای ایران تھیھ میھای رادیویی و تلویزیونی ایرانیا ھایی شوند کھ فرستنده برنامھ

دارد ولی برای لطمھ زدن بھ آزادی فکر و نظر و زبان ھیچ  دانیم کھ از نظر فنی مخارج بسیار سنگین بر می می
  .کند در نظر آخوندھا گزاف جلوه نمی ای ھھزین

 
 خودفروش یا مطیع ھنرمندان ۵
بھ الگوی آشنای رئالیسم کھ (المی طریقی بسط نوعی ادبیات و ھنر است حکومت برای بھتر نمودن خود و بھ نیّ 

، با )بینیم بھ گاه در این طرف دنیا میش را ما ھم گاه زشت و بی رنگھای  نمونھو  سوسیالیستی قواره گرفتھ است
تعدادی  دالرھایی کھ ھنوز بھ حساب خصوصی آخوندان ریختھ نشده و البتھ بھ برکت اغوای مصرف مقداری از پترو

 .است شده ممکن از قلمزنان و نقاشان و فیلمسازان،
استفاده از درآمد نفت و آرزوی آخوندان برای یافتن جایی در میان جامعۀ ملل آشکارتر از آن است کھ نیازی بھ بسط 

  .استباید صورت بپذیرد، محتاج مختصر توضیحی  داشتھ باشد، اما ھمکاری نویسندگان با آخوندھا کھ قاعدتاً نمی
توان رد این پدیده  می .نیست ای ھدر یک جامعھ امر تازه و ناشناخت »غالبان«با نیروی مسلط » انمغلوب«ھمکاری 

با » ھنرمندان«ھای ھمکاری  در تاریخ معاصر نمونھ .را در کشورھای مختلف و مراحل گوناگون تاریخ مشاھده کرد
نیا، استالین در شوروی و حکومت ویشی در دوران اشغال ھایی چون رژیم ھیتلر در آلمان، فرانکو در اسپا رژیم
 .در فرانسھ در تواریخ ثبت است ھا نازی

ی کھ شخصیتی شکل در حکومت شبھ ملوک الطوایفی مالیان ھمۀ کسان .متأسفانھ ایران در این مورد استثنأ نیست
حمایت او بھ امرار معاش بپردازند و اگر گردند تا تحت  ھایی متزلزل دارند مداوماً در پی اربابی می نیافتھ یا آرمان

 .ای باال بروند بخت یاری کرد از نردبان ترقی اجتماعی ھم پلھ
رو و تندروست کھ بعضی از  جناح بندی در بین آخوندان حاکم بر ایران بھ مراتب متعددتر از آن دو گروه میانھ

راه را برای بخشی  ھا تعّدد این دستھ بندی .م کنندکوشند ما را بھ آن متقاعد و سرگر روزنامھ نگاران ساده اندیش می
 .از ھنرمندان ھموار کرده است تا با توسل بھ این یا آن گروه خدمات مورد نیاز را در مقابل مزد و مزایایی ارائھ دھند

تواند از خودسانسوری شروع  خدمات می .ھای دریافتی ھمھ ھم طراز ۀ خدمت ھمھ یکسان است و نھ پاداشنھ نحو
 کماز برخورداری از یک زندگی  ھا پاداش .پیش برود ھا ود و تا گفتن مجیز رژیم یا ال اقل سرکردۀ یکی از جناحش

 .دردسر تا مزد و مواجب و جایزه و سفر بھ خارج بھ عنوان جعبھ آینۀ تبلیغات رژیم آخوندی، درجات دارد
در زمان  .کنم ید یک نمونھ خدمتتان عرض میھای ارسالی از جمھوری اسالمی واقف شو برای آنکھ بھ رسالت دستھ

ھاشان  ھ بودند تا از کمبودھا و گرفتاریاز اقصی نقاط عالم بھ چین رفت ھا گردھمایی زنان در کنفرانس پکن کھ خانم
بگویند، گروه فرستادۀ حکومت مالیی در این نشست شرکت کرد برای اینکھ بگوید نھ فقط زن در ایران اسالمی 

 !ودی ندارد بلکھ برای خوشبخت کردن دیگر زنان دنیا باید مرجع تقلید قرار بگیردگرفتاری و کمب
کنند بلکھ متأسفانھ زندگی  ال با رژیم در انحصار آنھایی نیست کھ در داخل زندگی میھای فعّ  اینگونھ ھمکاری

داخل مملکت و بھ منظور  کھ برای حفظ ارتباط با ای ھایرانیانی را کھ در خارجند نیز آلوده است، بھ خصوص آن دست
اند و گویا این  بول و تحمیلی آن رژیم گردن نھادهرفت و آمدھای بدون دغدغھ بھ تمام قواعد و قوانین غیرقابل ق

از ھمین رو حق است کھ میان تبعیدیان واقعی و مھاجران و جھانگردان و مسافران  .بینند  اوضاع را ناھنجار ھم نمی
 .ئل شدگاه بھ گاه تفاوت اساسی قا

 
 ھنر بازار بزک و پردازی صحنھ ۶
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 :بھ حرف اصلی مان برگردیم
برای اھل منبر و عمامھ  تنھا ھای اخیر کھ با زرق و برقی شدن در این سال یستای و نمایش این وضع و حال باسمھ

بھ شما عرضھ مفید فایده بوده است ولی بھ عنوان تغییرات عمده و باز شدن جامعۀ ایرانی و رعایت حقوق شھروندان 
 .شود می

  :خالصۀ این تغییرات و اصالحات بھ شرح زیر است
 .دی خندانجانشینی آخوندی اخمو با سیّ + 
  .گزینش تعدادی از قلمزنان دستچین شده برای انجام سفرھای کم و بیش آشکار تبلیغاتی+ 
  .جایزه دادن و بزرگداشت برگزار کردن بھ قصد تحبیب+ 
  .دتمحض برقراری و تحکیم موّ  ،خارجی عرصۀ فرھنگدعوت مرتب صاحب نامان + 
  .پرکن برگزاری نمایشگاه ساالنۀ کتاب و انتشار آمارھای دھن+ 

درمورد این آخری یکی از دوستان نویسنده برایم نوشتھ بود کھ از رمان و دیوان شعر و کتاب داستان در نمایشگاه 
  !میلیونی ۵٠رضھ شد و جزوۀ نماز در تیراژ عنوان کتاب مذھبی ع ١۵٠٠خبر چندانی نیست ولی در یکی 

معممین اسالمی ساکن ایران  .یکی دیگر را ھم خدمتتان عرض کنم .ازین ترفندھا این حضرات در آستین فراوان دارند
گاه بھ گاه یکی از نوازندگان یا خوانندگان ایرانی را، کھ بیشترشان در خاک وطن دربندند و حق دادن کنسرت و 

د کھ با یک تیر چند نکن  افل عمومی را ندارند بھ یکی از ممالک اروپایی یا ایاالت امریکایی روانھ میخواندن در مح
د و در نتیجھ از نبنشان شان برای زمانی فرورا برای شنیدن موسیقی آشنای ملک ھم عطش تبعیدیان :دننشان زده باش

ھای این خوانندگان و نوازندگان را کھ  ندیدیگر اینکھ ارز حاصل از ھنرم د ونشان بکاھدریھ شدت عصیان در ب
  .د و باألخره اینکھ باز نمایش دھند کھ رژیم ھنرمند نوازست نبرای ادامۀ حیات رژیم الزم است بھ داخل بکش

و این اوضاع و احوال  کنند ھایی کھ بھ فکر منافع آنی اقتصادی ھستند تظاھر بھ قانع شدن می بھ اعتقاد من تنھا دولت
ند رس میبھ این نتیجھ گذارند و در عالم چرتکھ انداختن  ب افزون شدن آزادی بیان و اندیشھ در ایران میرا بھ حسا

و  یستھ شان برای بھ دست آوردن قراردادی پرآب و نان ھزینۀ ناچیزکھ نادیده گرفتن محرومیت ایرانیان از حقوق حقّ 
  .ن رفتارروی کار آمدن رئیس جمھور تازه بھانۀ مناسبی برای توجیھ ای

در اینجا ھم مجدداً از شما تقاضا دارم کھ مثل بسیاری افسون این افسانۀ سراپا دروغ نشوید کھ در این اواخر بازارش 
ھمھ از آغاز در  .جدید نیست ھا ام فعلی کھ برای شما تازگی دارد برای ھیچکدام ما ایرانیچھرۀ حکّ  .گرم است

اند و در چند سال گذشتھ در راه تحکیم والیت فقیھ و جایگزینی قوانین  ودهانسانی سھیم ب ریختن شالودۀ این رژیم غیر
خاتمی را کھ نآ .اند اند و ھمھ از آن بھ طرق مختلف بھره برده ستورات خشن و مطرود مذھبی کوشیدهبشری با د

ن دانشجویان بیزاری او را از آزادی و آزادیخواھی در زمان بھ فغان آمدبی تردید ند خوا میرئیس جمھور مصلح 
  طبعاً کتاب او را در تأیید فتوای قتل سلمان رشدی نخوانده داند میی کھ مھاجرانی را مدافع ارباب قلم کسه است، ندید

 .ستا
 
 پایان ٧

مایی کھ برای آزادی اندیشھ و بیان ارزشی واال قائلیم، مایی کھ کامالً آگاھیم کھ  ،مای همایی کھ امروز در اینجا گرد آمد
بیند، گمراه و خام این  پایمال شود بشریت در کل و جمع از آن آسیب و زیان می ھا  جھان اینگونھ آزادی ھرکجای

ھای  ممیزی بھاختناق و سانسور کھ ابعاد  دانیم کھ در سرزمین من، در جایی ما باید بدانیم و می شویم. تبلیغات نمی
  .ی از ھرچھ معناست تھی شده است، کلمۀ آزادماند میدوران تفتیش عقاید قرن شانزدھم اروپا 

برند و با تنبیھات  من بھ ھر کالمی در مظان اتھام کفرگویی و بدعتگزاری بھ سر می زادگاهتا ھنگامی کھ نویسندگان 
تازیانھ در مالء عام و زندانی شدن با بزه کاران و جانیان روبرویند، در ایران خوردن قرون وسطایی نفی بلد و 

 .معناست تی پوچ و بیعبار» آزادی نوشتن«
کھ باید از الگویی خاص پیروی کند  ای هنویسند .یستکھ نباید از عشق سخن بگوید محکوم بھ خودسانسور ای هنویسند

 .یستاحی مذھب و مرامی باشد محکوم بھ دروغ پردازکھ ناگزیر بھ مدّ  ای هنویسند .یستمحکوم بھ مبتذل گوی
 .یستآوای اد کند محکوم بھ مرگ بیاش انتق ای کھ نتواند از جامعھ هنویسند

ما برای رسوا کردن این رژیم بھ کمک شما فرھیختگان و دانشمندان کھ امروز در اینجا حاضرید، از ھر خاک و 
 .د، نیازمندیم تا چھرۀ واقعی غاصبین آزادیمان را بھ دنیا بنماییمای ھملکی کھ برخاست

 ».سپارد اصلی زندگی ره می کھ در جادۀ یستا  ھمان آیینر«:استاندال گفتھ است
خواھیم کھ این آیینھ را صاف و شفاف در امتداد جاده بھ حرکت درآوریم تا با وفاداری و  ما نویسندگان ایرانی می

 .ھمین و بس -گذرد بنماییم  صداقت و امانت آنچھ را بر جامعۀ ایرانی می
   در این راه ھمراه ما بمانید.

  
ای چاپ سوئد در ھمان زمان  بھ فارسی نیز بھ تقاضای نشریھ متن بازنویسی  .ایراد شد ٢٠٠١در دسامبر  این سخنرانی بھ زبان انگلیسی *
  . امیرشاھی صورت گرفت مھشیدوسط خود ت
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یکی از معتبرترین مراکز تحقیق  -) Guillénدر آن تاریخ کنگرۀ جھانی نویسندگان زیر نظر وزیر فرھنگ اسپانیا و بھ میزبانی بنیاد گیلن (
فقط بھ قدمت و زیبایی  (وایادلید مرکز استان کاستیل .) در این شھر تاریخی اسپانیا منعقد شدValladolidو شھرداری وایاُدلید ( -ادبی 

بھ ھمین  و شود ترین اسپانیایی در این منطقھ صحبت می ئید صاحب نظران فصیحأعروفیتش از این بابت است کھ بھ تشھرت ندارد بلکھ م

ھای خبری اسپانیا  اھمیت فراوان تلقی شد و در رسانھگرد آمدن نویسندگان در این شھر با  .ادب در آن ارج و قربی ویژه داردخاطر زبان و 
   .بازتابی گسترده داشت
رئیس انجمن بین  :سوای نویسندگان مدعو، سخنرانان در نشست دو روزۀ کنگره عبارت بودند از .بود »آزادی نوشتن«مضمون اصلی کنگره 

انی از لمللی قلم از انگلستان، رئیس انجمن قلم آلمان، رئیس بنیاد فرھنگ و ھنر اتحادیۀ اروپا، رئیس کانون حمایت از نویسندگان تبعیدی و زندا
 انگلستان، آلمان،کشورھای نویسندگان مدعو از  .ھای سن دیھ گو، بارسلون، ده اوستو، و مادرید شماری از استادان ادبیات دانشگاهنروژ، 

  .مھشید امیرشاھی از فرانسھ بھ این کنگره دعوت شده بود .کوبا و آرژانتین بھ وایادلید آمده بودند ،ترکیھ، اسپانیا، کلمبیا، نروژ
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  *پذیرش جایزه و وصف سفر
  
  
  

  آغاز سخن:

  
  ھا، آقایان، خانم

  
ظھور  مأوا و در حضور مھر  درنگ و بھ صراحت عرض کنم از اینکھ امروز در این دانشگاه جنت اجازه بدھید بی

! یستتابانھ باشد و در مأل عام، اسباب رسوای گرچھ کامال آگاھم کھ اظھار شعف، بھ ویژه وقتی بی -شما ھستم شادم 
  کند مستوجب مالمت است! داری دلش را نزد آشنا و بیگانھ سفرۀ حضرت عباس می کسی کھ بدون خویشتن

  
  :سپاس

  
 .کنم اید تا این لحظات را با من باشید، صمیمانھ تشکر می اید و قدم رنجھ کرده اشتھت گذاز یکایک شما کھ بر من منّ 

اند و دیگرانی کھ آثار مرا  ای در نظر گرفتھ نویسی بھ زبان فارسی جایزه ھمچنین از کسانی کھ برای ھنر داستان
  .اند، نھایت سپاس را دارم ھنرمندانھ و در نتیجھ سزاوار این جایزه تشخیص داده

  
  :خود نگاره

  
اند کھ طبق رسم و سنت، مختصری از خودم و شیوۀ کارم حرف  در دعوتنامۀ رسمی دانشگاه استنفورد از من خواستھ

چون  -دھم دیگران این وظیفھ را بر عھده بگیرند  متأسفانھ باید اقرار کنم کھ من در این امر عاجزم و ترجیح می .بزنم
جواب نمانده باشد،   ھذا برای اینکھ تقاضا بی توانم! مع بیندازند، خودم نمی در آستین من توانند باد می »دیگران«

  ....کنم طرحی ابتدایی و شتابزده از دریافت کنندۀ جایزه ادبی بیتا برایتان ترسیم می
از ذھنم بھ دور بود، در آن دوران خوشی کھ  ھا در زمانی کھ حتی فکر انتشار اثری فرسنگ -ھای مدید پیش  مدت
ام تنھا با کاغذ و قلم، رضایت کامل برایم  خواند و در میان گذاشتن افسانھ و قصھ سحر کلمھ مرا بھ نوشتن می فقط
مطلقاً امروز بھ خاطر ندارم  .»من شبیھ ھیچ کس نیستم« :داستانی را شروع کردم کھ جملھ اولش این بود -آورد  می

 خودم دارم، احتماال ھدفم خندیدن ولی با شناختی کھ از -ام   ھای برای این داستان داشت کھ در آن روز چھ فکر و نقشھ
  .اش بوده است بھ گیس نویسنده

بھ ھر تقدیر، آن چند واژه پژواکی چنان واقعی و خود کفا داشت کھ داستان از آن یک سطر فراتر نرفت و آن تک 
یعنی  :سراغش رفتم و با خود فکر کردمبھ کّرات، در ھر فرصتی باز بھ  بارھا، ....جملھ چون تیغ ماھی گلو گیرم شد

  شود من بھ ھیچکس شبیھ نباشم!  چھ؟ نمی
کھ با فروتنی نوشتھ شده بود ولی  -جملھ  ت این تکھای بیشتری دال بر صحّ  گذشت، برگھ اما ھرچھ زمان بیشتر می
ھای کوتاه من منتشر  تانھنگامی کھ نخستین مجموعۀ داس بھ عنوان مثال، .داد بھ دستم می -توھم بلند پروازی داشت 

معمول بود کھ مرشدان آن را اعالم استقالل تلقی کردند و مرادان  شد، از نظر سبک و محتوا ھر دو، آنقدر غیر
نظراتم را با صدای  - در لحظات بسیار حساسی از تاریخ ملکم - یا سالیان سال بعد، وقتی ناگزیر .مردودش دانستند

پای فشردم، چنان دست و پا زدنم در خالف جھت شنای عام بود کھ انقالبیون و رسا ابراز کردم و بر باورھایم 
  فین یک صدا خواستار تنبیھم شدند!مستضع

  
  :...تا پیگیری 
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بھ گمانم رسید ھیدروژن در جدول مندلیف، بھ طرز  .در کالس درس، حین تدریس شیمی -باألخره ھمزادم را یافتم 
دانید، ھیدروژن تک و تنھا رو در روی صفوف فشردۀ دیگر عناصر  چنانکھ می در آن جدول، .ماند غریبی بھ من می

  .ایستاده است -کند  کھ جوخۀ سربازان قراول رفتھ و آمادۀ تیراندازی را بھ ذھن متبادر می -شیمیایی 
  

   :تک ماندن در محاسن
  

و  .یست، تنھایھای دیگران بسنجدد امکانات خویش را در مقایسھ با استعداددھ آدمی فرصت می کھ بھ موقعیتی تنھا
تر از جوش زدن و ترش کردن و باال  باور بفرمایید کھ برای چنین سنجشی ھیچ متر و خط کش و ماشین حسابی دقیق

  رفتن زردآب مدعیان، در دنیا وجود ندارد!
  
  :معایبش در
  

ن وضعی بھجت افزاست یا تنھا بازی از انزوا سخن گفت، اما تظاھر بھ اینکھ چنی شود با لودگی و مسخره گرچھ می
صاف و پوست کنده عرض کنم، اگر کسی بھ گروھی، باشگاھی، حزبی یا  .باطل ست یآسان، کوشش یستماندن کار

بھتر ، نباشد -چھ در ادب و چھ در سیاست   - رو مد روز  مافیایی تعلق نداشتھ باشد، بھ عالوه بر حسب طبیعتش دنبالھ
آوری  مو بر من منطبق است، از ھمان ابتدای کار از نام بھ نجا کھ توصیف باال مواست با شھرت وداع کند! و از آ

خیره نمانم، با ھمۀ ھّم و غم چشم بھ قلم و کاغذم  »عناصر«ھای تفنگ دیگر  یدم و برای آنکھ مداوماً بھ لولھچشم پوش
  .دوختم

  
  :پیوند و عشق بھ ادبیات

  
د نجومی گسترۀ زبان فارسی، پا در راه سفری گذاشتم بی پایان، بھ سوی بی خبر از ابعا ...از وقتی الفبا را آموختم
کرد کھ ھیچ کدام  ای، شھری، سرزمینی نوبر رھبری می ھر قدم در این مسیر مرا بھ جاده .قلمروی بی حد و مرز

ز نو رھسپار مقصد نھایی نبود بلکھ توقفگاھی بود برای نوسفری چون من، تا در آن گلویی تر کند و نفسی تازه، و ا
  .ھایی توأم است و عادات و دلمشغولی ھا این سیر و سیاحت بی انتھا ناگزیر با روش ...شود

  
  ...:بعضی از این عادات و

  
اجازه بفرمایید این بخش را با عمل ناپسند تمجید از خود شروع کنم و از خلق و خویی دوگانھ حرف بزنم کھ بعضی 

دوم  .ندارم »وار گلھ« اول اینکھ ُخلق .کنم ت آنھا را تأیید میستایی، صحّ  با خود اند و من، منتقدان بھ من نسبت داده
را باز ھا گیرم و مشت دروغزن را می ھا از جملھ عادات زشتم یکی اینکھ مچ دغل ....اینکھ خوی مبارز دارم

مدام در حال پرس و جو ، یستزده در میان منابعی کھ یا در دسترس نیست و یا در شرف نابود بھ عالوه تب .کنم می
   .... یستکند، اسباب دشمن تراش این نوع کارھا، سوای آنکھ جمعی از ناظران را گیج و سرگردان می ....و جستجوام

در مورد  .ام دلبستھ »فرد«نھایِت  ام و بھ امکانات بی وابستھ - ھایم قرار دارد  کھ در صدر دلمشغولی - »فرد«من بھ 
معتقدم کھ مطلقاً ھیچ چیز بر زمین یا آسمان، در بھشت یا دوزخ  - آید   می »فرد«ت در پی کھ در این فھرس - »تقدس«

 »یکنواختی« .... اش نوشت و یا نتوان بھ ادعایش خندید وجود ندارد کھ نتوان در پیرامونش حرف زد، نتوان در باره
گرین  :احتماالً ھمسنگ مالل من است (بیزاری گراھام گرین از یکنواختی .کند ھاست چون ملولم می ھم از دلمشغولی

  ...کشد تا یکنواختی را شکستھ باشد!)   سالمی را می رود و دندان کامالً  روزی بھ مطب دندانسازی می
  

  سخن: پایان
  

ام ھر اثر جدیدم از اثر پیشین برتر و بھتر  کوشیده عمیق و صمیمانھ ای کھ برای خوانندگانم دارم بھ دلیل حرمت ...
دوباره و سھ باره و ده باره  -بایست مدام پرسید، آموخت، جست، خواند، نوشت  برای رسیدن بھ این ھدف می ... باشد

ثمری این  بخشی یا بی ام و تنھا داوران بر حق ثمر من ھمۀ این کارھا را در حد تواناییم انجام داده... . اگر الزم باشد
ریزان فراز و نشیب پرسیدن  و اما در دورانی کھ من عرق ...یردانم و الغ خوانندگان آثارم میھمان ھم را  ھا کوشش

کھ ذکر خیرشان گذشت!) جایزه  »عناصری«کردم، دیگران (ھمان  و آموختن و جستن و خواندن و نوشتن را طی می
سکوت گرفتند! بنابراین، من قاطعاً بھ این نتیجھ رسیده بودم کھ پاداش من در خلق آثار ادبی، چیزی جز  پی جایزه می

و آقایان! از این رو کھ در این  ھا زدگی امروز من از این روست، خانم حریفان و کینۀ رقیبان نخواھد بود! شگفت
ای ھم  گیران حرفھ بینم و اثری از آثار ھیچیک از جایزه ام و قدر می لحظھ در مرکزی فرھنگی و معتبر صدر نشستھ

  ین مجسمۀ بلورین را در ھوا بقاپد! شود تا سر بزنگاه، ا در این حول و حوش دیده نمی
   .بھ لطف ھمگی شما، من ھم، بھ تقلید از گل سرخ، زمانی بھ دارازای یک صبح آفتابی، شاداب و بھ کمال شکفتم

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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  .ممنون
  
  

  :**و سفراین مراسم در پاسخ بھ پرسش یکی از خبرنگاران در بارۀ 
  

 - قرار بود ویدئویی گرفتھ باشند  .ھای شما ندارم ز حرفدر بارۀ مراسم اھدای جایزه در واقع شرح و وصفی بیشتر ا
ھر   -اما در بارۀ خود سفر، چشم  .تری بگیرید بپرسید، شاید شما جواب دقیق .ام من آن را ندیده -الاقل اینطور گفتند 

ھم  ترش خاطری کھ  پریشان است و اختالف ساعت میان دو قاره پریشان -چھ بر خاطرم از این سفر نشستھ باشد 
ابن بطوطھ یا ناصر  ھا ولی از این دوست انتظار نداشتھ باشید کھ از طریق این آشفتھ گویی .برایتان می گویم -کرده 

 - سانفرانسیسکو-ساعتھ پاریس 22ھای دراز آنھا کجا، پرواز  جھانگردی سال .خسرو یا مارکوپولوی دوران شود

یا   »…تحفة االنظار «! بنابراین نتیجھ کار این من بنده طبعاً پاریس این کمترین کجا کھ خام شد و دعوتی را پذیرفت
  اضافھ کند، ھنر کرده است!  »در سفر«اگر در نھایت فصلی بھ   -نخواھد بود  »ھای جھان شگفتی«

بنابراین من ھم در ابتدا بھ  مصائبی   -شھرت دارد  رنج سفردانید کھ سفرنامھ مملو است از شرح و بسط آنچھ بھ  می
شوم کھ عذاب این چند ساعت جا بھ جایی از رنجی کھ  اش داغ است و داغش تازه، و مدعی می پردازم کھ خاطره می

زیر و زبر شدن  :کنم م ندارد! تصور نکنید خیلی غلو میدانند چیزی ک امھ نویسان با جھانگردی قرینش میسیاحت ن
ت متوالی دوش بھ دوش جمعی طاقک فلزی برای ساعاھا، تپیدن در یک ا گی، انتظارھای جانکاه در فرودگاهروال زند

ھای شرم آور قبل از پرواز و بعد از فرود، جستجوھای بدنی  ھای قوطی کنسرو، سین جیم کیپ ھم مثل ماھی - بیگانھ
پس چیست؟  در جوانی من،  -انصاف!  -نیست  »رنج سفر« ھا اگر اسم این ...و ...موھن در مبدأ و مقصد سفر، و

ھای ھواپیما ھم  ی پیش، سفر رنج چندانی نداشت و مسافر برای خودش صاحب شأن و منزلتی بود، صندلیحتی تا چند
برخالف حاال کھ ارج مسافر از خر و استر ھم کمتر است و طیاره ھم بھ شکل و  -با قد و قوارۀ آدمیزاد تناسب داشت 

فند! از وقتی ایاالت متحده امریکا (و بھ تبعش شمایل آغل دنگالی ساختھ شده محض سر ھم انبار کردن گلۀ گاو و گوس
عمل زشت و ناروایی آورد و بھ بھانۀ مبارزه با آنھا اجازۀ ھر  یان را جملگی تروریست بھ حساب میدنیای غرب) آدم
خالصھ کمین کرده تا بھ ھر حرکت ما، کھ بھ نظر  -شروع شده است  ھا دھد این گربھ رقصانی را بھ خودش می
  بیاید، ھفت تیر بکشد!  شّکاکش مشکوک

ام فضای قابل تنفس و غذای قابل  ھمۀ مسافران تروریستند البتھ جز آنھایی کھ بلیط درجھ یک دارند! اینطور کھ شنیده
خوردن و پذیرایی قابل قبول منحصر بھ این گروه است و با عزت و احترام خرج آنھا می شود! خواھید گفت خرید 

در ینگھ  :شود اما مطلب بھ اینجا ختم نمی قبول، -عجیب ھم نیست  ،شتر تازگی نداردراحت بیشتر با پرداخت پول بی
شده است دالر و ھمۀ این "کاالھا"یی کھ قطار کردم در معرض  -حکومت، قضاوت، شرافت  -دنیا معیار ھمھ چیز 
  خرید و فروش است! 

بھ ھر تقدیر بعد از چند روز تأخیر و تعلل  با این اوصاف البد حدس می زنید کھ چندان رغبتی بھ این سفر نداشتم!
صمیمانھ عرض کنم تنھا موھبتی کھ خواری و خفت سفر را بر من ھموار کرد حضور گرم  .دعوت را پذیرفتم و رفتم

ای کھ دل تنگیم  و آغوش باز ھموطنانی بود کھ با لطف تمام بھ دیدنم آمده بودند، و تجدید دیدار و عھد با یاران دیرینھ
ھایی کھ از سر دوستی  ام ھم در این سفر از این است کھ نتوانستم بھ دعوت شرمندگی عمده .ان روز افزون استبرایش

چون سوای مصائبی کھ ذکرش گذشت زمین بدی ھم در  -و مھر برایم از دور و اطراف رسیده بود جواب مساعد بدھم 
  .یش مزید بر خستگی سفر شدحوالی کمپوس دانشگاه خوردم  کھ کبودی و کوفتگ در» پالو التو«

پس از اعطای جایزه، یکی از دانشگاھیان از موفقیت مراسم و  :مثال -کبودی، کوفتگی، خستگی ھمیشھ جسمی نیست 
چندین  -بی سابقھ بود « :سخنرانی پذیرش من از این جایزه، اظھار خوشوقتی کرد و در اثبات بی تعارفی حرفش، گفت

آنقدر حرف بھ گوشم پرت آمد کھ اول فکر کردم حضرتش !  »بھ این جلسھ آمده بودند امشب "مولتی میلیاردر"و چند  
خواستم گفتگوی "باربارا" را با "آندرشافت" در  نمایشنامۀ "ماژور باربارا" اثر برنارد شو برایش  .قصد شوخی دارد
ً اھل طنز نیست اما چھ خوب شد این کار را نکردم چون خیلی زود متوجھ شدم،...  .بھ خنده نقل کنم  .استاد مطلقا

کوشش برای عوض کردن صحبت ھم عقیم ماند، چون آن جناب یکبار دیگر و با صدای بلندتر حرف قبلی را تکرار 
  .کرد تا ھمۀ حاضرین شیر فھم شوند

 ....در ینگھ دنیا معیار ھمھ چیز -چھ عرض کردم دوست نازنین 
 مردزمان صفرایی  و چرکھای سفر با مرور  فش و سبز کبودیھای زرد و بن چون تابش -از ذکر مصیبت بگذریم 

ماند درخشش بعضی  آنچھ از سفر در یاد می .افتد آنکھ رّدی بگذارد بھ بوتۀ فراموشی می شود و بھ تدریج  و بی می
مرور خاطرات ھزار سالھ با صادق در  :مثل -ھاست کھ خوشرنگ و شفاف بھ گوشھ و کنار حافظھ می آویزد  لحظھ

شب خوش، پیاده روی در آن روز آفتابی ھمراه فرخ و ھمپای آب، آشنایی با  فرح پر مھر و صفا کھ قرار است  آن
سال؟  30پس چھ مدت؟  - ھای آفرین و پوپک بعد ربع قرن، امضای دوبارۀ کتاب تلفن کند، شنیدن آھنگ صدای علی

با نمک  -باید نقلشان کنم  ....تر بود کام شیرین رفت بھ ھای بھرام کھ چون انتظارش نمی خوردن متلک ...بیشتر؟ و 
   .است و حیف کھ دوستان نشنوند

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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مھشید بھ خاطر « :خطاب بھ جمعی کھ عازم رستوران بودیم، گفت .اولی در آخر جلسھ و قبل از شام نوش جان شد
 - وارونـۀ -دنیای -عجب«و در لحنش  »زنند! دارند از انگلیسیش حرف می فارسیش امشب جایزه گرفت، ھمھ

   .و لبخند قناعت کرد »ھھ«ی قھقھۀ من بلند شد، خودش بھ یک و وقتی صدا .مستتر بود »داریم -ای مسخره
رفتن شده بودم و بھرام اصرار داشت بیشتر  ۀمن آماد .دومی بعد از شام بود و جای دسری را کھ نخورده بودیم پر کرد

   ».ام خستھ« :گفتم .بمانم
   ».خب منم ھستم« :گفت
یا زمین خوردی؟! یا سخنرانی مگھ تو ھم آب بھ آب شدی؟! « :دارد، گفتم اطمینان کسی کھ حرفش جواب بر نمیبا 

   »کردی؟!
  سخنرانی گوش کردم!"  -"نھ، ھیچکدام  :گفت

یکی از حاضرین را بیش از تابم   -حیف کھ میسرم نبود  -حق بود تا صبح می ماندم کھ صلۀ این حرف را داده باشم 
  .و رفتیم  -کرده بودم  تحمل

  
بھ خانم مھشید امیرشاھی نویسندۀ بزرگ و پرآوازۀ ایران  2013جایزۀ بیتا کھ بھ ھنرھای ایرانی اختصاص دارد در تاریخ پانزدھم نوامبر * 

و ایرانیان  ایراندانشگاه استنفورد و با حضور پرشماری از عالقمندان بھ فرھنگ  Cubberley Auditoriumتقدیم گردید. مراسم در تاالر 
بھ زبان  )Acceptanc Speechدوست برگزار شد. خانم امیرشاھی در مراسم اھدای جایزه، چنانکھ مرسوم است، سخنرانی کوتاھی ( ادب

  رسانیم. ترجمۀ فرازھایی از آن را خود بر عھده گرفتند و ما بھ نظر شما میبھ تقاضای ما   انگلیسی ایراد نمودند کھ
  : امیرشاھیمھشید  توضیح** 

ساکن و مترجم ، روزنامھ نگار و ھنرمند فیروزۀ خطیبی شدمخبر  ،در تارنماھای مختلف صحبتمکوتاھی از  ھای ترجمۀ بخشانتشار پس از «
کھ و سفر مراسم دریافت جایزه  در بارۀ ست یگفتگویو در انتظار  برگردانده است فارسیبھ در استنفورد متن کامل سخنرانی مرا  امریکا،

و برنامھ و مدارھا  قرار بسیاری از - ایاالت متحدهمن پس از بازگشت از حواسی  و بیبھ دلیل خستگی و آشفتگی  .ھ بودز من گرفتاولش را ق

و اوقات گرانبھای  فراوانزحمات آنکھ   . نتیجھبود گفتگو با خانم خطیبی ،ضایعات از جملھ .در ھم ریخت متأسفانھ بر ھم خورد و یمھا ریزی
  »م.ا.    .و شرمنده چون من گنھکارم -نشان کرم اوست  و دل آزرده نباشدرنجیده خاطر از من اگر  دوست عزیز بھ ھدر رفت.این 
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  * ملی شدن نفت سالگرد
  
  
  

 ھا، آقایان خانم

  
عید ھای در بھ دری و تب سال بسیار خوشوقتم کھ امروز در جمع شما و در خدمت شما ھموطنانی ھستم کھ در طول این

 از ملکی از دوران دور نوجوانی و جوانی آنچھ .چون گذارم بھ اطریش نیفتاده بود - سعادت دیدارتان را پیدا نکرده بودم
 اسم قنادیاید، یا دست روزگار برایتان انتخاب کرده است، بھ یادم مانده  انتخاب کرده میھنان برای زندگی کھ شما ھم

آبی نیست، س ابر خالف ادّعای اشتروکھ و رنگ آب رود دانوب  ش»لُفکوگ «شیرینی خوش  طعماست و  »ِدِمل«
 از این پس برای من پر از خاطره خواھد بود. بھ برکت دیدار شما، ،اما این شھر !ست یخاکستر

  
اسفند، یعنی روز ملی  29ام تا بھ مناسبت فرا رسیدن سالگرد  من است کھ امروز دعوت شده اسباب شادی و سربلندی

ت نفت ایران، راجع بھ دکتر محمد مصدق، یعنی معمار این حادثۀ بسیار مھم تاریخ معاصرمان، با شما شدن صنع
روی سخنم با شما جوانان  .کھ حکم فرزندان یا نوادگان مرا دارند ست یھای آغاز صحبتم خطاب بھ نسل .صحبت کنم

بر  .زمینتان را بشناسید و پر نیرو و تازه نفسیدکھ بھ دلیل عشق بھ زادگاه عالقمندید پست و بلند تاریخ سر ست یایران
 -در بارۀ گفتار و رفتار او  .بلکھ شناساندن این بزرگ مرد تاریخ ایران باشید ،عھدۀ شماست کھ در فکر نھ فقط شناختن

در ون و منظم صادقانھ و با شرافت اخالقی تحقیق کنید و نتیجھ را مدّ  -چھ در  زندگی شخصی و چھ در میدان سیاست 
دانیم کھ  چون من اعتقاد دارم تاریخ دوران مصدق ھنوز نوشتھ نشده است و ھمھ می -بگذارید  یھای بعد نسل اختیار

 .کند اش کفایت نمی شناساندن او و دوره ھای متعدد تاریخی ھم برای پژوھش ،گفتار کھ سھل است یک
ی تاریخی ھا حتی تمام سخنرانی -گویم  میگزاف نگویم تاریخ آن دوره ھنوز بھ رشتھ تحریر در نیامده است  میوقتی 

ی نزدیکان ھا و کرده ھا ای گرد نیامده است چھ رسد بھ بررسی گفتھ ھم ویراستھ و پیراستھ در مجموعھ شخص مصدق
البتھ بالفاصلھ  .مصدق و ثبت و ضبط دیگر حوادث آن زمان کھ مطالعۀ یکایکش برای درک آن دورۀ تاریخی الزم است

 خوشبختانھی آن دوران نوشتھ شده است کھ ھا شرح و بسط بعضی جنبھھای بسیاری در  کتابکنم کھ  میفھ اینجا اضا
 :بھ عنوان مثال .وجود دارد در میانشانھم  چند اثر تحقیقی طراز اول

از نظر جامعیت، دقت و ایجاز کھ نوشتۀ مصطفی علم،  Oil, Power, and Principle »قدرت و اصول ،نفت« .1

بخش مربوط بھ انواع پیشنھاداتی را کھ بھ  .با زبانی روشن و بی ابھام نوشتھ شده است و ست یکار پژوھش نمونۀ
بخوانید تا برایتان روشن شود در این کتاب و او نپذیرفت، باید  -از طرف ترومن، چرچیل، بانک جھانی  - مصدق شد 

حرف  مغرضانھنداد بھ دور از انصاف یا  چقدر کسانی کھ مدعی ھستند مصدق یکدندگی کرد و انعطاف بھ خرج
و از کیفیتش  ام هاما من برگردان فارسی آن را ندید -اطالع دارم کھ این کتاب بھ فارسی ترجمھ شده است  .اند زده
 .خبرم بی

از کار ژورنالیستی  یستنمونۀ درخشانھم نوشتۀ حسین کی استوان  - »سیاست موازنۀ منفی در مجلس چھاردھم« .2

نحوۀ دید و رفتار مصدق را در سیاست خارجی بسیار خوب و واضح شرح  کھ - بھ بھترین معنای آن -در ایران سیاسی 
نثر نوشتھ روان و زنده است، بھ عالوه مذاکرات مجلس و انعکاس این مذاکرات در مطبوعات دوره نیز در  .داده است

بایست  می و -ست ھا سال -تجدید چاپ نشده است م کھ متأسف .خواندنش غنیمتی است -این کتاب گردآوری شده است 
 .شده باشد

 ھایجلد .ست یجلد چندمنتشر شده است و جلد اول یک تحقیق  نوشتۀ محمد امینی کھ اخیراً  »سوداگری با تاریخ« .3

 ، بنابراین نظر مثبتم معطوف بھ جلد نخست است کھام  را ندیده ھایا من ھنوز آن ھنوز منتشر نشده استیا  دیگرش
مھر تا امروز مایۀ دست  کھ از دوران آریا ست یآلوده بھ دروغمغرضانھ و  ھای ھنوشتاین کتاب در پاسخ بھ  .ام هخواند

  .است بھ محمد مصدق ای ان حرفھناسزاگوی
فقط چند نمونھ بود، فھرست کامل آثار طبعاً مفصل است و من قصد ندارم بھ ھمھ بپردازم، ولی قبل از رسیدن بھ  ھا این
دو کالم  ما هھا از خواندنشان سر خورده شد کھ برخالف قبلی دانم در بارۀ دو نوشتۀ دیگر ھم میحبت اصلی الزم ص

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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نوشتۀ محمد علی  - »دکتر محمد مصدق و نھضت ملی ایران :خواب آشفتۀ نفت« :با اسم ست ییکی کتاب :خدمتتان بگویم
  »محمد مصدق و کودتایی کامالً انگلیسی ،میھن دوست ایرانی«: با عنوان ست یحد و دیگری کتابموّ 

Patriot of Persia Muhammmad Mossadegh and a very British Coup  -  بھ قلم کریستوفر دو
 .)Christopher de Bellaigueلیگ (ب

از نظر تجزیھ و تحلیل ضعیف  .و مالل آور ستولی مکرر گواست عرضھ شده پر تجمل  کھمدعا  پر یستا نوشتھ اّولی
در این کتاب تنھا سند تازه  -برای نوشتن آن نشده است از طرف مؤلف  پژوھش چندانی .و از حیث زبان فقیراست 
 واھمیتش را نگارنده با مبالغھ عرضھ کرده اوالً بھ نظر من کاظم حسیبی کھ مھندس ھای روزانۀ  با یاداشت ست یتقویم

  .ده استدا شقرار ینادرست ھای فرض و ھا پایۀ برداشتدر ثانی 
است شده در لندن گذاشتھ  ای  ھاب بود کھ وقتی شنیدم برای معرفی آن جلسبرای من جذّ  بھ حدی شعنوانو اما دومی 

را ھم برای شنیدن  ھا خواھر و خواھر زاده و فرزندان و دامادھا و نوه -تمام افراد خانواده  .عازم انگلستان شدم
از مصدق حرف « :باسخنانش را  مصنف کتاب و سخنران آن شب .ردمبریسھ کردم و آن محفل  سخنرانی نویسنده بھ

کھ  بھ ھمین روال جلو رفتو تا آخر مجلس ھم  شد اسباب حیرتکھ  شروع کرد »پردازم میزنم اما بھ سیاست ن می
عنوان ھ البتھنوز ھم  .نبود سر شفاھیاتبر کتبیات ھم  بھ نظر من .خریدم و خواندمرا  کتابھذا  ! معبود ینومید موجب

مرداد را  28یکی از اتباع بریتانیا و رعایای ملکۀ انگستان، انگلیسی بودن کودتای  ھر چھ باشد - اثر برایم جالب است

در بارۀ خود تا کنون نھ فقط آنچھ انگلستان  ھای متوالی دولت چون مقامات رسمی و - کرده است ماعال یبر جلد کتاب
مدارک و اسناد در انتشار امریکا  اصلیمانع ، استبوده زنی  ورزی و دروغ توأم با ممیزی و غرض اند مصدق گفتھ
ھم در سرنگونی دولت ملی مصدق و ابقای شاه و دادن حکم نخست وزیری بھ زاھدی آن دو کشور  تبانیمربوط بھ 

رار گرفتھ ھمگان ق رسکھ اخیراً در دست اقرار صریح سازمان جاسوسی ایاالت متحده (سیا)اسناد و [طبق  اند ودهب
 .]است

کید ختم با این تأ -باز خطاب بھ جوانان حاضر کھ تحقیق تاریخی کششی برایشان دارد  -ھا را  بھ کتاب صحبت راجع
ای و یا  جنبھبھ فقط کھ  ھایی و کتاب ھا نوشتھ مرورحتی بررسی تمام سندھا و  ،کنم کھ برای پژوھشی جامع و مانع می

این سیاستمدار استثنایی را باید بھتر شناخت و بھتر  .پردازد جزو واجبات است می از دوران مصدق یا زندگی او یبخش
  .شناساند

  
بھ ادامۀ تحصیل  ۀ اواراد ،»یکرنگی« ،ی استثنایی بودن مصدق را زنده یاد شاپور بختیار در خاطراتشھا یکی از نشانھ
  :گوید میداند و چنین  میدر سنین باال 

کاری کھ اگر  -یدا کردن دو فرزند برای تحصیالت عالیھ رھسپار سوئیس و فرانسھ شد پس از ازدواج و پ] مصدق[«
 ** ».سابقھ بود آمد، در دورۀ او بی در دورۀ من کم سابقھ بھ شمار می

نفس بھ  ،دھد تا چھ حد میآمده است و نشان  »خاطرات و تألمات«شیرینی بھ آن تجربھ دارد کھ در  ۀد مصدق اشارخو
تحصیل در خارج آن ھم با داشتن  ۀعھد ناآشنا بوده، چھ رسد بھ ادامدرس خواندن برای مردم ما در آن فرنگ رفتن و 

 :کند میدکتر مصدق نقل  -عھد و عیال 
آمدیم، بھ دعوت میرزا  اسدهللا خان یمین الممالک  میشمسی کھ با پسر و دختر بزرگم از اروپا بھ ایران  1299سال «

کھ بھ عنوان من  ای ھروی میز اطاق دو ظرف پر از خرما و تخم مرغ بود ھمراه نام ... موارد کارگزاری بوشھر شدی
د را از کار افتاده نظر بھ اینکھ فرزندان شما تحصیالت خو یستساعتی دارم کھ مدت" :بدین مضمون ،نوشتھ شده بود

 !»"جان نمایند فرستم درست کنند و ھدیۀ ناقابلی ھم ارسال شد نوش میاند آن را  در اروپا کرده
 

 - مصدق در صحنۀ سیاست ملک ما فعّال حضور بھ منظور تجزیھ و تحلیل دوران عرض کردم کار اصلی تاریخنگاری 
شود و ب ستبای می ،است حاصل نشدهھنوز  - ی تاریخ معاصر ماستھا ترین دوره ترین و پر حادثھ کھ یکی از مھم

بر اکثریتی از ایرانیان است نوعی ھمداستانی اجتماعی و سیاسی ولی آنچھ طی سالیان حاصل شده  .خواھد شد شک بی
   .سر موضع مصدق و اھمیت شخص او در تاریخ ما

در  .بھ روز نھ جزییات و سیاست روز ،یات است و اصولشناسیم و بھ او ارادت داریم مصدق کلّ  میمصدقی کھ ما 
خواست  میکھ  ،درک عمیقش از مردمساالری م و درھمداستانیپایبندی وی بھ اصول  در قبل از ھر چیزسیاست  زمینۀ

  :گوید میشاپور بختیار در خاطراتش  .بھ ھر قیمت در ایران برقرار سازد
 .ای کھ از نخستین روز موجب اختالف میان او و رضا شاه شد مصدق با تمام نیرو طالب دموکراسی بود، مسئلھ«

وزیر و پادشاه مملکت   آن واحد فرمانده کل قوا، نخست خواھید در شما می" :گفت حرفش روشن و ساده بود، می
وزیر بشوید، یا بھ  یا با تصویب مجلس نخست .باید بین این سھ یکی را انتخاب کنید .چنین چیزی ممکن نیست .باشید

 نادریکی از  [مصدق]" ....:دھد میو ادامھ  »".وزیر فرمانده کل قوا باشید و یا اینکھ پادشاه بمانید انتخاب نخست
لس انتخاب زمانی کھ بھ نمایندگی مج ... .شناخت المللی و اصول اساسی دموکراسی را می نین بینایرانیانی بود کھ قوا

توانست از روی دانش و با احاطۀ کامل از دموکراسی، از حکومت مردم بر مردم، از تفکیک  شد تنھا کسی بود کھ می
  ** ».سلطنتی صحبت کند قوا و از نقش دقیق پادشاه در یک نظام مشروطۀ

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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حاصل شده از ایرانیان بھ مرور برای جمع کثیری کھ ھمداستانی بر سر درستی راه و عظمت شخصیت دکتر مصدق 
بھ رغم  ھمیشھاین ھمدلی و ھم رأیی برخوردار نبوده بلکھ  ای  هنھ فقط از ھیچگونھ یارانۀ دولتی در ھیچ دور ،است

کنم  می نقلرا برایتان  ای ھحادثبرای روشن کردن عرضم  .و دوام پیدا کرده است دولت و تنھا و تنھا از سوی ملت قوام
 :کھ نسل من شاھدش بوده است

 .شد کھ مدیر مسئولش شخصی بود بھ نام ابوالقاسم پاینده میمنتشر  »صبا«بھ اسم  ای ھی نوجوانی من نشریھا در سال
ترین و پر  از معروف ،اش گرد آورده بود ریریھمان مطبوعاتی را در ھیئت تحجمعی از صاحب نا ، کھ»صبا«

وری در آذربایجان و  نتشارش مصادف بود با ماجرای پیشھآغاز ا .آمد بھ حساب میترین مجالت آن دوره  فروش
 .نخست وزیری قوام در تھران

از آنجا اخت و پرد میمسائل سیاسی بھ  ،اخبار و سیاست کاری نداشتندبھ کھ  ،ھفتگی نشریات دیگر برخالف این مجلھ
دست راستی خاص و خلص بود با حمالت شدید بھ حزب توده و حزب دمکرات آذربایجان و مظفر فیروز معاون  کھ

ری خواندنش بھ نھایت رسید و احتماالً کُ  رآذر کُ  21بعد از  .داشت میبازارش را گرم نگھ ، ھا ای ھنخست وزیر و فرق

 :باال گرفت صاحبشو و گوشش کشیده شد کار و بار مجلھ ر بر سر با دست مھر و محبتی کھ از طرف دولت و دربا
و مدیر مسئول ھفتھ نامھ بر مسند ریاست انتشارات و تبلیغات دولت  یافتھفتھ نامھ بھ تیراژ چند ده ھزار تایی دست 

 .حکیم المک نشست
برای استیفای حقوقش د مصدق بھ رھبری محمکھ سال قیام ملت ایران است ، 1329تا سال  »صبا«پاینده و  ستارۀ بخت

 شعار فریادکھ شور و ھیجان مردم بھ قلھ رسیده بود و  ،در آن سال .بود تابانھمچنان ، در رابطھ با نفت کشورش
بالفاصلھ و  رسید ینخست وزیربھ رفت، سپھبد رزم آرا   میتا آسمان و عرش اعال باال  »صنعت نفت باید ملی گردد«

خواند و در یکی از  »ترین خیانت بزرگ«نفت را  کردن صنعتمردم گذاشت و ملی  با تمایالترا سر ناسازگاری 
ملت ایران کھ ھنوز لولھنگ  :گفت - جلسات مجلس آن جملۀ بسیار نابخردانھ را بر زبان آورد کھ زبانزد خاص وعام شد 

  ؟!دد نفت استخراج کنھخوا م بضاعت میابا کد ...دبساز دناتو و آفتابھ نمی
ی سبک و ناپختھ کھ از روی کمال جھل سیاسی زده شده بود خون مردم را بھ جوش آورد و آنھا را ھزار ھا این حرف

 .کشاند ھا  ھزار برای تظاھرات بھ خیابان
تیمسار نخست وزیر، کاریکاتوری از دکتر محمد مصدق کشید کھ حمایت از ، بعد از نطق رزم آرا، بھ »صبا«مجلۀ 

 .درک میبا دلوی پالستیکی سطل سطل از چاه، نفت استخراج  ،کاله نمدی بر سرشلوار دھاتی بر تن و و پیرھن 
در تھران و  -ھنگی از مرکزی یا قراری قبلی ابدون کمترین ھم -ھمدست و یک صدا  ،مردمبھ خاطر این کار 

نمایندگان خرید و نھ دیگر  ھا یعنی نھ دیگر کسی این مجلھ را در تکفروشی .را تحریم کردند »صبا« ھا شھرستان
یکی بعد دیگری بھ  »صبا« ھفتھ نامۀی باز نشدۀ ھا بستھ .، این نشریھ را برای فروش عرضھ کردندھا فروش در استان

 ،نشریھ منجر شد آنبھ تختھ شدن دِر پاینده  عملاین  »صبا«غم پشتیبانی دولتی از ھفتھ نامۀ بھ ر .گشت میتھران بر 
مردادی پیش بیاید و او  28را در آب نمک حفظ کرد تا کودتای  خودنیز مسئولش مدیر  -ماند  بستھبرای ھمیشھ ی کھ رد

 از نو بھ جیره مواجبی برسد. 
خدمتتان ارادت و احترام مردم کوچھ و بازار را بھ مصدق  از ابراز ای نمونھاین بود کھ از نقل این ماجرا  مغرض

و غشی نسبت بھ  غلّ  ، یک چنین حرمت بیای ھیک چنین پشتیبانی خود جوش و یک پارچتصور من بھ . عرض کنم
در کمتر جایی در  ،صاحب قدرتوزرای  ازفذ یا نھ از حکام متنّ  ،سیاستمداری کھ فقط نمایندۀ مردم در مجلس بود
 .تواریخ ثبت است و در کمتر ملکی دیده شده است

  
و  -پس از این ھمھ سال  -ق است سرمشمعتبر است، ھنوز کھ ھنوز است ھمۀ ابعاد سیاست مصدق ھنوز کھ ھنوز است 

 :گوید می - »یکرنگی«کنم و از خاطراتش  میباز از شاپور بختیار نقل  .و نادر بزرگبسیار  یستاین دستاورد
اش،  ھای پر آوازه ، در سخنرانی[او]آنچھ  ....مصدق از نظر کارآیی و صداقت بر تمام دولتمردان زمان خود سر بود«

 نحوۀ کار .تمام کارھایی قرار گرفت کھ ظرف پنجاه سال گذشتھ در ایران بھ انجام رسیدبھ ایرانیان آموخت پایۀ 
ھر گاه در  .شود ای دیکتاتوری آغاز می ساخت از چھ لحظھ کرد و خاطر نشان می دموکراسی را تشریح می

علیھ او کاری توانست  رفت و کسی ھم نمی صدر فھرست نمایندگان بھ مجلس می در ...بردند  ھا دست نمی صندوق
  ».کند

بھ  آگاھی .شاپور بختیار از پیروان صدیق راه مصدق بود و بر ھمکارانش میزان دین و ارادت او بھ مصدق آشکار است
برای بسیاری از دیگر یاران صمیمی نھضت مقاومت ملی کھ چند نفرشان در  و بھ گمانم ،این احواالت بختیار برای من

کھ  ھایی در سال .اس کششمان بود بھ سمت او و فعالیتمان در چارچوب نھضتاس و اس ،محفل امشب حضور دارند
   .افزود ھا سعادت ھمکاری با او را از نزدیک پیدا کردیم بی شک آشنایی با صفات شخص او ھم بھ این جذبھ

ی صحبت از اجماعی بود کھ برای جمع کثیری از ایرانیان بر سر درستی راه و بزرگ :اصلی موضوعبرگردم بھ 
تاریخی  »یوی زیونیسمر«پایھ و بنیادی ھم کھ بھ قصد نوعی  بحث بی .حاصل شده است طی سالیانشخصیت مصدق 
ً دامن زده  ھا در طول این سال بھ مرور و با انتشار اسناد و  ،مرداد را قلب کند 28شد تا واقعیت کودتای  میمداوما

 ً بھ  ای هولی در ھر فرصتی و ھر اشار .ختم شده استاعتراف اخیر و صریح مرکز جاسوسی امریکا (سیا) قاطعا
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کھ میدان تحقیق تاریخی در بارۀ مصدق و دوران او ھنوز بھ میزان  پابفشارمدانم بر این امر  میحوادث آن دوره الزم 
 .دارد ای هبکر است و نیاز بھ تحقیقات پیوستھ و گسترد ای ھقابل مالحظ

  
و صفات برجستۀ محمد مصدق یاد کنم کھ بر خود من بھ تدریج و طی گذر  کاتنخواھم امروز از آن دستھ از  میاجازه 

یش ارادتم بھ این مرد عمر کم و بیش درازم آشکار شده و اجماالً عرض کنم کھ درک ھر یک نکتھ یا صفتی موجب افزا
  .ھمتای تاریخ معاصرمان شده است یگانھ و بی

کھ نظام قدیم قبل از مشروطیت و دوران  ای ھحافظ -ملی ما بود  یکی از آنھا اینکھ دکتر محمد مصدق حافظۀ سیاست
و  »مالیھ«یکی  :این حافظھ دو محور تخصصی دارد .گیرد میمشروطیت  را تا پیش از جمھوری اسالمی در بر 

    .وسعت دید مصدق و تخصص او در این ھر دو زمینھ منحصر بھ فرد است .»حقوق«دیگری 
در  ویخود  .تربیت شده بود - مستوفیگرییعنی  -کودکی برای دستگاه مالیھ  محمد مصدق با منصب ارثی از

 :گوید میش »تألمات خاطرات و«
چھ بسیار مشاغل کھ شاه در حیات رجال یا  ....اعطای لقب و ارجاع خدمت مقید بھ سن و سال نبود ،در رژیم قدیم«

توانستند متصدی کار بشوند،  میبھ واسطۀ صغر سن ن نمود و چنانچھ میبھ اوالد آنھا محول  ،مماتشان برای قدردانی
چنانکھ بعد از فوت میرزا  -کرد تا آنھا بتوانند  خود انجام وظیفھ کنند  میپدر و در نبودن او شخص دیگری کفالت 

ارت یوسف خان صدر اعظم، میرزا حسن فرزندش کھ بیش از چند سال نداشت بھ لقب مستوفی الممالک ملقب و بھ وز
   »...کرد میحیات داشت از او کفالت  منصوب گردید و تا پدرممالیھ 

و تحت کفالت  گیرد می مصدق السلطنھسالھ بود از طرف ناصرالدین شاه لقب  12مصدق ھم کھ در زمان فوت پدرش 

ھمان عنفوان نوجوانی،  از یعنی ھمانطور کھ عرض کردم .رود می خراسان بھبزرگتری، بھ عنوان مستوفی و محاسب 
 .شود کشور آشنا می زیر و بم مالیۀا ب

دھد کھ وزارت مالیھ دوران قبل از مشروطیت، تنھا تشکیالت منظم  میمصدق در این بخش از خاطراتش توضیح 
چند قرنھ در ادارۀ امور مالی ممالک محروسۀ شاھنشاھی ایران و مستوفیان بھ رغم  ای ھمملکت بوده است، با تجرب

نیز  ھای گویایی و در این باره مثال .اند می کارآمد و غالباً درستکار بودهکردند مرد میآنھا  انتقادی کھ تجدد طلبان از
 ذکر کرده است.

یعنی صرفاً حقوق  - »فقھ«کھ دکتر مصدق انجام داده بود  ای ھدر تحصیالت قدیم ،سوای آشنایی با رموز مستوفیگری
و صاحب تسلط  قیقت این ھر دو را بھ کمال رساندر حجای مھمی داشت و با ادامۀ تحصیل در اروپا د - اسالمی

، در عملکرد سیاسیش نیز نقاط قدرت خورد و مییش آشکارا بھ چشم ھا در این دو زمینھ شد کھ در تمام نطق ای ھیگان
  .تسلطش بر و آگاھیش از این دو رشتھ است

  
کھ  ست یران بھ ویژه از نخبگان سیاسسوای محفوظات و معلومات مصدق در مالیھ و حقوق، شناخت او از افراد دو

شناخت از  میاش آگاه بود، خانوادۀ آنھا را  کیف برکشیدگان جامعھمصدق از تمام کم و  .برای من حیرت انگیز است
ثنایی سیاسی وی این شناخت کھ مکمل دانش تخصصی و شعور است .خاستگاه اجتماعی و سوابق سیاسیشان اطالع داشت

و مسئول مور مأ( .توان نمونۀ دیگری برایش یافت میکرد کھ ن میر برای مانور سیاسی عرضھ بسیا بود بھ او امکان
در  حضورشان بھ دیگر اعضا وھا  رساندن دعوتنامھ، برای از مخالفانو  کمیسیون نفت عضو ،کردن دکتر کاسمی

بھ منظور معالجھ ی با بریتانیا بحبوبۀ گرفتار درکھ با صارم الدولھ ش دیدار و ،دانند کھ شرحش را بسیاری می جلسات
از موارد  - منوچھر فرمانفرماییان -شاھد عینی  روایتبھ  بود رفتھو برای خداحافظی نزد مصدق  بودعازم انگلستان 

 ).تأیید این عرض بندهدر  ست یخوش نمک
 

از باالترین طبقۀ  شودخ .ست بھ برابری مردماواعتقاد راسخ و صادقانۀ  ام هدید مصدقیکی دیگر از صفاتی کھ من در 
چون عمیقاً باور  .با آنھا نداشت اش  ھابطاجتماعی ایران برخاستھ بود، اما خاستگاه مردم کمترین محلی از اعراب در ر

از نظر من این  .در رفتار و کردار سیاسیش چشمگیر است مداوم  یبھ برابری ھمۀ ایرانیان داشت و این باور بھ طرز
بر  -زیرا آزادی دمکراتیک بر این پایھ استوار است  ست یرک درست از مفھوم دمکراسترین نشان د اساسی ،خصلت

آورم در زمینۀ مذھب است  میتردید این اعتقاد بھ برابری نزد مصدق اعم است ولی مثالی کھ برایتان  یب .پایۀ برابری
تر از ھمیشھ  اخیر برای ما روشنی ھا ی تلخ و پر درد سالھا کھ امروز اھمیت برابری در آن میدان بھ دلیل تجربھ

 .و نام الییسیتھ دارد -شده است 
در جمھوری اسالمی منتشر شده است کھ در آن وصف  »زات حجت االسالم فلسفیخاطرات و مبار«کتابی با عنوان 

چون  بار اول .ظاھراً فلسفی دو بار در زمان نخست وزیری او را دیده است .دیدار فلسفی با دکتر مصدق ھم درج است
شده است، و و متحیر فلسفی برآشفتھ  »روید؟ میشما ھر روز برای نماز بھ مسجد « :کند میمصدق از او سؤال 

 :نمک مینقل با کلمات خود فلسفی برایتان عیناً و  ،ست یشدیدترتحیر و  تر وصف بار دوم را کھ موجب برآشفتگی غلیظ
 .ین مالقاتم با دکتر مصدق، بین من و او اتفاق افتاداست کھ در دوم ای ھتر از این استعجاب، قضی عجیب… «

بھ امر حضرت  .کردند میمسئلھ ساز شده بودند و قدرت نمایی  ھا در شھرستان ھا موضوع از این قرار بود کھ بھایی
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س دولت شما رئی :پیام آقای بروجردی را بھ ایشان رساندم و گفتم ...  .نزد او رفتم ...هللا العظمی آقای بروجردی  آیت
 اند ردهال ھستند و مشکالتی را برای مردم مسلمان ایجاد کفعّ  ھا در شھرستان ھا اسالمی ایران ھستید و اآلن بھایی

   .ایشان الزم دانستند کھ شما در این باره اقدامی بفرمایید ...لذا  ...
ز نظر من مسلمان و بھایی فرقی آقای فلسفی ا :گفت .با صدای بلند خندید ...دکتر مصدق بعد از تمام شدن صحبت من 
 ندارند؛ ھمھ از یک ملت و ایرانی ھستند!

با آن خندۀ تمسخر آمیز و موھن دیگر جایی برای صحبت کردن و [ولی]  ... پاسخ برای من بسیار شگفت آور بوداین 
لھ را گفتم ایشان لذا سکوت کردم و موقعی کھ بھ محضر آیت هللا بروجردی رسیدم و این جم .توضیح دادن باقی نماند

  ».نیز بھ حالت بھت و تحّیر پیام وی را استماع کرد
 ایم.  دیدهاو و رفتار روزانۀ گفتار سیاسی طریق از کھ چھ بس بارھا تأییدیۀ این نحوۀ دید و برخورد را 

 
 و ممتاز، چون مثل دیگر کم مانند ست یا ھرابطۀ مصدق با پول ھم از نکات مھم قابل ذکر است، چون رابط

در عین  ،و این ھر دو - ھم سخاوت وجود داردشود، چون ھم استغنا در آن  میدیده  بھ ندرتمشخصاتش در دیگران 
بازی توأم با  دست و دل دراعتنایی بھ پول  از اوقات در مردم بی بسیاری .آگاھی بھ اھمیت پول و داشتن حساب

ً در مور - شود جلوه گر میحسابی  بی اعتنائی بھ پول نسبت بھ مسائل مالی بھ   در عین بی مصدق .د او خیر، مطلقا
  .شدت سختگیر بود

انباشتن کیسۀ شخصی  ما متعلق بھ سرزمینی ھستیم کھ از بد حادثھ بسیاری از صاحبان قدرتش از ھر فرصتی برای
سنجیدن و بد و اند و بھ ھمین خاطر یکی از معیارھای اساسی، گاه معیار اصلی و حتی تنھا معیار، برای  استفاده کرده

نھ فقط بھ اموال ملت  .مصدق درستکاری را بھ نھایت داشت .خوب کردن سیاستمداران برای ما درستکاری آنھاست
سر  باز زد و از مال و مشاغلی کھ بر عھده داشت از گرفتن حقوق ی خدمت ھا سال طولدر  ،ھرگز دست دراز نکرد

 :کنم میطرات بختیار نقل باز از کتاب خا .اموال خودش در راه ملت خرج کرد
طبق دستور او مواجبش بین دانشجویان کم بضاعت  .در تمام دوران وزارت یا وکالت حتی دیناری از دولت نپذیرفت«

حقوق  .کرد اش استفاده می بیل دولتی از ماشین قدیمی و شخصیبھ جای اتومو .شد میدانشکدۀ حقوق تقسیم 
کردند  سربازی را کھ از او محافظت می 24مخارج غذا و مسکن حتی  .ختپردا حافظین و کارمندانش را از جیب میم

 اش ھمیشھ بھ نھایت پاکیزه و  خانھ ... داد جلسۀ ھیئت وزراء را در خانۀ خویش تشکیل می .خود بر عھده گرفتھ بود
تمند بود، مصدق ثرو .ای  نھ ظرف کریستالی و نھ گلدان نقرهشد  ای دیده می پیراستھ بود ولی در آن نھ مجسمھ

ھذا زمانی کھ از قدرت کنار رفت چندان زیر بار قرض بود کھ ناگزیر خانۀ معروفش را فروخت تا دیونش را بھ  مع
 »... .بازاریان تھران ادا کند

  .نمونۀ دومی چون او در بین سیاستمدارانمان نداریم
 

یر است، حقیقتاً نمونھ است و بھ نھایت لحن سخن گفتن اوست با ملت کھ برای من کم نظ :باز یکی دیگر از مشخصاتش
ی او جملگی ھم حالت گزارش بھ ملتی را دارد کھ صاحب حق ھا سخنرانی .درجھ بیانگر دمکرات منشی اوست

خواھد از جریان سیاست آگاه باشند تا بتوانند بھ درستی وقایع را درک کنند  میحاکمیت و مالک مملکت میداندشان و ھم 
یش را بھ ھا از صدر مشروطیت کھ کتاب - مصدق دائم در صدد آموختن بھ ملت بود .م بگیرندو در بارۀ آنھا تصمی

اصول و قواعد و «کتابی نوشتھ است با عنوان ( .رایگان بھ مردم داده بود تا آخرین روزی کھ بر مسند قدرت نشستھ بود
مصدق  .یدۀ دانشش در این زمینھ دانستکھ در واقع باید آن را خالصھ و چک »نین مالیھ در ممالک خارج و ایرانقوا

و بد نیست بدانید کھ بعد گذشت چندین  م آمداالن یاد .حقوق و در آمد این کتاب را در زمان انتشار وقف مردم کرده بود
بدون کمترین توضیح یا مقدمۀ جدی یا پانویسی کھ الزمۀ  - دھھ این کتاب در جمھوری اسالمی چند سال پیش منتشر شد 

بھ و تنھا مطلبی  کھ ناشر در این تجدید چاپ الزم  -پ  چنان اثری است آن ھم پس از زمانی چنین طوالنی تجدید چا
 ) .دیده بود اینکھ تمام حقوق کتاب متعلق است بھ مرکز انتشاراتیش! بگذریمتذکر 

 
و دوران قاجار بود و از رعایت آدابی کھ برخاستھ از نظام قدیم  ،حرمتی کھ مصدق در سخن گفتن برای ملت قائل بود
ھر  ،تشریفات راو ادب را نسبت بھ ھمھ  .برد، ھیچ کم نداشت میمصدق در حق پادشاه یا دیگر رجال کشور بھ کار 

کند کھ عضالت پای مصدق برای کشیدن بدن نسبتاً  میشاپور بختیار نقل  .کرد میرعایت  ،کجا تشریفات الزم بود
و معتقد است دلیل  .آمد کھ درد دارد رفت بھ نظر می تی با عصا راه میرا نداشت، و وق سنگینش، ورزیدگی الزم

بیشتر ساعات روز را بزرگان  .دانستند میضعف پایش این بود کھ اشراف عصر او، وقار را در راه رفتن با طمأنینھ 
کند بھ  میو اضافھ  .دآوردن کالسکھ را تا کنار پایشان جلو مینشستند و دیگران در خدمتشان بودند، حتی  چھار زانو می

طی کند ولی مصدق این کار را ھرگز  اتومبیلی کاخ را با ھا تا دم پلھ ھ بوددلیل مشکل راه رفتن شاه از مصدق خواست
  .نکرد تا آداب را بر ھم نزده باشد

پاسخ بھ «یا  و »مأموریت برای وطنم« این رفتار را مقایسھ کنید با لحن پر از دشنام و ناسزای محمد رضا شاه وقتی در
از نخست وزیر عزیز و مورد وثوق یعنی صدر اعظم مملکتش، یعنی از از مصدق،  -زند  میاز مصدق حرف  »تاریخ
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از سیاستمداری کھ یعنی از رایزنی کھ موجب آبرو و مایۀ سرافرازی ایران و ایرانی در سراسر جھان بود، یعنی مردم، 
زند و  میاز چنین دولتمردی حرف  -شد  میندیسش زینت کوی و برزن اگر در ھر ملک دیگری زاده شده بود نام و ت

مصدق بھ بعضی از  .سازد میرا روان  ھا کند و بعد سیل تھمت میشروع  »شخصی بھ نام مصدق« :غالباً مطلب را با
 شھ باز ھم مثل ھمیبا صداقت مثل ھمیشھ و با -پاسخ گفتھ است  »و تألمات خاطرات«در  ھا و فحاشی ھا این دروغ

 :مثالً  .حتی وقتی جوابش تند است - رعایت تمام ادب و آداب
با شفاعت نزد رضا شاه از  1319گذارد کھ مصدق را یکبار بھ سال  میتر منّت  در جواب شاه کھ با حقارت ھر چھ تمام

ی پس از تشکر ھزار باره از پا در میانی پرون، دوست سوئیس »عرض جواب«مرگ نجات داده است، مصدق در 
  :گوید میولیعھد، نزد رضا شاه 

از اینکھ دست پدر تاجدار ایشان یکبار دیگر بھ جنایتی آلوده شود جلوگیری بھ  :این کار یک خاصیت دیگر ھم داشت«
 ».عمل آورد

(مقصود  1332بزرگوارانھ جان مصدق را یکبار دیگر در سال  یستی شاه کھ مدعھا و در پاسخ بھ آن بخش از حرف

ش خریده است و اعدام »سر تقصیرات«با گذشتن از و مصدق  »خیانتکاری«مرداد است) با علم بھ  28ای بعد از کودت

 :کند میاضافھ  »عرض جواب«او را بھ سھ سال حبس تبدیل کرده، مصدق در 
کردند و  میدی من شاھنشاه مثل یک پادشاه مشروطھ در این مملکت سلطنت تقصیراتم فقط این بود کھ در زمان تصّ «

 ».نفرمودند ای هدر این مدت بنا بھ اطالعات من سوء استفاد
 
 ،بود مکرر در طول زندگیش آشکاراین صفت کھ از روز نخست در او  .اوست یدیگر صفات مصدق خشونت گریز از

 :مرداد برای آخرین بار شاھدش بودیم 25بھ ھنگام شکست کودتای  -د جلوه گر شدوران صدارتش در بھ خصوص 

کھ برخی از نزدیکانش اصرار بھ انجام آن  ،صحرایی آنان ۀجازات سریع کودتاچیان و یا محاکمنوع م مصدق از ھر
 .خودداری کرد ،داشتند

 
ھنوز پس  .اوستو بی خلل بارز  اعتقاداتدلبستگی عمیق مصدق بھ آزادی بیان و نقش اساسی آن در دمکراسی ھم از 

یش در ھا خودش در یکی از سخنرانی .ستالگوحرمت آزادی بیان سیاست دولتش در حفظ  واو  مشیاز گذشت سالیان 
 :مجلس گفتھ است

کسی کھ پنجاه سال در راه آزادی مبارزه کرده و زندان و تبعید سالیان دراز را در این راه متحمل شده ھیچ لذتی را «
 ».تواند با حظ آزادی عقیده و بیان برابر کند مین

دق از اولین جایی کھ پس از انتصاب بھ نخست وزیری دیدن کرد زندان قصر مص -و این حرف شعار تو خالی نیست 
 ».اینجا محل کشتھ شدن بسیاری از آزادیخواھان بوده است« :بود و در این بازدید گفت

 :متننوشت خطاب بھ شھربانی کل کشور بود با این  یو اولین نامۀ رسمی کھ در مقام نخست وزیر
 رریاست محترم شھربانی کل کشو«

خواھد باشد و ھر کھ نوشتھ  مینگاشتھ شود، ھر چھ  [یعنی خود مصدق]در جراید کشور آن چھ راجع بھ این شخص 
 ».در مورد دیگران البتھ طبق قانون اقدام خواھد شد .باشد، بھ ھیچ وجھ نباید مورد اعتراض و تعرض قرار بگیرد

و بھ گمان من وارث افکار مصدق بود، این  »سخنان مصدقشیفتۀ «بختیار، کھ بھ کالم خودش  بعد از او فقط از شاپور
 .طرز رفتار سیاسی را دیدیم

 
کھ از دیگران  ست یمانده باشد اما نحوۀ جلوۀ این میھن پرست پنھانمیھن دوستی مصدق صفتی نیست کھ از چشم کسی 

ملی گرایی مصدق در این  .توطن خواھی او مطلقاً حالت تعرضی و تھاجمی و نفی دیگران را نداش -کند  میمتمایزش 
با کسی یا حتی کشوری  .شد کھ مردم ایران باید خود در قالب دمکراسی سرنوشت خویش را تعیین کنند میخالصھ 

بر  و ھمیشھبھ ھمین دلیل ھیچگاه درگیری با انگلستان را در قالب دشمنی دو ملت عنوان نکرد  .کرد نمیپرخاشجویی 
اش بھ دولت بریتانیا ھم این بود کھ حساب خودش را از  و توصیھ داشتیران تأکید اختالف میان شرکت نفت و دولت ا

 .شرکت نفت جدا کند
  

م کھ بھ بھانۀ ای ھامی کھ ما در ملکمان شناختبر خالف حکّ  .توأم با نرمشبود و  جوانمردانھرفتار سیاسی مصدق ھمیشھ 
مدند، یا دست و پای آنھا را بھ غل و زنجیر آ  میدر صدد حذف مخالفان بر  »حفظ امنیت«و یا  »محض مصالح«

ساختند، مصدق ھمیشھ با مخالفان سیاسی خود و حتی کسانی  میفرستادند یا روانۀ عدمشان  میبستند و بھ زندانشان  می
از  -کرد  میرفت و در آنجا با آنھا دست و پنجھ نرم  میکھ بھ دشمنیش کمر بستھ بودند در میدان سیاست بھ مصاف 

 .تخطی نکردراه روش مصدق جز این نبود و ھیچگاه از آن  -حزب توده گرفتھ تا شخص شاه  رھبران
مصدق  .مسئلۀ انتخابات استبینیم و آن  میدر سیاست داخلی مصدق را ی بارز این نوع رفتار ھا یکی از نمونھ

غاز ھر دورۀ مجلس  بر و دھات در آ ھا کین و رؤسای عشایر در شھرستانی مّال ھا توانست از پس خاصھ خرجی مین
چون آنھا با استفاده از نفوذ و قدرتشان روستاییان و برزگران زیر دست یا افراد ایل را برای بردن بھ پای  -بیاید 
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ولی مصدق ھرگز با روش و روال  .گرفتند میکردند و اکثریت پارلمان را در اختیار  میی رأی بسیج ھا صندوق
مقابلھ این مشکل نرفت بلکھ تمام ھّمش صرف این شد کھ از راه قانونی قوانین  متداول روز بھقلع و قمع ناخجستھ 

گرچھ او در تمام ادوار  داده نشدکاری کھ ھرگز بھ او فرصت انجامش  - انتخابات را منطبق با انتخابات دمکراتیک کند 
 .برایش کوشید -از قبل از برآمدن رضا شاه تا آخرین روزی کھ بھ مجلس راه داشت  -
  
از او در حافظھ دارم و با اینکھ ممکن  ھا کنم گرچھ احتماالً بیش از این میز دو صفت دیگر او ھم در این محفل یاد ا

  .است ھیچکدام از این دو بھ نظر شما مھم نیاید
 کرد احاطۀ کامل داشت، بھ عالوه بھ تمام معنی حاضر جواب بود و مییکی اینکھ مصدق با اینکھ بھ مسائلی کھ مطرح 

نوشت و با استفاده از  میو از قبل ت یش را با دقّ ھا ، ولی ھمیشھ نطقست یلحضور ذھنش در گفتگوھای مجلس متجّ 
کرد و در اختیار  می آمادهچندین نسخھ از متن سخنرانیش را  -کپی وجود نداشت فتودستگاه در آن زمان  - کربنکاغذ 

یل کند و ھم تا حد امکان از نقل قول نادرست پیشگیری بھ عمل داد تا ھم کار آنھا را تسھ مینمایندگان جراید قرار 
  .از این بابت وسواس فراوان داشت .بیاورد

سپارند و  میی او گوش ھا شک نشان حرمتش بود برای وقت و توجھ کسانی کھ بھ حرف بھ نظر من وسواسش بی
در من تری ھم  کردم کھ  دلیل عمده نوانسزاوارند کھ سخنانی منظم و مرتب بشنوند، ولی این صفتش را از این رو ع

گوید سندی بر جا بگذارد تا مسئولیت حرفش را گردن  میخواست از ھر چھ  میبینم و آن اینکھ مصدق  میاین وسواس 
آموزد حرفی را بزنیم  میمصدق بھ ما  .ام ھی دیگر درس گرفتھا من از او در این زمینھ ھم چون بسیار زمینھ .بگیرد

  .بسپاریمسند توانیم برایش  قاد داریم و میبھ آن اعتکھ 
  

در دو مثال  .صفتی کھ نزد ھمھ برای من عزیز است نزد مصدق کھ جای خود دارد -نکتۀ آخر ھم موضوع طنز است 
   :کنم، ھم طنز او درج است و ھم حاضر جوابیش میاولی کھ خدمتتان عرض 

ھمان  ۀوزیر مالی -و فروغی  -وزیر خارجۀ وقت  - مصدق ازی آغازین مشروطھ وزیر مختار انگلیس ھا در سال
ی خودش در ھا کھ دولت انگستان برای پیشبرد کارھا و سیاسترا  ھایی اسناد مربوط بھ پول دنک میدعوت  -کابینھ 

د؟ ای هاز من چرا دعوت کرد« :پرسد میمصدق  .زمان جنگ در ایران خرج کرده بود مطالعھ کنند و نظرشان را بدھند
اگر بھ عنوان یک فرد عادی  .دستوری در این باره ندارمخودم این رو کھ متصدی وزارتخارجھ ھستم از دولت  اگر از

در بارۀ  و ».ولی البتھ آنوقت ھم بھ یقین کاری با من ندارید -د باید صبر کنید از کار بیکار بشوم آنوقت ای هدعوت کرد
 ».د و خندیدبو ای همرد فھمید« :این وزیر مختار اضافھ کرده است

این پیرمرد کھ خودش را  گوید میرفت  میدر مجلس با تمسخر و اشاره بھ مصدق کھ بھ زحمت راه  ای هیکبار نمایند
لرزد ولی ھنوز پا  میمنار جنبان اصفھان ھم سیصد سال است کھ  دھد میمصدق جواب  .تواند سر پا نگھ دارد میھم ن

 .برجاست
اذی گوش یا شرح اخّ  ،یا آشپزی کردنش را بھ تقاضای عبدهللا خان میرپنج ،زشکماجرای آب نخوردنش را بھ دستور پ

و  خاطرات«در یا داستان کتابچۀ مالیاتی میرزا محمود را  ،بران را بھ کمک ژنرال قنسول و قنسول ایران در قفقاز
 .بخوانید و ببینید چھ طنزی در آنھا ھست» تألمات

را بارھا و با ھم سبب شده است دیدن اوست در زمان محاکماتش کھ وقتی یکی از تصاویر مصدق کھ گریھ و خنده م
با آن لحن گستاخ و بی ادب و جمالت  ،بھ قصد خوار و خفیف کردن مصدقدادستان آن دادگاه نظامی،  ،آزموده سرلشگر

ھ مصدق با تجسم ورج ،کند میمرداد وصف  28در غروب  ھا گریز او را از بام بھ بام خانھ ،سست و سبک

 .خندد میاختیار  ی خودش بیھا وورجھ
یا مورد  -مثل موردی کھ ذکر شد  -ترین درک از طنز است  بھ خودش بخندد کھ بھ نظر من ظریفمصدق قادر است 

کشوری کھ مشیرالدولھ رئیس  :گفتھ است ای ھیکی از وعاظ در مجلس روض :کند میدیگری کھ در خاطراتش نقل 
 !تواند در مقابل کفار از ما دفاع کند میرجھ باشد چطور دولت و مصدق السلطنھ وزیر خا

  :مزاح نبوده باشد ،حتی اگر در اصل قصد - برم میبا این آخرین مثال این بخش را ھم بھ آخر 
با اشاره بھ حرف تقی زاده کھ بھ منظور دفع و رفع مسئولیت از خودش در مورد عقد قرارداد نفت در دوران رضا شاه 

ھر عملی از او صادر شد بھ واسطھ دستی بود کھ این آلت را بھ « :مصدق گفتھ است »ه آلت فعل بودمبند« :گفتھ بود
 »!دآور میحرکت در 

 
 بھ عالوه .با شما حرف بزنم ام ھیش شناختھا و کرده ھا کھ من امروز از مصدقی کھ از ورای گفتھ مقرر کرده بودید

کھ نسبت بھ مصدق ایجاد  ھایی و واکنش انجامید نفتصنعت لی شدن مسائلی اشاره کنم کھ بھ جریان مبھ اید  خواستھ
 این کار الزم است - نمانده استبرای پر گویی  چون نفسی ،اختصاربھ  ناگزیر - مرداد شد 28و منجر بھ کودتای کرد 

  کنیم گذریم و بعضی دیگر را بھ اشتباه تکرار می ت میدقّ  گاه بی این مسائلچون از بعضی از 
  

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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این یا آن پیشنھاد را از برای حل مسئلۀ نفت، شود این است کھ چرا  میز مضامین ثابت انتقادھایی کھ از مصدق یکی ا
قت ھیچ کس وھیچ از آنجا کھ ولی  - م رسی بھ این چرا بعد می؟ انک جھانی نپذیرفتطرف بریتانیا یا امریکا یا ب

. کنم را مطرح می آناّول بنده  قبول نکرد،نھادھای ایران را پیشھیچ کدام از  برای ختم غائلھ،بریتانیا، پرسد چرا  مین
ایران  سیاستمدارانیش را با قبوالندن آنھا بھ ھا بود تمام خواستھ کردهخو  ھا سالچون  :دلیلش بھ گمان من روشن است

ترین  اسی از حسّ آن ھم در یک - باد آوردهاین ثروت  -تملک نفت ایران برآورده کند و برای و تحمیلش بھ مردم ایران 
 مدلکرد و در ذھن  میآن موردی کھ بیش از دیگر موارد جسورش  .کمترین قصد کوتاه آمدن نداشت - تاریخش دقایق

بھ آن ضروری بھ نظر فھرست وار ای  اشارهکھ  قرارش داده بود، مورد تجدید قرارداد نفت در زمان رضا شاه بود
  رسد: می

ایران در میان گذاشتھ  ملتشورای ملی، با  مجلسنھ بھ طور مستقیم، نھ از طریق  بستن این قرارداد در ھیچ مرحلھ -1

  نشد. 
اش بھ بستن این قرارداد اقدام  از نفت و تاریخچھ ای ھسررشت ترین کم رضا شاه در بی اطالعی مطلق و نداشتن - 2

  کرد.
  د. ای مشاوره بھ عمل نیام با یک متخصص مسائل نفتی در ھیچ مرحلھ حتی - 3

رئیس شرکت ( انگلیسی Cadmanن مَ دکَ رضا شاه کل پروندۀ قرارداد قبلی را در جلسۀ مذاکرات و در حضور  - 4

ھ، و قلدر مآبان جنون زده در آتش بخاری انداخت و سوزاند و با این اقدام ) و چند نفر از وزرای دولت وقت ایراننفت
گردانندگان انگلیسی آن را برای مردم ایران ناممکن ھای گذشتۀ شرکت نفت و  ھا و حساب سازی رسیدگی بھ حساب

   .ساخت
از وحشت رضا شاه کمترین ابراز وجودی نکرد و دھان ھیچکدام  ،مذاکره ۀدر جلس حاضر وزرای وقتھیچیک از  - 5

  . نشدباز  اعتراض بھ این عمل یا مخالفت، حتی ترمیم قرارداد بھ کوچکترین
و کرد دولت متبوعش کار  کھ بھ نفعبود  انگلیسی Cadmanن مَ دکَ تنھا   ابتدا تا انتھاپیشنھاد دھندۀ قرارداد جدید از  -6

بلکھ حقوق منافع  ناوارد کھ نھ فقطخود سر دیکتاتور  - فقط شخص رضا شاهتصمیم گیرنده از بای بسم هللا تا تای تمت 
   را زیر پا گذاشت. ایران

  
در ستان انگل و نقش - شاھیپادتا  از قزاقی - رضا خانتّرقی ل و مدارج از ایرانیان کھ با پلھ پلۀ مراح آن گروهاز نظر 

آشنا ھستند، لغو و عقد قرارداد استخراج نفت توسط رضا شاه مثل دیگر افعال و اعمال او دستور مستقیم  مسیراین  طی
سال  32داد قبلی و افزودن پروندۀ قرار سوزاندن بھ ویژه -کھ از رضا شاه سر زد  ای ھبود. رفتار بسیار جاھالن شارباب

زد. بھ  مینیز بھ این باور دامن  -نفع انگلستان بود بھ بھ ضرر ایران و  آشکاراکھ ھر دو  ،بھ مدت آن در قرارداد بعدی
عمال اِ بارز نحوۀ لغو و تجدید قرارداد او نمونۀ رضا شاه اطاعت مطلق از بیگانھ نکرده باشد، اگر حتی ھر صورت 

کھ ملت ایران ھنوز  ھایی  اش سیھ روزی و امکانات وسیع عملی، و نتیجھبا امکانات قلیل ذھنی  ست یا خودکامھ زور
  پردازد.  میدارد تاوانش را 

  
کھ  بودشده آماده  رییس انگلیسی شرکت نفتمعاون و از سوی  متنی :صورت نگرفت ای همذاکردر عمل اینکھ  خالصھ
شرکت نفت ایران و انگلیس، یا حق حسابرسی از سوی ایران، یا مسئلۀ ھای تابع  در بارۀ حقوق ایران از شرکتدر آن 

یا  تربیت و گنجاندن ایرانیان در کادرھای فنی شرکت نفت، یا برآورد سود ایران از سھام شرکت نفت ایران و انگلیس و
از  لیو نبود تر نشانیکم و... ... و...ومعاملھ با بریتانیا و ادارۀ شرکت  بعدی مراحلبرای و زمینھ سازی  پیش بینی

 32 ،درآمد آنی نفتدر ازای مختصر اضافھ  در حقیقت. رسید امضابھ پذیرفتھ شد و ایران بی چون و چرا شاه سوی 

دست شرکت نفت را بیش از  جدیدقرارداد  درترتیب محاسبۀ این درآمد  بھ عالوه شد افزودهقبلی  سال بھ طول قرارداد
   .درتضعیف ک بیش از پیشرا و موقعیت ایران  شتپیش باز گذا

سر نظرخواھی از  ردبھ خود دحتی یکبار گوش داد و کھ طبعاً انگلیسی بودندشاه فقط بھ سخنان نمایندگان شرکت نفت 
وقتی  در عوض .نشستند و نفسشان در نیامد محضدر سکوت  مطلقوزرا از ترس جان با اطاعت  ،دادرا ن تیشوزرا

دولت از چون  -کشید  را می انی بود کھ انتظارشو تھنیت ھای تبریک ن باز گشتند نامھفریزر بھ انگستامعاونش کدمن و 
 !خواند  خروس میسال دیگر  60ان تا انگلست کبک ،قرارداد جدیدسر 

 
کم با ترساندن نمایندگان نتوانستھ بود از طریق مزدورانش بالفاصلھ بھ دست بیاورد، ھر چھ را در گذشتھ  انگلستان

یا ی خلیج فارس و ھا آب بھ گسیل نیروی دریاییبھ ایران در جامعۀ اتفاق ملل و تھدید  ۀبستو زبان  دستو صالحیت 
تصورش این بود کھ باز ھم در زمان ملی شدن صنعت نفت  .بود تحصیل کرده ،قطع مذاکرات از سوی شرکت نفت

او جنگی بریتانیا کھ مقابل آبادان پھلو بھ ن :دیگری بود فلزمصدق از محمد اما  .کند تکرارتواند این سناریو را  می
نھ فقط سر خم نکرد بلکھ  بریتانیادر مقابل الدرم بلدرم دولت مرعوب نشد،  ھا گرفت اعتنایی نکرد، از تھدید انگلیس

گفتند  میکھ ( ھا انگلیسیدر شورای امنیت سازمان ملل بھ بھانۀ واھی ، کرد آن کشوراقدام بھ قطع رابطۀ دیپلماتیک با 
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کھ دولت  -جوابی دندان شکن داد و در نھایت از دادگاه الھھ  )اندازد میی شدن نفت ایران صلح جھان را بھ مخاطره مل
کھ شاکی بعد از بازنده  بھ خاطر بسپاریم(در ضمن  .پیروز و برنده بیرون آمد - انگلستان خود بھ آن شکایت برده بود

 د!)شدن اعالن کرد کھ بھ رأی دادگاه عمل نخواھد کر
  

مصدق  محکم و سرفرازانۀ واکنش بایست با میدورۀ رضا شاھی را ولی سراسر ضعف  بزن بھادرانھعکس العمل 
تمدار آگاه و شریف ایران یاسو دلیل کمر بستن آنھا بھ نابودی این سنسبت بھ مصدق  ھا مقایسھ کرد تا میزان کینۀ انگلیس

و پیروزی حزب محافظھ کار و شکست حزب کارگر در  ھا جایی کابینھ بھ ویژه پس از جا بھ بریتانیادولت  .مفھوم بیفتد
منافع تحکیم از پس گرفتن منابع طبیعی و  و پیش انتخابات متوجھ شد با یک دولتمرد استثنایی ایرانی طرف است کھ بیش

  .کند مینجا خالی نیز ایران است و در مقابل ھیچ تھدیدی واقعی در پی تأمین و تضمین استقالل  کشورشمادی 
  

   :ی انگلستان و امریکا در سرنوشت ایران داشت، نظری بیندازیمھا ثیری کھ تغییر دولتأبد نیست در اینجا بھ ت
در ابتدای کار در بریتانیا اتلی، رئیس حزب کارگر و طرفدار بی قید و شرط ملی کردن معادن و صنایع انگلستان، 

چون  ،کرد میرفتار با سیاست کجدار و مریز ملی کردن منابعش بود  نخست وزیر بود کھ ناگزیر با ایرانی کھ در پی
کھ از  - اما حزب کارگر در انتخابات از حزب محافظھ کار شکست خورد و چرچیل  .توانست بکند میجز این کاری ن

ا کھ با بدو جوانی با فکر برتری امپراطوری بریتانیای کبیر بر دیگر کشورھای کرۀ ارض بار آمده بود و افول آن ر
دلمشغولی اصلی چرچیل  .بھ جای اتلی روی کار آمد -دید  میشرکت در جنگ جھانی دوم آغاز شده بود، بھ چشم 

جلوگیری از سقوط کامل پس ماندۀ این امپراطوری مستعمراتی بود و بھ این منظور بھ ادامۀ چپاول نفت ایران نیاز 
  .داشت

ت ی ایاالھا و ھم بھ دلیل سیاستکشیده شد  ملی شدن صنایع  نفت مابھ ماجرای پای امریکا ھم بھ اصرار بریتانیا 
در آن موقع ترومن رئیس جمھور امریکا بود کھ در آغاز  .شد میش تعیین ی نفتیھا کارتلمتحده، کھ با نظر و رضایت 

فتی ایران با شاید نیمھ دل، در محاصرۀ ن و خرهداد ولی باأل میی انگلستان نشان نھا  رغبت چندانی بھ اجرای نقشھ
برخاست و ریاست جمھور ترومن از کرسی  - دمر دولت او ھم در اینجا بھ سر آمبھ ھر حال ع .بریتانیا ھمراه شد

با این تغییر و تبدیل و از این زمان  جا را بھ جمھوریخواھان دادند. ھا چون دمکرات ،آیزنھاور بر آن نشست
    .پایان رسید نقطۀبھ  - بوداش  کھ ترومن ادامھ دھنده - ی روزولتیھا سیاست

دانست او  میکسی ن حتیروشن نبود آیزنھاور چھ سیاستی را در پیش خواھد گرفت زیرا تا قبل از انتخابات در آغاز 
بھ این دلیل از  .میدانش میدان نبرد بود نھ میدان سیاست .آیزنھاور سرباز بود نھ دولتمرد !جمھوریخواه است یا دمکرات

شکست چندین دوره  بعد -حزب جمھوریخواه کھ  -یا بھتر بگوییم واردش کردند  -میدان وارد شد  آن میدان بھ این
نامزدی برای ریاست جمھور عرضھ کند کھ  ه بودافتاد دست و پابھ سخت  -از ترومن  سپساز روزولت و  انتخاباتی

مردم کسب  میان ای ھوجھبوبیت و محبرایش ی جنگی آیزنھاور ھا پیروزیاز آنجا کھ  .بخت برنده شدن داشتھ باشد
   .کرد و با بسیج امکانات فراوان، بر آن مسند نشاندش ای این مقاماین حزب او را کاندید ،کرده بود

ی سیاسی ھا بھ ھر حال بی اثریش در تصمیم گیری .پخت بیگانھ بود میطبعاً آیزنھاور با سوداھایی کھ چرچیل در سر 
 بر خالف .شد یو عام عارفزبانزد  ورود بھ کاخ سفید ابتدایاز ھمان گلف ازی بدر زمین  وقت و بی وقتشحضور و 

ً کھ  ،چرچیل برادران دالس بودند  ،گان واقعی سیاست خارجی آیزنھاورگردانند، تصمیم گیرنده بودسیاستگزار و  شخصا
)John Foster and Allen Dulles و در  مؤثر یقشور نبھ مقام ریاست جمھ یابیبرای دست او) کھ در موفقیت

رئیس دستگاه  ، الن،رجھ و دیگریوزیر امور خا  ، جان فاستر،یکی از آن دو :ھای کلیدی داشتند اش پست کابینھ
   .(سیا) بود جاسوسی

کارھای حقوقی مسؤلیت کھ  - »کرامول و سالیوان«در دفتر حقوقی پلکان ترقی را برادر بزرگتر، جان فاستر دالس، 
وموتیو تعالی دیگر افراد کھ لوک کسب کردپیمود و موقعیتی  -  یس را در امریکا بر عھده داشتنگلشرکت نفت ایران و ا

برادر کوچکتر، الن دالس از جوانی بھ گردآوری اطالعات و درست کردن فیش راجع بھ اطرافیان و  .اش شد خانواده
این دو برادر و خواھرشان، کھ (زندگینامۀ  .کرد می درد یجاسوسسرش برای نزدیکانش عالقھ داشت و از کودکی 

کنم این بیوگرافی بھ فارسی ترجمھ  میخیال ن .شناساند میآنھا را خوب  ،کارمند وزارتخارجھ بود، بھ قلم لئونارد موزلی
  ) .کنم میدانند توصیھ  میشخصاً خواندنش را بھ ھمۀ کسانی کھ انگلیسی  .شده باشد

دست حزب جمھوریخواه داخلی بھ با حریفان سیاسی سویھ حساب سپری شدن دوران سیاست روزولتی، فرصتی برای ت
جنگ سردی کھ از زمان ریاست جمھوری ترومن آغاز شده بود  -جنگ سرد بود  در تنور مداوم دمیدناش  داد کھ نتیجھ

زه گروه تاداو اصلی جنگ سرد از دید  .شد میآتشش باید تندتر و تیزتر  ،اما از نظر تازه واردان بھ صحنۀ سیاست
   .دندام شوروی نیفت زعم ھیئت حاکمۀ امریکا، بھکشورھای جھان سوم بود تا بھ قیمومت ممالک متحده بر  ،وارد

اشتھای کھ  - بھ این دید مستعمراتی امریکااگر  .امریکا شدایاالت متحده کولونیالیستی لین قربانی این سیاست ایران اوّ 
کھ جان فاستر دالس و  ،ی نفتی و وکالی آنھا راھا منافع شرکت - کرد می تر صافالن دالس را برای جاسوس بازی 

 .شود میان منھاور در ارتباط با ایران دستگیربرنامۀ سیاسی دوران ریاست جمھوری آیز م،بیفزایی ،باشند شرکا
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را نپذیرفت، چرا مصدق ھیچ کدام از پیشنھادھا  :اشتباه عمدۀ این حرف یعنی :شود میبر گردیم بھ انتقادی کھ از مصدق 
ط یک واقعیت این است کھ فق .داشتن، بھ صورت جمع، وجود ھاییپیشنھاد اصوالً  چون -در فرض اولیۀ آن است 

انگلستان و یا با رعایت شرایط  جانبیا مستقیم از طرف انگلستان بود یا دیکتھ شده از  ھاپیشنھادزیرا  -پیشنھاد بھ ما شد 
کھ با لباس حق بھ  ،جھانی پیشنھاد بانک مثالً  .شاھای مختلف و از طرف منابع مختلفمنتھا با ان -انگلستان و حفظ منافع 

تسلیم  جزپذیرفتن ھر کدام آنھا  .بود بریتانیاشدۀ پیشنھاد  سرخاب سفیدابدر حقیقت شکل  ،طرفی عرضھ شد جانب بی
  . نداشتمفھومی  ملی ایران مصالحبھ انگلستان و صرف نظر کردن از شدن 

کسی بھ جزییات کمتر این است کھ  دشو میی بی پایۀ کلی گاه این سو و آن سو تکرار ھا یلی کھ این حرفیکی از دال
کھ در  - را ھاپیشنھادیکی از فقط بخشی یا بندی از کھ (از این یا آن،  .دشو می دقیقعرضھ شده بھ ایران  ھایپیشنھاد

گاه و بیگاه  )،داردنظر  مد - ھ راه انداختھ استب و سر و صدا اش تبلیغات زمان طرحش پیشنھاد دھنده در باره
حتی  این است کھ در واقعاین حرف  معنایپذیرفت تا کودتا نشود!  میرا یا آن یکی این یکی کھ مصدق باید شنویم  می

   !دارداز گردۀ انگلستان بر  موظف بوددردسر کودتا را ھم مصدق 
مصطفی  ۀنوشت - کنم میو اینجا تکرارش عرض کردم  ھا تابدر معرفی کھمانطور کھ  -برای دانستن این جزییات 

برای ارزیابی درست و  سند پژوھشی ما در این زمینھ است این اثر مستندترین و معتبرترین باید خواند.علم را 
 ای هکھ بھ تصور من اساساً و تا آنجا کھ بھ دعوای نفت مربوط است جدول ساد -رئوس مطالب را در جدولی  بایست می

   .گرفتنظر  در -است 
 ،از اصل و اساس سیاسی بود ھر چند مذاکراتنزاع بر سر منابع نفتی قبل از ھر چیز باید بھ این نکتھ توجھ کرد کھ 

در مرحلۀ نخست بر سر شد،  میایران و انگستان کھ مربوط بھ پایۀ حقوقی کار میان  ستیز .چوب اقتصادی داشت چار
بدون آنکھ در موضعش  شبھ ظاھر پذیرفتالبتھ کھ بریتانیا ناگزیر در نھایت و  ،ودرد یا قبول ملی شدن صنعت نفت ب

  :ھم بر سر چھار چیز بود یدعو .تغییری بدھد یبھ اصل دعو راجع
   .نخست اینکھ چھ مرجعی این صنعت را اداره بکند   -
  .باشد تناسبچھ  بھدوم اینکھ در صد سود    -
  .نفت خویش را بھ استقالل بفروشد سوم اینکھ ایران چھ مقدار از   -
   .تعلق بگیردغرامت چھ میزان از بابت ملی شدن صنعت نفت  بھ انگستان چھارم اینکھ   -
  

  :کھاین  بودآنچھ طرف انگلیسی طالب 
   د.بگیردست  خود بھرا اره نفت اوالً اد -
  .باالتر نرود در صد 50ثانیاً سود ایران از  -

  .باشدگلیس ی خارجی و ترجیحاً شرکت نفت ایران و انھا ختیار شرکتثالثاً تمامی تولید نفت در ا -
 .غرامت عدم النفع را ھم بیفزاید ،غرامت تأسیساتبھ رابعاً  -
  

تر  از وضعیت قبل از ملی کردن ھم عقبکرد بلکھ ایران را  میمعنا  شرایط نھ فقط ملی کردن نفت را بیاین  پذیرفتن
 .کھ انگلستان در گذشتھ و در تجدید قرارداد در زمان رضا شاه کسب کرده بود)د (یعنی ھمان تجربۀ مطلوبی انر می

   .بنابراین طبیعی بود کھ مصدق بھ ھیچوجھ و بھ ھیچ عنوان جمیع این شرایط را نپذیرد
  
 امنتھ -داد  مینشان  انعطافنھایی مصدق از خود  ای ھاند برای رسیدن بھ نتیج این حال و بھ رغم آنچھ شھرت دادهبا 
آمد عوضش را از مورد دیگر  میبھ این معنی کھ اگر در یکی از موارد کوتاه  -منافع ایران  گرفتننظر  دربا 
کرد تا  میدیگر طلب  ای ھداد امتیازی در زمین میبھ حریف امتیازی  ھا ھرگاه در یکی از این زمینھ ،خواست می

اش نبود بازگرداندن اختیار  وی حاضر بھ مصالحھ در باره دی کھتنھا موربھ دالیل کامالً بدیھی  .بر ھم نخورد تعادل
در صد باالتر نرود،  50پذیرفت کھ میزان نفع ایران از فروش نفت از  میولی اگر فرضاً  ،ادارۀ صنایع بھ انگلستان بود

و جبران  رسید میبھ ایران  100در  100کرد کھ سودش  میاختصاص حجم بیشتری از تولید را برای فروش آزاد مطالبھ 

  .کرد و از این قبیل میضرر قبلی را 
شود،  میآنچھ کھ ادعا ھو و جنجال تبلیغاتی و زد و برخالف  میر سیر تحوالت را رقم در مذاکرات نفت این چھار متغیّ 

مصدق کھ از  :بھ عنوان مثال .نشان داده شد تا از طرف خارجی این مذاکرات نخست وزیر ایراننرمش بیشتر از سوی 
بھ ثمر رساندن برای در نھایت  - و حق داشت مخالف باشد  - ا با پرداخت ھر گونھ غرامت عدم النفع مخالف بودابتد

تنھا شرطی کھ برای این امر گذاشت تعیین مبلغ  .شود پرداختپذیرفت تا مبلغی تحت این عنوان بھ انگلستان ، مذاکرات
   .بود منطقیکامالً  یکھ شرط - یب مجلس اقدام بھ قبول آن نمایداز سوی انگلستان تا وی بتواند با تصوبود مورد مطالبھ 

از این موضوع مانع  ،نداد نرمشی کھ با این مورد قابل قیاس باشد از خود نشان ای ھطرف مقابل در ھیچ مرحلگرچھ 
حملھ لی آنان ی تبلیغاتی غربی و بلندگوھای داخھا توسط دستگاه» لجباز«و » یک دنده«بھ عنوان بھ مصدق  این نشد کھ

این کھ بوی نفتالین و کافورش بلند است توان پژواک این تبلیغات شصت سال پیش را  می . ھنوز ھم کھ ھنوز استشود
   سو و آن سو شنید!
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را در داخل علیھ مصدق سازمان داد تا او را  ھا شدیدترین حملھ آن دولت و رد شد شرط از سوی انگلستان بھ ھر حال
 .دست نشاندگان وطنی نگاه دارد حمالتی و در منگنۀ فشار خارج

گفتند  میشان، بھ طعنھ و تمسخر ی تبلیغاتی غربی و بلندگوھای داخلیھا دستگاهبا استفاده از ھمان  مصدق مخالفان
 اوکھ  - دانستند  آنھا ھم می -دانیم  ولی ما می گرداند. میرا مملکت چرخ  »زیر پتو«از دھد و  مصدق کاری انجام نمی

تمام و شاھد  کھ ناظر رئیس دفترش، نصرت هللا خازنی،  ۀبھ گفت .کشید میبھ تنھایی بار مذاکرات نفت را بھ دوش  عمالً 
با اینکھ  - کرد میکار  را بی وقفھھفت روز ھفتھ و ھر  شب 8صبح تا  6از ھر روز محمد مصدق اوضاع بود،  وقت

 .گذشت میسال از عمرش  73 نخست وزیری در زمان

 
داریم  امیدم خواھان آزادی ھستیم و ای هھمۀ ما کھ امروز در اینجا گرد آمد :برم میر را با این سخن بھ پایان این گفتا

و با توطئۀ خارجی و ھمدستی خود فروختگان داخلی  کرد میآرزو برای ایران و ایرانی حکومتی را کھ مصدق نظام 
روز بھ صورتی دیگر آرایش شده است و بازیگران دیگری صحنۀ جھانی ام .از ما دریغ شد در زادگاھمان بر پا سازیم

اما تمام شواھد و قرائن نشانگر این است کھ بر این  .کنند میبا ظواھری دیگر بر این صحنۀ بین المللی خود نمایی 
ما در  .یستت خود باقچون طمع طمعکاران بھ قوّ  .سرگرمند کھنی ھا ھای جدید بھ تمرین بازی»اکتور«تازه،  »سن«
 ماندر دیگ ای هبا چشم و گوشی باز، تا  کسی از نو موش مرد ،بایست بیدار و ھوشیار باشیم میکنیم  میبارزاتی کھ م

 برد!بآش را با جاش  تانیندازد 
  

 .ممنونم .بیش از این عرضی نیست

  
بھ این گفتار  از ھایی  بخش یراد شد.ا» خانۀ ایران«در  2014جمعھ چھاردھم مارس روز  ،این سخنرانی بھ دعوت جبھۀ ملی ایران در وین*

 http://www.youtube.com/watch?v=D1_-mY5Enlw&feature=youtu.be:  موجود است youtubeصورت ویدئو در 
  برگرفتھ شده است.   http://www.amirshahi.org از سایت مھشید امیرشاھی: متن کامل

  نوشتۀ شاپور بختیار. ،»یکرنگی«Ma fidelité  کتاب  ترجمۀ فارسی مھشید امیرشاھی ست ازاز جملگی ھا  لنقل قو **
   توضیح مھشید امیرشاھی:

ای   طی نامھبا لطف تمام کھ ه برخورددر متن را خوانده است، بھ اشتباھاتی  "یکرنگی" کھ با موشکافی ،بھ نام سیاوش ایراندوست یموطنھ«
  »م.ا. شود. برطرفدر چاپ بعدی این نقائص امیدوارم  ،پس از تشکر مجدد از این دوست ندیده. است کرده نگوشزدشامن  بھ
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 پیام بھ مردم آلمان یا خطاب بھ ملت ایران؟ ٭
 
 

 Appel aux Allemandsھا  پیام بھ آلمانی
 Thomas Mannگفتارھای رادیویی توماس مان 

  ترجمھ از آلمانی بھ فرانسھ
 Balland/Martin Flinkerانتشارات بالن/مارتن فلینکر 

 1985 نشر تاریخ 

 320تعداد صفحات 

  
 
، خونخوارگی سیراب نشدنیش، کینھ توزی پایان ناپذیرش، عربده جویی مداومش، تعصبات حسابش سوء نیت بی«

ترین مخلوقی را  پست - کھ بویی از انسانیت نبرده است- اش از این موجود زاھد نمایی عوام فریبانھاش،  احمقانھ
 ».ساختھ کھ تاریخ بشر بھ خود دیده است

ھایی نیست کھ  دھد، حرف ھا، کھ در جزء و کل تصویری دقیق از بنیانگزار جمھوری اسالمی بھ دست می این گفتھ
خطاب بھ ملت آلمان و در  یستنامدار آلمان باشم، بلکھ سخنان توماس مان، نویسندۀ ت شناساندن خمینی زدهمن بھ نیّ 

 .وصف ھیتلر
، پس از بھ »مرگ در ونیز«، » کوه جادو«، »بودن بروک«توماس مان، برندۀ جایزۀ نوبل و نویسندۀ آثاری چون 
ھا شد و حتی دانشگاه بن  یھای ناز ھایش طعمۀ کتابسوزی قدرت رسیدن ھیتلر بھ امریکا مھاجرت کرد و کتاب

در جواب، مان بھ رئیس  .دکترای افتخاری او را با این تھمت کھ بھ فرھنگ آلمان لطمھ زده است از او پس گرفت
من و زیان رساندن بھ فرھنگ آلمان؟ عجب افترایی! فرھنگ آلمان آن جاست کھ من « :فرمایشی دانشگاه نوشت

  ».باشم
کرد تا  پخش می .سی.بی.ھر ماه گفتاری رادیویی از بخش آلمانی بی 1945تا  1940این صاحب قلم توانا از سال 

ای کھ بر آنان حاکم شده بود، آشنا کند و آنھا را بر آن دارد  ھموطنانش را با حکومتی کھ بھ آن تن داده بودند و دیوانھ
 .کھ با ناسیونال سوسیالیسم ھیتلری بھ مقابلھ برخیزند

گرد آمده است و اخیراً بھ زبان فرانسھ » ھا پیام بھ آلمانی«ای بھ نام  توماس مان در مجموعھتمام گفتارھای رادیویی 
سوای ارادتی کھ  -توجھ من بھ این کتاب  .در دسترس فرانسھ زبانان قرار گرفتھ است» بالن«از طرف انتشارات 

کھ آدمی میان فاشیسم نژادی  یستارل انکبھ دلیل تشابھ غیر قاب - اصوالً بھ این نویسندۀ چیره دست و شرافتمند دارم 
ھای توماس  چون و چرایی کھ میان احساس بیند و تقارب بی ھیتلر و فاشیسم مذھبی خمینی از ورای این گفتارھا می

 .مان و ایرانیانی چون من نسبت بھ رژیم غاصبی کھ بر زادگاھمان مسلط شده است وجود دارد
ھای  گران رنجور شدن ارزشنیم کھ نھ فقط دل نبی گرا را می انس مان انستوما ،از ال بھ الی این مجموعھ گفتار

ھای این بیماری را بجوید تا  ست بلکھ در پی آن است کھ ریشھنیای غرب در مقابل طاعون ھیتلری جھان شمول د
بر تصویر دولت کھ تصویر مردم آلمان منطبق  ترسد توماس مان می .مگر راه نجاتی برای آلمان در اروپای آینده بیابد
 .ترسد کھ ھموطنانش زیاده آلودۀ رژیم نازی شوند فاشیستی در اذھان عمومی جھان نقش بندد، می

توان  اش می چھ قضاوتی در بارۀ آلمان خواھد شد و چھ امیدی بھ آینده« :گوید خود می 1941در پیام رادیویی اوت 

 »پذیرند؟ ن با میل و آگاھانھ اعمال رژیم حاکم را میداشت اگر برای جھانیان چنین گمانی پیش آید کھ مردم آلما
اگر مردم دنیا تصور کنند کھ ایرانیان تعصب و خرافات مذھبی را  .این دلواپسی و ھراس شبانھ روز با من نیز ھست

میان اند، ایران بھ تحقیق در آتیھ ھم جایی در  اند و بھ رضا بر نظام کور دل مالیی گردن نھاده از صمیم دل پذیرفتھ
 .داشت نخواھدملل جامعۀ 

  
ت جدا کردن حساب دولت حاکم از ملت آلمان، توماس در قسمت دیگری از ھمین پیام و در ھمان تاریخ، و باز بھ نیّ 

ھای فعلی او را بھ حساب تنفسی عمیق  لھ زدن نباید لھ .بزودی از نفس خواھد افتاد [ھیتلر]دشمن « :گوید مان می
متوقع  "بتھوون"و  "گوتھ"و  "باخ"و  "دورر"م کھ از آلمان عشقی کھ بھ وطنم دارم محقّ [اما] من با  ...گذاشت 

 ».باشم کھ برای ماندگاری در تاریخ نفس داشتھ باشد
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ھای مشاھیری چون دورر و باخ و گوتھ و بتھوون، اسامی  اگر در گفتۀ باال بھ جای ھیتلر خمینی بیاید و در عوض نام
 .علی سینا و خیام و حافظ، توماس مان از زبان من سخن گفتھ است و با مردم ایرانبزرگانی مانند رازی و بو

  
ای است کھ ھیتلر بر پا کرده و بھ مردم آلمان قبوالنده است کھ برندۀ  بیشترین ھراس توماس مان از جنگ ویران کننده

رساند و آن را بھ نشانۀ  لمانیان میکند با بوق و کرنا بھ گوش آ ھر وجب خاکی را کھ اشغال می .نھایی او خواھد بود
توماس مان نگران این است کھ ھموطنانش از بادۀ  .کند بر اروپا عرضھ می» نژاد برتر«فتح غایی و تسلط نھایی 

  .غرور مست شوند و ھشیاری دریافت واقعیت را از کف بگذارند
کھ ھر پیروزی جدید در  نتیجھ خواھند رسید آیا آلمانیان باألخره بھ این ...« :پرسد اش می 1940در سخنرانی اکتبر 

ژرفا؟ آیا متوجھ خواھند شد کھ حتی اگر سربازان آنان سھ کشور دیگر را ھم  بھ درون لجنزاری بی یستحقیقت گام
ھاشان سھ کشتی جدید را ھم کھ حامل فرزندان مھاجرین است غرق کنند، عمال  بھ اشغال خود در آورند، زیر دریایی

بیشتری را بھ بینوایی و سرگردانی و خود کشی بکشانند و نفرت ھمۀ جھانیان را بیش از پیش بھ خود رژیم باز عدۀ 
ھای ھموارتری برای رسیدن بھ ھدفی کھ  دانند کھ راه  بخرند ھرگز بھ ھدف آرمانی خویش نخواھند رسید؟ آیا می

 »مام دنیا، وجود دارد؟ھمۀ نیرو مشتاقش ھستیم، یعنی دست یافتن بھ صلحی پایدار در ت ھمۀ ما با
ای، حتی در آغاز، پیروزی نداشتھ است،  ش، ھرگز و در ھیچ جبھھگرچھ جمھوری اسالمی، بر خالف الگوی فاشیستی

ً از خود می کنم کھ آیا ملت ایران بھ عمق منجالب حکومت آخوندی، با ھارت و  ولی این سؤال را من ھم مداوما
آگاه است؟ آیا در صدد آن ھست کھ  ،و تبدیل تھران بھ کعبۀ مسلمانان نیسممدرھای صدور انقالب و ذلیل کردن  پورت

 ای را کھ نظام فعلی در انظار دنیایی بر ایران زده است از پیکرۀ وطن بزداید؟ داغ باطلھ
  

ای بھ وعده و وعیدھ بسیاریبود و  فریفتھاز ملت آلمان را  ای جمع قابل مالحظھھا  نباید از خاطر برد کھ ھیتلر مدت
اند در رنج بود و از ادامۀ  دید ھم میھنانش خام این مجنون شده توماس مان از اینکھ می .دروغ آلود او دل بستھ بودند

  .جنگ و اطاعت کورکورانۀ مردم از این جنگ افروز دیوانھ برآشفتھ
ود نابود خواھد شد پیروز نش "جنگ ھیتلر"ملت آلمان تا زمانی کھ باور دارد اگر در « :گوید می 1941در آوریل 

ھمراه او و وفادار بھ او گام برخواھد داشت اما بھ محض آنکھ دریابد کھ این گفتھ دروغی ننگین است؛ بھ محض 
او و  ...اش تنھا سد راه برقراری صلحی شرافتمندانھ و نظام اجتماعی انسانیند  آنکھ درک کند ھیتلر و دار و دستھ

 ».سزاوارش ھستندکند کھ   گروھش را بھ درکی روانھ می
ھای نادان بھ تعصبات  ھای جاھل بھ فاشیسم رنج من است از رو آوردن ایرانی رنج توماس مان از جذب آلمانی

 .و بھ دست ملت، باور من دوزخمذھبی؛ و باور توماس مان برای روانھ کردن پایھ گزاران آن نظام بھ 
  

داد اما توماس مان در نوامبر  ھای درخشان می ھمراه با پیروزیدستگاه تبلیغات رژیم نازی مداوماً وعدۀ پایان کار را 
خواست کھ آلمانیان مسؤل  شود و نمی دانست کھ آتش جنگی کھ ھیتلر افروختھ است یکشبھ خاموش نمی ھم می 1940

  .آن شناختھ شوند
اما ھر چھ  .پنداریدجز این م -این جنگ بھ درازا خواھد کشید « :دھد چنین پیام می .سی.بی.در این زمان از بی

کوشند در عمق وجود  حادثھ جویانی کھ ھمچنان در ویرانی جھان می .تر شود نتیجۀ آن آشکارتر خواھد شد طوالنی
ھیچ کس در دنیا چنین تصوری ندارد کھ ملت آلمان از تاریخی کھ  ...اند  دانند کھ از ھم امروز بازنده خود می

برگ و نوایی کھ بر پایۀ خون و اشک   پر از دروغ و تزویر و بی سازند و از حکومت خونخوارگان برایش می
  ».اند، احساس سربلندی دارد استوار کرده

 .نھایت جنگ روشن است« :کند آنان را بھ پایان دادن ھر چھ زودتر جنگ تشویق می ،در جای دیگر ھمین گفتار
گر مردم آلمان بیست سال پیش پختگی درک این ا ...پایان آن آغاز آزادی و برابری و تعادلی در جھان خواھد بود 

اما احتماالً امروز، یعنی پیش از بروزات نتایج  .واقیعت را نداشتند تجربیات دوازده سالۀ اخیر آنھا را پختھ کرده است
ھمۀ مردمان اقبالی  ...اگر امروز این جنگ بھ آخر برسد  .مصیبت بار جنگی دراز مدت، این پختگی در اوج است

  ».تر خواھند داشت تا آنکھ بگذارند این جنگ تداوم پیدا کند ای روشن برای داشتن آینده بیشتر
دارم صلح! آزادی! صلح و آزادی!  دانم کھ وقتی فریاد بر می من می« :برد و این پیام را با این سخنان بھ پایان می

 ».کنم صمیمانھ ترین آرزوھای مردم آلمان را بیان می
  

خود در جایی  1941در سخنرانی اکتبر  .کند یک لحظھ در بازنده بودن ھیتلر تردید نمی خود توماس مان حتی

 ...دھم کھ جلو پیروزی ھیتلر گرفتھ خواھد شد، ناقوس مرگ او زده شده است  من بھ شما اطمینان می« :گوید می
 ».تخبر است ولی احتماالً در مغز بیمار او نیز طنین این صدا پیچیده اس  گرچھ خودش بی
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 .ھا از رژیم نازی ھیتلری مشھود است جنگ ھنوز ادامھ دارد و فرمانبرداری کور کورانۀ آلمانی 1943در آغاز 

آلمان بھ منتھای پستی گراییده است و نظر جھان این است کھ ملت آلمان « :گوید ن در ژانویۀ آن سال میاتوماس م
ھا بھ قدر ارزنی بھ  نازی .یات رژیم بھ نام او انجام شوددھد کھ جنا چون اجازه می - ھم بھ نھایت خوار شده است 

 »آیا شما تا لحظۀ آخر سپر بالی آنان خواھید ماند؟ .فکر آلمان نیستند، برای آنھا تنھا مسئلۀ مھم حفظ خودشان است
از این نسبت بھ ملک و ملت ما کرد، یا توصیفی  دیگرتر در بارۀ نظر جوامع  توان امروز تعریفی از این دقیق می

 رساتر از حکومت مالیی، یا سؤالی از این بھ جاتر از ایرانیان بال گردان نظام کنونی؟
  

آیا درد « :پرسد توماس مان می 1943در گفتار سپتامبر  .رود ولی ھیتلر ھمچنان برجاست رو بھ پایان می 43سال 

امروز، فردا، با قیامی دمکراتیک با  .توان نجاتش داد خیر، ھنوز می« :دھد و جواب می »درمان است؟  آلمان بی
خود مردم آلمان پیش از  ...توان نجاتش داد  ھای آلوده و جنایتکار رژیمی کھ از نظر دنیا منفور است می قطع دست

 ».آنکھ دیر شود باید ننگ این رژیم را از دامن خود بشویند
 .درد و درمان ایران امروز گویی درد و درمان آلمان دیروز است

  
توان در صفا  با وجود ھیتلر نمی« :دارد فریاد بر می 1941در مارس  .س مان این نغمھ را از آغاز سرداده استتوما

 ».زیرا این مخلوق با صلح سر جنگ دارد و کلمۀ صلح در دھان او دروغی است شرم آور و پلید .زیست
روز سقوط او روزی کھ  ...« :کند می باز در بارۀ ھیتلر پیش گویی 41یک ماه پس از این گفتار، یعنی در آوریل 

، یستطنین پارس این سگ ھار در جھان خفھ شود و مشت جنون آمیزش دیگر بر کرۀ ارض نکوبد، روز رھای
ھا انسان نفسی بھ راحتی خواھند کشید و با شوق بھ آغوش یکدیگر خواھند افتاد و اشک شادی  کھ میلیون یستروز

 ».اختناق جھنمی را جشن خواھند گرفت ین فتنھ واز دیدگان خواھند بارید و پایان ا
ش را برای جھانیان بیان ھ و اختناق نظام مذھبیتواند سرانجام خمینی و پایان فتن کدام ایرانی اصیلی بھتر از این می

 کند؟
  

مان در توماس  .کنند ھا را عزادار می فرستند و خانواده در آلمان ھیتلری ھم جوانان نوبالغ را بھ قلتگاه جنگ می
ھا جوان،  بدون آنکھ غمی بھ دل راه دھند صدھا و ھزارھا و میلیون« :بھ این مسئلھ اشاره دارد 41سخنان نوامبر 

شود  ای در آلمان یافت نمی ھیچ خانواده ...کنند  حتی نوجوان ھجده و شانزده سالۀ شما را قربانی خدای جنگ می
 ».کھ عزای ھمسری، پسری، برادری را نداشتھ باشد

ھا بھ جبھھ و بر  مگر در روانھ کردن این پسرک .سالگان ھم ابقا نکرد 9سالگان اکتفا کرد، خمینی بھ  16اگر ھیتلر بھ 

 روی مین غمی بھ دل راه داد؟
  

ما را « :کند این موضوع را مطرح می 42توماس مان در ژانویۀ  .رژیم نازی نیز سیری قھقرایی در تاریخ آلمان است

نھ ارمغانی  - ثمرۀ انقالب ناسیونال سوسیالیست این است  .گردانند ندین ھزار سال بھ عقب باز میبرند، چ واپس می
 ».جز این داشتھ است و نھ ھرگز جز این ارمغانی خواھد داشت

 .ات ناسیونال سوسیالیست را بردارید و جایش کلمۀ اسالمی را بنشانیدفقط کلم
  

این ادعا را  42توماس مان در نخستین گفتار سال  .ن بھ دنیا صادر شودھا ھم مدعی ھستند کھ باید انقالبشا فاشیست

 ... ؟اید این انقالبی کھ بر وحشیگری استوار است تمام جھان را در بر خواھد گرفت باور کرده« :شمرد باطل می
 »!محال زھی تصور باطل زھی خیال

  
از بد رفتاری و «توماس مان  .ھ ما امروز شاھدیمشود ک ای می حتی با اسرای جنگی ھم در دوران ھیتلر ھمان معاملھ

، در بارۀ رژیم 43زند و آنچھ درست یک سال بعد، یعنی در فوریۀ  حرف می 1942این اسرا در فوریۀ  »کشتار

  .رژیم خمینی بریده شده است اندام ۀبھ قوارگوید گویی  ھیتلری می
ھای رژیم نازی نفرت انگیزترین رفتار یا گفتارش  گفتھ روزی مورخان بر سر اینکھ کدام یک از اعمال یا« :گوید می

تعیین اینکھ در کدام لحظھ این رژیم بیشترین خشم بشریت را برانگیختھ  .بوده است با ھم اختالف نظر خواھند داشت
تر بوده است یا  ھاشان موھن توان بھ تحقیق معین کرد کھ دروغ نمی .است نیز بھ ھمان میزان دشوار خواھد بود

 .شود ای برای تزویر می و وسیلھ "دروغ" بعضی تبدیل بھ  در دھان "حقیقت"در واقع  .اند قایقی را کھ بیان کردهح
 ».تر از آن نیست کھ برای پیشبردش از بیان واقعیات استفاده شود ھیچ دروغی ھولناک

 
گفتار  .نی دوم پخش شده است، یعنی یکسالی پس از شروع جنگ جھا1940اولین گفتار رادیویی توماس مان در اکتبر 

گوید کھ آثار و  سخن می ای آلمانی با شما شنوندگان آلمانی! نویسنده« :شود نخست او با لحنی مؤثر چنین آغاز می
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ھای من روزی نزد شما باز خواھد آمد حتی اگر این سعادت  کتاب ... .اند شما از ملکش رانده "سروران"خودش را 
ام آلمانی خواھم ماند و از سرنوشتی کھ ارادۀ خودکامگان جنایتکار بر  نید کھ من تا زندهاما بدا .نصیب خود من نشود

 ».آلمان و آلمانیان تحمیل کرده است در رنج و تعب خواھم بود
  
ار ھم در این گفت .، یعنی فردای پایان مخاصمات، ایراد شده است1945ماه مھ  10آخرین پیام رادیویی توماس مان در و 

چھ تلخ است کھ آدمی شاھد باشد دنیایی بھ مناسبت بدترین « :شود ش و چنین شروع میرج است و ھم شادیدرد او د
ھای  صدای ناقوس ...ھای سرزمینش بھ شور و شعف در آمده است  ترین سرشکستگی ھا و عمیق شکست

در میان این جشن  ...ھا   انیولی آلم ...اند  و ھمگان بھ مبارک باد صلح رفتھ ...پیروزی در فضا طنین افکنده است 
در این لحظھ اژدھا  .نھ فقط برای پیروزمندان، بل برای آلمان نیز -لحظھ لحظۀ بزرگی است  ...اند  جھانی سرافکنده

شود کھ او را  کند و آلمان باألخره از بند این ننگ رھا می و دیو بدخواھی بھ نام ناسیونال سوسیالیسم جان می
 ».کشور ھیتلر بنامند

 
اند شاھد شستھ شدن دامن  روزی ایرانیانی ھم کھ برای منزه کردن ایران از نکبت نظام مالیی بھ مبارزه برخاستھ

ایران از آلودگی رژیم اسالمی خواھند بود، این امری مسجل است، اما برای آنکھ درد شکست یا خجلت سرشکستگی 
 .صب را از سرزمینشان کوتاه کنندرا متحمل نشوند باید ھر چھ زودتر دست این رژیم تجاوزگر غا

 
ای بود  در واقع پرداختن بھ این اثر بھانھ -داشت  نقد بر نمی» ھا پیام بھ آلمانی«توماس مان نیاز بھ معرفی نداشت و 

ای کھ محتمل است خود سعادت دیدن روز  نویسنده - ای ایرانی کھ او نیز با ایرانیان سخن بگوید  برای نویسنده
 .دھد تردیدی بھ دل راه نمی کمترتھ باشد ولی در فرا رسیدنش پیروزی را نداش

 
 .1985مارس  28 /1364فروردین  8نھضت  ۀ٭ نقل از نشری
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 خودکامگان و تاریخ ٭
 
 

  Shah of Shahs  شاه شاھان
  Ryszard Kapuscinskiنوشتۀ ریزارد کاپوچینسکی  

  ترجمھ از لھستانی بھ انگلیسی
   Harcourt Brace Jovanovich Publishers  یووانویچ انتشارات ھارکورت بریس

     لندن نیویورک، محل انتشار سن دیگو،

 
  

مقالھ بسیار نوشتھ است، گزارش فراوان تھیھ دیده است، سفر زیاد  .نگاری لھستانی است ی روزنامھریزارد کاپوچینسک
 .ده است کھ آخرینش انقالب اسالمی ایران استجنگ و انقالب در دنیای سوم بو 27کرده است، و بھ گفتۀ خودش شاھد 

شھرت کاپوچینسکی در خود لھستان با کتابی آغاز شد در بارۀ سقوط احمد بن بال، رھبر الجزایر پس از استقالل این 
 .شناخت» امپراطور«این کتاب بھ زبان دیگری ترجمھ نشده است، اما جھان غرب او را با انتشار اثری بھ نام  .کشور
نسکی در این نوشتھ بھ شرح روزھای آخر سلطنت و سرنگونی امپراطوری ھیلھ سھ السی، پادشاه حبشھ، کاپوچی

 .پرداختھ است
نام دارد و پایان نظام » شاه شاھان«کتاب اخیرش، کھ تقریباً بالفاصلھ پس از انتشار بھ زبان انگلیسی برگردانده شد، 

 .کند ی جمھوری اسالمی را وصف میاگذشتۀ ایران و ابتد
  

برای مجھوالت انقالب اسالمی یا بھ نیت کشف اسرار ناگفتھ در بارۀ   را بھ قصد جستن جواب »شاه شاھان«اگر کسی 
ماجراھای ایران و یا بھ منظور یافتن سندی تاریخی مطالعھ کند بھ کلی نومید و سرخورده خواھد شد چون نھ فقط ھیچ 

کند کھ سند و مدرکی ھم در آن  یابد بلکھ مشاھده می موز در آن نمیھا و یا کلیدی برای گشودن ر پاسخی برای پرسش
 .مأخذ و گاه توأم با اشتباھات فاحش بسنده کرده است  ارائھ نشده است و نویسنده فقط بھ ذکر شایعات بی

صف و - ا در محکوم کردن حکومتی خود کامھکھ زبان تمثیلی آن ر - ای لھستانی در مجموع این کتاب برای خواننده
رت سطحی و ای اروپایی کھ کنجکاو است ولی با ماجراھای ایران و لھستان بھ صو بیند و یا خواننده حال خویش می

کھ ھم فجایع پس از انقالب ایران را زندگی کرده است و ھم با  یستایران ای تر از خواننده از دور آشناست، ارزنده
 .کند میھای اخیر لھستان احساس ارتباط مستقیم ن جنب و جوش

زبان کتاب، کھ شیرین است، بیشتر بھ سبک نگارش نویسندگان شبیھ است تا  .ستخواندنی » شاه شاھان«با این ھمھ 
ر قالبی د ،ھای بسیار شنیده جواب و ھمان حرف ھمان مجھوالت بیدر این کتاب، گاه  .خبرنگاران گزارشبھ نحوۀ 

سوای زبان کتاب، کل  .ھا بدیع است کند کھ گفتھ گمان می - آنکھ پی پاسخی باشد بی - عرضھ شده است کھ خواننده
ھای در ھم، آشفتگی و درھم ریختگی  داشترشتھ یاد از ورای یک دستھ عکس آشفتھ و یک :اثر ھم شکلی نو دارد

ھایی را کھ  در واقع این اثر مصور نیست، کاپوچینسکی عکس .چند ماھۀ قبل از انقالب در این کتاب منعکس است
 .کند ید در اختیار دارد فقط توصیف میگو می

ای  شود تصویر سربازی است کھ متھمی را با غل و زنجیر در جاده از اولین عکسی کھ در این کتاب صحبت می
ه پھلوی است و آن ست آن سرباز پدر بزرگ محمد رضا شاکاپوچینسکی مدعی  .برد خاک آلود بھ طرف پایتخت می

کنم و  اش تردید نمی دانم ولی در گیرایی قصھ گونھ ست نمیاین حرف چقدر واقعی  .الدین شاه قاجارمتھم قاتل ناصر
  :گوید با یکی از مفسرین ھمفکرم کھ می

 ».کاپوچینسکی بھ سقوط شاه کیفیتی داستان وار داده است تا مفھوم آن را بر کل جھان منطبق سازد… «
وانی رضا خان در دوران قزاقی در حال تعلیم دادن از عکس ج :گذریم ھا دانھ دانھ و تک تک می از توصیف عکس

بھ دیگر قزاقان؛ از عکس رضا شاه و ولیعھد جوان با لباس و ظاھری مشابھ و خلق و خویی متضاد؛ از عکس مشھور 
استالین و روزولت و چرچیل در زمان کنفرانس تھران؛ از عکس مصدق بر دوش و دست مردم در روز ملی شدن 

؛ از عکس شاه در 1332مرداد  28تا  25محمد رضا شاه و ملکھ ثریا در رم و در فاصلۀ صنعت نفت؛ از عکس 

 .رسیم بھ زمان خمینی می ...حین اعالم باال بردن بھای نفت تا  1352کنفرانس مطبوعاتی سال 
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ھای من شده  از زمانی کھ وارد آلبوم عکس .من عکسی از جوانی خمینی ندارم« :دھد کاپوچینسکی توضیح می
بعضی جاھالن متعصب، خمینی را امام دوازدھم  .سالخورده است، گویی ھرگز جوانی و میان سالی را نگذرانده است

ھا پیر و فرتوت  اینکھ خمینی در ھمۀ عکس ... ه استکھ در قرن نھم میالدی غیب شد - مھدی زمان - دانند می
 27 .ص» .است البد دلیلی بر اثبات این مدعاست

 
ھا را گم و گور  بینم کھ چند تایی از عکس می« :) این است25 .ھا (ص نسکی در یاداشتاول حرف کاپوچی

ھا تصویری کامل از ایران دوران پھلوی تا امروز را بنماید بسیار بیش از  اگر قرار بود مجموعۀ این عکس ».ام کرده
فقط این است کھ کاپوچینسکی در این میان گم و گور شده است ولی ظاھراً چنین قراری نیست، قرار » چند عکس«

داند و نھ با تاریخ ایران آشنایی چندانی دارد بھ  احساس و مشاھداتش را بھ عنوان یک ناظر خارجی کھ نھ فارسی می
  .کرد و کاش فقط چنین می .زبانی کم و بیش شاعرانھ وصف کند

ھا بھ قم  برای رفع آن ھمۀ چشمشد کھ در تاریخ ایران ھر وقت ظلم و ستمی بر مردم رفتھ است  کاش مدعی نمی
گفت کھ  نوشت کھ خمینی از ابتدای مخالفت با رژیم فریاد برداشت شاه باید برود! کاش نمی دوختھ شده است! کاش نمی

کرامت از ترین شاعر و  ھزار نفر کشتھ شدند! کاش از خسرو گلسرخی بھ عنوان بزرگ 10خرداد  15در بلوای 

ھایی از قبیل دستگیری و زندانی  زد! کاش از تکرار دروغ فیلم ساز ایران حرف نمیترین  بزرگبھ عنوان دانشیان 
شد!  کرد! کاش متعرض تاریخچۀ تشیع در ایران نمی ) توسط ساواک خود داری می!سالھ ( 3شدن حبیب فردوست 

دی باریک اندام و کرد! و باألخره کاش بنی صدر را مر ھای محمد آذری نامی را بھ کلی از کتابش حذف می کاش یاوه
 خواند! روشنفکر نمی

  
در بارۀ او در صفحۀ  .عمیق دارد، و آن یکنفر محمد مصدق است یریزارد کاپوچینسکی فقط برای یک ایرانی احترام

مردی بود آزاده و دمکرات و بھ نھادھایی چون مجلس ملی و مطبوعات آزاد اعتقاد داشت و از اینکھ « :گوید می 23

 ».گان متکی است در رنج بودسرزمینش بھ بیگان
دانید کھ  سال بردن نام او در مجامع ممنوع بود؟ می 35دانید کھ بھ مدت  می« :نویسد ) می32 .در جای دیگر (ص

رفت  امروز جوانانی کھ تصور می ...دانید کھ  ھا و متون تاریخی حذف شده بود؟ می اسم مصدق از تمام کتاب
ھ قیمت جان خود تصاویرش را بر دوش حمل کنند؟ این بھترین گواه است بر دانند حاضرند ب اش ھیچ نمی درباره

فھمید کھ  دانست، نمی شاه این واقعیت را نمی .تاریخ بھ ھا درازیھا و دست  حاصل بودن این گونھ ممنوعیت  بی
بتوان چنین اگر  -درست بھ عکس  .کاھد توان آدمی را خرد کرد اما خرد کردن او سر سوزنی از موجودیتش نمی می

ای  این گونھ تضادھا را ھیچ حاکم خودکامھ .گردد از لحظۀ خرد شدن موجودیتش ھر چھ بیشتر مطرح می -گفت 
 شتابدوباره درو کنید رویش  .روید کند اما سبزه باز می چرخش داس سبزه را درو می .تواند دفع یا حل کند نمی
 »مصدق! .یکی از قوانین آرامبخش طبیعت -د گیر می
  
ترین  خواھد اولین و مھم  ھر ایرانی بھ برتری خود مؤمن است و می« :کند ھا را در جمع چنین وصف می یرانیا

دانم، من بیشتر دارم،  من! من! من! من بھتر می .خود را بر دیگران تحمیل کند "من انحصاری"خواھد  می .باشد
ھر گروھی از ایرانیان کھ گرد ھم  ... من! من! من! .جھانم مرکزمن  .شود دنیا با من آغاز می .من بھ ھمھ کار قادرم

پذیرند و  اما دوم و سوم این ترتیب را نمی .من اول، تو دوم، او سوم .کنند آیند بالفاصلھ سلسلھ مراتب درست می
 )39و  38  .ص(ص ».برند تا زیر پای اولی را جارو کنند ھر شگرد و ترفندی را بھ کار می

بان یک خارجی برای ما نامطبوع باشد، ولی اگر مختصری انصاف داشتھ باشیم (کھ شاید شنیدن این حرف از ز
 .کنیم کھ این توصیف از واقعیت بھ دور نیست متأسفانھ آن ھم از صفات بارز ما نیست) تصدیق می

  
را  روم و راھم ھا را] بشناسم اما مکرر و مکرر در تاریکی فرو می کوشم [ایرانی می« :نویسد می 147در صفحۀ 

بینند واکنشی غیر از ما نشان  وقتی خون می .آنھا نسبت بھ مرگ و زندگی برخوردی غیر از ما دارند .کنم گم می
حرکات تندشان را  .روند  شوند و مسحور و بھ نوعی خلسۀ عرفانی فرو می بھ مشاھدۀ خون ھیجانزده می .دھند می
ھاشان را در آن فرو  شوند تا دست اشد فوراً جمع میھر جا خون ب ...شنوم  بینم و صدای فریادھاشان را می می

 ».کنند و ھیچ کس نتوانست برایم توضیح دھد کھ چرا چنین می .برند
دانم تعداد ایرانیانی کھ دوست دارند دستشان را در حوضچۀ خون بشویند بیشتر است یا آنھا کھ از آلوده شدن بھ آن  نمی

ام اما  ھایی مشابھ بوده شاھد صحنھ .انی ھم، ھم زشت است و ھم نامفھومپرھیز دارند، ولی این تصویر برای من ایر
و ھمیشھ برایم دردناک و بیگانھ و حتی  -فقط در دوران و بعد از انقالب و یا در بعضی مراسم مذھبی مثل عید قربان 

درست دریافتھ است بنابراین ھمانقدر کھ کاپوچینسکی خلق و خوی ما را در ریاست طلبی  .بوده است و زننده رکیک
 .راه رفتھ است  در تعمیم دادن عادت خون بازی بھ ھمۀ ایرانیان بی
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توانید  در این ملک اگر افراد بانفوذ را بشناسید و پول داشتھ باشید ھمھ کار می« :گوید در مورد وضع ایران می
 )34 .ص( ».کند ھای الستیکی می  پول تمام قوانین آھنین را مبدل بھ کش .بکنید

دانیم کھ  کند می ، و گرچھ از سرافکندگی ما کم نمیدانیم کھ درست است می یستندگین موضوع گرچھ باعث سرافکا
 .منحصر بھ ملک ما ھم نیست

  
مایعی  .وسوسۀ رفاه، ثروت، نیرو، اقبال، قدرت :ای است نفت قبل از ھر چیز وسوسھ ...« :نویسد در بارۀ نفت می

زحمت   نفت شبھۀ زندگی بی ...بارد  جھد و چون بارانی از پول باز بر زمین می یست کثیف و بد بو کھ بھ آسمان م
 )34 .(ص ».سازد حس، دید را تار، و آدمی را فاسد می  کھ فکر را بی ست ینفت منبع .کند و مجانی را ایجاد می

ری نفت خیزند کھ وعدۀ این انقالبیون کشوبھ ھر حال تر است تا بھ واقعیت، و  ھا البتھ بھ شعار نزدیک این حرف
 .کند ای ایجاد نمی وجود نفت چنین شبھھ -دھند   را بھ مردم می »زحمت و مجانی  زندگی بی«
  

 :گوید شان می خواند و در باره می »پترو بورژوازی«کاپوچینسکی طبقۀ نوخاستھ از وفور پول نفت را در ایران 
وادث این احساس را داشت کھ ستارۀ بختش دیری نخواھد با غریزۀ طبیعی حفظ خویش قبل از وقوع ح ...این طبقھ «

اش نشست، پولش را بھ خارج فرستاد، در اروپا و امریکا  ھای بستھ بنابراین از ابتدا بر سر جامھ دان .درخشید
ولی از آنجا کھ بسیار داشت مختصری را ھم بھ منظور گذران یک زندگی مرفھ در مملکتش نگھ  .ملک و خانھ خرید

 )65 .(ص ».داشت

  .دانیم ھمھ می - ین گفتھ متأسفانھ مطابق واقع استا
  

ً در شرایط موجود و ملموس  چگونگی و چرایی« :دھد راجع بھ دالیل انقالب چنین نظر می انقالب را غالبا
 .ست یو تک بعد سویھاین نظر درست است اما یک  گرچھ .ھای کالن فقر عمومی، خفقان، سوء استفاده :جویند می

آنچھ الزمۀ  .انجامد دانیم کھ در صدھا مملکت موجود است اما بھ ندرت بھ انقالبی می این چنینی را می شرایط
جالب این است کھ تجربھ  .جوشیدن انقالب است آگاھی بھ این مسئلھ است کھ فقر و خفقان نظام طبیعی جھان نیست

بدون آن کمترین کنش و واکنش شیمیایی   کھ کاتالیزوری الزم است - کند کفایت نمیھر قدر دردناک، بھ تنھایی 
آزادانھ  و دارد برنمیحد و مرز  کھ ای کلمھ ...ای کھ فکر را بیان کند  کلمھ .کلمھ است و آن - پذیرد انجام نمی

بیش از بمب و  ،نداردروادید و  ستا کشد و لباس رسمی نپوشیده می کو بھ زیر زمین ھم سر کند می حرکت
انقالب را موجب و پروانۀ عبور،  روادید صاحبرسمی و با لباس اما گاه کلمات  .ترساند ا میخمپاره خود کامگان ر

 ».شود می
اعتبار این  .ست کھ از طرف دولت در بارۀ خمینی در روزنامۀ اطالعات منتشر شدای  اشارۀ کاپوچینسکی بھ مقالھ

 .نشیند میگفتھ شاید قابل اثبات نباشد، ولی استدالل نویسنده بھ گوش من خوش 
  

 .ک انقالب استالبتھ غیر آگانھ، محرّ  قدرت حاکم است کھ« :نویسد دنبال تجزیھ و تحلیل انقالب می  بھ105  .در ص

از ھر  بھ عالوه ،را دارند ھر کاریامکان انجام  و کار این است کھ جواز انجام ھمھسردمداران رژیم احساس  ...
برای زمانی در حقیقت چون  .ای کامالً منطقی استوار است  اشتباه بر پایھاین تصور بھ کلی  .در امانند گوشمالگونھ 

قانونی  قانونی پی بی آبرویی، بی آبرویی بعد بی بی .توانند رسد کھ اینان ھر چھ بخواھند می چنین بھ نظر می
 .خبرند د بیترسند، چون ھنوز از قدرت خو می .مانند، شکیبا، خستھ مردم ساکت می .شوند کنند و تنبیھ نمی می
ترین  انتخاب آن لحظۀ خاص بزرگ .ای خاص ارقام را جمع بزنند ھذا ریز حساب تمام خطاھا را دارند تا در لحظھ مع

 ».ایی است کھ تاریخ بھ خود دیده استمعمّ 
  

جانور غارتگر و «ترسی کھ او  .ودش می چیره شترسآدمی بر داند کھ   ای می لحظھآن را  لحظۀ خاصکاپوچینسکی 
ھا را  ترین لقمھ و چرب طلبد جود، غذای مداوم می کند، اندرون ما را می در ما زندگی می«خواند کھ  می »صیحری
  :)109 .ند (صک و با سناریویی بھ این شکل مطرحش می ».بلعد می

  .اردگذ افتد و پا بھ فرار می اگر من عربده بکشم و باتونم را بلند کنم، مرد از ترس بھ لرزه می :تجربۀ پلیس«
 …کنم  شود و شروع بھ دویدن می بھ محض دیدن پلیس ترس بر من غالب می :تجربۀ مرد«
ایستد و چشم در چشم  می .گریزد زند اما مرد نمی پلیس عربده می .گیرد اما این بار ھمھ چیز شکل دیگری می«

شود  ھم در آن دیده مینگاھش محتاط است، ھنوز بھ ھراس آمیختھ است اما سرسختی و گستاخی  .دوزد پلیس می
 ».ترس مرد ریختھ است و این درست لحظۀ آغاز انقالب است ...
  

بھ  .بینم، نھ انقالبی کاپوچینسکی را مثل خودم آدمی اصالح طلب می ،»شاه شاھان«با این ھمھ، من از ال بھ الی کتاب 
از این روست کھ  .ھا دارد ل تودهھا بستگی بھ جھ موجودیت تمام دیکتاتوری« :گوید  می 150در صفحۀ  عنوان مثال
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آنان کھ دیکتاتورھا را با انقالب سرکوب  ...اران در کاشتن بذر جھل در جامعھ از ھر کار دیگری کوشاترند جبّ 
اند [بھ  ای کھ خود در ھم ریختھ کنند و بھ ھمان روال و منوال گذشتھ سازند خود چون گذشتگان عمل می می

 ».دھند دیکتاتوری] ادامھ می
  

این در میان ملل ھایی کھ ظلم و ستم رفتھ است (و  اشتباه است اگر تصور کنیم کھ بر ملت« :گوید می104  .یا در ص

ھر انقالبی  .پندارند کنند و آن را ساده ترین راه حل می ھا اکثریت قاطع دارند) مداوماً با فکر انقالب زندگی می ملت
حتی اگر ما خود را در چنین موقعیتی  .ث دلخراش گریزان استست و بشریت بھ غریزه از حوادداستان دلخراشی 

 -  ایی ھستیم کھ متعارف و معمول استگردیم، آرامش را طالبیم و غالباً در پی چیزھ ری میبیابیم، تب آلود در پی مفّ 
 ».پاید و آخرین تیر ترکش است از این روست کھ ھیچ انقالبی دیر نمی

  
تواند نتیجۀ انقالب  زند کھ فقط می کند تیرگی و غمی در آن موج می ب را وصف میوقتی نویسنده تھران پس از انقال

ای دیگر را  دھد کھ معلوم نیست چھ بر سرشان آمده است و بعد عکس عده تلویزیون عکس کسانی را نشان می .باشد
احساس  صدای بی ھر شب در این برنامھ بھ« :گوید کاپوچینسکی می .اند کھ صبح آن روز یا شب قبل اعدام شده

از میان راھروھای خالی ھتل بھ طبقۀ دوم و … شویم کھ دیگر نیستند ھایی آشنا می  کنیم و با آدم گوینده گوش می
 ».شود صدای تیراندازی از عمق شھر ناپیدا بلند میشب، در این وقت  ھمیشھ،مثل  .گردم ام برمی اطاق آشفتھ

  
تصمیم  ...ماه دسامبر را در شھر ول گشتم « :تر استم غم افزاتاب آمده است از این ھک120  .وصفی کھ در ص

زند در  خواستم بدانم این محلی کھ ھمۀ دنیا از آن حرف می می .گرفتھ بودم شب سال نو را بھ سفارت امریکا بروم
 فقط تکھ .ھا قبل بازیگران ترکش کرده باشند  چون صحنۀ نمایشی بود کھ مدت ...چنین شبی چھ منظری دارد 

صدا احساس فقدان  منظرۀ بلندگوھای بی ...شھر ارواح  ھایی از پردۀ صحنھ بھ جا بود و فضایی چون جوّ  ارهپ
از سرما چسبیده بھ ھم  - دو دانشجوی خط امام - نزدیک در ورودی دو قراول ...کرد  زندگی و خأل را تشدید می

ساختمان  ،ھا در میان درخت ،در زمینھ ...زدند  یھا بر دوششان، بھ گمانم چرت م کنار دیوار ایستاده بودند، تفنگ
ساعتم را نگاه  .ای ھیچ کس را ندیدم، نھ قامتی و نھ حتی سایھ ...شد  ھایش روشن بود دیده می سفارت کھ چراغ

شد و جشن  ھای شامپانی باز می در جایی در دنیا در این لحظھ بطری .کردم، نیمھ شب بود و سال نو آغاز شده بود
در کرۀ دیگری جز اینجا کھ ھیچ  .جوشید افتاد و در میان تاالرھای رنگین و آذین بستھ شور و شعف می میبھ راه 

 ».صدا و نوری نداشت
  

 ...نشستند  ھا بھ بحث می وقتی کمیتھ« :) سیاھی فضا را بھتر از ھر چیزی نشان دھد146 .شاید این یک جملھ (ص

 »قام!اول انت :ھمھ بر یک نکتھ اتفاق نظر داشتند
  

در اینجا  .بھ خوبی نمایان است 142 افسردگی خاطر کاپوچینسکی از آنچھ در ایران شاھدش بوده است در صفحۀ 

ام در میان دود و غوغا حکّ  :بینم کھ من در کشورھای جھان سوم می ست یاین بیست و ھفتمین انقالب« :سدنوی می
اما یک  .نشینند می دیروزیانبر مسند  امروز یھا بھ دوران رسیدهکنند،  ھا سقوط می شوند، حکومت عوض می

 ».جاودانھ است و آن درماندگی است متأسفانھ و ثابت و پایدار  ھا نکتھ در ھمۀ انقالب
  

ست کھ با این ھمھ کاپوچینسکی کسی  .تواند انقالبی باشد بیند نمی می »درماندگی«کسی کھ تنھا اثر جاودانۀ انقالب را 
ای کھ   در مصاحبھ .ھا حرف بزند ھا و در ھم ریختن رژیم لواھا باشد و در بارۀ سقوط قدرتدوست دارد شاھد عینی ب

مین دادا اخیراً با ھرالد تربیون داشت گفتھ است کتابی کھ اکنون در دست نوشتن دارد در بارۀ سرنگونی ایدی ا
 .ستفرمانروای سابق اوگاندا

کھ پس از خاتمۀ کتاب فعلی شرایطی پیش آید کھ بتواند بھ ژنرال  احتمال دارد کاپوچینسکی این امید را در دل بپرورد
اما من ھمۀ آرزویم این است کھ او خود را آمادۀ نوشتن شرح افول و سقوط خمینی  .موفق باشد .ژاروزلسکی بپردازد

 .سازد

 
 .1985مھ  16 /1364اردیبھشت  26نھضت  ۀ٭ نقل از نشری
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 ٭»کلیدر«در بارۀ 
 
 

 کلیدر
 محمود دولت آبادی :هنویسند

 تھران /نشر پارسی  :ناشر
 1361  :تاریخ انتشار

 2836تعداد صفحات: 

 
  

چون بھ کارھای  ،رسید اشتیاق خواندن آن را داشتم اثر محمود دولت آبادی بھ گوشم »کلیدر«از زمانی کھ خبر نشر 
یادداشتی  .ام کتباً و شفاھاً ابراز کرده این نویسنده عالقمندم و این دلبستگی را ھم در ھر فرصتی کھ دست داده است،

سال پنجم ایران نامھ بھ چاپ رسید، بھ آتش این اشتیاق دامن زد  1یارشاطر در بارۀ این اثر در شمارۀ  احسانکھ بھ قلم 

 .خوشبختانھ دوستی آن را داشت و بھ عاریھ بھ من سپرد .و مصممم کرد کھ بھ ھر تدبیر شده است کتاب را پیدا کنم
من  سال ششم ھمان نشریھ خاطرنشان کرده است و 1نقد دیگری نیز در شمارۀ آقای یارشاطر سوای سن کتاب را محا

بھ ویژه از آن رو کھ نقاط قدرت این اثر، بھ گمان من، از ھیچ جھت  - بینم کھ بر آنھا دوباره تأکید کنم دلیلی نمی
میزان لطافت در نویسندگی و چیرگی در داستان پردازی  برکارھای گذشتۀ دولت آبادی برتری ندارد و او انتظار این

پردازم کھ اشاره بھ آنھا را برای  ھای این کتاب می بنابراین من بھ ضعف .را در ھمۀ خوانندگانش بھ وجود آورده است
واسی کھ اطمینان دارم کھ نویسندۀ اثر با وجدان و وس .دانم ھایش الزم می شناساندن کار بھ اندازۀ بازگو کردن قدرت

ھ خواننده نیز بر من این ظن درکار نوشتن دارد اشارات مرا بھ حساب بھانھ جویی نخواھد گذاشت و امیدم این است ک
کنم  خوانند توصیھ می (بھ ھمۀ آنھایی کھ این سطور را می .بینم نمی» جز عیب«ام و  شده» زاھد خود بین«برد کھ ن

 ).غافل نمانند ق استجھت تحسین مطلکھ از خواندن مقاالتی کھ در 
کنم کھ بھ زبان کتاب مربوط است، چون واالترین صفاتی ھم کھ برای اثر  در ابتدا و بھ تفصیل مسایلی را مطرح می

  .شود برشمرده شده است بھ ھمین زبان کتاب مربوط می
بھ کار گرفتن این کلمات اعتنا بماند، اما  تواند نسبت بھ زاللی و روانی اصطالحات خراسانی بی ھیچ فارسی دانی نمی

ھای مترادف در جھت غنای زبان نیست بل بھ عکس آن را فقیر  و لغات بھ قیمت محروم کردن زبان از دیگر واژه
 - میان است  و زیاد در -در میان است … ) در ھر جا کھ حرفی از زلف (مو، گیسو، گیس و :بھ عنوان مثال .کند می

) ...در ھر مورد کھ از شیب (نشیب، سراشیب، پایین، سرازیری، دامنھ  .کند می استفاده »کاکل«دولت آبادی از کلمۀ 
ھر بار شخصی ھمراه (پا بھ پا، در کنار، بھ  .آورد را می »فرو دست«واژۀ  -رود  و فراوان می -رود  سخن می

نویسنده  -کنند  ھا این مسیر را طی می و ھمۀ شخصیت -کند  ) جوی آبی حرکت می...امتداد، ھمقدم، در جھت، با 
دارد (نھ پره، نھ سوراخ، نھ حفره، نھ  »بال«از نظر دولت آبادی فقط  »بینی« .گیرد را بھ کار می »درازنای«لغت 

 .(نھ کف، نھ گودی، نھ درون، نھ بیرون) »سینھ«فقط  »دست«(نھ سر، نھ تھ، نھ بند)؛  »دل«فقط  »انگشت«داالن)؛ 
ست ولی درست بھ ترکیبات زیباییھمھ  »سینۀ دست«، »دل انگشت«، »بینیبال «، »درازنای جوی«بحثی نیست کھ 

 .باید افزود کاھد و این نقص را بر فقری کھ ذکرش آمد می ھمین خاطر تکرار آنھا از طراوت و تازگی کالم می
  

یفی توص .ش را از دست داده استرر شدن درخششبسیاری از تشبیھات و استعارات دیگر این کتاب ھم بھ دلیل مک
ست، یک بار و دوبار ذھن را شعر شاملو ، سوای آنکھ یادآور»شوالی باد«یا  »پیچیده در شوالی شب«چون 

اند ھر یک چند بار در این شوال ظاھر شوند، ناگزیر شوال  نوازد ولی اگر قرار شود ھمۀ افرادی کھ در اثر آمده می
 .شود نخ نما و مندرس می

  
کار بردن کلمات نامأنوس تکرار کرده است، آن وقت  ھا را برای پرھیز از بھ واژهاگر تصور کنیم کھ نویسنده بعضی 

ی کھ در چندین و چند جای متن آمده است، بھ کلّ  ...و  »تسخر«، »مستسقی«، »استسقا«چون ثقیل استفاده از لغاتی 
ست کھ مشکل بتوان قبول کرد بھ تر از آن کلمات فرنگی داخل متن ا احتماالً گیج کننده .گذارد خواننده را سرگردان می
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انگلیسی) بھ معنای طاقی، آسمانھ، سقف Arch فرانسھ ، Arc ( »آرک« :مثل -زبان خراسانی سره راه یافتھ است 
، Hurrah  .(ا »ھورا«) بھ معنای طرح، خالصھ، نمونۀ کلی؛ یا Schéma .، فScheme  .(ا »ِشما«قوسی؛ یا 

 .ریزاد، بارک هللا) بھ معنای آفرین ، دست مHourra .ف
  

 »کلیدر«غلطی کھ در سراسر  .آزرد اشتباھات دستوری ھم جای جای در کتاب آمده است و خاطر خواننده را می
نیاز بھ مثال نیست، چون در ھر صفحھ چند  .جان تر است انطباق فعل است با فاعل بی تکرار شده و از ھمھ زننده

ست اما خوشبختانھ چون مورد قبلی مکرر نیست، از قبیل جمع را ھای دیگری ھم ھ غلط .شود اش دیده می نمونھ
 )»بھ ایستد!«(یا بای زینت را بھ صورت بای اضافھ بھ کار بردن ) »زوارھا!«(دوباره جمع بستن 

  
بعضی لغات با رسم الخط نامتعارفی در روایت داستان آمده است (نھ در گفتگوھا و بھ منظور رساندن نحوۀ تلفظ آنھا) 

، »زنی یی«، »سبکجائی ی« :مثالً  .توان بر آن نام دست درازی بر زبان را گذاشت ر غلط چاپی نباشد، فقط میکھ اگ
 …و  ...و   »شدن اند«
  

استفاده » کوشک«را با طاق یا بارگاه کسری اشتباه کرده است و از آن بھ عنوان مترادف  »کسری«دولت آبادی 
، »نماید گربھ سمور می«بندد؛ اصطالحاتی چون  را جمع می »سینھ«بندد را جمع ب» پستان«کند؛ بھ جای آن کھ  می
گاه با مفھوم عکس آنھا)  تراود (و داشتن را بھ معنایی جز آنکھ از آنھا می »مار در آستین«، »بچھ پس انداختن«
باشد محال ناممکن اگر ن« :داند (عین جملھ این است تر می نغیر ممک »محال«را از  »ناممکن«برد؛  کار می بھ

 …و بسیاری دیگر) »است
  

آید، این است کھ ھمۀ  ترین نقص زبان کتاب (کھ قرار است خراسانی باشد) بھ شمار می  اما آنچھ از نظر من بزرگ
زنند، مگر اعضاء حزب توده کھ  ھای کتاب از کرد و بلوچ گرفتھ تا ترک و افغان، بھ یک روال حرف می شخصیت

 گنجد! شان در لھجۀ خراسانی نمیالبد زبان چوبین ایدئولوژیک
  

لقب قوام  :گذرم، از جملھ بھ اشتباھات تاریخی آن کنم و می ای می فقط اشاره »کلیدر«ھای دیگر  ھا و کاستی بھ کژی
رود کھ دیگر باب روز   از کاله پھلوی زمانی صحبت می .شده است حضرت اشرفالسلطنھ بھ جای جناب اشرف، 

 …و… ی واقعی با آشفتگی و بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر ماجراھا سخن رفتھ است واز ماجراھا .تواند باشد نمی
  

شود دیگر  ای کھ وارد داستان می ار جز لحظھمثالً ستّ  .ھا و حوادث تصنعی ھم در کتاب کم نیست تعداد شخصیت
کند در خور  ایی کھ میزند در حد یک پینھ دوز است و نھ کارھ ھایی کھ می نھ حرف - کند ھرگز واقعی جلوه نمی

مثالً  .ھ جایی ندارندی قصّ ای ھستند کھ حتی در بافت کلّ   ھای یک بعدی و باسمھ اعضاء حوزه ھمھ آدممثالً  .امکاناتش
ھای وطنی و صحنۀ  است تا کتک کاری» وسترن«ھای  توصیف کشتی گیری گل محمد با دالور بیشتر یادآور فیلم

 .رسد تا واقعیتی قابل قبول مایی بھ نظر میفرار از زندان ھم بیشتر تقلید سین
  

پروراندن داستانی در چند ھزار صفحھ و چندین مجلد البتھ جلب  .ھم بسیاری را بھ تحسین واداشتھ است »کلیدر«حجم 
ام کھ از  و بنده بر این عقیده -ای نزد  کند، اما اگر بشود از چنین اثری حدود نیمش را حذف کرد و بدان لطمھ نظر می

ام کھ بگویم درازی اثر مرا  بنابراین شرمنده .حجم آن بھ جای آنکھ چشم گیر باشد وقت گیر است -شود  ین کتاب میا
ھای اثر خوب ھنری آن است کھ نتوان از ھیچ جزء آن  بھ گمان من یکی از نشانھ .مرعوب خیر ولی خستھ کرد

از  »کلیدر«پیراستن  .کند کل اثر بازی میصرف نظر کرد مگر بھ قیمت محروم ماندن از نقشی کھ آن جزء در 
یت آن ، اتفاقات مشابھ) از کمّ ھای تاریخی ھای ھرز، حوادث و افسانھ ھای تکراری، شخصیت اضافات (توصیف

 .افزود یت آن حتماً میکاست ولی بھ تصور من بر کیفّ  بسیار می
  

ھایی غیر شبیھ چون قدیر، شیدا، نادعلی، گل  ممثالً چرا آد .دشو میمطرح خواننده  برایچراھایی ھم این جا و آنجا 
ھا از عشق  کنند؟ چرا عشق ھایی ژرف و حکیمانھ می  محمد، عباسجان ھمھ دچار دوگانگی شخصیتند و از خود سؤال

شود؟ چرا ھر  ماند یا بد سرانجام می زیور و مارال و شیرو گرفتھ تا عشق نادعلی و مدیار و بیگ محمد ھمھ ناکام می
اعمالی ھای طاغیان ھمھ   ھا و زجر و شکنجھ کردن آدمکشی و نان و آبی دارد رذل و شرور است یاست کھ خان ا

ترین توطئۀ تاریخی معاصر ایران (طرح فرقۀ  ؟ و چرا، حقیقتاً چرا، نویسنده از این کھ ننگینوه و قھرمانانھشکبا
 کند؟ رو بوده است، ابراز تأسف میدمکرات آذربایجان بھ قصد جدا کردن آن استان از ایران) با شکست روب

  
ھا مجلد دیگر ھم بر ھمین نسق بنویسد،  ھا جوابی ندارم و اگر محمود دولت آبادی دهچرامن برای ھیچکدام از این 

 .ماند جواب می چرای آخر من مطمئنم کھ بی
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 با تیغ ژیلت! ٭ »ری ھاراکی«
 
 

 جزیرۀ سرگردانی
 سیمین دانشور :نویسنده

 خوارزمی  :ناشر
 تھرانمحل انتشار: 

 چاپ اول /1372  :تاریخ نشر

  326  :تعداد صفحات

 
 

ای  را معرفی کرد؟ این نوشتھ داستان ندارد، بر محور حادثھ »جزیرۀ سرگردانی«توان اثری چون  چگونھ می
ست، تصویری از فضای سیاسی یا اجتماعی ای در آن خلق نشده است، حدیث نفس نی چرخد، شخصیت پرداختھ نمی

ھا را در دل دارد و دریغ از اینکھ حتی یکی  ای است کھ ھمۀ این ادعا بلکھ ملغمھ -دھد  دورانی خاص بھ دست نمی
بنابراین شأن نزولش بر من بھ کلی مجھول است و امکان  .از این وجوه را بھ خوانندۀ کتاب عرضھ کرده باشد

ای از آن کتاب   خوانند کھ خالصھ کسانی کھ نقدی را بر کتابی فقط بھ این امید می .مالً خارجتوصیفش از عھدۀ من کا
» ھیچ«دارد ولو  خالصھ بر نمی» ھیچ«دستگیرشان شود این سطور را نخوانند چون راقم آن بر این گمان است کھ 

 .در سیصد و اندی صفحھ تکرار شده باشد
توان  ترین متلکی کھ می یعنی مبتذل -کند  نھایت خواننده را سرگردان میدر  »جزیرۀ سرگردانی«حتی گفتن اینکھ 

گرچھ  - ستشد، زیرا سرگردانی خود عالمی بخ بھ کتاب مختصری ارزش می -اش کرد  بار این اثر یا صادر کننده
خواندن نوشتۀ  احساسی کھ خواننده حین .طلبد و ذھن را بھ تکاپو وامیدارد کھ چون و چرا و پرس و جو می - نامطبوع

 .گیرد سیمین دانشور دارد مالل است کھ سطر بھ سطر و صفحھ بھ صفحھ و فصل بھ فصل فزونی می
   دستوری ھای انشایی و امالیی و مالل از غلط

   7 .ص [سور اسرافیل بھ جای صور اسرافیل

   8 .ص روز قبل بھ جای دیروز

  13 .ص دیگربھ جای  حاال

  …و 35 .ص با اینکھبھ جای  بھ اینکھ

    35 .ص ھا تبسمی بر لببھ جای  ھا تبسمی در لب

   66  .ص انتظاربھ جای  تصور

    67 .ص ھبھبھ جای  حبھ

    94 .ص شب پیشبھ جای  دیشب

    118 .ص ھا پستانبھ جای  ھا سینھ

    123 .ص چشم نوازبھ جای  رنگ نواز

  ]...و   323.ص شود الی سرم رد میاز با  یا  دھد سواد من بھ آن قد نمی  بھ جای از سر من زیاد است

  
   واقعی ھای غیر  مالل از گفتگو

وقتی ناف جسمی ترا از مادرت بریدند، وابستھ  :پکری؟ ھستی گفت :بیژن پرسید« :نمونھ بھ عنوان - الماتمک بیشتر[
وگرنھ ترا با  ...شنوی ناف روحیت را ھم از پدرت ببر  از من می .گذاشتی بودی اما قدم بھ قدم بھ آزادی پا می

  …]و 320، 262، 243، 117  .صنید بھ صیا رجوع ک 137 .ص ».شاندک خودش بھ تھ چاه می

  
   سر و تھ  مالل از جمالت بی

   23 .ص ».غیر از جوھر روح خودم اعتقاد بھ ھیچ فالی ندارم«[
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   24  .ص ».ھای نزدیک بھ ھم مراد در ناخودآگاھش ثابت مانده بود چشم«

   29  .ص »...ھا افزوده بود  [کذا] یکی بر آن ھای روشن کھ زمان ھر سالی با تعداد شمع«

ھایش [کذا] شانھ  ھایش را با ده تا انگشت ھا [کذا] با انگشتان رفت، بعد مو باز سلیم بھ سراغ شانھ کردن ریش«
   33  .ص ».کرد

   181  .ص ».ریختیم  ھمۀ سران خارجی، از جملھ خودم کھ داخلی بودم عرق می«

   194  .ص ».دھد م دوختھ بود بھ گوش سلیم کھ معلوم بود گوش میچش«

   195 .ص ».اصالً زاویھ دار بودن و برجستگی یکی [کذا] از رموز زیبایی است«

دانست کھ این سر بھ جیب مراقبت بردن است کھ یک شب در خانۀ ھستی ھم از کمر درد بھ آن پناه برده  ھستی می«
  .]..و   239 .ص ».بود

  
   ل از دیدن رد پای آل احمدمال

  فعل] معنی، جمالت بی ھای بی»زد بیرون«ھای نا بھ جا، »کھ«[
  

   ھای طوالنی کتاب بھ ضرب نقل قول مالل از باد کردن در
خرم دین، از  [از سھروردی، از فروزانفر، از تذکرة االؤلیا، از کشف المحجوب، از قصۀ سیندرال، از داستان بابک

  …]مراسم نوروزی و
  

   مالل از فقر فکری نویسنده و در نتیجھ بھ عاریھ گرفتن فکر داستان نویسان دیگر
خانم نزھت «مھشید امیرشاھی، از » آلبوم«صادق چوبک، از » روز اول قبر«بزرگ علوی، از » ھایش چشم«[از 

  !]سیمین دانشور »سووشون«جالل آل احمد، حتی از » الدولھ
  

   ھای سیاسی جراخبری نویسنده از ما مالل از بی
  ]82 .بھ ص .ک .ر .کند کھ حزب توده در دوران صدارت مصدق غیر قانونی نبوده است [تصور می

  
   ی نویسنده در عادات مذھبیدقتّ  مالل از بی

  ]292 .بھ ص .ک.ر .فرستد ھان نزد مال می [کسی را برای اعتراف بھ گنا

  
   مالل از ناواردی نویسنده بھ تشریفات نظامی

تیمسار را روانۀ اطاق  پوشاند، بھ افسران چکمھ می دھد، خانھ اطاق مخصوص میگروھبان در سرباز[بھ سر
 ]270 .ص .کھ آنجا فال حافظ بگیرد کند گروھبان میسر

  
   مالل از ناتوانی نویسنده در توصیف دقیق یا شاعرانھ

  جوشیدن آب] وصف دقیق بلوز پشمی، وصف شاعرانۀ 48و  13 .صبھ ص .ک.[ر

  
   قالبی ۀل از ترجممال

   11 .ص »شود؟ لیدی را چھ می«[

   39  .ص »چرا کھ نھ؟«

  ]... 13.نھ! ص» توئیست« ،ترجمھ شده است» راک اند رل«

  
  ھای صدتا یک غاز  سیاسی و شعار ۀلیشمالل از ک

  تاب][در سراسر ک
  

   دست پخت نویسنده یامالل از شوخی لوس پا خورده 
 تاب][در سراسر ک

  
   مذھب و مذھبیون (!)ی لام وهمالل از رش

  تاب][در سراسر ک
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   مالل از تمجید راقم از خود و شوھرش
  تاب][در سراسر ک

  
   آشفتھ و افعال ناقص یمالل از نقطھ گذار

  تاب][در سراسر ک
  

   او از استعداد یی نخود با لوبیا بھ تقلید از پروین اعتصامی و بدون برخوردارمالل از گفتگو
  …]ا ھستی، بنفشھ با آب وبا روبان قرمز، حباب با حباب، درخت ب[قوقوسی انار 

  
  ، جملگی قبیح حشومالل از 

  بوسند؟)  (مگر معموالً زیر موی کسی را می  8.ص ».ھای سفیدش را بوسید روی مو«[

  پاک و کثیف!)  :شود صورت شستن دو نوع است (معلوم می 26 .ص ».صورتش را پاک شستھ بود«

(خوب شد فرمودید وگرنھ ما  125 .ص ».تر تر بود و دیگری بزرگ ھا کوچک ی از زنگولھت، یکدو زنگولھ داش«

  تر!)  ترند یا ھر دو کوچک کردیم ھر دو بزرگ فکر می
این بانو بھ قدرت ھوش  .چکانند (دیگران قطرۀ بینی را در چشم یا گوش می 58 .ص ».قطرۀ بینی را در بینی چکاند«

  ) .چھ را کجا بچکاند خدا داد دستگیرش شده کھ
(این ھم از کرامات شیخ  50 .ص ».اش در جای خود ثابت بود خورد اما سالک گونھ  ھای دم اسبیش تکان می مو«

  ]... ما!)
  

   و باألخره مالل از اعمال و حوادث محیر العقول
 5 .ص ».شمک زدای در دلش چ ھای ھستی افتاد و بھ قلبش راه یافت و ستاره نور از شیشۀ پنجره پشت پلک«[

  ) کدام؟مفعول  کدام استفاعل (
  ) .(مشکل بتوان 5 .ص» .شد در تختخوابش نشست پا«

  ) .تر است ار از عمل قبلی ھم شاق(این ک 11 .ص ».ھای آبی درشتش را رویھم گذاشت چشم«

  (کور شود ھر آنکھ بتواند!)  .95 .ص ».کنم ھایم را شل می ھای چشم کاسھ«

  ) .گمان نکنم ... باقوری توران خانم شاید بشود، ولی  در( 101 .ص ».چای تازه دم کرد با قوری توران خانم«

(لبخند، کنار لب؟ آن ھم بستھ؟ حاال ھر قدر ھم  265 .ص ».بندد اش نقش می ھای بستھ لبخند زود گذری کنار لب«

  زود گذر!) 
 - بدرخشد جرقھ نیست  ھمچنانچیزی اگر  .یک لحظھ استجرقھ  عمر درخشش( ».درخشید جرقۀ ذھنش ھمچنان می«

  ) ...یا یا ستاره یا خورشید است جواھر
 کھ یکار ،دریدن شکمدست مریزاد! ( 161 .ص ».ھاراکیری کند داشت جا داشت کھ   اگر یک تیغ ژیلت وجود می«

 ]... )ایوهللا!حقیقتاً ! مو تراشبا  ،با خنجر یاکنند  ھا با شمشیر می ژاپنی
 

 »جزیرۀ سرگردانی«بضاعت مزجات رقم زن  ،بھتر از ھر تک جملۀ دیگری در کل متن ،گمان منبھ  ،این نمونۀ آخر
دھد، اسم فاعل از  سیمین دانشور، ھمانطور کھ تیغ ریش تراشی را از تیغۀ شمشیر تمیز نمی .سازد را آشکار می

، نیاز بھ تسلط کامل بھ قواعد طلبد نویسندگی ذوق و قریحھ می .مصدر نوشتن را با کلمۀ نویسنده اشتباه کرده است
ھا را بھ ثبت  ھا عکسبرداری کند، گوشی دقیق کھ گفتگو خواھد کھ از رویداد دستوری دارد، چشمی تیز بین می

 ھمان - افی نیستآموختن الفبا و داشتن کاغذ و قلم برای داستانسرایی ک .ای کھ داستانی بیافریند برساند و قدرت خالقھ
 .نامناسبحقیر و ست ای  وسیلھ» ری ھاراکی «بھ  اقدامی تیغ ژیلت برا طور کھ

  
ولی در  .ھای سیمین دانشور نداشتم ھم ارادتی بھ نوشتھ »جزیرۀ سرگردانی«من باید اذعان کنم کھ پیش از خواندن 

تر  مھ مھماز ھ -ھای آثار او قائل شوم  ای برای نارسایی م کوشیده بودم دالیل مخففھھای ادبی ھا و تحقیق گذشتھ در نقد
آید کھ  اما از قرائن چنین بر می .توانست بھ بار آورد ای منفی نمی ھمسری و ھمنشینی با جالل آل احمد کھ جز نتیجھ

ک وادارد تا خود را از نتوانستھ است خانم دانشور را بھ تحرّ  »سنگی بر گوری«نھ مرگ آل احمد و نھ حتی انتشار 
اسباب تأسف است کھ وی ھمان زری ضعیف و مسحور شوھر  .ھدکج بینی و معوج نویسی آل احمدی نجات د

یعنی پس از کم شدن سایۀ یوسف از  -و حتی نتوانستھ بھ وعدۀ آبکی انتھای کتاب وفا کند است باقی مانده  »سووشون«
 .سرش خودی در روشنایی بنماید
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صفحھ کاغذ سفید  326حیف و میل  آید بلکھ ھای من نھ فقط اثری ادبی بھ شمار نمی با معیار »جزیرۀ سرگردانی«

و اگر تبلیغات گمراه کنندۀ حاشیھ نشینان محافل  -شود  است، آن ھم در ملکی کھ این متاع مثقالی و قیراطی معاملھ می
 .دادم را نمی شسر نقد کردن ھنری شامل حالش نبود، من مطلقاً بھ خود درد

 
 1995ژوئن  / 1374٭ صور اسرافیل خرداد و تیر 
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  ای ٭ سھ ھمسر سھ توده
 کتاب) 3 بررسی(

 
  
1 

 ای خاطرات ھمسر یک افسر توده
 نوشتۀ دکتر شایستھ سنجر

 کالیفرنیا، امریکا نشرمحل 
 1993 / 1372 انتشارتاریخ 

 252تعداد صفحات 

 
 

ایت کج ای بھ قلم دکتر شایستۀ سنجر در امریکا منتشر شده است حک کتابی کھ با عنوان خاطرات ھمسر یک افسر توده
بازد و یکسال  سالگی دل بھ افسر جوانی می 17اقبالی و در بھ دری و خانھ بھ دوشی نویسنده است کھ از بد حادثھ در 

ھای شوھرش در شبکۀ مخفی افسران حزب  کند و پس از بستھ شدن پیوند زناشویی از فعالیت بعد با او ازدواج می
 .ھا اطالعی داشتھ باشد فعالیت آنکھ از چند و چون این  بی -شود  توده آگاه می

ً بالفاصلھ دراین زندگی رخ می سر درد ترین مشغلۀ ذھنی راوی  از نخستین روز زناشویی، عمده .یدنما ھا تقریبا
 .ترین ھمدمش ترس  احتیاط است و نزدیک

 :خوانیم ھای آغازین ازدواج و بارداری کھ وصفش در فصل دوم کتاب آمده است می در ھمان ماه
 

من  ...ز شوھرم از من خواست کھ زیر زمین را خالی کنم کھ مقداری جعبھ و اثاث در آنجا مخفی کنیم یک رو
[پس از  ...در روز موعود این کار صورت گرفت  ...بایست مواظب باشم کھ کسی متوجھ این نقل و انتقال نشود  می

در  ...لت این ھمھ مخفی کاری چیست؟ تعویض قفل در و پنھان کردن کلید جدید در ھفت سوراخ] از او پرسیدم ع
 ) 26.(ص .ھا حاوی مواد منفجره است جواب گفت کھ جعبھ

  
ھای  ھر تأخیر شوھر، ھر کنجکاوی در و ھمسایھ، ھر سایۀ نا آشنایی در خیابان، ھر زنگ در نا بھ ھنگام بر نگرانی

بھ  :دارد خود را با آن وفق دھداین حال راوی از این وضع شاکی نیست، فقط سعی  با .زند زن جوان دامن می
یابد، در  رود، در جلساتی کھ ویژۀ زنان افسران عضو حزب است حضور می حزب توده می» ھای آزمایشی حوزه«

را طبق دستور حزب بھ   سپارد، تراکت و نشریات حزبی ھای او گوش می ھا بھ تعلیمات لنین و تفسیر گفتھ این کالس
پذیرد و حتی لحظاتی پیش از آنکھ  ھای حزب و شوھرش را در خانھ می اشناس و رابطھای ن رساند، آدم این و آن می

 …و  ...کند و  مارستان برود کتب و اوراق ممنوعھ را بھ خانۀ شخصی امین حمل میبیبرای وضع حمل بھ 
انده است، یکی از کھ تا دیرگاه چشم انتظار ھمسر و حادثھ م  آورد، شبی زمانی کوتاه بعد از آنکھ دختری بھ دنیا می

و  -آورد کھ شوھر او از طرف حزب بھ مأموریتی چند روزه رفتھ است  افسران ھم مسلک برایش خبر می
، دمخور شدن با افراد ناباب، نگھداری از »ھای مخفی  خانھ«زندگی در  :ھا از آن پس گویی تمامی ندارد نابسامانی

ای جعلی، زندگانی در تبعید و تبعیدی جانکاه  از وطن با گذرنامھ پولی و تنھایی، بیرون رفتن کودکی نو پا در عین بی
 .ھاست مراحل مختلف این نابسامانی

 :دھد دکتر شایستۀ سنجر در مقدمۀ این کتاب یکی از دالیل نوشتن خاطراتش را چنین توضیح می
 

بایست بھ کلی روال عادی  میتقصیری کھ در اوضاع و احوالی کامالً خارج از اراده و کنترلشان  ھای بی پیگیری آدم
 .زندگیشان را رھا کنند و بھ اجبار تن بھ زندگی در شرایطی کامالً بیگانھ و نامطلوب بدھند حکایتی گفتنی است

 
 .تردید شنیدنی  و بی

 :کند  نویسنده دلیل تأخیر طوالنیش را در بھ رشتۀ تحریر در آوردن این زندگینامھ، اینگونھ بیان می
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رضا رادمنش ، دبیر کل حزب توده در آن زمان، قول داده بودم کھ در صورت خروج از شوروی از  بھ آقای دکتر… 

در حقیقت این  .بیان جزییات زندگی رقت بار مردم شوروی و اعضای حزب در آن کشور برای عموم خود داری کنم
من این شرط را سکوت بھ عنوان شرط خروج من از شوروی از جانب دولت وقت شوروی عنوان شده بود و 

 .پذیرفتھ بودم
 

 .ماند اخالقی ھستند، شایستۀ سنجر بھ قولی کھ داده است وفادار می ھای بی السکوت گیران آدم و با اینکھ حق
ادا و قابل فھم، نھ راز سر بھ مھری در آن بر مال   این خاطرات بدون کمترین ادعایی نوشتھ شده است، با نثری بی

سربلند و باھوش کھ حتماً  ،ی در آن مطرح، اما حدیث نفس زنی است سخت کوش و رنجدیدها شده است نھ مسئلۀ تازه
  .ارزد بھ خواندنش می

در میان صفات برجستۀ دکتر شایستۀ سنجر گذشت بزرگوارانۀ او در مقابل شوھر، شوھری کھ او را بھ سرنوشتی تلخ 
ی نشانی از یاری و یاوری نسبت بھ ھمسر خود بروز و ناخواستھ دچار کرده است بھ عالوه در ھیچ مرحلھ از زندگان

 .دارد نداده است، مرا بھ عصیان وامی
 

 ٭٭٭

 
  
2  

 ای خاطرات یک زن توده

 زاده نوشتۀ راضیھ ابراھیم
 کلن، آلمان نشرمحل 

 1994 / 1373 انتشارتاریخ 

 381تعداد صفحات 

 
 

تلقی  ای خاطرات زن یک تودهباید ، در حقیقت است »ای خاطرات یک زن توده«زاده کھ نامش  ابراھیم کتاب راضیۀ
 -ھا بر شخص راضیھ خانم گذشتھ است و ھمسرش ھم تقریباً در سراسر کتاب حضور ندارد  گرچھ ماجرا -شود چون 

 .در این زندگی ھم چون زندگی خانم سنجر، این شوھر است کھ زن را بھ دنیای پر تالطم و آشوب سیاست کشانده است
با شور و شوق بھ  زاده¬ابراھیمگذارد، راضیۀ  اندازه کھ شایستۀ سنجر از سر تسلیم بھ این جھان قدم میبھ ھمان  امنتھ

 .افتد ماجراجویی می
 :نویسد می »استاد«راوی خود در فصل ششم این خاطرات، تحت عنوان 

 
او نھ تنھا مرا  ...ی من بود و پناھگاه زندگ [کذا]او ناجی  .کنم تعجب نکنید کھ ھمسرم را آموزگار یا استاد خطاب می

کھ شانزده سال بیش نداشتم عاشق شیدای خود ساخت بلکھ مرا مانند سرباز وفاداری برای محرومین در صفوف 
] و روح میھن پرستی و در عین حال انترناسیونالیستی را بقدری استادانھ در کالبدم دمید کھ کذامبارزان قرار داده [

 )59 .(ص .ربانی این راه پر شرف نمایمحاضر شدم تمامی زندگیم را ق

  
با «ست سال دارد (و بھ روایت راوی مردی  40دھند کھ  زاده می ابراھیمسالگی بھ زنی بھ رضا  16راضیھ را در 

 .یک نانخور اضافی خالص شوند ) تا از شرّ 58 .ص »نفر مشھور 53صورتی زشت، کمونیست و یکی از 

کاری پدر در این زمان ھمراه والدین و  بایجان بھ دنیا آمده است و بھ علت بیای تنگدست در آذر راضیھ در خانواده
تر است کھ شوھری دارد با درآمدی بخور  خواھران و برادران قد و نیم قد خود بھ تھران آمده و سربار خواھر بزرگ

 .و نمیر
است در شرایط اضطراری گلیم سواد ولی زبل و زیرک کھ قادر  تجربھ و بی ست بیبھ ھنگام ازدواج راضیھ دختری 

زاده، یکی از معماران اصلی سندیکای کارگری حزب توده است  شوھرش، ابراھیم .شدخود را از آب بیرون بک
 دکترین)کھ از لحظۀ شروع زندگی ه استخواند» چماق دار رضا روستا«او را  »کژ راھھ«(طبری در کتابش 

ستار آموختن و دارای طبیعتی پر شور است، جزء بھ جزء این د و او ھم کھ خواآموز  میکمونیستی را بھ راضیھ 
پردازد؛ سپس بھ زادگاھش  ابتدا در میان زنان کارگر در تھران بھ فعالیت می .کند را با ولع جذب و ضبط می تعلیمات

 آذر از 21بندد و مدال  پوشد و ششلول بھ کمر می رود، لباس سربازی می آذربایجان و خدمت فرقۀ دمکرات می
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دھد و سومین فرزندش در  ھای سندیکایی از دست می گیرد؛ دو کودک نوزادش را در نتیجۀ فعالیت وری می پیشھ
 .گوید کند و باألخره جالی وطن می شود؛ پس از رھایی از زندان زندگی مخفی پیشھ می زندان زاده می

ست بزن دارد و ھم بلد است قال و کھ ھم د مصممست یکدنده و آید، دختری  ھایش بر می راضیھ، چنانکھ از حرف
مشھدی علی را کھ قصد تجاوز بھ  .کند ھایی کھ کرده است کیف می قیل راه بیندازد و آشکارا از توصیف گردن کلفتی

)؛ بھ گوش ژاندارمی کھ مأمور است او را خلع سالح کند کشیده 46 .(ص کند می »نقش بر زمین«را داشتھ است  او

ھای پاسبان قراول  شکند و با کلھ بھ صورت و با زانو بر بیضھ د در سلول زندان را می)؛ با لگ133 .زند (ص می

تر از سرباز و ژاندارم و  خشن دھد کھ گاه شرح می و این ھمھ را با چنان لذتی ...و  ...) و 140 .کوبد (ص می

ھای راضیھ  ھ کرسی نشستن خواسترسد بھ ویژه کھ تمام این حوادث در نھایت با ب پاسبانی کھ با او طرفند بھ نظر می
 .رسد بھ پایان می

ھای راوی باشد در راه  ھا و از خود گذشتگی ھذا این کتاب ترحم انگیز است، چون بیش از آنکھ شرح قھرمانی مع
ست مغز شویی شده و باد رفتۀ زنی رشرح زندگانی ب -چنانکھ راوی مایل است باشد  -نیل بھ اھداف واالی انسانی 

ر سانسور و خود سانسوری بھ سر برده، بھ طوری کھ دیگر نھ امکان قضاوت درست را دارد و نھ عمری را د
 .شھامت راستگویی را

این کتاب منعکس کنندۀ ذھنی تب آلود و مغشوش است کھ گاه تعقیب وقایع از ورای آن مشکل است و سوای ضد و 
کھ تشخیص حوادث واقعی را از  ست یمونیستک ھای آشکار و نثری آشفتھ، آنچنان مملو از شعارھای نقیض گویی

حملۀ ناجوانمردانۀ ھیتلر «رود راوی آن را  ھر جا از جنگ جھانی دوم سخن می :سازد اتفاقات فرمایشی ناممکن می
)؛ 93 .داند (ص )؛ ایجاد ھر حزب دیگری را خیانت بھ طبقۀ کارگر می20 .خواند (از جملھ در ص می »بھ شوروی

)؛ ھر گاه از خلیل ملکی و انور 164 .اوباش در آذربایجان مخالف فرقۀ دمکرات بودند (ص معتقد است کھ فقط

)؛ در ھر شرایطی 188 .ای حزب توده است (از جملھ در ص  ھای کلیشھ آید ھمراه با فحش  ای اسمی بھ میان می خامھ

دھد؛ از شاه و دستگاه  ایش میگیرد؛ بیشترین شادیش را در خواندن سرود انترناسیونال نم اول ماه مھ را جشن می
بدون ذکر  -ست حتی وقتی از آنھا شاکی  -ان حزب زند؛ از سردمدار حکومت جز با شعارھای نخ نما حرفی نمی

شود؛ وقتی سپھبد خواجھ نوری، کھ  ھا ھرگز فراموشش نمی برد؛ حملۀ بھ مائوئیست نام نمی» زنده یاد«و » رفیق«
بوده است، بدون وکیل و ھیئت منصفھ توسط عمال جمھوری اسالمی اعدام در دوران سروانی وکیل تسخیری او 

(علی شناسایی) » رفقا«ولی وقتی یکی از  - )220 .محکوم شد (ص »ھای مردمی توسط دادگاه« :گوید شود می می

 »دزیر شکنجۀ قرون وسطایی جالدان رژیم بھ شھادت رسی«نویسد این رفیق  آید، می بھ اسارت رژیم اسالمی درمی
ھا را ترمیم کرده است، اما قلم در نوشتن  در مرور دوبارۀ خاطرات گاه پرانتزی باز و بعضی کلیشھ .)256 .(ص

 .اختیار است جمالت قالبی بی
ل خفت و خواری در کشور شوراھا بھ ھنگام بازگشت بھ ایران جز از آزادی و حتی پس از تحمّ  زاده ابراھیمراضیۀ 

چنان کمر بھ دفاع از سیستم سوسیالیستی بستھ است کھ  .گوید ان در شوروی سخنی نمیعدالت اجتماعی و مزایای زن
گفتند کھ تو پول گرفتی و آمدی بھ نفع آنھا تبلیغ  بعضی افراد ساده لوح و شاید ضد شوروی می« :گوید خود می

 )374 .(ص ».کنی

اش  ان و تبعید و در نتیجھ زندگینامھھای ناشی از فقر و زند سرشار است از رنج زاده¬ابراھیمزندگانی راضیۀ 
سال از عمر خود را در بلوک  27کند این است کھ راوی این خاطرات،  تر می دردناک است ولی آنچھ آن را دردناک

 .اند ببیند یا بشنود  آنکھ چیزی جز آنچھ بھ او تعلیم داده  شرق گذرانده است بی
نتی تز تمام تزی است کھ در بطن کتاب پرورده شده است، حکم فصل پایانی این خاطرات، سخنی با خوانندگان، کھ آ

گویا پس از لنین و  .ھای استالینی را دارد متھمان دادگاه» اعتراف بھ گناھان«رایج در حزب توده و » انتقاد از خود«
سقوط «ست بھ نام نھادن بھ فرامین رھبر جدیدی استالین و خروشچف و برژنف و گرباچف، اکنون وقت گردن 

 »!رژیم
 

 ٭٭٭

 
  
3  

 خاطرات مریم فیروز
 مصاحبھ

 ایران تھران، نشرمحل 
 1995 / 1373 انتشار تاریخ 

 163تعداد صفحات 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است



111 
 

 
 

کند و خاطرات راضیۀ   ھمانقدر کھ خاطرات شایستۀ سنجر بھ دلیل سادگی و صمیمیتش در خواننده ھمدلی ایجاد می
کھ  - خاطرات مریم فیروز ،انگیزد ند است تأسف برمیکھ نمایشگر بھ ھدر رفتن زندگی زنی ھوشم زاده ابراھیم

 .آفریند  حیرت می - ای از صمیمیت و ھوش در آن نیست ھترین بارق کم
ھا دراز  چون فھرست کمبود ،گویم از آنچھ در این کتاب (کھ بھ صورت مصاحبھ است) نیست بیش از این سخنی نمی

ی از ورایش روم سراغ آنچھ در این کتاب ھست کھ در عین ناچیز  بنابراین می .است و مجال من و خوانندگان کوتاه
 .اطالعی سیاسی مریم فیروز کامالً عیان است ی، بیتّ دق تنگ چشمی، بی

ھا  (کھ بیشتر آن خانواده یبا بھ رخ کشیدن اعضا راخود مریم فیروز در این گفتگو سعی کرده است نقص شخصیت 
از فرزندان و  .ھویتی خود را آشکار ساختھ است د، ولی با این کار فقط بیران کنھای متمادی ندیده است) جب را سال

یگر فرزندان فرمانفرما کند، اما بھ د صحبت می »ام برادر زاده«یا  »برادرم«ت الدولھ ھمیشھ با ذکر عزّ نوادگان خانم 
اره ند کھ ستّ تنیمانقدر با او ناظفر فیروز ھکھ نصرت الدولھ و مدر صورتی -ھا تکیھ دارد  بودن آنبر ناتنی  رسد کھ می

کند کھ اگر در نیم قرن  ھای نامعقولی می و حافظ فرمانفرماییان! در مورد شخص فرمانفرما اشتباھات فاحش و مبالغھ
 ،آمد سیاسی تاریخ معاصر ایران بھ شمار نمی بازیگراندانی نبود و فرمانفرما یکی از  عی سیاستگذشتھ خود مدّ 

ھاست داعیۀ دولتمداری دارد  ولی از زنی کھ سال .ختری بھ پدر کرد و بر او بخشودشد حمل بر عشق د  می
   :ھای کوسھ و ریش پھنی از قبیل سخن

 را بھ وی [کذا] ھا سلطنت بغداد آقایان انگلیسی«) یا 20 .(ص ** »ھا آسودگی نداشت خانوادۀ ما از شر انگلیسی«

 .)، کامالً قبیح است38 .(ص »پیشنھاد کردند و او نپذیرفت [فرمانفرما]

  
ای  ھایش ھیچ زن برجستھ الی حرفھ ب از ال .دھد نشان می یتنگ چشم ،مریم فیروز بھ خصوص نسبت بھ زنان

ت محض خالی کھ پیداسشود  قائل می برای جمعی از زنانروح  چنان یکنواخت و بیصفاتی  و کند جلب نظر نمی
کند بھ تحقیر  ھم کھ صحبت می صاحب نامیزن شناختھ شده و  از یکی دو .است ا قطار کردهآنھا رنبودن عریضھ 

د حسین فیروز، کھ زنی الیق و نکتھ سنج بود، در بارۀ صفیۀ نمازی ھمسر محمّ  .است و با جمالت خالھ زنکی
اعالمی، کھ شاعر است و  و در مورد شھناز ،)21 .(ص ».ای نداشت کھ قابل ذکر باشد چیز فوق العاده« :گوید می

 ».اسم اصلی او طوبی است و از روی تملق نسبت بھ خانوادۀ شاه بھ شھناز تغییر نام داد« :گوید ، میانزبان د
   .)68 .(ص

تر از آن است کھ کسی بھ دلیل تعلق خاطر بھ خاندان سلطنت آن را انتخاب کند،  گذرم کھ اسم شھناز معمول از این می
پرسید  خود ایشان، باید از گیرد، صورت میبھ چنگ آوردن مزیّتی  دبھ امیتغییر نام  این خانم معتقد است کھاگر  ولی

منحصراً کھ  - فیروز دختران و پسران صیغھ زاده فرمانفرماست، بھ او و دیگر نام خانوادگیرا کھ  فرمانفرمائیانچرا 
 ؟است کرده تبدیل - فرزندان عقدی زادۀ فرمانفرماست خانوادگی نام
  

د شو میمربوط  شا در بارۀ خانوادهکھ بھ سخنان او برای نمونھ بھ چند مورد  - است عددمتھای مریم فیروز  تیدقّ  بی
ھای سیاسی این برادر  ) و وقتی از فعالیت35 .خواند (ص دختر او می ،را برادرش ابوالبشرزن منیر،  :کنم اکتفا می

تاری  - یگر از برادرھایشیکی دمدعی است ) 35 .(ص !»استاد دانشگاه تھران بود« :دھد پرسند جواب می می

 .اند (ص سرش را زیر آب کرده اند و در کوه برده ،ی غیر مجاز کشتھ شد)(کھ در درگیری با یک شکارچ را -وردی 
در رفاه کامل در  ثروت شخصی و ارث پدری بھ برکت دراز(کھ سالیان  -مظفر فیروز  باألخره معتقد است کھ ) و34

بیرون از محل  ،داشت ی در خارج پاریسسبزسر  بوستان و در محلۀ ھفدھم یسیعو آپارتمانکرد،  زندگی می پاریس
ماه بھ ماه ای  مبلغ قابل مالحظھو  بود -  مھین دولتشاھی - ھمسرش ای برای و آتلیھ خودبرای  مالک دفتری سکونتش
 کشید! رسنگی میپولی گ از شدت بی فرانسھدر  - )دش می افزوده شھ درآمدھای دیگرب شمستغالت ۀاجاراز بابت 

  
مثالً بعد از چندین  - گوید  زند و دروغ می خواند چون خود تھمت می می زن دروغگو و تھمتدیگران را مریم فیروز 

 سراپا دروغ و«ھای او   گوید حرف بار تأکید بر اینکھ نقد بابک امیرخسروی را بر کتاب کیانوری نخوانده است، می
) متھم کرده است بھ 67 .از اعالمی را در چند جای این گفتگو (از جملھ صشھن .)57 .(ص »ھ بازی استتھمت و حقّ 

زند،  و می ھا زده برای رسیدن بھ مقام دست بھ خیلی کارست، مأمور امریکابوده است،  جاسوس ساواک :اینکھ
 لزومی نھ اصالً « :گوید  دارید؟ میھم سندی  ھا برای این حرفو در جواب اینکھ  ...و …  است و متملق و چاپلوس

! »یکبار گفت کھ با اشرف پھلوی در یک آسانسور بوده است ... .خودش این قضیھ را بیان کرد .ندارد کھ تحقیق کنم
ھای خود خانم  مریم فیروز برای اثبات این اتھامات گفتھ» سند«بھ استدالل محکم ایشان کاری ندارم، اما اگر تنھا 

 .کردبسنده باید ھا  ی رد این تھمتست، فقط بھ جواب شھناز اعالمی برااعالمی 
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پایی  ھایش ردّ  در تمام صحبت .ھایش غم انگیز است مایگی فرھنگی و سیاسی مریم فیروز بیش از دیگر ضعف تُنُک

کرده » غزل«ست دوران کودکی را بھ دستور پدر صرف از بر کردن و ادب فارسی نیست با اینکھ مدعی از شعر 
   .ربی را ھم از قلم نینداختھ است!)است (البتھ فراگیری قرآن و ع

رسد،   اما آنجا کھ بھ اظھار نظرھای سیاسی رئیس تشکیالت زنان و عضو مؤثر کمیتۀ مرکزی حزب توده می
 :ای ندارم مگر نقل چند سؤال و جواب چاره

 
 توان مشاھده کرد؟  ھایی برای رشد بانوان می سالۀ حزب توده چھ برنامھ 50در کارنامۀ  :س

 ) 163 .(ص .ای داشت االن ھیچ یادم نیست کھ چھ برنامھمن  :ج

 اند؟ ھای درخشان مبارزات سیاسی ایران چھ کسانی بوده سال اخیر چھره 60بھ نظر شما در این  :س

 )155 .(ص .ام در بارۀ این موضوع ھیچوقت فکر نکرده :ج

 علت وقایعی کھ [در شوروی سابق] پیش آمده چیست؟ :س
 )143 .(ص .ده بر اساس تحریکات امریکاستوقایعی کھ رخ دا :ج

 استراتژی شوروی در قبال جھان سوم از لنین تا گورباچف تغییری داشتھ یا خیر؟ :س
 )139 .(ص .توانم وارد شوم من بھ این جزییات نمی :ج

 ھا موضع صریح و روشن نگرفتید؟ چرا شما در حزب توده در ارتباط با اشغال افغانستان توسط روس :س
 )134 .(ص .دانم ین را من نمیا :ج

 حضور نظامیان روسی در افغانستان چھ پیامدھایی برای سربازان روسی و افغانی داشت؟ :س
کنم تا ببینم چھ نظری دارد  با کیانوری در این باره مشورت می .توانم بگویم چھ پیامدی داشت من واقعاً االن نمی :ج

 )123 .(ص .دھم و سپس جواب می

، 113، 112بھ صفحات  دارد، نیازشوھر مشورت با جواب بھ برای دادن دیگری کھ این زن سیاستمدار  موارد[برای 

 ].رجوع کنید 158، 131، 130، 127، 126، 124، 122، 118، 114

 
خامی زاده کھ ھر دو در  ابراھیم کنم یادآوری این نکتھ نا بھ جا نباشد کھ، بر خالف شایستۀ سنجر و راضیۀ تصور می

وانی بھ ماجراھای سیاسی کشانده شدند، مریم فیروز (کھ بضاعت سیاسیش را مالحظھ فرمودید) در سی و چند نوجو 
البتھ  .سالگی و عین پختگی سنی بھ حزب توده روی آورد و از آغاز ھم رئیس و سرور و فرمانده و تصمیم گیرنده بود

بھ یش ھا برای ارضای جاه طلبیو کیانوری  با ازدواج دلیلدر حزب توده بھ این خانم منکر این است کھ این امکانات 
ترین تفسیر و تعبیر  کند کھ مریم فیروز برای ابتدایی ولی خوانندۀ این مصاحبھ ناگزیر مشاھده می ،او ارزانی شد

  .طلبد سیاسی ھمسر را بھ کمک می
  

 :و اما برای حسن ختام بھ این سؤال و جواب آخری ھم عنایت بفرمایید
 
 دانید؟ ھا را با دخالتشان در تعیین خط مشی حزب توده مرتبط نمی ردن شورویکمک ک :س
 )71 .(ص...شما پول بدھید او برود نوکر دیگری بشود؟ خیر  ...گذارید  وقتی شما بھ کسی کمک کنید شرط می :ج

 
 :کنم می زاده را نقل ممن در مقابل این پاسخ داھیانۀ مریم فیروز فقط یک جملھ از کتاب راضیۀ ابراھی

 »!پیروز نگردید [حزب توده]عمیقاً خوشحالم کھ مبارزات «

 
  1995اکتبر   1374٭ صور اسرافیل مھر و آبان

   :درس بھ نظر می بھ کلی خالف واقع ،ھد تاریخیابا در نظر گرفتن شو ،این حرف **
یرزا فرمانفرما و پسر عبدالحسین مکشور متبوعشان، ھای امریکایی بھ   خارجۀ انگلستان و گزارشات دیپلمات طبق اسناد موجود در وزارت. 1

بھ ھر دو بھ پاس خدماتشان  .مدافعان مصالح انگلستان در ایرانندخدمتگزاران و ترین   ترین و با سابقھ  الدولۀ فیروز از قدیمارشدش نصرت 
) Grand Companion of the Order of  St. Micheal and St Georgeنشان سنت جورج ( آن کشوراز دست پادشاه بریتانیا 

   .اند دریافت کرده
وزیر امور ، Lord G. N.Curzonلرد کرزن  نقشھ و برنامۀ( 1917از بابت پیشنھاد عقد قرارداد   ،انگلستاناز طرف  رشوۀ کالنی کھ. 2

پرداخت شد شھرت تاریخی ولھ، در زمان وزارتش در کابینۀ وثوق الدبھ نصرت الدولھ، )، بھ منظور مستعمره کردن ایران ،خارجۀ انگلستان
   .دارد
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دو « رئیسشای رسمی بھ  ایران را از کابینۀ وثوق در نامھ ملتدلیل انزجار  ، سفیر وقت انگلستان در تھران،H. C. Norman نرمان. 3

فرمانفرما [ران این دو پدمردم خدمتگزاری «دھد:  ند و توضیح میک می گزارش» نصرت الدولھ و صارم الدولھ -نفر از وزرای منفور کابینھ 
  » .دنبر نمی از یادبھ بریتانیا را  السلطان] و ظلّ 

بھ علت استدامھ در داشتن روابط دوستی و « بودفارس  والیکھ  یدر اسناد سفارت انگلیس ثبت است کھ شخص فرمانفرما در تمام دوران. 4

   .گرفتھ است مواجب می ماھانھاز نمایندگان آن کشور  »تومان 6000دت با دولت فخیمھ مبلغ موّ 

نصرت  - احمد شاه قاجار رساندن کودتایش علیھ انجامدر پی بھ  -برای جانشینی  بریتانیااولین انتخاب در این اسناد ھمچنین درج است کھ . 5

سید ضیا الدین ، یعنی انگلستانھای بعدی   نقشش بھ انتخاب ،تأخیرش در بازگشت از سفر اروپا کھ بھ دلیل بود زند بزرگ فرمانفرماالدولھ فر
   .دش ، سپردهپنج میر رضا خانطباطبایی و 
 .ک .راز جملھ  نھا،آ» ز شرّ ا [نداشتن خانوادۀ مریم فیروز] آسودگی«و  با فرمانفرما» ھا انگلیسیآقایان « از روابط دقیقبیشتر برای اطالع 

  I. B. TAURISت نوشتۀ سیروس غنی از انتشارا IRAN and the Rise of Reza Shahبھ کتاب  
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 * »سوداگری با تاریخ«بھ  نگاھی
  

  سوداگری با تاریخ
  نویسنده: محمد امینی

  امریکا :نشرمحل 
   1391/  2013 :تاریخ انتشار

    677: تعداد صفحات

  

  جلد یکم
  پاسخی بھ "آسیب شناسی یک شکست" نوشتۀ میر فطرس

  
اش را داده بود، منتشر  ویسندۀ اثر وعدهم جلد دوم آن، کھ نمنتظر ماند »سوداگری با تاریخ«از خواندن جلد نخست  پس

ش افتراھای ناروا و ترین کھ مھم -اما حوادثی  .شود تا بھ معرفی این کار پژوھشی در پایانش بپردازم
سبب شد کھ این مجمل را فعالً بنویسم و مفصل را بھ بعد  - این پژوھشگر آماجش بوده  ست کھ اخیراً ای ناجوانمردانھ

  .ذارمبگ
نوشتھ شده است تا  »گری با تاریخسودا« :ھم عنوان این اثر و ھم محتوایش مقصود از این پژوھش را روشن می کند

استن و پالودن ھدف پژوھشگر پیر .ھای ھرز این مسیر را بیخ بر بارۀ مصدق را الیروبی کند و علف بستر بحث در
اند و  مصدق و دوران نخست وزیریش بافتھ بارۀ دکتر محمدھای ریز و درشتی کھ این و آن در  تاریخ است از دروغ

   .یده دھن بھ دھن نشخوار می شودروایات مختلفش چون سکۀ قلب دست بھ دست می گردد و چون علوفۀ نیم جو
ھاست از ژاژ  من مدت .»آسیب شناسی یک شکست«با عنوان  ستای جلد نخست این تحقیق تاریخی پاسخ بھ نوشتھ

اقی ماندۀ عمر ام و از آنجا کھ ب ملول و خستھ »آسیب شناسی یک شکست«ند بافی سیاسی رقم زن خایی ادبی و ترف
 .خوانم نمی -م با دراز نفسی باشد أبھ ویژه اگر تو -تر از آن است کھ بھ یاوه صرف شود، صادرات قلمی او را  کوتاه

بایست  می »...آسیب شناسی«از نویسندۀ  بھ این نتیجھ رسیدم کھ »سوداگری با تاریخ«اما پس از بھ پایان بردن 
ای از دروغ و دغل را در انبانۀ کتابش بھ ھم بافتھ است و در اختیار پژوھشگری قرار داده  ممنون بود کھ مجموعھ

از صندوق بھ در آورد و در  -چھ بید زده و چھ تازه بافت  -را  ھا تیزبین و شریف و شکیبا تا تک تک این بافتھ
  بند باد دھد! دیدرس ھمگان بر

شود و این  یک لحظھ از نزاکت و ادب دور نمی لحن نوشتۀ او .این عمل را آقای امینی بھ بھترین وجھ انجام داده است
کند و  واننده را مکرر از کوره بھ در میخ »...آسیب شناسی«ھای نویسندۀ  زیرا آشفتھ گویی ،طلبد کار شکیبایی می

ً  »...آسیب شناسی«کردن ناسزاھای مندرج در در مطرح  .خواند بھ دشنام گویی می بر حسن نیت نویسنده  پایھ را غالبا
وقفھ در آن نوشتھ بدون  ھای بی زیرا دروغ پردازی ،دھد کھ فقط نشانۀ شرف اخالقی پژوھشگر است ر میکتاب قرا

است زیرا از  نمایان »سوداگری با تاریخ«تیز بینی پژوھشگر نیز در سراسر  .سوء نیت مشکل قابل تصور است
  .گذارد جواب نمی گذرد و افترایی را بی سنگی برنگردانده نمی

مل و انصاف مسائل را بررسی أبا ت ودارد ت و وسواس در کار دقّ  موضوع مورد تحقیق چیره است،امینی بر  محمد
برای  ر طول زمانگوناگون و گاه متناقضی کھ د اتبا استفاده از اسنادی کھ در دست دارد و عرضۀ روایو  - کند می

یچ و پردازد و با ظرافت پ  ھای تاریخی می بھ جزئیات دروغ بافی ،ار آمده استھا بھ باز بھ کرسی نشاندن لجن پراکنی
  .نشاند تھ و رفتھ، مقابل چشم خواننده میکند و در نھایت حقیقت را، شس تاب کالف درھمشان را باز می

ھای کتاب کرده چشم گیر است و تعداد جزئیات مھم و پر  بخش پژوھشگر برای نگارش ھر یک ازکند و کاوی کھ 
شده نیز منابعی کھ اطالعات الزم برای این تحقیق از آنھا استخراج  .معنایی کھ در ھرکدام این بندھا گنجانده پر شمار

ای  کندهای از آنھا بھ صورت مقاالت پرا بخش عمده -بر کار مداوم و زحمت بسیار  یستقابل مالحظھ است و گواھ
گردآوریشان با موشکافی و صرف وقت پژوھشگر از قدیم و ندیم بی شک  ودر گوشھ و کنار انتشار یافتھ  ست کھ

  .ده استکر
مصدق رواج داده  ۀکھ در بار ست یھا شمارگر سخنان نادرست فصل -نامھ وار ھم رفتھ ساختاری دارد فرھنگکتاب روی

بھ ویژه در بخشی کھ بھ شرح احوال دست اندر کاران خارجی  .ھاست ھا مضامین آن دروغپردازی شده و مدخل
نگارش احمد  ۀاز شیواست ثر أای اثر ھویداست. نثر کتاب مت د اختصاص دارد ساختار فرھنگ نامھمردا 28کودتای 

(من ھمان اندازه کھ بھ آراء آن شادروان در بارۀ مسائل شرعی و عرفی ارادت دارم از نظراتش در مورد  .یکسرو
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از ناھمواری زبانی خالی نیست، ولی بنیاد این اثر تحقیقی  حاصل کار) در نتیجھ .واعد صرفی و لغوی پرھیز می کنمق
   .این ضعف خللی بر آن وارد نمی سازد ومحکم است 

 اسانھ و انگیزه شناسانھروانشننا بھ جای اشارات  ات بھھای مدعیان کارھای تحقیقی بھ کرّ  این اواخر در نوشتھ
. کتاب ستبریاین گونھ اشارات خوشبختانھ از این است کھ  »سوداگری با تاریخ«از دیگر محاسن  -خوریم  برمی

دیگران نیز  الف واقع گوییختدوین شده است ولی اینجا و آنجا از  »...آسیب شناسی« در قلب حقایقگرچھ بر محور 
ابت است و تکراری، و پایھ و اند ث  بھ مصدق زده ھایی کھ ین اکثر بھتانمضام .حکایاتی دارد کھ دانستنش مغتنم است

اش ھمان تبلیغات سراسر کذب دوران نخست وزیری او کھ با تھ بزکی بھ مخالف خوانان بعدی بھ ارث رسیده  مایھ
  .است

  
چون و چرای ھمۀ تحقیقاتی خواھد بود کھ در آینده در بارۀ  از این پس مکمل بی »سوداگری با تاریخ«بھ تصور من 

دوره از تاریخ ما و نقش و مقام محمد مصدق بھ عمل بیاید و از این رھگذر، بھ گمان من، آقای امینی تاریخ این 
  .نگاران و پژوھشگران فردا را از ھم امروز وامدار خویش ساختھ است

آسیب شناسی یک «ای بھ این محقق مدیون است، رقم زن کتاب  کنم، بھ گونھ شخص دیگری نیز، کھ من خیال می 
بھ یکی از  »...آسیب شناسی«نویسندۀ  اتھاماتزیرا  -چھ خود از این امر آگاه باشد و چھ نھ  - »شکست است

وانندۀ حقیقت جو احساس خصومتی ترین فرزندان ایران، در دل خ ترین دولتمردان این عصر و یکی از پاک شریف
ھای دور از  و دشمن گداز محمد امینی بھ گفتھ ھای استوار و انزجار سرشتھ است، و فقط پاسخ پرورد کھ بھ تحقیر می

  .کند یتی منطقی و اصولی میا بدل بھ ضدّ واقعیت اوست کھ این احساس ر
  

این کار پژوھشی ارزنده بھ ما  با محققدانیم کھ حقیقت نقطھ مقابل دروغ است، اما درسی کھ  اند و ھمھ می گفتھ بھ ما
مقصودم از این حرف این است  .ص است و دروغ، بی حقیقت ناقصنق زد این است کھ حقیقت، بی دروغ بیآمو می
خواند و از آن بھره بھ کمال  »آسیب شناسی یک شکست«توان بدون مرور  را بی تردید می »سوداگری با تاریخ«کھ 

  !؟ ھیھات...برداشت ولی عکسش
  

لبتھ با اجرای نقشۀ کودتا (ا بھ ھر حال و از این پس با اذعان صریح سازمان جاسوسی امریکا (سیا) بھ طراحی و
) بھ منظور براندازی دولت دکتر محمد مصدق و تثبیت بریتانیاھای جاسوسی و دولتی  ھمراھی ھمھ جانبۀ سازمان

سپر راھی دیگر شوند و منتظر باشند  بایست پی مرداد می 28 »قیام«دیکتاتوری محمد رضا شاه، ناگزیر پویندگان راه 

و امثال او نباید بود  »...آسیب شناسی«اما نگران گذران زندگی نویسندۀ  .حوالھ گردد تا روزیشان بھ جایی جز آن
  .نان جوالھان تاریخ، اگر در روغن نباشد، بھ تحقیق آجر نخواھد شد ،چون تا زمانی کھ سوداگران تاریخ دکانی دارند

  
   2013اوت  http://www.amirshahi.org    23  تارنمای مھشید امیرشاھی* 
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 سالروز درگذشت شاپور بختیار ٭
 
 

ات چھ گذرد در فرانسھ از طرف دولت و مطبوع میدر یکسالی کھ از قتل مرحوم دکتر بختیار  امیرشاھیخانم  :ا.ص
ای مطرح شده است و بھ خصوص آیا چیزی مطرح شده است کھ یک مقداری از حقیقت مربوط بھ این  مطالب تازه

 ترور را روشن کند؟
از آغاز این فاجعھ تا امروز شایعات زیاد بوده و ھنوز ھم ادامھ دارد ولی طبعاً سوای شایعات بسیار مطالب دیگر  :ا.م

از نقش دولت فرانسھ در قتل شاپور بختیار زیاد  .در دسترس عموم قرار گرفتھ ھاست واقعیت ۀنندکھ بازگو کھم 
ھ دخالتش در این جنایت کنم کدر این قتل صحبت اسالمی ھ از نقش جمھوری کخواھم  میصحبت شده ولی اول اجازه 

 .ار و ثابت شده استکآش
  :تابک(عنوان فرانسھ  »ربررسی قتل شاپور بختیا«تابی این اواخر در فرانسھ منتشر شد بھ نام ک

 Enquête sur l'assassinat de Chapour Bakhtiar فرانسوی با ۀ) بھ قلم دو خبرنگار شناختھ شد 
ار ک» Europe 1« خبرنگاران رادیویی ھستند و برایاز ھر دو،  کھ ژان نوئل فورنیھ و ژان ایو شاپرون ھای اسم
در دسترس  کھ البتھ این اسناد و مدارک، تا آنجایی کند و مدرس ۀتاب با ارائکاین خبرنگاران در این  .نندک می

اند و تمام  دقیقاً طرح این جنایت را ریختھاسالمی اران رژیم جمھوری کھ دست اندر کاند  خبرنگاران بوده، نشان داده
بنابراین تمام  .دان ھا از اینجا بھ خدمت گرفتھ ردن قاتلین بھ فرانسھ و خروج آنکتی را ھم برای وارد کانات مملکام
 انھ رو و تندمی ۀاین تقسیم بندی مسخر .اری دارند دستشان بھ این خون آلوده استکھ با این رژیم بھ نوعی ھمکسانی ک

 .رسد میتر  از ھمیشھ  بھ نظر احمقانھ  - بختیارقتل  ۀیعنی فاجع - رو در این مورد
قطعاً خاطرتان  .انیس نقاش ای است با تاب مصاحبھکین ھ فصل اول اکنم کھ خدمتتان عرض کبرایتان شاید جالب باشد 

شتن بختیار بھ فرانسھ گسیل کایرانی برای  کھمراه دو لبنانی و دو فلسطینی و ی 1980ھ این موجود در سال کھست 

 کی :البتھ بدون جنایت داستان پایان نگرفت .دانید، موفق بھ انجام مأموریتش نشد میھ کشد، ولی این گروه ھمانطور 
اما  .پلیس دیگر مادام العمر فلج شد کشتھ شدند و یکپلیس فرانسوی در این ماجرا  کبختیار بود، و ی ۀھ ھمسایکزن، 

ت ما کممل کبر خااسالمی ھ بھ عنوان قھرمان از طرف جمھوری کبھ ھر حال این تروریست، یعنی انیس نقاش، 
جالب است، نھ؟ چون قطعاً اطالع دارید  .ستھ اشتغال داردند، امروز بھ تجارت پک میپذیرفتھ شده و در ایران زندگی 

بنابراین اگر ایشان بھ قاتل  .ایران را در دست دارد ۀل محصول پستکانھ رو میرفسنجانی معروف بھ  میشھا ھک
 .ردکھا خواھند  اند و چھ ردهکھا  اند چھ ھ موفق بھ این قتل شدهکسانی کاند باید دید برای  ناموفق بختیار باج داده

تاب ھم بھ تفصیل در این کدر این  .دولت فرانسھ ھم در ارتباط با قتل شاپور بختیار الزم است صحبت بشود ۀاما در بار
وشش اول کنم بعد از ک میر کمن ف .خواھم اول نظر خودم را خدمتتان بدھم میمن اجازه  .باره حرف زده شده

ھ بھ کای بود  تادن انیس نقاش بھ تھران در حقیقت داغ باطلھردن و فرسکبرای ترور بختیار، آزاد اسالمی جمھوری 
رد از نظر کھ این قاتل را مشمول عفو ریاست جمھور ک ترانمیفرانسوا  شخص .دولت سوسیالیستی فرانسھ زده شد

رات برای آزادی کھ مذاکآنجا نوشتھ شده  -تاب این دو خبرنگار کنم بھ ک میباز اشاره  .لطمھ دید میعمو ۀوجھ
ھ شرط اولش از طرف رژیم آخوندھا آزادی انیس نقاش تعیین شده ک، اسالمیھای فرانسوی با دولت جمھوری  وگانگر

ھا را سری  ھای فرانسھ صحبت ھا و ھم دست چپی ھ ھم دست راستیکستگی و خجالت بود کبود، چنان باعث سرش
و  ھ مردم در تعطیالتک - در تابستان ،مینش شدید اذھان عموکتران، از ترس وامیرئیس جمھور، آقای  .نگھ داشتند

 .ردن نقاش را بھ ایران دادکترتیب روانھ  در حقیقت دزدانھ - برند میبھ سر  سفر
لمھ از کاجازه بدھید دو  -  شتھ شد و ھمکھ جنایت ھم انجام شد، یعنی ھم شاپور بختیار کدر مورد سوء قصد دوم، 

ھ در کنم کر نکتیبھ فکھ بھ سروش کمن روزی نیست  .شتھ شدکتیار ھ ھمراه بخکنم، آن جوانی کتیبھ صحبت کسروش 
در سوء  .برگردم بھ مطلب گفتگومان .شتھ شدکحقیقت فدای وفاداریش بھ بختیار شد و بسیار بسیار جوان و بی گناه 

دخالت  .ھار داشتکتی در این کھ نشان بدھد دولت فرانسھ بھ طور مستقیم شرکای در دست نیست  قصد دوم سند و برگھ
شور بلند است الاقل بھ خاطر کآید ولی بھ ھرحال انگشت اتھام بھ طرف این  میلت فرانسھ ھم بعید بھ نظر مستقیم دو

ھا مخصوصاً  شلختگی این دستگاه .شور و دیگر ادارات دولتی فرانسھکشلختگی و آشفتگی وضع پلیس و وزارت 
ھ علی کدانید  می .شود میارتر کآید آش میشور سوئیس، پیش ک  درھای مشابھ، مثالً  ھا با دستگاه آن ۀوقتی پای مقایس

ھ کبھ اسم سرحدی  میی از سھ قاتل شاپور بختیار، بھ ھمت پلیس سوئیس دستگیر شد و چندی پیش ھم آدکیلی راد، یکو
 بھ .در سوئیس منزل داشت باز توسط دولت سویس بھ دولت فرانسھ تحویل داده شداسالمی در سفارت جمھوری 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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راسی کھ از موھبت دمکھایی  شورک ۀھ در فرانسھ ھم مثل ھمکھرحال از این بھ بعد ماجرا در دست قوه قضاییھ است 
 .ھای سیاسی اجراییھ و بدون محذورات و رودربایستی ۀست مستقل از قوای  برخوردارند قوه

 
چھل و ھشت ساعتی کھ در تأخیر شود گفت کھ آن  میپس  .اشاره کردید بھ شلختگی در دستگاه دولتی فرانسھ :ا.ص

 اعالم قتل دکتر بختیار پیش آمد از روی شلختگی بود؟ یا عمد بود؟
ً این نوع سؤال ،ھا حتی بین خود فرانسوی ،ن فرانسھ ھستیمکھ ساکان ما ایرانیانی میدر  :ا.م ھ کھا مطرح بود  طبعا

اند تا بھ قاتلین   عالماً و عامداً جلو پخش خبر را گرفتھاحتماالً این جنایت عالماً و عامداً گزارش نشده و یا مقامات باال
ای بھ دست نیامده  ھا برگھ برای اثبات این فرض .ھای دیگر شور فرانسھ را بدھند و حدس و گمانکفرصت فرار از 

  .تھ محافظت از بختیار را بر عھده داشک یستو شلختگی گروھ میاری عموکآید ھمان ندانم  میو آنچھ از قرائن بر 
ھ مأمور حفظ جان بختیار شد ھم گسترده بود و ھم کھیئتی  ،ھ بالفاصلھ بعد از سوء قصد اولکباید در نظر داشت 

استھ شده بود، نھ دیگر آنقدر وسیع بود و کولی بھ مرور زمان از شدت و حدت این نگھبانی  .ھوشیار و گوش بھ زنگ
رده بود و راه را برای قاتلین ارسالی از تھران کاه بختیار نفوذ ھ در دستگکآن شخص خائنی  .دفع خطر ۀنھ آنچنان آماد

ً بھ  ی از سھ قاتل است، یعنی فریدون بویرکرد و خودش یکباز  ]یلی راد و آزادیک[و م شدن کاحمدی، او ھم حتما
گر دیاسالمی ھ جمھوری کالبتھ دالیل دیگری ھم وجود داشت  .سختگیری از طرف پلیس برای نگھبانی آگاه بوده

بھ ھر صورت بھ دلیل  .صد انجامش بوده، بیش از این بھ تعویق بیندازدمتر ھمیشھ ھ کنخواھد قتل شاپور بختیار را، 
ساعتھ و پنھان ماندن حوادث از دید دیده بانان بر اثر سستی گرفتن  48وت کھ آن سکایناین احتمال  ،شرایط موجود

 .ردمکض ھ عرکھمان آشفتگی  - ، ھستمحافظت پیش آمده باشد
ھم اسالمی تب تروریستی جمھوری کردیم، حتماً الزم است از شلختگی مکاز آشفتگی پلیس و دولت فرانسھ صحبت 

ظاھراً الزم اسالمی تب تروریستی جمھوری کاند ولی م اند و فرستاده ردهکای انتخاب  قاتل را طبعاً حرفھ .حرف بزنیم
شتن بختیار کقاتلین مأمور  .در آنجا انجام بدھند بھ شاگردانش یاد بدھد ھ قاتلین باید قتل راکشوری را کبیند زبان  مین
ای  رده، و از آن لحظھک  میای تتھ پتھ  ستھ بستھکھ فرانسھ شکاحمدی  بھ جز بویر دانستند، میلمھ ھم فرانسھ نک کی
ا حتی حروف التین را از ھم ھ این .اند ھ این موجود از قاتلین ارسالی جدا شده در حقیقت آن دو نفر بی راھنما ماندهک
ھ بھ کھایی  تلفن .اند! و بسیار اشتباھات دیگر از این قبیل ردهکاشتباه » نانسی« را با» آنسی« اند، شھر داده میز نمیت

ھای شلختگی این طرف قضیھ  اند ھم از نمونھ قرار و مدار گذاشتھاسالمی اند و با مأموران جمھوری  ردهکیھ کتر
  .فرماندھان و عاملین قتل، ھر دوجھل نشانگر است و 

ً بھ  .فرانسھ است ۀقضایی ۀردم، از این مرحلھ ماجرا در دست قوکھ عرض کبھ ھر حال، ھمانطور  من شخصا
شند و کان بمیھ اگر الزم باشد پای دولت خودشان را ھم بھ کسابقھ نیست  در این نھاد بی .نجا اعتماد دارمدادگستری ای

و  ست یا ھ بازپرس شناختھ شدهکار گماشتھ شده، کبھ بررسی این  بروگر ھ آقایکالن بھ خصوص ا .نندکومش کمح
 .ن نخواھد بودکاو تا تھ و توی قضیھ را در نیاورد ول  .ست یدر مسائل تروریستی در سطح جھانتخصصش 

  
بختیار را  ھای آقای تشکیالت نھضت مقاومت ملی االن بھ چھ صورت است؟ آیا ھمان سیاست امیرشاھیخانم  :ا.ص

 کند؟ و چھ کسی در رأس کار قرار دارد؟ میدنبال 
البتھ الزم است  .گروه سیاسی بدون بختیار معنای چندانی ندارد کنھضت مقامت ملی، بھ تصور من، بھ عنوان ی :ا .م

دانی شتن بختیار ھم فعالیت چشمگیر و چنک ۀھ این گروه خاص سیاسی از چند سال پیش از فاجعکنم کاینجا اضافھ ب
مقصودم از این حرف این است  .ھا بدھد ند و درسی بھ آنکولی طنز تاریخ شاید مسببین قتل بختیار را تنبیھ ب .نداشت

نامردی و رذالت بود، تعداد وارثین راه بختیار ناگھان بھ طرز خیره  ۀھ بھ نظر من عصارکھ بعد از این جنایت، ک
 .دانند میراه بختیار  ۀراسی بھ حق خودشان را ادامھ دھندکتاران دمخواس ۀبھ ھر حال ھم .ای باال رفتھ است نندهک

بسیار  ک ابعاد و مفھومیوحشتنا ۀھ در گذشتھ طبعاً شنوندگانی داشت امروز در پرتو این حادثکھای بختیار  حرف
شاپرون و فورنیھ، ن آقایان مینقل قول از ھ کاجازه بدھید حرفم را در این قسمت با ی .ردهکپیدا  تر وسیعتر و  گسترده

ترین  ی از بزرگکشتھ شدن بختیار ایران یکبا  :ھا ھم صدا بشوم و بگویم نم و با آنکرشان آمد، تمام بکھ ذک
 .خدمتگزارانش را از دست داد

 
 .شود بھ سابقۀ آشنایی و ھمکاری چندین سالۀ شما با آقای بختیار میآخرین سؤال من مربوط  امیرشاھیخانم  :ا.ص

 از ایشان در ذھن شما باقی مانده؟چھ تصویری 
با شاپور بختیار را در ایران  کاری و آشنایی نزدیکمن افتخار ھم .دھم میخیلی با سربلندی بھ این سؤال جواب  :ا.م

نخست وزیریش شناختم و بسیار برای شھامت و شجاعتش  ۀروز 37 ۀمثل بیشتر ھموطنانم من ھم او را در دور .نداشتم

 -بھ عالوه او را بھ عنوان آخرین سنگر برای دفاع از آزادی، مخصوصاً جدایی دین از دولت، دیدم  .ردمکتحسین پیدا 
و  کسعادت دیدار از نزدی .روز شاھدش ھستیمام کھای  تم بھ دست آخوندھا و فاجعھکد برای نیفتادن مملمیتنھا ا

 .ردمکاری سیاسی با شاپور بختیار را در پاریس پیدا کھم

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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این  ۀالعاد گرش در ذھنم مانده ادب و شرم فوقھ او را دیدم، بیش از صفات دیکقات اول، اولین روزی ھ در مالکآنچھ 
از صفات  .مأخوذ بھ حیا ھمیشھ مؤدب و  ھمیشھ  -اری ھم دوام داشت کھای دیدار و ھم ھ در تمام سالکمرد بود 

نم ک میزادگیش، صاحب فرھنگیش خیال نھا، وطن پرستیش، آ دیگرش مثل شجاعتش، پایمردیش در مخالفت با آخوند
ھای او را تعقیب  ارھا و فعالیتکھ از دور کسانی ھم کنم این صفات برای ک میتصور  .الزم باشد من حرفی بزنم

 ۀھ بھ بقیکخواھم از شما   میصفت دیگرش ھم برای خود من خیلی ارزنده بود و اجازه  کی .اند روشن باشد ردهک
شاید این  -  داشتدیگران  شوخ طبعیھ برای کشاپور بختیار بود و تحسینی  وخ طبعیش، و آن نمکصفاتش اضافھ 

 .عزیز بود بسیارصفت بھ نظر ھمھ آنقدر مھم نیاید ولی برای من صفتی 
اری را شروع کھ بھ پاریس آمدم این ھمکطبعاً از زمانی  .او داشتم خیلی گسترده بودگروه سیاسی ھ با کھایی  اریکھم
 بھ فرانسھ نوشتھ است من با عنوان Ma fidelitéھ با عنوان کتابی کتاب او را، ک .ریات، در رادیودر نش -ردم ک
طوالنی از اعضاء شورای نھضت مقاومت ملی بودم و در تمام  ۀدور کدر ی ،ام ردهکبھ فارسی ترجمھ » رنگیکی«

 .رر داشتمکھای مرتب و م این مدت با او دیدار

 
  .1993اوت  فتگوگر کتایون بیگلری، گاک٭ گفتگو با صدای امری

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 :رھایی زن ایرانی
 ٭اسالمی سرآغاز سقوط رژیم 

 
  
 

تواند دل  میزن ایرانی امروز کیست؟ چگونھ موجودی است؟ در این دنیا چھ جایگاھی دارد و بھ چھ چیز  :صور ا
 ببندد؟

لی مفھوم و معنای حقیقیش را بعد از یکی از شعارھایی کھ در دوران پیش از انقالب رایج و باب روز بود و :ا .م
با اینکھ من از استفاده از شعار بیزارم، برای روشن شدن  .است وارد شدن ستم مضاعف بر زنان ،انقالب پیدا کرد

زن در درجۀ اول بھ اسالمی این است کھ طبق قوانین جمھوری » ستم مضاعف« کنم کھ مقصود از میحرفم عرض 
بھ عنوان ایرانی بھ او گفتند نیازمند قیمومت فقیھ است و اضافھ فرمودند  .بھ عنوان زن عنوان ایرانی ذلیل شد و سپس

تحقیر شده، ساقط از حقوق و ھستی انسانی و  یستبراین زن در آن رژیم موجودبنا .دارز میکھ بھ عنوان زن نیم مرد 
د داشتھ باشد، مگر آنکھ خودش با توان میکھ در جھان جایگاھی ن یستچنین موجودی طبیع .پنھان در زیر سایۀ مرد

 .ھمۀ قوا و صدایی رسا بگوید کھ تصوری کھ مالیان از زن دارند بر تصویر واقعی زن ایرانی منطبق نیست
متأسفانھ اعتراض و جوش و خروش زنان، کھ در اوایل انقالب با شجاعتی کم نظیر توأم بود، کم کم بھ نداھایی کم 

مدفون است و بھ گوش کمتر کسی اسالمی رنای تبلیغات مزورانۀ جمھوری طنین تبدیل شده کھ زیر کوس و ک
ھا ھم در آن ملک، مثل  نیروی زن :کش کردن شور و ھیجان در ابراز اعتراض ھم روشن استدلیل فرو .رسد می

رایط حاکم شود و برای آنکھ دائماً دم چک آخوندھا نباشند کم و بیش با ش میھا، صرف حفظ بقا و دفع بالیا  بقیۀ گروه
در  .اند و بقیھ ھم در معرض تھدیدند و ناگزیر ساکت ترھا خودشان را با اوضاع تطبیق داده یعنی محتاط .اند کنار آمده

رایی در گویند کھ زنان ایرانی از سیر قھق میاند و بھ عالم و آدم  کھ دوره افتادهاسالمی نتیجھ صدای مبلغین جمھوری 
اگر این خواست  :شنود کھ میدرنتیجھ آدم گاه اینجا و آنجا  .شود میروز بھ روز بلندتر جامعھ کمال امتنان را دارند، 

 .تر از مادر نیستیم ھای ایرانی است البد سزاوارش ھم ھستند، ما ھم کھ دایۀ مھربان زن
ھ سقوط توانم بگویم جز اینکھ من شک ندارم تمام زنان سرافراز ایرانی دل ب میدر جواب قسمت آخر سؤال شما چھ 

 .اند و چشم انتظار زوال آن ھستند رژیم بستھ
 

ھایش واقعی بود یا  ھا و پیشرفت روی نداده بود زن ایرانی امروز کجا بود؟ آیا آزادیاسالمی اگر انقالب  :صور ا
در موردش » اسیر ستم مضاعف جامعۀ مرد ساالر« و» مصرف کننده زن مصرفی و« و» زن عروسکی« کلیشۀ

 مصداق داشت؟
پیمود ھمچنان  مینسل بود سھ تجددی را کھ دو  شک زن ایرانی راه ترقی و ر انقالب اسالمی رخ نداده بود بیاگ :ا .م

ً ن .داد میادامھ  بود، ولی بھ قرینۀ قابلیتی کھ پس از  میشود ارزیابی کرد کھ در این صورت امروز کجا  میدقیقا
دھد) شاید  میو ( در غربت و دربدری از خودش نشان دادفاجعۀ انقالب و در شرایط سخت و گاه غیر قابل تحمل 

ھا، کھ  البتھ من برای اثبات این نوع حرف .داشت میشاخص  میان زنان پیشرفتۀ دنیا ھم جا و مقامیبتوان گفت در 
ھایش در دوران  ھا و پیشرفت در اینکھ آزادی .گویم میکنم، فقط تصورم را  میحد حدس و گمان است، پافشاری ن در

ھایش پیشرفت کرده بود یا  ازۀ آزادیاند ھمگر شما دارید؟ اینکھ آیا ب .بل از انقالب واقعی بود کمترین تردیدی ندارمق
ھا  نھ، مباحث دیگری است کھ در سؤال شما درج نبود و من ھم بھ آن ھایش کافی بود یا نھ، و اینکھ آیا آزادی

 .پردازم مین
 و یا» زن عروسکی« مقصود از .ھا بھ کلی عاجزم راستش در فھم کلیشھو غیرو، من » زن عروسکی« اما راجع بھ

ھا یکسان  ام ھمۀ زن دانم کھ ھرگز نخواستھ میدانم، ولی این را  میدقیقاً چیست؟ من درست ن» زن مصرف کننده«
نھ چنین خواستی  خواھم و میو شکر کھ نھ بنده  -باشند یا یکسان فکر کنند یا انتظاراتی یکسان از زندگی داشتھ باشند 

آرزویی کھ من دارم این است کھ  .نھ و بھ ھر شکل کشنده استمیچون مالل یکنواختی در ھر ز -برآوردنی است 
و این آزادی با حق انتخاب راه و روش زندگی شروع  -ھا از مواھب آزادی (مثل مردھا) برخوردار باشند  زن
تکلیف چیست؟ حاال تعریف این دو کلیشھ ھر چھ » نندهمصرف ک« باشد یا» عروسکی« اگر زنی بخواھد .شود می
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برای خودم قائل نیستم، چون اصوالً او را بھ دلیل » راه راست« من بھ ھر حال رسالتی برای ھدایت او بھ .باشد
 .کنم میتر از خودم تصور ن تر یا ناشادتر یا نادان انتخابش ناموفق

 .دیگر معذورم بدارید ازۀ کافی حرف زدم،اند ھدر مورد ستم مضاعف ھم ب
 

کنند کھ دین اسالم دین آزادی و شرافت اخالقی و  میون ادعا اسالمیچیست؟ اسالمی تکلیف زن در جامعۀ  :صور ا
زی بھ میدر شرایط موھن و تحقیرآاسالمی بینیم زن در اغلب کشورھای  میدرحالی کھ  .شخصیت واال برای زن است

ھای  ھای جنسی باشد، یا این حکومت د موجودی آزاد و بھ دور از تبعیضتوان میآیا زن در اسالم ن .برد میسر 
 کنند؟ میجنسی اند کھ در این کشورھا بر زن ستم » آپارتاید« متعصب و پیرو

خواھند ادعا  میون ھر چھ اسالمی .رود میبالتکلیف است چون از جملھ صغار بھ شمار اسالمی زن در جامعۀ  :ا .م
 اسالم .شود منکر شد یا ندیده گرفت میروزه با آن روبرو ھستیم کھ با ادعای آقایان ن کنند، واقعیتی را کھ ھر

ش و مقام و منزلت زن ھم در ھمۀ است با تمام قوانین شرعی و فقھیاسالم اسالم  .ھم نداریم» دروغین« و» راستین«
ن منوال خواھد میست ھم وضع بھ ھو تا زمانی کھ تغییری بنیادی در این مذھب بھ وجود نیامده ا -ھا روشن است  آن
گذرد تن بھ اصالحات نداده است و مصلحان را با  میقرنی کھ از پیدایشش  14گرفتاری اسالم این است کھ ظرف  .بود

آپارتاید جنسی با ذات اسالم عجین  .ان برداشتھمیعناوین مختلف از قبیل مرتد و ملحد و کافر و بدعتگذار و غیرو از 
کند جنبۀ تبعیض  میشود و قوانین الھی را جایگزین قوانین مدنی  میای حاکم  ذھب بر جامعھاست و وقتی این م

مسئلۀ حکومت متعصب نیست، حکومت مذھبی بر  .خورد میھایش آشکارتر بھ چشم  جنسی آن ھم چون دیگر جنبھ
 .حسب تعریف تعصب دارد

ام بھ نوع  ھاست روشن کرده ھم با آن سالدانم و تکلیف خودم را  میمن چون مذھب را از مقولۀ مسائل شخصی 
این کار بر عھدۀ متخصصین فن  .پردازم، بھ عالوه صالحیتش را ھم ندارم میاصالحاتی کھ باید در این مذھب بشود ن

ھای  ی اسالم ھستند (و بھ حق نگرانند)، کھ ھر روز با مسائل و خواستھا کھ نگران سست شدن پایھ ییآنھا واست 
، نگرانی من از اختالط مذھب است و حکومت، از اختالط یستدیگر نگرانی من از مقولۀ .افتد میدنیوی مردم در 
حاال خانم  .بینید مین کھ میو تا وقتی این دو از ھم تفکیک نشده این نگرانی بر جاست و اوضاع ھ .دین است و دولت

یقاً کتک زدن زن نیست، یا خانم الف و آقای ایکس و آقای ایگرک دراینجا رسالھ بنویسند کھ معنای فالن سورۀ قرآن دق
ب از تھران یک لنگھ پا دور جھان راه بیفتند و مدعی بشوند کھ دارند چنگ و دندان تیز بعضی از قوانین را بھ نفع 

 …زنند  مینسوان سوھان 
 

افزوده شود؟ چھ کنید تا بر حرمت زن ایرانی  میکنید؟ چھ  میشما امروز بھ عنوان یک زن ایرانی چھ فکر  :صور ا
 شود کرد؟ چھ نباید کرد؟ می

در فکر آنم کھ  .اند من ھم مثل دیگر ایرانیان در فکر پس گرفتن مملکتم از کسانی ھستم کھ آن را غصب کرده :ا .م
شود نسل جدید  مین ریخت، چگونھ میشالودۀ حکومتی دمکراتیک و الئیک را در آن سرز - و باید -توان  میچگونھ 

ھا وقت   اش در آن ُملک آشنا کرد و بسیاری فکرھای دیگر کھ شکافتن ھر کدام ساعت و وظایف آیندهرا با حقوق 
دوارم میمن فقط ا .این افکار احتماالً با فکر مرد ایرانی ھم فرق چندانی ندارد -گنجد  میبرد و در این مصاحبھ ن می

ھا برای  ھا و کمک بھ آن آگاه باشند کھ دفاع از زنبھ این مسئلھ  -اعم از زن و مرد  - خواھند  میکسانی کھ اینطور 
 .ارنجات از قید و زنجیر امروزی سرآغاز نجات مملکت است از شر حکومتی خونبار و جبّ 

زنان برای اینکھ  .دانم میدر حفظ حرمت زن ایرانی و حتی افزودن بر این حرمت ھم زن و مرد را شریک و سھیم 
 .نھ و افق بھ بھترین وجھ عرضھ کنندمیھای خودشان را در ھر ز گزیر باید شایستگینشان بدھند سزاوار این حرمتند نا

وظیفۀ مردھا  .ھا ارج بگذارند ھا ھم بد نیست کھ بر این شایستگی مرد .توانم بکنم میمن ھم جز این و بیش از این ن
ختھ و در میبیش از آن بھ ھم آ ھای امروز ما اصوالً مسائل و گرفتاری .ھا نیست ھا کم از خود زن در بزرگداشت زن

 .ھای جداگانھ برای رفتار زنان و مردان پیچید ھم گره خورده است کھ بتوان نسخھ
بایست، دست اندر دست ھم، بھ فکر آیندۀ مملکتمان باشیم و ھمانطور کھ گفتم، اولین قدم  میبھ تصور من ما امروز 
بنابراین ھر دو ، زن و مرد، موظفیم  .رفتن حقوق زنان استای روشن، مبارزه برای پس گ برای ریختن شالودۀ آینده

 .کھ در این راه بکوشیم
 

برای نمایش تساھل خود در برابر زنان و حرمت گذاشتنش بھ اسالمی آیا در جریان ترفندھایی کھ جمھوری  :صور ا
 دانید؟ می »)دیگران« اگر ھستید این تالش را تا چھ حد موفق (در فریفتن .کند ھستید یا نھ میزن 

با زنان، از ھمان ابتدا، نوعی حرارت سنج باال و اسالمی نظرم این بوده است کھ رفتار جمھوری  ھمیشھ من  :ا .م
اند  اند و ھر وقت دیده اند فشار را بر زنان بیشتر کرده ھر وقت نیاز داشتھ .پایین رفتن تب انقالبی این رژیم بوده است

» در انظار خارجی« ویترینی ھم کھ بھ منظور نمایش .اند  شوبی شود از آن کاستھکھ این فشار ممکن است منجر بھ آ
ھای دنیا،  گفتم، مردم دنیا، با ھمۀ گرفتاری نطور کھ قبالً میمنتھی ھ .اند قالبی بودنش برای ھمھ آشکار است چیده

شود تا  میز دردش کسی خبر ناگر صدای دردمند بلند نشود ا .بیکار نیستند کھ برای خودشان درد سر جدیدی بتراشند
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اعتراض یا افشاگری از طرف زنان اسالمی اگر در مقابل کارھای نمایشی و تقلبی جمھوری  .بھ فکر درمانی باشد
ھا و بھ  بنابراین تا وقتی زن .کنند میایرانی نباشد، جھانیان ھم برای خاموش کردن ندای وجدان کاله شرعی پیدا 

 .اند ھا کم و بیش بھ مقصود رسیده رژیم را بر مال نکنند، متأسفانھ مال خصوص از داخل ایران ریای این
 

کند ارتباط  عمل می» آزادی زن«ھای ایرانی فمینیستی یا آنچھ بھ عنوان  آیا در خارج از کشور با جنبش :صور ا
 کنید؟ می ھایشان را چطور ارزیابی بینید و فعالیت ھا و افراد را چگونھ می ھا و جنبش دارید؟ این گروه

 .ھای متعددی وجود دارد؟ من بھ ھر حال بی اطالعم اصوالً مگر گروه .ھا ندارم  نخیر تماسی با این گروه :ا .م
نیستی کشورھایی کھ در آن مقیمند حل میھای ف نیستی دارند و بیشتر در گروهمیدانم چند نفری ھستند کھ داعیۀ ف می
ام بازتاب کم طنین و  ام و خوانده ھا شنیده ھایی ھم کھ از آن و نوشتھھا  نوع حرف .بھ خصوص در امریکا -اند  شده

با آنچھ بر سر زنان ایرانی در حال  میزنند کھ ارتباط مستقی میھای غربی  نیستمیھایی است کھ ف تکراری حرف
  .رود ندارد میحاضر 

م کھ بعضی از افکار و عقاید برخاستھ از من کامالً آگاھ -خواھم این نکتھ را روشن کنم  میدر اینجا اگر اجازه بدھید 
ً ھم وقتی این نظرات را مناسب و صحیح  روم و  میبینم با کمال سربلندی بھ دنبالش  میدنیای غرب است و شخصا

بایست از  میبنابراین مقصودم از حرف قبلی این نبود کھ ما ن .کنم میخودم را مدیون صاحب فکر اولیھ حس 
موجب تعجب من  ھمیشھ ھای ساختھ و پرداختھ  ولی تقلید بی چون و چرا و در چارچوب .امطلق -ھا بیاموزیم  غربی

ھا با مشکالت  مسئلۀ زنان در ایران یکی از حادترین مسائل جامعۀ امروزی مملکت ماست و مصائب آن .بوده است
اقعاً کمک بھ زنان ھموطن ھای ایرانی قصدشان و نیستمیاگر ف .ن تا آسمان فرق داردمیزنان اروپایی و امریکایی ز

ھای زنان غربی نیست کھ بھ  راھش تکرار خواست ،یم طالبندشناس میکھ  میھا را از چنگ رژی است و رھایی آن
بلکھ روشن کردن اذھان آنھاست بر آنچھ در ملک ما  ،اند کلی از دردھای زن شرقی ایرانی در شرایط حاضر بیگانھ

بقیۀ کارھا برای  -کھ در موقعیتی چنین خطیر چھ باید خواست و چھ باید کرد  گذرد، حتی دادن رھنمود بھ غربیان می
نیستی غربی احتماالً مفید است ولی بھ تحقیق درمانی برای میھا بھ محافل ف یا راه پیدا کردن خود این خانم میسرگر

ً با بعضی زیاده روی .درد زن ایرانی اسیر درایران نیست نیستی میھای ف ز گروهھای بعضی ا بھ عالوه من شخصا
ھا از زنان  غربی، بھ خصوص امریکایی، نھ فقط موافق نیستم بلکھ از آنھا در رنج و عذابم و شنیدن ھمان گزافھ

 .کند میایرانی حتی معذب ترم 
 

ان زنان روشنفکر و بھ ظاھر آزادۀ ایرانی نیز کسانی، چھ در داخل و می کند کھ در میگاھی انسان احساس  :صور ا
ھایی  یعنی از محدودیت .اند شده Stockholm Syndrome» سندرم استکھلم« ر خارج از کشور، دچارچھ د

ھای اخالقی منحط رژیم را تا حدی مفید بھ حال  کنند، ارزش میای دفاع  ل کرده است بھ گونھمیکھ رژیم بر ایشان تح
آیا  .دھند میای سیاه داد سخن و قلم ھ و اجتماعی زنان دراین سال میھای عل »پیشرفت« شناسند و از میجامعھ 

 این احساس درست است و اگر ھست نظر شما در بارۀ آن چیست؟
کنم کھ  میاند، ولی تصدیق  ھا ھم در این مورد بھ کلی ساکت ننشستھ مرد .متأسفانھ من ھم این احساس را دارم :ا .م

اند بھ  مبتال شده» سندرم استکھلم« ول شما بھمن بھ ھر حال واکنش مردانی را کھ بھ ق .تر است ھا غریب واکنش زن
 -ھا اصالً ناراضی نیستند  ھا اصوالً از آن گروه مردانی ھستند کھ تھ دل از ذلیل شدن زن گذارم کھ آن میاین حساب 

دانست اما  میشدن زن » پر رو« ھمان گروھی کھ در گذشتھ ھم ھرگونھ پیشرفت یا ترقی اجتماعی زن را مترادف
احتماالً از این راه  ھایی کھ در داخل ایرانند و مبتال بھ ھمان بیماری، زن .این یاوه را بھ صراحت نداشتروی گفتن 

ھایی  ولی برای زن .اند  ھای مثبت آن را پذیرفتھ اند بلکھ جنبھ کوشند کھ بھ خود بقبوالنند کھ با رژیم کنار نیامده می
ھم توجیھی ندارم و بھ ھیچ وجھ واکنششان را  ناچیزاین حد  اند حتی در کذا شده» سندرم« خارجند و دچار کھ در

ای را با روکش ظاھر صالح بی طرفی پژوھشگرانھ  ھای افسانھ»پیشرفت« و» نکات مثبت« فھمم و وقتی این مین
 .کنند میفرمایند کھ بھ کلی طاقت مرا طاق  میعرضھ 

کنند و بھ بقایش کمک  میبھ عمر این رژیم اضافھ ھا زمانی، ولو کوتاه و مختصر،  بھ ھر حال بھ نظر من ھمۀ این
ھاشان تجدید نظر  ھاشان و نوشتھ اگر مقصودشان این است بسم هللا، حرفی نیست، وگرنھ باید در حرف .رسانند می

 .کلی بکنند
 

ھای  ھای مارکسیستی و کمونیستی، بخشی از دور تازۀ فعالیت بینیم کھ بازماندگان مکتب میاخیراً بسیار  :صور ا
ھای بعضی از زنان فعال ایرانی  ھای آن را در مقاالت و سخنرانی نمونھ .دھند مینیسم انجام میخود را زیر پوشش ف

 ھا چیست؟ عقیده تان راجع بھ این ترفند .بینیم می
بھ ھر حال خود من بھ  .یستست کھ نوعی گرفتاری ذھنی و فکرکنم اسمش ترفند باشد، تصورم این ا میخیال ن :ا .م

نیست بھ شرکت زن دیگری، کھ میھای ف ای از زن عده .یک موردش چند سال پیش بود .ام اشکال مختلفش برخورده
ولی اعتراضشان متوجھ این  .نیستی داشت، در مجمعی یا بنیادی متعلق بھ زنان شدیداً معترض بودندمیاو ھم ادعای ف

رای زنان برنداشتھ است (کھ اعتراض بسیار بھ جایی ب میترین قد ش کوچکاین خانم در ھیچ دوره از زندگی نبود کھ
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ھایش ھم  بھ یکی از نمونھ .توانست باشد) ولی بھ این معترض بودند کھ چرا او در گذشتھ وزیر و وکیل بوده است می
 ای داشت پر از ھمان نقل ای مقالھ نیست در نشریھمیھای ف یکی از خانم .ن اواخر برخوردم و بھ کلی حیران ماندممیھ

ھا  نیسیت شناختھ شدۀ دنیای غرب و در آخر مطلب ھم گردآورندۀ این نقل قولمیھایی کھ عرض کردم از زنان ف قول
ً بھ این نتیجھ رسیده بود ک ھا و این  آن گفتھ .دنیای سرمایھ داری نیست کان تساوی حقوق زن و مرد درام ھشخصا

من برانگیخت کھ پس چگونھ است کھ در این زمان کھ  نتیجھ گیری ھیچکدام مرا مجاب نکرد، فقط این سؤال را در
ای بعید با دنیای سرمایھ داری دارد  کشور چین کمونیست (کھ نھ فقط فاصلھ برای اولین بار کنگرۀ جھانی زنان در

شود قضیھ اینقدر بغرنج شده است؟ در چین ضد سرمایھ داری کھ حتی از آزاد  میبلکھ طرف است با آن دنیا) برگزار 
سر است اما در میان دو جنس میھراسد تساوی حقوق  میھا در چارچوب یک کنفرانس چند روزه  زدن زن حرف

سرمایھ داری اروپایی و امریکایی کھ زنان حد اقل تمام امکانات را برای دفاع از حقوقشان دارند (حتی اگر بھ ھمۀ 
 ھا ھم دست نیافتھ باشند) چنین امکانی وجود ندارد؟ آن

گونھ تجزیھ و تحلیل اگر بخواھم بھ کمترین قناعت کنم باید بگویم از انصاف و واقعیت سخت بھ دور است و حقیقتاً این
اند بھ کلی متزلزل  ھایی کھ بھ آن وابستھ بوده فقط در شأن آنھایی است کھ معتاد بھ ایدئولوژی ھستند و چون ایدئولوژی

 .باب روز بریزند» ایسم« د رفتھ بوده در دل این آخرینھای بربا» ایسم« خواھند ھر چھ در دل میشده است حاال 
  

شناسید و آیا آن را مفید  میآیا این آپارتاید جنسی را  .ھستند» ضد مرد« ھای ایرانی نیستمیبسیاری از ف :صور ا
 شوند؟ میھای جنسی در جامعھ ن دانید؟ آیا این گونھ زنان خود عامل ایجاد اختالفات و واکنش می

طبیعی است کھ نھ  .نیستی بھ آن اشاره کردممیھای ف ھایی است کھ در مورد گروه ھمان مقولۀ زیاده روی این از :ا .م
مضر برای جامعھ بھ طور اعم و برای زنان بھ طور  -دھم  میدانم بل بسیار ھم مضر تشخیص  میفقط آن را مفید ن

وجود » زن ستیز« ای مرد ذر اینکھ عدهنکوھیده و نارواست و بھ ع» زن ستیزی« ازۀاند ھب» مرد ستیزی« .اخص
مرد « من با آنھایی کھ بھ قصد جایگزینی .کند میدر نظر من ابداً موجھ جلوه ن» مرد ستیز« دارد موجودیت زن

 .ترین نزدیکی فکری ندارم اند کوچک دان مبارزه گذاشتھمیپا بھ » زن ساالری« با» ساالری
احقاق آن از لوازم جامعۀ متمدن است ولی بھ این بھانھ کھ این حقوق را  حق زنان در بسیاری موارد پایمال شده است و

کند بلکھ حکم  میھا معاملۀ بھ مثل کرد نھ فقط جبران مافات ن اند پس باید حاال با آن ھا خورده و برده در گذشتھ مرد
ھا ھم متأسفانھ از  عملاین نوع عکس ال .تر از یک لجبازی کودکانھ ای را دارد با عواقبی وخیم دھن کجی بچگانھ

 .کننددیروز جنگ طبقاتی زند کھ امروز مایلند جنگ جنسی را جانشین  میکسانی سر 
 

ای از زنان ایرانی نیز (ھم از  عده .شود میھا برگذار   ن روزمیدر پکن ھ مللکنفرانس بین المللی سازمان  :صور ا
این کنفرانس چھ نظری دارید و نقش ھر یک از این در مورد  .اند ایران و ھم از کشورھای خارجی) عازم پکن شده

بینید؟ اصوالً برگزاری چنین  می) و خارجی (مقیم خارج کشور) را چگونھ اسالمیھای ایرانی داخلی(جمھوری  گروه
 کنفرانسی در چنین کشوری چھ معنا و نتایجی دارد و در نھایت بھ سود چھ کسی تمام خواھد شد؟

کنم  میبھ این کنفرانس برود کھ تصور اسالمی کھ قرار است از طرف جمھوری  میرستکلیف گروه دولتی و  :ا .م
ھای منتخب جمھوری  روند کھ بگویند چھ کمبودھایی دارند، زن  می پکن زنان از سراسر جھان بھ :روشن است

مقیم خارج کشور ھای  کھ بھ جھانیان بگویند از دولت سر مالھا ھیچ کمبودی ندارند! گروه نداین مجمععازم اسالمی 
رانی بھ دنیا و بعد نشان ھای زن ای در درجۀ اول نمایاندن تمام گرفتاری :بھ گمان من وظیفۀ سنگینی بر عھده دارند

  .اسالمی ھای ارسالی از جمھوری  اعتباری ھر چھ بیشتر تبلیغات گروه  دادن بی
و نمایندگان ایرانیان مقیم خارج ھر دو  اسالمیتا امروز محافل و مجالس مشابھ (یعنی وقتی نمایندگان جمھوری 

ھر کس حرف خودش را زده و رفتھ است پی کارش، گویی  -  تایج درخشانی بھ بار نیاورده استاند) ن حضور داشتھ
 .تا این بار چھ پیش آید .کنند میدر دو دنیای موازی کھ نقطۀ تقاطعی ندارد زندگی 

ھای المپیک جھانی از  دارید کھ کشور چین پس از آن کھ برای بازی قطعاً اطالع :اما جواب آخرین بخش از این سؤال
معیار دنیایی بھ  ای در داشت کھ بھ عنوان صحنۀ اصلی واقعھ تمایلتۀ بین المللی این مسابقات انتخاب نشد میطرف ک

بھ  انتھم .ھای خارجی ھا و سرمایھ گذاری جلب سرمایھ برایھایش  ن دروازهگشودبھ منظور  - بازی گرفتھ شود
اجتماعی بی بھره است ابتدایی ھای  مملکتی کھ از آزادی .شد نوع گرد ھمایی دچار اشتباه انتخاب تصور من در

اش این اغتشاش و بگو مگوھایی است کھ  نتیجھ .کند میھا را طلب  جمعیتی را در دل خود پذیرفتھ کھ بیشترین آزادی
ھم کھ شده ادای دمکراسی را در بیاورد احتماالً از این نشست توانست برای یکبار  میاگر چین  .کنید میمالحظھ 

 .داشت یانتظار چنینتوان  مینبرد، ولی  میخواست  میای را کھ  جھانی بھره
 در ضمن ھرسؤال شما ھم حکم چند سؤال را داشت، بعد نفرمایید کھ طرف متوجھ نشد!

 
  1995اکتبر  / 1374٭ گفتگو با نشریۀ صور اسرافیل، مھر و آبان 
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 نیمین سالمرگ خمیپنج
 خرداد ٭ 15و ماجرای 

 
  
 

نۀ سیاست چھ میھای برجستۀ ایرانی چھ در ز یکی از شخصیت امیرشاھیکنیم با خانم مھشید  میگفتگو  :ایران .ص
٭٭ کھ در »شب ایران« را بھ خاطر دارید، 1991جون  25بی گمان شما شب  .نۀ ادبیاتمینۀ اندیشھ و چھ در زمیدر ز

 امیرشاھیدر لس انجلس بر پا شد و دیدید کھ خانم » پاسادینا« الملل در تاالر ھای سازمان عفو بین رچوب فعالیتاچ
با سخنرانی سنجیده با آن انگلیسی توانا و با آن صدای گیرای خودشان چگونھ سخن گفتند و چھ استقبال 

ھای  بھ عنوان یک ایرانی، ایرانی کھ چنین کاخشورانگیزی، چھ استقبال شادی آفرینی ھمۀ حاضران از ایشان کردند 
در گفتگو و در نوشتار یک زبان روشن،  … امیرشاھیخانم  .تواند بھ وجود بیاورد میزرنگاری از فکر و اندیشھ 

ایشان در پیامدھای انقالب  .ان بیایدمیا چون تیغ دارند، بھ خصوص در آنجا کھ پای طنز بھ صریح بی پرده و گاه برّ 
ھای  از کار …اند  ھنشان کوشش کردهمیاند و ھمواره برای آزادی  یک لحظھ از مبارزه دست نکشیدهاسالمی 
کھ  …این بیانیھ  …اند در حدود سھ سال پیش تھیۀ متنی بود بھ دفاع از سلمان رشدی  ای کھ انجام داده برجستھ

 …منتشر شد  ھای جھان در حمایت از آزادی بیان است بھ طورکلی، در بسیاری از روزنامھ
 15خواستم از حضورتان تقاضا کنم کھ بفرمایید در روز  می .از این مقدمۀ طوالنی امیرشاھیبخشید خانم  میمن را 

شما در ایران بودید یا خارج یا ھر کجا کھ بودید خبر حادثھ را کھ شنیدید چھ فکر کردید و اصوالً این  42خرداد سال 

 حادثھ را بھ چھ نسبت دادید؟
ً آن موقع ھم در فرانسھ بودم .من در آن زمان ایران نبودم :ا .م  گویم تصادفاً چون در آن  میبھ این دلیل  .تصادفا

خرداد در زمان وقوع زودپا  15بھ ھر حال قطعاً شما ھم بھ خاطر دارید کھ حادثۀ  .کردم میدوران در فرانسھ زندگی ن

ای  حادثھ .راسر کشور را نگرفت چھ برسد سراسر جھان رابود و بھ درازا نکشید و جنجال و ھیاھوی ماجرا حتی س
ھایی ھم کھ برانگیخت در  در حقیقت صحبت .بود کھ مدت کوتاھی بحث و صحبت برانگیخت و بعد ھم فراموش شد

  .بین کسانی بود کھ بھ اپوزیسیون رژیم در خارج کشور شھرت داشتند
ً  در آن زمان من با عده ای  من بھ دلیل فضای خانواده . داشتم ولی الزاماً توافق نظر نداشتمای از این افراد آشنایی حتما
پرداختیم و در بارۀ  میپرداختم و  میام و دوستان و یاران و اطرافیانم بھ مسائل سیاسی زیاد  کھ در آن بزرگ شده

و من خیلی خوب  .خرداد ھم در زمان وقوع حرف زدیم 15طبعاً دربارۀ حادثۀ  .زدیم میزدم و  میحوادث زیاد حرف 

گفت، باید از او  مینی موافق بود و میخاطرم ھست کھ یکی از کسانی کھ در آن زمان بامن نسبتی ھم داشت با خ
  .نی داشتھ باشدمیھا شناخت درستی از خ پشتیبانی بشود بی آنکھ او ھم ، مثل بیشتر ایرانی

 
 ی سرشناس بودند ایشان؟ھا از چھره :ایران .ص

 …عضای شناختھ شدۀ کنفدراسیون بود بلھ از ا .:ا .م
 

 ممکن است اسم ایشان را بفرمایید؟ :ایران .ص
مدعی بود کھ سوسیالیست است، خودش  .بینم کھ من بھ شھرت آقایان اضافھ کنم میبرم، چون دلیلی ن میخیر اسم ن :ا.م

شناختم، بدون اینکھ  میم شریفی من ھم شخصاً او را در آن زمان آد .دانست میرا با جبھۀ ملی یا نیروی سوم نزدیک 
چون کسی کھ  -نی میبھ اسم خ مینی، یعنی آدمیاو معتقد بود کھ بھ خ .ھای کنفدراسیونی او ھمقدم باشم با راه و روش

من با این دید بھ کلی مخالف بودم برای  .باید کمک کرد چون با رژیم مخالف است -شناخت  میدرست این حاجی را ن
نی، کھ میبھ خصوص کھ عقاید ارتجاعی خ .ن الوجوه بھ آخوند جماعت اعتماد و اعتقاد نداشتماینکھ بھ ھیچ وجھ م

توانستم با او ھمراھی و ھمفکری داشتھ  میبریده بریده بھ گوش من رسیده بود، از نظر من ترسناک بود و اصوالً ن
  .ھا را در آن زمان بھ این خویشم زدم و عیناً این حرف .باشم

نظر من  .ز ما مباحثۀ تندی شد کھ بھ دعوا نزدیک بود، و ما ھر دو بر سر موضع خودمان ایستاده بودیممباحثۀ آن رو
بد باشد با حربھ یا سالح بدتری حق نیست کھ بھ جنگ آن رژیم برویم وگرنھ دچار  میاین بود کھ ھر قدر رژی
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دانم کھ در آن زمان جوانی و  میھ و حاال بھ تجرب .ھا خیلی مشکل است شویم کھ خالصی از آن میھایی  مصیبت
 .جھالت درست دیده بودم

 
ھایی کھ  نی موافق بودند؟ یا ال اقل چپیمیھا با خ چپ 42خرداد  15شود گفت کھ در  میبھ این ترتیب  :صدای ایران

 اید؟ شما دیده
داشتند و تقریباً ھمھ ھم  نی از ھمان زمان نظر موافقمیھا نسبت بھ خ من تصورم این است کھ بسیاری از آن - بلھ  :ا.م

ھاست با رژیم و علیھ رژیم، بی آنکھ درست ذات رژیم را شناختھ  با این فکر ناپختھ کھ این ماجرا ھم دنبالۀ مبارزۀ آن
  .نی رامیھای خ  باشند و یا نحوۀ مبارزه و ادعا

کنم از نظر تاریخی ذکرش الزم باشد  میاالن بھ یادم آمد، چون خیال  - ن نکتھ را در اینجا یادآوری بکنماجازه بدھید ای
نی میبھ حمایت و طرفداری از خ» نیروی سوم« ای ھم از طرف ھمیخرداد نامھ یا اعال 15 در زمان وقوع حادثۀ -

، کھ در »نیروی سوم« بود و من از یکی از اعضاء فعال  در سفر منتشر شد منتھی در زمانی کھ شخص خلیل ملکی
شنود بسیار برآشفتھ  میھ را میگردد و خبر انتشار اعال میوقتی ملکی از سفر بر بطن ماجراھا بود، شنیدم کھ

چند نفری آدم خوش فکر سیاسی ھنوز در آن دوران بودند کھ از روی  .شود، ولی دیگر کار از کار گذشتھ بوده می
ا بقیھ، ھمانطور کھ اشاره ام .نی موافقتی نشان بدھندمیدیدند و حاضر نبودند با خ میخرد و با چشم بصیرت قضایا را 

کردم، بھ دلیل ناپختگی سیاسی فکر کردند این ھم روش دیگری برای نشان دادن مخالفت با رژیم است و در زمان 
ً  چپی -نی راه افتادند میانقالب پشت خ  .ھا کھ حتما

اه و رژیم او بر سر دو نی با محمد رضا شمیذکر این مطلب در اینجا الزم است و نباید فراموش کنیم کھ آغاز دعوای خ
سال بعد از شروع آن درگیری، بھ کلی از اذھان پاک شده بود  15 مسئلھ بود، کھ ھر دو ظاھراً در دوران انقالب، یعنی

این دومسئلھ عبارت بود از دادن حق  .اند نی را با شاه فراموش کردهمیکردند کھ موارد اختالف خ مییا ھمھ تظاھر 
  .ارضیھا و اصالحات  رأی بھ زن

 .کنم بھ صحبت امشب ما ارتباط چندانی داشتھ باشد میبھ اصالحات ارضی بسیار عیب و ایراد وارد است کھ تصور ن
نی بھ اصالحات ارضی بھ ھیچ میخواھم بگویم این است کھ بھ ھر حال اعتراض خ میتنھا چیزی کھ من در این مورد 

چسبیده بود و آن اینکھ خطاب بھ  -از نظر من نامربوط  -وجھ وجھ متوجھ این عیوب اساسی نبود بلکھ او فقط بھ یک 
اند غصبی است و نماز شما  نی کھ بھ شما دادهمیز :گفت مین برده بودند میاز ز میھایی کھ سھ ھا و دھقان روستایی

نوع ن بھ وصالش رسیده این میھا آرزوی داشتن یک تکھ ز طبیعی بود کھ دھقانی کھ بعد از سال .بر آن باطل است
نی در میخ اتبنابراین دستور .خواند میرود و احتماالً برای باطل بودن نمازش فاتحھ ھم ن مینوحھ خوانی بھ گوشش ن

 .آن زمان بھ کلی بی اثر ماند
این موضوع  .ھا حق رأی دادن ھا تعلق گرفتھ بود و در رأس آن نی پس گرفتن حقوقی بود کھ بھ زنمیدوم خ خواست

اند، باید گفت  نی را خوب شناختھمیکنم ھمھ خ میو حاال کھ تصور  -ھای جامعھ بود  پیشرفت جوال رفتن با تجدد و
کھ این خواست او بھ مراتب بیش از خواست اولش معرف طرز دید و شخصیت این موجود بود کھ جز واپس گرایی 

نیستی میھایی کھ ادعای ف  آن ھا، حتی تا آنجا کھ اطالع دارم واکنشی از زن .توانست بخواھد میچیزی برای جامعھ ن
بھ ھر حال چون خود غائلھ  .نی در واقع بھ ظھور نرسیدمیخرداد و در مقابل این حرف خ 15 داشتند، در آغاز غائلۀ

  .نسبتاً بھ سرعت دفع شد، شاید فرصتی ھم برای نشان دادن عکس العمل نبود
بھ دست  -ھا بود کھ عرض شد  نمیکھ ھ -نی میجدل خدر زمان انقالب، ھمانطور کھ اشاره کردم، ظاھراً دالیل اصلی 

مخالف با کدام جنبۀ رژیم و کدام  .نی بھ طور مطلق بھ عنوان مخالف شاه بھ ھمھ عرضھ شدمیفراموشی سپرده شد و خ
و درست در اینجاست کھ مسئولیت صاحبان فرھنگ مملکت، دست کم آن گروه از این  .کار شاه اصالً مطرح نبود

نی بت شکن از این مرد بت ساختند و بسیاری حاال مین کھ انقالب زده شدند و در عین دادن شعار خصاحب فرھنگا
ھا حق نداشتند بھ نسیان تاریخی دچار  آید، چون آن میتر بھ نظر  سنگین ھمیشھ دھند، از  میاش را پس  دارند کفاره

 .نی را با رژیم از یاد ببرندمیای مخالفت خ بشوند و دالیل ریشھ
بھ عنوان تحفھ بھ ایران » نوفل لو شاتو« نی ازمیھای ضد و نقیضی کھ بھ خصوص در چند ماه قبل از انقالب خ فحر

پیش از انقالب و  .کرد بلکھ بھ عکس میھا نھ فقط رفع شبھھ ن سرازیر کرد، ھیچکدام در مورد موضع او نسبت بھ زن
ً نقل  -نی شنیده بودیم از این قبیل میخ ھایی از حرف 1343و  1341ھای  در شروع کار، یعنی بین سال  :کنم میعینا

با » جابره« نیمییا بھ زبان خود خ» دستگاه جابر« و یا» ھا شده؟ از این کشف حجاب مفتضح چھ چیزی عاید زن«
دستگاه جابره در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب کند و اجرا کند، یعنی احکام ضروریۀ « -تای تأنیث 

اظھار تنفر  ]از تساوی حقوق [زن و مرد« :داد میو یا با صراحت دستور » .و قرآن کریم را زیر پا بگذارد اسالم
 »…ابراز انزجار  ... ھا در اجتماع از دخالت زن .کنید

 
 ن کلمات؟میدقیقاً با ھ :صدای ایران
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نی نسبت بھ زن و میگذاشت کھ خ میسی نھات کھ جای تردید برای کو بسیاری از این قبیل ترّ  .دقیقاً بی کم و زیاد :ا.م
کسی کھ مدعی است رعایت تساوی حقوق زن و مرد در حکم زیر پا گذاشتن احکام  .کند میحقوق زن چھ فکر 

ھا  شود برای زن میداند طبیعی است کھ حاضر ن میو قرآنی است و در ضمن خودش را حافظ اسالم و قرآن  میاسال
  .حقوقی قائل بشود

ھایی کھ مصدر مشاغل عمده بودند و بعضیشان مستقیماً مسئول  اده اسباب تأسف من است این است کھ زنآنچھ فوق الع
بعضی  .برای روشن کردن ذھن دیگر زنان در آن دوران بردارند میترین قد امور زنان بودند، دریغ از اینکھ کوچک

ند و بعضی دیگر فقط بھ فکر بیرون بردن تقدیم حاکمان جدید کرد» پیروزی انقالب« خدماتشان را بالفاصلھ پس از
نی مینیست ھم نھ فقط بھ مقابلھ با خمیھای معروف بھ روشنفکر یا ف و بعضی زن .جل و پالس و قالی قالیچھ شان بودند

بعضی حتی امروز در لباس زن روشنفکر برای چادر  .نی ریختندمینپرداختند بلکھ در زمان انقالب آب ھم بھ آسیای خ
 - کنند  میکنند، بعضی ھم البتھ پشیمانند و گاه و بیگاه از پیشگاه مردم ایران عذر خواھی ھم  میسنی پیدا و صیغھ محا

 .ولی خدمت شما بنده عرض کنم، چھ فایده
 

بینید؟ بعضی  می 57بھمن  22و  42خرداد  15شما رابطھ یا پیوندی بین دو حادثۀ  امیرشاھیخانم  :ایران .ص

خرداد کھ سیل تخریب بود در  15گویند حادثۀ  می -کنم  میاید عرض  خرداد را ندیده 15چون شما  -گویند کھ  می

 شما نظرتان در این مورد چیست؟ .57شھر تھران الاقل کھ ما دیدیم، این تمرینی بوده برای سال 

در تأیید و ادامۀ  ده باشم، این حرفمیبرای اینکھ در حقیقت، اگر درست سؤالتان را فھ .نھ من چنین تصوری ندارم :ا.م
من از پیروان این خط فکری اصالً نیستم و مطلقاً عقیده  .ھا سخت گرفتارش ھستند آن تئوری توطئھ است کھ بعضی

  .خیر من چنین تصوری ندارم .ای جھانی برای تخریب ایران طراحی شده بود ندارم کھ توطئھ
ھا با  سوز بودم و کامالً آگاھم کھ بیشتر آن خرابکاریبھمن را من از نزدیک دیدم، شاھد آن حوادث خانمان 22حوادث 

ای کھ پانزده سال نیاز بھ تمرین داشتھ باشد یا سوای  ولی نھ طرح و نقشھ -طراحی و نقشھ ریزی قبلی انجام شد 
ھا داشتھ  ھای دیگر نیاز بھ دسیسۀ جھانی و این حرف  حرص و آز و جاه طلبی یک گروه از مردم و بالھت گروه

ام، البتھ از زبان راوی  کم و بیش جزییات واقعھ را شرح داده »حضر در« کنم کھ در کتاب میمن تصور  .باشد
برای اینکھ تبلیغی  .داستان کھ تصادفاً نظراتش شبیھ نظرات من است، کھ مقدمات این حوادث چگونھ چیده شد و غیرو

را در این مورد بدانند توصیھ بفرمایید کتابم را ھم برای کتابم کرده باشم، بھ شنوندگانی کھ عالقمندند نظرات من 
 بخوانند!

 
ً  :ایران .ص ھای مورخین، حاال چھ خارجی و  خرداد طبق نوشتھ 15این حادثۀ  امیرشاھیخانم  ...ھمھ شنیدند  .حتما

نند توا میبینند کھ با رژیم حاضر ن میھا وقتی  از جملھ اینکھ بسیاری از جوان .چھ ایرانی، پیامدھایی داشتھ
، لقبی اسالمیمارکسیسم  .آورند، بھ جنگ چریکی میآیند، بھ جنگ مسلحانھ روی  میبجنگند، یعنی از پس رژیم برن

 42ھای پس از خرداد  کھ رژیم شاه بھ حرکت مجاھدین داد و بعداً ھم رژیم کنونی آن را تأیید کرد، این یکی از زاده

 یا شما معتقدید کھ این حادثھ پیامد داشتھ یا خیر؟آ .کنم کھ پیامدھای دیگر ھم داشتھ میاست و فکر 
قصدتان  .بینم میپیامد کھ بدون تردید داشتھ، شکی دراین باره نیست، ولی ارتباط این حرف شما را با سؤال قبلی ن :ا.م

 ھا را بھ ھم مرتبط کنید؟ این است کھ این
 

رسد؟ چون من از یکی از  میگری بھ نظر شما مثالً غیر از حرکت یک جنگ چریکی پیامدھای دی -نخیر  :ایران .ص
ھای مختلف بعد  گفتند کھ یکی از پیامدھا این بود کھ بسیاری از مخالفان شاه از طیف  میپرسیدم،  میصاحب نظران 

 .از این حادثھ بھ ھم نزدیک شدند
ً فکر ن- ببینید، من اعتقادم این است کھ بھ ھر حال در دوران شاه بھ دالیل مختلف .ممکن است :ا.م کردم  می(واقعا

اش صحبت  مجبور بشوم باز بھ مسئلۀ اصالحات ارضی برگردم، ولی مثل اینکھ ناگزیر خواھم بود مختصری در باره
ترین اشکالش این بود کھ مردم را غیر سیاسی  سوای جوھر و ذات خود رژیم، کھ از نظر من بزرگ - کنم)
و کمبودی در جامعھ ایجاد شده بود کھ با امکانات بسیار ناچیز و حقیر خأل  - کھ اشتباھی نابخشودنی بود  -خواست  می
دھند یا حتی راه حل سیاسی عرضھ  میکردند دارند پیام سیاسی  میشد کھ تظاھر   میو زبانی جمعی پر  میقل

دلیل بود، ھایی کھ جامعۀ ایران خورد بھ این  ترین لطمھ عمدهی از یک .این موضوع اسباب گمراھی مردم بود .کنند می
 .چون مسائل سیاسی در واقع بازیچۀ دست یک عده آدم بی صالحیت شد

نھ وجود میتردیدی در این ز -اتفاقات دیگری ھم در جامعھ افتاده بود کھ عدۀ زیادی را از رژیم ناراضی کرده بود 
رح سبب شد کھ نحوۀ اجرای این ط .ھا، ھمانطور کھ عرض کردم، مسئلۀ اصالحات ارضی است یکی از آن .ندارد

این دستھ از مردم  .بسیاری از روستاییان و روستا نشینان بھ طرف شھرھا، بھ خصوص بھ سمت پایتخت رو بیاورند
ای کھ در  تنھا توشھ .ھا شدند شدند، ناگزیر حاشیھ نشین شھر میایران، کھ بھ ھر حال بھ داخل جامعۀ شھری جذب ن

ھا روی  ھبیشان بود و بس کھ بھ آن غربت با شھر و شھر نشینانی کھ بھ آنکولھ بار این جمع بود اعتقادات ابتدایی مذ
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ن مستعدی بود برای پذیرفتن میاین گروه حاشیھ نشین با تعصبات و جھلش طبعاً ز .دادند ھم اضافھ شد میخوش نشان ن
  .کاشتند میای کھ مخالفان رژیم  بذر و دانھ

ھا، برای باال بردن سطح  سترسی نداشتن بھ مدارس عالی و دانشگاهیک عده جوان شھرستانی ھم بودند کھ، بھ دلیل د
ھا  این .زندگی و افتادن بھ جادۀ ترقی و تعالی، کھ بسیار ھم فکر و خواست مشروعی بود، بھ طرف پایتخت آمده بودند

دروازۀ مدارس عالی ھا راه پیدا کرده بودند ولی بسیاری ھم بیرون در و  آمده بودند بھ تھران، گرچھ بعضی بھ دانشگاه
  .بردند میدر عالم سرگردانی بھ سر 

ھا بھ ثمر  در آن میھا و کارھای چریکی رفتند، از آنجا کھ ھیچ نوع فکر سیاسی سال ھایی کھ بھ سمت چریک گروه
 ھای سیاسی رشد طبیعی و متعارف خودش را بکند، ھمھ بھ داد فکر مینرسیده بود، پختھ نشده بود، چون رژیم اجازه ن

ای  آن گروه روستاییان آماده .ھای ساده لوحانھ رو آوردند، از جملھ بھ تعالیم و شعارھای مذھبی یک رشتھ ایدئولوژی
ھای چپی افراطی ھم در آن ملک، کھ بھ  توانست حکم لشکریان را داشتھ باشد و تحریکات گروه میکھ عرض کردم، 

رژیم باب روز ھم بود،  دانید کھ جنگیدن با  میبھ عالوه  - د خواستند با رژیم بجنگند، مزید بر علت بو میھر قیمت 
این مجموعھ فضایی بھ وجود آورده بود کھ ھر حرکتی یا حرفی کھ بوی  .ھمھ مایل بودند تظاھر کنند با رژیم مخالفند

با اینکھ  - نی ھم در آن زمانمیھای خ طبیعی است کھ حرف .کرد و خریدار داشت میداد بُرد پیدا  میمخالفت با رژیم 
بھ عالوه فراموش  .خرداد پیامدھایی داشت 15پس از ماجرای  - شناختھ نبود میان یک مشت طلبھ و آخوند قمیاو جز 

نی بود، چون دور شدن او از مملکت سبب شد کھ مینکنیم کھ اقبال ھم متأسفانھ ھمانقدر کھ از ملک ما دور بود یار خ
 .ش ناشناختھ بماندواقعی چھرۀ

ل این حوادث دست بھ دست ھم داد و یک رشتھ مسائلی بھ وجود آورد و یک رشتھ حرکت را در جامعھ در واقع ک
این نشست  از آن است کھ بتوانیم در تر ھھا اشاره کردید، ولی با ھمۀ پرگویی این بحث پردامن بھ آن موجب شد کھ شما

خرداد را فقط  15خرداد نیست، بلکھ  15پیامدھای ھا ھمھ از  کنم کھ این میاما باز تأکید  - بھ جزییات آن بپردازیم

 .توان یکی از عوامل بھ وجود آوردن این فضا دانست و نھ بیش می
 

 ھشنوید، چ مینی را مینی، وقتی واژۀ خمین سالمرگ آیت هللا خمیدر پنج .امیرشاھیخیلی ممنون خانم  :ایران .ص
 شود؟ میھایی، چھ معانی در ذھن شما تداعی  یشھاند
نم، ھم ک میاین کار را نمن ، ولی گذشتو  دادفقط با یکی دو کلمۀ تند  شود میجواب این سؤال را  -ای بابا  :ا.م

 .زنم و ھم سعی خواھم کرد خشمم در جوابم منعکس نباشد میتر از یکی دو کلمھ در این باره حرف  طوالنی
 

 .پژوھشگرانھ جواب بفرمایید :ایران .ص
یکی جنبۀ روحانی و دیگری جنبۀ سیاسی،  :شود بررسی کرد مینی را از دو جنبھ میت خببینید، شخصی -بلھ  :ا .م

نی را بھ عنوان یکنفر روحانی بخواھد میبرای آنکھ آدم کارنامۀ خ .چون او این ھر دو نقش را در جامعۀ ما بازی کرد
بنده خوشبختانھ نھ اینم  .باشد یا مقلدھا را در نظر بگیرد باید یا مجتھد   سبک و سنگین کند و ھمۀ جوانب و ریزه کاری

ن میبھ ھ .بنابراین قصد نمره دادن و ارزیابی این موجود را از این بابت ندارم» اگنوستیک« ھستم میمن آد .و نھ آن
دانست و بسیاری مسائل دیگر  میھای او و اینکھ احکام خودش را بر احکام پیامبر اسالم مرجح  اریذدلیل بھ بدعت گ

گذارم برای  میکنم و بحث در بارۀ این مسائل را  میپردازم، چون احساس ارتباط مستقیم با این کارھا ن میاصالً ن
 .میاسالم شناسان و پژوھشگران اسال

نی اسالم میھا گذشتھ است، باید عرض کنم کھ خ ولی بھ عنوان کسی کھ ناظر بر قضایا و حوادثی بوده کھ دراین سال
بی آبرو کرد و با اعمالش ثابت کرد کھ این مذھب در دوران بربریت باقی مانده است و  و بھ خصوص تشیع را در دنیا

تنبیھات وحشیانھ و منسوخ شدۀ این مذھب را (از قبیل شالق زدن و دست بریدن و سنگسار  .اصالح پذیر ھم نیست
کھ ساخت و باقی گذاشت  اییکردن) ھمھ را دوباره رواج داد؛ تعصب خشک مذھبی را جانشین تحمل و مدارا کرد؛ خد

بنابراین و بھ نظر من بھ مسلمانانی کھ اعتقاد  .ترین گشاده دستی و سعۀ صدر قھار بدون بخشش بی کم یستخدای
ھم  ھا ھا را در تمام دنیا در موقعیتی بسیار بد و ضعیف قرار داد کھ بھ این آسانی مذھبی دارند ظلم کرد، چون آن

تصور من ال اقل این است کھ تا زمانی کھ اصالح طلبانی در عالم  .خمصھ نجات بدھندتوانند خودشان را از این م مین
امکاناتی بھ وجود بیاورند کھ این مذھب بتواند خودش را با زمان تطبیق بدھد،  ھمیشھ اسالم پیدا نشوند کھ یکبار برای 

کھ من بھ عنوان شاھد و  یستصویراین ت .ینمین وضع ناگوار باقی خواھند ماند و متأسفانھ از دولت سر خمیدر ھ
 .ترسیم کنم ،نی آخوندمینی روحانی، خمیتوانم از خ میناظر 

ً از میمن معتقدم کھ خ .نی بھ عنوان مرد سیاسیمیرسیم بھ خ می نی یک نوع ھوش حیوانی سیاسی داشت ولی مطلقا
ھای جانوری  ست با ھمان شاخکتوان مینی میمقصودم از این حرف این است کھ خ .ای نبرده بود شعور سیاسی بھره

در ضمن از این کار ھم بسیار  -شود بلوا بھ پا کرد  میبعضی امواج را بگیرد، و مثالً تشخیص بدھد کجا و چگونھ 
ھایی  سیاست ھدف .شود  میکنید، کھ بُردش بھ بلوا برپا کردن ختم ن میاما شعور سیاسی، تصدیق  -آمد  میخوشش 
سنجد و در کوتاه مدت راه را برای آن اھداف و نتایج صاف و آماده  میر را در دراز مدت کند و نتیجۀ کا میرا دنبال 

ھای پیش  ھایی ھم کھ در ماه نی بر قدرت در ایران چنگ انداخت (در ضمن بھ دروغمیظرف ده سالی کھ خ .کند می
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ام و بھ   ایی از قبیل اینکھ من طلبھھ دروغ .پردازم میھای اول پس از انقالب تحویل ملت ایران داد ن از انقالب و ھفتھ
ھا و  ، چون بی اخالقی او در این زمینھھا کنم و از این حرف میروم بھ قم سر کتاب باز  میسیاست کاری ندارم و 

این را داشتم عرض  .کنم برای ھمھ روشن باشد) میھایش شرفی قائل نبود، خیال  اینکھ برای بسیاری از حرف
ور گذرد، بھ برکت کم شعوری این مرد در ام میکھ پنج سال از مرگ او  امروزل و تا کردم کھ ظرف آن ده سا می

در زمان حاضر ی تاریخش را ھا ارترین دورهب ی از رقتمداری، کشور ما یکسیاسی و جھل او در مسائل دولت
چون منعکس  ھا این حرف .ورشکستھ و بی آبرو و منزوی در عرصۀ جھان یستشورھا ک در تمام زمینھ .گذراند می

ولی من حقیقتاً نھ قصد شعار دادن  .و ناچار تکرار ھم شده، ممکن است بھ نظر شعارگونھ بیاید یستنظر بسیار کنندۀ
خیال  .گویم میگویم رقت بارترین بر سبیل مبالغھ نیست، واقعیت را  میوقتی  .دارم و نھ قصد مبالغھ، اصال و ابدا

بھ ھر حال آینده قضاوت  - د و مدرک تاریخی وجود داشتھ باشدکافی سن ازۀاند ھکنم برای اثبات این حرف ب می
دھد کھ در ھر مرحلھ و دوره کھ آخوندی و مالیی و  میتاریخ کشور ما نشان  .تری در این باره خواھد کرد دقیق
رو در صدد کشور داری برآمده است یا در مسائل سیاسی دخالت کرده است، ما و ملک ما با فاجعھ روب میمعم
ضای قرارداد ام ھھای روحانیون کھ منجر ب ر فتنھشواھد فراوان است برای آنکھ راه دور نروم فقط بھ ذک .ایم شده

 .کنم میترکمان چای شد اکتفا 
 

عرض کنم کھ  .ممکن است سؤال سختی باشد .من یک سؤال دیگر ھم دارم .امیرشاھیخیلی ممنون خانم  :ایران .ص
ھا برای نجات ایران از این ورطھ چھ باید بکنند؟  ن، نیروھای سیاسی، احزاب و سازماندر شرایط کنونی مردم ایرا

 د و این غائلھ را برای ما برپا کرد دیگر بھ وجود نیاید؟مآ ھنیی کمیدر حقیقت چھ باید بکنند کھ خ
» پروفیلی« ھا رنگیکنم بھ قول ف میبھ جای جواب من سعی  .یستادن بھ این سؤال کار بسیار سختبلھ، جواب د :ا .م

کنم از  میمن تصور  ....از زنان و مردانی کھ فردا باید دولت و حکومت ایران را در دست بگیرند خدمتتان بدھم
) .از اولی ھم بدتر است می(این دو.فریب باشند ونھ دنبالھ روی عوام ھا یکی این باید باشد کھ نھ عوام صفات بارز آن

کنند بھ صالح ملک و ملت است بگویند و بھ  میرا داشتھ باشند کھ آنچھ را تصور دیگر اینکھ شھامت و صداقت این 
باز ھم از  - روز وضع اقتصادی کشور ماام ھیک مسئلۀ مھم دیگر اینکھ، گرچھ درست است ک .ھاشان عمل کنند گفتھ

ر درجۀ اول بھ فکر بھ وجود فوق العاده کساد است ولی بھ نظر من سیاستمداران آیندۀ ایران باید د - تصدق سر آخوندھا
تی کھ مسائل اقتصادی دارد آنھا را میآوردن نھادھای سیاسی درست و دمکراتیک برای ادارۀ مملکت باشند و با تمام اھ

در صدر جدول کارھای فوری و فوتی قرار ندھند وگرنھ دیدشان از مسائل دیدی خواھد بود نزدیک بین و افق 
مردانی با احساس مسؤلیت  نیاز بھ زنان و مردانی دارد صاحب فرھنگ، زنان و فردای مملکت .فکریشان افقی تنگ

 ان و مردانی فارغ از ھرگونھ تعصبھا، زن برای بھروزی ھمگان و احساس مسؤلیتی ویژه نسبت بھ حفظ حقوق اقلیت
د بھ دلیل ظلم مذھبی ھای من برای آیندۀ مملکتم این است کھ مبا یکی از نگرانی .واقعاً مقصودم ھرگونھ تعصب است -

ژیری « کھ بر ما رفتھ است بھ عنوان مقابلھ با آن خدا پرستی متعصبانھ فردا گرفتار تعصب خاک پرستی بشویم و
فردای مملکت ما  .وار بھ یک نوع ناسیونالیسم افراطی رو بیاوریم و بھ دام بیگانھ ستیزی لجام گسیختھ بیفتیم» نوسکی

دوارم این پانزده سال حکومت میمن ا .ھ بھ دمکراسی و الئیسیتھ اعتقاد راسخ داشتھ باشندنیاز دارد بھ مردان و زنانی ک
گیرند بتوانند با  میویرانگر آخوندی دلیری را در ما نکشتھ باشد و کسانی کھ سرنوشت فردای ایران را بھ دست 

و فارغ از قید و زنجیرھای مذھبی و  آزاد میخواھیم آزاد با مرد میگردنی افراشتھ و سری بلند بگویند کھ ما مملکتی 
ھای واھی و عوامانۀ غرب زده و بدون ترسیدن از چماق تکفیر با صدایی رسا  بدون واھمھ از برچسب .مسلکی

ھای فردی و آزادی قلم و عقیده و بیان محترم است  خواھیم متجدد و متمدن کھ در آن آزادی میای  بگویند کھ ما جامعھ
فکر، دلیر،  یعنی بھ زنان و مردان اندیشمند، آزاد .ای مملکت ما بھ چنین کسانی نیاز داردفرد .و سخت محترم است

 .زنان و مردانی کھ نگران این دنیای ما ھستند نھ آن دنیای ما .راھگشا
 

و از شما سؤالی  -کنید، مؤثر و دالورانھ  میشنوندگان ما معتقدند کھ شما زیبا صحبت  امیرشاھیخانم  :ایران .ص
ھای شما در  تۀ دفاع از رشدی در فرانسھ بھ کجا کشیده، در واقع فعالیتمیھای ک خواھند بدانند فعالیت می .دارند ھم

 دفاع از آزادی بیان؟
از جملھ کارھایی کھ اخیراً  .کنم میمن ھم طبعاً فعاالنھ در کارھا شرکت  یستار دستھ جمعتھ کمیھای ک فعالیت :ا .م

ل میھر طورکھ  -(بھ خاطر رشدی، برای رشدی، تقدیم بھ رشدی  Pour Rushdie عنوانشده انتشار کتابی است با 
ً بھ ک .اش کنید) دارید ترجمھ این  .تھ مربوط نیست ولی از پشتیبانی مستقیم آن برخوردار بودهمیچاپ این کتاب دقیقا

ر کدام مطلبی در دفاع از و ھ .اند کتاب مجموعۀ مقاالت صد نویسنده است کھ ھمھ از کشورھای مسلمان برخاستھ
از صاحب نامانی مثل محفوظ، برندۀ جایزۀ نوبل و مألوف برندۀ جایزۀ گنکور، در  .اند رشدی بھ رشتۀ تحریر درآورده

ھای دنیا ترجمھ بشود، اصل کتاب بھ فرانسھ  این کتاب مقاالتی ھست تا بندۀ گمنام، و قرار است کھ بھ بیشتر زبان
  .است

سھ شب متوالی بحث و صحبت بھ آثار رشدی و مسئلۀ رشدی اختصاص داده » ژرژ پمپیدو« کزعالوه براین در مر
در ضمن ناگفتھ نماناد کھ در شب سوم  .شده بود کھ از من بنده ھم بھ عنوان سخنران در شب اول دعوت کرده بودند
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ھا و  نی را کھ در سخنرانیبیرون تاالر ایستاده بودند و ما یکی دو نفر ایرا میاین مراسم جمعی از لشوش اسال
ای ھم بھ ما کردند و بھ دلیل شجاعت فراوان تا در ما  گرد حضور داشتیم نشان کرده بودند و حملھ زمیھای  بحث

تۀ دفاع از سلمان رشدی میاین موضوع و اعتراض ک .مختصر مقاومت و پرخاش دیدند فرار را بر قرار ترجیح دادند
 ...در نشریات ھم منعکس شد

 
توانم در اینجا یک سؤال فرعی از شما بکنم؟ در این شرایط آیا پلیس  میمن  امیرشاھیببخشید خانم  :یرانا .ص

 کند؟ میفرانسھ از شما محافظت 
 .نخیر، محافظت پلیس اصالً مطرح نیست، سوای آنکھ خود بنده ھم کمترین تمایلی بھ داشتن چنین محافظتی ندارم :ا .م

عزیز بود، مقصودم شاپور بختیار است، بیشترین محافظت پلیسی را در این ملک داشت  کسی کھ برای من فوق العاده
آدمکشان دولتی برای جنایاتشان وسائل فراوان  .ھا کارا و مؤثر نیست این نوع محافظت ھمیشھ .دانیم مینتیجھ را ھمھ 

 .ار را برای این قاتلین مشکل کنندبایست تا آنجا کھ ممکن است ک میھا ھم در مقابل   ھای آن ھدف .در اختیار دارند
بدترین کار این است کھ آدم  .بایست داشت و با تکیھ بھ آن بھ زندگی ادامھ داد میمن عقیده دارم برای ھر کاری عقلی 

ً اگر ھم این خطر موجود  .تصور کند تمام مدت در معرض خطر است این حرف اوالً از واقعیت بھ دور است، ثانیا
ھای  تر این است کھ آدم با دائم فکر کردن بھ این موضوع آزادی شود کرد عاقالنھ میای ن هباشد چون کار عمد

ھایم حفظ بشود، اگر قرار  ھای من برای این است کھ آزادی تمام جنگ .اش را تنگ و محدود نکند متعارف روزمره
و رفت و حرف زدن و بقیۀ کارھایم را د مآ ھباشد کھ از حاال فکر این باشم کھ ممکن است اتفاقی برایم بیفتد در نتیج

بنابراین نھ  .ام  خواھند سر من بیاورند، خودم سر خودم آورده میدائم کنترل کنم کھ درست بالیی را کھ دشمنان من 
کنند  میھایی بھ من  گاه توصیھ .ام پلیس پیشنھاد محافظت از من را داده و نھ من مطلقاً چنین تقاضایی از پلیس کرده

 .بیش از این ھم الزم نیست .کنم و سوای آن ھیچ میھا عمل  بعضی از آنکھ من بھ 
 

 .فرمودید میداشتید چیز دیگری  .ببخشید من حرف شما را قطع کردم :ایران .ص
ای تحویل دولت فرانسھ داده  بھ عالوه این اواخر اعتراضیھ .تھ بیشتر مسائل عرض شدمیھای ک در بارۀ فعالیت :ا .م

شود رابطۀ سالم و  میآمده است تا حکومت مالھا تکلیف خودش را با مسئلۀ رشدی روشن نکرده نکھ در آن  ...شد
شود  میدھد ن میکھ رسماً دارد تروریسم را در جھان اشاعھ  مییعنی با رژی .راحت سیاسی و اقتصادی با آن داشت

تھ و وکالی میھایی بین این ک مالقات سوای این .این کار نھ اخالقاً درست است و نھ اصوالً  - روابط متمدنانھ داشت
 میتۀ دفاع از سلمان رشدی نامۀ شدید اللحنی بھ سفارت جمھوری اسالمیھم چنین رئیس ک .مجلس برقرار شده است

ھای  جواب مانده، ولی گزارش خبری آن از یکی از کانال رفت بی میارسال کرده است کھ ھمانطور کھ انتظار 
 .قیۀ خبرھا ھم بماند برای بعدب .تلویزیونی فرانسھ پخش شد

  
 .امیرشاھیبسیار از شما متشکریم خانم  :ایران .ص

 
 1994ژوئن  / 1373خرداد  15٭ گفتگو با رادیو صدای ایران 

 مصاحبھ کننده: حسین مھری
 .بودآمده » ھزار بیشھ« در بخش انگلیسیدر چاپ پیشین ٭٭ متن این سخنرانی 

 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است



130 
 

 
  
  
 

 در غربت و دربارۀ غربت ٭
 
  
 

زند و تأثیر آن گاه بھ صورت حدیث غم غربت جلوه  میتبعید و غربت مھر و نشان خود را بھ کار نویسنده … 
از این نویسندۀ پر آوازه  .در صف منتقدان ایستاده است امیرشاھیمھشید  .کند، گاه بھ صورت برداشتی منتقدانھ می

چاپ در آمده خواستم کھ برای دیدار و گفتگویی  از» سفر در« اش و صاحب سبک وطنمان کھ این روزھا کتاب تازه
 ....روم میبھ خانۀ او  ... ،ابمیھای آفتابی ک از آن شنبھ ،ای بعد از ظھر شنبھ ...وقتی تعیین کند

 ھای آیندۀ اوست] [اولین پرسش در ارتباط با پروژه
شکل بگیرد و خودش را بیش از حاال کدام زودتر  .در حال حاضر طرح سھ چھار کار مختلف را در نظر دارم :ا .م

کتابی کھ کم و بیش در ذھنم پختھ شده دربارۀ زندگی در فرانسھ و خلق و خوی  .ل کند، مسئلۀ دیگری استمیبقیھ تح
 بھ یاد آرتور کستلر! .فرانسویان است

  
 .وجھ باشدھا بیشتر جالب ت کنم برای خود فرانسوی میکنم با موفقیت بنویسید، فکر  میکتاب، کھ آرزو  این :ن
ھا، کھ  چون یکی از صفات بارز فرانسوی -جالب با بار مثبت کلمھ  - ھا جالب باشد  کنم برای فرانسوی میفکر ن :ا .م

در این کتاب بھ آن پرداختھ خواھد شد، این است کھ تاب شنیدن انتقاد را ندارند، بھ خصوص از یک غیر فرانسوی! از 
 .این بابت مردم ضعیفی ھستند

  
 .خود ما کھ از این بابت زبانزد ھستیم .خاصھ ھر ملتی استاین  :ن
 .ھا نھ خندند، فرانسوی میھا راحت بھ خودشان  انگلیسی .ھا از این حیث خیلی بھ ما نزدیکند فرانسوی .موافقم :ا .م

خودش بھ  رسد کھ طنز نویس بتواند میطنز وقتی بھ اوج  .ن دلیل ھم اینقدر سطح طنز فرانسوی پایین استمیبھ ھ
فرانسوی قادر بھ این کار  .قمیشیرین، طنز ع ا، طنزطنز برّ  -ماند  میھای مجلسی باقی  بخندد وگرنھ در حد لطیفھ

 .نیست
 
این کتاب بسیاری از لحظات انقالب از آغاز تا چند ماه پس  .اسالمی دربارۀ رویداد انقالب  یسترمان »حضر در« :ن

 .گذارد میای از تصاویر جاندار پیش روی خواننده  نویسنده در رشتھھای شخصی  از آن را در پیوند با تجربھ
ھای فردی وجمعی و  ھا و واکنش کنش .با این رمان بھ روانشناسی انقالب پرداختھ است امیرشاھیمھشید 

قادر بھ باز پروری » تاریخ« شود و میھایی کھ در یک رویداد تاریخی رفتھ رفتھ زیر گرد و غبار زمان محو  صحنھ
 :دربارۀ خلق و نشر این کتاب از نویسنده سؤال شد .ماندگار شده است» حضر در« آنھا نیست، در رمان

دلیل تأخیر این بود کھ من مطلقاً  .شد منتشر 1986بعد از انقالب نوشتم اما در سال با فاصلۀ کمی من این کتاب را  :ا .م

برای عرضۀ آثار فارسی در اروپا و امریکا  یھنوز ناشرامکان مالی شخصی برای انتشار اثرم نداشتم و در آن زمان 
ھای سیاسی این کتاب چاپ بشود، برای اینکھ  بھ عالوه من بھ ھیچ وجھ حاضر نبودم با سرمایھ گذاری گروه .نبود

باشد نھ کتاب مھشید  امیرشاھیخواستم کتاب، کتاب مھشید  می .خواستم بر کتابم انگ و مارک خاصی بخورد مین
 خاک خوردن کتاب در گوشۀ :ترینش عمده -ھای عجیب و غریب شدم  و خوب دچار گرفتاری .و شرکا یامیرشاھ

   .خانھ
نھایت بھ ھمت  در خالصھ .ماند می، خستگی کار بر شانۀ آدم باقی نشودای چاپ  داند کھ تا نوشتھ میای  ھر نویسنده

ریکا فرستاده ام ھصحافی ب ھای چاپی برای تکثیر و ای در لندن چیده شد، نمونھ یکی از دوستان کل کتاب در چاپخانھ
اند و ھم از آنجا کھ تکثیر و صحافی در آنجا  ھای تبعیدی و مھاجر ساکن آن قاره ھم بھ این دلیل کھ بیشتر ایرانی -شد 

 .ھم پرداختبھ کار نشر  بعدھاکھ  فروشیو پخشش افتاد بر عھدۀ کتاب -شد  میتر تمام  ارزان
غلطی کھ  .داشتزیاد ن اتفاقات بیفتد چند سالی کتاب آب خنک خورد و وقتی ھم کھ در آمد غلط چاپی تا ایبھ ھر حال 

لیون است، میھای استالینی، کھ در واقع بیست  قربانیان تصفیھتعداد  :بیش از ھمھ مرا آزار داد در مقدمۀ کتاب آمده بود
لیون مفت و مجانی از میاین وسط خون ھجده  یعنی !نلیومیدو بھ جای بیست میلیون ، شده بود صفرش افتاده بود و 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھا تصحیح  بیشتر غلطکنم  خیال میچاپ سوم کتاب  چاپ دوم و امسال در ! بھ ھر حال دربود دست استالین شستھ شده
 .هشد
  
 اید؟ ھایی کھ در بارۀ کتابتان این طرف و آن طرف منتشر شده، ھمھ را دیده نقدھا ونوشتھ :ن
ما آنقدر پخش و پالییم در ھمھ جای دنیا کھ نھ خبرھای  .ھاست ی ایرانی»دیاسپرا« دلیلش ھم مسئلۀ .ھمھ را نھ :ا .م

در « و چاپ اول »حضر در« دانم کھ در چاپ اخیر  می .دیگران را داریم نھ حتی خبرھای مربوط بھ خودمان را
 .درج شده است اند، ھایی از چند نفری کھ در بارۀ آثار من اظھار نظری کرده نقل قول »سفر

  
وی از این  .در صف نویسندگانی قرار دارد کھ در دھۀ چھل نام و آثارشان در ایران مطرح شد امیرشاھیمھشید  :ن

ھای ادبی معاصر  در پاسخ این پرسش کھ بھ طور کلی چھ برداشتی از جریان .کند میدوران با نظری منتقدانھ یاد 
 :گوید میکند،  میفضای ادبی آن دوران را چگونھ ارزیابی ایران و ھم نسالن خود بھ طور اخص دارد و 

کنم  میمن سعی  .بنابراین جواب دادن بھ آن خیلی آسان نیست .سؤال اگر چھ اساسی است ولی زیادی کلی است :ا .م
 اول .کشد میھا بھ درازا  آید خدمتتان بگویم، وگرنھ صحبت ساعت میفھرست وار مطالبی کھ در این باره بھ ذھنم 

 .کند میپردازد ناگزیر با نسل قبلی و بعدی تقاطع کاری پیدا  میاین نکتھ را روشن کنم کھ ھر نسلی کھ بھ کار نوشتن 
اند، چرا  از کسانی کھ ھم زمان با من نوشتھ -توانم حرف بزنم  میبنابراین من بھ طور اخص از ھم نسالن خودم ن

  .توانم می
من معتقدم کھ  .کنند میھمھ از ھدایت شروع  -الاقل نثر معاصر را  -ن معمول بر این است کھ ادب معاصر ایرا

ھدایت جایی بسیار شاخص در داستان نویسی این قرن مملکت ما دارد ولی نویسندگانی مثل حجازی و مستعان و 
نباید از قلم ، قبل از او قصھ نویسی را آغاز کردند و چون سبک آنھا، مثل سبک ھدایت، قبول عام پیدا نکرد زاده جمال
بھ خصوص کھ من اعتقاد دارم بسیاری از نویسندگانی کھ دیرتر بھ تقلید از ھدایت نویسندگی پیشھ کردند بیشتر  .بیفتند

  .شوم چون سر دراز دارد میولی وارد این بحث ن ،بودند تا ھدایت زاده جمالشاگرد مکتب 
سندگی داشتند، مثل صادق چوبک، ابراھیم گلستان، جالل عالم نوی در میدان شدم کسانی بودند کھ نامیوقتی من وارد 

کردند، مثل بھرام  میکسب  میای ھم تازه داشتند نا عده .آل احمد، بزرگ علوی، رسول پرویزی و شاید چند نفر دیگر
و چند نفری ھم کم و  .صادقی، غالمحسین ساعدی، احمد محمود، اسماعیل فصیح، علی محمد افغانی و تقی مدرسی

و بعضی می م زمان با من کارشان را شروع کردند، مثل ھوشنگ گلشیری، محمود دولت آبادی و نادر ابراھیبیش ھ
 .دیگر

خواھم از فضای ھنری و ادبی آن  میمن بیش از آنچھ بخواھم بھ ارزش کار این نویسندگانی کھ اسم بردم بپردازم، 
ً کمتر از فرآورده یعنی در حقیقت آن فضا در ساختن و  .ت نداردمیاھ ھای ادبی آن زمان دوره حرف بزنم کھ حتما
 ھای آنچھ در آن فضا برای من فوق العاده دردناک بود دستھ بندی .پروردن این نویسندگان نقش اساسی داشتھ

آمد ارزش ھنری و مترھای زیبا شناختی و دیگر  میھا معیاری کھ بھ حساب ن در این دستھ بندی .بود» انتلکتوئلی«
 -وقتی از ھمفکرھا بود  -ھای رسول پرویزی بودند  کشتھ مردۀ نوشتھکسانی کھ  مثالً  .رھای خالقھ بودمعیارھای کا

کردند و بھ جای  میدرست  »کانون«خواندند! یا  می» آشغال« را» شلوارھای وصلھ دار« بعد از نزدیکیش با علم
حربھ علیھ آنھایی کھ ھم سلیقۀ آنھا نبودند یا آنکھ سعی کنند نویسندگان واقعی را بھ آن جلب کنند از آن بھ عنوان 

شد و ھر کھ بھ آنھا نپیوستھ  میقلمداد » صاحب قلم« ھر کھ با آنھا بود یکشبھ .کردند میاستقالل فکری داشتند استفاده 
کردند و وقتی زورشان  میرا لجن مال » غیر خودی« توانستند میتا جایی کھ  .آمد میبود ھنرمند بھ حساب ن

از  تر ھتر و رذیالن این نوع کارھا برای من و بھ نظر من بسیار کثیف .کردند وت را علم میید توطئۀ سکرس مین
چون آدم تکلیفش با سانسور دولتی روشن  -کھ در کثیف بودن و رذیالنھ بودنش خالف نیست  -بود  میسانسور رس

ذارد و بعد اثر نھ، حتی اسم بسیاری را گ میاست ولی با آن کسی کھ اسم خودش را نویسنده و صاحب ھنر و غیره 
دھد، چھ باید  میکند انجام  میبخشد و َمَرده جمع  میھمھ را در لباس مرشد و مرادی کھ خرقھ  کند و این میسانسور 

ھا بعد وقتی  ای را بھ او یا بھ فرزندش تقدیم کرده بود و مدت یکبار برایم گفت کھ آل احمد قصھ میکرد؟ ابراھی
 گیرد! ند قصھ را پس میک میا بعضی نظرات او مخالفت ب میابراھی

من بر خالف بیشتر نویسندگان آن دوران از طریق  .یک کالم ھم از وضع خودم بگویم و بھ مطالب دیگر بپردازیم
کارم را شروع ) »کوچۀ بن بست«(دان نویسندگی نشدم بلکھ با یک مجموعھ داستان کوتاه مینشریات و مجالت وارد 

ھایم ھم از نظر سبک و روال بھ سبک و روال رایج و پذیرفتھ، یعنی خالصھ سبک و روال پنج  ستش نوشتھرا .کردم
رفتم و ناگزیر مثل ھیدرژن  میتن آل قلم، شباھتی نداشت! آدم یک دنده و تخسی ھم بودم کھ زیر بال این و چتر آن ن

 در جدول مندلیف تک و تنھا ایستاده بودم!
  
ز انصاف باید داد کھ آن دوران یک فصل درخشان ادبی و فرھنگی بود، بھ ویژه در میانتقاد آبھ رغم این بینش  :ن

 کنید؟ میشخصاً این مورد اخیر را چگونھ ارزیابی  .حیطۀ شعر و داستان نگاری

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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و  میھم از نظر ک -رغم آن فضایی کھ عرض شد، ادبیات در دوران پیش از انقالب رو بھ شکوفایی داشت  علی :ا .م
شد  میبسیاری از آثاری کھ منتشر  .ھای خوب بھ طرز چشمگیری زیاد شده بود تعداد نویسنده .م از نظر کیفیھ

بھ نظر من بعضی از بھترین  .داد میدان آمدن نویسندگان خوش ذوقی را میای در دل داشت و نوید بھ  ھای تازه بارقھ
 ، مثل»یکلیا و تنھایی او« نوشتھ شده، آثاری مثلنی میکارھای داستانی قرن اخیر در دو دھۀ قبل از انقالب خ

متأسفانھ انقالب و پیامدھای آن این روند را … و» ھای خالی سنگر و قمقمھ« ، مثل»گاواره بان« ، مثل»ھا ھمسایھ«
 .الاقل بر و بار و شاخ و برگش را -بھ کلی بر ھم زد و درخت تازه بھ بار نشستۀ داستان نویسی را سوزاند 

ھای ناشی از آن، کھ شاید فوراً  است، اما ضایعھ بسیارآید،  میھای آشکارش، کھ بھ چشم ھمھ  خوندی خرابیانقالب آ
ھا بیشتر فکر  من کھ ھر چھ بھ گستردگی این خرابی .حس نشود و بالفاصلھ دیده نشود، از نوع اول ھیچ کمتر نیست

   .شود میام نسبت بھ رژیم فعلی تھران شدیدتر  کنم کینھ می
کھ در خاتمۀ ھر کدام  یستاش دو جنگ جھان نمونھ - داشتھ  ھای جدید ھنری بھ دنبال ایع عظیم معموالً موجفج

و موسیقی و شعر و نثر و فیلم و تئاتر  نقاشیھای نوینی بھ عالم ھنر عرضھ شده و خود حادثھ الھام بخش  مکتب
گذرد و  میھفده سال اسالمی فاجعۀ جمھوری  از .ای بوده کھ ابعاد فاجعھ را از زوایای مختلف نشان بدھد تازه

اما آنچھ نگران کننده است این است کھ در  .ھای ھنری باشیم متأسفانھ ھنوز بھ پایان نرسیده کھ شاھد بروز این موج
در فضایی کھ در آن قلم و زبان  -این ھفده سال نسلی جدید در مملکت ما زاده شده و در آن فضای خفقان آور بار آمده 

ل رئالیسم میولی در زمان تح .یستر ثمرات مکتب رئالیسم سوسیالیتزنجیر کشیده شده و ادبیاتش بھ نوعی یاد آوبھ 
تا  -من مداوماً چشم انتظار سلژنتیسین وطنی ھستم  .ی پیدا شدند» سلژنیتسین« ی یا»پاسترناک« سوسیالیستی باألخره

شنوم کھ  میاز اینجا و آنجا  .ام بی خیلی درخشان برنخوردهدر بیرون مملکت ھم من بھ آثار اد .کی خودی نشان بدھد
کنند، ولی باز بھ دالیلی کھ قبالً  میھا کارشان را چاپ و منتشر ھم  نویسند و بعضی میھای تبعیدی  خیلی از ایرانی

ارھای از ک -ی کذا و پراکندگی ما ایرانیان و امکانات کم برای پخش کتاب و نوشتھ و غیره »دیاسپرا« ھمان - ر شدذک
بھ  .اطالع باشم رده باشد و من بیبنابراین شاید االن یک ایرانی در کامچاتکا یک شاھکار ادبی خلق ک .خبریم ھم بی

اش  پردازم کھ معلوماتی ھم در باره میھر حال شما از ھم نسالن من سؤال کردید و من دارم بھ نسل بعد از خودم 
 .ر نرومبنابراین بھتر است از این جلوت .ندارم

اند، چھ آنھایی کھ داخلند و  منتشر کردهاسالمی بعد از انقالب  میھای کم و بیش باسابقۀ قدی ھ نویسندهاز بیشتر آثاری ک
 ھوشنگ گلشیری،» ھای در دار آینھ« بزرگ علوی،» موریانۀ« .ام چھ آنھایی کھ خارج، فوق العاده سرخورده

نقدی  .تر بود نندهد کیمبراھنی یکی از دیگری نو رضا» ن منمیزرازھای سر« ن دانشور،میسی» جریزۀ سرگردانی«
 نھ؟ اید یا دانم شما آن را دیده مین .از آقای زنوزی بر کتاب براھنی دیدم کھ بھ دلم نشست

  
ھایی  دانم شما ھم بر چند تایی از کتاب می .ز ھم ھست و دقیق و موشکافانھ بھ کتاب پرداختھمیبلھ آن نقد طنز آ :ن

 .اید د توجھ ھمگان واقع شدند نقد نوشتھکھ مور
ھا نقد  تای دیگر در زمان خواندن این کتاب ولت آبادی و چندد »کلیدر« ی اسمعیل فصیح، و»ثریا در اغما« بر :ا .م

فقط اینقدر بگویم کھ دولت آبادی نسبت بھ آثار قبلیش سیر قھقھرایی رفتھ و در  .پردازم میام دراینجا ھم بھ آنھا ن نوشتھ
 .شود میھای ضعف فاحش دیده  کار فصیح نقطھ

  
 ھای شما یکی ھم موضوع ارتباط داشتن نویسندگان خارج نشین با داخل کشور است، این طور نیست؟  از گالیھ :ن
ھا سکوت کتابی  بعد از سال .ان کاری کرد کھ برای من بسیار غریب بودمیصادق چوبک این  مثالً  .درست است :ا .م

 تواند در حد چوبک در میآدم ن .دممیچرا؟ من نفھ .م وسائل را فراھم آورد کھ درتھران منتشر شودترجمھ کرد و تما
ای با ایران آخوند زده برقرار  باشد کھ رابطھ حضور ھمھ با مذھب و بروزات مذھبی اظھار مخالفت کند ولی مصرّ 

ای ھستند و سعی دارند این  نشریھ جلھ یابرند و دست اندر کار انتشار م میکند! اصوالً کسانی کھ در خارج بھ سر 
 یستطبیع .کنند میھم آن را بپذیرد مرا متعجب  میجمھوری اسال میمجلھ یا نشریھ را طوری قواره بدھند کھ بی اندا

ھا برای زدن  ھایی برخوردارند کھ ایرانیان داخل نیستند و اگر قرار باشد از این آزادی  کھ در خارجند از آزادی آنھایی
اند؟ بھ ھر حال این  داخل نیست استفاده نکنند چرا رنج غربت را برخود ھموار کرده کان زدنش درام ھھایی ک حرف

آیند  مییا آنھایی کھ از ایران  .کنم سخت ناخوشایند است میھایی کھ برایش پیدا  ایی است و جوابمسئلھ برای من معمّ 
کنند، از ما ھم متوقعند کھ حرفی نزنیم کھ بھ تریج قبای مال  میننھ فقط خودشان در بارۀ اتفاقات ناگوار آنجا لب تر  -

 بر بخورد!
  
 .کنید میرسد شما جریان نشر آثار داستانی در ایران را مرتباً دنبال  میبھ نظر  :ن
دی کھ عرض میخوانم، بھ ھمان ا میالاقل ھر چھ بھ دستم برسد بادقت  .کنم میسر است این کار را میتا آنجاکھ  :ا .م

ای ھستم  من بھ دنبال نویسنده .کنم روشن باشد میمقصودم از این حرف خیال  .کردم، یعنی یافتن رد پای سلژنیتسین
کند برای من، برای ما، وصف کند؛ برداشتش را از آن جامعھ در قالب  میروز در آن زندگی ام ھکھ محیطی را ک

ای نیست  اصوالً بھ بند کشیدن زمان حال کار ساده .یمطوری کھ من و ما ھم حس کنیم در کنارش ھست -داستان بگوید 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 زاده  جمالنوشتند کھ بھ روزگار ھدایت و  میھایی  و نویسندگانی کھ از آنھا اسم بردم در گذشتھ ھم بیشتر داستان
در کمتر کار نویسندگان معاصر ما تصویر دقیقی از تغییرات جامعھ مان، چھ  .تر بود تا بھ روزگار خودشان نزدیک

 …توانستم تحوالت را از طریق تعقیب آثار نویسندگان درک کنم ولی  میخواست  میمن دلم  .بینیم میخوب و چھ بد 
جنگ خانمانسوزی کھ  -اند  اسماعیل فصیح و احمد محمود بھ مسئلۀ جنگ ایران و عراق در کارھای اخیرشان پرداختھ

ھا  ری گرچھ سانسور شده و ناقص از آن در اذھان ایرانیھا حد اقل تصاوی و از طریق این کتاب - بر ما گذشتھ است 
 .ماند می
  
ھا و بھ بن بست رسیدن بسیاری از ادعاھا، بودند و ھستند کسانی کھ اینجا و آنجا  پس از فرو کش کردن ھیجان :ن

اد انقالب از ھایی کھ ب آن ھم بیشتر از جوان .اند در قالب داستان بھ گزارش روزگاری کھ گذرانده بودند شروع کرده
ھا وقتی بھ خارج آمدند، نشستند بھ تفکر و تحریر و  این .سرشان بیرون رفتھ بود و در صف مھاجران در آمده بودند

نویسندگان داخل کشور تا آنجا جواز ورود بھ این قلمرو را داشتند کھ  .تصویر روزگار برزخی کھ گذرانده بودند
کند و  میدانید کھ در این جور مواقع یکی در بیرون سانسور  میو  .آشفتھ و خشمگین نشود میدستگاه سانسور رس

این است کھ نتوانستند آنطور کھ باید زمان حال را تصویر و  .کند مییکی دیگر در درون از بیم آن اولی سانسور 
 .توصیف کنند

اما خوش  .بندد میرا گذارد، دست و پای او  میخود سانسوری خیلی وحشتناک است، نویسنده را توی منگنھ  :ا .م
جزیرۀ « بھ عنوان نمونھ .ھا برای جلب رضایت رژیم برای من خیلی دردناک است رقصی بعضی از نویسنده

بیرون کشید این است کھ دختری کم و  میاگر اصوالً بشود از این کار درھم و آشفتھ ت -آید  میبھ ذھنم » سرگردانی
رسد! مسئلۀ زن مال  میل شدن بھ یک دختر چادری بھ خوشبختی بیش ره بھ آزادی برده در نھایت کار با تبدی

دانم چی ھست؟ برای نویسندگانی کھ در  میھا در حکم آن قر آخر نیست، ن نصرالدین است، اگر این نوع حرف
کھ اند، من ھیچ نوع توجیھی ندارم جز اینکھ آنقدر شیفتۀ انقالب شده بودند و آنقدر مفتخر بودند  خارجند و سکوت کرده

ھای مذبوحانھ شان بیشتر  تالش .دانند چگونھ از این فاجعھ فاصلھ بگیرند میدر بھ ثمر رسیدنش نقش داشتند کھ ھنوز ن
خیر، شماھا منحرف شدید و شماھا اشتباه  .در این راه است کھ ثابت کنند انقالب منحرف شد، یا انقالب اشتباه کرد

پای مال را بھ دانشگاه باز کردید و ھزار و یک انحراف و اشتباه  ید ویکشبھ اسالم آورد تسبیح گرداندید و .فرمودید
ترھا را بھ دلیل  چون جوان .تر است تر از نسل جوان بسیار سنگین ھا مسئولیت نسل من در این کجروی .دیگر

تعداد  ... ولی بقیھ - دمیشود دنبالھ رو شدنشان را فھ میتر  آسان .شود بخشود میتر  آسان شانجھالت و کم تجربگی
مخالفت کردند اینقدر انگشت شمار است کھ باعث  میروشنفکرانی کھ در دوران انقالب از آغاز با نفس حکومت اسال

خورد مستش کرده  میمثل ساعدی کھ در ابتدا ھیجان انقالب بیش از ودکایی کھ  میآد .سرافکندگی و خجالت است
 .ان بستھ ماندبود، حتی بعد از آمدن بھ تبعید و تا زمان مرگ زب

یا  ل دارند بین پاریس و تھران،میچون  -کنند  میاند یا در حرف زدن دست از پا خطا ن از آنھایی کھ سکوت کرده
با اجازۀ شما اصالً حرف  -لندن و تھران، یا نیویورک و تھران در رفت و آمد باشند و مشکلی ھم نداشتھ باشند 

 .شدکنم موردی داشتھ با میزنم چون خیال ن مین
گردباد انقالب بیرون کشیده باشند و حاال دیگر  میترھا خودشان را از سر در گ دوارم، ھمانطور کھ گفتید، جوانمیا

 .ھا را ھنرمندانھ بزنند  ت و صداقت بزنند والبتھ این حرفمیمیھاشان را با ص حرف
  
اندگان و روشنفکران ناشناختھ شد در کل جامعھ کھ سھل است در حوزۀ درس خو میده میماھیت آنچھ انقالب نا :ن

 .ھا نداشتند از انقالب مشروطھ ھم شاید تصویر و برداشت درستی خیلی .کسی انقالب را تجربھ نکرده بود .بود
شود در دست نبود یا در بخواست کھ بھ انقالب و روزگار بعد از آن منتھی  میمعیارھایی برای ارزیابی جریانی کھ 

ھایی در دست داشتند کھ با توجیھات  بھ عالوه سر نخ رھبری جامعھ را جریان .ظر بوددرستی این معیارھا اختالف ن
 .ھای سیاستمدارانھ و جامعھ شناسانھ افکار عموم و افکار خواص را درحیطۀ نفوذ خود گرفتھ بودند و دلیل تراشی

 بھ بار آورد! میبنابراین طبیعی است کھ فقدان تجربھ ناکا
 .متین، ولی اجازه بدھید بگویم کھ تجربۀ شخصی در ھر سنی و برای ھرکاری الزم نیست ھای شما بسیار حرف :ا .م

 -  سوزاند، کسی کھ بھ عقل و شعوری رسیده میان شعلھ ببرد تا بفھمد آتش میفقط یک کودک نادان باید دستش را در 
دھد؟ تجربیات  میسی بھ ما پس تاریخ چھ در .کھ نیاز بھ این تجربھ ندارد -حتی اگر ھرگز  دستش نسوختھ باشد 

نی سینھ زدنند اگر والیت فقیھ را درست خوانده بودند، میکھ پشت خ کسانیکنید  میدیگران چھ ثمری دارد؟ واقعاً فکر 
مراحل مختلف تاریخ ما بھ وجود آورده آشنایی داشتند  اگر با تاریخ مملکت و فجایعی کھ دخالت آخوندھا در سیاست در

این آقایان از  .کنم میزدند تا بھ تجربۀ شخصی بفھمند کھ دنبال آخوند نباید راه افتاد؟ من فکر ن یمباز ھم باید سینھ 
افتادند؟ تاریخچۀ کدام انقالب را تعقیب  میدانستند کھ آنطور چشم بستھ توی چالۀ انقالب اسال میھای دیگر چھ  انقالب

ھم خوانده بودند؟ » آناتول فرانس« یا» الکساندر دوما« قلمیا » فرانسوا فوره« کرده بودند؟ انقالب فرانسھ را از دید
بھ  .آید کھ ھیچ میثمرات انقالب اکتبر شوروی کھ زیر دماغ و دم گوششان بود! از آن چھ درسی گرفتھ بودند؟ بھ نظر 

فوق ھای  ھا رفرم این نظر من فقط انقالب استقالل امریکا ومشروطۀ ایران بھ غلط نام انقالب گرفتھ، ھر دوی

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھا ھمان وحشت و نکبتی را بھ دنبال داشتھ کھ  کھ بھ مرور زمان پختھ شده و ثمر داده وگرنھ بقیۀ انقالب یستا العاده
کند بی آنکھ فرصت و امکان  میکھ ھمھ چیز را زیر و زبر  یستا انقالب بر حسب تعریف حادثھ .اسالمی انقالب 

ھای  الاقل جبرانش سال - کند غیر قابل جبران است میوارد  تصحیح اشتباھات را بدھد و بسیاری از خساراتی کھ
 .برد میسال وقت 

ایدئولوژی چپ  .فضای روشنفکری در ایران بی نھایت ناسالم بود .گردم میای کھ در سؤال شما بود بر اینجا بھ نکتھ
ست کھ ھمھ را مجذوب ای از تقدس بھ دور کلمۀ انقالب کشیده شده ا  لھھا بر آن غالب بود، و در این ایدئولوژی

 .ستمیھستم رفر میمون بوده، برای اینکھ اصوالً آدمینامقدس و نا ھمیشھ برای من این کلمھ  .کند می
ً نباید از نظر دور داشت فضای سیاسی مملکت بود ک  .نھایت نا سالم بود ھ آن ھم بیمسئلۀ دیگری را ھم کھ مطلقا

در نتیجھ حتی ھیئت حاکمھ در حد یک گروه بوروکرات بھ  .خواست میشخص شاه جامعھ و مردم را غیر سیاسی 
ھای  دان سیاست خالی بود و محل تاخت و تاز آدممیدر نتیجھ  .ھمھ کارمند دولت بودند .پرداخت میمسائل سیاسی 

ای روشنفکر  و وقتی در جامعھ .ایدئولوژی زده و کم شعور از نظر سیاسی کھ اسمشان را گذاشتھ بودند روشنفکر
کنم کھ  میمن خیال  .رود میرا بھ جای نخبۀ سیاسی بگیرد و نسخۀ ملکداری بپیچد کار بھ کلی از خرک در خودش 

 .دھم میام و بیش از این در اینجا بسطش ن پرداختھ» حضر در« بھ این مسئلھ، البتھ در لباس داستان، در کتاب
  
کما  .یستیک حس عدالت جویی انگیزۀ اصل لصرف نظر از نواقصی کھ برشمردید، در کار روشنفکران بھ ھر حا :ن

 .ھا دو چندان شده دادند و امروز بھ حق شاید این واکنش مین احساس است کھ در گذشتھ واکنش نشان میاینکھ با ھ
 ای برای نویسندۀ این دوران قائلید؟ شما چھ وظیفھ .باز ھم آن حس عدالت جویی و عدالت پروری در کار است

من بیشترین معلومات جامعھ شناسی و مردم شناسی را از طریق خواندن « در جایی گفتھ کھ» برلین آیزایا« ببینید :ا .م
کنم ھیچ کدام از این نویسندگان بزرگ مورد  میمن خیال ن» .ام ھای نویسندگان بزرگ کسب کرده ھا و رمان داستان

شتھ باشند، ولی ادبیات بھ طور کلی بُرد ت دادن درس جامعھ شناسی و مردم شناسی داستان نونظر برلین بھ قصد و نیّ 
از طریق یک داستان خوب  .کند میای دارد کھ نفوذش را از مقولۀ علوم انسانی و غیرو بسیار وسیعتر  و جاذبھ

  .بندد تا از ورای یک کتاب خشک تاریخ میحوادث تاریخی در اذھان مردم بھتر نقش 
اگر امر بر نویسنده مشتبھ بشود و تصور  .و خوب نوشتن است بھ نظر من در درجۀ اول وظیفۀ یک نویسنده نوشتن

ن کند یا معلم اخالق بشود و یا میبکند کھ بھ تنھایی مصلح جامعھ است یا موظف است کھ یک تنھ عدالت اجتماعی را تأ
توان  مین عدالت اجتماعی میبرای اصالح یا تأ .شود میھای دیگری برای خودش قائل بشود کار خراب  رسالت

داستان و رمان ظرف و قالب درستی  .رسالھ نوشت یا کار تحقیقی کرد یا در مؤسسات بشر دوستانھ وارد شد و غیرو
تر از دیگر  اش را بھ کار بیندازد و چون حساس کھ قدرت خالقھ یستنویسنده کاف .برای دادن درس یا شعار نیست

کند ھنرمندانھ حرف بزند تا  میکھ در آن زندگی افراد جامعھ ھم ھست از کژی وکاستی و زشتی و زیبایی محیطی 
ولی اگر قصدش درس دادن  .ھای او بگیرند ھای الزم را ھم از ورای داستان تمام درس -مثل آیزایا برلین  -دیگران 

 .تینگ راه بیندازدمیخواھد شعار بدھد برود  میاست برود معلم بشود و اگر 
  
 کنید! میر نویسندگی حرکت دیگری ھم دارید، مبارزه شما خودتان نویسنده ھستید، اما در کا :ن
داند  میکھ خودش را دارای شعوری سیاسی  امیرشاھیراجع بھ مھشید  :زنیم میراجع بھ دو تا آدم داریم حرف  :ا .م

 کند مینویسد و سعی  مینویسنده کھ داستان کوتاه و رمان  امیرشاھیسیاست وارد شده، و راجع بھ مھشید  میدان و بھ 
آنھا را بھ صورت رمان  یستمانیفست سیاس »در سفر« یا »حضر در«کردم کھ  میمن اگر فکر  .خوب بنویسد

ھای سیاسیم را ھم بھ عنوان داستان بھ خوانندگان قالب  کردم و یا مقاالت سیاسی و متن سخنرانی میعرضھ ن
منتھی از جانور سیاسی بودن  .یستجانور سیاستنھا گوید انسان  میارسطو اعتقاد دارم کھ  ۀبتھ بھ گفتکردم! من ال می

ً درازی استتا شعور س ھ ھمھ کنیم ک میای از تاریخمان را داریم طی  من معتقدم ما دوره .یاسی داشتن راه نسبتا
ابھام مطرح کنیم ولی این انصاف را ھم باید از  سیاسیمان را روشن و بی ھای ھا و خواستھ استثنا ناگزیریم اولویت بی

کان تجزیھ و تحلیل سیاسی ام ھن نشان بدھیم کھ راس و ریس کردن مسائل سیاسی را بھ کسانی واگذار کنیم کخودما
خواھم بنابراین با  میمن برای مملکت دمکراسی و الئیسیتھ  .ھای سیاسی خود من کامالً بارز است اولویت .دارند

م را بھ ھمۀ کسانی کھ با این رژیم مخالفند برم و خود میدر مبارزه و جنگ دایم بھ سر اسالمی رژیم جمھوری 
 .کنم مینزدیک حس  -از ھر خانوادۀ فکری و سیاسی کھ باشند  -وخواھان آن دو اصلند 

 ...این از من  -بافم  میم ادبیات ت سیاسیدھم نھ در مبارزا میمن شخصاً نھ در کار ھنریم شعار سیاسی  :خالصھ کنم
ین شکایتشان از دوران شاه این بود تر هاست کھ بسیاری از کسانی کھ عمدکند این  میاما آنچھ من را متعجب 

ناگھان بعد از فاجعۀ انقالب بھ کلی  -و حق ھم داشتند کھ شاکی باشند  -کان فعالیت سیاسی از آنھا گرفتھ شده ام ھک
ارسطویی انسان ھم خواھند فقط فعالیت فرھنگی داشتھ باشند! یعنی حتی از تعریف  میاند و  سیاست را نفی کرده

 اند! فاصلھ گرفتھ
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وظیفۀ نویسنده بھ نظر من این نیست کھ مردم را بھ راه راست ھدایت کند  :فقط یک جملۀ دیگر در بارۀ وظایف نویسنده
ھای  منعکس کند و برای آیندگان و نسل بودهاش حتماً این ھست کھ آنچھ را کھ در زمان خودش شاھدش  ولی وظیفھ

 .گذاردبعدی بھ یادگار ب
  
ھایی کھ این ضرورت را   ایرانی .بریم میکھ در آن بھ سر  یستکھ ضرورت حال و ھوای» سیاست« گرایش بھ :ن

 کنند با کدام مضمون باید بھ آن پاسخ دھند؟ میاحساس 
 - راست از طیف چپ تا  -ببینید ھمۀ ما  بلھ؟ - ایرانیانی کھ بھ ھر حال سر سازگاری بارژیم فعلی را ندارندالبد  :ا .م

دمکراسی حکومت  .دمکراسی معنایش بلبشو و ھرکی ھر کی نیست .خواھیم میایم کھ دمکراسی  بھ این نتیجھ رسیده
اوالً این نکتھ  .دھد و از ھمۀ شھروندان وظایفی یکسان انتظار دارد میقانون است کھ بھ تمام شھروندان حقوق مساوی 

رانداختن حکومتی مذھبی کھ تمام قوانین مدنی ما را پایمال کرده و بعد ھم برای ب .برای ایرانیان باید روشن باشد
 قوانینی قھارانھ را بر جامعۀ ما حاکم ساختھ، این را باید بدانیم کھ در صدر کارھای ما دو مسئلھ قرار دارد، یکی در

 .، و دیگر در پی احقاق حقوق زنان برآمدنپی برقراری الئیسیتھ بودن
ای  جامعھ ز دولت)، بھ ھیچ وجھ بھ معنای ترویج المذھبی نیست، درست بھ عکس، فقط درالئیسیتھ (جدایی دین ا 

آنکھ موی دماغ و سرخری داشتھ  توانند آزادانھ، بی میای کھ ھستند،  ھا، از ھر مذھب و فرقھ ھا و دستھ الئیک گروه
ل من، کھ دین و مذھبی ندارند، شھروند ھایی مث ای آدم ھمانطور کھ در چنین جامعھ .باشند، طبق اعتقاداتشان عمل کنند

ً اعتقاد دارم کھ  -ام  کنم ھر چھ پافشاری کنم کم کرده میھا ھم خیال  در مورد احقاق حقوق زن .کاملند چون حقیقتا
مردم ایران از شر حکومت مالیی  میش سرفصل خالصی تماھ مقام و منزلت واقعیپافشاری برای بازگرداندن زن ب

 .است
  
برای  »سفر  در« ای ھم در بارۀ کتاب خستھ تان کردم و زیاد وقت شما را گرفتم ولی حاضرید چند کلمھدانم  می :ن

 ما صحبت کنید؟
گفتم دیگر صحبت را ختم کنیم ولی  میراستش خستھ کھ خیلی ھستم و اگر سؤال در بارۀ کتاب خودم نبود احتماالً  :ا .م

کرده » در سفر« ن نشریھ چند ھفتۀ پیش معرفی کوتاھی ازمیگیرم! خود شما درھ میچون ھست خستگی را ندیده 
ھای کتاب داده بودید  و دیگر اینکھ چند نام خانوادگی بھ شخصیت -نکاتش درست بود (جز اسم ناشر  بودید کھ بیشتر

 »حضر در« جلد دوم »در سفر« ھایی کھ زده بودید یکی ھم این بود کھ کھ در اصل اثر نیست!) در ضمن حرف
 ادامۀ منطقی »سفر در« تر این باشد کھ بگوییم شاید دقیق .این حرف بی آنکھ نادرست باشد خیلی دقیق نیست .است

اختالفاتی کھ از نظر سبک نگارش و زمان روایت داستان وجود دارد این دو اثر را از حالت جلد  .است »حضر در«
مان یا ضد قھرمان رمان نفس حادثۀ انقالب قھر »حضر در« بھ عالوه در .کند میاول و دوم یک اثر واحد خارج 

ھ این فقط بر شخصیت سازی استوار است و سیمانی ک »در سفر« ھا نقشی گذراست، در حالیکھ است و نقش آدم
   .دارد فضای تبعید است میھ ھا را در کنار ھم نگ شخصیت

نزدیک دیده و حاال دور از وطن ای کھ انقالب را از   ھمان زن نویسنده :یستیک ،در ھر دو ولی بھ ھر حال راوی
طنزش جانشین » در سفر« کھ احساس غالب بر محتوای کتاب است در یستخشم راو» حضر در« در .کند میزندگی 

ً در سراسر کتاب جاری است ،البتھ این طنز گاه گزنده است و گاه تلخ .آن خشم شده در خاتمھ این را ھم  .ولی تقریبا
اوالً  :بھ دو دلیل -طنز بیشتر بھ پر و بال گروه سیاسی نزدیک بھ راوی کتاب گرفتھ  عرض کنم کھ لبۀ تیز این باید

ھایشان را ھم از نزدیک دیده و ھم از  شناختھ و ثانیاً توقعش از آنھا بیشتر بوده، بنابراین ضعف میراوی آنھا را بھتر 
 اند! اند و دشت نکرده نرفتھ نصیب نماندهان بی میاما خاطرتان جمع بقیھ ھم در این  -دیدنش رنج بسیار برده است 

 
 1374آبان  26، »سفر در«٭ مصاحبھ با نشریۀ نیمروز ، در زمان انتشار رمان 

 مصاحبھ کننده: احمد شیرازی
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 طنز تلخ تبعید ٭
 
  
 
سوای سبک  .گفتگوھای بسیاری بھ وجود آورده است »در سفر« ن رمان شمامیانتشار دو امیرشاھیخانم  :ک

ھای ظاھراً آشنا و رویدادھای آشنا، از دالیل دیگر این  ھای شما و طنزی کھ در آن وجود دارد، بودن آدم ھنوشت
این  .شود، پایان کتاب نیز با خاکسپاری خان ھمراه است میخاکسپاری تاجی شروع  صحنۀ اول کتاب با .گفتگوھاست

تا » در سفر« برای بسیاری از خوانندگان رمانروند،  میآیند و  میھایی کھ طی داستان  دو و بسیاری از چھره
ھای  اعتبار این آدم .اند ھا حاضر بوده دست کم برای آن گروھی کھ در جریانات این سال .اند ای شناختھ شده اندازه

 حقیقی و رویدادھا تا کجاست؟
این اعتبار کھ خوانندۀ کتاب بھ  .ی واقعی ھستندھا ھا بھ اعتبار اینکھ گوشت و پوست و خون دارند آدم این آدم :ا .م

نھ الزاماً بھ این دلیل کھ در  -ھای واقعی ھستند  ھا را دیده است، آدم ھا آشناست یا شبیھ آن کند با این آدم میاحساس 
ام،  ھای کتابم سجل و برگ ھویت صادر نکرده من برای ھیچکدام از شخصیت .ای ھستند عالم واقع صاحب شناسنامھ

 .ھا و رویدادھای این اثر را واقعی بدانند یا ھمھ را تخیلی رند ھمۀ آدمولی خوانندگان مختا
 
 در حقیقت شیوۀ رئالیستی و واقعیت گرایی؟ :ک
ً پیرو مکتب واقع گرا ھستم  یستھایم رئالیست من اصوالً نوشتھ :ا .م ھمان مکتبی کھ پایھ گزارانش  -و اساسا

کند و از  میمرا جذب ن ...آثار سور رئالیستی و سمبلیک یا .دیگران ...اند مثل زوال، بالزاک و  ھایی بوده فرانسوی
 .ھای کوتاھم گیرم، حتی در نوشتن داستان ارھایم بھره نمیھا درنوشتن ک این شیوه

ام، تصور واقعی بودن را در خواننده  ھای حاضر در دو رمان اخیرم بیش از کاراکترھای کارھای گذشتھ اما شخصیت
 .ھا ساختن یک نمونھ یا یک صورت نوعی بوده است  من از پرداختن ھر یک از این شخصیت قصد .کنند میایجاد 

ھا را شبیھ  اند، ھر کدام از این نمونھ ھای تبعید حضور داشتھ ھای سال ھا و گروه طبیعی است، کسانی کھ در رویداد
 .یکی دونفر آدم واقعی اطراف خود ببینند

را من از بای بسم هللا تا تای تمت در  »حضر در« ھای کتاب ضی از شخصیتشاید برایتان جالب باشد کھ بگویم بع
ھای پروردۀ ذھن مرا  ن شخصیتمیاند کھ یکی از ھ ام، ولی بعضی از خوانندگان کتاب مدعی شده ذھنم خلق کرده

تن آن تیپ ساخ شناسند! این ادعا برایم جالب بوده است، چون نشانگر این است کھ من در میبسیارخوب و از نزدیک 
اگر شما  .ام کھ چنین شخصیتی در چنان شرایطی چگونھ واکنشی دارد ام، درست تشخیص داده بھ خصوص موفق بوده

  .دھد میاید، باید بگویم کھ خوشحالم، چون توفیق کار را نشان  را واقعی یافتھ» در سفر« ھای رمان ھم آدم
 
توانند  میھا کھ بعداً در برابر آن قرار گرفتند،  داشتند، یا آن ھایی کھ در جریان انقالب حضور بھ این ترتیب آدم :ک

 ھا ببینند؟ ھر یک بھ نوعی خود را در این رمان
ً  میمن تصور  :ا .م بسیاری شاید دوست نداشتھ باشند اقرار کنند کھ عکس عکس آنھاست (بھ  .بینند میکنم کھ حتما

رسند  میآمدنی نیست)، ولی با مختصری انصاف بھ این نتیجھ دلیل اینکھ بعضی از این تصاویر چندان زیبا و خوش 
 ھا دارد!  محدب، منعکس شده است، اما شباھتی ھم بھ آن ای معقر یا کھ گرچھ تصویر در آینۀ دق، آینھ

ھایی کھ در کتاب  بھ نظر من تو نسبت بھ شخصیت« :یکی از آشنایان بعد از خواندن کتاب بھ من تلفن کرد و گفت
ن ترتیب میاگر تصویر مرا ھم بھ ھ .ای ھا فقط تصاویری ارائھ داده از آن -دھی  میمترین تحقیری بروز نای ک آورده

ام، شاید  شاید بھ فکر اشتباھاتی کھ مرتکب شده .داشت میخورد، بلکھ مرا بھ فکر وا میآورده بودی نھ فقط بھ من برن
ترین  این یکی از قشنگ .»برای جبران مافات بھ این فکر کھ کاش نکرده بودم، یا نرفتھ بودم و شاید سعی

 .شنیدم» سفر در« ھایی بود کھ در بارۀ تعریف
 
بھ ویژه آنکھ  .کنند میبرخی نیز انتقاد  .توانند اینطور تعریف کنند میاند، ن اما ھمۀ کسانی کھ کتاب را خوانده :ک

در این مورد چھ پاسخی دارید؟ گفتید کھ با  .دنیز حضور داشتی -نھ بھ عنوان نویسنده  -در بسیاری رویدادھا خودتان 
 .واقعیت سر و کار دارید
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کھ با دیدی انتقادی بھ آنچھ در  -نھ، بھتر است بگویم وظیفھ دارم  -دانید، اوالً من بھ عنوان نویسنده حق دارم  می :ا .م
ھای بسیاری  گروه .بریم میبھ سر  ثانی ما االن نزدیک بھ ھفده سال است کھ در تبعید در .گذرد نگاه کنم میپیرامونم 

ان رفت؟ میچرا بھ وجود آمد، چرا از  .ان رفتمیت براندازی رژیم قرون وسطایی مالھا بھ وجود آمد و بعد از بھ نیّ 
ایم؟ اگر بھ نشان  ھا وجود داشت یا نھ؟ اصوالً چرا ما تن بھ مھاجرت داده اصالً اپوزیسیونی واقعی در این سال

ایم؟ بھ انتظار اینکھ نظام مالیی مثل زگیل خودش خشک بشود و بیفتد؟ چرا  یم، پس منتظر چھ نشستھمخالفت با این رژ
ھاست، بھ  کھ دشمن خونی ھمۀ ما ایرانی میبعد از ھفده سال ھنوز گروه متشکل و مجھزی از مخالفین درمقابل رژی

 وجود نیامده است؟ 
ھا، از طریق تجزیھ  ترین راه جواب دادن بھ این سؤال درستو بھ گمان من  -ھا ھمھ در خور پاسخ است  این پرسش

 :ام  من بھ ھر حال این کار را کرده .شود میشروع » ھا خودی« و انتقاد از خود و» ھا خودی« و تحلیل کار خود و
 در« بدر کتا .ام ام و بعد ترسیمشان کرده ھا نگاه کرده بھ رویدادھا و بازیگران آن ،ھا بھ عنوان شاھد این ماجرا

کنم با  میو تصور  -ھم ناظر وقایع این ھفده سال تبعیدم » در سفر« در کتاب .شاھد و راوی انقالب بودم» حضر
 .ام ھا را وصف کرده صریح، بدون تعارف و شاید گزنده، ماجرا میقل

من  .خواندم میدرس زمانی کھ در آنجا  -ام  ھا یاد گرفتھ  در حقیقت این نوع نگاه کردن بھ وقایع را من از انگلیسی
ھای پر مدعای  ھا را از بسیاری از دمکراسی دمکراسی آن .دانم میاین کشور را از نظر مردمش بسیار موفق 

ن وجدان کمک میھ .ان مردمش یک نوع وجدان مدنی وجود داردمیچون در  .شناسم میاروپایی، استخواندارتر 
فکران و قلم بھ دستان جھان انگلوساکسون نگاھی انتقادی بھ بیشتر روشن .بھ بھبود وضع جامعھ و کل مردم یستبزرگ

ھر دو کار را ھم با  -رویدادھای اجتماعی دارند، بلدند از خودشان انتقاد کنند و شکیبایی شنیدن انتقاد را دارند 
شود یا دست دوارم برای انتقادھا گوش شنوایی ھم پیدا میا .ام من ھم کارم را با سرافرازی کرده .کنند میسرافرازی 

 کم ھموطنان چینھ دان ھضم آن را داشتھ باشند، بی آنکھ مبتال بھ قلنج بشوند!
 
 ھا را آشفتھ کند؟ ھا تأثیر بگذارد، خواب آن کنید نگاه انتقادی و گزندۀ شما روی این آدم میفکر  :ک
کھ مورد انتقاد قرار  میشت آدگذارد، ولی بر آن یک م میخواھد فکر کنم کھ بر خوانندگان کتاب تأثیر  میدلم  :ا .م

چون جنگ، جنگ  .بر این اشخاص این کتاب اگر ھم اثری داشتھ باشد ناچیز است و اندک .کنم میاند، فکر ن گرفتھ
ھایی مثل من  من و آدم .ھا خواھی ھا و خود ھا، خود بینی ھا، دستھ بندی یک آدم مستقل و تنھاست با باند بازی

ھایمان  حرف .ن دلیل کھ معتقد بھ سیستم مافیایی نیستیم، اھل بند و بست و بده بستان نیستیمھای تنھایی ھستیم بھ ای آدم
 .حرف صادقانھ ھم بر ذھن گانگستری مشکل تأثیر چندانی بگذارد .زنیم میرا صادقانھ 

یت ھا و دعواھای دوران فعال ھا و جدل ام در بحث آورده» در سفر« ھایی را کھ در کتاب من بسیاری از حرف
 .گذاشت میاگر قرار بود تأثیری بگذارد در ھمان زمان  -ام  سیاسی و در حضور افراد دست اندر کار ھم زده

بر این آقایان داشتھ  ھمیشھ ھای من  ھا و نوشتھ مقصودم البتھ تأثیر مطلوب است، وگر نھ تأثیر نامطلوب کھ حرف
ام بیشتر  ھایی کھ در کتاب خلق کرده عدادشان از شخصیتاست! بھ ھر حال مخاطبین من خوانندگان کتابند کھ حتماً ت

 است!
 
توان در آن تشخیص  میھای سمبلیک را  کھ باوجود واقعیت گرایی باز ھم چھره» در سفر« بر گردیم بھ رمان :ک

 داد، اینطور نیست؟
ً ھ :ا .م نماد پول پرستی یا  ھا نماد خود خواھی یا سمبلیک بھ این معنا کھ بعضی از شخصیت .ن طور استمیمسلما

 میداند، یا دو میزند، و خودش را مرکز ثقل دنیا  میاولی فقط من من  .نماد وابستگی بھ دیدھای ایدئولوژیک ھستند
خالصھ شده است و » ھا  فرموده« ھایش فقط بھ فقط در پی جیب و منافعش است، یا دیگری کھ کارھا و حرف

از اولی خود خواھیش حذف شود از دیگری  .ژی خاص بچرخاندخواھد تمام جھان را بر محور یک ایدئولو می
ای کھ  مثل گربھ -خورد   میایدئولوژی را بگیریم، یا از آنکھ فقط فکر پول است مادیات را دریغ کنیم تعادلشان بر ھم 

اند، تحت  کھ آنجا نشستھ یستارھا، ھدف واقعی کھ جنگیدن با آخوندھای خونخو اند! برای این جور آدم سبیلش را زده
 .ھای شخصیشان قرار گرفتھ است شعاع گرفتاری

 
ھای  اید، رمان ھا بھ نوعی حضور داشتھ ھای آشنا و رویدادھایی کھ خودتان در آن کنید حضور آدم میفکر ن :ک

» در سفر« اند؟ برخی کسانی کھ ھا وجود و حضور داشتھ کند، کھ درون این قصھ میتر  شما را برای کسانی جذاب
 …اند، حتی بیشتر برایشان این مسئلھ جالب است کھ فالنی در فالن رویداد چھ کسی است و  دهرا خوان

ی این کتاب باشند و »Who is who« ای دنبال پیدا کردن ممکن است در حال حاضر عده .کنم مینھ تصور ن :ا .م
تھ مفت چنگشان و نوش جانشان، اما این لذت، الب .شاید یافتن آن نوعی لذت اضافی ھم برایشان بھ ارمغان داشتھ باشد

ده سال دیگر یا پانزده سال دیگر، نسل بعدی کھ این کتاب را  .از نظر ادبی راستش این لذت نیست کھ ماندگار است
بدون آنکھ قصد خود بزرگ بینی داشتھ باشم (کھ صادق ھدایت بھ  .شناسد میھا را ن خواھد خواند، بسیاری از این آدم

ن مسئلھ میگفت) باید بگویم کھ مارسل پروست، نویسندۀ ممتاز فرانسوی، ھم در زمان خودش با ھ میآن گنده گوزی 
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در زمان  .شگی داشتمیبود کھ در جوامع ھنری و اجتماعی زمانش حضوری ھ میپروست آد .دست بھ گریبان بود
ھای او  ھای رمان یتھای واقعی محافل و مجالس آن زمان را منطبق بر شخص پروست ھم بسیاری از تصاویر آدم

کار بھ  .زدند میدانستند و در بارۀ اینکھ فالنی عکسش بد افتاده است و بھمانی خوب، حرف و سخن بسیار  می
 -اگر اشتباه نکنم  -روزی  .غرغرھای زیر لبی و گلھ در مجامع خصوصی و انتقادھای بی پایۀ در گوشی ھم رسید

انتظار داشتید پروست از شما « :گوید می» ناراضیان« ای از این بھ عدهآشناست،  میژان کوکتو، کھ البد برایتان اس
ھا نوشت از آنھا کسب   و مورچھ ھا اجازه بگیرد بعد تصویرتان را رسم کند؟ مگر مترلینگ کھ راجع بھ موریانھ

ست ھمچنان پرو آثارھا را بھ یاد ندارد اما  ھا و شخصیت بھ ھر تقدیر االن ھیچ کس مدل آن تصویر »تکلیف کرد؟!
 .ماندنی است

اما  ...ھا را شناختم  خیلی لذت بردم، بھ ویژه اینکھ خیلی از آدم :یکی از دوستان بعد از انتشار کتاب تلفنی بھ من گفت
ای دارم در یکی از کشورھای شمال اروپا کھ اصالً در ماجراھای چندین سال اخیر نبوده و   برایت بگویم پسر خالھ

کیفی کھ او از رمان برده بود بسیار بیشتر از من بود، چون من ھمۀ  ...کرده  میزندگی  ای دور از ھمھ درگوشھ
 …و او ھمۀ حواسش متوجھ جوھر ھنری کار بود  یستک ،حواسم متوجھ این بود کھ ببینم کی

 
در بسیاری  .کاھد میاید، از تلخی ماجراھا  ر مایۀ داستانتان قرار دادهمیبھ ویژه اینکھ شوخ طبعی و طنزی کھ خ :ک

ھا کھ شما را از نزدیک  آن .کنید میھای رمان از تراژدی بھ کمدی و از کمدی بھ تراژدی رفت و آمد  از صحنھ
 .گویند طنز و شوخی در شخصیت شما ھم وجود دارد میشناسند  می

من آب حیات یکی از وجوه عمدۀ اختالف من با آخوند این است کھ طنز برای  .گویند  میکنم درست  میخیال  :ا .م
ً بدون طنز ن این بوده کھ حتی در  ھمیشھ توانم زندگی کنم و اعتقادم  میاست و برای او زھر ھالھل! من شخصا

بھ ضرب طنز من توانستم  .ھایی از طنز دید توان رگھ میھا ھم  ھای دنیا و غم انگیزترین آن ترین تراژدی بزرگ
 .دوباره زنده کردنشان برای خودم سخت بود، بھ روی کاغذ بیاورمای را کھ  بسیاری از ماجراھای تلخ و آزار دھنده

   .توان قورت داد میتلخی این نوع ماجراھا را فقط بھ یمن شیرینی شوخی 
نویسندۀ چیره دست کسی است کھ  ان تراژدی و کمدی خط بسیار نازکی است ومیاعتقاد دیگرم این است کھ خط تقسیم 

اگر شما متوجھ  ...بھ قول شما از تراژدی بھ کمدی و از کمدی بھ تراژدی  -کند  بتواند از این خط بھ آسانی عبور
طنز تصنعی، مقصودم طنز از پیش  .ام اید البد من در کارم موفق بوده عبور نرم و نمور من از یکی بھ دیگری شده

اگر این تضاد  .نیست کند، چندان باب طبع من میھای دوستانھ تنزل  ھای مھمانی»جوک« پرداختھ است، کھ بھ سطح
 گیرم! میگویم کھ من طنز را بھ جد  میرا بر من ببخشایند 

 
 را ھم با آن ھمراه سازید؟اسالمی چون جمھوری  میآنقدر جدی کھ مثالً رژی :ک
اما مسخره بودن این رژیم را اگر کسی نبیند باید در اولین فرصت بھ چشم  .فھمم میمقصودتان را از ھمراه ن :ا .م

ترین  یکی از وحشتناکاسالمی جمھوری  .حرفی نیست یستا راجعھ کند! در اینکھ رژیم مالیی فاجعھپزشک م
اما خودمانیم وقتی شما در  .دنیا -ھا و تاریخ ما  نھ فقط ما ایرانی -کھ دنیا بھ خودش دیده است  یستھای رژیم

در  -در تیمارستان تحت نظر باشد جانور غریبی کھ باید  -خوانید، کھ صادق خلخالی  میھای تھران  روزنامھ
 :کند میاندازد برای اظھار فضل و بعد اضافھ  می may beو  perhapsاش کلمات انگلیسی، در حد  مصاحبھ

یعنی عمق مطلب را دریافتید؟! و یک آخوند ابلھ دیگر ھم فرمایشات فیلسوفانۀ آن مجنون را بھ » متوجھ معنا شدید؟«
مسخره بودن خلخالی از جانی  .مضحک بودنش را نبینید، کارتان باید خیلی خراب باشددھد، اگر  میخورد خوانندگان 

ممکن است باورنکنید، اما من اولین بار کھ خبر فتوای  .کند، ولی در مسخره بودنش شک نکنید میبودنش چیزی کم ن
باور کنید خنده دار است  .ترین حوادث روز آمد کمینی راجع بھ سلمان رشدی بھ گوشم خورد بھ نظرم یکی از کمیخ

سواد از آن سر دنیا یک نویسندۀ زبر دست را در این سر دنیا برای نوشتن کتابی محکوم بھ مرگ  آخوند بی کھ یک
توانم طنز تلخ این حادثھ را ندیده بگیرم کھ  میمن ن :یا مثالی دیگر .البتھ ابعاد فاجعھ ھم برای من روشن است .کند

سراسر فرھنگ ھندوستان، رد پای « :گوید میشود و رئیس جمھور ھند بھ او  مین دعوت وقتی رفسنجانی بھ ھندوستا
فرھنگ ایرانی را بر خود دارد، فرھنگ ھندی از زبان و شعر فارسی متأثر و بارور است، ما بھ این شعر و نثر 

ین ھمھ لطف دست رئیس بھ عنوان پاسخ مناسب بھ ا -کھ قرار است نمایندۀ آن فرھنگ باشد  -، رفسنجانی »مدیونیم
ست! درد این مسئلھ کھ برد کھ بھ زبان عربی  مینار نھج البالغھ میگیرد و او را برای شرکت در س میجمھور ھند را 

 شود طنزش را ندیده نگرفت؟ میاز من پنھان نیست ولی مگر 
 
کھ زمانی در آیندگان ادبی البتھ طنز سیاه کھ یادآور کاریکاتورھای ھشدار دھنده و تلخ کامبیز درمبخش است  :ک

 .شد میچاپ 
 رنگش بھ اختیار خودتان! :ا .م
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گیرند کھ حاال زمان انتقاد و حتی شوخی کردن با  میاند، ایراد  را خوانده» در سفر« برخی از کسانی کھ کتاب :ک
 .کند میستفاده ھا سوء ا اند و یا دارند نیست، چون رژیم از آن ھایی کھ در اپوزیسیون قرار داشتھ کارھای آدم

چھ زمانی است؟  میپرسم وقت نقد و بررسی کارھای اپوزیسیون چنین رژی می، اما من یستحرف ظاھر الصالح :ا .م
فقط برای  -کھ ھنوز گرفتارش است  - اسالمی افتاد بھ نام جمھوری  میسکوت تا کی؟ یکبار ملت ایران بھ چالۀ عظی

نی خواستھ بود و ملت ھم بدون آنکھ فکر کند و از خودش بپرسد میخ .داشتھ باشد» وحدت کلمھ« م گرفت،میاینکھ تص
س در آن ھیچ ک .بینید کھ چھ بھ سرمان آمد مینتیجھ را ھم  .کھ وحدت کلمھ را در کجا باید پیدا کند، دنبالھ رو شد

کھ چرا؟ دنبال چھ ھای مکرر  البتھ در ھمان زمان ھم من شروع کردم بھ پرسش .ش را بھ کار نینداختزمان شم انتقادی
چیست؟ وحدت کلمھ؟! بسیاری از روشنفکران در آن زمان افتادند بھ اسالمی روید؟ اصالً معنای جمھوری  میچیزی 

 .ھا معین نکرد برای زدن این حرف میولی ھیچ کس ھم تقوی ... ھا نیست! جان من کھ االن وقت این حرف
گویند؟ آنھایی کھ حتی یک روزشان را ھم  میضمن چھ کسانی در  -گویند االن وقتش نیست  میحاال ھم آنھایی کھ 

ھای اپوزیسیون برای باند بازی یا گذران زندگی  اند؟ یا آنھایی کھ ورودشان بھ دستھ صرف براندازی این رژیم نکرده
ۀ گویند حاال وقت آن نیست کھ از کارنامۀ ھفده سال میھا، گیریم کسانی  گیریم ھیچکدام این -در فرنگ بود؟ 

ً این آقایان زمان مناسبش را تعیین بفرمایند! سال اول نھ  -ت ھم دارند اپوزیسیون انتقاد شود کھ حسن نیّ   ...پس لطفا
 …بعد از ھفده سال ھنوز ھم نھ؟ ...سال سوم نھ  ...سال دوم نھ 

  
اند، یا دست  گرفتھباکسانی کھ در این کتاب مورد انتقاد شدید قرار » در سفر« تکلیف شما بھ عنوان نویسندۀ :ک

 اند، چیست؟  انداختھ شده
تکلیف من؟! مثل اینکھ در کتاب روشن شده است! بپرسید تکلیف آقایان چیست! نویسنده اصوالً ھیچ تکلیفی ندارد  :ا.م

 .مگر افزودن بر شیرینی و تیزی قلمش
 
 اند؟ ند، بھ شما اعتراض نکردهبین می -حتی در مقابل آینۀ شما  -ھا کھ خودشان را در این داستان  یعنی آن :ک
خواھد بکند اما اگر کسی  میھر کس مختار است ھر قضاوتی … ھنوز خیر، ولی شب دراز است و قلندر بیدار :ا .م

پس این ھم « ، جوابش فقط این است کھ»من اصالً این شکلی نیستم« :گوید میبھ شخصیتی در کتاب اعتراض دارد و 
بینند ولی مال خودشان را احتماالً  مییشترشان توصیف بقیھ را در کتاب دقیق راستش ب» .البد تصویر تو نیست

اند  اند با کمال انصاف بھ من گفتھ ز! آن یکی دو نفری کھ تا بھ حال تصویری را بھ ریش گرفتھمیآ ھمختصری مبالغ
 .ام ام بی راه نرفتھ ھا را رسم کرده ای کھ من آن  کھ از زاویھ

 
ان میاند، در کتاب حضور دارند کھ دیگر در   ھ بھ نوعی ھم در ماجراھایی مسئولیت داشتھھا ک برخی از شخصیت :ک

 کردید؟ مین صورت منتشر میاگر دکتر بختیار زنده بود، باز ھم کتاب را بھ ھ ... ما نیستند، از جملھ شادروان بختیار
جملھ اینکھ کتاب بھ خاکسپاری او ختم از  -کرد  میصد در صد! البتھ با تغییراتی کھ زنده بودن او ایجاب  :ا .م
ھای من این است کھ بختیار این کتاب را نخواند، چون ھم طنز گو بود و ھم طنز شناس، بھ  شد! یکی از تأسف مین

اگر زنده بود، نیازی بھ مرثیۀ من  .واقعاً متأسفم کھ این داستان را نخواند .عالوه مخاطب اصلی من در این کتاب بود
ً بھ دلیل حذف مرثیھ انتقادھ -اال ھر قدر این مرثیھ پر تحسین ح -ھم نداشت  ایی کھ از خود او شده است و طبعا

 .شد میتر  نمایان
 
 بعداً بھ کتاب اضافھ شده؟» خان« با توجھ بھ مسائلی کھ گفتید پس فصل خاکسپاری :ک
ً آن فصل بعد از آنکھ رسوالن جمھوری  :ا .م من  .تیار را کشتند نوشتھ شده استشاپور بخاسالمی بعد از چھ؟ طبعا

» حضر در« ، (بر خالف کتاب»در سفر« ساختمان رمان .شد میمرد، طبیعتاً چنین فصلی نوشتھ ن میگفتم اگر او ن
شکلی  .کشد میای  جلو رفتن در زمان دایره کند) با عقب و میرا ترسیم  میرود وخط مستقی میکھ روز بھ روز جلو 

ً  .بودم این بود کھ از یک خاکسپاری آغاز کنم و بھ یک خاکسپاری دیگر پایان بدھمکھ از قبل در نظر گرفتھ   تصادفا
 .را کشتند» خان«
 
 توانست خاکسپاری مربوط بھ کس دیگری باشد؟ چھ کسی؟ می :ک
چارچوب ام،  بھ ھر حال با شکلی کھ من برای این رمان انتخاب کرده ... .یا تبعیدی دیگری .خاکسپاری آریانا مثالً  :ا.م

گردم و بعضی اوقات با زمان بھ جلو  میبھ حوادث بر» فالش بک« ھا با خیلی وقت .زمانی کامالً انعطاف پذیر است
 .ام بھ این ترتیب آزادیم را در رفت و آمد در زمان حفظ کرده .روم می
 
 .انگیز و سیاه است خاکسپاری امری غم .خواند میھا ن روحیۀ طنز و شوخی کھ گفتید دارید با این خاکسپاری :ک

 اینطورنیست؟
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طنزی تواناست کھ وقتی از یک حادثۀ تلخ و یا بھ گفتھ  صورتبھ ھر  .گویند کھ دارم میطنز را گویا دیگران ھم  :ا .م
دو جا  دراتفاقاً فصل مربوط بھ خاکسپاری تاجی را من  .شود، بتواند خود را بنمایاند میشما سیاه و غم انگیز صحبت 

خانۀ « و یکبار ھم در جلسۀ کتابخوانی پاریس در» ھاروارد« ار در مجمع بنیاد زنان در دانشگاهیکب :خواندم
این فصل ھم ناراحت کننده است و  .و بغض را با ھم در چھرۀ حاضران مشاھده کردم لبخندو ھر دو بار » نویسندگان

موقعیت صرف پیدا کردن شعری  فضا وخنده دار است وقتی تمام ھم و غم آقای منوچھری در آن  ...  ھم خنده دار
را بھ ذھنش راه دھد تا غم از  کند کھ طنز میخود راوی داستان تالش  .داشتھ باشد» چو رفتی رفتی« شود کھ می

 .تاجی را در ذھنش زنده کند» غضنفر« در پی آن است کھ شوخی .دست دادن تاجی را فراموش کند
 
 .آن جریان داردفصل نخست  جوھر کتاب ھم بھ یک معنی در :ک
عید و آوارگی، شوخی گفتھ خواھد بگوید کل ماجرای تب مییعنی نویسنده  :یستلھ، این فصل کلید گشایش در اصلب :ا.م

 .کھ نیمھ کاره بر ذھن نشستھ است و امکان کامل کردنش ھم نیست چون گویندۀ آن مرده و رفتھ است یستا شده
 
 بکنید، چگونھ توصیفی است؟» سفر در« اگر بخواھید توصیفی از کتاب :ک
نخستین کتاب ادبی انتقادی در بارۀ رفتار کل ایرانیان در شرایط خاص و سخت کنونی » در سفر« شاید .دانم مین :ا.م

دلم  .ھای آینده بماند دوارم از آزمایش زمان سربلند بیرون بیاید و برای نسلمیتوانم بکنم، فقط ا میتوصیفش ن .باشد
و  .این ھمھ کھ غصھ خوردیم دلمان گرفت -انتقادی تندش کتابی باشد کھ خوانندگان را بخنداند  خواھد سوای جنبۀ می

 .خواھد کتابی باشد کھ خواننده را بھ فکر وادارد میالبتھ دلم 
 
ھای  اید بھ زبان ھا ھم جالب توجھ باشد؟ فکر کرده نید برای غریبھک میکتابی در بارۀ رفتار ایرانیان فکر  :ک

 م ترجمھ کنید؟دیگری ھ
بھ ھر حال  .ولی دلیلی ندارد برای غیر ایرانیان کمتر جالب باشد .اش دیگران باید فکر کنند نھ من برای ترجمھ :ا .م

 .اند بھ زبان انگلیسی ترجمھ شده چند تا غریبھ ھم بھ قول شما (فرانسوی و انگلیسی) آن را خوانده» حضر در« کتاب
ھا،  ایرانی -اند  خودشان اینطور گفتھ -ھا کمتر نبوده است  تأثیرش بر ایرانی ک ازش  تأثیری کھ روی آنھا داشتھ بی

ھای اخیر  ھا کھ شاھد رویدادھای سال غریبھ .یعنی آن نسلی کھ کتاب مرا خوانده است بھ ھر حال با وقایع آشناست
 .کشور ما نبودند احتماالً بھ قصد شناختن ماجرا ھم کتاب را دنبال کردند

ھایی  وقتی کتاب را خواندم برایم پرسش :پیر پشھ، بھ من گفت ای نیز ھست، سوی، کھ منتقد ادبی شناختھ شدهیک فران
خواھم  میوقتی بھ شوخی بھ او گفتم ن .ھایی بھ وجود آمد کھ تا کنون بی چون و چرا پذیرفتھ بودم در بارۀ ارزش

انقالب فرانسھ را بھ صورت رمان ثبت و ضبط  ام کھ بگویی کھ پا جای پای بزرگانی چون ویکتور ھوگو گذاشتھ
ھش کھ برای من خوشایند است و گنا یستبشود، حرف .خود ستایی من بشود کردند، حرفی زد کھ نقل آن شاید حمل بر

تر از کار ویکتور ھوگو بود، دلیلش ھم این است کھ  ردی عمدهکاری کھ تو ک :! گفتیستھم بھ گردن آن منتقد فرانسو
ھا بھ مسئلۀ انقالب پرداخت، اما تو در زمانی کھ ماجرا ھنوز داغ داغ بود بھ آن  بعد از گذشت سال ویکتور ھوگو

اش بھ مطلب تحسین انگیز  و احاطھ یستاستثنای قضاوت داشتھ باشد آدمیآدم وقتی در بطن یک ماجرا قدرت  .پرداختی
 .است

 
 ای بوده کھ بھ آن تعلق داشتید؟ بقھھا ھم ھستند کھ گفتند این روایت انقالب از نگاه ط خیلی :ک
 )خندد می(
دانستم باید از دید طبقۀ کس دیگری ببینم و بنویسم! من   می! راستش نیستتی تیش مامان البد مقصود از دید طبقۀ :ا .م

لۀ کنم نھ حاضرم حم مینھ از آن دفاع خاصی  .ام و نھ بھ آن مفتخر ام نھ شرمنده ای کھ در آن بھ دنیا آمده از طبقھ
یک وقتی بھ یکنفر  .آنچھ مسلم است، طبیعی است کھ من ھم از موضع خودم حرف بزنم .نامعقولی را بھ آن بپذیرم

 گفتم ھمۀ مسائل را مگر باید از دید دختر رختشور توصیف کرد؟ اگر اینطور است نوشتنش بر عھدۀ نویسندگان
ً از محیط و فضا و طبقھ .فھمند میکھ احتماالً تمام دردھای آن دختر را ھم ن» متعھد و مسؤل« ای حرف  من غالبا

کنم کھ دچار اشتباھات لپی  میازۀ کافی مطالعھ اند ھاش ب شناسم، و اگر نشناسم ال اقل در باره میزنم کھ دست کم  می
  نشوم! 

بھ من بر  معناست و در نتیجھ غیر منصفانھ، نھ اینکھ از بن بی حقیقتاً » ھا خیلی«این حرف » حضر در« در مورد اما
ام، ادای ھیچ چیز و ھیچ کس را ھم در  ام، منکر عقایدم نشده ام نشده من ھیچ وقت منکر طبقھ -ابداً  - خورده باشد 

ھایم  ام، حرف ام، خودم را در چارچوب ھیچ ایدئولوژی محدود نکرده را ھم یدک نکشیده» میایس« ام، ھیچ نیاورده
 .نھایت سربلندم از این بابت ھم بی .ام ای آزاد و مستقل زده را چون نویسنده

 
ھای ادبی زبان در رمان و  چقدر بھ ارزش .ارزش روانی زبان آن است» در سفر« ھای رمان یکی از ویژگی :ک

 داستان اعتقاد دارید؟
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 گاه .ترین وسیلۀ کار است زبان عمدهبرای من  .ابزار اولیۀ نوشتن دانستن و تسلط بر زبان است ...نھایت  بی :ا .م
ولی ساده نویسی چھ درد  -ام  کند آسان ساده نوشتھ میکشم کھ خواننده تصور  میآنقدر برای ساده نوشتن زحمت 

 سری دارد!
 
 تر دارد، آیا سرمشقی برای کار دارید؟ رسد ھر کتابتان از کتاب دیگر زبانی صیقل خورده میبھ نظر  :ک
ھمتای  یعنی شاگرد استادان بی .دانم  میقائم مقام فراھانی  از نظر فارسی نویسی خودم را شاگرد مکتب سعدی و :ا .م

بریم، بعد از چندین و چند قرن،  میشوخی نیست، ما ھنوز کھ ھنوز است اصطالحات سعدی را بھ کار  .ساده نویسی
ن خوشحالم کھ شما بھ مسئلۀ زبا .ھا برای ھر فارسی زبان حتی کم سوادی ھم قابل فھم است این اصطالحات و واژه

ھر کس چون من بھ موسیقی  .تر باشد کھ زبان ھر کتاب از قبلی ھم صیقل خورده یستاید! طبیع در رمان توجھ کرده
 .رود میتر  تر و لطیف بھ دنبال یافتن ضرب و آھنگ موزونکالم و زبان بستھ باشد 

 
با ھمۀ  .ی وطنش بودچیز دیگری کھ توجھ مرا بھ ویژه در رمان اخیرتان جلب کرد، دلواپسی نویسنده برا :ک
 .دھید میگیرید، راھی نشان ن میای ن دھید ولی برای رفع آن نتیجھ میھا، دلواپسی را نشان  این

کھ بھ جای ادیبانھ نوشتن، شعار  یستو راه نشان دادن کار نویسندگاننتیجھ گیری  .بسیار حرف درستی است :ا .م
کتاب ادبی کارش این نیست کھ  .م خود خواننده باید بگیردنتیجھ را ھ .کنم میوصف  .دھم میمن شعار ن .دھند می

 .نسخھ بنویسد و راه حل نشان بدھد
 
ترتیب » انشاءهللا« کھ بھ مناسبت کتاب» اوریانا فاالچی« چند سال پیش در سانفرانسیسکو در جلسۀ مطبوعاتی :ک

چون سیگار از دستش  -کشی؟  میچرا سیگار  :ھای گوناگون پرسیدم ان پرسشمیدر  .داده شده بود، شرکت داشتم
 روز از من شد!ام ھترین سؤالی بود ک این دقیق :لبخندی زد و گفت -افتاد  مین
 .خواھید این سؤال را از من ھم بکنید بعید نیست من ھم جواب خانم فاالچی را بھ شما بدھم میاگر  :ا.م
 
» نا جو مانتھ« آورم کھ شما را با میخاطر  استاد ادبیات تطبیقی در امریکا را بھ» مایکل بیرد« نھ! گفتۀ :ک

 شناسید؟  میاو را  ...ای  مقایسھ کرده، ورزشکاری با شھرتی افسانھ
بھ عنوان یک ورزشکار  میدوستان من ھم از دو .شناسم مینا را ن شناسم، جو مانتھ میکدام را؟ مایکل بیرد را  :ا .م

ای حد اعالی لطف بھ من نویسنده  یک ھمچھ مقایسھ .کا پیوستھزنند و شخصیتی کھ بھ تاریخ امری میای حرف  افسانھ
 .است

 
 ای دارید؟ یا داشتید؟ انھمیاصالً با ورزش  :ک
شناگر خوبی  .کردم میسواری  .کردم میدر دورۀ جوانی بسیار عالقھ داشتم، بسکتبال و پینک و پونک بازی  :ا .م

 بردم! میادم و از او د میحتی تا دوازده سالگی دخترم با او مسابقھ  .بودم
 
در  .با نام ایران ھمراه است» در سفر« در مقام یک نویسندۀ تبعیدی چھ دارید بگویید؟ آغاز و پایان کتاب :ک

آنجا بھ ...« :در پیگفتار ھم آمده است» ...ھر نو بھار دور از وطنی کھ در دلم جا دارد « :نویسید کھ میپیشگفتار 
این روایت دیگری از » .عای مسلمانی دارم نھ بضاعت مستضعفی، بھ من کھ ایرانیممن تعلق دارد، بھ من کھ نھ اد

 یک نویسندۀ تبعیدی دوران ما نیست؟
تبعیدی ناخواستھ، ولی در  .ای تبعیدی ھستم دانم مقصود از روایت دیگر چیست؟ من بھ ھر حال نویسنده مین :ا .م

شرایطی کھ در وطن او بھ  .روایت یک نویسندۀ تبعیدی است ، البتھ و صد البتھ»در سفر« .تبعید بودنش شکی نیست
تعجبی ھم ندارد کھ  .بنابراین از حضر بریده و بھ سفر آمده است .کان نفس کشیدن را از او گرفتھ استام هوجود آمد

 .یک نویسندۀ تبعیدی، آغاز و پایان کتابش با یاد وطنش ھمراه باشد
 
روزگاری این پرسش پاسخش  .جاودانھ یستوست دارید؟ البتھ این پرسشرا داصالً چرا این وطن را، ایران  :ک

ش را از دست داده و مثل تیغۀ خاری بھ جان ھمۀ ما فرو رفتھ و یئت نامرمیھن معصومیبدیھی بود، امروز عشق بھ 
 پرسم چرا ایران را دوست دارید؟ میباز ھم  .دارد میای دست از ما بر ن لحظھ

ای کھ آدم در وطنش زندگی  در دوره .کنم خودتان آن را قشنگ بیان کردید میفکر  .نھجاودا یسشپر -بلھ  :ا .م
انی کھ از حتی زم .کشد وطنش را ھم دوست دارد می، ھمانطور کھ آدم نفس یستکند دوست داشتن وطن طبیع می

گیرد کھ این  میوقتی قرار  .گیرد می، اما عشق بھ وطن ھیچ وقت مورد سؤال قرار نیستشرایط و اوضاع عصبان
االن عشقی کھ بھ وطنم دارم ممکن است، ھمان طور کھ شما  .اند این وطن را از من گرفتھ .گیرند میوطن را از آدم 

خشم از  .و آن خشم است :اش را از دست داده باشد ولی بُعد دیگری بھ آن اضافھ شده است ت اولیھمیگفتید، معصو
توانم بھ دزدان  میاین را ھرگز ن .اند ھ من تعلق داشتھ است از من گرفتھاینکھ از چھ رو و بھ چھ حق چیزی را کھ ب
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اند، چنگ روی آن  ولی یک عده پیدا شده .ام کھ بھ ھزار و یک دلیل مال من است من بر خاکی بھ دنیا آمده .ببخشم
خواھم در ھر حرفی کھ  یم .آورد میاین است کھ مرا بھ خشم  .گویند دیگر اینجا مال تو نیست میاند و بھ من  انداختھ

من  لکمُ قطعاً اگر  .زنم مین دلیل از آن حرف میبھ ھ .مال من است ھمیشھ زنم ثابت کنم کھ آنجا ھنوز و برای  می
 .زدم میھنوز ملک من بود، این طور از آن حرف ن

ی مرا بھ فرھنگ آن ھای دیگر بنویسم، ولی زبان فارس  توانستم بھ زبان مینویسم،  میھایم را بھ فارسی  من داستان
زبان فارسی در تاریخ  .رساند زبان فارسی است میبند نافی کھ از آن فرھنگ بھ من غذا  .کند مین وصل میسرز

باز بھ عنوان نویسنده من وظیفۀ  .ای بازی کرده و ما را از بسیاری خطرات نجات داده است ایران نقش بسیار عمده
ھای  کار تحقیقی بھ زبان .ھایم را بھ زبان فارسی بنویسم کشم داستان یمدانم کھ تا آخرین روزی کھ نفس  میخود 

خیزد، فقط در  میام بر آن بزرگ شده ھای من چون از بطن فرھنگی کھ با ولی داستان .کنم میام و  دیگر زیاد کرده
 .گنجد میقالب کلمات فارسی 

 
نویسند، و  میین روزھا زنان نویسندۀ ایرانی ھایی کھ ا رمان شما از ویژگی ھم برخوردار است، بر خالف رمان :ک

آیا بھ این دلیل بوده کھ زنان کمتر در متن  .اید زنان چھرۀ اصلی ھستند، شما تعصبی برای این کار نشان نداده
 اند؟ ھا حضور آشکار داشتھ رویدادھای خارج این سال

شادی آور است، خیلی احساس غرور  نھایت برایم بینم بی میمن زن متشخص و سرافراز و سربلند وقتی  :ا .م
ھا تعصبی برای  ولی این حرف شما درست است، ھیچ کدام از این .من بھ زن بودن خودم ھم خیلی مغرورم .کنم می

حرف دوم شما ھم درست است، متأسفانھ یا خوشبختانھ  .دھد میتعصب در ھر کاری مرا آزار  .آورد من بھ وجود نمی
ترین  اما یک چیز را باید بگویم و این حرف را ھم بدون کم .اند نقش و حضور داشتھ ھا کمتر در مسائل سیاسی زن

شود از خودشان  میزنان ایرانی، بعد از انقالب، ھمان تشخصی را کھ گفتم کھ موجب مباھات من  :زنم میتعصبی 
ھا بھ کنار،  ھمۀ این حرف .اند از این بابت احترام مرا نسبت بھ خودشان بسیار برانگیختھ .اند بسیار نشان داده

تاجی و خاتون » حضر در« در رمان… مریم و انیس و :کتاب من ھم از چند زن است زیباترین تصویرھای این دو
 .»در سفر« در رمان… و
 
آیا ما  -ای از تاریخ روشنفکری را ھم ارائھ داده  چون رمان شما برھھ -حاال بعد از این ھمھ پست و بلندھا  :ک

 باختیم؟
ھا  ھمۀ این حرف .نویسیم میکنیم، وکتاب  میکنیم، انتقاد  میکشیم، کار  میھنوز نفس  .ایم بھ ھیچ وجھ نباختھ :ا .م

 .پذیرم میبھ ھیچ وجھ باخت را ن .برای این است کھ تکانی بھ خودمان بدھیم

 
 1996 مھ 9 /1375اردیبھشت  20» در سفر« ٭ مصاحبھ با کیھان بھ مناسبت انتشار

 نده: ایرج ادیب زادهکن مصاحبھ
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 اسالمی نظری بھ کارنامۀ جمھوری 
 ٭ در جواب بھ یک سؤال

 
  
 
کنم ولی قصدم از پذیرفتن دعوت شما گفتن تبریک عید نیست، بلکھ  میھای نوروزی شروع  صحبتم را با شادباش من

این کار باید بپردازم بھ طور برای  .جواب دادن بھ سؤال شماست در بارۀ مفقود شدن اخیر یک روزنامھ نگار ایرانی
از آغاز تا امروز در بارۀ آزادی قلم و بیان و نظر خودم را اسالمی کلی و اصولی و البتھ مختصر بھ پروندۀ جمھوری 

  .کنم میراجع بھ آن رژیم و واکنش روشنفکران و صاحبان قلم مملکتم خدمتتان عرض 
، را بھ »خواندنیھا« رانی، مدیر نشریۀمیرت، علی اصغر ااز ھمان زمانی کھ آخوندھا بھ محض بھ دست گرفتن قد

» سال بیست و سھ« جرم روزنامھ نگار بودن اعدام کردند و علی دشتی، نویسنده و محقق، را بھ جرم نوشتن کتاب
حدیث مفصل را خواندم و حدس زدم کھ سرنوشت دیگر نویسندگان و شاعران و روزنامھ نگاران  من ،زجر کش کردند

  .ھا نخواھد بود ن ھم در رژیم مالیی بھ از اینمملکت م
 .العملی در خور این جنایات از طرف ارباب قلم بھ نگرانی من دامن زد اید اضافھ کنم کھ نشان ندادن عکسالبتھ ب

روشنفکری ایران منطق آزادگی و آزاد اندیشی را از بسیاری گرفتھ بود و البد چون  ۀزد انقالبمتأسفانھ فضای 
ھا و  شده بود معدوم کردنشان از نظر این خانم سناتورھای چپی نرفتھ بود و دشتی  ھرگز در پی ایدئولوژیرانی میا

التفاتی بھ  اعتنایی و بی باید عرض بکنم کھ بعد از ھیجانزدگی انقالبی این بی .آقایان روشنفکر چندان ایرادی نداشت
باید از آن بھره مند باشند و بھ طور یکسان و بدون در نظر  یعنی موھبتی کھ بھ نظر من ھمھ -  جوھر آزادی بیان و قلم

ترین اشتباه آنھایی بود کھ در ایران بھ روشنفکر  بزرگ - گرفتن افکار و عقایدشان یا حتی خوبی و بدی آثارشان
 .شھرت داشتند

راه افتاد ولی آمد، مختصر سر و صدایی بھ  میبھ شمار » ھمفکران« وقتی سعید سلطانپور را رژیم کشت، چون از
دانید ھم زود خوابید و ھم بھ رژیم مالھا حالی کرد کھ در مورد آزادی قلم و بیان ھم خاصھ خرجی  میھمانطور کھ 

ً از حق زنده ماندن  .وجود دارد بنابراین امکان ریز و درشت کردن ھست ً ھمانقدر از حق نوشتن و طبعا من شخصا
علی آثار تحقیقی بھ  -بھ عنوان مثال  -با اینکھ  ،رانی و دشتیامی ھمشابسلطانپور حاضر بودم دفاع کنم کھ از حقوق 

  .خیر و از نظر سیاسی از ھر سھ بسیار دورمسعید سلطانپور اشعار  عالقمندم، بھدشتی 
 .تر شده در مملکت من تر و فجیع از آن بھ بعد این وضع و منوالی کھ خدمتتان عرض کردم روز بھ روز خراب

اح سعد بن زنگی بوده یا قاآنی را چون شاعر درباری بود شاعر گفتند چون مدّ  میای بھ سعدی بد  کسانی کھ دوره
دانستند و تمام اداھای ممکن را در  میند و بھ طور کلی ممدوح داشتن را بر قدمای ما ھم مذموم کرد مینحساب 

وقت احتراز کنند، کم کم در رژیم آخوندی آوردند برای اینکھ از نزدیکی یا حتی شائبۀ نزدیکی با دستگاه حکومتی  می
دولتی برای نزدیک شدن بھ دستگاه مذھبی/ -کنم  میواقعاً صفت دیگری برایش پیدا ن -ای  دست بھ مسابقۀ گستاخانھ

این افراد بدون  .میای، یک عده زیر َعلَم رفسنجانی و یک مشت زیر عبای خات یک دستھ زیر چتر خامنھ .اند گذاشتھ
ز اسباب خفت و میآ ھاند کھ در گذشتھ بھ طرزی مبالغ  ین قبحی در این کارھا ببینند بھ اعمالی دست زدهتر اینکھ کم
ای کھ از حضرات  جایزه :گذارند میھمھ را بھ معرض نمایش  میدانستند و حاال با یک نوع شوخ چش میخواری 

شود و از اینکھ  مییی قند در دلشان آب گیرند باالی سرشان جا دارد، از نزدیکی با این جناح یا آن جناح مال می
خوردند امروز  میخالصھ اینکھ این آقایانی کھ در گذشتھ با شاه فالوده ن .آخوندی بھشان بگوید خرت بھ چند مفتخرند

 !کنند میل میچھار زانو در خدمت آخوند و مال بستنی اکبر مشتی 
ھا،  این .ام گذاشتھ» روشنفکران دو جانبھ« سمشان رایک دستۀ دیگر روشنفکر ھم در ملک ما بھ وجود آمده کھ من ا

اند بھ یک مشت حزب اللھی  ان بالد فرنگ و بالد اسالمند و تبدیل شدهمیار رژیم در حال آمد و شد در نقش سفرای سیّ 
! میاسالای آقا کدام بگیر و ببند در رژیم « :بی عمامۀ خرده پا کھ در ھر آمد و شد در حقیقت مبلغ این پیامند کھ

زنند کھ در آنجا  میھا حتی در کشورھای آزاد الف این را  این» .کنیم میفرمایید کھ ما چھ آزادانھ عمل  میمالحظھ 
  .فضای باز فرھنگی ایجاد شده

بھ جرم کشیدن یک طرح، » فاراد« دانید یعنی چھ آقا؟ یعنی دستگیری کاریکاتوریست نشریۀ میفضای باز فرھنگی 
شالق زدن روزنامھ نگار، یعنی  یعنی ،»گردون« ، یعنی بستن نشریۀ»دنیای سخن« دفتر مجلۀیعنی بمب گذاشتن در 
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کردن آقای کرمانی، یعنی دزدیدن و شکنجھ  ییعنی زندان رعالیی مترجم، یعنی بریدن نفس سعیدی سیرجانی،میکشتن 
  .ھاست از نظر این آقایان فضای باز فرھنگی تمام این .کردن فرج سرکوھی

ن میھا، کھ ظاھراً با ھ وقتی ماجرایش را شنیدم یادم آمد کھ یکی از روزنامھ نویس .شناسم می سرکوھی را نمن اصالً 
 .ھا آمده بود ای مستقل داده شد، این طرف کرد و بعداً بھ خودش نشریھ میسرکوھی در گذشتھ در یک نشریھ کار 

توانست مایۀ رشک و حسرت  میزد کھ  میی حرف رفتن تعداد نشریات و رفع مشکالت مطبوعات ایشان چنان از باال
کنید این موجود کھ بشارت آزادی مطبوعات را برای ما  میتصور  .روزنامھ نگاران کشورھای دمکراتیک بشود

با تمام  -حتی خود آقای سرکوھی  .سوغات آورده بود، اعتراضی بھ سرنوشت ھمکار سابقش کرد؟ دریغ از یک کلمھ
گرفت و  میدر زمانی کھ کاغذ سوبسید دار  -کنم  میحظھ نسبت بھ او و بستگانش حس ھمدردی کھ من در این ل

آورد، ھیچ وقت بھ صرافت احقاق حق آنھایی افتاد کھ در آن ملک ممنوع القلمند و حتی ممنوع االسم؟   میای در  مجلھ
 یکی از آخوندھا یا آخوند بیشتر این آقایان، با نھایت تعجب و تأسف، دلشان را بھ وابستگی بھ .کنم میگمان ن
اند، کھ موضعشان نسبت بھ مسئلۀ آزادی بیان و قلم و ھنرمند و ھنر و غیرو کامالً روشن  ھای رژیم خوش کرده صفت

تا روزی کھ نوبت  -شود نھ بھ ما  میکھ ظلم بھ دیگران  ،ھم جاھالنھ و ھم از روی خودخواھی ،است، با این تصور
 .بھ خودشان ھم برسد

دوارم کھ ماجرای مفقوداالثر شدن فرج سرکوھی مصادف باشد با پایان سیکل یک رشتھ چرندیاتی میال من ابھ ھر ح
نظر من این است کھ تا زمانی کھ روشنفکران آن مملکت متوجھ این  .کھ تا بھ حال گفتھ شده و درسی بشود برای بقیھ

و شرط و این آزادی را ھم در حد رفع احتیاجات صنفی نکتھ نشوند کھ باید از آزادی بیان و قلم دفاع بکنند بدون قید 
وضع متأسفانھ  ،پایین نیاورند یا آن را در انحصار گروه خاصی نبینند و ھیچ نوع تخفیفی ھم در بارۀ این اصول ندھند

ا کھ دشمن فکر کردن و خلق کردن و نوشتن و تبادل نظر است ب میبا رژی .ن منوال خواھد بود و از این بدترمیبھ ھ
 .شود تا کرد میکج دار و مریز ن

تخفیف  مام در مورد اصولی کھ بھ آنھا پایبند ای از زندگیم حاضر نشده زنم چون در ھیچ دوره  میھا را  من این حرف
دانند کھ بھ این گفتھ عمل ھم  میاند  آنھایی کھ از دور یا نزدیک کارھای من را تعقیب کرده .کوتاه بیایم بدھم یا

، »بعلھ شما از دور دستی بر آتش دارید« :ھای نخ نمای عوام پسندی از قبیل تواند با فرمول میکس ھم نھیچ  .ام کرده
، من »مشغول آب خنک خوردن از رودخانۀ تیمز یا سن ھستید« ، یا»گویید لنگش کن میاید و  کنار گود ایستاده« یا

کھ از این  ،ھایی مثل من  دانند کھ جان آدم میچون آنھایی کھ مختصر انصافی دارند  .دان بھ در کندمییکی را از 
ھای  ی رود تیمز یا سن ھدف حملۀ آدمکشھا ھمانقدر در کرانھ ،زنند میزنند و بھ صدای بلند ھم  میھا  حرف

ای کھ بھ دلیل   بھ ھر حال تعداد ایرانیان آزاده .رودترجم اصفھانی در کنار زاینده ست کھ جان ماسالمی جمھوری 
 .شود میکم دارد از شمار خارج  اند کم شدهاسالمی رژیم و حفظ اصول اخالقی در خارج از ایران ذبح  مخالفت با این

 .شود میبگویند از جای گرم بلند ناسالمی بنابراین صدای من، بر خالف آنچھ ممکن است مبلغین یا متملقین جمھوری 
 ،اش با ارباب قلم و فکر گینش و رفتار بی شرمانھرا برای اعمال نناسالمی این صدا بھ این دلیل بلند است کھ رژیم 

   .ام این صدا بلند خواھد بود بی آبرو کند و تا وقتی ھم زنده
 .عرضی ندارم دیگر

 
 .1376 ،در بارۀ ناپدید شدن فرج سرکوھی ٭ پاسخ بھ سؤال رادیو اسرائیل
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 ٭اسالمی صلھ و صدقھ در جمھوری 
 »دده قدم خیر« بھ مناسبت انتشار

 
  
 

ھای مختلف ادبی از جملھ ترجمھ و  نھمیمعرفی شما آمد شما در ز ۀمھمانطور کھ در مقد امیرشاھیخانم س.: 
روزنامھ نگاری و نقد نویسی ھم تجربھ و آثار فراوانی دارید ولی اگر اجازه بفرمایید امروز ما فقط بھ وجھ 

در « و» حضر در« دو رمان .اید حظھ منتشر کردهشما بعد از انقالب چھار کتاب تا این ل .نویسندگی شما بپردازیم
 و» عروسی عباس خان« ولی دو رمان اخیر شما یعنی .ای سیاسی بود ای وقایع نگاری و بھ گونھ بھ گونھ» سفر

 .اگر اجازه بدھید سؤال اول را در بارۀ این دو کتاب بکنم .رسد میبھ نظر رمان ادبی خاص و خلص » دده قدم خیر«
ھا و کلماتی کھ خاص شماست و مھارتی کھ در عرضۀ  ھای قبلی، با سوژه کتاب، و حتی در کتاب شما در این دو

بر خالف دیگر  .ھای شما برود کنید بھ اینکھ خودش بھ کشف پیام میآنھا دارید در واقع خواننده را دعوت 
کھ باید از کارھای آخری شما را  میخوانندۀ شما اولین پیا .اید از شعار بھ دور بوده ھمیشھ نویسندگان ایرانی 

 دریافت بکند چیست؟
ام کسانی کھ  من از این کار فراریم و بارھا گفتھ .حرفتان در مورد شعار ندادن من در داستان بسیار درست استج.:  

تینگ عوضی میدان میدانند بھ تصور من عرصۀ رمان را با  میداستان نویسی را محل مناسبی برای دادن شعار 
ن مختلفی کھ میان مضامیای از  ھر خواننده .دھم می! پیام ھم راستش نیستفرمایید عمل لغو می، کھ تصدیق اند گرفتھ

یکی  :بیند میتر است مضمون اصلی داستان  ھایش نزدیک در کتاب بھ آنھا پرداختھ شده آن را کھ بھ ذھنش یا خواستھ
 ...ھای بی بضاعت را، یکی نتیجۀ مال دوستی را و  مانتقاد از رسوم ناخجستھ را، یکی عاقبت سپردن کار بھ دست آد

اما ھمۀ مطالبی کھ  .دانند و غیره میاید، بعضی آنھا را اجتماعی ھم  ھای اخیر را ادبی مطلق دیده خود شما این کتاب
  .در خالل قصھ عنوان شده در خدمت ساختن و پرداختن داستان است

پا و بر  سرن است، با زبانی درست و حسابی و ساختاری محکم و ھدف اصلی من از رمان نویسی داستان خوب نوشت
ھا  اعتقاد من این است کھ وقتی داستانی خوب نوشتھ شد، شخصیت .محور موضوعی کھ شایستھ است کھ داستانی بشود

 ای از ھیچ نویسنده -خوب پرورده شد، فضاھا خوب تصویر شد طبعاً نیک و بد جامعھ ھم در آن منعکس خواھد بود 
ھایی کھ نویسنده در کارش درج  ھا و ظرافت برای درک تمام زیر و بم .شود و نباید بیش از این انتظار داشت مین

ئنم کھ خوانندگان کارھای من از البالی متن و شرح حوادث و شخصیت ممن مط .کند ناچار باید کل اثر را خواند می
 .ھا برداشت دلخواه را خواھند کرد سازی

 

رمایید کھ این مطلب را بھ این شکل مطرح کنم کھ کسانی کھ با آثار شما آشنا ھستند معتقدند کھ شما اجازه بفس.:  
خواننده در این دو کتاب آخر شما نوعی  .گیرید میدر ھمۀ آثارتان ھر جملھ حتی ھر کلمھ را بسیار آگانھ بھ کار 

حتی آنجایی کھ از حکم  .بیند میا آدم بد نکند، نوعی انس و الفت و در ھیچ کجا اثری از خشونت ی میآرامش حس 
در این نحوۀ نوشتن  میآیا پیا .کنید میکنید در کمال اختصار یعنی با چند جملھ موقعیت را وصف  میصحبت  میاعدا

 نیست؟
گرفتھ است کھ برای من مطبوع و  شخوددر واژگان نویسندگان ھم نسل من یک نوع بار سیاسی آبکی بھ » پیام«ج.:  

بیند، بھ خالف، مطبوع و مطلوب  میھای من  داستانگویید خواننده در  میآرامش و انس و الفتی کھ  .نیستمطلوب 
پارچھ و  شاید علتش این باشد کھ من بدی و خشونت را بھ صورت یک .خواھد کھ اینطور باشد میاست و من دلم 

کنم، وگر نھ در کارھای من ھم، ھم  میھ نھای ماست عرض یعنی بھ آن شکلی کھ مورد توجھ بعضی از نویسنده ،قالبی
یک نمونھ از حوادث خشونت بار را خود شما مثال  .آدم بد تصویر شده است و ھم از حوادث خشونت بار صحبت رفتھ

، امنتھ .ھا از جنگ صحبت است، از ترور کردن، حلق آویز کردن، زندانی کردن ، تبعید کردن در این کتاب .آوردید
ھای بد ھم صحبت  از آدم .چراھای روزمره است-دث تلخ و خشونت بار جزیی از چکنماین حوا مثل زندگی واقعی،

د، مؤید السلطنھ، مال صالح، شکوه، سیّ  بھ عنوان مثال، در این کارھای اخیر کھ مورد بحث است، منزه .رود می
د یا ھمھ یک جور بد نیستند و ھمھ بد ھای بدی ھستند اما ھمھ بھ یک اندازه بد نیستن االسالم، ننھ رقیھ، ابوالحسن آدم

ھای کتاب ابعاد واقعی داد ھم از شعار  و وقتی نویسنده بھ حوادث و شخصیت .باز ھم مثل زندگی واقعی -مطلق نیستند 
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احتماالً  .بخشد میتاباند کھ بھ ھمھ چیز رنگ روی آشنایی  میھا  تری بر صحنھ افتد و ھم نور مالیم میبافی بھ دور 
  .یستن جا ناشمیی کھ بھ آن اشاره کردید از ھآن آرامش

 
، با موفقیت بسیار »مادران و دختران« دو کتاب اول این اثر شما، یعنی .رمان ادواری در ادبیات ما سابقھ نداردس.: 

سؤال من از سرکار این  .کند میدو دورۀ اول این قرن را از نظر فضا و حوادث و حتی زبان برای خواننده مجسم 
 م بھ نوشتن آن گرفتید؟میھ فکر این رمان ادواری چگونھ بھ ذھن شما آمد و کی تصاست ک
 .، یا بھ قول شما رمان ادواری ، طبعاً یک شبھ گرفتھ نشد»مادران و دختران« م بھ نوشتن چھار پارۀمیتصج.:  

 ورد مجموعۀولی در م .کند میل میدانم کھ کی موضوعی خودش را بھ من تح میاصوالً من ھیچ وقت درست ن
در این قرن بر  کھ میھا بود در فکر بودم قالب مناسبی پیدا کنم تا بھ حوادث مھ دانم کھ مدت می» مادران و دختران«

  .طبعاً بھ صورت داستان و رمان - ما گذشتھ بپردازم
قالبی بود تجدد گرا و کم شاید بیشتر این بود کھ ما قرن بیستم را با انقالب مشروطھ در ملکمان شروع کردیم، کھ انمحرّ 

ست قھقھرایی و فاشیستی و تام گرا این سده کھ انقالبی  ،اسالمیو حاال داریم با انقالب  - پوینده و خواھان دمکراسی 
ت گرفت شکل کم کم کھ این فکر در من قوّ  .ھای نابی بود برای داستان نھمیاین آغاز و انجام ز .بریم میرا بھ پایان 

  .تھ شدرمان ھم خرده خرده پخ
ً در یک مجلد ن بعد از سبک و سنگین  .گنجد میدر درجۀ اول برایم روشن شد کھ نَفَس داستان دراز است و حتما

ھای فراوان چارچوب کارم را بھ این ترتیب مشخص کردم کھ زمان را بھ چھار دورۀ کم و بیش بیست سالھ  کردن
  .تقسیم کنم و ھر کدام را در یک رمان مستقل جا بدھم

 .خواند مین میھای تاریخی الزاماً با ارقام سر راست تقوی امل نیست ولی سدهصد سال ک فاصلۀ بین دو انقالب مابتھ ال
تا تا فرو ریزی دیوار  1914بھ عنوان مثال بھ گمان من برای اروپا قرن بیستم را باید از وقوع جنگ جھانی اول، یعنی 

 .1979تا  1906ما را از و قرن بیستم  -، محاسبھ کرد 1989برلن، یعنی 

ترین راه این بود کھ از ورای گذر یک   خی و اجتماعی خودمان طبیعیبھ حوادث تاری - و فقط اشاره - برای اشاره
ھم برای این چھار پاره از نظر خودم مناسب » مادران و دختران« عنوان یگانۀ .ھا بپردازم خانواده واحد بھ این سال

در جامعۀ ما و بالندگی اجتماعیشان با آغاز قرن آغاز شده است و پایان قرن شاھد اسارت دان یافتن زنان میاست، چون 
ھای چھار گانھ دید زنان داستان است، البتھ بی آنکھ مردھا  بھ عالوه دید غالب در این کتاب .و تیره روزی آنھاست

  .ھای درجۀ دوم رمان بھ حساب بیایند غایب باشند یا حتی شخصیت
ع جھات میچون برای ھر دوره ناگزیر باید تمام آن دوره را، از ج .ثر کار بسیار وقت گیری بود و ھستنوشتن این ا

فعالً  .ام ھایی کھ شاھدش نبوده ام و ھم، بھ طریق اولی، دوره ھایی کھ خودم شاھدش بوده مرور کنم، ھم دوره
 .رمان دیگر ھم در راه استھمانطور کھ اطالع دارید دو رمان از این مجموعھ منتشر شده است و دو 

 
اید یا نھ  دانم با خبر شده مین .ھای شما مطرح کنم اجازه بدھید سؤال بعدی را در ارتباط با خود شما و نھ کتابس.: 

، چندین بار اسالمی، یعنی رئیس جمھور و وزیر فرھنگ و ارشاد اسالمیکھ در این اواخر دو مقام دار جمھوری 
کسوتان ادبی و ھنری ایران قدر دانی بشود و حتی چندی پیش مراسم بزرگداشتی از آقای اند کھ باید از پیش  گفتھ

ھای شما  دوار بود کھ کتابمیتوان ا میآیا بھ این ترتیب  .سینمای ایران انجام شد میخاچیکیان، از کارگردانان قدی
 تان در آنجا منتشر شود؟ ھم در ایران تجدید چاپ بشود یا آثار تازه

این مسئلھ دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز  -من روزی بھ دست ھموطنان خواھد رسید، مطمئن باشید  آثار.:  ج
ی آنجا حتّ  .اما امکان تجدید چاپ یا انتشار کارھای من تا زمانی کھ آخوندھا در آن مملکتند ممکن نیست .ندارد

ست ن کسی میھا ھم ھ سردستۀ فحاش .باشد گذارند اسم من در جایی منعکس بشود، مگر توأم با بدگویی و فحاشی مین
این موجود ظاھراً در دو کار تخصص دارد، یکی  .کند میان ھنرمندھا تخس میکھ وزیر ارشاد است و دارد جایزه 

گویم چھ اعتبار و  میچاپلوسی از چند تا آخوند و یکی فحاشی بھ من! در مورد دھن دریدگیش نسبت بھ خودم فقط 
  .کھ آدم از بی آبروھا بد و بیراه بشنودآبرویی از این بیشتر 

  :افتد میاما برگردیم بھ کل اتفاقی کھ دارد در ایران 
ست در ایران و بھ ھزار و یک برای اینکھ او در موقعیت خاصی  .من البتھ بھ آقای ساموئل خاچیکیان کاری ندارم

کھ این حضرات بھ  میاما مراح .نسبی داشتھ باشد دوارم کھ حاال رفاهمیاست و من ا نامالیم دیدهو کشیده دلیل ناراحتی 
کنند اصالً برای من عجیب نیست، عجیب در واقع این است کھ از اول رژیم آخوندھا با این افراد کنار  می ھا بعضی

ً آزادی خواه است  یستار ھنرکرد ھر کسی کھ قلم دستش است و یا در ک مینیامد، چون از روی بالھت فکر  الزاما
بھ دست  تا جماراند و مآ هاز ابتدا با انقالب را» کانون نویسندگان« ھمھ بھ یاد داریم کھدر صورتیکھ  .ژیمومخالف ر

  .نی رفتمیبوس خ
الزاماً آزاد فکر  یستنویسد یا مدعی ھنرمند میحاال بعد از مدتی رفع این شبھھ از رژیم شده است، کھ نخیر، ھر کس 

ھا! مگر در زمان استالین یا دورۀ  دھد و از این حرف  میاندازد و جایزه  میه بنابراین کانون را .و آزاد منش نیست
ھای نمایشی  در حال حاضر ھم نھ این کانون .ھیتلر از این نوع مجامع یا جوایز در شوروی یا آلمان نبود؟ البتھ کھ بود
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د، و نھ این جوایز تفاوتی با مدال ھا دار ھا، و انجمن ھنرمندان فاشیست کمترین فرقی با اتحادیۀ نویسندگان کمونیست
  .استالین یا تفقد ھیتلر

اند و بھ سھم ناچیز خودشان بھ  را پذیرفتھاسالمی پذیرند در واقع حکومت  میھا و آقایانی کھ مراحم رژیم را  خانم
تھ با یاری برای بھتر کنترل کردن جامعھ، الب یستا از طرف رژیم ھم این قدم تازه .دھند میرژیم آخوندی مشروعیت 

  .کسانی کھ حاضر بھ ھمکاری ھستند
، کھ »collabo«  -گویند  میھنوز ھم  -گفتند  میبھ این قبیل ھنرمندان در دوران اشغال فرانسھ و نھضت مقاومت 

ھا را کردند  ھا الزاماً فاشیست معتقد نبودند ولی تمام خوش رقصی»collabo« این .ز ھمکار استمیصورت تحقیرآ
 .فاشیسم بیشتر بر فرانسھ مسلط بشودبرای اینکھ 

 
خواھد بگوید اگر در گذشتھ اجحافی نسبت  رژیم جمھوری اسالمی ظاھراً می .احتماالً سؤالم را بد مطرح کردمس.: 

اند اظھار  ھا کھ تا بھ حال ساکت بوده چون بھ بعضی .خواھیم جبران کنیم ایم و می بھ ھنرمندان شده است ما نبوده
 .خواستم ظرتان را در این مورد مین .کند توجھ می

المثل  وت، بر خالف آن ضرباند نیست، چون سک مقصود من طبعاً کسانی کھ در این مدت سکوت پر معنی کرده ج.:
، با اینکھ این حرف یستا تشخیص این دو گروه از ھم کار ساده .معروف، گاه عالمت رضاست، گاه نشان نارضایی

زنند و برای  میاند و قلم  طبعاً آن افرادی ھم کھ بی صدا کنج خانھ شان نشستھ .ایدممکن است بھ نظر جمع اضداد بی
 .با این چوب بنده قصد ندارم ھمھ را برانم .نظرم نیستند ھر یک بند کاغذ ریششان پیش یک مشت آخوند گیر است، مدّ 

  .زنم میبرای ھمھ روشن است من از چھ کسانی حرف 
دھد در حقیقت صدقۀ دعاگویی آنھاست بھ جان رژیم و رئیس جمھور و وزیر  می جوایزی کھ رژیم بھ این حضرات

، گستاخی را بھ جایی رسانده کھ برای موجھ یستھ متأسفانھ زنھا، ک یکی از این .خوش خدمتی انعام ھم دارد آقا .ارشاد
ایسھ از آن کار ھم شرم گرفت! این مق میگیرد، گفتھ است حافظ ھم در زمان خودش صلھ  میای کھ  نشان دادن صدقھ

 .آورتر است
ھایی کھ تا بھ حال نوشتھ شده  دانم خاطرتان ھست یا نھ کھ یکی از وزرای ارشاد این رژیم گفتھ بود تمام رمان مین

علما رمان بنویسند! البتھ با این توصیھ  از این بھ بعدبدآموزی داشتھ است و خطیب نماز جمعھ ھم اضافھ کرده بود 
ھا آخوند شدند! شرافت قلم و ھنر را آنھایی در  آید تعدادی از نویسنده میده نشدند ولی اینطور کھ بویش آخوندھا نویسن

 .اند نشده» collabo« اند، یعنی خالصھ ھا نکرده اند کھ خود را آلودۀ این کثافتکاری آن مملکت حفظ کرده
بسیار شوخ چشم و  -صفا را روانۀ دیار غربت کرد دانیم، و ذبیح هللا  میکھ با پرویز ناتل خانلری آن کرد کھ  میرژی

من فیض حضور استاد صفا را ھرگز درک نکردم ولی در  .وقیح است کھ از دانش پروری و ھنر دوستی حرف بزند
توانستند در مکتبش بیاموزند و این رژیم آنھا را از این  میداغدار برای تمام شاگردانی کھ  .مرگش داغدار بودم

 .ردموھبت محروم ک
 ھکھ ب ازیگر و کارگردانیبچون با فیلم و فیلم ساز صحبت را شروع کردید اجازه بدھید کھ بگویم فرق است بین 

ھنوز در  گویی -کھ  مایشنامھ نویس و صحنھ پردازینو  ،ندک میآزادی قلم و بیان مبارزه  بھ دست آوردن منظور
این نظر بنده است کھ با کمال صراحت ھم  !است دست بھ سینۀ رژیم سانسورچی آخوندی شده - »گودو« انتظار

ھای ما آن گروھی باشد کھ شرافت ھنر و قلم را حفظ  د من این است کھ سرمشق جوانمیبھ ھر حال ا .کنم میعرض 
 .کرده است

 
دانید بھ  میھا صحبت کردید اجازه بدھید بھ عنوان سؤال آخر از حضورتان بپرسم کھ ھمانطور کھ  از جوانس.: 
در حالی کھ  .اند ھا در ایران امروز خیلی بیش از دوران قبل از انقالب کتاب خوان شده ق بسیاری جوانتصدی

این عالقھ را شما چطور  .دانند سانسور کتاب بسیار در ایران مطرح است میھمانطور کھ خودتان گفتید و ھمھ ھم 
 فرمایید؟ میتوجیھ 
چھ بکنند؟ نھ  .ھا نیست برای جوان میر آن مملکت ھیچ نوع سرگرین دلیلش بھ نظر من این است کھ دتر هعمدج.:  

ھاشان مھمانی و بزن و بکوب  توانند بی دلھره در خانھ میتوانند بروند برقصند، نھ کنسرت و تئاتری دارند، نھ  می
موقعیت بھ  و راستش این .اند خالصھ بھ کتاب رو آورده .کانات درست و حسابی برای ورزش دارندام ھداشتھ باشند، ن

ھایش کتاب خوان  بینید کھ ھمۀ جوان میای ن شما در ھیچ جامعھ .نیست میھیچ وجھ از نظر من موقعیت طبیعی و سال
 باشند و فقط کتاب خوان! 

ل نشده باشد، ثانیاً ھمراه با میکتاب خواندن البتھ خوب است ولی اوالً بھ شرطی کھ از زور پسی بھ آدم تح
ھا برای سالم بار آمدن نیازھای متنوع و  جوان .ن کندمیکھ تعادل ذھن و جسم جوانان را تأ ھای دیگری باشد میسرگر

  .اش ارضا بشود مختلفی دارند کھ باید ھمھ
وسیلھ برای باز کردن افق فکری، برای  - تواند باشد میتواند باشد، فقط وسیلھ  میخواندن کتاب کھ در زندگی ھدف ن
ھای ما در ایران چیست  فایدۀ کتاب خواندن برای جوان - ل بھ کار انداختن قدرت تخیّ لذت بردن و سرگرم شدن، برای 
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شوند؟ حاال البد ھمان  میھم بھ کفر گویی کنند و متّ  میآقا وقتی دو دانشجو یک داستان در نشریۀ دانشگاھی منتشر 
 ان!کند در اثبات توطئۀ کفرگویی دانشجوی میوزیر ارشاد صلھ پرداز خروار کاغذ سیاه 

مخصوصاً  .ھای طبقۀ جوان را سرکوب کرد و استعدادشان را کشت و بھ آنھا زور گفت شود خواست میولی تا ابد ن
کھ در دسترس ھمھ قرار دارد.  شنترنت و فکس و کامپیوتریآنتن و ماھواره و ابا روز امواز -و-ولنگدر دنیای 

 اقصا نقاط عالمھای خودشان در  کانات ھم سن و سالھای آزاد و شاد و سرشار از ام  ھای ما ھم شاھد زندگی جوان
  .و بھ حق - خواھند میھستند و این چیزھا را برای خودشان ھم 

شد و  میای ن بنویسند! در ھیچ دوره» توضیح المسائل« بخوانند و فقط» شرعیات« شود گفت فقط میھا ن بھ جوان
 .ھمیشھحاال کمتر از 

 
 

حسین نوش آذر برای آن  توسط کانادا) /(تورنتو » شھروند«انجام داد، متن گفتگو بھ تقاضای ھفتھ نامۀ  را محمد رضا شاھید٭ این مصاحبھ 
  .منتشر شد 1999نوامبر  26شمارۀ مورخ در نشریھ ارسال گردید و 
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  *امیرشاھیبا مھشید  گفتگو
  
  
  

ز مھاجرت اما بیشتر بھ رمان پس ا .پیش از مھاجرت چھار مجموعھ داستان کوتاه از شما منتشر شده بودس.: 
  ھای اخیر چیست؟ علت توجھ شما بھ رمان نویسی در سال .نویسی پرداختید

ھ کایران برای نوشتن در نظر گرفتم ماجرای انقالب بود  کھ بعد از ترکھ اولین موضوعی کترین دلیلش این مھمج.: 
وتاه قلمم را برای کداستان  ۀنوشتن چندین مجموعھ، بھ گمان خودم، کدلیل دیگر این .گنجید میوتاه نکداستان  کدر ی

وتاه نداشتھ باشد، کشاید برای ھمھ نوشتن رمان نیاز بھ سیاه مشق داستان  .رده بود و وقت وقت بودکرمان نویسی آماده 
ردن ارزش داستان کمتر قلمداد ک »سیاه مشق«ار بردن ک(در ضمن قصدم از بھ  .ولی برای من این دورخیز الزم بود

وتاه ک، مثل چخوف، جز داستان اند هھ خیلی ھم نویسندکچون بعضی نویسندگان،  -وتاه در مقایسھ با داستان بلند نیست ک
طلبد  مینظم و منطقی  -  نمک میبھ تجربھ عرض  - وتاهک) نوشتن داستان .م نشده استکندارند و از شأنشان ھم چیزی 

نوبت » حضر در«بھ ھر حال بعد از تمام شدن  .تأثیر مثبت دارد ھ در تصنیف انواع مختلف ادبی نیز، بھ تصور من،ک
و حاال احساسم  .قلم ادامھ داد کن غلتمیشد و بعد ھم روی ھ میھ ناگزیر باید رمان کرسید » در سفر«اش  بھ دنبالھ

  .یستتر رای طبیعت من پر چانھ قالب مناسبھ رمان بکاین است 
  

مھاجرت شما بھ خارج از ایران بھ پیدایش آن شرایط مکانی و زمانی شود تصور کرد کھ انقالب و  میآیا س.: 
آثار او را تحت شعاع  شود و کل فضا و درونمایۀ عطفی تبدیل می د کھ گاھی در زندگی یک ھنرمند بھ نقطۀمیانجا

  دھد؟ قرار می
ھا  لیونمیمثل زندگی  -ع جھات دگرگون کرد میانقالب زندگی مرا نھ فقط از نظر ھنری و عاطفی، بلکھ از جج.:  

ھای  مال شما و ھم سن و سال .بود کھ ھست میاگر انقالب پیش نیامده بود، زندگی ھیچکدام از ما این ن .ایرانی دیگر
در این  .رسید میھای من بھ طریق دیگری بھ انجام  شد و مال من و ھم سن و سال میشما بھ صورت دیگری آغاز 

با  میست کھ بر نحوۀ دید و طرز برخورد آدای در این ابعاد طبیعی  فاجعھ .کنم جای تردید باشد مینکتھ خیال ن
ھا و آثار  اما تصورم این است کھ بیشترین تأثیر این تغییرات بر نوشتھ .ق بگذاردمیحوادث و مسائل پس از آن تأثیر ع
ناگزیر شرایط جدید  ھنی کمیمضا -  ام ردهنی باشد کھ برای نوشتن انتخاب کمیصرفاً خالقھ و ادبی من بر مضا

در « و » حضر در« ،اگر انقالب نشده بود .ل کرده استمیتر نشانشان داده است و کم و بیش بر ذھن تح برجستھ
بھ شکل  قطعاً » مادران و دختران« داشت؛ و چھار پارۀ میشد، چون دیگر علت وجودی ن مینوشتھ نطبعاً » سفر

   .آمد میمن در پرتو دیگری بر کاغذ شد، چون حوادث قرن مورد نظر  میدیگری نوشتھ 
بھ آنھا مبتال ھستم، بھ گمانم کھ من از دیر باز  یستھای ن در کار نوشتن، کھ بیماریبر وسواس و کمال طلبی م انقالب

  .تأثیر بوده است بی
  

  دارد؟آیا حقیقت  .مابھ ازای بیرونی دارند») در سفر« و» حضر در(«ھای این دو رمان  ام کھ شخصیت شنیدهس.: 
 .دھم میل و خالصھ جواب میام، بھ شما ھم با کمال  ھای دیگری ھم جواب گفتھ من بھ این سؤال در مصاحبھج.:  

 .ایم  و اثر را در دور و اطرافمان دیدهھای این د ھایی شبیھ بھ شخصیت بیشتر ما در زمان انقالب و پس از آن آدم
ھا تعدادی  من در این دو کتاب بھ قول فرنگی .بیش از یک نفر گاها آنھا ما بھ ازای عینی دارند منتھبنابراین ھمۀ 
ای برای خلق  طبعاً ھر نویسنده .ھایی نمونھ و نوعی ام، یعنی شخصیت ] ساختھPrototypeپروتوتیپ [

تخیل  بھ ھر حال من چون قوۀ .نظر دارد ای مدّ  گیرد و الگوھای زنده میھایش از تجربیات شخصی الھام  شخصیت
در  .کنم میناگزیر این کار را  - م و گوشی فضول و نسخھ بردار دارمچش حافظھ و -ای ندارم، بھ خالف  عادهخارق ال
آیند چون  میتر بھ نظر  ھا واقعی با این فرق کھ در رمان معموالً شخصیت - ام هھای کوتاھم ھم جز این نکرد داستان

  .فرصت آشنایی با آنھا بیشتر است
  

نسل شما و نویسندگان  پیش از انقالب، نویسندگان ھم یھا ام کھ در فضای فرھنگی سال سیدهبارھا از خودم پرس.: 
 نویسندۀ ھا ممکن است بفرمایید کھ در آن سال .ادبی و اجتماعی داشتند» تعھد« پیش از شما چھ تعریفی از

  ھایی داشتھ باشد؟  بایست چھ ویژگی چھ کسی بود و می در نظر عموم» متعھد«
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 .اند»عھد و مسئولمت«ھ بگویند زمان کسانی کھ مایل بودند بھ روشنفکری شناختھ بشوند، دوست داشتند ک در آنج.:  
ھا  کھ در اغلب مسائل مدل ما ایرانی -ھا  ] فرانسویengagéترجمۀ آنگاژۀ [این القاب، کھ سوغات فرانسھ بود و 

ھم نصیبی  …جم و حاشیھ نشین محفل ھنرمندان و خاص نویسندگان ھم نبود، بھ نقاش و مقالھ نویس و متر -اند  بوده
فقط رنگ سیاسی داشت، الزمۀ آن ھم این بود کھ آدم  -نۀ ادبی نبود میمطلقاً در ز» مسئولیت«و » تعھد« .رساند می

تظاھر بھ خلقی و خاکی بودن بکند، ودکا بخورد و سیگار اشنو بکشد، سبیل استالینی بگذارد و احیاناً در پشت سنگر 
بنابراین در  .اره و تمثیل و نماد ھم دو سطر نثر یا دو بیت شعر در مخالفت با حکومت وقت بھ روی کاغذ بیاورداستع

متعھد و «داد  میدلیل، با رژیم حاکم مخالفتی بروز  ردم، با دلیل یا بینظر عموم ھر کس با مشخصاتی کھ عرض ک
ترین شکل  کرد و یا بھ بی مسؤالنھ میین تعھدی ایجاد نتر ھا کم مھم ھم نبود اگر این مخالفت .محسوب بود» مسئول

  .شد میعرضھ 
  

 ، دختر خانم جوانی کھ در اروپا تحصیل کرده بود و برای مثال سی سال پیش مجموعۀامیرشاھیجای مھشید س.: 
  سپرد، در این فضا کجا بود؟ میرا بھ چاپ » کوچۀ بن بست«

وجود نداشت کھ ھرگز پیرو مد روز » کوچۀ بن بست« نویسندۀ رشاھیامیترین جایی برای مھشید  در آن فضا کمج.:  
ساخت و امکان  میپسندید، بھ عالوه سیگار اشنو و ودکا بھ مذاقش ن مینبود، جایگزین کردن کار ھنری را با شعار ن

ار و نوشتار گذاشتن سبیل استالینی ھم نداشت و از ھمان دوران جوانی و جھالت از تظاھر بیزار بود و صراحت در گفت
  .داد میرا بھ پنھان شدن در لفافۀ تمثیل و نماد ترجیح 

  
  .یکی از اطالعات ادبی کھ بھ ما رسیده این است کھ شما داستان نمونھ نداریدس.: 
اگر قصد این دستھ از این حرف  .گویند من داستان نمونھ ندارم میبھ گوش خود من ھم رسیده است کھ بعضی ج.:  

دلیلش ھم این است  .ھای من بھ عنوان بھترین کارم خیلی ساده نیست، من ھم موافقم ب یکی از قصھاین است کھ انتخا
ھای کوتاه من بھ یک شکل و روال و در حال و ھوایی یکسان و ثابت نوشتھ نشده است کھ بھترینش زود  کھ داستان

چون زبان  .ستی کار عبث» سوسک حنایی«یا » آغا سلطان کرمانشاھی« با» آخر تعزیھ« مقایسۀ .روشن شود
ھا اینقدر متفاوت و دور از ھم است کھ بھ نظر من اصوالً مقایسھ را  ، فضای قصھھا ، موضوع داستانھا روایت

ً باید این خاصیت را  .سازد میناممکن  بھ عنوان جملۀ معترضھ ھم عرض کنم کھ یک مجموعۀ داستان کوتاه حتما
ن است میاگر مقصود ھ - را » داستان نمونھ« بنابراین نداشتن .بگذریم .آورد ینواختیش مالل منھ یک داشتھ باشد، وگر

توانم  میتنھا چیزی کھ  .برای خودم ھم انتخاب آسان نیست .کنم و بھ عنوان تمجید میبنده ھمانطور کھ گفتم، قبول  -
  .ھای کم طنزترم کمتر رغبت دارم بگویم این است کھ بھ داستان

  
نیز بھ طنز بسیار » مادران و دختران« در چھارگانۀ .ی برجستۀ آثار شماستھا ز خصوصیتطنز اصوالً یکی اس.: 
  چھ تعریفی از طنز دارید؟ .کنید میتوجھ 
 میبرای من طنز موفق طنزی است کھ قالب رس .مطمئن نیستم کھ تعریف جامع و مانعی از طنز داشتھ باشمج.:  

خواند، برای  میکند، استبداد حوادث را بھ چالش  میی خشن را نرم شکند، بھ سوھانش تیزی رویدادھا میواقعیت را 
گیرد کھ ھمھ  میچون چیزھایی را بھ بازی  -و خالصھ بھ این معانی نماد آزادی است  - ل نیستھیچ چیز تقدسی قائ
  .کنند میبازی با آنھا را منع 

  
  شود؟ میطنز در داستان چگونھ ساختھ س.: 
دانم کھ در ھر  میولی  .دانم مین - شود میآید کھ ساختھ ن میشود، بھ نظرم  یمطنز در داستان جاری ج.:  

شود و اگر قلم  میای از طنز نھفتھ است کھ اگر چشم بینا باشد دیده  ، ولو زشت، ولو سیاه رگھماجرایی، ولو دردناک
  .توانا باشد قابل عرضھ است

  
  معاصر ایران سراغ دارید؟نۀ داستان نویسی میی خوبی از طنز در زھا چھ نمونھس.: 
 .آید مینۀ قصھ نویسی کس دیگری بھ ذھنم نمیدر ز .آید میداود خوشم  .من از کارھای فریدون توللی و غج.:  

» نسیم شمال«از  -رده است تر بوده است و مکتبی باب ک ان روزنامھ نگاران این سبک خجستھ رایجمیخوشبختانھ در 
ھادی خرسندی و   - رُشک -  امروز ھم .رسد میکھ طنزش بھ قلھ » توفیق«ید تا بگیر» حاجی آقا«و » بابا شمل«  و

بیشترشان، بھ تصور من، طنز  .دیگرانی ھم ھستند کھ بھ طنز نویسی شھرتی دارند .یش را داریم»اصغر آقا« 
  .آیند مین گروه بھ شمار میای دارند و از ھ روزنامھ

  
  نظرتان راجع بھ طنز بھرام صادقی چیست؟س.: 
کھ طنز صادقی  آمده بود» سبک در سبک«ای با عنوان  در مقالھ .یادآوری بھ جایی کردید -صادقی از قلم افتاد ج.:  

این فورمول بھ ذھن  .مرداد 28ھای تیرۀ بعد از  و باز تاب سال یستا بھ حوادث و مسائل قالبی و باسمھزادۀ توجھش 
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آدم  من اگرن رو بھ گمان میکند، و درست از ھ میدقی خوب بیان خود من نیامده بود ولی برداشت مرا ھم از طنز صا
یعنی کم و بیش  -ند ینش  می شبر لب جاندارتر لبخند ، حین خواندنای مورد توجھ او آشنا باشد با مسائل قالبی و باسمھ

» ھای خالی مھسنگر و قمق«ھای  من با حال و ھوای داستان .ھمان طنز روزنامھ نگارانھ کھ قبالً عرض کردم جنماز 
  .آید میخوشم  ھاز این مجموعو آشنا ھستم 

  
سن و سال من  بھ نویسندگان ھم »ُجنگ اصفھان«و  »انجمن ادبی صائب«از یکی دیگر از اطالعات ادبی کھ س.: 

ھا نباید آنھا را توضیح داد، بلکھ بھتر است کھ در کشش و  رسیده این است کھ در داستان و در ساختن شخصیت
ھای کوتاه و  در داستان .افتد، آنھا را بھ صحنھ آورد و نمایششان داد میان اشخاص داستان اتفاق می کوششی کھ

  .شود میھای شما اغلب خطوط اصلی چھرۀ شخصیت توضیح داده  رمان
کنم دست پخت آن انجمن ادبی یا این ُجنگ باشد، از افاضات  میتصور ن» راوی ھمھ چیز دان«نفی بھ اصطالح ج.:  
اش بھ دست ھموطنان رسیده است و بعد ھم تعبیرات کج و  ھای کج و کولھ کھ ترجمھ یستزھای فرنگی پرداتئور
بھ نویسندگانی چون بالزاک  میھایی ھم کھ عرض کردم غالباً گوشۀ چش فرنگی .اند تری از آنھا را عرضھ کرده کولھ

ھا و حاالت و جزییات در آثارشان  ندن تمام احساساند، و بھ وسواسی کھ این گروه برای نمایا و زوال و دیگران داشتھ
اصوالً  -نم بھ قول معروف معطلتان نک -بنده  .کنند میھا را ترسیم  و بھ سلیقۀ من چھ زیبا ھم این وسواس -دارند 
وع ھا اگر خودشان دستی در نویسندگی داشتھ باشند معموالً این ن این .گیرم میھای تئوری بافان ادبی را جدی ن نوشتھ
ھا بھ شھرتی  ھای کارشان را جبران کنند و اگر نویسنده نباشند از طریق این گنده گویی نگیزنند تا لَ  میھا را  حرف

نوشتن داستان نسخھ الزم ندارد، مگر بیماری است؟ قورمھ سبزی ھم  .ترند برسند و مدعی شوند کھ از نویسنده نویسنده
در آثار ھر  .محقق جدی کار ادبی از این کارھای سبک نکرده است ھیچ نویسنده یا .نیست کھ دستور طبخ بخواھد

تواند تشخیص بدھد، ولی  میباید و نبایدھایی را کھ خود نویسنده برای خودش قائل شده است  ،خوانندۀ دقیق ،نویسنده
ھای  وهھایی از قبیل جز خواندن جزوه .تنھا کسی کھ صالحیت تعیین این قیود را دارد شخص نویسنده است و بس

ھای ایشان را گاه ما از زبان دیگران  طلبد، بنابراین حرف میبرد و نھ سواد آنچنانی  میالن کوندرا نھ وقت چندانی می
   .شنویم می

گاه  :کنم میھا و وقایع را نقل  ام شخصیت ھ برای داستان در نظر گرفتھدر مورد کارھای خودم من بر سبیل روایتی ک
بھ ھر حال نیازی بھ نسخھ و دستور طبخ ندارم،  .اه با توصیف و گاه تلفیقی از این دواز طریق رفتار و کردار، گ

گویم کھ فقط  میاگر نویسندگان جوان نظر مرا جویا شوند  -دھم  میممنون! بھ دیگران ھم بھ ھیچ قیمت پند و اندرز ن
 .ی نداشتھ باشندھا ھم عنایت و ذوقی خودشان تکیھ کنند و بھ این دستورالعمل میبر امکانات قل

  
نظر شما نسبت  .فاوت داردرسم الخط آثار شما با رسم الخطی کھ پس از انقالب در ایران و خارج رواج یافتھ تس.: 

  نھ چیست؟میاری جدید و پیشنھادات برخی قلم بھ دستان در این زگبھ خط ن
من شاگرد استادان زبانم و تابع  .باشدروز ام ھرسم الخط ھیچ وقت تابع پیشنھادھای قلم بھ دستان نبوده است کج.:  

دھم و این دست اندازی را بھ ھیچ کس دیگر  میقواعد دستوری، و بھ خودم اجازۀ دخل و تصرف در زبان فارسی را ن
ھر نوع تغییر و تبدیلی در زبان باید طبق قاعده و روشی باشد کھ در فرھنگستان آن زبان و تحت نظر  .ھم روا ندارم

کنم  میمن خیال ن .فرمایید  میشود کھ مالحظھ  مین بلبشویی میو خبره صورت بگیرد وگرنھ ھ گروھی صاحب نظر
 .داند حق داشتھ باشد نحوۀ نوشتن را بھ دلخواه عوض کند میکسی بھ صرف اینکھ فارسی زبان است و نوشتن ھم 

رنج بود و بھ دلیل شوخ طبعی از امالی سخت زبانش در  ھمیشھ شھیر انگلیسی زبان،  سنویبرنارد شاو، نمایشنامھ 
یک عمر ھم برای ساده نویسی  .گرفت میافتاد و مشکالت را بھ باد مسخره  میذاتیش با این مسئلھ فراوان ھم در 

 - ش را دخالت بدھد من در آوردی» پیشنھادات«ھ در آثارش داد ولی ھرگز بھ خودش اجازه نداد ک» پیشنھاد« انگلیسی
  .زبان داشتبھ رغم ذوق و تسلطی کھ بر 

  
  .شناسم میمن راستش تعریفی از این نوع ادبیات ن .بھ گوشتان خورده» ادبیات زنان« حتماً اصطالحس.: 
ولی گویا  .اند کھ نویسندگان زن خلق کرده یستی پیش پا افتاده و ظاھریش آثارمعنا .بلھ بھ گوشم خورده استج.:  

ی من چندان روشن نیست، بھ خصوص از این روی کھ با دیگر نیستی ھم این تقسیم بندی دارد کھ برامییک تعبیر ف
شود در تمام شئون ادعای برابری با مرد را کرد و در این مورد خاص تخفیف  مین .خواند مینیستی نمیھای ف داعیھ

مگر مھندسی زن مھندس با مرد مھندس  .قائل شد یا انتظارھای خاصی داشت یا سرمشق و رھنمودھای زنانھ داد
ش محتاج یک طبقھ بندی خاص باشد؟ بھ نظر من ھ نویسندگیی دارد یا طبابت زن پزشک با مرد پزشک، کاختالف

بھ طور کلی ھم با این  .ھا بھ تصور من بیشتر جنبۀ تفننی یا حد اکثر آماری دارد این نوع رده بندی .آید میاینطور ن
در جامعۀ فعلی  .دانم میا برای جامعھ مفید نھا موافق نیستم چون نتیجۀ آن ر ھا و خط تقسیم کشیدن نوع تفکیک

از ورزش و تدریس و طبابتشان بگیرید تا پیاده رو و اتوبوس و  :ھمۀ امور زنان از مردان جداستاسالمی جمھوری 
  اخیراً (بھ پیشنھاد زنی) پارکشان!
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  گنجد؟ میی شما در قلمرو ادبیات زنان ھا داستانس.: 
شود، اگر  میھای من ھم  پا افتاده را برای ادبیات زنان قائل شویم البد شامل نوشتھ اگر ھمان معنای ساده و پیشج.:  

ھا  سال ،اینقدر عرض کنم کھ یکی از منتقدین مرد .کنم مینیستی شرط است تصور نمیرعایت معیارھای رئالیسم ف
اشت و گویا زنی در این کارھای من تأکید د» زنیّت«اش بر  ، در مقالھ»بعد از روز آخر«پیش، در زمان انتشار 

این نوشتھ را من خودم  - است » مردانھ« ، مدعی شده است کھ نثر من»در سفر« و» حضر در« اواخر، پس از چاپ
  .مسئولیت ھر دو گفتھ بر گردن گویندگانش، بنده بی تقصیرم - ام هندید

  
 و ھمچنین داستان بسیار زیبای» غاستفرا« ،»مھ دره و گرد راه« یی مانندھا کنم داستان میبا این ھمھ فکر س.: 

زنی خشمگین  با» البیرنت« برای مثال در .اب نوعی از ادبیات بھ اصطالح زنانھ استمیھای ک  از نمونھ» بیرنتال«
  ...شویم و کتک خورده آشنا می

 کنم میست کھ تصور »تابو«حور اصلی داستان است، از مسائل ، کھ م»البیرنت«خوردن زن در  مسئلۀ کتکج.:  
دانیم کھ بسیاری از زنان از مردان  میھر دوی ما  .در ایران کسی بھ آن نپرداختھ باشد - یا الاقل پیش از من -جز من 

در جوامع  .در جوامع پیشرفتھ ھم متأسفانھ این موارد کم نیست .دھند میبینند و غالباً بروز ن میو بدنی  میآزار جس
دوارم کرده میو ا .ام توجھ را بھ این مطلب جلب کنم این داستان خواستھمن در نوشتن  .عقب مانده کھ جای خود دارد

  .باشم
  

خوانیم بھ کل پروژۀ دولتی برابر سازی زن و مرد کھ  را می» استفراغ«یا » البیرنت«ند ھایی مان وقتی داستانس.: 
  ...کنیم با انقالب بھمن خاتمھ یافت شک میبا کشف حجاب شروع شد و 

خورد کھ قوانینی در جھت تصحیح یا بھبود  میھای مشابھ فقط بھ درد این  نھمیو ز نھمیدر این زپروژۀ دولتی ج.:  
با این حال وجود آن  .تواند عوض کند میرا یکشبھ ن میولی وضع قانون نحوۀ دید و رفتار عمو .اوضاع وضع کند

برای روشن شدن حرفم چند مثال  .دگذار میقوانین بیھوده نیست بلکھ مفید و الزم است چون تأثیرش را بھ تدریج 
جرم است، ولی این قانون امروز  میدر امریکا طبق قوانین موجود ادرار کردن و تف کردن در معابر عمو :آورم می

در آلمان چیدن گل و گیاه باغات و  .کند میھا ادرار و تف  کسی در خیابانبھ ندرت  متروک شده است چون دیگر 
رم است ولی امروز این ماده قانون ھم فراموش شده است چون کمتر کسی بھ این عمل لغو قانوناً ج میھای عمو پارک
  .و بسیاری موارد دیگر .زند میدست 

ھای دولتی  کردیم کھ متمدن باشیم، پروژه میتساوی حقوق پیش از انقالب ما داشتیم تمرین  :برگردیم بھ ملک خودمان
 باألخرهدانم ولی  میداد بھ تحقیق ن  میحاال کی این کارھا ثمر  .کند دان این تمرین را صاف و آمادهمیتوانست  می

 کتک ،شمرد تعدد زوجات را جایز می .انقالبی مروج رفتار وحشیانھ استاسالمی امروز دولت  .داد ثمر می روزی
قوانین آن ھا طبق  ھمۀ این ...داند و تن زن غیر پارسا را واجب شرعی میکش  ،کند زدن زن نافرمان را تشویق می

 -  دھم میبنده شخصاً، تمرین تمدن را بھ غرق شدن در لجن بربریت ترجیح  .یستاسالمرژیم و منطبق بر شریعت 
  .دانم دیگران را نمی

  
کھ راوی داستان مدام از مردش  بینیم می» باران و تنھایی« در داستان مثالً  .تأثیرش در ادبیات ھم آشکار استس.: 

برای  .زندگی با این مرد باعث شده کھ بیمار شود .با تفاھم و صبور است و دلنگران میشھ ھبیند، اما  میمھری  بی
مشترک بشری  ی مشابھ یک تجربۀھا یعنی شما در این داستان و داستان .مثال زن وسواس دارد و فراموشکار است

کنم  برای ھمین فکر می .مشترک نیست در صورتی کھ مثالٌ سنگسار یا تعدد زوجات یک تجربۀ .کنید را بیان می
  .تر است خود نزدیک ھای آن موقع بھ فضای ادبیات داستانی جھان در دورۀ فضای داستان

ھای قرون وسطایی شبیھ  ھامان شبیھ دیگران بود، امروز دردھامان بھ شکنجھ دردھامان و لذتشاید در گذشتھ ج.:  
  .ھامان ھم کھ حق حرف زدن نداریم است و از لذت

  
 (در داستان» ھولدن کالفید«مثالٌ سھ شخصیت  .توان دید ھم میھا را در ادبیات داستانی آن دوره  باھتاین شس.: 

در » سوری«ھمن شعلھ ور) و ، نوشتۀ ب»سفر شب« (در داستان» ھومن« ، نوشتۀ سلینجر)،»ناتور دشت«
  .اند ھای شما از یک ریشھ داستان
ھایشان بیشتر از اختالفاتشان  بھ تحقیق شباھت .اند وانی از یک خانوادهھا بھ دلیل نوج بلھ، احتماالً ھر سۀ اینج.:  
  .کنم بھ سوری در معیت ھولدن و ھومن بد نگذرد میتصور  .است

  
ت ھست و نوعی در افتادن با میسرکشی ھست، معصو .ھا باشد کنم تنھا عامل مشترک، نوجوانی این میفکر نس.: 

  .ایی بھتردنیای بزرگساالن بھ قصد رسیدن بھ دنی
از مشخصات دوران ت و در افتادن با دنیای بزرگان ھمھ میاما برای من سرکشی و معصو .کامالً درست استج.:  

ان است میھای دیگرم ھم کھ از کودکان و نوجوانان صحبت در  ت در بسیاری از قصھمیمعصو .یستبلوغ و نوجوان
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ن دلیل باشد کھ من میشاید اصوالً بھ ھ .»آخر تعزیھ« یا» صدای مرغ تنھا« مثالً در .صفت بارز قھرمان داستان است
م را با خودم تا پیری ییک دلیل دیگرش ھم این است کھ من عالم کودک .پردازم میھایم  زیاد بھ کودکی در قصھ

  ام! ردهھا رشد کامل نک گویم کھ من از خیلی بابت میام و معموالً راجع بھ خودم ــ بھ حق یا ناحق ــ  شاندهک
  

  .ھای سوری بھ انگلیسی ترجمھ شده است ھاتان خواندم کھ داستان کنم پشت یکی از کتاب شنیدم یا فکر میس.: 
ای از  دانشگاه تگزاس بھ انتشار مجموعھ .ھای سوری بھ انگلیسی ترجمھ شده است مجموعۀ داستان .درست استج.: 

قی در کانادا، را کھ فارسی دان است برای ترجمۀ این کارھای من اظھار عالقھ کرد و خانم کنوتسر، استاد ادبیات تطبی
(کھ من تا امروز ھم او را  ھمۀ کارھا بھ ھمت استادان آن دانشگاه و زحمات این خانم .ھا در نظر گرفت داستان

ً  .انجام شد ام) ندیده ا ھای سوری ر داستان .ھا کھ بھ من واگذار شد دخالتی در این امر نداشتم، جز انتخاب قصھ شخصا
ھا، ھمانطور کھ  این داستان .ترینش سھل کردن کار خودم و مترجم بود بھ دالیل مختلف کھ عمده - انتخاب کردم

پیش از انقالب قرار بود ھمھ در یک مجلد بھ چاپ برسد کھ ماجراھا  .ھای مختلف من آمده است دانید، در مجموعھ می
  از این مقولھ بود!و  و کاش تمام ضایعات انقالب در این حدّ  -فرصت نداد 

  
  است؟ امیرشاھیخانم مھشید » سوری« آیا مابھ ازای بیرونیس.: 
 شک از دختر ھایی ھم بی رگھ .شباھت نباشد تخسی و زبان درازی و گستاخیش گویا بھ مھشید امیرشاھی بیج.: 

  .جستجو کرد مھشید امیرشاھیدارد و کم کم این خصوصیات را باید در نوۀ امیرشاھی  یدشمھ
  

یک عامل بازدارنده است در رسیدن بھ تجدد و در نھایت » خانواده« ی سوریھا کنم در داستان میفکر .: س
  .رسیدن بھ آزادی فردی

من تصور  .اید مثل سوری نسبت بھ خانوادۀ او بی انصافید ھا را خوانده شما چون خودتان در نوجوانی این داستانج.: 
ھا دختر  بھ تجدد و در نھایت آزادی فردی باشد، بلکھ مثل بیشتر خانواده کنم این خانواده مانعی برای رسیدن مین

بھ ھر حال شما نگران سوری نباشید، او  .اش ھم نامعقول نیست ھ ھمھکند ک میل را از بعضی کارھا منع مینوبالغ فا
ان دیگر ھم در راه در ضمن بھ عنوان خبر خدمتتان عرض بکنم کھ این دختر چند داست .گلیمش را از آب خواھد کشید

  .دارد کھ اگر عمری برای نویسنده باقی باشد بھ دستتان خواھد رسید
  

 .ھای دیگری از او بھ دستمان برسد م از اینکھ بناست بھ زودی داستانبھ ھیچوجھ نگران نیستم و شاد .نخیرس.: 
ھای  کنم یکی از شخصیت تصور نمی» در سفر« تا .ھای شما اشاره کنم عشق در داستان اجازه بدھید بھ مسئلۀ

  نۀ اجتماعی این قدر سخت بوده؟مییعنی این تجربھ، در آن ز .ھای شما عشق را بھ درستی تجربھ کرده باشد داستان
بد نیست ماجرایی  .مخصوصاً برای یک زن .تر بود حرف زدن در بارۀ این تجربیات احتماالً از خود تجربھ سختج.: 

 امنتھ یستان عشقکنم داست میمن، کھ یادآوری » تھران -خرمشھر «داستان  .ان بگویمرا کھ برایم پیش آمده است برایت
در  .نوشتھ شده بود و حاضر برای چاپ بود - »کوچۀ بن بست« - ام بھ، در زمان انتشار اولین مجموعھعشقی یک ش

ھا در آنجا قبل از  شد، داستانکردم و با وجود اینکھ فرانکلین قرار نبود ناشر من با میآن موقع من در فرانکلین کار 
ھا این  ھمایون صنعتی، کھ مدیر عامل فرانکلین و رئیس من بود، بعد از خواندن قصھ .انتشار بھ دست چند نفری رسید

مگر « خاطرم ھست کھ بھ من گفت، .داستان را بیرون کشید و دوستانھ بھ من توصیھ کرد آن را در مجموعھ نیاورم
من جوان بودم و تازه از فرنگ برگشتھ بودم و از شھرت فرخزاد ھم » زادی پیدا کنی؟خواھی شھرت فروغ فرخ می

طرح قصھ در یک مسافرت با قطار، کھ از خرمشھر بھ تھران  .اطالعی نداشتم و در نتیجھ بھ آن توصیھ عمل کردم
ینی کھ بین دو مسافر ھم کوپۀ ھم نبود، از تبریز بھ تھران بود، در ذھن من نشستھ بود و فقط بر اثر لبخند و نگاه شیر

رفت و مقصود از آن  میزیر چاپ » سار بی بی خانم« تا سال بعد کھ مجموعۀ .و دوستش داشتم - من رد و بدل شد 
مطمئنم صنعتی فقط قصدش لطف و خیرخواھی بود، چون خودش  .شھرت دستگیرم شده بود، داستان را بھ چاپ سپردم

ھا درد سر ایجاد  دانست کھ این نوع حرف میشناخت و  میمحیط را  اھمنت .عکسآدم تنگ چشم کوتاه فکری نبود، بھ 
زان یکدندگی من بود و مقاومتم در مقابل ھر نوع میای را کھ احتماالً ناصح در نظر نگرفتھ بود  تھنک .کند می

خودم بوده است و  میھای عشقی در آن دوره چیز دیگری ننوشتم مقداری ھم بھ دلیل خا اگر از مقولۀ داستان .سانسور
توانستھ است از کلیشھ فراتر برود و داستانی بشود، وگر نھ تصور  میبرنخوردن بھ ماجراھای عاطفی ظریفی کھ 

  .شد میکنم کھ شرایط محیط، با ھمۀ نامساعدی، مانعم  مین
شقی بھ کلی ھم خالی ھای من، برخالف آنچھ ذکر کردید، از ماجرای ع این ھمھ برای اینکھ گفتھ باشم مجموعۀ داستان

شود،  مینبوده است و برای جواب گفتن بھ قسمت دوم سؤال شما باید عرض کنم کھ ھیچ فضایی مانع از بروز عشق ن
مثل فضای پیش از انقالب؛ و بعضی فضاھا  -فقط بعضی فضاھا رشد شنیدن داستانش را، آن ھم از زبان زنی، ندارد 

  .مثل فضای بعد از انقالب -شمرد، بھ خصوص از طرف زنان  میھر نوع اشاره بھ آن را گناه کبیره 
  

  ؟»البیرنت« رسیم بھ جھان داستان میکنید در شرایط جاری و ساری زندگی از عشق  میفکر س.: 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خواھد، شرایط  میعشق دلیل ن .بیانجامد» البیرنت«تعارف بھ جھان ابداً الزمۀ عشق این نیست کھ در زندگی مج.:  
 .بھ ھر دلیل تحت ھر شرایط با ھر عاقبتی ممکن است خود بنماید .گیرد میقبتش را در نظر نطلبد، عا میخاص ن

ھا قانون  ولی ھیچ کدام این .شناسند درازی عشق نمی ھا با ھمۀ ھا زندگی دراز ندارند، بعضی زندگی بعضی عشق
  .کلی نیست

  
دیدن و توصیف مکان را در  ت دردقّ  .دھید زیبا و دقیق از پاریس بھ دست می وصفی بسیار» در سفر« شما درس.: 

یس آشنا باشد، این شھر را شما مثل مسافری کھ با پار» در سفر« در امنتھ .ھای کوتاھتان ھم سراغ دارم داستان
دھید،  مثالٌ وصفی از طبیعت شمال ایران بھ دست می ھای کوتاھتان وقتی کنید، در حالیکھ در داستان وصف می

این طبیعت  .دھید بینید و نشانمان می اطراف را می د کھ شما مسافرید و در راه دارید مناظرکن خواننده تصور نمی
  .زادۀ آن ھستید .مال شماست

 .کنم میبرای بیان احوال درونی پرسوناژ کتابم استفاده  ھمیشھ من از وصف محیط اطراف  .کامالً صحیح استج.:  
(در فصل دیگری در  .شناسد ولی احساس تعلق بھ آن را ندارد یمراوی پاریس را مثل زادگاه خودش » در سفر« در
) .تواند تھران آشنای گذشتھ را مجسم کند غم بر دل دارد ــ حتماً خاطرتان ھست میراوی از اینکھ دیگر ن ،ن کتابمیھ

ز شمال با آنچھ تمام چشم اندا» مھ دره و گرد راه« ھای ذھنی او ارتباطی ندارد، ولی مثالً در مناظر پاریس با مشغلھ
توصیف برگ و بار » ھا سگ« ست، یا در قصۀ گذرد عجین است، جزء الینفک افکار آن دو میدر ذھن زن و مرد 

ھای من در خدمت پرسوناژھای کتابم است و  بھ ھر صورت توصیف .ھای روایت کننده است آن خانھ توجیھ حرف
  .ام ھ بھ مقصود رسیدهدھد ک میبرداشت شما نشان 

  
دو اثر از مجموعۀ ادبیات داستانی پس از  - چیست » ی در دارھا آینھ« و» ثریا در اغما« رتان در بارۀنظس.: 
  پردازد؟ کھ بھ زندگی ما خارجھ نشینان می انقالب
 در نشریۀ» ثریا در اغما« نظرم در بارۀ .بھ نظر من ھر دو اثر ضعیف است ــ من از ھیچکدام خوشم نیامدج.:  

نھ فقط حوصلھ نکردم چیزی بنویسم بلکھ با مرارت » ھای در دار آینھ« ر شد ولی راستش در بارۀمنتش» ایرانشناسی«
گان است با ایرانیان تبعیدی و آنچھ در این دو کتاب مشترک است بیگانگی آشکار نویسند .کتاب را بھ آخر رساندم

  .خواھند وصف کنند میواردی بارزشان بھ فضایی کھ نا
و بھ ضعف دوم در این  -  شود میکاری ندارم چون صحبتمان بیش از آنکھ ادبی بشود سیاسی  بھ قسمت اول در اینجا

اھات لپی خنده داری باختھ شدۀ یک شھر، فصیح را بھ اشتکنم کھ در مجموع آوردن اسم چند محل شن میاشاره  حدّ 
کند  میندید بدیدی عرضھ مراکز توریست خر کن، گلشیری را آدم حسرت بھ دل  میانداختھ است و ردیف کردن اسا

دھد بھ جای اینکھ  میکھ اسمعیل فصیح در کتابش آدرسی کھ قصد قمپز در کردن دارد! محض تفریح عرض کنم 
ھ در وسط دل پاریس اندازد و ھوشنگ گلشیری مجسمۀ بالزاک را ک میرھرو را بھ مقصد برساند بھ رودخانۀ سن 

گلشیری، مثل بیشتر  .)استرا با مشرف اشتباه کرده  مرکزاینجا کلمۀ در  احتماالً ( .بیند میبر پاریس » مشرف«است 
لب » روژ« -تر است  فرنگی» او«از تلفظ » اُ «ند تلفظ ک میدانند، خیال  میکسانی کھ ھیچ زبان اروپایی را درست ن

مردم را از » تروم«در ایستگاه  -  داند میرا ن ۀ رایج در فرنگمیان دو وسیلۀ نقلیفرق  .ندک میلب ضبط » ُرژ«  را
اما در عوض حوادث سیاسی و ھنری اروپا را فوت آب است! در بارۀ مسائل سیاسی و  !کند میپیاده » تراموای«

فرماید ــ البتھ در ظاھری بی اعتنا و گذرا ــ کھ با اجازۀ شما  ی میھای ھا اظھار فضل نقاشی و مجسمھ سازی و موزه
ً  از آنجا کھ .پردازم میبھ آنھا ن در جای دیگری حرفی بزنم در اینجا » ھای در دار آینھ« قصد ندارم در بارۀ مطلقا

 .معقولک نگارش و ھم از نظر اشتباھات ناد کرد ــ ھم از نظر سبمیبگویم کھ این نوشتھ از ھمان صفحۀ اول مرا نو
در اینجا اشارتاً اضافھ کنم کھ  .خوانم میای از نثر گلستان را دارم  ھ تقلید ناشیانھکتاب را کھ باز کردم بھ نظرم آمد ک

گاه مقلد مارکز، گاه بیھقی و گاه  :بھ نظر من گلشیری سبک نثری از خودش ندارد و اصوالً مقلد نثر دیگران است
دم چرا پلیس مسافری را کھ بر نیمکتی خوابیده است مورد مؤاخذه مینفھ :»در دار یھا آینھ«  بر گردیم بھ -ھدایت 
ھا و تدابیر امنیتی طوالنی، چرت زدن بر  ھای اروپا، مخصوصاً بعد از موج بمب گذاری دگاهدھد (در فرو  میقرار 

ر دوم شخص میزبان انگلیسی ض چگونھدم میکند)؛ نفھ میھا بھ قدری متداول است کھ نظر کسی را جلب ن نیمکت
 خطاب» تو«کسی را ز  نیست مجاپلیس  ،ر وجود داردمیھایی ھم کھ این ض مفرد پیدا کرده است (بھ ھر حال در زبان

ساعت انتظار کشید (بین برلن و لندن روزانھ چندین پرواز  جی پرواز از لندن بھ برلن باید پندم از کی برامیکند)؛ نفھ
مثالً ممکن است  :خواھد میمنتھی چون دور از عرف است دلیل  ،ھمۀ این اتفاقات البتھ ممکن است بیفتد .ھست)

وابیده باشد؛ یا این پلیس خاص فقط بھ سبک انجیل حرف بزند؛ یا بھ علت اعتصاب یا مسافر برھنھ روی نیمکت خ
دھد  میاما از آنجا کھ نویسنده ھیچ توضیحی، آشکارا یا تلویحاً، ن .… یابارندگی شدید برف طیاره تأخیر داشتھ باشد 

  .شود میکھ این مسائل را روشن کند ناگزیر مسائل بھ حساب نا آشنایی و جھلش گذاشتھ 
 ً   .خستھ شدم، برویم سر مطالب دیگر لطفا

  

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است



155 
 

خدمتکاران از دیر باز در ادبیات و بھ خصوص  :ت خدمتکاران در آثار شما بپردازممیمایلم بھ نقش و اھ .چشمس.: 
در » ولیرم« آنچنانکھ .نشانند ن بھ تندی آنھا را سر جای خود میبینیم کھ اربابا لب میاغ .اند در تآتر حضور داشتھ

ند، تا جایی عضای خانوادۀ ایرانیی شما از ھمان آغاز خدمتکاران از اھا در داستان .کند می» دورین«با » رتوفتا«
 ...نام« این نوع رابطھ در داستان .حتی سررشتۀ برخی از امور را در دست دارند» دده قدم خیر« کھ برای مثال در

  .شود میبھ یک رابطۀ خصمانھ بدل » ...شمارۀ شناسنامھ ...شھرت
عرض کنم کھ » تارتوف« قبل از اینکھ بھ حضور مستخدم در آثار خودم بپردازم در تأیید فرمایش شما در بارۀج.:  

ھای  دغلی«، »تارتوف«اش سوای  ین نمونھبھتر .ایتالیاست Comedia dell'arteاصوالً تئاتر فرانسھ متأثر از 
ً ثابتند .مولیراست ــ آن ھم از  Les fourberies de Scapin» اسکاپن  .در این نوع نمایشات پرسوناژھا تقریبا

در عین  :ارباب .ھای ارباب و پسر ارباب کلک و کار چاق کن و در خدمت ھوس میآد :یکی از آنھا مستخدم است
ھای از پیش پرداختھ شده ارتباطی با واقعیت ندارند  این شخصیت .زورگویی ابلھ است و بازیچۀ دست مستخدم الی آخر

  .ندسیاه خیمھ شب بازی ما قابل قیاسھ طور مثال با پرسوناژھای تئاتر رو حوضی و و ب
ھمانطور کھ در جواب سؤال دیگر  .ای نیستند باسمھ - نمیاز جملھ مستخد - دامھا ھیچک ھای من شخصیت در داستان

ھ رنگین و آنھایی را ک .گیرم و مستخدم در اطرافم زیاد بوده است میشما عرض کردم من از محیط دور و برم الھام 
روابط ھمۀ  .»دده قدم خیر« و مثل» آغا سلطان کرمانشاھی« ، مثل» اّده« ام، مثل ردهام تصویر ک شیرین دیده

خانم و  صخلّ  و و مستخدمش خاصروابط خانم » دو زن« در داستان .ن یکسان نیستمیپرسوناژھای من ھم با مستخد
، منزه السلطنھ در یستم ناراضعزت هللا نزدیکی ندارد و از حجت ھراوی با کبری و » حضر در« ، دریستکلفت
شاخصی  ھمیشھ ھا با زیر دستان  برای خود من رفتار آدم …و  ن بد استمیرفتارش با مستخد» عروسی عباس خان«

  .بوده است برای شناختن یا نشان دادن شخصیت واقعیشان
بدون شک در گذشتھ، کھ کار  .فت و نوکر بھ مرور زمانو اما نکتۀ دیگر عوض شدن روابط خانم و آقاست با کل

ھای اعیان و نیمھ  تری در استخدام خانواده دولتی کم بود و کارخانھ و غیره ھم بھ ندرت وجود داشت، طبقۀ وسیع
ل بھ میاعضاء فا ازکردند و محرم اسرار آنھا بودند و  میھا خدمت  اعیان بودند و گاه نسل اندر نسل در این خانھ

خانم و آقا کسی را فقط  .در دورۀ ما بھ کلی اوضاع فرق کرد و روابط شکل دیگری بھ خودش گرفت .آمدند میمار ش
» …شمارۀ شناسنامھ… شھرت …نام «میان مستخدمین ھم از نوع رضای  کردند و در میبرای کارھای خانھ اجیر 

در انتھا تبدیل بھ ترحم  - است جھموّ کھ کامالً  - صھ ھم خشم شدید راوی نسبت بھ رضابھ ھر حال در این ق .کم نبود
  .شود می
  

  ن ما کنیز و غالم ھم داشتیم؟اپیش از این در ایرس.: 
داشتن زر  .این موضوع بھ کلی با ممالکی کھ برده فروشی و برده خری داشتند متفاوت بوداما در ایران  .بلھج.:  

زر خریدان از خواص مستخدمان بھ شمار  .، نھ برای بیگاریخرید در کشور ما منحصراً نشانۀ تعیّن و اشرافیت بود
ت کنید بھ اگر دقّ  .بردند میارث  - از جملھ خانوداۀ خود من - ھا رمت داشتند و در بعضی از خانوادهآمدند و ح می

و مروارید ھای قیمتی، مثل لعل  زیبایی داشتند، غالباً نام یکی از جواھرات یا سنگ میت، بیشترشان اسان عزّ میدلیل ھ
  .خود کلمۀ کنیز ھم معنایش دوشیزه است .و یاقوت و غیرو

  
  ھای قزوینی و کرمانشاھی چیست؟  علت توجھ شما بھ گویشس.: 
اما  .ام رمانشاه بھ دنیا آمدهاز این جھت کھ خودم کردم و در ک میاولی بھ این دلیل کھ من تبار قزوینی دارم و دوج.:  

 :ام کھ ھمۀ آنھا ب بوده است و ھمیشھ  اعتقاد داشتھھای مختلف برای من جال لھجھاز این دو گویش گذشتھ اصوالً 
بھ عالوه ھمانطور کھ  .تر کردنش گرانبھا برای غنای زبان و رنگین یستا ، ھدیھ…ترکی و گیلکی و خوزستانی و 

گفتنش ھم رساند نحوۀ سخن  میژست سر و دست یک آدم یا توصیف شکل و شمایلش بھ شناختش در قصھ کمک 
  .نماید میبخشی از او را 

گیرم و ھیچکدام را  میھا بھ گوش من زیباست و ھمھ را ھم خیلی جدی  حتماً الزم است اضافھ کنم کھ ھمۀ این لھجھ
  .دانم میھاست، ن ترین لھجھ از زشت - کھ اگر حضرت عباسی حرف زده شود - از لھجۀ تھرانیکم 
  

 چھ در بارۀ ثروتمندان و چھ در بارۀ طبقۀ» دده قدم خیر« و» س خانعروسی عبا« بیان شما در دو رمانس.: 
  .آیند گرایشی انتقادی دارد در میای کھ بھ خدمت آنان  گسترده
داشتن دید  .اند نشان بدھم کنم بوده میھا را ھمانطور کھ تصور  ام آدم ردهمن در این دو کتاب فقط سعی کج.:  

شوند و مالل  میھای متعارف بدل  ن الزم است وگر نھ پرسوناژھا بھ کلیشھھای داستا انتقادی برای ترسیم شخصیت
  .ام ردهقدر مسلم این است کھ از دید طبقاتی بھ آنھا نگاه نک .آورند می
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اما  .را رمانی بدن طرح داستانی خواند» دده قدم خیر« و» عروسی عباس خان« توان از دیدگاھی سطحی میس.: 
تر وجود دارد کھ از عشق و حسادت، خاطره، زمان و تداوم و  ی یک ساختار ژرفی این ساختار صوردر فراسو

  .تحول سرشت انسان ایرانی در فاصلۀ بین دو انقالب نشان دارد
البتھ ھمانطور کھ از عناوین پیداست،  .فرمایید مین است کھ میکامالً دقیق است حرف شما، قصدم در واقع ھج.:  

ن ھم اول و وسط و آخر دارد، سرنوشت دده قدم خیر و ھر دو داستا میاست و دواولی ماجرای عروسی عباس خان 
ھای اساسی در بافت داستان دارند و بھ رسم کردن فضای دوران کمک  ھای دوم و سوم کتاب ھم نقش شخصیت امنتھ
ض خالی نبودن ھیچ کدام حکم سیاھی لشکر را ندارند و مح .ندموجودی مستقل با سرگذشتی روشنکنند و ھر کدام  می

  .اند عریضھ در داستان نیامده
  

 .شوند ای مشخص توصیف می  شویم کھ ھمھ بھ گونھ  ھا آشنا می این دو رمان با انبوھی از شخصیت ما درس.: 
آیا قصدتان این است کھ  .ونددیپ ھ اکنون رفتھ رفتھ بھ گذشتھ میدھید ک ای از تاریخ ایران را نشان می رهنیز شما دو

  در بارۀ تحول جامعھ و دالیل اینکھ چرا تحولش بھ چنین شکلی بود سخن بگویید؟ مانند پروست
قاطعاً  57از دورانی کھ با واقعۀ سال  - کنم میکنم فقط تابلویی از یک قرن ملکم را رسم  میمن تجزیھ و تحلیل نج.:  

یعقوب لیث «در داستان  .ردهک راوادمرا بھ نوشتن ھمیشھ شان در حال نمانده است حوادثی کھ ردّ  .بھ گذشتھ پیوست
، بیش از عشق گذرای سید مصطفی بھ آن دختر بی نام و نشان، ور افتادن رسم خرید و فروش کتاب دست دوم »عیار

  .خواست اثری از این رسم بھ صورت نوشتھ بماند میدلم  .درسی مشوق من در نوشتن بود
  

  چرا؟ .در این دو کتاب توجھ شما عمدتاً بھ توانگران استس.: 
ای از برگزیدگان اجتماعی کھ  خانواده - تغییرات دوران میسر بودای وصف  ھ از ورای چنین خانوادهبرای اینکج.:  

در  -در ھمھ جای دنیا تجدد با تحوالتی در طبقات مردم ھمراه بوده است  .دھد میبا مرور ایام مزایایش را از دست 
گروه دیگری  مین جالب توجھ است این است کھ بعد از حذف نخبگان قدیتنھا چیزی کھ در ایران بھ نظر م .ایران ھم

شاید یکی از خألھای عمدۀ سیاسی  .کرد میآمد و  میاز برگزیدگان بھ وجود نیامد کھ این جای خالی را پر کند کھ باید 
خواننده شود نھ بھ  ھا از خالل داستان دستگیر خواھد کھ این حرف میالبتھ من دلم  .ن بوده استمیما در این قرن ھ

  .صورت این حکم خشک و پژوھشگرانھ
  

ھای کوتاھتان کھ از تجارب شخصی بھره دارند، در این دو رمان اخیر بھ تحوالت اجتماعی  بر خالف داستانس.: 
  آیا قصدتان روشنگری است؟ .توجھ خاص دارید

ھای من  ھم کھ خوانندگان از خواندن کتابخوا میفقط  -من داعیھ و رسالت روشنگری ابداً ندارم  .بھ ھیچ وجھج.:  
بھ ھر حال  .اش فکر کردن بھ محتوای آن ھم ھست کنم لذت بردن از ھر کار ھنری الزمھ میالبتھ تصور  .لذت ببرند

اگر آثار ادبی کسی را بھ فکر وادارد بھ قول  .داستان و قصھ نھ از مقولۀ کار فلسفی است نھ از جملھ رساالت اخالقی
  گذارم! میکار  Bonusمن آن را بھ حساب بونوس ھا  فرنگی

  
یرانی و کنید و بر خالف بسیاری از رمان نویسان ا ھ، شما گذشتھ را بھ حال احضار میبرای نشان دادن گذشتس.: 

  .شوید نویسند، تسلیم گذشتھ نمی خارجی کھ رمان تاریخی می
آن ھم بھ صورتی کھ متداول  -خواستم رمان تاریخی  میمن اصالً ن .اید خیلی خوشحالم کھ بھ این نکتھ توجھ کردهج.: 

ھای غیر تاریخی در متنی کامالً  گیرند تعدادی شخصیت میھایی کھ نام تاریخی  در بیشتر رمان .بنویسم -است 
بھ  .ست کھ از ال بھ الی گزارشات تاریخی قابل استخراج استشوند و بقیۀ ماجرا ھم ھمانی  میتاریخی گنجانده 

گر نھ زندگی روزمرۀ شده است برای روشن کردن دوران و ای  من فقط اشاره چھار پارۀتاریخی در اتفاقات 
از این  .ن دلیل اصوالً سزاوار نام رمان تاریخی نباشدمیشاید بھ ھ .ھای کتاب است کھ جاری و ساری است شخصیت

ن دلیل کمترین کوششی میبھ ھ .دارمکھ من دوستش ن یستھمیشھ  ھمراه با نوستالژی و حسرتگذشتھ تسلیم گذشتھ شدن 
  .ام هھا نکرد برای زیبا جلوه دادن گذشتھ در این کتاب

  
منابع و مآخذ شما پیش از  .ھم بسیار ارزشمند است میاین دو رمان از نظر مردمشناسی و ھنرھای مردس.: 

  نگارش چھ بوده؟
ام بھ دست بیاورم قبل از شروع بھ نوشتن  ھا بوده است و توانستھ منابعم؟ ــ ھر چھ کھ مربوط بھ این دورهج.: 

ھا را  بسیاری از این نوشتھ …از تاریخ و رسالھ و گزارش نویسی و خاطرات و سفرنامھ و نشریات و  -ام  خوانده
بیفتم طبعاً خوانده بودم ولی از روزی کھ بھ این فکر » مادران و دختران« قبل از اینکھ بھ فکر نگارش چھار پارۀ

نو  میھای خوانده را ھم با دیدی تازه و چش کتاب .ھم بھ درازا کشید ھا ھا و جستجوھا آغاز شد و مدت نافتادم خواند
خواندم و کار با اینکھ وقت گیر بود مطلقاً خستھ کننده نبود، گرچھ گاه خواندن سیصد صفحھ الھام بخش سھ سطر ھم 

  نبوده است!

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خوانم ــ  میپردازم، قصھ و داستان کھ اصالً ن میھای دیگر  من وقتی داستانی در دست نوشتن دارم کمتر بھ کتاب
در مورد چھار پاره ھم  .ام تأثیر بگذارد ام در نظر گرفتھ ھ برای قصھنگرانم کھ بر اسلوب و سبکی ک ھمیشھ چون 

  .ھا را نخواندم نوشتن را شروع نکردم تا ھمۀ خواندنی :طور بود نمیھ
  

  .ایم بازبیافرینید گذشتھ، زندگی را کھ از دست داده ید با بھ یادآوریخواھ میتصورم این است کھ شما س.: 
ای بی عیب و نقص و طالیی و پر از شادی و بھجت   ھ گفتم قصدم بازسازی گذشتھاما ھمانطور ک .بدون شکج.:  

ار اشتباھات ارزد و در ثانی فراموش کردنش بھ تکر میست کھ اوالً بھ ثبت و ضبط ای  ھ باز آفرینی گذشتھنیست، بلک
  .انجامد میگذشتھ 

  
 کھ نام زیبای» مادران و دختران« دوارم ھر چھ زودتر جلد سوم چھار پارۀمیبرایتان آرزوی موفقیت دارم و اس.: 

  .اید منتشر شود را بر آن گذاشتھ» ماه عسل شھربانو«

  
  حسین نوش آذر :گفتگوگر .1379 تابستان امیرشاھیویژۀ مھشید  ،* گاھنامۀ مکث

  
ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است  
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  *نیزمانھ و زباِن سرزم دخترِ 
  
   
  
ر کرده و خط دفاع از یم در فضای فکری شما سین سعی کردیشیرشاھی در مجموعۀ گفتگوھای پیخانم ام .:ت

در آن گفتگوھا ھرجا ضرورتی داشت  .میآزادی، مقصود شما از استقالل و مفھوم انساِن آزاد و مستقل را دنبال کن
م، یا ھا پیش گرفتھ و کھ قولش را از مدتن گفتگین بار و در ایاّما ا .میشاھدی آورد تان زده ویسری بھ آثار ادب

اری خود شما بھ یھ م با اجازه و بیخواھ تر می قیعبارت دقھ ب .اند مورد نظر اصلی ما ھمان آثار ادبیھ و یتک
 :ندیگو کھ چرا می میابیھا در ھا و سنجش ھا، پاسخ ن کردن آنھا پرداختھ و از ورای پرسشیَسبُک و سنگ

ھای  ژه رمانیوھ ھای آثار و ب یژگینکھ با توجھ بھ کدام ویا ای، »سندۀ ماستین نویرشاھی مدرنترید امیمھش«
بی ن اتفاقات ادیکی از قابل اعتناتری« دیرشاھی را بایھای ام ن نظر گرد آورده کھ رمانیا ن را بریشماست کھ ناقد

   .بشمار آورد» نیتر کامیاب«و از » یاب در ادبیات نوینمھای ک از گونھ«یا » نثر معاصر فارسی
سندگان ما یاری از نویبس :ن آثاریط مکانی خلق ایھا، توجھی در خصوص شرا نیاّما قبل از پرداختن بھ ھمۀ ا 

شما خود در  .ری خلق کنندتوانند اثر ھن خشکاند و نمی مید چشمھ الھامشان را یزندگی در تبع ندیگو می
   :دیا از رنج تبعید گفتھ - »در سفر« گفتار رمانیپ - ای دادنامھ

  
ا یچ شاخۀ درختی سبز، یاش بر ھ ام کھ پنجره نزوای اطاق دل گرفتھدگاه بی آفتابم، در ایمن در تبع

ن منظور کھ پژواک یزنم، فقط بھ ا شود، بھ صدای بلند با خودم حرف می گوشۀ آسمانی آبی باز نمی
   ...یم تنگ استدلم برای حرف زدن بھ زبان مادر .ومکلمات فارسی را دوباره بشن

   
ده ید آفرین آثار در تبعیشتر اینکھ بیار مثبت از آثارتان و با توجھ بھ ایھای بس  یابیبا استناد بھ نقدھا و ارز 

متی یچ قیجالی وطن را بھ ھ» ی آشناھا نھیزم« افتادن از م دوریسندگانی کھ از بیھم با نو ا بازیاند، آ شده
د برای شما چھ بوده است؟ مسلماً یدان کار در تبعیھای بازدارنده و تنگ کنندۀ م پذیرند، ھمصدا ھستید؟ جنبھ نمی
من غنای زبانی آثار ین نثر زبان فارسی ھم بھ یست و زمیدن چشمۀ الھام نیت و ابتکار، خشکیقھمھ خالّ  نیبا ا

   ست؟یپس گلھ شما از چ .ن پُربارتر شده استیشما از دانھ و نگ
اما اگر بھ  -ھم از روزگار و حوادث، ھم از افراد و اشخاص  -ز، من البتھ گلھ فراوان دارم یدوست عز .:ا.م 

  .تیتا شکا یستشتر اظھار دلتنگید عرض کنم کھ آن متن بیم بافرمائید شاکی می» در سفر«یگفتار استناد پ
ارشان را ترک یلکھ برای تمام کسانی کھ ناچار ملک و دسنده، بینھ فقط برای من نو - ست ای تنگی ید اصوالً دنیتبع 

کھ مورد اشارۀ » در سفر« نۀ کلی رمانیزم .گذرانند ر از زادگاه خودشان عمر مییاند و در کشوری غ گفتھ
ن فضا، بھ رغم گل و گشادی کشورھائی کھ ید است و من بارھا در آنجا از تنگ و ترشی ایشماست، فضای تبع

  .ام ود پذیرفتھ است، حرف زدهرا در خ ھرکدام ما
تنگنای  -سد یش بنویسنده بماند و بھ زبان مادریچنانچھ بخواھد نو -سنده یم نوید نادرست نباشد اگر بگویولی شا 

ا تجاری یا فنی ی میای عل  مثالً بیش از تبعیدیانی کھ حرفھ .کند ان حس مییدیگر از تبعیاری دیشتر از بسید را بیتبع
لۀ یچون ابزار کار و وس -ست ا نقاشی یقی یگری کھ سر و کارشان مثالً با موسیز ھنرمندان دش ایدارند، حتی ب

دور  .دیرو تراود و می بالد و می کلمھ ھم جان دارد و در خاک و آب و ھوای خودش می .سنده کلمھ استیدست نو
مداوم لغات را نشنود، بھ سنده زمزمۀ یشود کھ نو ان کلمات، کھ وطن است، باعث مییماندن از بستر اصلی جر

این  .خبر بماند بی ...ای اصطالحات و ھا، متروک ماندن پاره و نمای زبان، زاده شدن بعضی واژهعالوه از نشو 
از بھ خواننده دارد، خوانندگان ھم طبعاً ین نویسندهبھ عالوه  .سندهیبر دست و قلم نو یستریخبری غل و زنج بی

د و یز چاپ و نشر و پخش کتاب را ھم در غربت اضافھ کنیھا امکانات ناچ نیبھ ا .ریھموطنان و ھمزبانانند و الغ
 - ا ماھی کھ فقط بھ آب یست کھ تنھا با باد زنده باشد، یل نیسنده حواصید کھ نوین نکتھ را ھم از نظر دور نداریا

فرمود کھ عوامل تنگ  دیآنوقت مالحظھ خواھ - ای دیگر فراھم سازد باید نانش را از طریق شغل و حرفھناچار 
   .ستید کم نیدان کار در تبعیکنندۀ م

دن چشمۀ یچ کدامش موجب خشکیست و ھیره نشدنی نیچ کدامش چیاز مشکالت، ولی بھ نظر من ھ یستھا مشت نیا 
با  .ستمیولی خودم از آن جملھ ن دارند خالف این نظر راکھ  آنھایی دارمت ھمدلی را با یمن نھا .شود میالھام ن

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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دانم کھ بھ قول معروف ُسلُق  خوب می امنتھ -ستم یھای آشنا دور شوند ھمصدا ن خواھند از زمینھ میھم کھ ن نیکسا
بندد تا اجبار  میتر  ملک آشنا سخت فقان حاکم برع مختلف، دست و بال بعضی را سانسور و خیُشلُغ است و طبا

ن است کھ نفس زندگی در ملکی ی، چون تصورم اکنم ھ مییبرکلمۀ اجبار تک( .ب و نا آشنایزندگی در فضائی غر
  ).دیسنده بگشایدی بر نویی جدھا تواند افق نو، می میتازه، مشاھدۀ رسو مردمیگر، برخورد با ید
   

شتر روی یرسد توجھ و تعمق ب بنظرم می .ھای کوتاھتان بپردازم خواھم بھ داستان نجا اجازه مییدر ا .:ت
توان  از جھات مختلف می .کند تر می کیتان نزدیھا شناخت ساختار رمانھای کوتاه شما ما را بھ  داستان

ھای کوتاه شما بھ  ن، داستانیاّما با وجود ا .افتیھا  سی را در ھمان مجموعھ داستانیھای توان رمان نو بارقھ
 .اختھ شده استھا پرد ن داستانیان نقدھا و انتقادھای ادبی کمتر بھ ایدر م .اند ھا کمتر شناختھ شده نسبت رمان

ھای کوتاھتان  سمت داستانھ تان، خوانندگان را بیھا ت نباشد کھ اقبال بزرگ رمانین گفتھ بدور از واقعید ایشا
  د؟ یدان  ن نام آوری کمتر را چھ مییخود شما علت ا .سوق داده است

کنم  اّما تصور نمی .شود ده مییم دیسی بعدیھای کوتاه دوران جوانی، رد رمان نو با شما موافقم کھ در داستان .:ا.م 
ولی کامالً حق  .ستین طور نیان خوانندگان آثار من ایالاقل در م -ھا شناختھ شده باشند  کمتر از دومی ھا اولی
ن گروه چندان راه دستشان نبود راجع بھ کارھای یاصوالً ا .اند ن در بارۀ آنھا کمتر سخن گفتھید منتقدید کھ بگوئیدار

ای از آنھا را از رو برده  نندگان و سماجت من در نوشتن، عدهکنم واکنش خوا ال مییاال ھم خح .من حرف بزنند
ً بخیباشد، وگرنھ ھمان آش بود و ھمان کاسھ! سکوت ا ل و ین حضرات ھم علل مختلف داشت از آنھائی کھ ذاتا

است و فقط بعد از مرگ ھ خوان یا طبعشان مرثیف و اظھار نظر را ندارند، یا سخاوت و شھامت تعریحسودند، 
م گرچھ تعدادشان قابل مالحظھ یکنند، بھتر است بگذر ا باز مییسنده محض زبان گرفتن زبان بھ شمردن سجاینو

شان بر تنکھ در پی جلب نظر مثبین رو بود کھ من از ھمفکران نبودم، گاه برای ایگران گاه از ایاست! سکوت د
خواستند و من باج بده نبودم! کارم  نکھ باج مییخالصھ ا .ستمیان با کسی ندند اھل بده بستید آمدم، گاه چون می نمی

ختھ باشد، یل و قالی برانگیارزش، حتی اگر در زمان خود ق بی کردم چون اعتقاد داشتم در دراز مدت نوشتۀ را می
   .ندیب ماند و قدر می شود و اثر خوب ادبی، حتی اگر خلقش بھ سکوت برگزار شده باشد، می فراموش می

   
 میای را الزا زمینھ شھری کھ سرعت در ھر ک جامعۀیر عادات زندگی در یید مردم و تغیازھای جدین .:ت
شتر اّما یب بھ خواندن ھرچھ بیھای مختلف آثار ادبی در بازار، مردم را ترغ ونی گونھن فزیسازد، و ھمچن یم

ن استقبال را بعضاً ید بتوان ایکھ شا -ال مردم از آن ھای کوتاه و استقب از زمان ظھور داستان .دینما تر می کوتاه
گر یک سو برای بھبود معاش و از سوی دیسندگان از ین بوده است کھ نویرسم برا -ھ کرد یبا علل فوق توج

اّما  .د و مجالت قرار دھندیار جرایھای کوتاه خود را در اخت تری از خوانندگان، داستان رۀ گستردهیابی بھ دایدست
  چرا؟ .دیا صورت کتاب منتشر ساختھھ ھای خود را از ھمان ابتدا ب ا داستانین رسم کمتر پرداختھ و گویدشما ب

کی در ھائی بود کھ من در دورۀ کود ھای باب نشریات از نوع پاورقی نظر من قصھ ل کھ ازین دلیبھ ا .:ا.م 
ویسی من ضرب و آھنگ خودش را ان نبھ عالوه داست .ھای من از آن مقولھ نبود مجالت خوانده بودم و نوشتھ

وقتی روی  .گر نبود تا ھول و ولھ چاپ تک تکشان را داشتھ باشمیکی دیکی و رفت تا سال بعد و یامروز  :داشت
گر با ده قران ھم دست یافتاد د گرفت بزند، راه کھ می ک قران مییمانستم کھ  دندۀ نوشتن بودم بھ آن تار زنی می

د بھ صورت کتاب یرس آمد و وقتی بھ حجم مناسبی می گری روی کاغذ مییکی بعد دیا ھ کشید! قصھ از زدن نمی
ک شبھ نام یدن و ین بود کھ من اصالً راه و رسم زود بھ شھرت رسیتر ا مل مھیکنم دل ال مییولی خ .شد منتشر می

 .شد کارم داشتم مانع مید غروری کھ در یرفتم! شا  ن راه و رسم ھم نمییکردن را بلد نبودم، بھ دنبال جستن ا در
ر دادم چون آقای جعفری یرکبیمجموعۀ سوم را بھ انتشارات ام .لم حتی پی ناشر نگشتممن برای دو مجموعۀ اوّ 

  .(پسر) بھ سراغم آمد
 .ات در آوردیسر از نشر کتابش از انتشار بھ صورت یا سھ داستانم پیکند فقط دو  میاری یام  تا جائی کھ حافظھ 
 شان کھ اسمش شجویان دانشگاه شیراز در ماھنامھبود کھ بھ تقاضای دان» ...شمارۀ شناسنامھ ...شھرت ...نام« کیی

 .دادم» رودکی« م محمود خوشنام بھیرا در دورۀ ھمکاری با دوست قد» رنتیالب« .بود درج شد» آبنوس«
  .از من گرفت» الفبا« ن ساعدی براییرا غالمحس» صدای مرغ تنھا«
بھ کتابخانۀ ملی  -دانم کدام  نمی - ا شمارۀ ثبت یبرای گرفتن اجازۀ نشر » بن بست ۀکوچ«کھ وقتی االن یادم آمد  

ۀ تھران مصور مربوط یکرد و ھم با نشر میره در کتابخانۀ ملی کار ی، کھ ظاھراً ھم در آن داآقائی فرستاده شد،
با شرمندگی  .ھ چاپ کندین نشریوعھ در ارا از آن مجم» اّده« بود، با من تماس گرفت و اجازه خواست کھ داستان

ا شماره تعلل کرد یای در دادن اجازه  وھفتھکی دیخواھم کتابم منتشر شود! آن آقا ھم  جواب دادم کھ من فقط می
  .آمد ا آن را داد و کتاب درین یولی باألخره ا

   
ھای قشر  الت و عادتیتما ت فکری،ید کھ وسوسۀ کنکاش در وضعیا ای اشاره کرده  در این پاسخ بھ نکتھ .:ت

حق با شماست!  .زند ھای شما، دامن می کتابخوان و عالقمندان بھ آثار ادبی مان را در دورۀ خلق داستان

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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شدند کامالً متفاوت بود، بلکھ حتی با  ات درج مییعنوان پاورقی در نشرھ ھای شما نھ تنھا با آنچھ ب داستان
ات راه یاسی و سانسور بھ نشریھای س تیل محدودیدلھ ا بیواستند و خ ا نمییسندگانش یاری از آنچھ کھ نویبس

د یا خی از صفات منتقدین انگشت گذاشتھ، بر بردر پاسخ پرسش دوم شما .، ھم از اساس تفاوت داشتبردند نمی
ژدی انگر تراین، بیح سکوت برخی از آنھا در برابر آثار شما بعضاً درست باشند، اما با وجود اید در توضیکھ شا
با ھمۀ زشتی و کراھتش، » حسادت« بعنوان مثال .ستین 60 - 50ی ھا رانی در دھھیا» روشنفکری« تر میعمو

سھ داشتھ و یدن و مقایتی دارد کھ تا حدی قدرت سنجین خصلت خود پائی در ذھنید فراموش نمود کھ ایاما نبا
 ش در خلقیاناً خود و ھمگنان فکریاحو از آن جھت کھ حسود  .ص بد از بدتر و خوب از بھتر استیحاصل تشخ

جاد یو صدائی ا ترسد لب از لب باز کرده و با بدگوئی سر اند، حتی اگر در بُخل و تنگ نظری می درمانده» بھتر«
من فکر  .شتر گرددیتوجھی مانع از انکشاف ب کوشد با سکوت و با تظاھر بھ بی مید، پس یو توجھی را جلب نما

ھای ما  و کتابخوان» روشنفکری« تیھای شما با آن نوع ذھن ن بود کھ، داستانیر اتر د کنم مشکل اساسی می
  .ک سرشت نبودیدنش کرده بودند، از یتری خو بھ شن ل بھ گفتنش و عدۀ بزرگیعنی آنچھ کھ برخی مای
آن » روشنفکری« ھای خلقی، طبقاتی، مذھبی اساساً ذھن مسخ شده در ایدئولوژیا ینجاست کھ آیپرسش ا 

ھم از نوع مبتذل آن قادر بھ توجھ و کشش بھ سوی آثار پرداختھ شده بر محور  است آنیزدگان س ا سودایھا  ھدھ
ف ای خال اندیشھ ھای کوتاه شما محاط در د داستانیکن ا فکر نمییھای عادی را داشت؟ آ ای فردِی انسانیدن

ما پا بھ عرصھ » روشنفکری« تیتر از ذھند، و جلویای زودتر از آنگاه کھ با عادت آن دوران بوده و چند دھھ
ھای ما ابتدا بھ  و کتابخوان» کرینخبگان ف« ن نوع آثارید برای شناخت و استقبال از ایوجود نھادند؟ شا
  داشتند؟!» ازین« شھیم در نوع تفکر و اندیت و سپس بھ انقالبی عظیشکستی در واقع

ز از دراز یبرای پرھ -د یدان دانم کھ می می -است  اریآن روزھا سخن بس» روشنفکری« فضای ۀدر بار :.م.ا
 - د، چشم یپرس حاال کھ می .شھ نگرانم کھ مباد مخاطبم را ملول کنمینفسی و دوباره گوئی بھ آن نپرداختم، چون ھم

شود خدمتتان  کی دو حادثھ را کھ بھ خودم مربوط مییقبل از انقالب » روشنفکران« برای نشان دادن احواالت
ش یاسین گروه سیخواند، روزی بھ من گفت کھ مسئول می» چپ افراطی« کھ ھنوز ھم خودش را میخان :میگو می

را از  امیرشاھیمعتقد بودند شناختن آنتونیو گرامشی بر ھمۀ آنھا واجب است ولی حق خواندن ترجمۀ مھشید 
 کرد کھ سلسلھ جنبان نقل می با من است، ھمیشھ ان ما نیست ولی یادش میگرامشی ندارند! و دوستی کھ دیگر در 

رود، زبان  این زن (کھ بنده باشم) زیر چتر کسی نمی :در حضور او بھ جمعی ھشدار داد کھ» کانون نویسندگان«
  دان داد!میدراز و قلم تیزی ھم دارد، نباید بھ او 

ن نوع رفتار مافیایی را ات ایکھ بروز یستولی طبیع ،رانسھ از آن دو شنیدماین مطالب را من بعد از انقالب و در ف
ھا برایتان فراوان  ام و از این نمونھ تبعید ھم دیده ادامھ و رسوباتش را در این دورۀ .ھای سال حس کرده بودم سال

ن مختصر گویای فضایی باشد کھ در آن ایدئولوژی برای خفھ کردن خوی مستقل و میکنم ھ دارم اما گمان می
در چنین فضایی حسادت  :بھ عنوان مثال .غیر مستقیم ھم دخالتش محسوس بود .استعداد ادبی دخالتی مستقیم داشت

غالباً  .شد، حاجت بھ ترجمان و پوششی داشت میھم (کھ مطرحش کردید) ھرگز بھ صورت خام و عریان عرضھ ن
ای  ندهن کشیدن بر کارھای نویسکرد و لباس برھنگی بود! خودمانیم، خط بطال میایدئولوژی نقش ترجمان را بازی 

  آید! میتر از اقرار صریح بھ حسادت  بھ بھانۀ اینکھ مثالً از خط انقالبی منحرف شده است بھ نظر روشنفکرانھ
ھم بیشتر وسیلۀ تسویھ حساب است تا ارزیابی  شا»نقد ادبی« بھ طور خالصھ در فضایی کھ باند بازی رواج دارد
گیرد بیشتر سنگر سنگ و گل پراکنی  قرار می ش»منتقدان« کتاب و رمان و داستان، و تریبونی ھم کھ در اختیار

  است تا نشریھ و رادیو و تلویزیون!
ای بھ دستم رسید کھ در   زمان عرض کنم کھ چندی پیش مقالھ و از» روشنفکران« در مورد پیش بودن از

ما آنقدر « :ه بوددر آن مطلب آمد .اش متأسفانھ فراموشم شده است اسالمی چاپ شده بود و نام نگارندهجمھوری 
بنابراین جلو بودن از این نوع » دانستیم! روشنفکر ندیده بودیم کھ موجودی مثل شمس آل احمد را روشنفکر می

من تصور  !لکھ بھ طور مطلق عقب مانده بودندروشنفکران کار سختی نبود! بسیاری از آنھا نھ تنھا از دوران ب
ام، چون بھ گمان من برای زدن حرف درست و کردن کار  ز زمانھنھ جلوتر ا -ام  ام بوده نھکنم دختر زما می

  .گرچھ ممکن است قبول عام یافتن حرف یا کار درست توأم با تأخیر باشد .درست ھیچگاه زود نیست
جا و در تمام  فقط اضافھ کنم کھ بھ نظر من در ھمھ .ھا بھ نکتۀ دقیق و درستی اشاره دارید در مورد کتابخوان

در  نی کھ بلندگویی برای اظھار نظرخاموش بھ این مع .ان اکثریت خاموشندمیھای واقعی در  انادوار کتابخو
بخواھند و چھ  »میسازندگان افکار عمو« چھ -برند  میاند لذت  اختیار ندارند و در خلوتشان از اثری کھ خوانده

بندد و  میست کھ دھان یاوه گویان را و در آخر کار ھم استقبال ھمین اکثریت خاموش از آثار نویسنده ا -نخواھند 
  برد!   گفتم آنھا را از رو می یا ھمانطور کھ قبالً  .کند توطئھ گران را وادار بھ شکستن سکوتشان می

  
از  .کوتاه نویسی در عمل پیامدھایی بھمراه آورد کھ بر روی کیفیت متون ادبی نیز تأثیر گذاشت ضرورت -تالش 

تمرکز بیشتر روی مسائل درونی عات داستانی و ماجراھای پی در پی بھ جملھ انتقال تدریجی از موضو

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ی گویا و جاندار و حتی االمکان ھا تر شدن زبان بھ معنای گزینش واژه ھھای داستان و دیگر ھنرمندان یتشخص
  .اند یی بھ محک سنجش آثار ادبی نوین بدل شدهھا امروز چنین مشخصھ .اندک در خدمت بیان بیشترین مفھوم

ھا، از احوال  ھایی ھستند از وضعیت و موقعیت انسان ھا سراسر روایت ھا و چھ داستان شما چھ رمان آثار
روایت زندگی درون و بیرون  .کنند ای کھ با پیرامون خود برقرار می ھا و رابطھ  درونی آنھا و از نوع برداشت

  .عادی و قابل باور ل کامالً ا در عین حاھایی ھر چند بغایت منحصر بفرد و غیر تکراری ام انسان
دستھ از منتقدین کھ آثار ادبی را با محک چگونگی بازتاب دنیای واقعی و حوادث جاری  این ویژگی در چشم آن

ھای قوی، بارز و انکار   ھا و امتیازات آثار شما و نشانھ سنجند از برجستگی میھا  بر زندگی و روان انسان
  .آید یحساب مھ ناپذیر یک اثر ادبی مدرن ب
و سرنوشتشان را » یژگی خاصھای فاقد و انسان« ھای شما را ھای داستان اما برخی دیگر شخصیت

  نظر شما در این خصوص چیست؟ .کنند قلمداد می» تمیاھ ھای بی زندگی«
رئالیسم  .زنند از دیدگاه ادبیات مکتبی حرف میمن معتقدم کھ  .گویند البتھ مختارند کسانی کھ چنین می .:ا.م
اص برخیزد و برای رسیدن بھ ای خ باشد مگر آنکھ از طبقھ» ویژگی«د کند کھ انسان فاق وسیالیستی حکم میس

ھا و عالئق شخصیش،  اول ھم با خواست ھای طبقاتی دست بھ یک رشتھ کارھای قھرمانی بزند و در درجۀ آرمان
ن این ھم از نظر پیروا» تمیاھ« .ودکھ در تضاد با اھداف واالی ایدئولوژیک است، بجنگد و بر آنھا پیروز ش

اکثر محصوالت ادبی  .فرداست کھ انسان بھ آن تعلق دارد، نھ ازآن زندگی  ای  گروه و طبقھ مکتب فقط ازآن
 .خورید ن تم تکراری بر میمیشوروی و نویسندگان دلبستھ بھ احزاب برادر کشورھای دیگر را کھ ورق بزنید بھ ھ

خصایص شخصی را  ن دلیلمیبھ ھ .برای فرد، ھر فردی، تک تک افراد، قائلمت را میمن بھ عکس ویژگی و اھ
ً از آنھا یک نمونھ و یک صورت نوعی می ھایم قرار می محور ساختن شخصیت چون  .پردازم دھم یا احیانا

 ت نیستمیویژگی خودش را دارد و ھیچ زندگئی بی اھ میبرخالف پیروان مکتب رئالیسم سوسیالیستی معتقدم ھر آد
بھ  .ن دلیل است کھ در آثار من تعدد و تنوع شخصیت وجود داردمیبھ ھ .نھ در جھان واقع و نھ در عالم داستان -
  .شود قھرمان کتاب است ن دلیل است کھ ھر شخصیت من کھ وارد صحنۀ داستان میمیھ

دقت در  .ش استاز نظر من ھم کوتاه گویی و گزیده گویی یکی از اصول سبک نگار .بھ ایجاز اشاره داشتید
ھ در دنیای ادبیات از نوع تسلط داشتن بر زبان و کلم .انتخاب کلمات و رعایت قواعد دستوری ھم از آن جملھ است

  .ست کھ فرضاً مجسمھ ساز بر خاک و سنگ داردتسلطی 
توجھ کردن بھ آنچھ درون ذھن شخص  .کند برسیم بھ ذھن شخصیت و جھانی کھ شخصیت در آن زندگی می

توجھی بھ آنچھ در محیط بیرون  بایست بھ قیمت بی میشک بسیار مھم است ولی پرداختن بھ آن ن د بیگذر می
اعتنائی بھ  تن از ترسیم جھان بیرون است و بیالتفات بھ احواالت درونی گاه برای طفره رف .گذرد تمام شود می

در یک  .ا از دریچۀ روابط تولید ترسیم کندذھن افراد از تبعات ھمان ادبیات ایدئولوژی زده کھ قرار بود ھمھ چیز ر
ای و  بھ صورت کلیشھ -تقسیم بندی ساده و غیر دقیق در بیشتر تولیدات ادبی رایج یا توجھ بھ این جھان بیرون 

 - مد نظر است و در کل شخصیت فردی پرسوناژھا معلوم نیست، یا یک مشت کاراکتر عجیب و غریب  -ای  باسمھ
نتیجھ  .روند میاند یا بھ کجا  آیند کھ روشن نیست از کجا آمده دان میمیبھ  -تھ شده باشند بدون آنکھ درست پرداخ

  افتند و یک عده از این سر بام! عده از آن سر بام می کاینکھ ی
تواند تغییر و تحولی بردارد و نویسنده باید  از نظر من احواالت درون بدون تأثیر پذیری از جھان بیرون نمی

  .در پی جستن این تعادلم ھمیشھ من بھ ھر حال  .این دو بیابد انیمتعادلی 
  
ای ھستند در خدمت بیان پر قدرت و ھنرمندانھ  ھای کوتاه و فشرده ھای شما روایت بسیاری از داستان .:ت

نام برد کھ » باران و تنھایی« و» استفراغ« ،»البیرنت« ھای بعنوان نمونھ باید از داستان .مناسبات اجتماعی
تری در  تر و گسترده میھای عمو ای، واقعیت ھا، ھمانند آئینھ ھای گزینش شدۀ زندگی زنان داستان ظھلح

ادانھ ھمراه با طنز شیرین تابانند و یا نگاه نقّ  میجامعھ، چون مشکالت زنان و رفتار حقارت آور با آنان را باز 
پدر « ھایی چون مناسبات پیرامون در داستانھا و  بھ خانواده، جامعھ، آدم  سوریراوی جوان و زیرک ما یعنی 

  ...و» نمیاسم گذاری بچۀ سی« ،»اینترویو« ،»مجلس ختم زنانھ« ،»شود نوه عمۀ مادر این آقا بزرگ من می
ت واقعۀ ید و نھ بھ روایا تقیم جامعھ و مناسبات آن پرداختھھا نھ بھ توصیف و تشریح مس شما در این داستان

ز توجھ را جلب یش از ھر چیھا ب ن داستانیآنچھ در ا .دیا چھ الزم باشد، جائی دادهیش از آنمحوری داستان ب
ت یھا توسط فرد ـ شخص قایع روزمره، حوادث جاری و رابطھچگونگی جذب و برداشت از و ۀکند، مسئل می

ن یازتاب اای درونی و فردی و چگونگی بیدن ر آن بریک قالب ـ نحوه و تأثیآنھا در  یا ھر دویداستان، راوی 
پا کھ در انتھا،  ن ردّ یبا ا .ر آگاه خواننده استیر بر ضمین تأثیر خودآگاه او بھ تبع او بازتاب ایر در ضمیتأث

د و ھمدلی یای کھ بر وی رفتھ است، از تأئ وت خود نسبت بھ پیرامون یا حادثھت داستان در نگاه و قضایشخص
  .گردد میخواننده برخوردار 

ھای  دگاهیھا و د ز قضاوتیت آمید از ھمان ابتدا ھدف خلق داستان و نشانۀ انتقال موفقیو تأئ ن ھمدلییا کسب ایآ 
ھ ا بیھا  تیسنده از واقعیت نویری ذھنیک ناپذیای حاصل تفک باشد؟ یا اینکھ چنین نتیجھ میسنده بھ خواننده ینو

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھاست کھ در  نش داستانیرش و آفرای پرقدرت در پرو میزش رئالیسم قوی با ذوق و قریحھر آیگر تأثیعبارت د
  سازد؟ مروز خواننده را با خود ھمراه میر ذھن باز و آزاد و واقعگرای ایای اجتناب ناپذ نھایت بگونھ

د بالفاصلۀ خواننده باشد، یسی جلب ھمدلی و تأئیاگر ھدف داستان نو .ر دوم شما درست باشدیکنم تعب فکر می .:ا.م
رون و درون یی جھان بھا و واکنش ھا کنش .ام من ھرگز چنین کاری نکرده .شود  میسنده دنبالھ رو مد روز ینو

حاال ھر قدر ساختھ و  - ام نھ از دید فالن ایدئولوژی هم بازتاب دادھای د خود در نوشتھیشھ از دیم را ھمھای تیشخص
ز و یکنم سبک متما ال مییچون خ .حاال ھر قدر زبر دست و ارجمند - و نھ از دید بھمان نویسنده - پرداختھ

ھمانطور کھ  -دی یبخشد، وگرنھ زدن حرف قالبی و تقل سنده است کھ بھ اثر ھنری اعتبار و طراوت مییمشخص نو
  .کار ھر کسی است -م یدان د و میینیب می

چ ھدفی و فکر و ذکری جز نوشتن داستان یبرم ھ میسی دست بھ قلم یکھ بھ قصد قصھ نو میراستش من ھنگا 
د اگر یدان میو ن -شود  مین امر حاصل ید از احساس ھمیفرمائ میای کھ  احتماالً ھمدلی خواننده .ب ندارمخو

ای از نازی خانم، کھ من تا امروز ھم او را  ده برسد چھ لذتی دارد! وقتی نامھسنین ھمدلی بھ گوش نویانعکاس ا
ا دوستی از سوئد یاستناد دارد، » در سفر« ھای کاراکترھای د و جای بھ جای بھ حرفیآ می، از انگلستان ام هدیند

ش را از رفتار او نشان دھد ییھرگاه ھمسرش بخواھد نارضا» ماه عسل شھربانو« د کھ پس از خواندنیگو میتلفنی 
کند کھ  میف ینی تعریرینمای ما با شیدی ھنرمند تئاتر و سیا فرزانۀ تأئیکند،  میخطابش » میابراھ« با غضب

ا یدھد و  مینشان » ش!یچ« ش را با گفتنی، دلخور»حضر در«، یکی از پرسوناژھای »سانی«سبک  راً بھیاخ
مادران و « ی چھار پارۀھا دھد کھ با واژه میح یبا ظرافت و بھ لطف توض» تالش« ۀیآقای کشگر از دفتر نشر

  رسد!  مین از شوق بھ آسمان ھفتم یکمتر ۀنویسند ... ھا دارد، و معاشقات و زندگی» دختران
وند یم و بھ داشتن پیکن میشان درک  با شریک شدن در احساس و اندیشیدهگر را یی دھا ما ھمانطور کھ انسان 

مسلک و  شھری و ھم ق و ھمیت است، نھ فقط با رفیوند با جامعۀ بشریم، (مقصودم پیشو میش با آنان اگاه یخو
ش یسم بین است کھ رئالیو اعتقادم ا .میکن میق رابطھ برقرار ین طریی داستان ھم از ھمھا تیوطن)، با شخص ھم

الی یعنی وارد کردن موجوداتی خیت سازی موفق یشخص .ن کار جان و نَفَس داردیگر برای ایاز ھر مکتب ادبی د
ً بھ معنای دادن تصویا .وند دادنشان بھ جامعۀ بشرییی واقعی و پھا بھ جرگۀ انسان ری دوست ین حرف الزاما
مان با یای کھ در زندگ ـ ھمان نوع رابطھجاد رابطھ با آنھاست یبلکھ بھ معنای ممکن کردن است، یداشتنی از آنھا ن

  .میکن میافراد، چھ خوب و چھ بد، برقرار 
   

ھای  ھای کوتاه شما آشنا شده و از خواندن داستان  ا تا کنون کسی ھست کھ با مجموعۀ داستانیدانم آ ینم .:ت
 ھائی چون داستان .ای کودکانھ را چنان زنده لمس نکرده باشدیای دنیامده و رنگ و رؤیکودکان بھ وجد ن

   ... و» ن آقاجانیر پوستید زیخورش« ،»رتازهیمو، بوی شیبوی پوست ل« ،»سییاسم نو« ،»سوسک حنائی«
ای کودکان خود کھ ینند کھ ھنوز با دنقت آموزگاران بزرگ ما بزرگساالیھا در حق  ن داستانیان کوچک ایا راویآ

شتر بھ چھ کسانی یھا را ب م؟ خواندن آنیا ھبیار از ادعای حق و حقوق و طالب احترام و توجھ است، غرسرش
  ا بزرگساالن؟ید؟ کودکان یکن میھ یتوص

  .ی مورد اشارۀ شما خطاب بھ بزرگساالن استھا ولی داستان ام هار کار کردیمن برای کودکان جداگانھ بس .:ا.م
شود،  میار و بھ جا حرف زده یان ھم راجع بھ خورده شدن حقوق زنان بسیرانیا در جمع ما یستخوشبختانھ مدت 

ھاست بسی اوقات  ل خردی از حرمت و توجھی کھ حق آنیولی متأسفانھ ھنوز در مورد کودکان، کھ بھ دل
  .ان استیمحرومند، کمتر سخن در م

فقط معتقدم کھ توجھ بھ  .ن و نھ بالعکسنھ کودکان بھ بزرگساال -سم ینو میس نیم را بھ قصد تدرھای من داستان 
م کھ انسانگرائی نژاد و یگوئ میھمھ  .ی اساسی تمدن استھا کی از نشانھیحقوق کودکان و حرمت گذاشتن بھ آنھا 

حرمت بھ کودکان از مقولۀ  یستطبیع .دارد مید کھ سن و سال ھم برنیباور کن .دارد میت بر نیمذھب و جنس
م ـ یگذار میحرمتی کھ بھ کودکان  .ی آنھاستھا تیک و بد و قابلیبھ فراخور اعمال ن ست کھیحرمت بھ بزرگان ن

کھ برای  یستدانیم، میکھ برای آنھا قائل یستتشخص -بائی، ھوشمندی و کم ھوشی آنھا یبی توجھ بھ زشتی و ز
اد آنھا یو ز کھ برای پروردن امکانات و استعدادھای کم یستگذاریم، کوشش میارشان یاظھار وجود در اخت

و برای  .ازیمد بپردیست، حق کودکان است کھ باین کارھا از طرف ما لطف و مرحمت نیچکدام ایو ھ .میکن می
خود  -بھ بودن با خود یعنی غریبھ بودن با کودکان یغر .میاد نبرده باشیکودکی خود را از  یستادای این دین کاف

   .دم ھم با ما خواھد بود نیشھ در ما زنده است و تا واپسیروزمان کھ ھمید
   

نی بود یر احساس شگفتی و تحسین گفتگو تحت تأثیِن انجام اید کھ شوق نخستیدان میرشاھی احتماالً یخانم ام .:ت
ن احساس تنھا از سوی یان ایدر ب .جاد نمودیدر ما ا» مادران و دختران« کھ خواندن سھ جلد از چھار جلد رمان

و ھر فرد  ام ھن مجموعھ را خوانده ُسخن گفتیبا ھر کھ ا - 1381از تابستان  -ت ن مدیدر ا .میگو میخود سخن ن

آواز و  ین احساس شگفتی و تحسین با خود ھما ، ھمگی را درام هکھ نقدی در بارۀ آنھا نگاشتھ و من خواند
ھ سپس ب .را ھای کوتاه تر خوانده بودم و بعد داستان را پیش» سفر در«و » حضر در«ھای  رمان .افتمیھمباز 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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عھ کند موضوعات مطرح جام میش نھ تنھا تالش یھا و پرسش ھا ق مصاحبھیاز طر یستسال عنوان کسی کھ چند
ژه نسبت بھ یعنوان فردی با عالقمندی وھ ن بیمان بھ بحث گذارد، بلکھ ھمچن را با صاحب نظران و روشنفکران

ت و کنجکاوی یو با حساس -ندی داشتھ باشد ن عالقمیبدون آنکھ سعی در پنھان نمودن ا - ھا برخی چھره
ری حاصل یگیق پیشۀ آنھا را بازشناختھ و از طریی اتصال نظری و رشتۀ اصلی اندھا کوشد حلقھ می

ن کسی یعنوان چنھ ابد، بیفکری و روشنفکری در ۀھا را بر جامع ن تالشیر این تأثیتر ای ھایشان، پایھ تالش
خود مشغول داشتھ، فاصلھ گرفتھ و با درنظر ھ مرا بھ جد ب یستسال و اندتک تک آثار شما کھ دوسعی کردم از 

د یمھش :حاصل آنکھ .ابمیای دست  یر بھ جمعبندی حتی االمکان یگانھن تأثیگرفتن مجموعۀ آنھا در مورد ا
مان ھنیخی از میا، جاندار، متحرک و تارین، پویای برای شناختی نو یچھرشاھی در قلب مجموعۀ آثار خود دریام

   .و مردمانمان گشوده است
ک یوند تفکیدر پ» مادران و دختران« ھای ن مجموعھ رمانیو ھمچن» سفر در« و» حضر در« دوجلد رمان 

ن بر بستر یاند، ھمچن خی نگاشتھ شدهیی مختلف تارھا ران در دورهیر با حوادث و تحوالت اجتماعی ایناپذ
ر و تحول ییت تغیدر وضع میسانی، اجتماعی و باورھای مردات، آداب و رفتارھای انیروزگاران متفاوت، روح

ھمانگونھ کھ در  .یستو ھر چیز بدان پیوند دارد، جارھا زندگی  ن رمانیدر ا .اند مورد بازگوئی قرار گرفتھ میدائ
  دھد؟ میوند ین با تحول و حرکت پین چنیز شما را ایچھ چ .ستیستا نیچ زندگی ایچ جامعۀ انسانی و ھیت ھیواقع

فی کھ در یھ بروم، چون نکات ظریخواھم چند کالم حاش مین پرسش، با اجازۀ شما یش از پاسخ دادن بھ ایپ .:ا.م
اد مطلبی یای بھ  ید، مرا با شیطنت و شادی کودکانھا نی کھ از آثارم کردهیرید و جمع بندی شیا دهیی من دھا رمان

ا ادعای شاعری یکھ گو -ن شخص ھم یا .ندگان فرستاده بودیانداخت کھ آقائی در جواب بھ مقالۀ من برای روزنامۀ آ
ی ضد انقالبی من سخت برآشفتھ بود و بعد ھا زده از حرف انقالب» روشنفکران« گریمثل د -سندگی داشت یا نوی

داد، در اثبات  میبھ باد  راه، کھ باب آن روزھا بود و ھر کدامش سریی بھا ی بد و زدن برچسبھا از دادن دشنام
کلمات خودم  بان طور استدالل کرده بود (یاسی ایرشاھی در ارائۀ فکری سید امیجوازی مھش اخی و بیگست
کھ  یستیا ایھالناس! این ھمان« :ام) هقش را طبعاً بھ حافظھ نسپردیکنم چون جمالت دق میی او را خالصھ ھا گفتھ

ان مشاھدات شما و مالحظات یار میختسۀ بی ایمقا» خودش مستخدم دارد! ش خانھ بر درش زنگ و درھای در قصھ
  ل بود!ین امر دخیطنتی کودکانھ در ایآن حضرت البتھ از فتوت بھ دور است، ولی عرض کردم، شادی و ش

ن مصاحبھ یچون خوب خاطرم ھست وقتی قرار ا .ک عذر خواھی چاق و چلھ ھم بھ شما بدھکارمیمن در ضمن  
بد  .انش بھانۀ گفتگومان باشدیھم بھ ثمر برسد و پا» مادران و دختران« ن پارۀید داشتم آخرید من امیگذاشت میرا 

   .آنکھ چندان مقصر باشم  ام بی هعھدی کرد
ق و یش جوابی دقیستم برایم بھ سراغ سؤالتان کھ راستش مطمئن نیبرو ،ن دو پرانتز سپاس و پوزشیپس از بستن ا 

م در حکم فکر کردن بھ صدای یگو مین آنچھ االن یبنابرا .ام هدیروشن داشتھ باشم، چون ھرگز آن را از خود نپرس
  .بلند است

ً و در نظر اول ارتباط چندانی ھم با  برای آنکھ بھ جوابی برسم پی بروزاتی در خودم می گر یکدیگردم کھ الزاما
ن درس ی انگلستاھا کی از شبانھ روزییئی کھ در ھا بھ سال .گردم میم بریی نو جوانھا بھ عقب و سال .ندارند

گر ھم بھ یرانی دیکی دو ایرانی آن مدرسھ بودم (بعدھا سوای خواھر کوچکم یاز آنجا کھ تنھا شاگرد ا .خواندم می
ر فرھنگ و یشکل، باورم شده بود کھ سف دانم ولی بی شک با ذھنی خام و بی میا بھ غلط نیآنجا آمدند) بھ درست 
کھ  یستطبیع .باشد ھ باعث سرشکستگی آن ملک و فرھنگرستانم و حق ندارم کاری کنم کیملک خودم در آن دب

ن ھر دو از آغاز زندگی در دلم پرورده یتی برگرده من نگذاشتھ بود ولی عشقی کھ بھ این رسالت و مسئولیکسی چن
ام حتی یدر آن ا .رسم  میی جوانی ھا مھیگذرم و بھ ن  می ھا از آن سال .کرد میجاد یم ایوری بران تصّ یشده بود چن

اگر تو « :کردند کھ مین جملھ شروع یشان را با ایت ھمدردیط، حتی وقتی دوستان با کمال حسن نین شرایبدتردر 
زی یچ .گریگری باشم با زبان و فرھنگی دین دیخواستم از سرزم می، خودم ن»...ا آمده بودییگری بھ دنیدر جای د

را بھ آنچھ خود  ھا و فرھنگ ھا نیگر سرزمیی داھ  بائییزم محاسن و زین بود کھ با امکانات ناچیخواستم ا میکھ 
نھ و ورافتاده یریاز رسوم و آداب د ام هل بودیشھ ماین است کھ ھمیگری ھم کھ بھ آن آگاھم اینکتۀ د .دارم اضافھ کنم

نکھ نامطلوب است منسوخ بماند، آنچھ خوب یانشان بد بوده با علم بھ ایرّد و خطی بھ جا گذاشتھ شود تا آنچھ از م
م و آنچھ نفع و ضرری نداشتھ یش بکوشیایاناً در احیم و احیا م کھ چرا کنارش گذاشتھیلش باشیبوده است بھ دنبال دال

جایز نیست، چون خ تقلب یدر نقل تار ام  ھشھ اعتقاد داشتینکھ ھمیو آخر ا .ما گذشتھ است م کھ بریاست الاقل بدان
  .سازد میدن بھ بھبودی و بھروزی را ناممکن یع رسیا حذف وقایبزک کردن  :ن استیاش سنگ جریمھ

کھ  یستھا نشان ن مشخصھیکنم تنھا وجھ اشتراک ا میگمان  .ن باورھا احتماالً جواب سئوال شماستیمجموعۀ ا 
توان از آنھا  میاست و نید کھ ھرسھ از نظر من پوبا زادگاھم و تاریخم و زبانم دارق من یوند عمیجملگی از پ

ش را منعکس کرده است نھ ددر حقیقت ایستائی و رکود ذھنی خون کند یکد داد و اگر کسی چنستا و رایری ایتصو
ت اطراف را بدون انعکاس یشود واقع میمگر  .ر و تحول استییت اطرافش را کھ در ھمھ حال در شرف تغیواقع

بستر تحول خ یتار ش را نشناخت؟یخیی تارھا نھیتوان بازتابش داد و زم میائی مداومش بازتاب داد؟ مگر یپو
  .دارد مین تحول بازمان یتوجھی بھ آن از شناخت ابعاد ا بی .جامعھ و افراد است
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ت ین دگرگونی وضعیت دگرگون شونده است و بر بستر ایغاھ شود رمان بازتاب ادبی دورانی ب میگفتھ  .:ت

ی ھا سرنوشت و لحظھ .ده استن دوران بویھای ا اری از رمانید موضوع بسیانسان در رو در روئی با جھان جد
ش َکنده شده و یھای آشنا ی بستھ با قواعد و نظم درونی و ارزشھا طیشتر از محیھائی کھ ھرچھ ب زندگی انسان

  .رندیگ میگانھ قرار یی گسترده و سراسر بھا طیھا در مح یدر کوران دگرگون
» مادران و دختران« کتاب دوم رمان» ریخ دده قدم«قیاس کوتاه در یک نگاه تطبیقی  کید برای یاگر موافق باش 

بھ سوی جامعھ باز  ک جامعۀ بستھیھا و حرکت  یئی روان از دگرگونھا نم کھ بھ نظر من در صحنھیرا برگز
ھای  یابانگردیستم کھ در خین قرن بیی نخستھا ر شھر تھران در دھھییچھرۀ در حال تغ .یستشھری شاھکار

ک خانوادۀ بزرگ یابد، بھ موازاتش پراکنده شدن ی میر تجسم یدار ماه منیر بھ صرافت رفتن بھ دیدده قدم خ
ر اقشار و طبقات یزش با سایآن و آم ۀحلقۀ بستر ین شھر و شکستھ شدن ناگزیاشرافی در گوشھ و کنار ا

ل کردگان سراسر مدعی حق و حقوق، خروج زنان از پستوھا و یانی و تحصیاجتماعی، رشد و گسترش اقشار م
ا و یھا چھ گو یر پردازین تصویکالم در ا .اند ر شدهیِت لمس تصویت و تا مرز قابلیھمھ تا حد رؤ ...و ھا یاندرون

  .ھنگام عبور از ذھن خوانندهھ و سبکپائی ب میت آرایچھ موجز و در نھا
تحوالت ن یپرسوناژھای شما در برابر ا -م یخالف آنچھ کھ تا کنون ما بدان عادت داشت بر –نکھ یشگفت آور ا 

ای ین رمان دنیگر فضای ایبھ سخن د .کنند میخورند، نھ مغمومند و نھ احساس از دست رفتگی  میاساساً نھ جا 
تی عقب مانده، خرافی، ُکند ذھن یماند بھ صورت شخص  میآنکھ از آن در  .ھماھنگ شدن با آھنگ تحوالت است 

حتی اگر در صدد جبران مافات  -ابد ی مید را در رکرد خویج دیکس کھ نتا آن .(چون شکوه اعظم) ،کند میجلوه 
و و عنی ماه طلعت و مھربانیخواھر  ان دویقدر و ارزشی برای دگر شدن قائل است (نمونھ در گفتگوی م -د یایبرن

کھ بھ فراخور زمان، با شوق فراوان  میھ دختر مستخدیاس با صفیای کھ در ق سخن مھربانو دختر اشراف زاده
 ند و بود ویب میچکاری نیبھ حال ھ» دیمف« رود در زندگی دست برزانو نھد، خود را یتھ و مفن و ھنری آموخ

ند، چون ھمان ین ھمھ تحول سرشار از خرسندی، سرزندگی و آمال و آرزویز از ایبرخی ن .ش را برابرینبود خو
مردی جوان و پر از عنوان پسری با ھوش و با استعداد در جلد اول، دولتھ رخان کھ بیا امیسرور داستان 

ک رفتار و مدرن در جلد سوم و در سراسر داستان ینده در جلد دوم و پدری نیھای واال و نگاھی رو بھ آ آرمان
نگاه شما بھ انسان  .دھد میجلو ُھل ھ خ را بیشگام و سمبل تحول است و تاریدارد گوئی خود پ میحضور دائ

   .گری استیر در جھان دگرگون شونده نگاه دیدرگ
 شوند و نھ بھ نام دفاع از می» گانگییاز خود ب« ن رو در روئی نھ دچار بحرانیچرا پرسوناژھای شما در ا 

  زند؟ یخ  یز بر میھا و نظم نو از در ست با ارزش» لھیقوم قب« و» ناموس« ،»فرھنگ« ،»تیھو«
حتی اگر افتادنش  -جی دارد یردگرگونی جامعھ مقدماتی تد .شود میگر نیا دیجامعھ از امروز بھ فردا عوض  .:ا.م

رند و اخت یگ میشتر مردم عادی خرده خرده با تحوالت خو یجھ بیدر نت .ردید با انقالب صورت بگیری جدیبھ مس
بھ عالوه  .عادی ھستند میھم مرد» ریدده قدم خ« پرسوناژھای .دھند میشوند و ھمچنان بھ زندگی ادامھ  می

داالسالم کھ ھم محتاط است و ھم ابن الوقت یمؤ :بھ عنوان مثال .کسان ندارندی رات واکنشیییھمگی آنھا در مقابل تغ
و ھم از  یستسلطنھ کھ ھم طالب عدالت اجتماعدھد؛ سردار مفخم بشارت ال میق یط تطبیخودش را با ھمۀ شرا -

نۀ فاضلھ یی مدا کھ ھوشمند است و در پیرد؛ مھراولیگ میاسی کناره یت سیاز فعال -ن یشاھی خشمگ استبداد رضا
ند؛ مھربانو یب میشم آقای تاجرزاده و اھل مماشات ترقی را در کارمندی دولت ھا شود؛ می ھا غات چپییجذب تبل

 ھا تیگر شخصیو ھمانطور کھ خودتان در بارۀ د -کند  میھودگی یرات آماده نشده است احساس بییکھ برای تغ
ھ کھ یاوضاع از وارد شدن وطن بھ جرگۀ تجدد خشنود است؛ صفرادات اساسی بھ ین داشتن ایرخان در عیام -د یگفت

ست و شکوه اعظم ترقی اجتماعی سی آموختھ است) در فکر ین نویا سرور کھ ماشیدا کرده است (یشغلی آزاد پ
و  -کند  میروز خود را کشان کشان بھ جھان امروز آورده است و از آن دل نیت دیبند خرافات ذھنیدانش و پا بی

  .الی آخر
   :ات مواضع مختلف داشتیتوان در عرصۀ ادب میخ البتھ یامان تار در مقابل دگرگونی بی 
ای کھ بھ آن »لھیقب« یھا گردد بھ ھمان ارزش میکھ بر -و کوشش در انکارش  تغییر و تحولکی نفی کردن ی

نھ  منتھا -تر است  ھا قوی گر گروهیاز د دستھن یتراوشات ادبی ادر حسرت خوردن برای گذشتھ  .دیاشاره دار
 روزگارانتر  تر و عقب مانده و خرافی تر عوامانھی ھا برای بخشغالباً ن بلکھ یشیحسرت برای جالل و شوکت پ

 انداختن و  سفره بستن و پیچھ، با دست لقمھ گرفتنو  گرداندنتسبیح ، نذر و نیاز ،بازگشت بھ دھات :لی، از قبرفتھ
  .از این قبیل

ن یی اھا تیبھ سبک و روال مکتبی کھ در واقع نظر بھ واقعھای تاریخی  ح دگرگونییضھ و تویگر توجیموضع د
از چھ راھی باید بگذرد، د باشد، یشرفت چگونھ بایدھد کھ پ میدگرگونی ندارد بلکھ در تمام حاالت بھ ھمگان درس 

ا بھره برداری از آن یدن یرسش باشند و چھ افرادی حق ید راھنماید از آن حاصل شود، چھ کسانی بایای با چھ نتیجھ
  .را دارند

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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گسترد  میشود و در مقابل مردمان  میبھ ھمان گونھ کھ در جامعھ واقع نگاه کردن بھ تغییرات تاریخی و باالخره  
  .سازد میو زندگی ھمھ را متحول 

 .ام هقائل شد دی قالبیید و نبایشرفت بایو نھ برای پ ام همن نھ حسرت گذشتھ را خورد .یستمن سویموضع من ا 
  .نی آن در آثارمیو باز آفر ام هدیتی بوده است کھ در جامعھ دیگران بھ واقعیقصدم فقط متوجھ کردن نگاه د

   
ھ ب .ار محسوس استیبس» حضر در« برسرنوشتشان در رمان میر انقالب اسالیت زنان و تأثیتوجھ بھ وضع .:ت

، ھمانگونھ کھ »مادران و دختران« در .میداد عظین رویت ایبرای قضاوت راوی در مورد ماھ یستیارعبارتی مع
ی مختلف و ھا پینش پرسوناژھای زن در تیا گزیآ .داست، حضور و نقش زنان برجستھ استیز پیاز نام اثر ن

الت اجتماعی را مشھود و تر و تحو ھا را آسان تیر از واقعیتوجھ بھ سرنوشت آنان در خانھ و جامعھ، ارائھ تصو
  سازد؟ یمتر  قابل لمس

ً  .:ا.م ت زنان در جامعھ برای یرفتھ کھ موقعیپذ یستامر ھن مسئلیگر ایکنم امروز د میتصور  .بدون شک -حتما
  .شرفت و دمکراسی و تجدد آن جامعھ حکم شاخص را داردیابی کلی آزادی و پیارز

ست  عییپس طب .ستاھ ن حکومتیان اصلی ایی تامگرا مستلزم عطف توجھ بھ وضع قربانھا پرداختن بھ حکومت
کھ از نظر من  -، نسبت بھ وضع زنان یستتر مذھبیم توتالیزی رژیکھ در صدد وصف شالوده ر»حضر در« راوی
مسئلۀ » حضر در« محور .اعتنا نماند بی -بودند اسالمی ن متحجر ین شدۀ بازگشت بھ قوانییش تعیان از پیقربان

ا فراھم آوردند، پرداختھ ئی کھ موجبات انقالب رھا ب و گروهجوانب انقال میست، چون در آن کتاب بھ تمایزنان ن
 ،ار مھم بودیج آن بسیاما توجھ بھ موضوع زنان برای روشن کردن جھت انقالب و مشخص کردن نتا .شده است

  .دیبخش میمنسجم  میساخت و بھ آن معنی و مفھو میر کلی را ممکن یچون عرضۀ تصو
و ھم  ام هکھ در جامعھ شاھدش بود یستتیقت ھم انعکاس واقعیدر حق» خترانمادران و د« برجستگی نقش زنان در 

گاه زنان بھ گمان من در یجا .ت در آثار ادبی خودمان ین واقعیستھ از ایدن بازتابی شاید واکنشی نسبت بھ ندیشا
ین من بھ ا .دست کھ آنھا در اجتماع اشغال کرده بودنگاھی یتر از جا ھای ما بسیار ناچیزتر و کمرنگ داستان

تان  ینجا با تکرار ھمان توضیحات خستھو ا ام ھن مختصر، پرداختیتر از ا موضوع در یکی دو سخنرانی، مفصل
آمده » شھیھزار ب« کنم متنش در میال یاست و خ» ر زن در ادب معاصریتصو« کی از آنھایعنوان  .کنم مین

  .باشد
ش از سرنوشت یب -ده است یار دیر و بم بھ خود بسی، زای کھ بر ما و ملک ما گذشت سرنوشت زنان، در سده 

افت یی نسبی کم کم دست ھا بھ آزادی :برد میرانی پرده پوش بود و در جھل بھ سر یدر آغاز قرن زن ا .مردانمان
 ھا نھین سو در اکثر زمیی قرن بھ اھا مھیت نقشش در جامعھ آگاه شد؛ از نیکانات و اھمام ھو خرده خرده ب

 .رد بھ حسابش آوردم میا در آخر قرن باز بھ بند اسارتی گرفتار آمد کھ دوباره کفن پوشش کرد و ند؛ تیدرخش
  انصاف! -ن سرنوشت یا یستسرنوشت غریب

   
ر فضای انقالب یپردازند کھ تحت تأث میو رخدادھائی  ھا بھ دوره» سفر در« و» حضر در« ھای رمان .:ت

با بازگشتی بھ گذشتھ، سرنوشت جامعھ و مردم » مادران و دختران« اّما .دندیامدھای آن از جملھ تبعیو پ میاسال
   .کند میت یری آن روایی تأثھا ۀ انقالب مشروطھ و شعاعیش و در سایک سده پیرا از 

د، در ضرورت پاسخ بھ یزده، بھ گذشتھ بازگرداسالمی ران انقالب یدن اید، پس از بھ قلم کشیم گرفتیچھ شد تصم
مادران « ک سو و چھار پارۀیاز » سفر در« و» حضر در« ان دو رمانیشما حلقۀ ارتباطی م کدام پرسش؟ خود

  د؟یکن میف یگر را چگونھ توصیاز سوی د» و دختران
مادران «بھ فکر پرداختن رمانی چون » در سفر«و » حضر در«ھای  آنچھ سبب شد کھ پس از نوشتن کتاب .:ا.م

دچار اسالمی نکھ بدانم چرا و چھ شد کھ بھ بالی انقالب یو مداومم بود برای اتابانھ  بیافتم، جستجوی بی» دخترانو 
ت آن یفیت و کیو برای درک ماھ -ک ما یا الاقل ماجرای گذشتۀ نزدیت امروز ما بود یچون آن دو رمان حکا .میشد

د بھ یرحلۀ نخست بان کار در میدم کھ برای ایجھ رسین نتیو بھ ا -آمد  میخی از واجبات بھ شمار ینۀ تاریپسزم
چھ « و» چرا« نید سرانجام جوابی برای اینم تا شایگذشتھ است کنار ھم بچ ما عقب بازگردم و حوادثی را کھ بر

ستم و تحوالتش سزاوار است کھ بھ رشتۀ یران قرن بیدم کھ این پرس و جوھا و جستجوھا دین ایدر ح .دا کنمیپ» شد
  .ده شودیر کشیتحر

عنی نقطۀ عطف اساسی و بزرگ یت، یانقالب مشروط :گشتم روشن بود میست بھ آن باز یبا میخی کھ یمبدأ تار 
  .ع تجدد گذاشتیدان وسیرون رفت و پا بھ میران از جادۀ تنگ سنت بیعنی جائی کھ ایخ معاصر ما، یتار

خ یائی تارر قھقریعنی آغاز سی، اسالمیانقالب  :دم روشن بودیرس میست بھ آن یبا میخی ھم کھ یت تارینھا 
ای پھناور تجدد خارج شد و در گنداب خفقان آور خرافات و تعصبات یران از دریعنی جائی کھ ایمعاصر ما، 

  .مذھبی فرو رفت
ن کار از زبان و یبھ نظرم آمد ا .خی رخ داده بودین دو واقعۀ تارین ایماند وصف تحوالت حدود صد سالی کھ ب می 
  .ان شودیق زنان بھتر بیباشد و از طر سریک خانواده میی مختلف ھا د نسلید

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ق یشگاه، بنده و بھ تحقیدر آزما یستھ بھ خشکی و بی روحی تشریح جسدن نحوۀ حرف زدن در بارۀ آثارم، کیا 
کنم!  میخی صحبت یای تار اکثر رسالھا حد یکند! انگار دارم از متن گزارشی  میحوصلھ  شما و خوانندگان را بی

رمان » مادران و دختران« د اضافھ کنم کھ طبعاً چھار پارۀیتی کتابم را نرمانم اجازه بدھنکھ خوانندگان آیبرای ا
و انعکاس اوضاع اجتماعی چون سی جزم و جفت ھم نشستھ است یش با مالط قصھ نویاست و تمام اجزا و ماجراھا

  .ختھ استینۀ داستان آویای برزم پرده
   

 را با سپاس فراوان بھ حساب» عذرخواھی چاق و چلھ« ت و صفای نھفتھ در آنیمیھمھ صم نیما ا .:ت
دوارم یپس ام .ستیاق و انتظار خواندن پارۀ چھارم نیآتش اشت م کھ ھنوز آبی بریاّما چھ کن .میسینو می» تالش«

از » مادران و دختران« ا جلد چھارمینکھ آید و آن ایریت از نابردباری شخصی دارد، خرده نگیبر پرسشی کھ حکا
م یم بگوئیتوان میا یکند؟ آ میوصل ن» حضر در« را بھ» ماه عسل شھربانو« دادھایآمد زمانی و رو پی نظر
ران یخ تحوالت اجتماعی معاصر ایک اثر چھار جلدی بلکھ در شش جلد رمان بھ تاریرشاھی نھ در ید امیمھش

  پرداختھ است؟
  .ارانھیو ھوش یستگیرم، خاصھ کھ سئوال منطق میابداً خرده ن .:ا.م
ث زمان بندی عرض کنم کھ یاز ح .ن شش کتاب توجھ شده استیا مید بھ تحوالت اجتماعی در تمایبدون ترد 

توان  میو  -ک نسل یعنی زمان بھ بار نشستن ی -سال است  20حدود » مادران و دختران« ان ھر پارۀیفاصلۀ م

ا در کنار پارۀ آخر آن رمان چھار یر ان دو پارۀ آخیھر کدام جائی م» سفر در« و» حضر در« گفت کھ ماجراھای
بھ عنوان  .ن چھار بھ کلی با ھم متفاوتندیوستگی موضوع و نحوۀ نگاه ھنری، آن دو و ایاما از نظر پ .جلدی دارد

ً  ھا ن رمانیخی در ایع تاریمثال درشت نمائی وقا » در سفر« و در» حضر در«در  .یستکسان نیمطلقا
بھ عکس، » مادران و دختران« اما در .دیتبع :یند کھ انقالب است و پیامد آنتاریخ تحت شعاع حادثۀ ھا تیشخص

سھ با یئی شده است، در مقاھا خ کھ بھ آن مکرر و جای بھ جای اشارهیند و گذر تارینما میپرسوناژھا برجستھ 
شد کھ ھر شش بھ شود مدعی  می ،ھمانطور کھ در ابتدا گفتم ،نیبنابرا .شود میکاراکترھای داستان بھ عقب رانده 

   .رمشابھیئی کامالً غھا با سبک ان قرن ما پرداختھ است منتھیتحوالت ا
   

داد، مسلماً شوق ما و حوصلۀ خوانندگان عالقمند بھ آثار  میما مجال » دفتر« شیرشاھی اگر گنجایخانم ام .:ت
کنم  مید، ھنوز فکر نده و گفتھ شیبا ھمۀ آنچھ پرس .شتری بودیار بیھای بس  شما آماده برای طرح پرسش

 .میشتر آثار شما گشود، بازکرده باشیروی شناخت ب توان بر میشماری کھ یای بیم جز اندکی از زوایتوانستھ باش
ن بھ یشتری کھ صاحب نظران و منتقدیدواری بیم و با امینیھم با شما بھ گفتگو بنش نده بازید بھ آنکھ در آیبا ام

ھم در خدمت دورانی نو کھ  ات و زبان فارسی آنیارزش بی ھمتای آنھا برای ادبتری بھ آثار شما و  ندهیشمار فزا
ن گفتگو یی فردی را دارد، باب اھا ھم رنگ کنجکاوی رود آغاز شود، بپردازند، با طرح پرسشی کھ باز میتازه 

   :میبند میتان یشگی شما و از صبوریرا با ھزار سپاس از لطف ھم
ھای رنگارنگ آن دخترک شاد و سرزنده و کنجکاو کھ در  الیف و سرشار از خای کودکانۀ صایبا توجھ بھ دن

افتھ و مطمئن بود اگر جعبۀ یاش  دردانھ داد نوشتن را در وجود عزیزگرمای استع» آقا جانش« ھمان آغاز
؛ با ھ کند، او روزی آسمان ادب فارسی را آفتابی خواھد ساختیجادوئی قلم و دوات و ابزار نوشتن را بھ وی ھد

و خوشی اعضای » ش و نوشیع« و بھ پاس احترام و مالحظھ» رسم ُکردان« نی کھ بھینکھ آن جنیدانستن ا
خرج داد و در ھ شتر صبوری بیھفتھ ب کی -ا آمدن یرغم عجلھ و شوق بدن یعل -زده نوروز یخانواده در س

ات یشاه را برای حضور در عرصۀ حبای بھاری کرمانیکی از روزھای زیخره انتظار ماند و باألزھدان مادر بھ 
رد و در بلوغ و یگ مین بھ بازی یرین شینچنیکھ در آغاز نوجوانی عشق را ا» نقاھت« د؛ آن دختر داستانیبرگز

شناسد و  میز ین شگفت انگینچنیبائی و قدرت سحر عشق را ایسّر ز» در سفر« دِ یھای تبع پختگِی احساِس سال
خود، ھ ار؛ و آن زنی کھ در وفاداری بیھای بس رک و شوخ طبع داستانیزجوان » سوری« ا آنیشناساند؛  می
چکس یا حساب جسارت در رفتار و شجاعت در گفتارش را بھ ھیالش و یچگاه حساب بلندای پرواز آرزوھا و امیھ

 ھ وینھ بھ پسر و داماد و در و ھمسا» تھران -خرمشھر « حاضر در کوپۀ قطار» ن خانمیپرو« پس نداد، نھ بھ
 در« خواه رمانیا آن زن روشنفکر آزادیدر کنار و اکناف؛ » ای روشنفکران فرقھ«در خیال و نھ بھ ل حاضر یفام

ی حفر گور آزادی زنان را ھا از ھمان آغاز نشانھ» اری شعوری متعارفیتنھا بھ « قول خود شماھ کھ ب» حضر
بد رفتاری « مھربان و نرمخو کھ چو پای» شھربانوی« ز با آن برخاست؛ آنید و بھ ستیداسالمی در انقالب 

اند؛ آن ینما مین یای آھن کوبنده و اراده می، خشیدان حضور خود، بھ میان آید، مصممو تنگ شدن م» ھا میابراھ
بھ احترام  ت خدمۀ خود ھمواره سریت و حمایت، حمیک رفتاری، احساس مسئولیکھ در برابر ن میشاھزاده خان

   .داند میک رنگی، محبت و عشق متقابل، خود را با آنان برابر یی، آورد و در وفادار میفرود 
ا یرشاھی را بنگارد، آید امیوگرافی مھشیھمھ، اگر روزی کسی از عالقمندان برآن شود، ب نیبا توجھ بھ ا 

  شتر ُخلق و خوی شما برای عرضھ خواھد داشت؟یای برای شناساندن ب ھای تازه نکتھ
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کھ بعضی از صفات بد و  ام هلی من کارش آسان نخواھد بود! من البتھ ھرگز پنھان نکردوگراف احتمایطفلک ب .:ا.م
اری نکات یبھ عالوه بس .ام هم بھ وام دادھای ی کتابھا تیک و نظرات درست و نادرستم را بھ شخصین

ی ھا ھرمانسنده و سرگذشت قیان شرح حال نویی مھا اما اوالً تفاوت .شود میده یم دیک در کارھایوگرافیاتوب
ً یئی کھ بھ صھا در ثانی حتی در قصھ .است از شمار خارجداستان   غۀ اول شخص مفرد نوشتھ شده است الزاما

خودم بھ کلی  ھا ای از داستان دیگر اینکھ در تعداد قابل مالحظھنکتۀ  .ستیت نیروا» من« سنده الگویینو» من«
کھ  میو غالباً سھ ام هالی پروردیت واقعی و خیق چند شخصینکھ چھ بس بارھا پرسوناژھا را از تلفیو آخر ا .بمیغا

  ست!یسھم پسری ن ام هبھ خودم داد
را بھ  ھا تیگر شخصیا دیت راوی یدش مرحمت دارند صفات مثبت شخصیسنده و عقایمعموالً خوانندگانی کھ بھ نو

سنده یبا نو ھا تیگرفتن از شخصسنده و نظراتش بی لطفند بھ عکس، با خرده یدھند و آنھائی کھ بھ نو میوی نسبت 
د آن کسی کھ یآ میچ بدم نید و من با کمال خودخواھی ھیق بھ گروه اول تعلق داریکنند! شما بھ تحق میھ یحساب تسو

د از یم نگاه کند تا شایپردازد گاه و بی گاه از چشم پر مھر شما بھ من و زندگ میروزی بھ نوشتن زندگی نامۀ من 
  ب من شود! ید مختصری ھم نصیا رمانان من دیدهاسنی کھ شما در قھمح

   
  .کران از شمایرشاھی با سپاس بیخانم ام .:ت

  
   2003برابر با نوامبر  1382آذر  آبان / نقل از نشریۀ تالش (شمارۀ ویژۀ مھشید امیرشاھی)*

 فرخندۀ مدرس :گفتگوگر
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  *ھنر مرگ پذیر نیست

   
   
   

ار جالب است ی، بس، از جملھ خود مناند ثار شما را دنبال کردهآھ ک یز کسانا یاریبس ی، براخانم امیرشاھی :.س
نم تا در مورد د بدون مقدمھ از شما خواھش کین ھم اجازه بدھیھم یبرا .یمشتر در مورد شما بدانیکھ ب

  ...ن تای و نوجوانی، کودکارتباط شما با خانواده .بگویید  مانیتان کھ کمتر شناختھ شده است، برابیوگرافی
خودش بود و بر حسب  دورانن چپ یمادرم از فعال .یشاھو پدرم امیر امیر یستلود خانلرمادر من مو .:ج 

یا ا از اقوامش بودند ی یاران حزب توده ھمگذانگیبن .شد یشرو محسوب میو پ یزمان جزو زنان مترق یھا فیتعر
و  یانوریو ک یو طبر یا و الموتیو اختر ک بارھا و بارھا عبدالصمد کامبخش یمن در زمان کودک .از دوستانش

   .ام دهیمان د یگران را در خانھد
 یدر انگلستان زندگ ن دو مثالً یاگر ا .نداشت یا  یانھبود محافظھ کار و با چپروان م یپدرم بھ عکس، آدم

ً  می کھ ھمھ  -ران یدر ا .ویاز اعضاء حزب کنسرواتاحتماالً و پدرم  بود میحزب کارگر  عضو کردند، مادرم حتما
ھ کھ در ھمان انگلستان کیدر صورت د متحجر و مرتجعیآ میبھ شمار  یمحافظھ کار آدم - خواھند چپ باشند می

، یر زنن نخست وزیلاوّ  .حزب کارگر نو آورترند یاند کھ از رقبا نشان داده چندین باروھا ی، کنسرواتمثالش را زدم
 یتأین جرحزب کارگر چن .را محافظھ کاران سر کار آوردند یھودیر ین نخست وزیلاوّ  ر عزب وین نخست وزیلاوّ 

ر است کھ ین تعبیبھ ا .ھا ھمیشھ مصداق ندارد بگویم کلیشھم کھ دن آوریا ین مثال را برایا .از خودش نشان نداد
ید بھ ھر حال شا .یم بندین تقسیا یر جھان سومیخوانم، نھ با تعب میمن مادرم را چپ و پدرم را محافظھ کار 

اما در  .اش از شھزادگان قجر بودند چون خانواده - آمد میبود اگر مادرم محافظھ کار از آب در  میتر  معقول
  ل من اتفاقات معقول کم افتاده است! یفام

مادرم ھم  .داشت یا  العاده آمد و ھوش فوق می یمیقد ای بود، از خانواده یپدرم از قضات برجستھ دادگستر
م، خودمان دست و ینھ دارین زمیھر چھ در ا .میا ی بھ ارث نبردهم از پدر و مادر خنگیواھرھامن و خ .ھوشمند بود

  م! یا ردهپا ک
ن یبھ ا .داشت یسر پر شورو وستھ بود یحزب توده پ سازمان جوانانبھ  یآشوب ھم از نوجوانخواھر بزرگم شھر

  !... سمیسم، کمونیکنسرواتسم ،یالیسوس :زده شده بود» یسمیا« انگ یما بر سر در ھر اطاق ۀیب در خانترت
ط پر بحث و جدل گوش کردن یارم بود و در آن محیبخت  یدا کردم! ولیت پیھا حساس سمیبھ ا یمن از ھمان بچگ

در من بود در  یذات یک نوع فضولی .رفتید پذیرا با یدم کھ فقط حرف منطقیجھ رسین نتیاد گرفتم و بھ ایرا 
 .داشت ین کنجکاویدر ساختن و پروردن ا یخانواده سھم بزرگ یکنم فضا میکر و ف» چگونھ« و» چرا« جستن

  .در من انصاف بھ وجود آورده است ین مجموعھ مختصریخواھد فکر کنم کھ کل ا میدلم 
 :ار بودیگر ھم اقبال یک بابت دیمن بود، از  یم) کھ لذت زندگیکن میش یشانھ صدایخواھر کوچکم مھوش (م یسوا

   .ام  دهیان کتاب و کاغذ لولیاد دارم در میکھ بھ  یھر دو اھل کتاب بودند و من از روز پدر و مادر
   

  .کنید تا بھ مادر اینطور کھ پیداست ، شما بھ پدرتان احساس نزدیکی بیشتر می :.س
مرا بھ  یبعد مادرم بھ اروپا آمد و وقت .فقط شش ھفت سال اول عمرم را .ام کرده یکم زندگ یلیمن با مادرم خ .:ج 

شھ یگرم با او ھمیدو خواھر د .دمید میالت کوتاه مدرسھ یدر انگلستان فرستادند او را در تعط یشبانھ روز
ً  .آشوب با او ھم فکر بودی بھ او بستھ است و شھرلیشانھ خیم .تر از من بودند کینزد دوست داشت  مادرم طبعا

رغم اختالف نظرھا، تبادل  ی، علبا پدرم ی نبود!اضمن ر یند و از چموشیما بب ۀدر ھمبازتاب افکار خودش را 
 یکین و نزدیریش ۀبلھ درست است کھ من با پدرم رابط .تر بود ی با او آسانزندگ اصوالً  ...تر بود ر آسانفک

  !یتو طرفدار حاکم معزول :گفت میپدرم  .شھ مدافعش بودمیاب مادرم ھمیداشتم، اما در غ
سفم أیار متدادم و بس ینم یول ....دھم  میح یکھ مادرم را بھ او ترج ام احساس را دادهین گاه بھ پدرم ا کنم خیال می

بچھ نبودم اما  - د من پدرم را زود از دست دادمیدان می .ندادم ششھ نشانیم را ھمحدّ  یب ۀیاتش عالقکھ در زمان ح
   .نبود رفتنشاو وقت 

   
  بود؟ شما سھ خواھر چگونھ ۀرابط .دشما دو خواھر داری :.س

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ید کردم با میبھ خواھر کوچکم عشق مادرانھ داشتم و حس  . یستت خاصیبودن، موقع یوسط ۀیت بچموقع :.ج 
ت یخوردم کھ ترب میسال غصھ  یھا کردم و سال میبھ خواھر بزرگم بھ چشم  قھرمان نگاه  .مدام مراقبش باشم

ال اقل کمتر نگرانش بودم چون بھ  .خوردم میتر شدم کمتر غصھ  بزرگ یوقت .ده استیاو را از خانواده بر یحزب
خواھر کوچکم ھنوز ھم ادامھ  یبرا ینگران .ردیگ میداشتھ باشد سراغم را  یازیده بودم کھ اگر نیجھ رسین نتیا

ون حکم یدخترش کتا .تر از خواھر بزرگم بوده است یشھ گرمام با او ھم رابطھ .و حساس است یعاطف یلیخ .دارد
 .میستیھ نی، چندان بھ ھم شب َخلقی و ُخلقی یھا شباھت یبھ ھر حال ما سھ خواھر بھ رغم بعض .رددختر دوم مرا دا

از  ،چیسھ خانواده کھ ھ :کرد میحش یتصح یگریدوست د .دیمختلف ۀانگار از سھ خانواد :گفت میاز دوستان  یکی
  مختلفند! ۀسھ کر

   
  داد؟ ا آزار میمادر و خواھر بیشتر شما ر» چپ« چھ چیزی در افکار :.س

 یآن ھم با آن ھمھ ادعا -دوست ندارم کھ دورۀ بچگی دیدم ھا را  یچپاز آن دستھ  یتفکر استبداد من اصوالً  .:ج 
 ینی، مطلق بدنردک میھا از آن استفاده  کھ دائم در استدالل ییھا »دینبا« و» دیبا« !یو آزاد منش یخواھیآزاد
 یھا گفتن» قیرف«» قیرف«س و انگلس، ن و مارکیلن یھا ھ گفتھشمار ب حد و  یب یھا ، استناد کردنیفکر

از تصنع  .کند میمرا خستھ » یک شکلی« .دھد میداد و   میھا مرا آزار  نیا ۀھم ...» یقالب«یشات ، گرایتصنع
  .ستیل ننزَ مُ  یۀمن آ یز برایچ چیھ .آورم میمان نیا یچ قرآنیمن بھ ھ .زارمیب

ند ردک مید و تصور ندیدن می شانخود» انحصار«ی را در اسیاست و کار سیا سھ این نکھ اصوالً یگر اید ۀنکت
  .دھدبد انجام یداشتھ باشد و کار مف یاسیتواند ذھن س میکھ مانند آنھا فکر نکند ھم  یکس

کرد  میانداخت و وادارم  مین بود کھ ذھنم را بھ تکاپو یا -ھمانطور کھ گفتم  -ھا  ن حرفیدن ایمثبت شن وجھ
   .خودم را بسازم یھا دستگاه استدالل ن گونھ سخنیا رد کردن ایرفتن یپذ یبرا

   
برخورد نزدیک  - ھای خاص سیاسی یا بھتر بگویم با دیدگاه - شما از یکسو در محیط خانواده با سیاست :.س

، انھط خسوی دیگر روابط سیاسی حاکم بر جامعھ و حکومت وقت است کھ ھمزمان در بیرون از محیاز  داشتید،
  فضای سیاسی حاکم چھ بود؟ نظر شما راجع بھ حکومت پادشاھی و اصوالً  .عملکردھای خود را داشت

 ۀو نفوذ خانواد یمشکلم در دخالت شاه بود در امور حکومت .ی نداشتممشکل یم مشروطھ سلطنتیمن با رژ .:ج 
 مرداد ھم شدتش روز 28از ش بر ھم زدن اساس مشروطھ است و بعد یکھ معنا ... یل کشوریدر مسا یسلطنت

 .زدم میاد حرف یبا پدرم در مورد مصدق ز .بود یت جذابیم شخصین ھم دکتر مصدق برایھم یبرا .افزون شد
حزب  یھا زانیچون اعضا و سمپات .بود موضعش مشخص بود میش ما یمادرم آن زمان در اروپا بود و اگر ھم پ

گاه اظھار  .مصدق نبود یچون و چرا ین بیپدرم ھم از جملھ موافقم ید بگویبا .دادند میتوده مدام بھ مصدق فحش 
دلم  ین بچگیاما من در ع .مصدق بھ مملکت لطمھ بزند یھا یتندرو یکرد کھ ممکن است بعض می ینگران

 یھا د و قلم آدمیخ و اسناد آن دوران را از دیتر شدم و تار بعدھا کھ بزرگ .خواست افکارش را دنبال کنم می
شتر یوطنم روز بھ روز ب یاو برا یھا شتر خواندم، ارادتم بھ او و آرمانیمختلف با دقت ب یھا زبانھ ب مختلف و

   .شد
ی رفتارشان بھ جا -ل یاز صدر تا ذ - ینکھ تمام افراد خاندان پھلویم اید بگوین باره بایھم کھ در ا یگرید ۀنکت
 ۀحرص بھ ثروت رضا شاه و رفتار متکبران .اردسف دأی ت، کھ جابود» دهیتازه بدوران رس« بودن» شاھانھ«

 ۀخواھد لقم می یکرد کھ اول میھ یشب یکند بھ ارباب دھ یپادشاھ ۀستین دو را شاینکھ ایا یمحمد رضا شاه بھ جا
کھ در ھر حال مال  یت بگذارد! نانت منّ یھر لقمھ نان بر رع یخواھد برا می یت بقاپد و دومینان را از دھن رع

ب ین مصایاز ا اگرمملکتم موافق بودم  یخیالصھ کنم، من با نفس سلطنت با توجھ بھ بافت تارخ .ت استیرع
   .بود می یبر یادیبن
  

  را آغاز کردید؟ چگونھ نوشتن :.س
 و - ان قلم و کاغذ یم ای  ھسم، رابطیکھ توانستم اسم خودم را بر کاغذ بنو یو از زمان یکودک یاز ھمان ابتدا .:ج 

ین رابطھ موجود ھنوز ھم ا .توان نامش را آغاز نوشتن گذاشت میبھ وجود آمد کھ  - من و کلمھ ان یجھ میدر نت
شھ یل ھمین دلیبھ ھم .شود میجاد نیم ایوتر با کلمھ برایا دستگاه کامپیپ ین تایق ماشیکھ از طر یا رابطھ -است 

   .دیآ میوتر یکامپ یا رویشود  میپ یسم اول با دست است بعد تاینو میھر چھ 
دور بودن از  .در انگلستان بودم یشروع کردم کھ در مدرسھ شبانھ روز یرا از زمان یطور جدھ اما نوشتن ب

بود  ین باریاول .زدم میق نوشتن با خودم حرف یدر واقع از طر ...مرا وادار بھ نوشتن کرد  یزبان فارس یفضا
شکل « خواستم با مید یشا .با خود بود یگفتگو ینوشتن نوع .بودم ماندهجدا » زبان« از یطوالن یمدت یکھ برا
   .را پر کنم» ھنگ کلماتآ«ی خال یجا» کلمات

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 یسالگ 18و  15ن یب یعنیاست کھ در آن دوران،  ییھا طرح -» کوچھ بن بست« - ن حجم کتاب اولمیشتریب

ھا بچگانھ  نوشتھ .ختمیر ر، دوھ بھ چاپ سپردمخواستم کتاب را منتشر کنم، دو سھ برابر آنچھ را ک یوقت .ام نوشتھ
   .دمیپسند میگر آنھا را نیبود و د

   
   ؟»ادبیات« تحصیل کردید و نھ» فیزیک« چرا در رشتۀ :.س
ک یزیاما ف .بش کنمیتعق ییتوانم بھ تنھا می، ھمراه من استھمیشھ ات یکردم ادب میل کھ فکر ین دلید بھ ایشا .:ج
البتھ من  .انجام داد ییتوان بھ تنھا مین یکھ در کار علم یمراحل یط از بھ استاد داشت، بھ البراتوار و خالصھین

ھا در  ھا و کتابخانھ ات در کتابیاستادان ادب امنتھ .مراحل دارد یاز بھ استاد و طین یا ھ آدم در ھر رشتھمعتقدم ک
   .جست یدانشگاھ یھا ھا و کالس شگاهید در آزمایک را بایزیدسترسند و استادان ف

ھا و خواندن  ادداشت برداشتنیز یک نیزیل فیھنگام تحص یحت .ام ات ھرگز جدا و دور نماندهیاز ادب بھ ھر حال
م یبرا ینیپلیسید یعنی - آماده کرده باشد  یکار ادب یک ذھن مرا برایزیکنم خواندن ف میفکر  .وقفھ بود یب یآثار ادب

ن یبنابرا .فتم و حد و اندازه از دستم در برودیب» سمیلمانتا یسانت«ی ھا چالھ چولھ بھگذارد  میجاد کرده است کھ نیا
   .ستمین یناراض میلیتحص ۀاز انتخاب رشت

   
  آیا استفادۀ دیگری از این رشتھ کردید؟ :.س

» ینفرانکل« ۀھ در موسسبعد ھم ک .ک درس دادمیزیران برگشتم چند سال فیبھ ا یوقت .کم یلیدر واقع خ .:ج 
  .کردم  می یراستاریرا و یعلم یھا کتاب ی، تا مدتاستخدام شدم

   
ای بھ  در چھ دوره .دای ردهشاھی، شما بیش از نیمی از عمرتان را در خارج از ایران زندگی کرخانم امی :.س

  ایران بازگشتید؟
قصد، گذراندن  .بود یالدیم 60ماندم سال  یران برگشتم و چند سالیکھ بعد از سفر بھ انگلستان بھ ا یاول بار .:ج 

ن سفر بود کھ قالب انداختند و گرفتندمان و شوھر یدر ھم یول .س برگردمیالت بود و قرار بود باز بھ انگلیتعط
  ...م و یکرد

   
  ؟با چھ کسی ازدواج کردید :.س

 -ھم کردم  یپس از آن شوھر دوم .م استید، دخترم مریانجام ییکھ بھ جدا ،ن ازدواجیا ۀثمر .یبا فرخ غفار .:ج 
زشت و دردناک بود کھ با  ین بالھت دوم بھ قدرید داشت! ایمن انتظار کار معقول نبا ۀو خانواد عرض کردم از من

   .بزنم یخواھم از آن حرف میشما ن ۀازاج
   

  آیا ھنگام ازدواج اول، کتاب اولتان چاپ شده بود؟ :.س
 یبعض .بود یش اتفاقیلم کم و بانتشار کتاب او .یھا شروع کردم بھ سامان دادن بھ زندگ ییبعد از جدا .نھ، نھ .:ج 

ھنوز نوشتن  یینوشتم ، اما گو میبلھ  .یسینو میم کھ تو یما مطمئن :گفتند می یجدگاه و  یاز دوستان گاه شوخ
و  یبھ عالم خصوص یول .یسیالبتھ نھ حالت درد دل داشت و نھ صورت خاطرات نو .حرف زدن با خود بود ۀادام

ن مسئلھ ھمزمان بود با یا .ھا را خواندند قصھ یخره چند نفرباأل .یعموم یاینھ بھ دن - ی خودم تعلق داشتشخص
ن باال زدند و ین بودند کھ آستیقت ھمان دوستان ھمکار من در فرانکلیدر حق .ینفرانکلموسسۀ شروع کار من در 

  .گر کارھا را بر عھده گرفتند و کتاب آماده چاپ شدیو د یو صحاف ینیحروف چ
   

  العمل خانواده نسبت بھ شما چگونھ بود؟ ، عکس»کوچھ بن بست« اولین کتابتان پس از چاپ .:س
مادرم و خواھر کوچکم  یبرا .کان خبر از چاپش نداشتیاز نزد یسر و صدا چاپ شد و کس یب یلیکتاب خ .:ج 

پدرم  .باشدده یستم کھ خواھر بزرگم آن را دیمطمئن ن .فرستادم یادداشتیک جلد با ی، اروپا بودندکھ ھردو در 
ھا  از قصھ یکی یۀن نسخھ در حاشیبر ا .ده بودشید ین کتابفروشیتریپشت و یتصادف - یدک نسخھ خریخودش 

 .ست»ھا سگ« اسم آن قصھ» .یستیبایت داستان زینھا یب شد، مید نوشتھ ین مطلب نباینکھ ایجز ا« :نوشتھ بود
شتر اھل ادب و شعر بود و یمادرم ب ،در خانواده -ا نھ یم دانم اشاره کرد مین .ار شاد کردین لطف پدرانھ مرا بسیا

د بھ یشا .کرد اشاره، پدر بھ استعداد من در نوشتن ھ اول بارب است کیاما عج .داشت یو حقوق یاضیپدرم مغز ر
   .گفت کھ قلم مرا دوست دارد میگاه بھ من  یگاه و ب .داشتم یان سال نامھ نگاریل کھ من با او سالین دلیا
ً  ۀبار نوشتھ بود در یاز مجالت مطلب یکیدر  یدشت یمحصل بودم، عل ھنوز یار وقتکبی د و یبا د شعر نو و طبعا

یم فرستاد با مجلھ را برا .دانست کھ من دارم میانھ نداشت و یشتر ھم نسالنش با شعر نو میمثل ب مپدر .یمنف ینظر
البتھ در نامھ و خطاب بھ  -ھم بھ آن دادم  یجواب مفصل، من نھ فقط مقالھ را خواندم .ید بر خواندن مطلب دشتیکأت

 :گفتھ بود یا با بزرگواریرمرد ھم گویپ .نشان داده بود یھ مرا بھ دشتینکرده بود و جواب یانصاف یھم ب پدر -پدرم 
  دارد! ییواین دختر شما عجب قلم شیا

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خانواده کھ با من با ھمان  بود از افراد یسد، تنھا کیشتر ندیمرا ھم ب یھر حال پدرم کھ دو مجموعھ از کارھا بھ
از آنھا  یاگر کس و آورد میبھ حساب » اه مشقیس«  مرا یھا کنم مادرم نوشتھ میال یخ .مھر پدرانھ حرفش را زد

ن بود کھ چون مرا یتصورش ا کرد! احتماالً  میز یبھ حساب خودش وار ھا را فیزد ، تعر می ین حرفیبا تحس
 م حرفیھا ، با من از نوشتھیا رفتکھ از دن یمن بتراود از اوست! خواھر بزرگم تا زمان ده است ھر چھ ازیزائ
   .داشت یف! چون شعور ادبیح .نزد

  
تحت تاثیر افکار چپ قرار  دانیم ادبیات شدیداً  کھ می - )چھل (دھۀ - زمان العمل جامعۀ ادبی آن ـ عکسس.: 

  داشت، نسبت بھ اولین اثر شما چگونھ بود؟
ھ یدا بود کھ کار من شبیھمھ از آغاز پ یباشد! آنچھ مسلم است برا یو آخر یدوار بودند اولیھا ام یلید خیشا .:ج 

ن کار در یا ۀ، دو نقد دربارنماگر اشتباه نک .کارھاست یھر خودم پامُ  .یستگرید یدر حال و ھوا .ستیھ نیکار بق
 500بھ عالوه فقط  .یا بندرینجف در ۀنوشت ین و دومییآبھ قلم ھوشنگ مھر یکی -! یسیھان انگلیھر دو در ک -آمد 

فکر » دوستان« دوم کھ منتشر شد ھمان ۀکرد! مجموع می یرفع نگران» دوستان« ن اثر چاپ شد کھ ازینسخھ از ا
ھا  کھ در آمد، درس دادن یاد شود! سومیسنده زینو ینزنند بھتر است، چون ممکن است رو یکردند باز ھم حرف

ً ید کرد و احیھ باچ :آغاز شد البتھ  .زدند میاز نثر من حرف  ،کج و معوج یبا نثر ،ھا ید نوشت! بعضیچگونھ با انا
 اد بود و نثر پر دست اندازی، اما ھمان موقع ھم وسواسم در کار زیش داشتمدر پ یمن جوان بودم و راه دراز

  .شد میحم یاسباب تفر» نتقدانم«
بارھا و ھمھ  .تنھا بود یط ادبیآن زمان تعلق نداشت، در مح باب یفکر یھا شیمثل من کھ بھ گرا یبھ ھر حال آدم

ل یبھ دال .فراری بودمھا  یدستھ بنداز  .سمیسم و خوب بنوینکھ بنویبود و آن ا یک نکتھ اساسیمن  یام برا جا گفتھ
آدم جوان باشد،  کھاست  یعدالت یگفتند ب می» ھا عدالت طلب« .وجود داشت یمختلف در مقابل من مقاومت منف

! یق ھم باشدن و تشوی، منتظر تحسی بلد باشدسیک خوانده باشد، انگلیزیھ نباشد، فیگران شبیزن باشد، کارش بھ د
 ھا ھم زود متوجھ شدند کھ بھ ھمان اندازه کھ یبعض .منداشت یچندان توجھھا در آن زمان ھم  ن واکنشیابھ راستش 

  دند!یت است و شاخ را کشیاھم یمن ب یا، بری خودشان مھم استبودن برا» مطرح«
اگر ھم  .دادم میش نظرم را بایا در غیسنده یدر حضور نو ،یا زبانی ی، قلمآمد یخوشم م یمن اگر از کار کس

 یابیدر ارز یشناخت بایز یارھایجز مع یاریچ معیمن ھ یبرا .، ھمانقدر در ابرازش صراحت داشتمآمد مین مخوش
 یدر جمع یادم است شبی .ام م دخالت ندادهیھا را در قضاوت یھرگز روابط شخص .ستنبوده او حاضر مھم  یادب
  شود! میگنده  یخود یب ،ف نکنیتعر :ار گفتیاخت یب یریگلش ،ردمف کیتعر یآباد دولت» گاواره بان« از
   

  چرا؟ .شما ھیچوقت عضو کانون نویسندگان ایران نشدید :.س
» ینیدوران جن« و» یرینطفھ گ« در مورد یا عده .ن بودن از دستھ بازیبھ دلیل ھمان گریزا .نشدم ھرگز .:ج 
قت دنبال یان در حقین بود کھ بانیدم اید میآنچھ من  .ستیمن چندان آشنا ن یکنند کھ برا می ییھا ن کانون صحبتیا
 .نبود ھم کم یسردمدار یمدع .»یر خودیغ« و» یخود« جبھھ بندیھستند و » یمراد« و» دیمر« جاد روابطیا
ن احواالت بھ مزاج و مذاق من سازگار یچ کدام از ایھ .ن مرشدھا ھم تا دلتان بخواھد اختالف و دعوا وجود داشتیب

   .بود میھا  نید جز ایسندگان بایبھ نام کانون نو یاز نظر من اھداف کانون .نبود
   

بود، نظر شما » مردانھ« ایی کامالآید این است کھ فضای جمع نویسندگان، فض نظر من میھ نکتۀ دیگر کھ ب :.س
  گرفتند؟ آنھا را جدی می آیا کار ؟ندگان بھ زنان اھل قلم چگونھ بودچیست؟ اصوال نگاه این نویس

نکھ زن جالل آل احمد بود! حرف شما یل ایدلھ ھم ب بود آننویسنده محسوب ن دانشور یمیس احتماالً  از نظر آنھا .:ج 
ھ یاگر ھمرنگ بق .نھ -ن فضا خارج بودند یاز ا سنده کامالً یم کھ زنان نویوخواھم بگ مین .درست است اصوالً 

و » یا پھک«یشھ بھ صورت ھم -الاقل در مورد من  - ھا خاطرم ھست کھ از زن .شدند در آن جمع راه داشتند می
»!  کوره و اره و اوره و شمسی ...فالنی«یا » فالنی ...غشھ و رشھ و« :دزدن میحرف » یگروھ« و» یا دستھ«

ن یب یفالن« :ردندک مین جملھ شروع یحرفشان را با ا شدم تقریباً ھمیشھ اگر ناگزیر بھ صورت تنھا مطرح می
   جا ندارد! ابداً کھ اسش با مردھا ین بود کھ قیمقصود ا» ....یسنده نو یھا زن

است، ھر جا در بردن اسم من مزمن شده » فالنی«ھنوز ھم کسانی کھ ابتالیشان بھ تعریف و تحسین نشان ندادن بھ 
 - کنند  معرفی می »از نویسندگان معاصر«یا  »ایرانی نویسندۀ«یا » نویسندهزن « :، مرایستنیاز بھ آوردن صفت

چون زن بودن و ایرانی بودن و معاصر بودن من ھر سھ مورد  -صفاتی کھ بی برو برگرد محتاج تأکید آنھاست 
  ! و نیاز بھ اثبات دارد تردید است

   
  آیا شما با فروغ فرخزاد برخورد یا آشنایی داشتید؟  :.س

ا در جمع دوستان مشترک یگلستان  یویگر را فقط در استودیما ھمد .امدیبھ وجود ن ین ما دوستیاما ب .بلھ .:ج 
ا آنھا ب یکیبھ نزد یازیا نیا قبولشان ندارد یدارھا بھ نظرم آمد کھ فروغ نسبت بھ زنان حسود است ین دیدر ا .یمدید

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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گرم و دوستانھ داشت  یدمش و برخوردیو دیدو بار در راد یکیبر خالف خواھرش پوران کھ ( .ندک میحس ن
شتر با یب ییبھ آشنا یلین بود کھ تمایا مکوتاه احساس برخوردھاین یدر ھر صورت در ا .م)یق باشیآنکھ با ھم رف یب

   .ل باشمیتحم یخواھم بر کس مین چون ابداً  ،کشم میرا کنار  مخود ن موارد من فوراً یدر ا .من ندارد
ش بھ آن عادت یب م کم ویا بھتر است بگوی -دم یفھم میھا بدون آنکھ ببخشم  ان را در مقابل زنیآقا یریمن جبھھ گ
شتر یکرد و عادت کردن بھ آن ھم ب میثرم أیگر متک زن دیھا در مقابل  مشابھ زن یریاما جبھھ گ .کرده بودم
   .دیطول کش

   
  آمد؟ کنید چرا بین زنان ھنرمند گاه چنین روابط ناخوشایندی بوجود می فکر می :.س

ً  .دانم میھم مقصر ن یلیراستش من زنان را خ .:ج  ا خود ینکھ بتوانند بدرخشند یتحت فشار بودند و امکان ا غالبا
ً یدندرس می یقیاگر بھ توف .داشتندند کم یبنما ر یغ .ر آن مسند بھ رقبا گوشزد کنندتشان را بیخواستند مالک می ، مرتبا

نام آور  یھا با زن یبھ اصطالح اصطکاک منافع .آمدند میھم بھ شمار ن» بیرق« بود کھ یقابل فھم رفتار آن زنان
 .شدند میناخشنود  دیگران یھذا از شھرت و ترق مع - یھنرمند یا یسندگینو ،یشاعر یۀداعامکان نھ  -نداشتند 
   .دانم یچرا؟ نم

   
   ...شود کھ آدم با نگاه بھ جلو راه خود را ادامھ دھد اما من معتقدم کھ عشق بھ حرفھ باعث می: س.

 یبین آسیتر بزرگ .بیند میصدمھ ھم آدم ن بابت یتوان منکر شد کھ از ا مین ولی .با نظر شما موافقم کامالً  .:ج 
نامطلوب  احساس در خالء کار کردن .نشی، دور کردن اوست از مخاطبیسنده وارد ساختک نویشود بر  میکھ 

من چھل سال است کھ قلم  .سنده استیال ھمواره ھمراه نوؤرشتھ س کیسم؟ ینو میکھ  یبا کھ طرفم؟ برا .است
ن یتمام ا یشود کھ جمع میم روشن یتازه دارد برا .شناسم مید کھ تازه دارم خوانندگانم را یزنم و باور کن می

ست کھ ھر شب یکار من مثل کار شما در تئاتر ن .اند م را دنبال کردهیاند و کارھا ھا قدم بھ قدم با من بوده سال
، پخش نشودنشود،  یسنده اگر کارش نقد نشود، معرفینو .دیدار یداد و ستد ھنر ید با چھ تعداد و چھ کسانیدان می

، ھمانطور کھ شق بھ نوشتنفقط ع .دا کند، ممکن است سرخورده بشودید و تا پندا کیبرد تا مخاطبش را پ میزمان 
  .تواند موجب ادامھ کار باشد می گفتید،

   
باتوجھ بھ اینکھ در آن  .شد دانیم کھ در زمان شاه یکنوع سانسور دولتی اعمال می شاھی، میرخانم امی :.س

غۀ تی بود، مسلماً » ضد کمونیست« ثیر افکار چپ قرار داشتند و رژیم شاه شدیداً أسندگان تحت تدوره اکثر نوی
» لیبرال« و» غیر چپ« عنوان یک نویسندۀھ آیا شما ب .سوی این گروه نشانھ روی شده بودھ اصلی سانسور ب

  با سانسور دولتی دچار مشکل شدید یا خیر؟
زان یو م -د یفھم میار حساس بود و ھر چھ در شعر و نثر نیبس یغات چپیالبتھ نسبت بھ تبل یسانسور دولت .:ج 

 یرا کھ کمتر کس یا تھ! اما نکیستغات چپیشد کھ تبل می یمدع -ار نازل است یھمھ جا بسان در یشعور سانسورچ
ن بھ مقدسات یم نسبت بھ توھیا بھتر بگوی - یل مذھبیت دستگاه سانسور نسبت بھ مسایکند حساس میبھ آن توجھ 

ھ تا بھ حال ھم ا کردم کدیمسخره با سانسور پ یریک درگیمن فقط  .د بودیار ھم شدیت بسین حساسیبود! ا یمذھب
ن یداشت و من اھل پز دادن نبودم! داستان از ا» پز«چون سانسور شدن آن دوره  .ام اش صحبت نکرده درباره

ی دارم در آن کتاب داستان .ر منتشر شودیر کبیام قرار بود توسط بنگاه» بعد از روز آخر« ۀھ مجموعقرار است ک
، طبق اخالق و رسوم آن یت مادر و شوھر مادرشکھ در حجر ترب ستیا ۀ پسر بچھکھ قص» یھآخر تعز«بھ نام 

ً یو اح  ینھ زنی، رفتن بھ سیح او ماه محرمج بار آمده و تفریرا یھا »بد« و» خوب« د بھیدوران، مق ھ یدن تعزید انا
یا  .دشو میرا خرد  شی، قلم پادرد شو حول و حوشره کش خانھ یش مثالً، اگر از جلو ،اند بھ او گفتھ  .است

تا  ...آخر یال اختالط نکند و دستۀ سینھ زنی و عزاداری محلھ یھا خوشگل-بچھ اند کھ با شرایطی فراھم کرده
شمرش  ،نده استیآ یسرمشق زندگ ،یقت محض استش حقیکھ برا یا یھتعز ،رود میھ یتعز یکھ بھ تماشا یغروب

و چھ  یلیچھ سب :ی اومایبت خوش سیشود و ھ مین یامام حس یمحو تماشا ...و ینش مظلومنامرد است و امام حس
با سبیل چخماقی و شیر  :ید باشدھمان کھ با ،یچھ شمر - شمراز آن طرف،  ...وصورتی  یو چھ نوران یشیر

 ۀان گوشین بچھ ھمچنان در حال خلسھ و با چشم گریا .شود میھ تمام یتا تعز ...ھا ن حرفیکمرش و از ا قالب
چادر در گلدان  ۀن دارد گوشیند امام حسیب می .ارت کندین را زینعش امام حس یگرکبار دیزند تا  میچادر را باال 

بھ او توصیھ شمر  .دارد از زرد شدن پیشابش شکایتزند و  میھ حرف یار دوستانھ با شمر تعزیشاشد و بس می
کھ برای شمر در این  درمان بھتری برای دردش دارد و از توضیحاتین یامام حساما  .میحک کھ برود سراغد کن می

اند اگر از  کھ بھ او گفتھ یستا ش خانھره کیشھمان صاحب  شنیبرد کھ امام حس  می ین بچھ پیا دھد زمینھ می
  ش قلم خواھد شد!ی، پاش رد شودجلو
ھا در  کتاب ین قصھ گرفتار سانسور شده است بھ مسئول بررسیخصوص اھ من خبر شدم کھ کتاب و ب یوقت

 ۀگوشن یامام حس یننوشتشما « :گفت یمعطل یطرف ب .یق بدانملش را دقیر تلفن کردم کھ دلوزارت فرھنگ و ھن

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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با اینکھ » ؟ی حاجت نداشتاز بھ قضاین ،مقربانش بر ،د حضرتید بفرمائخوای می« ،یدمپرس» .درک میچادر ادرار 
  »ک آورد!یاسم ائمھ اطھار را کنار کلمات رک ھش مین« :جواب داد اش گرفت  خنده

   .را گذاشتم ین چند متلک بارش کردم و گوشی، بنابراافتد میثر نؤم توضیحاتھ ن مطمئن بودم کم
   

کمی  .اید، اما در یک دورۀ خاص وارد کار سیاسی شدید بوده شما با وجود اینکھ ھمیشھ یک انسان سیاسی :.س
  .از این دوران برایمان بگویید

زده بھ  یرتح یمدت .گذاشت یاست را خالیس ۀصحن بایست و نمی توان میدر آغاز انقالب احساس کردم کھ ن .:ج 
در مملکت  .د شدمیند نومیبر آ ینکھ آنھا از پس کاریاز ا یاست نگاه کردم و بھ کلیان سیالعمل مدع سعمل و عک

کردم شروع  .نمیتوانم ساکت بنش میدم نید .وحشتزده کرده بود بسیارانقالب ھم مرا  ۀزلزل .یمکم داشت یاسیس ۀنخب
ش از یپ یدو ماھ یکی .دیرس یآن روزھا بھ گوش کمتر کس یبھ نوشتن مقالھ و بلند کردن صدا کھ در جنجال ھمگان

کھ تا آن  ،اریدن شاپور بختیدن بھ دیبھ محض رس .مدمآ کوتاه بھ فرانسھ یسفر یران و عراق برایآغاز جنگ ا
نگ شروع شد، سفر من ج .الت او پرداختمیبا تشک یرفتم و بالفاصلھ بھ ھمکار ،ده بودمشیک ندیزمان از نزد

 یول .دید در محل جنگین بود کھ با مالھا بایاوائل تصورم ا .ھا شدت گرفت و قرار شد کھ بمانم تی، فعالعقب افتاد
  خورم! میدر آنجا ن یدم و بھ درد کاریسف یشانیر فھمم کردند کھ بنده گاو پیدوستان ش

 یمخف یویت داشتم، در رادیعضونھضت مقاومت ملی  یمرکز یدر شورا یار مدتیبا بخت یدر دوران ھمکار
 ترورپس از  .آمد  میخالصھ آنچھ کھ از دستم بر  -  نوشتم میمقالھ  مانھا کردم و در روزنامھ می یاسیر سیتفس

ت و بھ صور یالتیداشتم نھ بھ تشک یوابستگ ی، نھ بھ سازمانیاسالم یدست و دستور جمھورھ ار بیشاپور بخت
ل داده است نھ یتقل یم آخوندیم را با رژینھ عوض شدن رنگ عمامھ دشمن .م ادامھ دادمیھا تیمنفرد و مستقل بھ فعال

ستم یام، مرگ س زنده یدوارم تا وقتیام .نسبت بھ عاقبت کار دلسردم کرده است یبا نظام اسالم ین مبارزه طوالنیا
ن دستاربندان شک بھ یک آن در گور بھ گور شدن ایچون من  .تیسن یاگر ھم عمر کفاف نداد باک .نمیرا بب یمذھب

   .گذارند میبد و ناخوش از خود بھ جا ن ییروند و بعد رفتن جز بو میدانم کھ  میدھم و خوب  میدل راه ن
   

شنویم، ھنوز آثار نویسندگان دھۀ چھل و پیش از آن در  از ایران می ررخانم امیرشاھی، طبق آنچھ مک :.س
یعنی کھ از آن دوره تا امروز، ھنوز جایگزینی صورت نگرفتھ و نسل ادبی  .ھاست ترین و پر خوانندهایران جز

 ، در ایران یک موج ادبی»مدرنیتھ« سویھ از سوی دیگر با توجھ بھ اشتیاق مردم ب .جدیدی نتوانستھ پا بگیرد
  مورد نظر شما چیست؟ در این .راه افتاده استھ ب» پست مدرن«
 .داد میار یم کھ اگر انقالب متوقفش نکرده بود، ثمرات بسیداشت یادب یک دوران باروریچھل  ۀدر دھ یدنیبب .:ج 

م را یفقط احساس شخص .ن حرف مشکل استیکرده است، البتھ اثبات ا یرا ط یگریر دیخ مسینکھ تاریبا توجھ بھ ا
 ۀبھ بازار آمده طبق ذائقدر این دوران آنچھ ن است کھ یشود ا مینکھ ھنوز از آثار آن دوران استقبال یل ایدل .گفتم

 .ستیکسال و دو سال ھم نیمسئلھ  .دین دید در ھمین حضرات را بایا» پست مدرن« اتیاشکال ادب .ستیمردم ن
بھ بار ننشستھ  یادب ۀنیدر زم یا یوهده است و میبھ خود ند یران بذر و آبیادب ا یک ربع قرن گذشتھ است ولی

ر یچ کس جامعھ را تصویھ .ش از انقالب باز گل کرده استیمجالت پ یسینو یر نوع پاورقیبا ابانین بیدر ا .است
کھ از  یکس .ت فرار کنندیخواھند از واقع میقت یآورند در حق می یات پست مدرن رویکھ بھ ادب ییآنھا .کند مین

ن نوع یتر یواقع یستیرئال ام کھ سبک شھ اعتقاد داشتھیمن ھم .زند میت فرار کند از زمان خودش حرف نیواقع
کھ از بازگو کردن  ییآنھا .دھد میھست نشانش کھ د و آنگونھ ینما میرا  شچون زمان خود .یستحرف زدن ادب

شوند ، بر سرھا  میزنند، پست مدرن  میک حرف یسمبل :ندیآ میدان یگر بھ مید یت ھراس دارند با زبانیواقع
   .ندیچ نگوینکھ بھ شما ھیا یزنند برا میصھ انواع شگردھا را خال ...گذارند  میا کاله یمالند  میره یش

یا  یبھ صورت نوستالژ کھ معموالً  یسندگان وجود داشتت در کار نویفرار از واقع یش از انقالب ھم بھ نوعیالبتھ پ
 ر شدهیرا در آن تصو یا  ید، زمانھخوان میرا  زاده جمالشما آثار  یوقت .کرد میبروز » عقب«بازگشت بھ 

ین ا زاده جمالک قدم از دوران ی .دیآل احمد را ورق بزن یھا حاال کتاب .زاده جمالکھ متعلق است بھ  دینیب می
دو ھوو، ھمان جنبل و  یھا ، ھمان حسادتیآروغ زن، ھمان زنان چادر یھا یھمان حاج :یدا امدهیتر ن طرف
ن ینگاه آل احمد بھ زن کمتر .دوران گذشتھ استآل احمد  ۀزاده تا زمان از زمان جمال انگار نھ انگار کھ .جادو
» الشیع« ده است کھیر دماغ و در خانھ خودش ندیز یحت .بھ زن ندارد زاده جمال ۀبا نگاه مرد دور یتفاوت

در  ،باالتر دارد یا تر درس خوانده است و شغل و مرتبھکرد) از خودش بھ می(ھمانطور کھ خود زنش را خطاب 
 .ندیخواھد بب میا نیند یب میزھا را آل احمد نین چیا .کھ خود او معلم مدرسھ استیر حالدھد د میدانشگاه درس 

برسد  ینکھ بھ سامانیا یبرا و نداز کیو ن د نذری، سواد ندارد، بایستزند کھ زن چادر میحرف  ین از زمانیبنابرا
ھا در قالب مال  نیمال ا .یت استعک نوع فرار از واقین ھم یا .جامعھتھ یمدرن ینف یعنی ...دنبال شوھر بگردد 

   .ھا در محتوا آن
   

  شود گرفت؟ ای می  جھاز این مقایسھ چھ نتی :.س
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بھ باال رفتن سطح ادب » را گنجاند یدئولوژید ایبا« ،»ی نوشتاسید سیحتما با« لیاز قب یا ی احمقانھدھاینھ ق .:ج 
د چشم گرداند یبا .قیکردن حقا یماست مال یراب» سمیسمبول« و» سمیپست مدرن«رو آوردن بھ کند و نھ  میکمک 

اند  را کھ ھنوز زنده یمیسندگان قدیقدر نو .ندیو جستجو کرد و منتظر ماند تا تاک ھنر بدون شتھ و آفت بھ بار بنش
مستعد  یھا بھ جوان .خورد مین یچھ بعد از مرگشان بھ درد کس بھ و چھ بھ .ید دانستسند، باینو میو خوب 

ن است یقدر مسلم ا .نندیق ببیر شوند و تشویده است کھ صبر کنند تا پیفا یآنھا ھم ب یبرا .د فرصت دادیبا یسندگینو
مش یش سرپوش بگذارند، در صندوقخانھ قایتوانند رو میھنران  یب .ستیر نیمرگ پذ یطیچ شرایکھ ھنر در ھ

ن یا .تواند نکند مین .کند میرون یسر ب ی، درزیا ی، روزنھا یشھ از پنجرهکنند و بر درش قفل ببندند، اما ھنر ھم
   .ندارد یھنر کھ تاب مستور ییبایعت زیدر ذات ھنر است و در طب

   
در ایران ممنوع القلمید، اما در اینجا، در تبعید، با وجود  .خانم امیرشاھی، شما یک نویسندۀ تبعیدی ھستید :.س

شود کھ ھنرمند  نی جغرافیایی از ایران، باعث میاین دوری طوال .نویسید کنید و می پراکندگی مخاطب، کار می
دقت در اجزاء و قدرت و دقت حافظھ، در آثار شما بسیار  .کار بگیردھ تبعیدی، مدام ناچار باشد حافظھ را ب

در عین حال  .در حقیقت، این دوری جغرافیایی، مانع تداوم عمق نگاه شما بھ آن جامعھ نشده است .برجستھ است
مورد  در این .دھد ترین اجزاء ساختار ادبی آثارتان را تشکیل می سی در آثار شما یکی از مھمغنای زبان فار

ھا  کارگیری پیچیدگیھ عنوان سھ نمونۀ ممتاز نام برد کھ حتی در بھ زاده، بزرگ علوی و شما ب شود از جمال می
از ھمکاران داخل کشور، بھ  بسیاری .اید ردهتر عمل ک ھای زبان، از نویسندگان داخل کشور دقیق و ظرافت

 .گیرند کھ این خود شما بودید کھ خود را حذف کردید و این مملکت را ترک کردید ھنرمندان تبعیدی ایراد می
البتھ بخشی از این  .شود بھ آن بخشی کھ ماندند و با دستگاه قدرت ساختند سو نیز اعتراض می ھمچنین از این

رھای دیکتاتورزده، در کشورھای دیگر نظیر آلمان ھیتلری نیز میان اختالف نظرھا طبق تجربۀ تاریخی کشو
  ...ھنرمندان داخل و خارج وجود داشتھ است

 یش دولتیعامل اصل .دیآ میش ین اختالفات خواه نا خواه پیاز ا ید مقداریھمانطور کھ خودتان اشاره کرد .:ج 
کھ با رغبت ترک ملکشان را  یند کسانمک یلیم خیکھ در خارج ین مائیب .است کھ در آنجا نشستھ و حاکم شده است

ل یمن کھ ف .میکن یم در کشور خودمان زندگیمثل من نتوان ییھا ند کھ آدما هبھ وجود آورد یطیآخوندھا شرا .اند گفتھ
ا ی رانیا یط فعلیدر شرا .سدیخورد کھ بتواند بنو میام بھ درد  فقط زنده .ارزدیام صد تومان ب ستم کھ زنده و مردهین

ات پس بدھم یامتحان شرع یھر کار ینکھ آنجا بمانم و چادر سر کنم و برایمن تحمل ا .مردم میا یکشتندم  می
اند مثل ما فکر  از آنھا ھم کھ در داخل مانده یاریبس .توانم بکشم مینداشتھ باشم نفس ن یمن اگر آزاد .ندارم

اگر امکانش  یاریبس .یل شخصیاندن کرده است نھ تماط موجود محکوم بھ میاز آنھا را ھم شرا یاریبس .کنند می
 .میم چون مجبور بودیند ما ماندین انصاف را ندارند کھ بگویگاه ا یکردند ول مید را انتخاب ید تبعیرا داشتند شا

یشان بازتر شده دان برایم -ستند ین یچندان از رفتن ما ناراض ،بھ صراحت عرض کنم ،از آنھا ھم کھ ماندند یبرخ
م یتقس یو درون مرز یبرون مرز ۀن است کھ ھنرمندان طبق اصطالح باب روز بھ دو دستیت ایواقع .تاس

ً  .گاه بر حق گاه ناحق  -ھم با ھم دارند  ییھا اختالف .اند شده درضمن  ،ھا ھستم یدر کنار برون مرز من شخصا
دند نھ کمک خواستند و تا ینھ مھر د یاست کھ ماندند و از حکومت فعل یدرون مرزه از ھنرمندان ش آن گرویدلم پ

اند و  کھ مانده ییآنھا یول .م محکوم بھ سکوت شدندیکھ در آن رژ ییا آنھای ،ھ توانستند حرفشان را ھم زدندک ییجا
ند! شوخ چشم یقتاً خوانند حق میما رجز  یبرا اند و هھم کرد یش خوش رقصیاند و برا م متمتع ھم شدهیاز رژ

اختالفات قابل  .دارد یام بر نمیق است و التیاند عم  ھا زده نیکھ ا ییھا زخم .یستکھ اساسھاست  نیاختالف با ا
 :ھاش ک ین جملھبا ا - د یدانم کھ شما بھ او عالقھ و ارادت دار یم -شاملو  .از بزرگان دامن زدند یرفع را ھم برخ

   .دیھا پاش  ن اختالفیروغن برآتش ا »سوزد مین خانھ یچراغ من در ا«
م ھمھ یاگر ما تصور کن یستانصاف یکمال ب .ھر صورت نشان دادن انصاف در ھمھ جا و ھمھ کار واجب استدر 

ھ گانیخود بھ ب ندا ھرفت کھ کسانیند ھمھ یاگر آنھا بگو یستانصاف یکمال ب .اند اند با آخوندھا ساختھ آنھا کھ مانده
   .ان ھر دو گروه از ھر دو دستھ ھستیدر م .ندا فروختھ

   
از سوی دیگر،  .ھای شما، از دقت در پرداخت زبان گفتیم خانم امیرشاھی، از غنای زبان در رمان :.س

ً  .دھد ما میھ ھای شما تصاویر بسیار زنده ب رمان بھ فکر  آنچنان زنده کھ مطمئنم در آینده فیلمسازانی حتما
ھا و  ازه در ترسیم شخصیتاز طرف دیگر این دقت بی اند .ھای شما بیفتند ساختن فیلمی بر اساس رمان

عامل این دقت در پرداخت جزییات را در خود چگونھ تعبیر  .دھد ای بھ آثار شما می ژهھای آنھا، نقش وی جایگاه
  کنید؟ می

 ینجا اضافھ کنم کھ بھ طور اخص چشم و گوش فضولید ایعرض کردم با کھ قبالً  یکل یآن فضول یسوا .:ج 
بوده است  ین عکاسیچشم من در حکم دورب .از مغزم ثبت شده است ییام در جا دهینا شیده یام! ھر آنچھ کھ د داشتھ

کلمات خوش فرم و خوش صدا بھ  .لش ھم عشق من بھ شکل و آھنگ کلمھ استیدل .و گوشم در حکم ضبط صوت
اقع آدم در و .شود میل ناھنجار بودنشان در ذھنم نقش یخت و بد آھنگ بھ دلیل ھنجار بودنشان و کلمات بد ریدل

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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شھ در من بوده یدانستن و ضبط کردن ھم ین فضولیبھ ھر حال ا .ردیگ میاد یرا لقمان وار ھر دو  یادب یبادب و 
با زدودن زنگ و  یعنی .کند میتر بھ آدم عرضھ  ی را روشنمحفوظات ذھن یعد مسافت گاھکنم بُ  میتصور  .است

استعداد  یکھ اگر کس یستعیطب .گذارد  میششان یتازه بھ نمابخشد و تر و  میبھ آنھا  یا ی تازهگرفتن گردشان زندگ
دارد  یآنکھ استعدادک یول .خورد میر پراکنده و تکھ تکھ بھ درد نیا تصاوین کلمات ینداشتھ باشد ا یسندگینو

 یست مگر آنکھ سوایدر کتاب کامل ن یتیچ شخصیھ .امل بسازدک یریھا تصو دهین بریتواند از مجموع ا می
ست مگر یدر نوشتھ تام ن یا یچ منظرهھ .گفتار و طرز رفتارش ھم مشخص بشود ۀیل، نحوو شما ف شکلیتوص

ھا و  ان آدمیدن تابش اختالف مید ید برایبا .پست و بلندش ھم روشن باشد ،ر و آب و رنگیتصو یآنکھ سوا
   .ستین نینوشتن جز ا .توانا یانشان قلمیب ینا داشت و برایھا چشم ب مکان

   
شود، این  دلیل ممنوع القلم بودنتان، در ایران چاپ نمیھ دوری شما از ایران و اینکھ آثار شما ب ھتوجھ ببا  :.س

منتھا نکتۀ جالب کھ خودتان ھم بھ آن  .رود کھ نسل جوان داخل کشور، مھشید امیرشاھی را نشناسد انتظار می
ھایشان بھ معرفی  ای ھم در وبالگ و عدهشود  ھای شما در ایران مخفیانھ کپی و پخش می اشاره کردید، کتاب

اید، در آینده چگونھ خواھد  دهکنید ارتباط شما با این نسل کھ شما آن را از نزدیک ندی فکر می .پردازند شما می
  بود؟

 کار چھ ۀجیق بوده است و نتیدانم چقدر نگاھم دق مین یول -ام  خودم مجسم کرده ین نسل را از دور برایمن ا .:ج 
 .ز استیم عزیشان بھ آثارم برا ی آنھا نسبت بھ من و عالقھبھ ھر حال کنجکاو .تیبھ واقعاست ک ینزد اندازه

ن قدرت یآخوند در آن سرزم یام تا وقت شھ گفتھیمن ھم .ک حاصل شودیھم از نزد یزمان ،و تماس ییدوارم آشنایام
 یدن نسل جوان معنایاق من بھ دیاظھار اشت نیبنابرا .خاکستر من ھم بھ خاک وطنم باز نخواھد گشت ی، حتراند می

   .بھ خاک سپرده شده باشد یم آخوندیشود کھ رژ میسر یم یدار زمانین دیا کھنیا و آن ی را ھم در دل داردگرید
ھم نسالن من و نسل  .لش ھم روشن استیدل .ن نسل استیآثار من ھم ین است کھ خوانندگان اصلیتصور من ا

ً  .اند داشتھ یشخص یھا یشداوریم پیھا  تابک ۀر از من دربارت بزرگ بھ اعتبار  اما نسل جوان قضاوتش صرفا
   .یستن داوریتر ین و سالمتر ھ درستمن است ک یکارھا یارزش ادب

   
با توجھ بھ ساختارھای » مدرنیتھ« از آنجا کھ شما در آثارتان بازتاب دھنده یا شارح احوال دوران گذار بھ :.س

  .اه مدرن ھستید، من مطمئنم کھ این نسل، مخاطب اصلی شما خواھد بودسنتی اما از یک دیدگ
   .ن استیتصور من ھم ھم .:ج 
   

  .با سپاس فراوان از شما امیرشاھیخانم  :.س

   
   1382آذر -آباننشریۀ تالش شمارۀ ویژۀ مھشید امیرشاھی  * 

  .ه استانجام شد 2003اکتبر  19این مصاحبھ در تاریخ  .نیلوفر بیضایی :گفتگوگر
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د، در حالی کھ پس از انقالب یم گذشتھ شما بھ دفاع از آن برخاستھ باشیات رژیم کھ در حیآور میاد نیبھ س.: 
ل د کھ طرفدار حاکم معزویریگ ست کھ شما در زمره کسانی قرار میل آن این بھ دلیا ایآ .دیشروع بھ دفاع از آن کرد

افتند کھ کار  میمانند و زمانی بھ فکر   میغافل  خی معموالً یھای تار ان در بزنگاهیرانیا بھ علت آن است کھ ایاند، 
  از کار گذشتھ است؟

ھم  .ام اتش و نھ در مماتش ھرگز دفاعی نکردهیم گذشتھ نھ در حیست، چون من از رژیق نیمقدمھ سؤالتان دقج.: 
گذارند در اشتباھند و ھم  میبھ حساب طرفداری از نظام قبلی اسالمی با انقالب  کسانی کھ مخالفت بی ابھام مرا

ن ین است کھ بیام ا حرفی کھ من زده .کنند میر ین دفاعی تعبیار بھ چنید مرا از شاپور بختیبانی بی تردیی کھ پشتیآنھا
شود،  مین دو ختم نیا بھ ایدن - یگری ھم ھست و آن دمکراسی استاسی دینی و خودکامگی شاه انتخاب سیت خمیوال

ً  .نده داردیدمکراسی ھم نما م گذشتھ در یام کھ رژ هشھ اضافھ کردین را ھم البتھ ھمیا .ام ھنوز ھم بر ھمین عقیده طبعا
صالح پذیر نیست چون قی ایچ طریم فعلی از ھیکھ رژیت قابل اصالح بود در صورتیچار چوب قانون اساسی مشروط

  .زدیخ ر چوب مذھبیش برمیھا از چا تمام گرفتاری
 - ام از خر افتاده بخشم نھ بھ حکّ  ام سوار بر خر مراد میا نھ بھ حکّ ی ریمن نادرستی و زورگو :سوال ۀخرؤاما مو 

نطور شھرت دارم کھ در یکردم ا میراستش تا قبل از سؤال شما فکر  .د حساب پس بدھندیچھ شاغل و چھ معزول با
پس  .دیا ام عنایتی نکرده ھایی کھ من در دوران انقالب زده احتماالً شما بھ حرف .ام زدهبزنگاه حرفی را کھ باید بزنم 

ا بھ وقت یم یکن میگران گوش نیخی بھ حرف دیھای تار کنم کھ ما ایرانیان یا در بزنگاهد عرض ییاجازه بفرما
  م!یکن میھا را فراموش  حرف نیمصاحبھ ا

  
ا عمل یشخص شما نبود، بلکھ خرد جمعی » مانند میخی غافل یھای تار ان در بزنگاهیرانیا« مقصود من ازس.: 

مگر شما با  .وگرنھ ھمھ از مواضع شما در زمان انقالب باخبرند .ان بودیرانیب بھ اتفاق ایت قریا اکثریجمعی ھمھ 
  د؟یران در زمان انقالب موافقیعمل جمعی مردم ا

  .کردم میاتخاذ ن »ھمھ از آن باخبرند«ا کھ اگر موافق بودم در زمان انقالب آن مواضعی رج.:  
  

ود. حتی نگاه مخالفان ک نداشت، بر ضد آن نبیدئولوژیرانی بھ مذھب اگر بار ایش از انقالب نگاه روشنفکر ایپس.: 
اسی مذھب، یپس از انقالب، وجھ س .ستی داشتندیامور، نگاھی مذھبی بود ھر چند آنان مذھب مارکس ۀنظام بھ ھم
یابد ولی در  امکان بروز نمی اخل کشور این وجھسندگان دیھای نو تقدس زدایی از آن شد. در نوشتھی عاملی برا

ا مذھب، یآ .شود ای شما این وجھ بھ روشنی دیده میھ ان خارج از کشور، بخصوص در نوشتھسندگیھای نو نوشتھ
خورد؟ بھ  نقالب اسالمی آب میخور ضدیت با ات شما با مذھب از ھمان آبشیا ضدیست ید نیگر برای جامعھ مفید

  اسی شدن مذھب اثر ماندگار منفی بر شما گذاشتھ است؟یگر سیعبارت د
مذھبی و » روشنفکران« کھ یستزدوده شدن تقدسش شده، استداللاسی شدن مذھب موجب ید سیگوئ اینکھ میج.:  

کومت دینی زندگی کرد. اصوالً حشود با  یند خود مذھب الئیک شد و حاال میبندند تا بعد بگو میمؤمن بھ کار 
ست کھ زدوده یاما درد من تقدس مذھب ن .دانند یاری مترادف زدوده شدن تقدس آن میاعتبار شدن مذھب را بس بی

کنند، تفاوتی  آن بھ تقدس زدائی جھان تعبیر می ی مذھب و آنچھ ازیان تقدس زداید میبھ نظر من با .م باشدیشدنش دوا
ی از جھان است نھ از مذھب، کھ حاصلش محدود کردن حوزه تقدس یمن است تقدس زدا آنچھ مورد نظر .قائل شد

ی از مذھب ین است کھ تقدس زدایچون تصورم ا .گرانیت و مزاحمت از دیاست بھ اعتقادات مؤمنان و سلب مسئول
ن در یدخالت د کند نھ مسائل مردم را از میری مذھب را با جامعھ بر طرف ینھ مھم است و نھ مشکل گشا، نھ درگ

   .زندگی روزمره حل
د ثابت کنند مذھب کی و چگونھ برای ید اول از مؤمنان بخواھیست؟ باید نیگر برای جامعھ مفیمذھب د :دیپرس می

ای  ارم چون با آن رابطھتی ندیمن با نفس مذھب ضد .ریا خیده را از دست داده ین فایا ایم آینید بوده، تا ببیجامعھ مف
 ن دراز دستی بایو از آنجا کھ ا .ت دارمیکھ ضدّ  یستت درازی مذھب بھ ھمھ شئون زندگمن با دس .کنم احساس نمی
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ولی ھمانطور  .تر بھ خود گرفتھ است بھ مذھب پس از انقالب رنگی منفی ماعتنائی انقالب اسالمی بھ اوج رسیده، بی
  .رون گذاشتھ استیم خود بین نکتھ است کھ مذھب پا از گلین رنگ منفی متوجھ ایکھ گفتم ا

 آخر« (نمونھ داستان .بھ ھر حال از بابت نگاه بھ مذھب در آثار قبل و بعد از انقالب من تفاوتی اساسی وجود ندارد
ده است. من آنگونھ کھ جھان را کر م پاسخ بھ شرایط تاریخی ایجاب میآن را ھ - شدارتر شدهیزبانم البتھ ن .)»ھیتعز
  .یستبر بینم از تقدس ام و می دیده می
  

ر دو بار در خارج نوشتن را دو بار و ھ .خواند شود آواز می دور می اش شما وقتی از کاشانھ ۀا پرندیگوس.: 
د و ید و بھ ھر حال از کاشانھ خود دور ماندیل بھ انگلستان رفتیک بار زمانی کھ برای تحصی .دیا کشور شروع کرده

نقش بزرگی در بروز استعداد اسالمی داشت درست باشد انقالب ن بریاگر ا .دید آمدیگر زمانی کھ بھ تبعیبار د
ل یتر و با مسا تر و پر رنگ ھای شما جدی بخصوص این بار دوم بود کھ نوشتھ سندگی شما داشتھ است، چونینو

ی لید ناشی از سین را ھم بایا ایآ .سندگان مطرح قرار دادینو ۀایران درگیرتر شد و شما را در رداسی یاجتماعی و س
  ار کننده انقالب بھ حساب آورد؟یھش

» مطرح« ران نوشتھ شد) قبالً ھمیاش طی اقامتم در ا  استان کوتاه (کھ الاقل سھ مجموعھمن با چھار مجموعھ دج.: 
 - کرده بود » بروز« ن واقعھیش از ایھا پ ھم گویا سال» استعداد«بوده است. مرحمت شما شامل حالم ن - ام هبود
   .دییلطفی نفرما بی

ھای  ھیتلر بود کھ من برای نوشتن کتابون یمد» دکتر فاستوس« ھا گذشتھ مگر توماس مان برای نوشتن از این
 .چیل کرد و جز آن ھید برای نوشتن بھ من تحمیرم بھ انقالب بدھی داشتھ باشم؟ وقوع انقالب فقط چند مضمون جدیاخ

ولی اگر  .داشت اماً از نظر ادبی ارزشی کمتر نمیکھ الزرفت  ھای دیگری می پیش نیامده بود فکرم بھ دنبال تماگر 
   .دیارز ی کھ از انقالب نصیبم شد نمیدھم بھ شرّ  ا خیری بھ من رسیده است، جواب میھ ید کھ از این تممصرّ 

خورد بھ  شود. اگر امروز بیشتر بھ چشم می ھای قبلی من ھم دیده می ی کھ بھ آن اشاره دارید در نوشتھعد اجتماعبُ 
دا کرده یشتری پیداران بیخواند، حاال خر ب با مد روز نمینش من نسبت بھ جامعھ، کھ قبل از انقالیل است کھ بین دلیا

   .است
لی را کسانی خوردند کھ بھ یس .لی نبودمیم بھ بخش زد و خورد! من برای نگرش بھ جامعھ و بھ مذھب منتظر سیبرس

ای است بھ  لی جانانھین سیسنده کمترین نویکنم آثار بعد از انقالب ا نقالب دل بستند. بھ عکس، تصور میاسالم و ا
  .ونین انقالب و آن انقالبیصورت ا

  
ی مورد توجھ شما نبوده یسم جادویگر از جملھ رئالیھای د خاصی بھ سبک رئالیسم دارید و سبک ۀشما عالقس.: 
ً  .است اری از منتقدان یاز آنجا کھ بس .القھ شماستشتر مورد عیک بیوه کالسیپرداختن داستان و رمان بھ ش اساسا

  ست؟ین سبک چیشما بھ ا ۀکنند علت عالق را در ادبیات سپری شده تلقی میسم یادبی دوره رئال
 .خ مصرف داشتھ باشدیست کھ تاریاتی نیادبی محصوالت لبن ۀھای عمد دان مختارند، ولی بھ گمان من سبکمنتقج.: 
سم یرئال .کند میاش را حمل  جدا دارد و ُمھر نویسنده م عالمینگوی ھر کدایکنز و ھمیسم استاندال و بالزاک و دیرئال

سندگانی کھ یسم نوین حال با رئالیبا ا - میاست نھ قرن نوزدھ میستیسم قرن بین و طبعاً از قماش رئالیمن ھم بھ ھمچن
  .ک خانواده و مکتب استیاسم بردم از 

دنش کار یکالم کش ۀکھ بھ رشت ،تیواقع ۀتاویزی است برای گریز از محدوددسشتر یی مورد نظرتان بیسم جادویرئال
نو آوری در  .تی داشتھ باشدیابم تا جذّ ینیب پیشرفتی نسبت بھ سبک رئالیسم نمین سبک نوشتھ یدر ا .دشواری است

   .کند میرد عمر دراز نیبگ مین اسیشود، اگر ھم چن گرفتن این گونھ شگردھا حاصل نمی ات با بھ کاریادب
ق یی کھ از طریھا ن زندگی. کدام از سبکراموینگاھی بکر و پر طراوت است بھ پ ۀمن نوآوری ثمر ۀبھ عقید

سم یا دادائیسم یرئال بند سوریروز پاام ھد کیشناس رئالیسم را داشتھ است؟ کسی را میشگردی گاه بھ گاه مد شده، عمر 
  سم باشد؟یا سمبولی

عنوان انتقاد بھ  - دا کنندیل بودند پیو ما - کردند ای ایرادی پیدا نمی ر ادبی نویسندهانی کھ نسبت بھ کادر گذشتھ کس
ک را ید کھ دوستان صفت کالسیآ اطرتان ھست؟ حاال گاه بھ نظرم میست! خی، متعھد نمیاثر خلقی، مرد :گفتند می
رند! برای نشان دادن یگ ھ کار میب» از مد افتاده« نفھمی میو بفھ» یمیقد«صد انتقادی محترمانھ و بھ مفھوم بھ ق

ند با یگو کالسیک در ادبیات یا بھ آثاری میدھم کھ  ن توضیح میست برای خوانندگانتاین نینکھ قصد شما ایا
با شناختی و نقادی ادبی سرمشق و یارھای زیا بھ آثاری کھ از نظر معیونان باستان یمشخصات آثار ادبی روم و 

ان ندارد، مفھوم دوم یونانیان و یات رومیھای من شباھتی بھ ادب جدید. از آنجا کھ نوشتھ ز قدیم وماندگار باشد، اعم ا
  رم! یگ میش یآن را بھ ر

طلبد و  ت بھ عالوه تسلط بر آن نفس کش میر آن اسینظ پھناوری و غنای بی ،من بھ رئالیسمبھ ھر حال علت عالقھ 
ش یسم بزنم و بعد ھم برایرون رئالیھ تنگ آمد نقبی بھ بیافد کھ ھر جا قیاز من نخواھ .دان برومیمن حاضرم بھ م

  .ستمیتئوری بتراشم، چون اھلش ن
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اصطالحات زبان فارسی بھ حساب  بزرگ از واژگان و ۀک خزانی» مادران و دختران« ن اثر شما،یتر تازهس.: 
ً  .دیآ می آنکھ  ی شما نداشتھ است. بیھا  چھار پاره یافتھ، در دیگر نوشتھ نینقشی کھ زبان در ساختار ا اساسا

 تر م شراب شما ھر چھ کھنھیکن را انکار کنیم، احساس می» در سفر« و» حضر در« م غنای زبانی دوپارهیبخواھ
ک تعلق دارد نسبت بھ ینزد ۀکھ بھ لحاظ موضوعی بھ گذشت» ران و دخترانماد« گردد و می تر شود مست کننده می

ن است کھ یال ما اؤتر است. س اظ زبانی غنیتعلق دارند، جاندارتر و بھ لح روزام ھخی بیی کھ از نظر تاریکارھا
ر مدت ن اثیژه آنکھ در زمان نوشتن این شماست، بھ ویشیش از آثار پین اثر بیتر چطور غنای زبانی در تازه
  د؟یا درازتری از ایران دور بوده

خودم ھم اعتقاد  .اند راه نگفتھیلی ھم بیاست، خموضوع اصلی آثار من » زبان« اند کھ بعضی از منتقدان گفتھج.:  
م یھا نوشتھ ۀیت من نسبت بھ انتخاب کلمھ در ھمحساسّ  .از داردیدارم کھ ھر موضوع داستانی بھ زبانی خاص ن

دران و ما« بھ کار چھار پاره» حضر در« نھ واژگان .گری فرق داردیام ھم با د روایت ھر قصھ ۀنحو .مشھود است
بھ نظرتان » ادران و دخترانم« زبان اگر در .خورد می» حضر در« چھار پاره بھ درد ۀد نھ لغتنامآی  می» دختران
   .شتر داردیتان تازگی بین است کھ فضا و واژگان برایرسد برای ا تر می رنگین

مورد  رحرفی کھ متأسفانھ د -شتر شده است یکنم توانم در زبان و تسلطم بر زبان با مرور زمان ب البتھ تصور می
   .ستیسندگان صادق نینو مۀھ

شناسد زندگی کردن  ای کسی کھ زبان مادریش را خوب میشک دردھای خودش را دارد اما بر دوری از زادگاه بی
   .سر استیار ھم میدر آن زبان و با آن زبان خوشبختانھ دور از د

  
شما بوده است کھ ھر چھ را  از حدش ید کھ غنای زبانی آثار شما ناشی از کنجکاوی بیا جایی اشاره کردهس.: 
ل باشد؛ ین کار دخیگری ھم در ایزھای دید چیرسد بجز کنجکاوی با اید. بھ نظر می اید در حافظھ ضبط کرده شنیده

کنم اگر  اشتھ است. بھ عبارت دیگر خیال میای کھ غنای زبانی قابل توجھی د ند بزرگ شدن و بالیدن در خانوادهمان
ن زبان پر راز و یتوانست دارای چن شد نمی ای روستایی بزرگ می در خانواده شما، مثالً  ھای شخصی با کنجکاوی

  ست؟ینظر خودتان چ .رمزی باشد
ت مؤثر است ولی بھ شھاد میھ، آموختن درست زبان ھمھ در پرورش فکر آدیلت اوّ یط اطراف، تربیقطعاً محج.:  

  .اند دهیم خود را از آب نکشیھنرمند ھم بد گل» روستا زادگان« ریاخ ۀھای ادبی چند دھ اوضاع و جنجال
  

سنده بھ حدی از اوضاع عصبانی است کھ گھگاه رمانش ساخت و بافت یشود نو میاحساس » حضر در« درس.: 
اسی ھم یسھل است حتی کار بھ فحش س .غلتد میدھد و بھ سمت گزارش مطبوعاتی  میداستانی خود را از دست 

ی دارد، یبایت خود پرداخت فوق العاده زیست کھ در کلینجا انتقاد از ساخت نوشتھ شما نیاما مقصود ما در ا .کشد می
ندیدن بر اوضاع جھان خودداری حالتی دارد کھ از خ» در سفر«ود این است کھ ھمین نویسنده در بلکھ مقص

ناشی از » در سفر« ن حالتیی و ایناشی از خوی مبارزه جو» حضر در« بھ نظر شما اگر آن حالت .تواند کرد نمی
  ست؟یست، پس از چیدی نینا ام
ای شباھتی بھ گزارش مطبوعاتی ندارد ھر چند از آغاز تا انجام گزارش است،  در ھیچ لحظھ» حضر در« نثرج.: 

ف آنچھ یکلمات اگر گاه تند است برای توص -ست یی ھم در آن نیناسزا .خی مایبھ معنای اعم، از تراژدی بزرگ تار
» سفر  در« ی از بافتیی از بافت داستان است ھمانطور کھ طنز جزیولی البتھ خشم جز .ود سزاستف شید توصیبا

ً یا .است تر  نمایان ھا در دومی  تبعید ابعادی متفاوت دارد. حقارتانقالب و  .ستیدی نیاز روی نوم ن طنز ھم مطلقا
   .شود تا خشم است و بیشتر محرک خنده می

  
ا بھ یآ ؟ای است لھاری از خوانندگان در انتظارش ھستند در چھ مرحیکھ بس» ترانمادران و دخ« جلد چھارمس.: 

  د؟یتری ھم ھست ر از آن مشغول کار تازهیغ
 دویست سیصدش است! چون مدتی قبل یچ، حجمش امروز کمتر از چند ماه پیتر کھ نشده ھ جلد چھارم چاقج.:  
ن بار را با ضرب و یبا باشند تا من ایھم لطف کنند و شک خوانندگان .ختم در ظرف آشغالیای از نوشتھ را ر  صفحھ

   .آھنگ خودم، بھ منزل برسانم
مشغول است. یکی بیشتر وقتم را گر، معموالً ذھن من در آن واحد بھ چند موضوع یاز بابت اشتغال بھ کارھای د

تا وقت تر و خشک کردن و طبعاً با رشدی کندتر،  - شوند بزرگ می ھم در گوشھ و کنار دیمی ھیرد ولی بقیگ می
دانم کھ  نیست حرفی بزنم چون بھ تجربھ می ده راه دستمین مرحلھ نرسیاز کاری کھ ھنوز بھ ا .شان برسددنقل دایص

  .شوم را بکنم برای پروراندنش تنبل می اد صحبتشیاگر ز

  
   روس علی نژادیس :بی بی سی* گفتگوگر 

  2004 ۀژوئی 3
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   :نوشتن ۀتجرب
 *امیرشاھیا مھشید گفت و گو ب

  
  
  

ھای انگلیسی و فرانسھ   کنید و با وجود تسلطی کھ بھ زبان سی سال است کھ در تبعید زندگی میشما بیش از س.: 
  چرا؟ .نویسید میدارید بھ فارسی 

ین ، اما انسی کھ با اام هدرست است کھ من از زبان مادریم دور افتاد .اولین دلیلش عشق من است بھ زبان فارسیج.:  
بھ عالوه من نگران  .نویسمش میتوانم دائم بشنومش، دائم  میچون ن .ندک  میزبان دارم بریدن و جدایی را ناممکن 

من دلم  .نویسنده در این دو زبان فت و فراوان است و نیازی بھ من نیست -ھای انگلیسی و فرانسھ نیستم  زبان
  .ر و بیشتر کشف کنمخواھد امکانات کم نظیر زبان فارسی را ھر روز بیشت می
  

  نویسید؟ میچرا س.: 
 - کنیم  میھر کدام ما بھ نحوی زندگی  .کنم میمن در نوشتن و با نوشتن زندگی  .کشم  میبھ ھمان دلیل کھ نفس ج.:  

ان این ھزاران یکی از ما قادر میکند و تازه از  میان ما زندگی را بھ شکلی ملموس درک میاما یکی از ھزاران در 
من خودم را نویسنده  .این برای من تعریف نویسنده است .وصف کند ،احساس ملموس را بھ زبان بیاورداست این 

ھست  چالشیبھ عالوه در نوشتن، بھ خصوص در نوشتن بھ فارسی در حال حاضر،  .دانم، پس ناگزیر بھ نوشتنم می
ً  .کھ با خلق و خوی من سازگار است بھ خودم ثابت  - کاری ندارم دیگران اصالً بھ  -خواھد بھ خودم  میدلم  من مداوما

کنم کھ این قلم کند نشده، گرچھ ناچارم در بیست و چھار ساعت شبانھ روز بھ زبان دیگری بگویم و بنویسم و حتی فکر 
خالصھ کنم، ادای دکارت را در  .کنم، ولی قلمم با زبان مادریم کھ آن قدر دوستش دارم یک لحظھ بیگانھ نمانده است

  نویسم پس ھستم! می :کنم کھ میم و خدمت شما عرض آور می
  

  اید؟ ھا ادبیات معاصر فارسی را ھم دنبال کرده در این سالس.: 
از جوھر خواندن بھ دور  کھ آنھایی را - ام بسیاری را تا تھ نرفتھ -  ام هھرچھ کتاب بھ دستم رسیده خواند طبعاً ج.:  
د میسفانھ کم کم دارم نوأمت -ام آثار خوبی از ھموطنان بھ دستم برسد  دهیش از آنچھ تصور کنید مشتاق بواما ب بوده.

از نویسندگان ایرانی ھا   شکند. من در این سال میخوب از نظر من تبری است کھ یخ درون آدم را  ۀنوشت .شوم می
دو  ز خوش حادثھ بھچون ا -نثرنویسان و داستان نویسانمان  یعنی از -  ام کھ یخ درونم را شکستھ باشد ھیچ نخوانده

 :گوید میارسطو  .شاعرند ،کھ ھر دو با تعریف ارسطو از شعر -در تبعید  -ام  شاعر ھموطن و ھمزبان برخورده
سحر  .یکی م .و سخن این دو شاعر در دل من شور برانگیختھ است »کھ شوری در دل برانگیزد یستشعر سخن«

آشنایی این دو با شعر کھن ما تحسین  .گذراند میار رضا مقصدی کھ در کلن روزگ میاست ساکن پاریس و دو
  .ھاشان نشاط آور ھا و تشبیھ ز است و طراوت و شادابی ترکیببرانگی

  
کتاب را آغاز  با چھ ھدفی نوشتن این چھار .»مادران و دختران« برویم سراغ کار آخر شما، یعنی چارپارهس.: 
  کردید؟
ار پاره گفتھ باشم کھ حوادثی کھ در قرن اخیر بر ما ایرانیان گذشتھ و پست و این چھ ۀکنم قبال ھم در بار میخیال ج.:  

تردید این حوادث و  ان عرضھ بشود. تاریخ این دوره بیارزید کھ بھ صورت رم میبلندی کھ تاریخ ما بھ خود دیده 
در این  .کند میقرار ن پست و بلندھا را ثبت و ضبط خواھد کرد اما متن تاریخی مثل متن داستانی با شما رابطھ بر

 ۀوزمراز ورای زندگی ر .در واقع در حکم نقطھ گذاری رمان است .نھ حضور داردمیچھار پاره تاریخ تنھا در ز
بینیم،  میاتفاقات را  -بینیم کھ بر آن ملک چھ گذشتھ است  میای واحد کھ چند نسلش در این اثر حاضرند  خانواده

داستان چند سال پس  .ھای رایج را و غیره زمان را، تحول معماری را، تصنیف تغییرات را، سلیقھ روز را، غذاھای
نم است و بھ چندین و چند میشود کھ برای من دوران درخشان روشن بینی مردم سرز میاز انقالب مشروطیت شروع 

داستان و این از فضای کلی  .رسد کھ بھ نظر من عکس و واروی مشروطھ است میسال بعد از انقالب مشروعھ(!) 
  .زمان آن

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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  نوشتن ھر کتاب چقدر طول کشید؟س.: 
یعنی اولین » عروسی عباس خان«. م ھر کدام زمان خاص خودش را بردالیل و بنا بھ شرایط زندگی شخصیبھ دج.:  

قلم گذاشتن روی کاغذ ھمان و تمام  .بھ سرعت تمام شد - حتی برای خودم -چھار پاره بھ طرز حیرت آوری  ۀپار
یعنی روزی یک فصل (ھمان شبی یک فصل  .ھمان! کتاب بیست فصل دارد و من بیست شبھ آن را نوشتمکردنش 

 ۀھا فکر کرده بودم و پار دتالبتھ بالفاصلھ اضافھ کنم کھ من بھ طرح این اثر م .نویسم) میچون من شب و دیر وقت 
چند ) »دده قدم خیر«(دوم  ۀنوشتن پار .ذاولش کم و بیش در ذھنم نوشتھ شده بود و فقط نیاز داشت بیاید روی کاغ

ً استخوان بندی کلّ  .دقیق یادم نیست چقدر -ماھی طول کشید  صل بندی در ذھنم آماده بود، نیاز داشت ف ی آن ھم طبعا
تر نوشتھ شود، چون مشکالت  توانست سریع میسوم)  ۀ(پار» ماه عسل شھربانو« .کارھا ۀبشود و صیقل بخورد و بقی

ام و احتیاج بھ پرس و جوھای  زد کھ خود من شاھدش بوده میرا نداشت، چون از دوره و زمانی حرف  دو کتاب قبلی
از نظر حوادث، از نظر زبان، از  :کھ محتاج تحقیق تاریخی جانانھ بود اول ۀبرخالف دو پار -تاریخی کمتر داشت 

دده قدم « بیش از» ...ماه عسل« شتننو یھای شخص اما بھ دلیل گرفتاری .نظر آداب و رسوم خالصھ از ھمھ نظر
بھ ھر حال تا جایی کھ یادم مانده نوشتنش بھ سال  - است »...دده«البتھ حجمش ھم بیشتر از  - وقت گرفت» خیر

ھفت سال این  .من ھفت سال طول دادم تا تمامش کردم -نھایی چھار پاره  ۀپار» حدیث نفس مھر اولیا« و اما .نرسید
ام  سینھ زنم نفس در قفس  میھنوز ھم وقتی حرفش را  .و من ھفت سال با این اثر زندگی کردم اثر با من زندگی کرد

ً  ھایی از بدن خودم را گذاشتھ تکھ» ...حدیث نفس«این بود کھ من در دلیل بھ درازا کشیدن  .کند میگیر   ام، واقعا
خشیدن، فرم تازه از آنھا تراشیدن و نتیجھ را ھای بدن، شکل دوباره بھ آنھا ب ام. و سخت بود گذشتن از این تکھ گذاشتھ

  .بھ عالوه با احساساتم سر و کار داشت .خواست میصیقل و آب و روغن دادن! زمان 
کنم تا  میم باشد و خیال وا پرشم باالتر از پرش اثر قبلیام یک ھ ام، در ھر کار ادبی تازه عی کردهس ھمیشھ من 

حدیث نفس « وقتی .م جلو بودهقدم از کتاب قبلیام از نظر خودم یک  تھام. ھر کتابی کھ نوش امروز موفق بوده
بلندتر پریدن از  امکان کھام  ای از پروازم رسیده  مین، احساسم این بود کھ بھ قلھرا تمام کردم و گذاشتم ز» مھراولیا

احساسم الاقل تا این لحظھ کھ  ،مانھمیتوانم، ولی ص میخواھد بھ خودم بگویم دیگر بلند پروازی ن میدلم ن .آن را ندارم
  .ام نویسندگی دارم در این کتاب ریختھتصورم این است کھ آنچھ از امکانات  .زنم ھنوز ھمان است میبا شما حرف 

ک لحظھ ھم از پایان را گذاشتم و در این ھفت سال ی ۀل نزدیک ھفت سال طول کشید تا نقطدر مجموع، بھ ھر حا
پر کرده  ھمیشھ ھا یک کلمھ ھم بھ دست خط اضافھ نکنم، ولی فضای ذھنم را  مد کھ ماهام. پیش آ داستانش غافل نبوده
ترین اشکالم این بود  عمده .کردم میھا را مجسم  ساختمش، صحنھ میپختمش،  میپروردمش،  میبود، در فکرم بود، 

گشتم کھ خودم تجربھ نکرده  میگذاشتم و با فکر او بھ زمان کودکی او بر  میدیگر بایست خودم را جای کسی  میکھ 
ھایش مدل،  برای وصف پیری و زشتی - ھمان طور کھ گفتم -جز آنکھ  .ساختم میو باید از آغاز تا انتھایش را  .بودم
  .در خیلی جاھا خود من بودم .بودم مخود

  
ایران را در  تقسیم بندی زمانی بین چھار کتاب بھ چھ شکل است؟ برای نوشتن رمانی کھ رخدادھای سده اخیرس.: 

  یرد چھ تحقیقاتی کردید؟گ میبر 
حدیث «جز  -دان آمدن نسلی جدید مییعنی بھ  -فاصلھ ھر داستان با داستان قبلی حدود بیست، بیست پنج سال است 

نوشتم از ادبیات آن دوره ھر چھ توانستم گیر  میای کھ  ھر دوره ۀتر است. در بار اش طوالنی کھ فاصلھ »...نفس
ام  ھم گفتھ این را قبالً  .ھر چھ توانستم گیر بیاورم خواندم -روزنامھ و شبنامھ و متون تاریخی و خاطرات  بیاورم، از

کنم کھ گاه خواندن صدھا صفحھ بھ من امکان اضافھ کردن دو سطر بھ کتاب را داده کھ حال و  میاینجا ھم تکرار 
  .ه استارزید میو البتھ بھ خواندش  - ھوای دوره را عرضھ کند

ً  .خواند میبا یک برداشت و بھ یک منظور ن ھمیشھ خوانده بودم، ولی آدم کتاب را  بسیاری از این متون را قبالً   غالبا
ھای خوانده را مرور  خواند. این بار من کتاب میش میفقط محض لذت بردن از کتاب یا اضافھ کردن بھ معلومات عمو

وه حرف زدن دوران آن فضای دوران بود، معماری دوران بود، نح گشتم و میکردم بھ خاطر اینکھ دنبال چیز خاصی 
  .ھا توانستم کشف کنم و بقیھ را ساختم ھم. مقداری را از ال بھ الی کتابھا بود با  آدم ۀبود، رابط

ر این بسیاری از مشخصات مادر بزرگ و معاشرانش را د .داشتم میای جھن  در ضمن، من در زمان بچگی حافظھ
  .شک در نوشتن کمکم کرد  ده بودم کھ بیحافظھ ضبط کر

را ش بوده باشم، تحقیقات الزم ام شاھد عینی توانستھ میام کھ خودم ن ھمیشھ  ھر وقت داستانی نوشتھبھ ھر حال، من 
ام یا از روی  ام تصور کند با شلختگی کار کرده دوست ندارم کھ خواننده اصالً  .ام برای بھ روی کاغذ آوردنش کرده

دین شوم. این  میام طرف  کنم، بعد با خواننده مینویسم و درسم را حاضر  میام! من مشقم را  حرف زده بخار معده
  .خوانند میرا  مکھ آثاراست بھ کسانی  من
  

  رسد؟ میچطور بھ ذھن تان  ھر کتاب معموالً  ۀاولی ۀایدس.: 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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بسیاری از  .کند کھ باید داستانی بشود میآید و دیکتھ  مییک جملھ زیبا بھ ذھن  .ھا فقط با یک جملھ خیلی وقتج.: 
بینید کھ  میچیزی را در جایی  .ای نا آشنا طره، بھ کرات عطری آشنا یا منظرهاوقات یک تصویر، بارھا یک خا

 .ھا باشد تواند این میآغاز ھر داستان  .برد میباید آنجا باشد، برخالف انتظارتان است و شما را بھ دنیای دیگری  مین
آنچھ گفتم ولی غالبا فقط با یکی از آنھا  داستان با چند تا از .الاقل برای من - یکی نیستھمیشھ ثابت نیست ھیچ وقت 

  .گیرد میدر سرم شکل 
  

  چطور در ذھنتان آغاز شد؟» حدیث نفس مھر اولیا« یا »مادران و دختران«کتاب چھارم س.: 
 بنابراین بھ یک .نوشتن این چھار پاره است ۀاولی ۀنطف احتماالً  -یعنی تبعید  -» حدیث نفس مھراولیا« تم اصلیج.: 

  .را روشن کرد چارچوب کارابتالی مادرم بھ بیماری  .دیگر در ذھنم بود ۀروایت آخرین پاره قبل از سھ پار
مھری در تبعید بھ سر برد و ھم از دولت سر  ھم در بگیر و ببند آریا -ای عمر گذراند  مادر من در تبعید دوگانھ

ً  .ومت آخوندیحک از این  .بھ فکر زندگان و مردگانش ھمیشھ بسیار درد کشید، چون عاشق زادگاھش بود و  و طبعا
  .ھای پیری خود من ھستم کھ تم دیگر داستان است لی کھ بگذریم مدل پیری و ناتوانیچند خط ک

  
شرح احوال  »نفس مھراولیاحدیث «کتاب چھارم یا  .گذرند میدر ایران » مادران و دختران« سھ کتاب اولس.: 

چھ ارتباطی بین وضعیت  .گذراند و آلزایمر دارد میمھراولیا ـ زنی سالخورده و تبعیدی ـ است کھ در پاریس روزگار 
  بینید؟ آدم تبعیدی و وضع بیمار مبتال بھ آلزایمر می

لزایمر دارد این آبیماری کھ  نان دارم و در موردمیدر مورد تبعیدی اط -کنم خاطره پناھگاه ھر دوست  میخیال ج.: 
توانند بگویند در  میدانند و ن مینھ چیزی نمیپزشکان متخصص ھم در این ز ،(من کھ ھیچ .ام طور تصویرش کرده

تر و چھ بھ :زد بھ من گفت میحرف » ...حدیث نفس« ) یکی از دوستان کھ بھ لطف از.گذرد میسر بیمار چھ 
باز او را بھ مکان و زمانی  ای و در نتیجھ الی را گرفتار فراموشی کردهغربت تر از اینکھ در عالم تلخ  شیرین

  .ای کھ دوست داشتھ در آن زندگی کند برده
  

  این روزھا ھم مشغول نوشتن ھستید؟ امیرشاھیخانم س.: 
 این را ھم گفتم کھ در حال حاضر رمان .گفتم کھ نوشتن برای من حکم نفس کشیدن را دارد .نویسم می .بلھج.:  

بسیاری از نزدیکان اصرار دارند کھ من شرح حالم را بنویسم، ولی من قصد نوشتن اتوبیوگرافی  .توانم بنویسم مین
  .»ھا یادنگاره«ام  زدیک بھ آن باشد. اسمش را گذاشتھکنم شاید ن میکاری کھ دارم  -ندارم 

  
. سیی بی. بی. »تماشا«ی از نویسنده برای برنامۀ فیلم مستندای از گفتگوی مھشید امیرشاھی با مریم عرفان، در جریان ساختن   * گزیده 

http://www.youtube.com/watch?v=7htGu2aVPRY  
    1390تیر  24 - 2011ژوئیھ  15
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 *در بارۀ طنز
  
  
  

ھای دخت دخو نامھ«شروع شده و تا اینجا آمده رسیده بھ  »ھای سوریداستان«ھای شما گویا با طنز در کارس.: 
  ).خواھیم تان را میبینید؟ (یعنی دستور طبخ طنز پرورده ، این سیر را خودتان چگونھ می»بھ دخو

تقدیم خالص در طبق اتا  - اش را ندارم  یا من نسخھ -طنز دستور طبخ ندارد  :خدمت آن دوست نازنین عرض کنمج.: 
ھای سراسر طنز من  نخستین قصھ »ھای سوری داستان«البتھ درست است کھ بارۀ کارھای خودم باید بگویم  در .شود
ھم » نقاھت«و » ھا سگ« و» اّده« و» اسم نویسی« ھایی از قبیل در داستان ،طنز ھای رگھ کنم خیال می اما ،است

ھای دخت  نامھ«ھای سوری از مقولۀ طنز  شود. از طرف دیگر طنز داستان میدیده  ،کھ پیش از سوری نوشتھ شده
  .یستتکامل یافتھ و بھ بلوغ رسیدۀ آن اول میتوانم بگویم این دو در نتیجھ نمی -نیست  »دخو

شکال مختلفش در شرایط اما اَ  - شود واقع نمی مییک ارزش را ندارد و یکسان مطبوع طبع آد طبعاً ھمۀ طنزھا 
  .شیرین است - اگر بھ مناسبت نقل شود -پرداختھ ھم  پیشھای از  آید. حتی جوک بھ نظرم پسندیده میمختلف 
یعنی از نوجوانی بل  - ام همن فقط آگاھم از وقتی صاحب شعور و تشخیصی شد :از این مقدمھ چینی این کھ غرض
طنز برایم جذاب بوده است  -شوند یا ھرگز!)  ص میشخِّ ر و مُ ھا یا در ده دوازده سالگی شاعِ  (چون معتقدم آدم -پیشتر 

متنوع و غنی  - و بھ تدریج تربیت شده این نطفۀ طنز با مرور زماندھم  و احتمال می .چھ شنیدنش و چھ پرداختنش -
   .شده است

اگر  -» جعبھ قرص« گذاشتھ بودیمای نداشتند،  با طنز میانھاسم کسانی کھ  ،ھای سال پیش سال ،با جمعی از دوستان
  ! »جعبھ قرص دو بر چاپ« شدند می ،عبوس ھم بودند وگرفتند  خودشان را جدی می

  
استاد سخن، سعدی، ھم گفتھ » طنز فاخر« جز او از .در ادبیات کالسیک طنز عبید کھ شھره خاص و عام استس.: 

  بوده یا نھ؟ھای ادب فارسی بر نثر و طنز شما تاثیر گذار آیا کار این دو یا دیگر کالسیک .شود می
اثبات رسانده است. من استعدادی خودش را بھ  بیکند ذھنی و نپذیرد فقط ھر کس از این دو تأثیر  .بدون شکج.:  

در مورد  .مکتب سعدی ام -کمترین شاگرد گرچھ  -کنم کھ در نثر نویسی شاگرد  میام و اینجا تکرار  بارھا گفتھ
قابل معاشرت نیست!  لذت نبرد اصوالً  ھایش نوشتھھ اگر کسی از قدر بگویم ک نمیھمشھری واالمقامم عبید ھم ھ

خیال نکنم کھ باشد، ولی بھ ھر حال او را ھم با منّت  -دانم طنز من از جنس و فلز طنز آن بزرگوار ھست یا خیر  نمی
  .بھ استادی قبول دارم

  
آیا  .شود  ھم دیده می) »ھای عصر ماافسانھ«(شان کار جیمز تربر انمیشما ترجمھ کم نیست و در  ۀس.: در کارنام

  اثرگذار بوده ؟  گرایش شما بھ طنزنویسان غربی بر آشنایی شما با کار تربر و یا دیگر طنز
از نوجوانی در من بوده است و پیش از دسترس پیدا  ،ھمانطور کھ عرض کردم ،گرایش و کشش نسبت بھ طنزج.: 

 .ز دیگران بی شک مشوقم بوده است کھ طنز خودم را بپرورانممیھای طنز آ ثار غربیان. اما آشنایی با نوشتھکردن بھ آ
برای طنز قوم انگلوساکسون بھ خصوص تحسین فوق  .آورد میطنز در ھر زبانی کھ برایم قابل فھم باشد بھ نشاطم 

دایش را ھم در ام، ا ط بعضی از کارھایش را ترجمھ کردهجیمز تربر آنقدر برایم عزیز است کھ نھ فق .العاده دارم
ن) از کھ نطفۀ بیشترشان را (چون تربر و الفونت میھای بسیار قدی وعھ داستانی دارم ملھم از افسانھمجم :ام آورده

ھ قرینۀ اثر تربر اسمش را ام و ب و روغن این دوره از ایران را زدهام و بھ ھمھ رنگ   ایزوپ یونانی بھ وام گرفتھ
  .»ر ماھای ایرانی عص افسانھ«ام:  گذاشتھ

  
طنز کار چھ کسانی را در صدر  ۀمیندھخدا تا بھ حال، در ز» چرند و پرند« از مشروطھ بھ بعد، یعنی ازس.: 

  بینید؟  می
طنز نویسندگانی چون  ،تر و ماندگارتر طنز ظریف -رقیب نداشت  نشریات میاندر کھ  -» توفیق« ھفتھ نامۀج.: 

  .داود .فریدون توللی و غ
 

 کنید؟  چھل را چگونھ ارزیابی می ۀکلی بھ تاریخ معاصر ادبیات ایران جایگاه دھدر یک نگاه س.: 
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ام ولی از آنجا کھ داستانش طوالنی و پر فراز و نشیب است و حتی  جستھ و گریختھ از آن دھھ حرف زدهقبالً ج.: 
شما  ۀبا اجاز - ز نفسی دارد گنجد و نیاز بھ درا نگاھی کلی بھ آن در یک آری و نھ یا مثبت و منفی یا خوب و بد نمی

  .ارزد کھ این کار را بکنیم می -کنیم بھ زمانی دیگر تا با فراغ بال بھ آن بپردازیم  این سؤال را موکول می
  

 ۀدر بار .ھای دیگر برایش کششی ندارنددانید کھ مکتب  گرا مینویسی واقعاید کھ خودتان را داستانشما گفتھس.: 
  گویید؟  و یا بھرام صادقی چھ می) »بوف کور«دایت (مشخصاً کارھای غیر رئالیستی ھ

نۀ داستان نویسی نزد من البتھ محفوظ است اما راستش میحرمت صادق ھدایت بھ عنوان یکی از پیش کسوتان در زج.: 
 در ھدایت آن را در دوران کوتاه و گذرایی کھ مکتب سور رئالیستی .ام نبوده» بوف کور«ز از ارادتمندان من ھرگ

نوشت و تجربۀ دیگری ھم در این  -ن و دیگران تُ تحت تأثیر کسانی چون آندره برُ  - فرانسھ آالمد و باب روز شده بود
ھایی  اش قصھ رئال نویسی و نتیجھ در سور یستششکھ کو» سگ ولگرد« و شاید» سھ قطره خون« راه نکرد، جز

اثیری ورد اوست با وجوه مختلف مذھب، نھ در دختر در پرتو نور زمان حال ارزش ھدایت برای من در بر خ .سست
   .شو پیر مرد خنزر پنزری

در ذھنم  اثر دیگری از او» ھای خالی سنگر و قمقمھ«االن در واقع سوای  -کارھای بھرام صادقی را دوست دارم 
ای مثل  آثار نویسندهھایش بیشتر یادآور  . اما نوشتھیستبھ نظر من خواندنھای آن مجموعھ  نیست. بھ ھر حال داستان

یک ھوا جنون  :اندازد می ..».دماغ« و» شنل« ھایی چون و مرا یاد داستان -گوگول روس است تا برتن فرانسوی 
ً  ،زده   .قابل تجسم و مورد قبول ولی کامالً  ،غیر متعارف حتما

  
بھ گمان برخی، از جملھ من، بینید؟  ان آمد بگویید طنز ھدایت را در کجا درخشان میمیحاال کھ حرف ھدایت بھ س.: 

  گویید؟  آن چھ می ۀدھد. در بار ای ناب از طنز و نثر ھدایت را ارائھ مینمونھ »ھشتاد و دو نامھ«
این قبیل شفاھیاتش کھ از این  .نیش زبان ھم داشت .ھدایت بھ گمان من بیشتر اھل متلک گویی بود تا طنز نویسیج.:  

کرد روزی در خانۀ نوساز دوستی  پدرم تعریف می .ھ نظرم شیرین آمده استمن رسیده بگوش بھ طرف و آن طرف 
 .تصادفاً او را در این محفل دیده بود) -(پدر از معاشران و نزدیکان ھدایت مطلقاً نبود  .خورد بھ صادق ھدایت بر می

ار و جا تنگ کن! ظاھراً خانھ دنگ و فنگ زیادی داشتھ از جملھ در سرسرای ورودی دو حوض مرمر پر نقش و نگ
خوب است منتھا «ھد: د شود و ھدایت بی تأمل جواب می صاحبخانھ نظر دوستان را راجع بھ معماری خانھ جویا می

   .بینم ھایش طنز دلچسبی نمی از این نوع. اما شخصاً در نوشتھ ھای دیگری و متلک» باید حوضتینش را عمل کرد!
نوشتھ بھ زبان فرانسھ  اش شھید نورایی کھ ھدایت بھ دوست دیرینھ یستھایکاغذ ،اگر اشتباه نکنم ،»ھشتاد و دو نامھ«

نماید از ھمان مقولۀ طنز شفاھی و متلک گویی ھدایت است کھ عرض  ھا گاه خود می و طنزی ھم کھ در این نامھ
  .کردم

  
  ھا بھ فرانسھ باشد... کنم این نامھ س.: خیال نمی

 .تصحیحم کردید بھ موقعھا بھ فرانسھ است کھ  مانده بود کھ اصل نامھ تباهبھ اشدر ذھنم  -ج.: البتھ حق با شماست 
کھ در فرانسھ بزرگ شده است و  بھ قلم پسر شھیدنورایی و استکھ مقدمۀ این کتاب بھ فرانسھ  ناشی شداشتباه از اینجا 

 .بد نیست برایتان نقل کنم کھ االن بھ یادم آمدیکی دو نکتۀ خوشمزه این مقدمھ فارسی  ترجمۀاز داند.  فارسی نمی
 مثالً  -از جملھ بھ اشتباھات لپی  - بانمک برخورده بود یظریفی کھ چاپ نخست این کتاب را نقد کرده بود بھ مسائل

ھای ریز و درشت، بھ دلیل ھمریشھ بودن با  نایش گاه مالل است و گاه گرفتاریرا کھ مع emmerdementمترجم 
merde (!)ۀو کلم بھ گھ گرفتگی couillon  را کھ بھ مفھوم ابلھ و دبنگ است، بھ دلیل شباھت صوری بھcouille 

  .(!) برگردانده بود کھ کلی اسباب بھجت خاطر خوانندگان را فراھم آوردمی(بیضھ) بھ تخ
  

درخشان طنز  ۀرا نمون» ویواینتر« ، من داستان»بعد از روز آخر« ھای سورِی آمده دردر میان داستانس.: 
سوای شیرینی بیان و کالم ساده و روان راوی کھ خلوص و تازگی  .طنز شخصیت و موقعیت است ۀم کھ بر پایدان می

ز و خنده ناک و در عین میآرساند، آنچھ چشمگیر است نمایش کژ و کوژی مضحکھ شخصیت اصلی داستان را می
  بینید؟ ام را در صدر میھای سوری کدداستان ۀمیان ھمخودتان در  .ھاستھا و موقعیتحال تلخ آدم

گاری کھ در آن زمان سردبیر من منتشر شد خانم درگھی، روزنامھ ن» سار بی بی خانم« ۀج.:  وقتی مجموع
ای راجع  از من خواست چند کلمھ -کھ چون سردبیرش متأسفانھ عمری طوالنی نداشت  -» بانو« ای بود بھ نام نشریھ

(دست نوشتۀ این چند خط بعدھا  .ھایم در شمارۀ مخصوص مجلھ چاپ شود م بنویسم تا ھمراه یکی از داستانبھ خود
ھایم مھر  ام کھ بھ ھمھ قصھ تکرار شد.) آنجا گفتھ» در سفر«آن و و دیرترک بر پشت جلد » حضر در« در چاپ اول
سختم است بنابراین  .ھای سوری از ھمھ جا بارزتر است ن مھر در مورد داستانھنوز ھم دارم و ای .مادرانھ دارم

اعالن ورود سوری ست بھ عالم را چون » آینده داداش ۀخانواد«شاید  -دھم  میبگویم کدام را بھ بقیھ ترجیح 
ھای سوری بر  کنم ھمۀ قصھ بھ ھر حال خیال می - یسترا چون تابو شکن» مجلس ختم زنانھ« ھایم، شاید کتاب

  .محور طنز موقعیت ساختھ شده است کھ مورد لطف شماست
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ً در زمان نوشتن  .توان نام برد را می» مری پاپینز« و» کارتنک شارلوت« ھای شمااز زمرۀ ترجمھ س.: حتما

آیا این  .جین وبستر آشنا بودید »بابا لنگ درازِ «ھای سوری با کارھای مارک تواین و نیز با نخستین داستان
پی جوراب  پی«ھای ا در آن زمان با داستانثیری داشتھ؟ آیأگیری شخصیت سوری در ذھن شما تکلھا بر شآشنایی

  (مونتگومری) آشنا بودید؟ »Anne of Green Gables «و با »بلند
از نخستین مرحلۀ  -در آن زمان آشنا بودم و از سر سپردگان این نویسنده ھم ھستم  با کارھای مارک تواین حتماً ج.:  

  در پروردن سوری بھ طور اخص، نھ چندان.  -م کامالً آگاھم  ھای او بر خود از تأثیر کلّی نوشتھ .آشنایی با آثارش
احتماالً بس مشھورند! آدم دائم اسمشان  -ام  نخوانده راز قضای روزگار ھیچکدام ا: ای کھ اسم بردید سھ قصھ در مورد

ادبیات  کند ھمھ را فوت آبست! بھ ھر حال برای چون منی کھ از خوانندگان پر و پا قرص شنود و خیال می را می
کھ این سھ  یستمایۀ شرمسار - دانید دانم کھ می می -ست ا برای خرد ساالن زیاد ترجمھ کرده بھ عالوه ،کودکان است

   .را نخوانده باشد ولی این طور است
یی را کھ ھا این است کھ داستان مھای سفأم کھ یکی از تگوی می باز ، در اینجاام و تکراری است گفتھ با اینکھ قبالً 

فقط یادم است کھ  .ام و بیشترشان ھم فراموشم شده است نکردهبافتم جایی یادداشت  می برای خواباندن دخترم  ھا شب
ھای خرد خرد و سفر این  کھ وصف صدای آب و موج» دراز«و » دور« مییکی از آنھا قصۀ دو رودخانھ بود با اسا
شاید روزی تمامش کنم،  .تر بود ھا موفق داستان خواب کردن دخترم از بقیھ دو برای رسیدن بھ وصال یکدیگر در

  اید! روزگار را چھ دیده
  

شما این روانی و شیوایی توام با صالبت قلم را از  .دانم می» آشنای دریای زبان فارسیآب شناگر« من شما راس.: 
گوناگون محلی و  ھایاید؟ آیا استعداد و مھارت شما در شنیدن و گوش دادن بھ حرف و سخن و گویشکجا آورده

  ھای گفتاری متفاوت در چیرگی و استادی شما در نثر داستانی و ناداستانی کارساز بوده؟گونھ
دھم  نطور با سخاوت و پر مھر سؤال کنید، من قول میمیخواھید زبان دراز من بند بیاید ھ میدوست عزیزم اگر ج.: 

در نشان دادن محبتتان بھ کارھایم برایم بسیار لذت بخش ظرافت شما صم بکم بنشینم و بگذارم فقط شما حرف بزنید! 
در پشت  :ام ینھ دادهدانم و سند کتبی ھم در این زم شما را فارسی دان می، چون دو چندان لذت بخش -است خانم 

   .خوانید مینویسید و ھم خوب  میام کھ شما ھم خوب  ام نوشتھ کھ بھ شما ھدیھ کرده یکتاب
 ی و اصوالً بھ طور کلّ  :بھ کنار، برگردم بھ سؤال شما -  کھ دل کندن از آن بسیار سخت است - اما این مبحث شیرین

اما خواندن  .بھ ویژه داشتن گوش تیز و چشم ریز بین - یستاز لوازم نویسندگ میکارایی و قبراقی ھر پنج حس آد
ن از عشق بھ خواند .از واجبات استکتاب، تا آنجا کھ ممکن است و ھر جا کھ ممکن است، خواندن و باز خواندن، ھم 

تا وقتی تشخیص سره از  .ام تا امروز کھ چشم و چار چندانی برایم نمانده در من بوده است روزی کھ الفبا را یاد گرفتھ
ام  خوانده ام و ام انتخاب کرده بعد کھ کم کمک صاحب تشخیص شده - ام  دادم ھر چھ بھ دستم رسیده خوانده ناسره نمی

   .خوانم اما حاال بسیار مشکل پسندم خیلی می ھنوز ھم -
ام کھ مثل  ام. خودم را تربیت کرده چیزی آموختھ -چھ بد و چھ خوب  -ام  آگاھم کھ از ھر چھ خوانده بھ ھر حال کامالً 

  .ھا را یاد بگیرم ام کھ شگرد خوب ویسم و ھمھ کوششم را بھ کار بردهبدھا نن
  

کید چشمگیر بر أبھ گمانم رسید کھ ت) »ن و دخترانمادرا« ۀی اخیرتان (چھارگانھاھایی از رماندر شنیدن تکھس.: 
شود گفت کھ در بیشتر   مثالً می .تان داردھا بھ نوعی وجھ تمایزی با کارھای اولیھتوصیف و بیان ریزکاری

 خیزد یا از با رمان برمیآیا این از تفاوت داستان کوتاه  .رود ھای کوتاه روایت با نماھایی سینمایی پیش میداستان
  کار شما؟ ۀدگرگونی در شیو

در داستان کوتاه  .ان داستان کوتاه و داستان بلندمیکنم در درجۀ اّول از تفاوت  میبی شک از ھر دو و خیال ج.: 
. اما داستان فرصت برای پرداختن بھ جزییات کم است باید بھ حد اقل قناعت کرد و تصویر برشی از زندگی را کشید

از ھا،  از لحظھشود،  و زندگی از جزییات تشکیل می یستزندگ ۀھم ،ای گسترده است پھنھ ،بلند نفس دارد
   ھا. روزمره

از نظر سبک و شیوۀ نوشتن باید بگویم کھ از آغاز کار نویسندگی کوششم در این راه بوده است کھ زبان مناسب ھر 
چھ رسد از یک قصۀ کوتاه بھ قصۀ کوتاه دیگر ھم یکسان نیست،  این زبان از -داستانی را پیدا کنم و بھ کار بگیرم 

طلبد کھ سوزن سوزن تصویر را نقش کند و بعضی بھ زبانی چون  نیاتوری میمیھا زبانی  نوول بھ رمان. بعضی تم
  .پاروی برف پاک کنی نیاز دارد تا خیابان خیابان بتراشد و جلو برود

  
ایی تیغ ژیلت بھ زبانی بھ برّ » ھاراکیری با تیغ ژیلت« ن دانشور بھ ناممیسی» سرگردانی ۀجزیر« شما در نقدس.: 

پرسم با توجھ   بی آن کھ قصد وارد شدن بھ جان کالم، کھ رد ارزش ادبی این اثر است، داشتھ باشم، می .ایدکار برده
  بینید؟ ان طنز و ھجو را در کجا میمیبھ این نوشتھ خط و مرز 
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کھ در صحبت امروز  -اگر قصد ناز و کرشمھ نباشد  - طنز .این دو چندان از ھم دور نیست از نظر لغوی معنایج.:  
ردن عیوب موجودی یا ھجو نکوھش است و برشم .یستطعنھ زدن و مسخره کردن موجود یا موقعیت ،ما نیست
   .کھ باز در حال حاضر نیست -اگر منظور چیز پوچ و بیھوده نباشد  - موقعیتی

 -از نظر من کاربردی انتقادی دارد ھجو  ،ھبا تمام نزدیکی مفھوم این دو کلم چون .کنم سفسطھ می ولی البتھ دارم
بھ مزاح و شوخی موقعیت یا فرد یا اثری را طنز دھد.   نمایش میبرجستھ ھای زشت یا سست کسی یا کاری را  جنبھ

ی بنابراین خط تقسیم کلّ  .نشیند ت نمیوبر کرسی قضا آشکاراو مثبت و منفی ھر دو،  - کند وصف می زبانیو شیرین 
دومی را باید در ھمھ کھ این نبوده باشد از طرح این سؤال امیدوارم مقصودتان  .روشن استبرای من این است و آن 

گاه این  -جانشین ھجو کرد  توان نمیطنز را  ھمیشھ ھمھ جا و تصورم این است کھ چون  -حال جایگزین اولی کرد 
   .آنالزم است و گاه 

را بھ دعوت دانشگاه  91- 90سال تحصیلی در نتیجھ  دانشگاھی در امریکا بھ من تعلق گرفت کھ یھا پیش بورس سال

ً  .بھ سر بردم ایاالت متحدهشیگان در می بھ محض ورود یکی از آشنایان طوماری برای من فرستاد با این تقاضا  تقریبا
اک تھیھ شده بود یا حکّ  مینا میطومار در دفاع از کری -مانده  تا جایی کھ در خاطرم .گردانمش ضا کنم و برام ھک
را  این دو نفرمن نھ  .شده بود تند و تیزینقد  ،ھریتوسط شخص دیگری بھ اسم مطّ  مقاالت این شخص چون، مینا

بھ نظر من  نقدزبان  -را گرفتم و خواندم  ،ھر دو مقالۀ اولی و نقد دومی، .خوانده بودم را ھا نوشتھشناختم و نھ  می
 ھمھ دقیق و بھ جا - شگرفتھ تا پرت و پال گویی ادبیمقالھ نویس از سرقت ادبی  - بھ عالوه دیدم انتقادھاآمد شیرین 

 لحن تمسخر آمیز با اصول آنبا نقد معتقد بود  متقاضی امضا .کھ طومار را امضا نکردم یستطبیع .آمده است
political correctness - را آن شخصآبروی  چون ،خواند نمی -شده بود و باب امریکا باز  کھ دکانش تازه در 

از ادب فارسی نھ  ...واخوانیات  و ھجویاتو از طریق حذف ھزلیات حضرات حفظ آبروی  :گفتم . در جوابشدبر می
  و نھ مطلوب!  استسر می

در عمل کھ - politically correct این بازار و بازی باکھ این من بنده  بگویم این را ھم ش آمدفرصتی پی حاال کھ
از ھمۀ این اضافھ کنم ھم بعد بھ ھیچوجھ من الوجوه میانھ ندارم و  -ھا  سانسورچیدست  درجدیدی  شده است حربۀ

با اجازۀ دوستان: در ضمن  .برم لذت می - اگر قوام آمده باشد - اخوانیات ،ھجویات ،یعنی ھزلیات -ھای ادبی  کوشش
   !جا آنھا را گفت و شنود نمین دنیاست و باید ھمیجملگی مال ھ -اند  ا را برای آن دنیا نساختھھ ز این شیوهھیچکدام ا

  
 ھایمثل من آدم ییھامن و آدم« گویید، تان) می، بھ نقل از سایت شخصی1996ای (با کیھان، شما در مصاحبھس.: 

برای یکی چون » .میستیو بده بستان ن بند و بست اھل م،یستیی نیایماف ستمیکھ معتقد بھ س لین دلیبھ ا میی ھستیتنھا
الیم و  من کھ بھ این حرف باور دارد کھ ھر کھ در این روزگار اھل بند و بست و بده بستان نیست محکوم بھ عذاب

یا کنید کھ این تنھایی مطلق تقدیر و   آید کھ آیا گمان نمی  ، این پرسش پیش مییستتنھای ۀکنند در عین حال رستگار
  ھنری خود وفادار است؟ کھ فقط و فقط بھ کار یستناچار نویسنده و ھنرمند ۀرچا

ت فقط بھ حیطۀ میکنم جز اینکھ این محکو کنم و نیاز بھ شرح و بسطی ھم در این تصدیق حس نمی چرا گمان میج.: 
  .ند بازی اعتقاد نداردنۀ فعالیتش بھ بامیسرنوشت محتوم ھر کسی است کھ در ز ،تنھا ماندن -شود  ادب و ھنر ختم نمی

  
ھای توانستم بھ زبان  سم، میینو م را بھ فارسی مییھامن داستان« اید،) گفتھ1996 شما در مصاحبھ (با کیھان،س.: 

ھای دو ھوایی و بھ گمان شما نویسنده» ...کند  ن وصل مییسم، ولی زبان فارسی مرا بھ فرھنگ آن سرزمیگر بنوید
ن و میھای بعدی کھ در سرزھای نسلنگی، چھ از نویسندگان تبعیدی نسل شما و چھ نویسندهیا دو زبانی و یا دو فرھ

  یا معیارھایی را باید در نظر بگیرند؟  برند، در انتخاب زبان چھ معیار بھ سر می فرھنگی دیگر
این  .یر از نوشتن استناگز - آن کھ واقعا نویسنده است - نویسنده .من راھم را انتخاب کردم چون انتخاب داشتمج.:  

 ھمیشھ من بس عاشق زبان مادریم ھستم مشتاقم  .ھای الگوھای شخصی اصل است و بقیھ سبک و سنگین کردن
جھان بھ دنیا  ۀآنھا کھ در چارگوش - ھای آینده و البتھ آرزو دارم ایرانیان نسل سرافراز و پر بار و پر خواستار ببینمش

راه منتخبم را نھ  ،بھ ھیچ عنوان ،ھرگز ،ولی ابداً  .بھ این زبان بگویند و بنویسند -ند آیند از زبان نیاکان دور نیفت می
ای  ترین راه. ھر نویسنده دانمش نھ درست یعنی نھ تنھا راه می -ف بھ صفت عالی کنم نھ متصّ  مطلق تصور می
ھا  و از نظر من ھمۀ انتخاب -ی خودش ھا با متر و معیار عالئق و اولویت -یابد  میجورد و  میناگزیر راھش را 

  .ل قلبی من این است کھ فارسی زبانان در اعتالی زبان فارسی بکوشندمیمنتھا  .مقبول است

  
   http://www.amirshahi.org   امیرشاھیتارنمای مھشید برگرفتھ از  *
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INTRODUCTION 

Mahshid Amir-Shahy occupies a place of choice in the gallery of Iranian authors. She 
started her career early in life and soon hailed by art critics for her precocious talent as well as 
the high quality of her writings. Her refined style, which became more and more sophisticated 
from book to book, promoted her to one of the most prominent figures of contemporary 
Persian literature. She has also been a very prolific translator, introducing works of authors 
vastly differing from one another, such as Laurence Durell and James Thurber, to the Persian 
audience. 

Her lucid, colourful, precise and sensitive style is as much suited to brush her characters 
as is in painting their surrounding world. The brilliance of her writing is partly due to her vast 
vocabulary and generosity of vernacular. She builds her characters up through their hold of 
the language and their dialogues, constructed with mastery unequalled in Persian literature of 
our time. 

The diversity of Mahshid Amir-Shahy's works makes it impossible to classify her under 
any of those categories that befit so well other Iranian writers. Her force of character and 
artistic rigour have kept her from following the literary or political fashions that every now 
and again shake and shape the intelligentsia of Iran. She has always stayed aloof from the 
bustles that may bring quick and ephemeral fame for satisfying the demands of a migratory 
public, but at the end prove fatal to the artistic essence of the work. 

Her ties with literature and politics remind one of those of André Gide. As devoted as the 
latter to creating literature of great value, she does not hesitate to intervene in crucial public 
issues. She also has the courage to take a firm stand, at times very unpopular, as did Gide in 
the case of Dreyfus, or when faced with communism, or during the occupation of France. 

At the dawn of the revolution that brought Khomeiny to power, Mahshid Amir-Shahy's 
deep respect for human dignity, so palpable in her writings, made her take publicly position 
against the effervescence of fundamentalism and fend for the slender chance of a secular 
democracy with all her might. This standpoint forced her into exile, where she kept on writing 
her novels as well as her fight against the Islamism. 

To cite but one of her notable political stands is the case of Salman Rushdie and her 
instigation of the declaration of the Iranian intellectuals and artists in defence of the British 
author. This declaration received a worldwide echo as well as a most fiery reaction from the 
Islamises of Iran. 

The present trilingual book, in which the actual languages used have been maintained, 
contains a selection of her lectures, interviews and articles given and written in exile. Her 
humanism and attachment to promoting a secular democracy in Muslim countries are the 
leitmotiv of these texts. 

Ramine KAMRANE 
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THE REVOLUTION AND THE ANCIEN REGIME1 

Ladies and Gentlemen,  
You have come to this place today, most probably, to find some answers to certain 

questions you no doubt have about my country, concerning its recent past and present 
conditions. I cannot boast of any speciality I am afraid, but the friends who have organised 
this colloquium have assured me that I may talk to you and present matters in a personalised 
way. That is what I intend to do. Therefore, I address you simply as an Iranian, as a woman 
and as a writer. 

All these three capacities have been denied me by the actual regime in Iran. As far as the 
mullahs are concerned, I have no nationality, I only have a religion. As a woman, they have 
reduced me to half a man, and as a writer, I have been strongly advised to break my pen (And 
when mullahs give advice, they mean it to be taken!) 

Therefore, I have every reason to be grateful to you for giving me this opportunity to 
prove — at least to myself — that I have not been stripped of all the essential attributes that 
make up my existence. 

I am an Iranian, but a very perplexed one. As I have been brought up in a Persian cultural 
background, nurtured on Persian literature and have imbibed Persian poetry, I can assure you 
there is no trend in that culture, no passage in that literature and no stanza in that poetry which 
is not anti-mullah. Don't you think I should be perplexed, then, when I witness the people of 
Iran — the very vehicle of such a culture — on a silver-plate offering their land to a mullah? 

A thousand pities that most of you, present here to day, do not know my mother tongue. 
Had you known it, you would have appreciated the magnitude of my perplexity and the depth 
of my bewilderment. Had you known it, I could have quoted verse after verse of poetry full of 
sharp criticism of the clergy, page after page of caustic humour aimed at the Moslem 
ecclesiastics. So, to give you a picture of what happened in Iran, in a language familiar to you, 
I shall read you a short story by James Thurber. It is actually a fable called: The Owl who was 
God. 

Once upon a starless midnight there was an owl who sat on an oak tree. 
Tow moles tried to slip by, unnoticed. "You!" said the owl.  
"Who?" they asked.  
"You two!" answered the owl. 
The moles hurried away and told the other creatures that the owl was the 
greatest and the wisest of all animals, because he could see in the dark 
and answer any question. 
"I'll see about that," said a bird, and called on the owl one night when it 
was again very dark.  
"How many claws am I holding up?" asked the bird.  
"Two!" said the owl.  
"Why does a lover call on his love?" asked the bird.  
"To woo!" said the owl. 
The bird hastened back to report that the owl was indeed the greatest and 
the wisest animal in the world, because he could see in the dark and could 
answer any question. 
"Can he see in the daytime too?" asked a fox.  
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All the creatures laughed loudly at this silly question, set upon the fox and 
his friends, and drove them out of the region. They sent a messenger to 
the owl and asked him to become their leader. 
When the owl appeared among the animals, it was high noon and the sun 
was shining brightly. He walked very slowly, which gave him an 
appearance of great dignity, and peered about with staring eyes, which 
gave him an air of great importance. 
"He is God!" screamed a hen and the others took up the cry: "He is God!" 
So they followed him...till they came to a concrete highway. There was a 
truck coming towards them at high speed. The bird who saw it first and 
was very scared, asked the owl, "aren't you afraid?" 
The owl, who could not see the truck, said, "Who?" 
"He is God!" cried all the creatures again, and were still crying, "He is 
God!" when the truck hit them and ran them down. 
Moral: You can fool too many people too much of the time. 

 
Too many Persians were indeed fooled for too long a time to get themselves or others 

killed. 
However, one question may be pertinently asked: what made the Iranians think they 

needed a "leader" to begin with? The reasons were abundant. I shall name a few at random: 
The lack of vital individual liberties;  
The incredible intolerance of the government Vis à Vis patriotic opposition;  
Its incomprehensible softness towards the mortal enemies of the country;  
The widespread corruption;  
The massive migration of alienated old peasants and village youths to the capital;  
A huge surplus of money in an economy, which could not absorb it all;  
Sudden diminution of this flow of cash;  
Mistaking innovation for reform;  
Finally, the out proportioned and destructive criticism of the existing regime by 

intellectuals. 
I am not going to ponder upon the faults and shortcomings of what my friends here have 

chosen to call the "ancien regime". I leave that task to all the ex's of that regime, namely, ex 
— ambassadors, ex-special representatives, ex-ministers and even ex-private secretaries to the 
Queen. I do advise you, however, to thumb through their books — oh yes! They have all 
written books since what again my Harvard friends call the "Revolution" — some in French, 
some in English, some in Persian and some in all 3 languages. Look through them and come 
face to face with a most morbid, ignorant, and tyrannical regime. Nevertheless, I do beg you, 
while going through the pages do remember one thing that the authors themselves seem to 
have completely forgotten, namely that they were all part and parcel of that very regime 
which they attack so mercilessly. 

Please do not get me wrong — most of their harsh criticisms are well founded. The thing 
I find abject, however, is that they kept quiet while they were having their share of the cake 
and voice their objections now when there is no cake to share. At any rate too late — much 
too late. 

In this respect, I am reminded of a story by one of our 14-century humorists and satirists: 
Obaid-e-Zakan. The story is about a man marrying a young girl whom he believes to be a 
virgin. On the nuptial night, however, he becomes, shall we say, wiser... The following day 
the new bride is nowhere to be seen. After a thorough search, the groom finally finds her in a 
shed sitting in front of a mirror serenely piercing her ears. “Your sense of time and place is 
totally wrong my dear,” the groom says to her. “What you had plenty of time to pierce in your 
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father's house you are doing now and here, and what on the other hand, should have been 
pierced here and now, was pierced long ago and elsewhere.” 

Excuse the 14-century mentality of this story but I think it very apt for our ex-high 
officials. Their senses of time and place are indeed topsy-turvy! I personally would like to 
remind some of them what Æsop had said in 550 B.C.: “Only cowards insult dying majesty”. 

 
A little while ago, I mentioned that the friends who have made our meeting today possible 

have chosen to call the colloquium “The revolution and the ancien regime”. To be quite 
honest, if I wanted to stick strictly to this title I should not be talking about the recent events 
in Iran at all. Forgive me if this sounds like a riddle. Bear with me a bit longer, and I shall 
make myself clear. 

To do so, I shall have to take you back to the last decade of the l9 century and to the 
Royal Palace of Nasser-eddin Shah, who after his return from yet another extensive and 
expensive visit to Europe (on borrowed money from Russian Bankers by the way), is having a 
state banquet in Tehran. 

Nasser-eddin Shah, who was more of a minor poet than a major statesman, seated on the 
Peacock Throne, surrounded by his courtiers and feeling perhaps in a poetical mood, asks his 
entourage: “Why is it that we lag so far behind Europe? Two or three centuries ago, we were 
almost on a par. Going further back in time, we were even ahead.” 

“Your Majesty, the Mecca of the Universe,” someone ventures to reply, “A handful of 
people think that the answer lies in the fact that the European states are in possession of 
codified laws. We can boast of none.”  

“Nonsense!” says his Imperial Majesty graciously, “What is law? Is it not I who is the 
law?”  

“Aye Sire! Your Majesty is the fountain of law. Nevertheless, perhaps some cool sprays 
from such a bountiful flow of justice should be felt upon the tired faces of your Majesty's 
worshipping subjects!”  

The lyricism of the answer apparently appeals to the Shah's sense of poetry. “Then go — 
all of you, go and study the laws of England, France, etc., and work out a 'House of Justice' 
for these deserving worshippers.” 

 However, the so-called “handful of people” the courtiers referred to did not actually want 
a “House of Justice” whose “fountain of law” would be the King. They in fact wanted a 
radical change; they wanted modern parliamentary democracy. They worked hard to elaborate 
such a system, fought for it and finally won their cause. Nasser-eddin Shah was dead and 
buried by then, and his son Mozafar-eddin Shah was approaching the end of his reign. This 
was in 1906 and that was a revolution. 

That was a revolution in the sense the term is used and understood today by the majority 
of people; namely, the overthrow of an absolute dictatorship and its replacement by a 
parliamentary democracy. 

We have an excellent word with which to describe the Iranian upheaval in 1979. The 
word is “Fetneh”. “Fetneh” implies a concoction made up of sedition and conspiracy leading 
to a calamity brewed with wickedness, revenge and horror. 

If by “revolution” this concoction is meant, then use it, by all means, to designate the 
1979 catastrophe, use it copiously and generously with the Ayatollah’s benediction! 

In this case, however, we must find, or if need be, coin another word for what is currently 
referred to as English, American or Persian constitutional revolutions. That would not be very 
difficult, I assure you. After all, Adolphe Thiers, who wrote 23 volumes on the French 
Revolution, after having witnessed the “Commune de Paris” in 1871, had second thoughts 
and decided that the word “people” should be changed to the word "mob" wherever used in 
those 23-odd volumes! Our task will be a lot easier, and more justified, I trust! Therefore, as 
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long as the word revolution is synonymous with liberty, equality and fraternity then I'll 
continue to call the Ayatollah’s ascension to power a Fetneh or the mullahs' "coup d'État" . 

Mullahs' "coup d'État" is perhaps just as apt. And this brings us to "ancien regime". Are 
you aware that in the 1906 revolution the single group whose losses were the greatest was the 
clergy? In the "ancien regime", the real one, the one prior to the 1906 revolution, the clergy 
was all-powerful, all influential. Ecclesiastics had the monopoly of the educational system 
and the judicial apparatus. They could make and unmake Vizirs. They could elevate or abase 
Kings. They had banned women from society and forbidden them even to learn how to write. 
Women were allowed magnanimously, however, to read, provided they only read the Koran. 
They were not permitted to be seen or heard in public. Polygamy was widely practised; 
fathers, brothers and husbands were encouraged to do away with any of their women-folk 
who dared to have an independent mind or a healthy constitution and a youthful heart. 

What do you see in Iran of today? The very same picture. Only this time the mullahs are 
back with a vengeance. Even the most lucid observers are thrown off balance by the 
viciousness of their rule and the ruthlessness of their attitude, never witnessed on the same 
hideous scale before 1906. Therefore, what happened in 1979 was in fact the revival of the 
"ancien regime" and not a new era. The clergy had his revenge on the Iranian nation for 
having deprived him of his undeserving privileges in 1906.  

Who, you may ask, gave them this opportunity? I believe at least three distinct groups: (a) 
the intellectual demagogues, (b) the extreme left, (c) the multitude of uprooted peasants — 
each group, needless to say, with its own different motives and goals.  

Let me first tackle the intellectuals whom I always refer to in inverted commas, these 
"cauliflowers" that Mark Twain would have seen as "nothing but cabbages with a college 
education". Being anti-Shah and anti-regime had become so terribly fashionable and such a 
short-cut to fame, that it was enough for any-one with a runty artistic talent to write an article, 
or better still a book, composed of a string of ambiguous slogans and nonsensical symbols to 
become a celebrity. He or she would even become a national hero if through the stupidity of 
censorship or SAVAK— and both these institutions showed great aptitude for stupidity — the 
book was banned for a while or the author arrested for a few days. 

This was true not only of writers, but applied equally well to film directors, painters, 
translators, poets, lawyers and even hosts or hostesses of literary "salons". In short, to be 
considered an intellectual, one had to be in opposition. Most of our so-called intellectuals had 
become, first and foremost, professional opponents. Hence, when the mullahs started their 
opposition to Shah, the first group to join them and the most vociferous was this one. These 
demagogues were shouting their heads off, knowing well that it is a general popular error to 
imagine the loudest complainers for the public to be the most anxious for its welfare. They 
became ardent Moslems overnight. They were so busy turning their rosaries and paying 
homage to the clergy that they failed or chose not to grasp the excellent opportunity offered to 
them for a profound reform most Persians had wanted for a long time, namely the 
appointment of Shapoor Bakhtiar as prime minister. They remained true to their character: a 
bunch of professional opponents! They thought themselves perhaps too clever for the Shah, 
but they certainly proved themselves too naive for Ayatollah Khomeini.  

Nothing can give you a better understanding of the situation than yet another fable by my 
beloved James Thurber. This one is called "The Fairly Intelligent Fly". Allow me to read it to 
you: 

A large spider in an old house built a beautiful web in which to catch flies. 
Every time a fly landed on the web and it was entangled in it, the spider 
devoured him so that when another fly came along he would think the 
web was a safe and quiet place in which to rest. 
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One day a fairly intelligent fly buzzed around above the web so long 
without alighting that the spider appeared and said, "Come on down." 
But the fly was too clever for him and said, "I never alight where I don't 
see other flies and I don't see any other flies in your house." 
So he flew away until he came to a place where there were a great many 
other flies. He was about to settle down among them when a bee buzzed 
up and said, "Hold it, stupid! That is flypaper. All those flies are trapped." 
"Don't be silly," said the fly, "they're dancing." So he settled down and 
became stuck to the flypaper with all the other flies. 
Moral: There is no safety in numbers, or in anything else for that matter. 

 
The other flies in whose number our "Fairly Intellectuals" sought safety were, as I have 

mentioned before, the uprooted peasants and villagers and the extreme left. 
I am not going to give you an account of the land reform in Iran here and now, but 

undoubtedly, one of its most pernicious consequences was the mad rush of farmers and 
village-folk to big towns where they found themselves complete strangers. They herded 
together on the city outskirts, bringing with them only their religious superstitions, and adding 
to it only the envy of the glamour of city duellers' life-style. They felt nostalgic for their 
ancestral villages that no longer existed and begrudged the towns that could never belong to 
them. To this group one should add the youths from provincial towns and villages who had 
come to the cities hoping to gain admission to universities, thus bettering their lives and 
climbing the social ladder, but were often frustrated at being left out of the higher educational 
institutes and lived on the margins of a society too emancipated for their tastes. These people, 
to use an expression very much in fashion nowadays, had lost their identity and their sense of 
belonging and were desperately looking for something to cling to. 

To stir up trouble, the extreme left could not have wished for an easier prey or a better 
hotbed than the aforementioned groups. They went to work double quick. If Lewis Carrol had 
wanted to describe their activities, he would have said, "madly squeezing a right-hand foot, 
into a left-hand shoe". And this is what emerged from it: a strange and dangerous mixture of a 
religious-minded group, indoctrinated with Marxist-Leninist ideology, i.e. the Mojahedin. 
Nothing was left out in their training: they became excellent terrorists, glib talkers, and 
brilliant propagandists. They still are. God only knows how many innocent youths they 
attracted to their fuzzy ideals and how many they sent to their premature deaths, both as the 
pillars and founders of the Islamic Republic and later –  when denied their expected share of 
power by the mullahs –  as the advocates of the Democratic Islamic Republic. 

Of course, they do not like to be reminded of the invaluable help they gave Khomeini at 
the beginning. When they are, they answer like Burgess, the author of the "Purple Cow": "Ah, 
yes! I wrote the "Purple cow" / I am sorry now I wrote it / But I can tell you anyhow/ I'll kill 
you if you quote it!" 

They were in fact very much the "Snowballs" of George Orwell's masterpiece "Animal 
Farm". 

The resemblance of the characters of the book to the major actors of the Islamic Republic 
does not stop here, and is indeed striking: 

We had our "Mr. Jones of Manor Farm", who locked the hen houses for the night but was 
too drunk to remember to shut the pop-holes. Moreover, when the animal rebellion started he 
fled and spent most of his time sitting in a taproom of the Red Lion at Willington, 
complaining to anyone who would listen of the monstrous injustice he had suffered in being 
turned out of his property by a pack of good-for-nothing animals. 
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We also witnessed other farmers sympathising in principle, but at heart, each of them was 
secretly wondering whether he could not somehow turn Jones's misfortune to his own 
advantage.  

We, of course, had our own "Napoleon", the one and only pig, who after having got rid of 
"Snowball", the only other rival pig, became the undisputed and implicit leader of Animal 
Farm.  

We had a few people resembling "Boxer" and "Clover", those 2 carthorses, most faithful 
and obedient disciples.  

We even had our own cat that would vanish when there was work to be done to reappear 
at meal times, always having such excellent excuses and purring so affectionately that it was 
impossible not to believe in her good intention.  

We also had many "Mollies" who very soon got sick and tired of a land where no sugar 
and no coloured ribbon were to be found and got the hell out.  

We too had our "Minimus" who did nothing but create new glorious titles for the leader.  
We had the exact duplicates of the "trained dogs" who were ever ready to jump at the 

throat and rip to pieces or slaughter any chicken, duck or piglet who had not said "hurrah" in 
time.  

We had our own brand of "sheep" in thousands, who would be only too happy to interrupt 
any speech or gathering by their interminable marches and indefatigable bleating "four legs 
good, two legs bad!" 

We had our "hens" too, who were the only group who raised a terrible outcry when they 
first heard the pigs were going to take their eggs away from them and made a determined 
effort to thwart Napoleon's wishes.  

Finally, we had our "Squealers" whose duty was to go around and scare the underfed, 
tired, miserable animals out of their skins by telling them that Jones would come back if ever 
they complained. 

Of course, there are some minor differences between the book and events in Iran as well. 
For example, at the beginning of the rebellion in Animal Farm we see at least a few who talk 
of their duty and loyalty to Mr. Jones, whom they refer to as "Master". In Iran, however, those 
who were supposed to be most loyal to the "Master" fled the country long before him. 

The first harvest in Animal Farm after the departure of Mr. Jones was the biggest and 
with very little wastage, whereas in Iran, everything went from bad to worse from the very 
start and there was nothing but wastage.  

The pigs at the end of the book start imitating human beings in order to bargain with them 
but in Iran, pigs remain pigs and ask human beings to emulate their behaviour if they wish to 
make a profit. 

For someone who is not a Persian and who has not lived that grotesque tragedy of the 
"revolution" and wishes to grasp the situation, to read Animal Farm is a must. To understand 
what is happening today another masterpiece by the same author "Nineteen Eighty-Four", can 
prove of great help. To complete your reading list, perhaps it would not be a bad idea to add 
the "True Believer" by Eric Hoffer. 

Well, the time allotted to me is almost up. I am perfectly aware that my speech has been, 
to say the least, unconventional. If I have called upon certain delightful satirists to help me 
draw a picture of the Greek tragedy of my country, it is because, as Beaumarchais has said, 
"Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer". (I force myself to laugh at 
every thing, for fear of being compelled to weep.) We Iranians have had enough of weeping, 
enough of "sentence first, verdict afterwards", enough of religious rigour, enough of Islamic 
fervour. 

My conclusion will be just as unconventional as the rest of my talk: it shall not deal with 
either «yesterday» or «today» of Iran—, which is the subject under discussion— but I want it 
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to be a sort of furtive glimpse into "tomorrow". Because my country cannot forget the past, 
will not come to terms with the present, but is looking forward to the future. 

Something is sure and irreversible about this future: the life of any theocratic government, 
be it of the existing sort, or the softer or harsher shades which may come out of the actual 
regime, or that in exile with a word Democratic attached to it, has come to an end forever. It 
has been proved, once and for all, that the ecclesiastics, with or without turbans, despise the 
profane virtues of sincerity and moderation. This kind of regime may survive for a while by 
sheer use of force. The use of force, however, is but temporary. It may subdue for a moment, 
but it does not remove the necessity of subduing again — and a nation is not governed which 
is perpetually to be conquered. Another thing is also certain about our tomorrow, namely, that 
the future can never be planned by the past but it must be built by avoiding at all costs the 
mistakes of the past. What Samuel Johnson says is true and beautiful — I shall finish by 
quoting him: "Whatever makes the past, the distant, or the future predominate over the 
present, advance us in the dignity of thinking beings". 

The Iranians are in search of that "whatever". 
Thank you. 

1This lecture was given at the University of Harvard within the framework of a colloquium under the 
general title of: The Revolution and the Ancien Régime. (1984) 
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A SELF-PORTRAIT 
MAHSHID ACCORDING TO AMIR-SHAHY1 

Ladies and Gentlemen, 
Thank you for asking me to talk about myself today, because I am currently researching 

work on the writings of a few contemporary Persian authors whose personalities and works I 
don't always appreciate, hence talking about someone whom I am rather fond of and whose 
books I rather like, is just the kind of break I badly needed! Moreover, being your guest for a 
short while, the least I owe you is to introduce myself beyond the limits of a simple C.V. This 
may of-course result in your becoming more cautious about sending out your invitations in 
the future! 

In order to stick strictly to the title — a self-portrait — I shall start with my physique. 
You may find this part dispensable — after all I am standing here in front of you and you can 
see for yourselves what I look like. Well I beg to differ. I believe a detailed description, 
particularly from the horse's mouth, is quite necessary, even invaluable. Not only because of 
my future biographers in Kamchatka or Guadeloupe, where, I am afraid, my photographs are 
not readily available, but also because the Mullahs in my country have decided that no part of 
a woman's body should ever be talked about or exposed to strangers — hence the imposition 
of chador. Well I will be damned if I accept that. Therefore, instead of remaining faceless, 
shapeless and voiceless — as they want me to be — I am going to be simply shameless! 

I will go from top to toe — that seems only logical — leaving out those features, which 
are fit to be exposed to X-rays rather than cameras. 

First my hair: To the utmost despair of my mother and my own delight, I started going 
grey very early in life. I discovered my first white hair when I was about 16. I invented quite a 
few hairstyles at the time just to put this single silver thread on display, but to no avail, 
because the shock of the tangled crow-black hair I had those days was an overpowering 
contestant against which that poor little thing had no chance. 

Some said that if I plucked it, the number of white hairs would grow rapidly. They meant 
this as a warning I presume, but I took it for an advice. Yet I could not part with it — what if 
instead of blossoming into snow-white clumps, it never came back? 

So for a while I lived through a painful dilemma, which died away only when I had 
enough grey hair to stand out without much acrobatic combing.  

I was indeed very proud of this precocious sign of maturity, and this sense of pride lasted 
for a long time, perhaps far too long. I should have put a stop to my vanity when people 
stopped being surprised at or curious about my going grey. However, I did not understand 
their eloquent silence, which simply meant, from now on, I had better watch out for my teeth 
instead of being dashing and cocky about my hair! 

When Ayatollah Khomeiny burst upon my life, I dyed my hair just to spite him! Hence, 
the hair you see now definitely belongs to me. As for their colour, I dare say it is even more 
my own: I have paid for it. 

 
Let us move down:  
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My thick bushy eyebrows occupy too large a space in my face to be totally neglected. 
They do not, have however a long history. They have been the very same ever since I can 
remember owing to my unreasonable horror of tweezers. I consider myself lucky not to live in 
the times when to have those thin semicircular arches drawn at almost half a yard from the 
eyes was considered the height of fashion. Take Joan Crawford for example. I shudder 
whenever I see one of her old films with her eyebrows completely plucked off. What agony 
the dear old girl must have gone through! 

 
My eyes with make-up reflect more accurately my true character. When left to their own 

devices, they look very innocent; so I would rather mess about with some mascara than 
mislead people.  

Talking of eyes, about a couple of months ago, I discovered that my vision was defective. 
I immediately blamed the ruling clergy in Iran for my new ailment. Don't blame me for being 
obsessed by the idea, after all they have taken away from me all that I highly value in life, 
why not my eyesight? The oculist, however, assured me that it was the wayward way of 
nature. Divine Laws had nothing to do with it. I could not but accept the situation. 
Nonetheless, I wished that if it had to be that way, why not in a Thurberian manner. This great 
man, you no doubt know, suffered from bad eyesight throughout his life and died almost 
blind.  

It was not his tragic end, of course that I had wished for myself but that dreamy quality 
the objects acquired when he ventured to roam around without his glasses on. Without them, 
he would see a piece of butcher's paper blowing in the wind, as a cat rolling across a street in 
a small striped barrel; a garbage man with a garbage can on his back, as a gay old lady with a 
grey parasol walking right through the side of a truck; the smoke from tugs, as bridges rising 
lazily into the air like balloons.  

But I experienced none of these marvellous things. My defective vision demonstrated 
itself by some very vulgar symptoms such as the blurring of words on the page of a book, 
followed by a horrible headache. The oculist decided that I had been shortsighted for years, 
have become long-sighted by age and from one stage to another have gathered some 
astigmatism as well. For some one who has never been a keen collector, that was quite a 
collection! The opticians, however, assured me that I could artificially compensate for my 
short and long comings with just one pair of spectacles.  

I have them now, but they are just as useful to me as the glasses of Tom Sawyer's Aunt 
Polly were to her. Remember? She used to pull them down and look over them about the 
room, then put them up and look out under them. She never looked through them. However, 
they were her state pair, the pride of her heart and were built for style not service. Mine, on 
the other hand, should have been built only for service.  

I think something must have gone wrong in the fabrication of my glasses. Because when I 
want to look at something away from me, I have to bend my head back until my eyes rest on 
the middle of the lenses. To see something at close range I must bend my neck double to 
position my eyes parallel to the rim and keep them there by hook or by crook. By which time, 
in both cases, I have lost all interest in whatever it was I wanted to look at — and that is the 
end of the story.  

It is no good going back to the opticians and complaining: in Paris, the customer is always 
wrong! Therefore, I am now living with a constant and familiar headache and am getting quite 
used to blurred words.  

So much for my eyes.  
 
My nose has given me all the services that a nose can give to anyone. That is to say: it 

smells, sniffs, snorts, snores and sneezes quite adequately; and what is more it has, with a 
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remarkable sense of duty, left the task of running entirely to my feet; thus enabling me — rain 
or shine— to keep it thoroughly clean. Hence, I would have had no cause for complaint, had it 
not been for those nasty spectacles. Having failed to correct the deficiencies of my eyes, they 
have proved themselves useful in demonstrating that the bridge of my nose is abnormally 
wide. To prevent the middle part of the glasses from drilling two deep holes into the sides of 
my out-proportioned nose-bridge, I am obliged to hold the specs over it, which makes proper 
focusing even more stupendous. Anyway, as I have decided to keep my improper seeing-aids 
in the drawer of my desk, I need not bother much with the deformity of my proper nose, 
which I am condemned to carry around.  

To keep the order — i.e. to go from top to toe — I am not quite sure where to bring in my 
ears. They are not normally, as you have noticed, placed neatly in the middle of the face, prior 
to one specific feature and after another, except in the case of Picasso's models of-course. As I 
am not the only one faced with this problem, however, let us not ponder upon it much longer 
and leave every individual to find his or her solution to it. I, for my part, have finally opted to 
talk about them after my nose, hoping — for the sake of posterity — that those present here 
today would have the good grace of bearing witness later on, that they were where they 
should have been — i.e. one on each side of my head. 

 
My ears, although as old as my other anatomical parts, even older than my hair and teeth, 

can be considered as brand new, because they haven't been used much. For this, a few other 
organs should be blamed or thanked, depending on your point of view: namely my mouth, 
tongue, vocal cords, etc. They have been so busy over-acting, that my ears have not had much 
of a chance to develop properly and normally. That, I hasten to add, doesn't make of me some 
one who is hard of hearing, but you could easily label me as some one who is hard of 
listening! 

 
Let us move further down:  
My mouth, partly responsible for the virginal state of my ears, is a constant reminder of 

the first quarrel I've ever had outside the family circle — to be exact, on the first day of 
attending primary school. I cannot remember what started the fight, but I well recall the 
comments of the girl who had picked on me. "Don't shout," she told me. "Even shut, your 
mouth's so huge it could be that of a camel!" 

Taking into account that she had two tiny eyes, one could hardly accuse her of having 
seen too big; the exactitude of her remark, however, is debatable. No one else has ever 
compared my mouth to that of a camel before or since. Or rather my lips, that part of the 
mouth visible to naked eye no matter how minute. Absolutely no one, not even those who call 
me a "chatter box" and clearly prefer the term "trap" to the word "mouth". The reason for the 
uncalled for familiarity of this group, I imagine, could not be purely physiognomic. Surely, 
those who call me a chatterbox or a loudmouth could not care less about the thickness of my 
lips, but they appear to give at least a couple of hoots for the sharpness of my tongue.  

Let us not get involved in the latter, which after all concerns only the function of this 
organ and not its appearance; as for the former i.e. the thickness of my lips, I cannot honestly 
say that I mind it very much — hang it all, it does offer me a comfortable margin of error 
while putting on lip-stick.  

There is not much else to add to the picture. Just one clarification perhaps, for the sake of 
those who have noticed that I am carrying a cane to-day. If the notion has crossed your mind 
that I might be suffering from a writer's cramp, you are pathetically wrong. My ailment is 
much more grandiose and stylish than that, and it is called "algodystrophie de la rotule droite" 
if you please! - Which is a rare disease, hence desirable to be preserved, but is regrettably 
curable.  
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Now to my writings:  
I'd like to make it perfectly clear from the beginning that this chapter is going to be much 

more boring than the previous one — for the simple reason that one can more readily laugh 
out loud at some one else's creative failures than at one's own. Therefore, without taking my 
books too seriously, I am bound to be more indulgent with them.  

First a general history:  
I started writing in my teens, but saw my first collection of short stories in print in my 

early twenties. My being a young woman writer, whose stories did not resemble those of other 
established authors, gave ample pretext to every one who was someone to snob me entirely. 
My total aversion towards opinion makers — namely literary critics and intellectuals of my 
country, made my previously mentioned faults quite fatal! 

Story writing in Iran had taken a rather rigid shape by the time I entered the arena. To 
make my point clear, I had better tell you an anecdote: it is about a teacher of English 
literature who has the good fortune of meeting Somerset Maugham during her summer 
holidays, and at the first opportunity asks him the secret of his immense success. Maugham 
generously provides her with his magic formula:  

"A bit of religion, a bit of society, a bit of sex and a bit of mystery mingled together 
always results in a good story." 

At the end of the holiday, the teacher goes back to her students well equipped and 
delighted. She reveals the formula and suggests emphatically to her pupils to apply it in their 
next essay on a subject of their own choice.  

One essay — the shortest no doubt — definitively met the requirements, and read as 
follows: "Oh God!" said the Duchess." I am pregnant. Who's done it?" 

Our local recipe, however, had different ingredients. The cooking instructions were 
extremely easy to follow Mix a dash of misery with a pinch of disease. Dilute the mixture in a 
glass of tear or blood. Sprinkle the lot with some third-worldish slogans and spread the 
hotchpotch on a thick bed of anti-regime symbols. Pour it all into a hero-hooligan type 
recipient and bake it in a lukewarm political oven. Such a dish, all intellectuals guaranteed, 
had high gastronomic value.  

I committed, rather unwittingly, the unforgivable mistake of not respecting this recipe, 
which to my taste was perfectly insipid. I had apparently added some salt and pepper to it to 
make the dish edible — In addition, had dared to omit certain ingredients altogether and 
replace them with others, which suited my palate better.  

In the months that followed the publication of my first book — and I remained as 
unknown to the public as an unborn child — I wrote my second bunch of stories and gave 
them to the printers almost a year after the first collection was out.  

This time, I received a few condescending remarks and some paternal smiles, which I 
found much more disturbing than being snubbed.  

I counter attacked by sending my third collection to the publishers before the year was 
over. By the time my fourth came out, I could rest assured that I had made a perfect nuisance 
of myself.  

They had to talk now — and they did, but grudgingly and between clenched teeth, with 
mumbles and in patter.  

Meanwhile, the "chefs" of that famous recipe were being turned into sacred monsters, 
blown out of all reasonable proportions — and all of a sudden I felt tired, very tired. I must 
add here that apart from writing my books, I was working full time as an editor at the time, 
and had two part-time jobs as well — which consisted of translating certain technical texts for 
a museum and once a week contributing to the cultural programs of a radio station. I was also 
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busy translating books, getting repeatedly married and divorced and constantly looking after 
my child. So no wonder I felt tired — and a bit lost, to tell the truth.  

Now, I am a great admirer of Oscar Wilde. Once, one of his contemporaries, a young 
writer, who too felt tired and perhaps a bit lost, went to him and said, "I am not appreciated at 
my just value. There is, I am sure, a conspiracy of silence against me. What should I do?" 

Without hesitation, Wilde answered, "Join it my dear join it!" 
I do not know whether that author ever took up this advice, but it certainly gave me an 

idea: I remained silent for years.  
During that period, I wrote a story or two every now and again; piled up the half-finished 

ones here and there; jotted down the outlines of some stories-to-be on scraps of paper and left 
them on a shelf to gather dust and abandoned dozens of fully written pages in the cellar for 
the mice to feed upon 

However, the itch for writing came back, when I was forced to live in exile. It came back 
with such a strength that I began to doubt it had ever subsided — and I came out with a novel, 
that I got rid of by publishing it, and finished a second which still hangs around my neck, 
heavy as a dead body, till I have it printed. And believe it or not the itch is still there!2 

This brings us to the end of the general history. I shall now proceed to explain some of the 
particularities of my writings. In other words, the boasting will only start from now on! 

I can at least enumerate three characteristics, which are mine and could rarely be found in 
other writers of prose in Iran: 

a) The variety of subjects. By that I mean, that my stories — unlike those of others — are 
not devoted to a single mission, a certain class, a constant struggle or a unique topic. The 
variety of subjects calls for the variety of styles and the variety of characters — both of which 
have been respected in my stories to the best of my ability and to the utmost annoyance of 
those who keep publishing anthologies of stories by different authors. It is of-course much 
easier to decide which is the best story of some one — let us say — like Erskin Caldwell, than 
some one — shall we say — like Ernest Hemingway. The former only talks of the "deep 
South", his characters all live in squalor, chew tobacco, spit all around and god-damn 
everything and everyone; the latter, on the other hand, deals with different people, under 
different circumstances, in different surroundings.  

One of these vintage collectors has actually said about me: "She has not a story which can 
be used as an ‘example’; there is no 'typical' short-story by her as such, so I have included this 
or that story here at random." He probably did not mean to flatter me, but I took this as a 
compliment.  

b) Children, adolescents and women are as present in my stories as adult men are, 
certainly not as accessories to the plot, but as its pivot or corner stone. If what I have just said 
comes as a shock to you, it is only because you are not familiar with contemporary Persian 
fiction. Our fiction has yet to produce the equivalents of "Huckleberry Finn", "The Catcher in 
the Rye" or "Gone with the Wind", leaving the rein of the story in the hands of a child, an 
adolescent and a woman respectively.  

I love talking to children and listening to them. No wonder then, that 15 out of 20 or so 
books I have translated into Persian are tales for children. I have also written a few fables 
myself, as yet unpublished. I regret that I never took the trouble to note down the stories I 
improvised to put my daughter to sleep when she was a mere toddler. I suppose I must have 
been deadbeat by the time I tiptoed out of her room after having answered her interminable 
questions and pondered upon her pertinent suggestions.  At any rate, thanks to her, and later 
on to my niece, I have been able to re-live my own childhood and remember its importance 
and beauty.  

There is also a part of me, I imagine, that has never grown up. This comes in very handy 
when I want to talk about adolescents or make them talk. Our fully-grown authors perhaps do 
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not have that facility and find this age group too slippery or too amorphous to bother about. I 
believe they have deprived themselves of a marvellously rich source — but I would be the last 
person to complain about that: if they had not how could I brag about my own achievements 
to-day? 

Recently, I was given the chance to lecture about the "Image of Women in Contemporary 
Persian Prose"3. I had the thrilling opportunity there of tearing to pieces those Iranian writers 
for whom women are nothing but supernumeraries. However, I did not get around to showing 
off my own women — out of forced modesty for which I have amply compensated to-day.  

I believe I've given my best as a writer to my women (who come in all shapes and sizes, 
by the way), not out of any feminist bias or prejudice, but simply because they are so close, so 
familiar — after all I am one of them. When I write about their vices or their virtues, their 
jealousies or their generosities, their coquettishness or their sloppiness, I know what I am 
talking about — I feel at home.  

Some critics have emphasised the fact that my descriptions of scenes and people could 
not but be those of a woman. Quite a discovery for them perhaps, but I have known it all 
along! 

Finally, c) Humour is something that I cannot live without and most Iranian writers 
cannot coexist with. It seems that humour, as far as they are concerned, is reserved for the 
contributors to satirical reviews and has no place in a serious book — I have underlined the 
word serious. Well I beg to differ. I personally believe that even in most tragic events, 
gruesome atmospheres and despondent situations, one can find a comical streak or a funny 
side, which when added to the picture helps to put the tragedy, the gruesomeness and the 
despondency into relief. I have very few humourless stories, and I can say it here and now, 
loud and clear, that they are the ones that I like least.  

I was very happy to learn that in a recently published book in Iran, entitled "Our Famous 
Satirists", my name and works were given a prominent place. I have not seen the book and no 
one has asked my permission for reproducing my stories, but I forgive them whole-heartedly 
all their faults and felonies for having considered me one of their famous satirists. 

 
I could, of course, go on singing my own praises for an eternity, but I'd rather finish 

before the politely suppressed yawns become too obvious and the intense fidgeting in the 
audience half drowns my voice. Hence, I think that it is just about time to say good-bye. 

I am perfectly aware that this lecture has been most unscientific and vague, and it would 
be ill bred of me not to admit how much I have enjoyed talking in this slovenly way. I could 
have talked of school, influence, tradition and technique in my work to make it sound 
clinically academic. However, I would rather some scholar did that for me. To encourage the 
potential scholars present here to-day, let me just add that now-a-days, a paper on Mahshid 
Amir-Shahy may lead you somewhere, unlike the rather far-fetched stories of an author by the 
same name! 

Thank you.  

1This lecture was first given at the University of Virginia. (1989)  
2Mahshid Ami-Shahy has since written a quartet under the general title of 'Mothers and Daughters'. 
3See page 51. 
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THE CONDITION OF WOMEN IN IRAN1 

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen, 
I am greatly honoured to be the guest of Amnesty International and addressing such a 

very distinguished assembly here to-night. I feel not only honoured, but also deeply indebted 
to Amnesty for allowing me to be the voice of my wretched compatriots for a few minutes 
and for lending that voice an attentive ear. 

To-night I could have talked about our writers and poets who have been reduced to 
silence; I could have talked about our journalists who may die for having published a cartoon 
vaguely resembling Khomeini; I could have talked about Iranian children, who in war-time 
are sent to walk over mine fields, and in peace-time are being brain-washed in schools. I 
could have talked about the religious apartheid in my country, where a red blood stamp on 
non-Muslim work permits has replaced the «yellow star». I could have talked about the 
callous disregard of the actual regime in Iran for human life, or its organised terrorist 
activities, or its State official hostage taking. I could have talked about the recent unrest and 
the recent executions in Iran, and the desperation of the homeless who once supported the 
Islamic Republic. I could have talked about so many other groups: our teachers, our 
physicians — so many other topics: — music for example, even sport — each one of them 
worthy of Amnesty International's attention. What a wide and tragic range of choice! If I have 
finally opted to talk about the condition of women, it is because not only women are present 
in all these categories and fields, but because they have been singled-out as a group and put 
under an unbearable pressure. 

 
Now before elaborating on this topic I think it is only fair to quote Imam Ghazzaly — an 

11 century theologian — known no doubt to all those familiar with Islamic history. 
What you are going to hear is a short extract from an essay entitled: "About the Calamity 

and the Catastrophe of Beholding Women"! The essay is longish, but I presume these few 
lines will do nicely to give you a sort of avant-goût! 

Imam says: 

"Beware that the veil or the mask does not suffice to make a woman 
harmless — on the contrary, if they (the women) put on white chadors, or 
wear their masks coquettishly, they only heighten the desire and quicken 
the lust!… What is worse, they may thus appear even prettier than they 
actually are. Hence, it is religiously prohibited and forbidden for women to 
clad themselves in clean and fashionable chadors. Any woman who does 
so is sinful, and any man — be it her husband, brother, or father — who 
let her do so, shares her sins… Do not even behold the veil of a woman, 
because that too excites lust. It is imperative to avoid looking at women's 
clothing, smelling their sweet perfumes, hearing their pleasing voices. It is 
also incumbent to avoid, at all costs, sending or receiving messages to or 
from them; passing through passages that they may pass through, even 
though you may not see them. For wherever there is beauty, there is the 
seed of lasciviousness and evil thoughts… Beware that corruption springs 
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from nothing more readily than from sitting in a place or in a gathering 
where there are women present." 

 
I said it is fair to start my talk with this passage, because I wanted the gentlemen present 

here today to know that they are committing sin after sin by merely being here, looking at me 
and hearing me. I hardly think you can smell me — I am wearing Shalimar Guerlain, in case 
you are interested — but not smelling me does not lessen the burden of your guilt! 

Ghazzaly died about nine centuries ago, in isolation, a different man, having second 
thoughts about his works. Nonetheless, he left behind his earlier teachings to be picked up by 
Khomeini and other mullahs in our time. 

Not that Khomeini needed any specific example to follow — his religious convictions 
offered him ample opportunities and more than an adequate number of excuses to humiliate 
women. More over, he was so very resourceful himself, so terribly imaginative in finding 
ways and means to belittle females. 

Khomeini not only imposed the hejab, but also issued orders to ministries, offices, hotels, 
restaurants, shops, public and private enterprises not to serve, accept or deal with women 
without veil. He asked the trigger-happy members of Hezbollah (The Party of God) to give 
"spontaneous" demonstrations against women who refused to wear the Islamic chador. By 
Khomeini's initiative Kanoon e Tazirat was founded, which literally means "The Centre of 
Reproof"! This centre dishes out the appropriate portions of punishments for felonies and 
offences, which are not specifically dealt with in existing Islamic laws. 

On 29 of June 1983 Kanoon e Tazirat decreed that: 
Any "open defiance of hejab and appearance in public without it is punishable by 74 

lashes." (Note to Article 102). 
Khomeini saw to it that different groups called Sarollah (The Revenge of God), 

Jondollah (The Army of God) and Khaharan-e-Zainab (Zainab's Sisters) patrol the city 
constantly to stop and punish the women who dared to defy this act. By the way, such culprits 
need not be taken to any court. I quote: 

"Since the crime is self-evident, the punishment will be immediate"! 
Out of the three groups I mentioned, namely: The Revenge of God, The Army of God and 

Zainab's Sisters, this last one, with that rather homely appellation, is dreaded by women much 
more than the other two hair-raising ferocious-sounding names. This group is reputed to be 
particularly zealous in carrying out the mullahs' orders. Just one example: The Sisters do not 
stop at supervising the proper attirement of women; they have also taken it upon themselves 
to cleanse the faces of those who have ventured to paint themselves slightly. The only snag 
about it is that they rub the colour off with hankies full of broken glass and bits of razor 
blades. At least in one particular case that I know of, the face of a 17 year old girl, a very 
pretty one, has been cut all over by Khaharan-e-Zainab, even though she was not wearing any 
rouge, lipstick or any other sort of make-up for that matter. The only explanation they later 
gave the poor mother of the girl was, "It is not holy to be so beautiful. Your daughter, woman, 
is the creation of the Devil!" 

It has occurred to me more than once, that their god is quite incapable of producing 
anything lovely. 

 
I have been talking to you for almost six or seven minutes now and I have only dealt with 

the plight of compulsory hejab for women in Iran. I believe I am justified in elaborating so 
long on this single issue. Not only because the chador has become a mobile, a portable prison, 
for women in my country, nor even for the fact that the freedom of choosing ones clothing is, 
no doubt, among the most preliminary freedoms, but also because of some very bizarre and 
curious reasons put forward and ruthlessly applied to prove its vital necessity. 
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Surely, you have heard Mr. Bani-Sadr's explanation on this matter. He was – May I 
remind you – the first president of Khomeini's regime. He offered us the famous theory of 
those mysterious rays coming out of women's hair, like so many Red-Indian arrows I suppose, 
if not poisonous, certainly containing enough tickling material to draw a few giggles even 
from an unticklish man. Hence, he stood firm that the hair of women should remain unseen. 

Other mullahs did not stop at that. They said no part of a woman's body should ever be 
exposed to men; and to make this irreversible, they quoted from the holy book: "Women must 
cover their adornments." You heard me correctly: adornments. Unbelievably adornments 
extend from the ear lobes down to the toenails! Therefore, they maintained that a woman has 
to become an amorphous mass in order to let men live in peace. They take all men to be 
mullahs, in other words unbalanced sex maniacs! 

 
I have not finished with chador yet — for I have one very good reason to talk about it a 

bit longer — and that is, the imposition of hejab united women in Iran in an unprecedented 
way, and was the cause of the first vast and organised opposition to Khomeini and his regime. 

If Mary Ann Cross, better known as George Eliot, is right in saying that: "The happiest 
women, like the happiest nations, have no history", then one can easily assume that the 
Persian women, prior to 1979 Revolution, were among the very happy females. They indeed 
did not have much of a history of their own. Up to 1906 — the date of our Constitutional 
Revolution — they lived very much in the shadow of their men. When the constitutional 
reforms started, our women were almost coaxed, particularly by our writers and poets, into 
accepting a certain amount of liberty and participating in a limited way in public life. 

Between 1906 and 1979, they were offered certain opportunities without fighting for them 
or even demanding them. This, of course, does not mean that Iranian women were not 
conscious of their rights and did not feel the urge for obtaining the due liberties and freedoms, 
but as it happened, the modernisation of the country in that span of time, went in the direction, 
which was beneficial to women. 

In those 70 years or so, we were presented with a number of gifts. The most significant 
ones are access to education; abolishment of the veil (that famous veil again!); the right to 
vote; curbing of the unequivocal male right for divorce and custody of children; possibility to 
ask for abortion; banning of polygamy; the right of maintenance after divorce. By 1979, not 
only the way was paved for women to enter public and political scenes, but also they were 
already massively active in many different fields. 

All these rights and achievements, however, melted away and evaporated into thin air 
within a few months of Khomeiny's accession to power. Women were told in no ambiguous 
terms that they were unequal to men in the eyes of the law and inferior to them in every 
domain. 

All ecclesiastics voiced this opinion triumphantly, and showered us with citations from 
Koran, prophet and Imams about the shortcomings of, I quote: "the God given nature of 
woman." So much so, that they left no room for any doubt whatsoever, that an Islamic state 
and a theocratic government as such, was incompatible with emancipation of women and 
indeed with democracy itself. 

To back up those 14-century-old quotations, some mullahs offered their up-to-date 
explanation of women's uselessness. Hashemi Rafsanjani, the speaker of the Islamic 
Parliament at the time and the actual President of the Islamic Republic, came out with this 
stupendous observation: 

 
"The so-called emancipated women of the world haven't had the slightest 
impact on the destiny of their countries, be it political or otherwise 
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...Where women are apparently in charge, they are nothing but the 
mouthpieces of their husbands."  
 

It is not a bit surprising that Hashemi Rafsanjani does not know Persian History and has 
never heard of at least two powerful Queens who ruled that great Empire, centuries before the 
notion of emancipated women existed. Then he is talking of our time, not of bygone days. He 
is most probably referring to people like Mrs. Ghandi (had you, by the way, ever heard of Mr. 
Ghandi — not Mahatma, the other one? I had not!), or Mrs. Thatcher. (Frankly, can you 
imagine her as the mouthpiece of Denis Thatcher?) 

 
Going back to George Eliot's saying, one concludes that the history of Persian women 

started with Khomeini. 
A great issue was made out of the massive participation of women in those interminable 

pro-Khomeini demonstrations all over the world. True — women were present in thousands 
in those marches, but they had come out with their colleagues, with those who shared their 
ideological beliefs, or even as curious individuals— but certainly not as a united group. It was 
after the revolution that they had to become unified, because they were being addressed as a 
separate category, a marginal bunch, a handful of inferior human beings. 

I regret the fact that not even a fraction of the publicity bestowed upon those notorious 
pro-Khomeini marches was ever given to women's demonstration, when they were entirely on 
their own, against the enforcement of chador and against the gang of mullahs. I was in Tehran 
at the time; and I assure you that such a solidarity in any single group, I had never witnessed 
before, and am yet to see. It certainly was unique in the history of Iranian women, or rather as 
I hinted earlier, the beginning of their history — a very sad, but a very courageous beginning, 
I must add. 

 
Women have been under pressure ever since. This pressure, however, has not been a 

constant upward curve, but a zigzag path with its difficulties. The reason for the down-tides 
has not been due, as you may well imagine, to the lack of desire of the clergy to crush women, 
but owing to the sophisticated society they had usurped, where women played a vital role and 
could not be dispensed with over-night. None-the-less, the mullahs have done their level best 
to reduce them to mere housekeepers wherever possible: No woman is ever seen on sports 
grounds, any woman judge or solicitor in court. The activities of women physicians and 
teachers are restricted to women patients and girls schools. Mixed primary and secondary 
educational institutes have been turned into boys' schools or simply closed down. 

Mullahs are unanimous in saying that women are borne simply to be married and bear 
children, and all they expect is for women to remain chaste prior to marriage and become 
loving wives afterwards. Their chastity should not be stained by the slightest knowledge of 
sexual relationship or even the anatomy of the opposite sex; and their devotion to their 
husbands should be such that they accept willingly to go to any length in giving them all sorts 
of possible and impossible physical pleasure on the nuptial night and there after. Don't you 
find the leap enormous, considering the short notice and bearing in mind that a girl under 
Islamic laws and the clergy's orders is marriageable at the age of nine? 
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One comes across so many contradictions in the Islamic Republic that one more or one 
less does not make much of a difference. Take the question of prostitution for example. They 
hang publicly the prostitutes, but highly encourage the temporary marriage, which is an 
institutionalised prostitution. The other day I heard on a French TV that a man was arrested in 
Iran because he had married 57 wives with eight different birth certificates. He was caught 
because he had gone to ask for the hand of a woman whom he had already married and just 
forgotten about. He was arrested not because some one thought that 57 wives were excessive 
— he could have had many more in temporary marriages – but because fake identity cards are 
not tolerated in that regime. 

 
It is never without a profound sense of shame and horror that I refer to the Retaliation or 

Retribution law of the Islamic Republic. This barbaric bill, which has taken us back to the 
"blood wars" of the dark ages, illustrates the nature of Tehran's regime better than any other 
single act carried out so far by that government. Please spare me the pain of going into it in 
detail here and now. The English translation of this terrifying bill exists however, and all 
those who care about the safeguard of civilisation must read it, and must do something to stop 
it. No human being has the right to remain indifferent when justice — this most cherished and 
valuable achievement of civilised societies — is replaced by vengeance in its most primitive 
and cruel form. 

About 36 articles in this bill (and just as many notes) deal only with women who have 
deviated from the path of chastity. The punishments vary according to the sexual crimes they 
have committed. They include shaving of the head, banishment from home, public flogging, 
or stoning to death. Any husband who finds his wife in bed with another man has the right to 
kill her on the spot and go free. If later the woman is proved innocent, her male guardians 
(father, brother, uncle) can also kill the murderer, but they must pay his family half the blood 
price prescribed by the Islamic judge — because a woman, dead or alive, is only worth half a 
man. 

You have heard of scores of women being publicly humiliated by being whipped. You 
have heard of pregnant women having been hanged. You have heard of women put in jail 
with their small children, shot dead or stoned to death. One of the last lapidating of a woman 
took place in the city of Ghom. You might be interested to know, that this woman received a 
hundred lashes before being stoned. 

According to the society for Human Rights attached to a group opposed to the actual 
regime in Iran, out of every 100 women taken into custody, 31 have been shot, hanged or died 
under torture. Out of every 100 men, 27 suffered the same fate. We are, it seems, almost equal 
to men only in front of firing squads. 

 
I was talking on the 'phone with a woman friend of mine the other day and asked her 

anxiously how things were in Tehran for her. She answered: "As General Foche once said: my 
centre is giving way, my right is in retreat, situation excellent I shall attack!" 

The women of my country are brave and courageous, and I have no doubt that they shall 
fight the insufferable regime of mullahs as best as they can. I also know that they feel 
embittered and neglected by the world — no one seems to care much about what happens to 
them. That is why I am most grateful to you to-day, for wanting to know, for caring. I thank 
you very much.  
 
 

1This lecture was given at the invitation of Amnesty International within the framework of its Annual General 
Meeting, Los-Angeles, U.S.A. — 25-28 June 1992. 
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THE IMAGE OF WOMAN IN CONTEMPORARY PERSIAN PROSE1 

Ladies and Gentlemen, 
Even before plunging into my books in search of the image of woman in contemporary 

Persian prose, I had a nasty suspicion that my task would not be an easy one. The reason: hard 
as I tried, I could not remember off-hand many women characters in our literature, which 
have remained with me in one way or another, out of the multitude of books written by 
various authors. 

This I found very odd, because I flatter myself by thinking that I am an attentive reader. 
Could this lack of recollection only be due to a sudden selective failure of my memory, or 
could it be also the result of the attenuated role of women in our novels and short stories? To 
prove one assumption or the other, offered no joyous perspective. Call it masochistic if you 
like, but I had to know; hence, I rushed to my books and started thumbing feverishly through 
them. 

As for the first supposition, I concluded that there is not a dark fathomless well in my 
memory, which only sucks women into oblivion — its failure is quite general! As for the 
second, I observed that it is not so much the absence of women in many stories that leaves a 
vacuum in the mind of the reader, but the repetition of a single brand of women that renders 
them almost insignificant. Most of our contemporary writers have created a stereotype-
woman to whom they have clung for dear life. I will give a few examples to illustrate this 
point. 

To do so, I will go back to the pioneer writers of this century and start with Dashti, Hejazi 
and Mostaan2. 

Their idea of a woman is best expressed in this old song: 
 "Follow a shadow, it still flies you 
 Seem to fly it, it will pursue. 
 So court a mistress, she denies you; 
 Let her alone, she will court you. 
 Say, are not women truly then, 
 Styled but the shadows of us men?" 
Having said "Amen", these three have gone to work. However, they put their men so 

directly in the limelight that the "shadows" they cast are almost reduced to negligible spots. 
In short, women, as far as these men are concerned, are nothing but perfumed, elegant, 

attractive ladies only too ready to get undressed and fall into somebody's bed. Their virtue: 
beauty; their passion: vanity or love. 

All these three authors have produced at least one novel, which has the name of a woman 
as its title (Dashti has written "Fetneh"; Hejazi, "Ziba" and Mostaan, "Rabeeh"). These 
heroines, however, never come to life in a three-dimensional way. They remain throughout 
the book only what their creators had intended them to be i.e. pin-up pictures of dolled-up 
women, with a soul so small / that some believe they have none at all! 

This style of writing, once the height of fashion, did not stand the test of time, however, 
and after a relatively short period died away completely. My generation totally snubbed it, 
and the ones that followed mine, remained practically unaware of it. Only a few writers of 
certain periodicals kept on producing the-ever-in-love or ever loved, at any rate ever-flat, 
portraits of women cherished by Dashti, Hejazi, Mostaan; writers such as Kasmai and Fazel3. 
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Although I started with three of our earliest writers of fiction, I do not intend to stick to 
the chronological order to demonstrate further my point of view. I shall talk of some other 
authors of monotype woman, more or less at random and as they come to my mind. 

In the works of Sadegh Choubak (1916-1998) and Gholam-Hossein Saedi (1935-1985), 
you will find the diagonally opposite cliché of woman to that of the aforementioned trio. 
Choubak's and Saedi's women are smelly, filthy, beaten up creatures who are dressed in rags, 
if at all dressed, because both these authors are particularly fond of depicting women as 
prostitutes. Other occupations, which they have seen fit for women, are begging, washing 
dirty linen or dead corpses, getting pregnant out of wedlock and then somehow getting rid of 
their bastards. However, whatever they do, whoredom is never too far away. If ever any other 
sort of woman puts in an appearance in one of their stories, she is either so sketchy that she 
cannot be considered as a character, or else so insipid that she hardly attracts any attention. 
(The women in "Wooden Horse" by Choubak and "Being Calm in the Presence of Others" by 
Saedi are of the sketchy-insipid type.) 

First, let us have a quick look at their prototypes: 
Two sisters in "Zanbourak-Khaneh" by Saedi, who live in squalor with their other sister, 

mother, father and a brother-in-law in a single shabby room, are simply two foul-mouthed, 
dirty-minded harlots. Two women in two stories by Choubak, "The Gravediggers" and "Why 
the Sea was Stormy", are trampled-upon, roughly-handled women who kill their newly-born 
children — one by burying it alive and the other by throwing it in to the sea — in order to 
continue their adversity-stricken lives.  

"Under the Red Light" by Choubak is the description of a paltry brothel, so is "Shadow to 
Shadow" by Saedi – with one noticeable difference: Choubak's brothel is populated with 
whores, where as Saedi's can boast of only one, Delbar Khanom, whose advanced age has 
forced her to retire from that oldest profession to provide the addicts with opium and 
narcotics. 

Khanom Bozorg of "Beggar" by Saedi is a vagabond woman who earns her living by 
asking people for alms; Saltanat and Kolsoum of "A Purple Dress" by Choubak live thanks to 
the corpses they rub and wash. 

Both Choubak and Saedi have a lot of stories in which no woman figures at all; and their 
other women characters, as I mentioned before, are merely fleeting figurants who just happen 
to be in the story. 

Jalal Al-e-Ahmad (1923-1969) is another writer with just one model for women; and this 
model, in all probability, has been taken from his family surroundings. She could be his 
illiterate mother (as in "Cooking Porridge") busy in sorcery and witchcraft to get rid of a rival 
wife. She might also be his chador-clad sister (as in "The Unwanted Woman") willing to 
remain the slave of the man who has married her, rather than face being sent back as a bad 
coin. 

The only thing for which I feel grateful to Al-e-Ahmad is that he is not a prolific author. 
He has, of-course, amply compensated for the meagreness of his literary efforts by the 
enormity of his pompousness, which today does not concern us. 

He has only a few short stories with woman characters in them. Apart from the two I have 
already mentioned, the others are "The Pink Nail Varnish", "Someone Else’s Child", "The 
Auspicious Festival" and "Nezhat-doleh". In all these stories, with the exception of "Nezhat-
doleh", the reader is again faced with the eternal mother and sister, in that eternal kitchen 
sweating and toiling away, ready to satisfy every wish or whim of the man of the house. They 
no doubt satisfy the superiority complex of their creator as well, who makes them as 
miserable as possible just to appear magnanimous by showing some pity. 

Nezhat-doleh, the only odd woman out, is such a flop as a story that one wishes that Al-e-
Ahmad had stuck to his uneducated veiled housewives, drab as they are, for at least he could 
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not have committed the same stupid mistakes in describing them as he has committed in 
trying to portray Nezhat-doleh. 

The reasons why this story is a complete failure are manifold:  
a) Al-e-Ahmad does not know the most elementary details about the character he is 

creating,  
b) He does not possess the necessary sense of humour to write a satirical story,  
c) His obvious hatred for his character, (a well-to-do woman who cares for her face and 

figure), has rendered the writer enervating rather than the personage etc. etc. 
Nezhat-doleh serves one purpose however: she shows that Al-e-Ahmad has not only 

chosen the female members of his family as models of women to write about, but that he 
simply considers them as model women to be emulated in life. This idea, of-course, comes 
through very clearly in "The Auspicious Festival" as well. There, he glorifies his father, a 
foul-mouthed mullah, who refuses to take his wife to a party given in honour of the 
emancipation of women. 

Al-e-Ahmad's arrogance has made him believe that he is a man of sense; and as a man of 
sense, according to the formula coined by the Earl of Chesterfield, does not ever consult 
women about, or trust them with serious matters. The Earl of Chesterfield lived in the 17 
Century — so should have Al-e-Ahmad, I believe. 

Paradoxically, the further we move from the writers of the turn of the century and the 
nearer we get to the present time, the image of woman in fiction gets paler and paler. Even the 
women writers who have taken up pen, have not produced any memorable female character, 
some one who is more than a mere name or sex, who is a person indispensable to the story, 
whose qualities – good or bad – whose attitudes – right or wrong – whose actions – calculated 
or naïve – make her stand out in the memory of the reader. 

One of these women writers — Taraghi (1939- ) often talks in the first person singular as 
a man — in one story on his nuptial night if you please! In addition, when she happens to talk 
about a woman, her knowledge of a woman's anatomy seems to be even scantier than that of 
her male counterparts. She has made a woman, for example, deliver long ideological lectures 
between two labour pains! Now those of us who have borne children know that such a 
performance and such an effort is not humanly possible. That is why, I for one, was not in the 
least surprised to see her character die in the middle of one of her elaborate speeches. 

Another woman writer — Simin Daneshvar (1921- ) seems to believe that only men must 
act and women should watch. Kingsley sums up her work nicely in these couple of lines 
written in mid l9 Century: 

"For men must work and women must weep 
And the sooner it's over, the sooner to sleep." 
In Daneshvar's case, I have often wondered how much Al-e-Ahmad, who was her 

husband, is responsible for her creation of those snivelling nonentities as women. 
 
Back to the pale image of woman in other writers: In the works of Bahram Sadeghi 

(1936-1986) and Jamal Mir-Sadeghi (1933- ), no woman is described in full detail to have a 
distinct face or shape. Some other writers of the same generation go even further in that 
direction — their women don't even have a name, and are referred to simply as "the girl" or 
"the woman". Their indolence is justified: why bother, after all, to give a name to a bag of 
bones! 

Ahmad Mahmoud (1930- ) has also economised well on his energy, for out of his 22 short 
stories, only two are burdened with a woman character, and out of his three novels, two could 
boast of being womanless. 
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As a sort of an apology to those of you who have come here to-day to discover the 
Persian versions of Anna Karenina, or Madame Bovary, or Lady Chatterley, or Cousine Bette, 
or Scarlet O'Hara, I have saved a few colourful pictures of women for the end. However, 
before getting to them I would like to say a few words about the works of Mahmoud Dolat-
Abadi (1940- ).  

He could also be considered as a writer who has encountered only one class of female. 
For his women, without exception, are all hard working, needy peasants living in near-
starvation villages around the Khorasan province. Nevertheless, his women somehow manage 
to exist in each case as individuals. They are all credible convincing characters, who cannot 
be taken away from the text without leaving a considerable gap; something that certainly 
could not be said about very many authors I have mentioned so far. 

In Dolat-Abadi's case, the image of the woman he portrays — repetitious as it may appear 
— should not come under scrutiny, but rather his concept of goodness and evilness of woman. 
Chastity is cherished by him to the point that whenever a woman of his, deviates from its 
path, the reader can be certain that catastrophe shall follow catastrophe. The life of no playful 
woman could possibly come to a happy end as far as Dolat-Abadi is concerned. This idea 
obsesses him to such a degree that it either constitutes the leitmotif of his story, or else it 
forms an important part of it, in almost all his books. "Journey", "Departure of Suleiman" and 
"The Man" are among the first category; "With Shabairou", "The Fable of Baba Sobhan", 
"Around the Curve" and "Kolidar" belong to the second. 

The image of woman I reckon as memorable can be found in the works of Mohamad-Ali 
Jamal-Zadeh (1892-1997) and Sadegh Hedayat (1903-1951). 

Both these writers are the authors of their time. By that I mean, they have depicted their 
era with such a fidelity and accuracy, that their books, apart from the literary merit, have a 
sociological value as well; and what is more, their dialogues are so very representative of the 
language spoken at the time, that they could be considered as good sources for linguistic 
studies. In short, one can see and hear Tehran of 60 or 65 years ago through the works of 
these excellent narrators. 

What distinguishes the two authors from one another is that Jamal-Zadeh is happy just to 
mirror his society, whereas Hedayat goes further than only reflecting the different aspects of 
life. He has a sharply critical eye that leaves (usually) an unwritten moral between the lines. 

The three women characters I have chosen from the works of Jamal-Zadeh are as 
different from one another as any three women are in real life. Two of them appear in his 
"Book of Water- ducts" and the third in "The Judgement Day". 

Ezat-Molouk, a widow five-times over, doesn't mind (to put it mildly), becoming a bride 
yet another time; but waiting for that happy moment, she doesn't deprive herself from having 
some good times. At any rate, remarrying is not her major preoccupation, because she is first 
and foremost a businesswoman whose main task is to collect every penny of interest her 
capital accumulates for her. To achieve this end, she does not hesitate a fraction of a second to 
use her feminine charm, and if that happens to fail, to start her threats and menaces, and 
finally, as a last resource, to kick up a scandal, which has proved to be an infallible method. 
She, needless to say, uses exactly the same tactics to avoid paying her debts. 

Ezat-Molouk is described in only a few pages of the book and we hear only two of her 
conversations in full. Nevertheless, in those pages and through her vocabulary, the reader 
knows all there is to know about her: the way she puts on her make-up every morning; how 
she starts her round of daily visits; her manner of talking and walking; the reason for her 
faking humbleness or blowing her top off. She is an authentic woman, and without her, the 
district Jamal-Zadeh paints for us would not be the same. 

Robab Soltan, the wife of the baker living in that same district, is a modest housewife 
who passes her time cursing and cajoling, alternately, the half a dozen unruly offsprings she 
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has given birth to in seven years of marriage. Her curses are just as colourful as her sweet 
lullabies and both ring as true as the character of Robab Soltan herself. 

Robabeh occupies a much smaller place in "The Book of Water-ducts" than Ezat. She is 
not seen in the alley, but is heard all over it, particularly when there is a good hot meal at 
home which softens her sulky husband, or while he is away and Robabeh starts her routine of 
coaxing and swearing to calm her children down. Through her voice, one is acquainted with 
her, and that voice cannot be mistaken for any body else's. 

Finally, Masoumeh Shirazi: She first appeared as a part of Jamal-Zadeh's book: "The 
Judgement Day". The chapter devoted to her is entitled "The Ecclesiastic and the Courtesan". 
Being by far the most moving part of the "Judgement Day", Jamal-Zadeh later turned this 
chapter into a separate book called "Masoumeh Shirazi". 

The angel Esrafeel has blown his trumpet, it is the day of resurrection, and all the dead 
are out of their graves standing in front of the Divine Court of Justice. Masoumeh is just one 
of these sinners. She addresses God in a simple sincere tone, telling Him all her life story. Her 
monologue is interrupted only a few times by His voice to encourage her to go on, and is 
frequently punctuated with remarks such as "O God! Strike me deaf-mute if I sound 
blasphemous, but you are not a woman and cannot possibly understand what it means to have 
a miscarriage!" 

When Masoumeh finishes her story, she appears as pure and untouched as the first 
snowflakes, the very personification of innocence. What can Jamal-Zadeh's God do, but 
canonise her? Now let Khomeini's God sizzle in His holy juice! 

 
Now to Hedayat. 
I personally believe that the women created by Sadegh Hedayat are better portrayed than 

his men are. He captures them more accurately, more precisely. One of the reasons for this is, 
I suppose, that he sees the shortcomings of the society in which he lives better reflected in a 
woman. His anticlerical and anti-Islamic feelings — highly developed and well known to all 
the scholars of his works — could find no better vehicle than women to drive his message 
home. Women, after all, have always been the main victims of religious fanaticism and 
superstition in my country. 

In stories such as "In Quest of Absolution", "The Go-between" or "Chador", Hedayat 
brilliantly explains the absurd and the morbid aspects of Islam. Who could demonstrate better 
these absurdities than women characters? And they do so most successfully. 

Sadegh Hedayat understands women. He is perfectly familiar with their different and 
often complex feelings. That is why his women are not simply a handful of passive characters 
that sit inert and accept whatever befalls them without showing any reaction — each, needless 
to say, in her particular manner and within her individual capacities. They are women capable 
of hating, loving, being clever or jealous. In short, they are made of flesh and blood and come 
to life most vividly. 

Although Sadegh Hedayat is aware of the ignorance and miseries of the women of his 
time, he never over dramatises the situation to show despair; nor does he tear a woman to 
pieces to convince the reader that she is under unbearable pressure. 

Zarin-Kolah, the heroine of the story called "The Woman who had lost Her Man",, in 
spite of her tender age and lack of experience, is far from being totally crushed when she 
finally realises that her husband has abandoned her for good. Alavieh Khanoum's life is no 
better than a dog's, but that does not stop her from getting the better of all the other people 
surrounding her in the story. It is just about her — Alavieh Khanoum — that I would like to 
say a few words. 
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She is a fat, bosomy woman with fuzzy hair and swollen eyelids, whose only means of 
defence is a sharp glib tongue. Her strong sense of survival makes her flexible at times and 
rigid at others, a skilful liar, a shrewd plotter and a perfect mistress of her feelings at all times. 

The reader meets her on the way to Mashad among other rather poor travellers who go 
there on pilgrimage. However, for her, this journey is nothing but the means to win her bread 
and butter. Alavieh Khanoum commands a small and strange group of people. They have been 
trained by her to narrate the plights of the saints in Karbela desert, with the aid of a painted 
curtain depicting the bloody scenes of the Holy War, thus swindle the other passengers or the 
inhabitants of the villages and towns through which their shabby carriage passes. 

One never knows exactly how she has recruited her army: she constantly lies about her 
relationship with the members of her group. The women in that group are sometimes her 
sisters sometimes her daughters; the man, alternately her son and son-in-law; the children, her 
grand children or orphans adopted out of charity. 

Whatever or whoever they may be, they are all dependent on her. She uses the people 
around her and finds no one indispensable; but the others need her — Alavieh Khanoum is 
irreplaceable. Her quackery gets her into some tight spots every now and again, of-course, but 
each time her sense of survival shows her a way to wriggle out of the difficulty. 

Alavieh Khanoum is a prominent character thrown into relief, who remains engraved in 
the mind of the reader forever. 

 
I may have given you the impression that I have a very poor opinion of Persian 

contemporary writers, with the exception of Hedayat and Jamal-Zadeh. Although this may be 
true of some of those mentioned in this lecture, it is certainly not true of all of them. I must 
also add that certain stories, to which I have referred today, to demonstrate the weakness of 
the women characters, are not necessarily bad stories. Another point worth mentioning: I have 
not analysed the works of all writers in this exposé — some because I do not consider them 
worthy of analysis, but others because this modest study could not pretend to be exhaustive. 

There is one absence, however, that I hope you have noticed and missed. I mean, of-
course, the image of woman in my own books. This negligence has not been due to any sort 
of modesty on my part, (I am afraid I cannot boast of any), but because, oddly enough, the 
praiseworthy things others "discover" in your works always sound much more convincing 
than the "facts" you relate about yourself! 

To prove that I did not start this survey with some preconceived feminist ideas, I would 
like to conclude my speech with a quotation from George Eliot: 

"I'm not denyin' the women are foolish, but God Almighty made 'em to match the men." 
I had expected only this much and no more of our contemporary authors, but I am afraid 

most of our writers seem to have forgotten the latter part of this saying, because their women 
do not match their men. This is regrettable. 

I thank you for bearing with me. 

1This lecture was given at the following centres: University of Pennsylvania (U.S.A.), Columbia University 
(U.S.A.), U.C.L.A. (U.S.A.), University of Michigan (U.S.A.), University of California at Berkeley (U.S.A.) and 
Utrecht University (Holland). 

2All three popular authors at the turn of the century. However, Ali Dashti will be remembered for his 
studies of Persian classics and religious matter — chiefly for “Twenty-three Years” (a study of the prophetic 
career of Mohammad). He was after the 1979 Islamic Revolution imprisoned and tortured at the age of 85 and 
died as the result of his injuries in December 1981 or January 1982. 
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FOREIGN POLICY OF THE ISLAMIC REPUBLIC 
MYTH OR REALITY1 

Ladies and Gentlemen, 
I am not a politician, and my other habits are good! That is why, whenever I have to talk 

politics, and of late I seem to be doing nothing but, I try to warm up to the subject by telling a 
story. The story is, oftener than not, a fable by James Thurber, whose writings for me 
constitute an unfathomable source of wisdom. The story with which I am going to start 
tonight is entitled: "The Foolhardy Mouse and the Cautious Cat". 

I do not have the exact text here with me, so if you permit me, I will give you the essence 
of the story in my own words: 

It all started when the cat came back after a day's absence and found a mouse 
nonchalantly nibbling crumbs in the butler's pantry. The situation was odd, but our cat was 
more amused than surprised and said to herself, "Well, this mouse is quite dumb and not yet 
aware of my presence. No doubt when he sees me, he'll run for his hole double quick."  

When she crept nearer, however, the mouse turned and spat a crumb in her eye. You 
would agree with me that after this, there was hardly any room for amusement, so the cat was 
no longer amused, but astounded. And she was still in her stupor when the mouse began 
insulting her deliberately by asking her "How did you get out of the bag?" for example; or by 
ordering her "Put on your pyjamas and take a cat nap!" for instance — and all the time 
continued to nibble as blasé as you please. 

A change of attitude seemed inevitable, so the cat became suspicious. The mouse, 
understanding perfectly well the expression of bewilderment and hesitation on the cat's face, 
started mocking her outright by repeating all the familiar provocative phrases used in mouse-
cat cartoons in a "mousetto" voice.  

What do you think the cat did all this while? Well she kept watching the mouse and 
telling herself: "Steady girl, steady. There is more here than meets the eye. This mouse is 
probably a martyr mouse and by provoking me to act rashly, wants to become a hero for 
generations of mice to come." 

The mouse ever bolder, now threw the ultimate affront at the cat: "You'd make," he 
shouted at the top of his voice, "wonderful violin strings, if you had any guts!" 

You would think I am sure, that the cat must have bounced after this most belittling, 
humiliating and unforgivable insult. But no — not our cautious cat. She still kept reminding 
herself: "Easy does it — easy. This is," she told herself, "a mechanical mouse, a trick mouse. 
If I jump on it, it will explode and blow me into a hundred pieces. Damn clever these mice, 
but not clever enough for me." 

With this peace-restoring thought and a clear conscience, she stalked out of the butler's 
pantry and into the sitting room where she went to sleep. 

One important detail about our foolhardy mouse that I forgot to mention is that this 
mouse, eccentric by nature, once in his tender youth, had boldly nipped a bulldog in the ear 
and got away with it. He got away with it, simply because, the beast was a stuffed bulldog — 
hence his initial foolhardiness for staying in the pantry when the cat got back. 

Well, this is almost the whole story, except for the moral, that any fable deserving the 
name should have. Thurber’s, if my memory serves me right, is this: 

"Fools rush in where angels fear to tread, and angels are all in Heaven, but few of the 
fools are dead." 
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Mine, however, would be totally different, but I dare say James Thurber, had he lived to 
witness our time, would not have entirely disapproved of it in spite of its being insipid. The 
moral I suggest for this story is: 

"If you don't react punctually and appropriately towards the physical and verbal assaults 
of a foolhardy mouse, the butler's pantry will be infested by mice in no time at all, with all the 
consequences that such an event would result." 

 
As far as the Islamic Republic of Iran is concerned, this gives an overall picture of the 

situation, up to the crumbling of the Berlin wall and finally lifting of the iron curtain. The 
audacity of the Islamic Republic turned the whole world into a cautious cat. I really mean the 
whole world — from the United States of America to the Soviet Union, via Western Europe, 
the Arab countries of the Persian Gulf region and Israel in the heart of the Middle East, and 
you name it. 

Each country got her share of insults, but in order to minimise the effects, sought some 
satisfaction in the other countries’ greater injuries: 

America argued: Hard luck for us, but on the other hand, a theocratic government stops 
communism from spreading! 

The USSR thought: Of course, we have difficulties with those fanatics, but it is the 
Imperialism, which gets the full blast of it! 

Europe acted as an abacus, counted and compared the market benefits of yesteryears and 
regretted the situation, but did not mind in the least to see the Super Powers humiliated. 

The Arabs were scared stiff, but found some enjoyment in the curses aimed at Israel. 
Finally, Israel, who had miscalculated where the lesser evil lay, was happy to be rid of the 

Iraqi Army for a while. 
The minor, and often illusory contentment of each country, as you notice, differs from the 

others; however, all public analysis and private dealings of the aforementioned countries 
about and with the Islamic Republic point to the fact that the main reason why they all 
preferred to keep a low profile vis-à-vis the Islamic Republic was based on the same 
assumption. A single and a simple assumption, namely that the fundamental interests of Iran 
(and hence her foreign policies) could not have changed entirely, and this revolutionary 
bragging and babbling was nothing but a façade, which would wear out in good time and 
things would return to normal. 

What a monumental mistake that was! I will explain myself. Let us first have a glimpse at 
the kind of interests they had in mind, which they thought unchanged. Allow me to quote a 
few at random: 

From America's point of view, Iran was a country with approximately 2500 km. of 
common frontier with the USSR, hence would always need the Western world as a reliable 
friend. 

From Russia's point of view, Iran with her so-called friends so many thousands of miles 
away, could never afford to have an enemy on her doorstep. 

From Israel's point of view, Iran was surrounded by Arab countries in the Middle East, 
hence must forever consider the Hebrew State as her natural ally. 

From Arabs' point of view, Iran had every reason to want the Persian Gulf region as quiet 
and peaceful as possible in the end. 

And so on and so forth. 
These arguments all sound so wonderfully logical — don’t they. But the only snag is that 

this kind of logic and this line of reasoning, which accords perfectly well with common sense, 
could only be adapted to Iran. To Iran whose goals were clear; whose ambitions were 
defined; whose boundaries were traced, whose friends and enemies were determined; whose 
place among other nations was established. The world was now dealing with the Islamic 
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Republic, not with Iran. With the Islamic Republic, allow me to insist, whose main goal is the 
revival of the Islamic Empire; whose boundaries extend from Indonesia to Nigeria; whose 
"heart-land" is the Arabian Peninsula; whose preys are the Third World people and the newly-
formed Moslem states; whose sworn enemies are the Western democracies; whose ambition is 
the exportation of the revolution; and who does not give two hoots for a place among other 
nations — especially if they are civilised. 

I have not invented all these, nor have I discovered them. They have been claimed, loud 
and clear, and then acted upon, repeatedly by the Ayatollahs' regime. They are there to be 
taken at their face value. The later the world understands the better for the mullahs; the longer 
the democracies take to grasp the nature of this regime, the more time and scope for the clergy 
to implement their plans. 

If I now leave the rest of the world and address only the democracies and democracies-to-
be, it is because — as I mentioned before — democracy is considered as enemy number one 
of that theocratic government. A government that claims to rule people in this world as well 
as the other is by nature extremely intolerant. Such a government may concede to live 
alongside other regimes just as intolerant — such as the totalitarian regimes, but it cannot 
allow any sort of coexistence with the democracies. Such is the nature of this regime. 

Moreover, nothing can possibly change this nature, certainly not the factors considered by 
the Western world as decisive for bringing about some sort of a change. Neither inflation, nor 
unemployment cuts into the essence of fundamentalism. Neither the Charter of Human 
Rights, nor the pleas of Amnesty International can get the better of the Divine laws. Neither 
political isolation, nor state terrorism goes against a single Sura of the Koran. Neither even the 
death of Khomeini, nor even the end of Iran-Iraq war could shift one iota the pillar of the 
celestial ideology, as we have all witnessed. 

 
To achieve its goal – i.e. to form a unified Islamic world – that Republic of turbaned 

heads uses the well-known methods of dissuasion, subversion and persuasion. Dissuasion is 
used to discourage the democracies from taking an active part; subversion is reserved for 
countries with important Muslim communities; and finally persuasion is practised on people 
who are potentially ready to embrace a new idea. All these three methods have met with 
considerable success so far. 

The acts of terrorism committed in Europe or the U.S.A. (most of which were either 
plotted directly by the Islamic Republic, or else carried out with its blessings) is a part of the 
strategy of dissuasion. By each hostage taking, the mullahs manage to get a new concession 
from Democracies. 

The annual subversive activities in Mecca during the pilgrimage season, and the 
periodical assassination plots in Kuwait, Turkey and Algeria, for example, are calculated acts 
for the implementation of the strategy of subversion and it has proved effective. 

The strategy of persuasion, aimed to attract the discontented people of the Third World 
and the fragile and newly independent Republics of Central Asia, has been the most 
successful part of this trifoliate strategy. First, the success of the revolution and the unyielding 
attitude of the Islamic Republic towards the developed countries (which has proved extremely 
fruitful) have made this government credible in the eyes of its prey. Secondly, the training of 
Muslims, from all over the world, as religious ideologists in the Koranic schools of Ghom and 
other such centres has added to the global success of the persuasion part of the strategy. 

 
The very same tactics were used inside Iran: The neutralisation of the people who were 

potentially anti-clerical; sabotage after sabotage to shake the government; the constant wooing 
of those they called the disinherited, with whose massive help they won over the control of 
the country. 
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I was there when it happened. Therefore, if I am not in a position to know how Daniel felt 
in the den of lions, I am perfectly well placed to tell you how a lion felt in that den of Daniels! 
What a calamity! What is worse, that catastrophe was not tackled by anyone, but it was 
certainly tickled — in the best Shakespearean tradition — by almost every one. 

 
However, I am not here to talk about the plight of my people and my fatherland. I am 

addressing you, ladies and gentlemen, not as an Iranian, but as an admirer of Democracy. Our 
host country, i.e. Holland, is among the guardians of that invaluable heritage, and the guest 
countries, namely Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan are trying to achieve 
it. Both, host and guest should know how vulnerable this admirable system is. 

Twice in this century, the free world has been caught unawares and almost got crushed by 
two movements, both resembling to a frightening degree the religious upheaval in Iran. I am 
talking of course of communism and fascism. Both times for having underestimated the extent 
of the danger that those movements represented for the survival of democracy. 

I do not want the democracies to repeat that mistake yet another time, or the countries 
who have only recently managed to emerge from an avalanche to be caught in a blizzard. That 
skin of the teeth by which the old democracies escaped previously, may not hold strong this 
time, and the blizzard may prove to be more hazardous than the avalanche. What has 
happened in Iran is best explained as a contagious disease and if it is not stopped, no country 
can consider herself immune from catching it, least of all those in search of democracy which 
are totally incapable of containing the sick in quarantine and who are not able to produce an 
effective vaccine against this sickness. 

This may sound unnecessarily alarmist to you. You may think that I am exaggerating, but 
I am not. 

The cracks in the structure of many western and established democracies can already be 
detected even with the naked eye, let alone the not-yet-established eastern ones. I will take the 
field of Justice as an example: 

In Italy, Abu Nidal, against whom an international warrant has been issued, was arrested, 
then set free in no time at all. 

In England, a member of the Libyan Embassy shot and killed a policewoman, yet the 
murderer along with the other staff of the Peoples' Bureau (as Gadafi fancies to call the 
Embassy), left the United Kingdom unpunished and certainly unrepentant. 

In West Germany, there was the Tabatabaï affair. He entered that country with a few kilos 
of opium in his diplomatic bag, but instead of landing in jail, he was finally given the red 
carpet treatment. The case of the Hamadei brothers came later. 

In France, the cases of Naghash, Abdelah and Gorji are most eloquent examples of what I 
want to say. 

Yes, of course, public opinion is shocked, but that is how it is — the fanatics and the 
fundamentalists are already dictating your justice — and where would democracy be without 
the independence of its judicial apparatus, I ask you? 

These are but a few notorious examples in a single field that no doubt you had already 
heard about. There are other cases as well, not so widely known by the public, but just as 
painful. 

Sometime ago, two Iranians fled the clutches of the clergy, hiding in a ship headed for 
Italy. They arrived there and asked for political asylum. The Islamic Republic demanded that 
the Italian government hand them back to the mullahs. Italy refused and a few days later, two 
citizens of Rome, who were about to leave Iran, were arrested at the airport in Tehran. The 
message was clear: the exchange was made almost immediately. 
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What happened to those two Iranians, no body even wanted to know — any way it was 
not hard to guess. So much for the respect of Human Rights, when faced with a system, which 
deliberately and without encountering the slightest reproof, ignores its merits. 

This is by no means an isolated case, and these domains (justice and human rights) are not 
the only fields, which have been rebuffed so far. This sort of interference will be felt 
eventually in other aspects of your daily lives — aspects, which in their totality build the 
overall structure of democracy: Education, Rights of Women, Protection of Children etc., etc. 

You cannot possibly hope to find a common language with these people, common 
solutions, and common values, but at the expense of surrendering yours completely and 
unconditionally. 

Please do not give me that naive scenario about a moderate mullah now in place of 
Khomeini and all the rest of it. Hashemi Rafsanjani is making eyes at you, or Ayatollah 
Montazeri being nothing but a silly buffoon, or Hojatoleslam Mousavi favouring free trade 
does not mean a damn thing. A mullah, who wants to rule, cannot afford to possess the virtue 
of moderation. 

When I see the old democracies still flirting with the Islamic Republic believing in 
"moderate clergy", I am reminded of Samuel Johnson, who exclaimed on the occasion of the 
remarriage of a widower: ''Alas! Another instance of the triumph of hope over experience!" 
When I notice some sort of rapprochement by the countries on their way to becoming 
democratic states to that regime, I am reminded of the proverb: Out of the frying pan and into 
the fire. 

You cannot possibly discard the danger of extremism by supporting the so-called 
moderate wings of ecclesiastics anywhere in the Muslim world while there is the example of 
the Islamic Republic to be followed and copied. (To imitate that government pays so 
handsomely that even the Palestinians, who have claimed to be secular so far, have taken up 
religious slogans). 

The heart of fundamentalism is beating in Tehran, and as long as it keeps pumping blood, 
you have no chance of stopping the corpses of fanaticism from coming to life elsewhere. 

 
I hope the picture I drew was dark enough to frighten the cat out of her cautious skin. If 

not, I am afraid I shall have no choice but to turn into the animal that Aristotle thought 
mankind to be – i.e. "a political animal". In which case, Mark Twain will get the better of 
Aristotle, because he describes the human as "the only animal that blushes or needs to!" 

Thank you. 
 
 

1This lecture was given at the request of Pax Christi (Utrecht, Netherlands), in the framework of an international 
seminar on Central Asia (1992). The text has been published in English and Russian in East — West — South 
Project, publication no. 5 of Pax Christi and the Peace Research Centre (1993). 
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FIX IRAN 
MORE PRESSURE IS NEEDED TO SAVE RUSHDIE1 

Three years ago, Ayatollah Ruhollah Khomeini's death sentence against the writer Salman 
Rushdie shocked the whole world. Yet no effective action was undertaken by anyone, 
anywhere, to counter this most unprecedented and inhuman "manhunt" of our time. 
Individuals, of course, demonstrated their indignation as well as their frustration, hoping 
against all odds that their respective governments would take the appropriate steps to put an 
immediate stop to this notorious official act of terrorism. 

Governments, however, did virtually nothing. They either kept silent or came out with 
some half-hearted, timid, even embarrassed statements, mildly reproachful toward the Islamic 
republic of Iran, followed by much more strongly worded warnings aimed at the very victim 
of that regime, Salman Rushdie, for being disrespectful toward "the Muslim world." 

Of which Muslim world were they thinking, and of which Iran? Do they really think that 
Iran's clerics represent "Islam" or speak for the Iranian people? The history of Islam is replete 
with accusations of heresy and blasphemy against those courageous enough to challenge the 
prevailing orthodoxy. 

Indeed, among the three monotheistic religions, Islam has been at the forefront as far as 
"heresy" is concerned; among the Muslim countries, Iran can be considered the cradle of 
"blasphemy" ever since Islam was implanted there 14 centuries ago. 

Thinkers, writers and poets, from Zakaria Razi (Iranian philosopher 865-935) and Omar 
Khayyam in the 12th Century to Sadegh Hedayat (1903-1951) and Zabih Behrouz (1910-
1972) in the 20th, have been tarred with the brush of "blasphemy." Yet the names of the 
excommunicators (and there have always been a few) have long been forgotten, while the 
works of Razi, Khayyam, Behrouz, Hedayat and many others are part and parcel of Persian 
culture. 

What also seems to be totally and universally ignored in the whole affair is the paradox of 
the ascension of the mullahs to power in Iran in the name of Allah. The "success" and the 
recent chaotic failure of another revolution – the Russian one, made in the name of a non-
existent proletariat — provide an excellent parallel. The Iranians, needless to say, are just as 
ardent Muslims as Russians were fervent communists, and the mullahs' fatwas (decrees) are 
as representative of Persian culture as the edicts of the Soviet leaders were of Russian. 

In spite of all the modern technology and petrodollars at their disposal, and their 
insistence on Islamic authenticity, the mullahs in Iran have pathetically failed (and will 
continue to fail) in concocting "Islamic novels", "Islamic films", "Islamic canvases" and 
"Islamic rhythms." All they are capable of doing with these vast means is to suppress all 
expression of creative arts. 

Each Iranian writer, artist, journalist or thinker in Iran is a potential Rushdie. They all 
continuously live under that merciless religious censorship and often have to face its barbaric 
punishments, which range from being publicly whipped to being jailed in isolation or even 
killed. 

Under these terrifying threats, obviously no one inside Iran is in a position to express his 
or her ideas openly. Fifty exiled Iranian intellectuals, signatories of a recent declaration, have 
taken it upon themselves to represent all the silenced voices of their compatriots by showing 
their solidarity with Rushdie and their abhorrence of the fatwa issued by Khomeini. 
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It is high time someone outside Iran did something – first and foremost the Muslim 
intelligentsia, who should view the Rushdie case as the Dreyfus affair of the Islamic world. 

This intolerable death sentence is not only upheld by Khomeini's successors, it is even 
reinforced; they actually keep raising the price put on Rushdie's head. 

Yet all the world's governments, without exception, turn a blind eye to this fact and repeat 
parrot-like the wishful and ridiculous scenario of "moderate mullahs" calling the shots in Iran. 

The sooner they realise that the ecclesiastics already in power or coming to it despise the 
profane virtues of moderation and sincerity, the better. If ever governments understood this, 
one could hope that they would think twice before giving that regime any concessions. 
 
 

1Newsday, New York, U.S.A., 29th. April 1992. 
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WOMEN'S VOICES1 

Once on top of a London double-decker bus, amidst civilised whispering voices 
punctuated with crisp rustles of newspapers, I heard a little girl's voice asking, "Mummy is 
our cat a she-cat or a he-cat?" 

Whispers and rustles subsided just enough for the mother's answer to be audible: "A he-
cat dear." The tone was firm and final that announced the end of the conversation. 

The little girl thought otherwise. "How can you tell Mummy?" 
This time the silence was all embracing, except for the tiny cracks of ears stretching out. 

The mother did not fidget or falter, as may have been expected; she did not even prolong the 
agony of the audience, and said composedly, "He has got whiskers, hasn't he darling?" 

The upper deck came back to life with a couple of soft giggles, coughs of satisfaction, 
before plunging back to its lulling rhythm of whispers, and rustles. 

The next stop was a "request" one, and mine. I had already rung the bell, and the driver 
was pulling aside to evacuate me, when I heard the little girl's voice again. "But Mom, she-
cats have whiskers too!" 

I got off the bus chuckling and thinking to myself how on earth ‘Mom’ is going to 
wriggle out of that one. 

 
Now, years after this long-forgotten episode, I find myself almost in that child's shoes. I 

have been asked to introduce this "she-book", that with or without whiskers, resembles a "he-
book" as far as I am concerned. I somehow regret not having stayed on that bus a bit longer to 
hear the reply of that little girl's mother. She might have provided me with a neat satisfactory 
formula for drawing the dividing line between "male" and "female" without sounding 
cheerfully vulgar or clinically anatomical. 

The truth is, that I find no difference between the creative works of men and women, and 
what is more I am not even after finding any. The sex of the author definitely does not figure 
among my criteria for choosing a book. Therefore the division of literature on the basis of the 
writer's gender appears to me extremely arbitrary, and to be frank quite silly, as silly as trying 
to classify literary works into "originally hand-written" and "typed", or produced by 
"ambidextrous" and "left-handed" authors. These divisions and subdivisions, which can go on 
eternally, do not interest me in the least. 

 
Certain circumstances, however, could justify such an undertaking, and I believe that the 

present book, and its being exhaustively feminine, is an example of the exceptions I make. 
This anthology is being printed at a time when women in my country have been vociferously 
condemned to silence. Those determined not to submit deserve attention and, I dare say, 
admiration.  

An anthology does not call for an overall analysis, as each story speaks for itself and finds 
its proper place. As in any such collections, stories here do not all have the same merits. I 
personally found "The Rabbit and the Tomatoes", a short fable by Nikzad, a writer until now 
unknown to me, quite exquisite. On the other hand, "Gowhar" by Khanlari and "A Visit with 
the Children in the Upper Village" by Natiq fell short of my expectations. The other capacities 
of these two, no doubt, overshadow their artistic talents, as Khanlari and Natiq are both better 
known in other domains: the former, in the field of research, and the latter in history.  
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Reading "The Story of a Street" by Danishvar (a reputed Iranian writer), I was vividly 
reminded of my first experience of "Metro Montparnasse" and its "Tapis Roulant" in Paris. 
The French like giving fancy names to their dishes, attire and machinery, particularly if they 
are a bit off their expected functions — to food when not quite edible; to dress when not quite 
fitting; and to tools when not quite working. "Tapis Roulant" is not a carpet nor does it roll. It 
is simply a long stretch of plastic gangway, creeping through the corridor from one end of 
Montparnasse Underground Station to the other, with the speed of a sleepy snail, while the 
world of pedestrians rushes by at a vertiginous pace on both sides, leaving the commuter 
stuck on that "Tapis Roulant" with a sharp feeling of frustration that the end will never be 
reached, and a deep conviction that even if reached, the last train would already have left with 
the whole world on board. 

To read "Haj Barekallah" by Bahrami, which I had read in Persian before, was a joy. I 
also came across a unique case in this anthology that concerns the translator rather than the 
writer: I found Farrokh's translation of "The Great Lady of My Soul", far better than Taraqi's 
original in Persian.  

There is a tendency to handle women writers from the third world by kid glove. 
Belonging to that part of the world myself, I have too much respect for them not to cant or 
whine while talking about their stories. In this mercilessly competitive career, one has to 
strive to be very good before one could hope to be considered an author. 

To provide opportunities, such as the present book, for the women writers to show their 
talents, is a great encouragement to all, to read the stories with a critical eye, an invaluable 
service to those who take authorship seriously. 

If the purpose of writing a foreword is to go starry eyed and velvety tongued about the 
contents of the book, then I have failed miserably, I am afraid. What is the purpose of it, by 
the way? How is one to write a foreword to a she-book?  

If only I had stayed on that bus long enough …!  
 
 

1This text was first written as a foreword to an anthology entitled "A Walnut Sapling on Masih's Grave" 
(Heinemann, Portsmouth, 1993), at the request of one of the editors. Before the publication of this anthology, 
however, a teacher of Persian language, whose "approach is unabashedly gender oriented", asked to reproduce it 
in a book, apparently on literature, but came out with a sentence or two and summed the whole thing up by 
saying: "… Mahshid Amirshahy … finds it even 'silly' to classify literary works on the basis of the gender." As 
this foreword, for some reason or other, finally did not appear in "A Walnut …» we thought it best to print the 
full text here for the benefit of those who would like to know what exactly Mahshid Amirshahy has said.  
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WHY TAKE THE RISK? 1 

N.P.R.: Why did you contribute to the book called "For Rushdie"? You now have a 
fatwa against you. This would be seen as a provocation, as a spitting in the eye of the 
Iranian regime. Why are you taking the risk of doing this? 

M.A.: Surely, the provocation has come from the Islamic Republic of Iran, which has 
started this terrifying manhunt, not from me. But if my defending Rushdie is considered a spit 
in the eye of that regime, so be it. I would love that. Having said that, I think it was my duty 
to defend Rushdie not only as an intellectual but first and foremost as an Iranian. Do not 
forget that the fatwa was issued in Iran. I don't want the people of the world think that 
Iranians are all mullahs. 

 
N.P.R.: Some people… don't agree with Rushdie's ideas. What are your feelings 

about this? 
M.A.: I don't belong to that group. Anyway, to agree or disagree with Rushdie's ideas is 

neither here nor there. One doesn't read fiction to agree or disagree — one may like or dislike 
a novel point. I enjoyed reading his "Midnight's Children", and I certainly back him up for 
writing the "Satanic Verses". Certain parts are so funny. Under the circumstances, I would 
have backed him up irrespective of his being a good or a bad writer. One other point that 
might be of some interest to your audience: all the historical facts in that book are correct and 
can be found in reference books such as "Tabari's Chronicle"2, which has never been 
contested by the Muslims. Rushdie has not invented anything. So those who say that he has 
insulted Islam etc. are just talking through their hats. Other parts, which are pure imaginations 
of the author, should be judged only by literally standards, not by religious decrees. 

 
N.P.R.: You said that even if you didn't agree with the book, you would have 

contributed to "For Rushdie". Why? 
M.A.: Because I personally believe that freedom of thinking, writing, creating, is the 

preliminary freedoms of every human being. I think these are among the greatest 
achievements of mankind. What is more they are man made and have nothing to do with 
divine laws. Men have to care for these values. So I care. 

 
N.P.R.: You are saying as an Iranian you feel you have a duty really to stand up for 

Rushdie. Is this because you see this exercise, this book, as a sort of teaching to the West: 
"Hey you know we are not all fanatics out there!" Do you see it that way? 

M.A.: If there is any teaching involved here, it is addressed to the Islamic Republic. 
However, I would like this book to make the West aware of the fact that Iranians are not all 
terrorists or fanatics. Many of them appreciate the achievements of the West and share the 
same universal values with Western people. These universal values are not absent from my 
country, which is a very ancient country with a very ancient culture. In the real Iranian 
culture, there is a great deal of room for freedom of speech — and for defending it. 

 
N.P.R.: Do you think a lot of Iranians agree with you? 
M.A.: I certainly do. Let me tell you an anecdote that may or may not be useful to you. 

Very few Iranians, those living in Iran that is, have read Rushdie's book for obvious reasons. 
Nonetheless, people are aware of Rushdie affair as such. I was told by a friend that once a 
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woman, not an intellectual one, fed up with the situation in Iran, shouted in the face of an 
official: "Long live Rushdie! He knows you in and out!" That goes to show what ordinary 
people think of this whole business. Therefore, without claiming to be the representative of all 
Iranians, I believe, I am talking for a great majority of them. 

 
N.P.R.: What impact do you like this book to have? 
M.A.: I personally believe the whole issue of fatwa is a political one. We have the Islamic 

Republic on one side and Rushdie on the other. We are witnessing a duel between these two 
and I believe that only one would come out of it alive. Obviously, I want that one to be 
Rushdie. And this book can help. 

 
N.P.R.: But this is just a book. (Mind you Rushdie also wrote just one book as well). 

But the fact that hundred Arabic Muslims — but you are not an Arab and I think some 
of the other contributors, such as Edward Saïd, are Christians… 

M.A.: All contributors belong to the so-called Muslim world. 
N.P.R.: Yes. You've come together on this. What is the significance of that for you? 
M.A.: The significance is great. To begin with, it is the first time ever that hundred 

intellectuals belonging to that part of the world have come out with one single voice and have 
talked about something which has been considered as a taboo so far. They have broken this 
taboo. But evidently, I am perfectly conscious that one book cannot do much and cannot have 
an everlasting impact. However, this is the beginning of a long road for all of us and I hope 
that we will follow it to the very end. To see the light at the end of the tunnel we still have a 
long walk. This is just the beginning but a good and a solid one. 

 
N.P.R.: The light in the end of the tunnel for you, I assume, is a much bigger issue 

than Rushdie. What is it exactly for you? 
M.A.: Well, look, the theocratic government of Iran has committed a lot of illegal and 

immoral acts ever since its existence, but the world has turned a blind eye at all these deeds. 
The issue is to make the public opinion aware of these atrocities and through public opinion 
give a warning to Western governments that enough is enough. They now must stand firm 
against the totalitarian regime of Iran, which not only has taken a whole nation hostage, but 
has also let loose the mad dog of fanaticism in a very sensitive part of the world — and now, 
by issuing that infamous fatwa, it's playing cat and mouse with Europe. So far, no Western 
government has taken the stand it should have for Rushdie. I personally believe that, by 
bringing enough political and economic pressure on the Islamic Republic, the West can make 
the mullahs to swallow up the fatwa and double quick, thus making them behave in a civilised 
way.  

 
N.P.R.: You said that it is very important that a hundred intellectuals have got 

together and spoken with one voice. Do you see changes happening in the Islamic world, 
if one could use that expression…? Do you see a sort of counter movement perhaps by 
democratically minded people who are just getting fed up? 

M.A.: Yes, that's exactly what is happening. You know that the question of secularity in 
Islamic countries has never been properly tackled so far. I believe that the democratic minded 
people in the "Muslim world", as you put it, are getting fed up with that situation. They are 
getting more and more mobilised. Now it's not pure coincidence that Muslim zealots kill 
intellectuals in Algeria, or that fundamentalists are after Aziz Nessin in Turkey and Negib 
Mahfouz in Egypt. The intellectuals are targeted everywhere by the fanatics because they are 
the ones who form public opinion and who dare to break the taboos once and for all. 
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N.P.R.: … You say you have to speak up and it is your duty… But you could be 
threatened for these couldn't you? 

M.A.: Obviously… That possibility always exists, but I refuse to be intimidated. If I do, I 
would be playing their game and that is exactly what they expect of me: to become meek and 
shut my mouth. This procedure has worked for centuries: absolute obedience or else hell fire 
in that world, flogging and stoning in this! The only way to stop this scandalous blackmail is 
by voicing one's opinions — and high time too. 

 
N.P.R.: There is a rise of racism and anti-Islamic feelings in France. Do you think 

this spoke is important from the domestic French political and sociological point of 
view? 

M.A.: Xenophobia has always existed in France as an under-current. Perhaps one might 
feel now that there is a rise of anti-Islamic feelings here. But if that is the case, then I must say 
that fundamentalists have given the French ample excuses for legitimising an otherwise 
illegitimate feeling. Apart from the terrorist acts perpetuated by the Islamists in France, let us 
take the question of chador that those Muslim girls insist on wearing at school. Most 
Westerners don't realise that this chador, this "uniform", has come straight out of Islamic 
revolution of Iran and is a fabrication of the fundamentalists. This is not just an inoffensive 
religious symbol such as a cross worn by a Christian and so forth. This is the symbol of a 
combative and aggressive Islam, an Islam fantasised by fundamentalists… I'm not defending 
French policies mind you, but in this particular case, I believe, that the decisions taken by the 
government are justified. Quite honestly, I wouldn't say that these measures were due to the 
rise of the anti-Islamic feelings. 

 
N.P.R.: What is the message, what is so provocative about wearing this chador in 

your view? 
M.A.: The comparison of the ideals emerged from the revolution in Iran with those 

resulted from communism is not an exaggerated one. Mullahs, just as the communist leaders, 
claim that their beliefs should be universally accepted; they don't limit themselves to the 
"Islamic world" but want to export their revolution, their religion, their ideas and their 
ideologies. In that context, that form of chador is their way of saying: we are present 
everywhere and we can meddle with your lives as we wish. No democracy can afford to have 
the enemies of democracy in its bosom. This situation is explosive, particularly for a country 
such as France, with her common frontiers with Algeria, Tunisia and Morocco and the 
considerable number of French Muslims. Muslims have lived more or less a normal life here 
for years and years. This is a secular country after all, and those who come here should abide 
by the laws of this country. Any demonstration against secularism, particularly in the 
educational establishments, which are secular "par excellence", should be dealt with legally 
and taken very seriously indeed. Religious or racial partiality makes me sick, but the reaction 
shown in this particular case is nothing of the sort. What these girls have been incited to do is 
to let out a war cry. 

 
N.P.R.: OK. Let me ask you just a last question about this. But conversely, making 

such a big deal about it and having so much publicity, isn't this almost counter-
productive in the sense you say: well I don't like Rushdie's ideas but that fatwa has 
turned him in to a martyr? (Those young girls did look like martyrs on TV.) By 
suppressing these girls, won't they in turn become martyrs? Don't you think then there 
is a dangerous side to this? 

M.A.: You may be right. The whole thing could actually boomerang. I won't elaborate 
here on the fact that those who cry aloud – “Oh! Let those poor girls dress according to their 
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convictions!” – are exactly those who have deprived Iranian women from the right of 
choosing their attire, and now are giving all sorts of financial, logistic and moral support to all 
fundamentalists all over the world: That won't answer your pertinent question would it? All I 
can say is that it is up to the French government to go about this matter in such a way as not to 
martyrize these girls. Without denying the fact that this whole business may prove to be a 
double-edged sword, I strongly believe that it must be stopped; otherwise, one would hear no 
end of the interference of such people in the daily life of the French citizens.  

1This interview (transcription from rush) was given to the National Public Radio on the publication of 
English version of "pour Rushdie". This book, originally in French and containing a hundred texts written by a 
hundred intellectuals of the Muslim world in defence of Rushdie, has been translated into different languages.  

2Most authoritative chronicle about the life of Mohammad by Mohammad Jarir Tabari (d. 923), Persian 
historiographer and interpreter of Koran. 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است



226 
 

 

PARTIE FRANÇAISE 

TABLE DE MATIERES 

Introduction 
L’affaire Rushdie (discours) 

L’honneur de l’islam et l’honneur des hommes (discours) 
L’islamisme et la liberté (discours) 

Les dangers d’un international islamiste (discours) 
Sur l’islamisme modéré (discours) 

La France est-elle toujours un État souverain? (article) 
Journalisme au rabais (article) 

Est-ce bien raisonnable d’être si raisonnable? (article) 
Élections piège à qui? (article) 

La fatwa contre Rushdie… (entretien) 
Copyright © Mahshid AMIRSHAHY

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است



227 
 

 

INTRODUCTION 

Mahshid Amir-Shahy se tient au premier rang des écrivains de l'Iran contemporain. Elle 
commença très tôt sa carrière et fut remarquée par la critique autant impressionnée par la 
précocité du talent que par la qualité littéraire de ses œuvres. Cette qualité de style ne manqua 
pas de s'affiner et de varier au fil des livres qui se succédèrent et Mahshid Amir-Shahy réussit 
ainsi à s'affirmer comme l'une des figures éminentes de la littérature persane contemporaine. 
Elle mena parallèlement une riche carrière de traductrice faisant notamment connaître aux 
Iraniens des auteurs aussi variés que Lawrence Durell et James Thurber. 

Mahshid Amir-Shahy a un style limpide, coloré, précis et sensible, aussi à l'aise pour 
décrire ses personnages que dans la description du monde qui les entoure. L'éclat de son style 
provient surtout de l'étendue de son vocabulaire, et, toujours généreuse de ses mots, elle 
permet à ses personnages de se faire connaître au lecteur à travers le rapport qu'ils 
entretiennent avec la langue et par l'intermédiaire des dialogues construits avec une maîtrise 
inégalée dans la littérature persane de notre siècle. 

La variété de l'œuvre de Mahshid Amir-Shahy ne permet pas de la classer dans une de ces 
catégories qui conviennent parfois si bien aux écrivains iraniens contemporains. Son 
individualisme et sa rigueur artistique l'ont toujours empêché de rejoindre les modes littéraires 
ou politiques qui n'ont pas cessé d’influencer les milieux artistiques et intellectuels en Iran. 
Elle a préféré construire son œuvre en marge de ces remous qui facilitent la reconnaissance, 
routinisent la création artistique et répondent favorablement aux demandes d'un public 
passager mais qui, sur le long terme, se révèlent fatals pour le destin de l'œuvre. 

Son rapport à la littérature et au politique fait penser à Gide. Parce qu'elle s'est consacrée 
en premier lieu à la construction d'une œuvre de très grande qualité littéraire tout en n'hésitant 
pas à intervenir dans le débat publique aux moments les plus graves, en ayant le courage de 
prendre des positions parfois très impopulaires comme Gide l'avait fait au moment de l'affaire 
Dreyfus, ensuite face au communisme et pendant l'occupation de la France. 

Au seuil de la révolution qui allait porter Khomeyni au pouvoir, son sens aigu du respect 
de l'homme, si palpable dans son œuvre, la poussa à prendre publiquement des positions 
politiques, à s'élever contre l'avancée de l'intégrisme et à défendre les minces chances d'une 
démocratie laïque. Cette prise de position l'accula à l'exil où elle continua à publier plusieurs 
romans tout en s'engageant de plus en plus dans la lutte contre l'islamisme. 

Elle prit notamment la défense de Salman Rushdie et initia l'appel des artistes et des 
intellectuels iraniens pour le soutien du romancier britannique. Appel qui eut un écho mondial 
et qui suscita de vives réactions de la part des islamistes iraniens. 

Le recueil trilingue que vous avez entre les mains, où la langue originale des textes a été 
conservée, comporte une sélection de discours, articles et interviews rédigés ou effectués en 
exil. L'humanisme et l'attachement à la cause de la promotion de la démocratie laïque dans les 
pays musulmans constituent le fil conducteur de ces textes. 

Ramine KAMRANE 
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L'AFFAIRE RUSHDIE1 

Depuis quatre années déjà un écrivain né en Inde, vivant en Europe, d'origine musulmane 
sunnite et d'expression anglaise a été condamné à mort par un religieux canoniste iranien 
chi'ite qui ne reconnaissait ni de frontière à son royaume ni de limites à son autorité. 

L'événement paraît bizarre, il a de quoi surprendre. C'est une de ces bizarreries dont notre 
siècle garde le secret et il nous a encore tous surpris. Comment avons-nous réagi à cela? Tout 
naturellement dans le désordre. Les déclarations fusèrent sous la plume d'intellectuels dont le 
prestige était grand et la bonne foi sincère. Mais un prestige qui hélas ne débouchait sur 
aucune persuasion et une bonne foi qui restait désarmée devant la foi tout court. En un mot 
notre défense fut désordonnée et nos batailles dispersées. Depuis, peu de choses ont changé. 

D'aucuns s'accommodent de cette situation, la considèrent comme un match nul et 
remarquent que Rushdie est toujours en vie; de mon point de vue elle ressemble plutôt à un 
échec retardé et je me permets de souligner que la tête de l'intéressé est toujours mise à prix. 

La question est de savoir si nous voulons en rester là. 
Jusqu'à maintenant les commanditaires du meurtre ont eu de nombreux avantages dont le 

plus évident est celui de la surprise. Ils ont réussi à impressionner le monde entier par leur 
allure spontanée et imprévisible, ce tout en agissant méthodiquement. Leur méthode est bien 
définie, elle a été éprouvée en Iran et s'exporte depuis la révolution. Ils terrorisent leurs 
adversaires en invoquant l'ire divine, si l'effroi du châtiment des dieux ne vient pas à bout de 
la résistance c'est leur propre vengeance qu'ils mettent en œuvre. Nous prétendons vivre dans 
un monde désenchanté et nous sommes malgré tout à la merci d'un sacré ramené au niveau du 
simple procédé. 

Le cas Rushdie n'est que l'utilisation la plus flagrante et la mieux connue de cette recette. 
Mais à l'origine de cette affaire il y a eu comme une bévue. En voulant imposer leur loi au 
monde entier, les mollahs ont visé trop haut, préparant ainsi leur propre défaite. Leur attaque 
contre le monde moderne a depuis quatre ans atteint son point culminant, c'est de là qu'elle va 
échouer et nous sommes en mesure de précipiter cet échec. 

C'est à cette fin qu'à mon sens doit intervenir une sorte de division des tâches entre les 
intellectuels du monde musulman et plus particulièrement les iraniens d'un côté et les 
intellectuels occidentaux de l'autre. Division qui trouve sa raison d'être dans la géographie des 
faiblesses du régime auquel nous avons affaire et que les mollahs eux-mêmes qualifient de 
théocratique. Régime anti-moderne, sevré d'une idéologie culturaliste, qui puise son altérité 
dans l'islam et qui la sacralise par cette religion. Une idéologie trop longtemps prise au 
sérieux, qui a pu attirer l'approbation des uns et imposer le respect aux autres. Discréditer 
cette idéologie et briser le tabou de cette sacralité imposée à coups de fouet, de lapidation et 
de bombes, seuls des Iraniens pouvaient le faire et ils l'ont fait. L'appel du soutien à Salman 
Rushdie qu'ils ont lancé l'année dernière et qui continue à recueillir des signatures, vise à 
mettre fin à ce chantage culturel et faire savoir au monde entier que les valeurs universelles ne 
sont pas absentes du pays de la terreur sacrée. Car ces valeurs, si universelles soient-elles, ne 
peuvent se passer de représentants en chair et en os. Défendre la plus célèbre victime de 
l'intolérance des mollahs est en même temps la meilleure façon de baliser leur voie de sortie, 
de leur faire savoir que les héritiers d'un vieillard qui jusqu'à la fin de sa vie de quatre-vingt-
dix ans n'a su maîtriser l'emploi des verbes auxiliaires dans sa langue maternelle et qui s'est 
lancé sur le tard dans la critique littéraire, sont très mal placés pour se recommander de la 
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culture iranienne et justifier par ce biais leurs crimes. La réaction que cet appel suscita de la 
part des islamistes fut conséquente et immédiate. Ce que les iraniens pouvaient faire c'était 
porter la contradiction au cœur du discours intégriste et offrir ainsi un point d'appui moral 
supplémentaire aux défenseurs de Rushdie. 

Venons en aux intellectuels occidentaux. Ils ont été les plus actifs depuis le début de cette 
affaire, ils n'ont pas manqué de dénoncer avec toute la vigueur nécessaire le caractère abject 
de cette fatwa, sans être entendus par ceux qui se font un point d'honneur de s'offrir la tête de 
l'écrivain insolent. C'est à vous que je m'adresse. Les mollahs dénonceront toujours vos appels 
à la clémence ainsi que vos condamnations de l'intolérance comme faisant partie d'un complot 
occidental. Derrière le bouclier de l'idéologie ils ne se sentiront pas atteints par vos 
dénonciations. Néanmoins, si vous consentez à focaliser vos efforts sur les gouvernements des 
pays occidentaux, tant directement que par le truchement de l'opinion publique, afin de les 
inciter à exiger le retrait total et sans condition de la fatwa, vous réussirez à faire fléchir le 
gouvernement iranien. Car malgré ses allures de matamore, il est travaillé par les difficultés 
intérieures et ne saurait nullement faire face à une pression internationale sérieuse. L'idéologie 
peut prémunir contre l'atteinte des vraies idées, elle ne préservera jamais contre les contraintes 
de la réalité. 

Je voudrais finir sur une dernière remarque. Aucun pays n'a été assez grand pour contenir 
à la fois la tyrannie et la liberté d'expression. En voyant trop grand Khomeyni a eu 
l'imprudence de lier le sort de son régime à celui de la liberté d'expression, non seulement en 
Iran mais dans le monde; cette alliance sera funeste. Nous continuons notre effort et pour 
défendre les droits de Salman Rushdie et pour faire progresser l'idée d'une démocratie laïque 
parmi les iraniens qui, croyez-moi, n'ont aucune illusion sur les vertus de l'islam politique.  

Je ne pense pas qu'on puisse dissocier ces deux causes et j'ose espérer que nous serons 
ensemble dans cette lutte. 

1 Prononcé à la réunion de la Ligue des Droits de l’Homme, Paris le jeudi 11 février 1993 et repris dans 
"Pour Rushdie", La Découverte, Carrefour des Littératures, Colibri, 1993, Paris. 
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L'HONNEUR DE L'ISLAM ET L'HONNEUR DES HOMMES1 

Mesdames 
Je suis très heureuse de m'adresser à votre assemblée et je vous remercie de m'avoir 

accueillie parmi vous ce soir. Je voudrais profiter de cette occasion pour parler de deux 
aspects de la politique poursuivie par la République Islamique d’Iran (R.I.I.), deux aspects 
considérés à tort comme accessoires. Le premier concerne la sentence de mort lancée contre 
Salman Rushdie et le second la mise au pas des femmes en Iran. 

Au premier abord on est tenté de classer l'affaire Rushdie dans le dossier de la politique 
extérieure et l'autre dans celui de la politique intérieure de ce régime qui est défini par ses 
propres zélateurs comme le seul exemple du gouvernement de Dieu sur terre.  

Je tiens à remarquer tout d'abord qu'on ne saurait considérer la R.I.I. comme une 
puissance territoriale traditionnelle ni comme un État moderne. Ce régime est un totalitarisme 
basé sur une idéologie religieuse, les frontières n'ont grand sens ni dans l'idéologie professée 
et ni dans les politiques effectivement entreprises par lui, si ce n'est pour être reniées et 
outrepassées. 

L'affaire Rushdie montre à merveille cette indistinction entre les politiques intérieure et 
extérieure. Dans ce cas précis la publication d'un roman donna d'abord lieu à des contestations 
marginales au sein de la population immigrée pakistanaise à Londres. Manifestations qui ne 
furent pas considérées comme très importantes; d'où leur peu de retentissement. Tout 
commença quand elles furent récupérées par un vieux canoniste chi'ite qui ne connaissait pas 
un traître mot d'anglais pour pouvoir examiner de près le livre dont il condamna l'auteur, mais 
qui considérait cette affaire comme étant de son ressort et n'hésitait pas à lancer un appel au 
meurtre appuyé d'une récompense de plusieurs millions de francs, réitérant ainsi une nouvelle 
fois sa prétention à guider et représenter la communauté musulmane dans son intégrité. 

Dès cette époque l'opinion publique des pays occidentaux s'enflamma, à juste titre 
d'ailleurs, contre l'absurdité de cette fatwa. Elle fut dénoncée comme l'irruption du Moyen-
Age en plein vingtième siècle, l'exemple même d'une intolérance odieuse et de méthodes 
sauvages. Rares furent cependant ceux qui s'interrogèrent sur sa raison d'être et ses 
antécédents. Tout se passait comme si cet appel au meurtre n'avait qu'une valeur anecdotique 
et aucun caractère exemplaire. L'aspect sensationnel de cette affaire conjugué à une imagerie 
simpliste du monde musulman étouffa ces questionnements. Une situation bizarre résulta de 
tout cela, d'un côté on eut des prises de position très courageuses de la part de gens qui 
n'avaient aucun moyen de pression sur les mollahs de Téhéran, de l'autre la volonté de tout 
oublier et de reprendre des relations normales avec l'Iran de la part de la majorité des 
gouvernements occidentaux qui avaient été humiliés dans cette affaire et qui tenaient à oublier 
le plus tôt possible cette désagréable péripétie. 

Si on avait poussé ce questionnement à terme, deux faits d'une importance primordiale se 
seraient révélés avec la plus grande acuité à tout le monde. 

D'abord que le régime khomeyniste ne reconnaît aucune limite à son autorité et qu'il se 
considère à même d'avoir le dernier mot en tout ce qui peut toucher de loin ou de près la vie 
d'un musulman, non seulement en matière de religion mais aussi dans les domaines culinaire, 
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artistique, sexuel, politique et que sais-je encore!.... En d'autres termes sa conception de la 
religion est telle qu'elle englobe tous les aspects de la vie. En second lieu, on aurait su que 
l'exercice de cette autorité tout en ayant l'Iran comme domaine privilégié n'a aucune limite 
intrinsèque, elle s'étend où on la laisse s'étendre. 

En somme on aurait su que cette condamnation n'est que l'exemple le plus flagrant et que 
Rushdie n'est que la victime le plus célèbre d'un régime religieux à tendance totalitaire qui 
sévit impunément en Iran, ce depuis plus d'une dizaine d'années. Cela n'aurait rien enlevé au 
caractère abject de cette fatwa mais l'aurait mise en perspective, permettant de mieux saisir 
son sens et sa portée. 

Les méthodes khomeynistes sont les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur d'Iran et personne 
n'est épargné par leur violence. Mais malheureusement leur application en Iran même a 
soulevée moins d'indignation que n'ont soulevé les agissements des autres régimes totalitaires 
ou autoritaires à travers le monde. 

Tout cela m'amène à parler plus particulièrement des femmes qui constituent la plus 
grande cible sociale des intégristes iraniens. L'indolence générale à l'égard de leur sort est 
d'autant plus surprenante qu'elles constituent la moitié de la population d'un pays de plusieurs 
dizaines de millions d'habitants, que leur mise au pas a eu un caractère très violent, que les 
changements ainsi imposés à la société iranienne ont été particulièrement spectaculaires. 
Surtout si nous pensons un moment au fait que la défense des droits des femmes est partout à 
l'ordre du jour et qu'elle fait l'objet de diverses déclarations et de résolutions de la part de 
toutes sortes d'organisations à travers le monde. 

Sur quoi est basée cette insouciance à l'égard du sort des femmes iraniennes? Comment 
leur sort a pu paraître plus ou moins admissible aux yeux de tous et de chacun? 

Il me semble qu'on doit chercher la raison de cette attitude dans un culturalisme mal 
défini, un reniement des valeurs universelles qui pousse à considérer le régime des mollahs 
sinon comme vaguement représentatif des iraniens, du moins comme une émanation de leur 
culture et de ce fait légitime, sinon tolérable faute de mieux. 

En général c'est l'imagerie révolutionnaire qui nourrit cette bonne disposition à l'égard des 
mollahs. Nous nous souvenons tous des manifestations réunissant des centaines de milliers de 
personnes qui mirent fin au régime du Chah, et bien sûr des milliers de femmes qui prirent 
part à ces manifestations et dont la majorité portaient le tchador. Elles étaient là à scander des 
slogans anti-Chah et le signe le plus évident de leur opposition était justement ce fameux 
tchador. Leur attifement fut considéré non pas comme répondant à une situation particulière 
mais comme la renaissance d'une tradition séculaire. Cette interprétation parut d'autant plus 
vraisemblable qu'un grand nombre de femmes éduquées ou intellectuelles avaient adopté la 
tenue islamique et justifiaient le port de tchador par de fumeux discours idéologiques. Les 
unes déclaraient avoir ainsi trouvé leur liberté, les autres leur identité, certaines prétendaient 
participer à la renaissance de la foi et ainsi de suite... 

Que pourrait-on demander aux autres quand les iraniennes elles-mêmes paraissaient si 
convaincues de la nécessité de porter le voile et que leurs porte-parole auto-désignées 
s'empressaient d'expliquer les raisons profondes de cette mutation à qui voulait l'entendre? 
Ayant vécu depuis plus de deux générations dans un pays où les mollahs n'avaient aucun 
moyen d'imposer leurs vues dans la direction des affaires ni dans les problèmes de société, 
elles n'avaient aucune idée des rigueurs d'un régime théocratique. 

Il n'est nul besoin de souligner l'utilité de cette attitude pour les mollahs, Khomeyni en 
tête, qui voyaient ainsi leur soutien populaire s'élargir parmi un groupe qui devait leur être 
hostile en principe. Le désir du changement et le rejet du régime du Chah étaient si forts qu'ils 
ne laissaient que très peu de place pour la lucidité de quelques-uns. D'une part on avait affaire 
à des femmes qui, comme beaucoup d'autres, pensaient atteindre à une meilleure vie à travers 
le changement, n'ayant aucune idée de la création d'une république islamique dont le contenu 
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restait à définir et d'autre part à des mollahs qui avaient une idée plus ou moins claire d'une 
telle république et de la place qu'ils comptaient y réserver aux femmes. 

Quelle était cette place? 
Il fallut attendre la prise de pouvoir par les mollahs pour être renseigné, car les partisans 

de Khomeyni n'étaient guère loquaces là-dessus. Khomeyni lui-même n'avait pas daigné y 
faire allusion dans son manifeste politique. Chaque fois que la question de la condition 
féminine était posée, lui ou ses lieutenants l'éludaient de la même façon: ils commençaient par 
critiquer l'état de servilité dans lequel les femmes étaient tenues par le régime du Chah, ils 
dénonçaient le pouvoir qui les avait réduites à des femmes-objets, et indiquaient qu'ils allaient 
mettre fin à cet esclavage. Quant à la place de la femme dans la société future, selon eux les 
femmes allaient être à l'abri de toute atteinte! Ils se faisaient même une si haute idée de la 
femme qu'ils considéraient tout regard étranger posé sur elle comme une atteinte, mais ils se 
gardaient bien de le dire. L'exemple de femme musulmane qu'ils mettaient en avant était celle 
de Fatima, la fille de Mahomet. En fait les mérites de cette dame se résument à avoir mis au 
monde coup sur coup deux imams; elle a aussi beaucoup pleuré durant sa vie et cette double 
fécondité paraît être sa principale qualité. 

Au fond l'idée que les mollahs se faisaient de la femme avait ses sources dans les 
hagiographies du genre que je vous ai indiqué et dans les textes du droit canon vieux de 
plusieurs siècles. Car il ne faut pas oublier que la formation dispensée dans les écoles 
coraniques est essentiellement axée sur le droit canon, les autres matières enseignées sont tout 
à fait secondaires, et la situation des femmes dans le droit canon chi'ite n'est guère enviable. 
Les exemples de l'application de ces règles abondent, mais j'ai toujours craint que leur 
caractère trop barbare ne les place si loin de la sensibilité de mes interlocuteurs occidentaux 
qu'ils ne paraissent de ce fait irréels et quasi fantastiques, donc totalement inutiles. Mais il 
faut ce qu'il faut et je vais vous proposer deux exemples. 

Il y a quelque temps un certain Taghi Zavareï creva les yeux de sa femme sous prétexte 
qu'elle regardait fréquemment les hommes à travers la fenêtre de leur maison. Acte d'une 
extrême sauvagerie, vous en conviendrez, mais tout à fait significatif dans le climat créé par 
les mollahs. Le tribunal islamique se pencha sur l'affaire car il ne faut pas oublier que trente-
six des articles du code du talion sont consacrés au problème de la chasteté des femmes. En 
fin de compte, les juges islamiques établirent l'innocence de cette pauvre femme. Car la 
fenêtre donnait purement et simplement sur un mur de ciment. Selon vous, comment 
compenser cette injustice? Les juges trouvèrent juste de permettre à la victime de crever un 
œil de son mari en compensation des deux qu'elle avait perdus. On ne pourrait mieux 
souligner qu'une femme, en entier ou en morceaux, ne vaut que la moitié d'un homme. 

Le second exemple est plus banal, car il s'agit de la lapidation. Vous avez sûrement dû 
entendre parler de cette peine qui a été maintes fois appliquée en Iran par les mollahs, et vous 
savez qu'elle vise les femmes adultères. Peut-être l'évocation de cette peine vous fait-elle 
plutôt penser à la Bible, à des personnages légendaires ou à des peuples aux noms 
imprononçables, plus qu'à des femmes vivant au vingtième siècle. Je ne vous apprendrai pas 
grande chose en disant que les lapidations ont été nombreuses en Iran mais peut-être aurai-je 
quelques mérites à vous renseigner que dans certains cas, elles ont été précédées d'une 
centaine de coups de fouet et qu'elles ont toujours été exécutées avec soin. Ce que j'entends 
par soin c'est par exemple le choix de la taille des pierres, elles ne doivent pas être trop 
grandes car elles achèveraient trop tôt la victime ni trop petites parce qu'elles manqueraient de 
l'achever. 

Revenons à des choses plus proches. 
Les mollahs réussirent à prendre le pouvoir avec les idées auxquelles j'ai fait allusion et 

avec des projets qui en étaient inspirés. Mais ils ne se trouvaient pas devant une matière 
première inerte, loin de là, ils avaient affaire à une société transformée par un siècle de 
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modernisme, qui tant bien que mal et à travers différents régimes politiques, avait changé 
l'Iran. L'histoire moderne des femmes iraniennes commence avec la révolution de 1906, 
l'acquisition de droits de plus en plus larges, la participation de plus en plus grande aux 
différents secteurs d'activité, la possibilité de faire des études poussées, l'obtention du droit de 
vote, constituent le fil conducteur de cette histoire. 

En un mot la société devant laquelle les mollahs se retrouvaient n'avait rien à voir avec 
leurs idées ni avec la société du temps de Mahomet. C'était une société modernisée où les 
femmes avaient une place importante dans les secteurs de l'éducation, dans l'administration, 
l'économie et j'en passe. 

Les repousser en arrière sur tous les points et en même temps aurait été impossible; 
d'autant plus qu'elles ne comptaient pas se laisser faire et qu'elles furent très promptes à 
défendre leurs droits dans l'Iran post-révolutionnaire. N'oublions pas que les premières 
tentatives pour imposer le port du voile échouèrent devant les manifestations des femmes, 
avant de reprendre de plus belle et de réussir une fois les moyens de coercition nécessaires, 
réunis. 

Les mollahs auraient aimé se passer des femmes et les reléguer une fois pour toutes aux 
tâches ménagères mais ils n'avaient pas le moyen de le faire. Ils ne pouvaient se passer de 
cette énorme force de travail qui avait gagné sa place au sein de la société. En plus les mollahs 
n'avaient ni réussi à élargir leur idéologie au point de la rendre assez puissante pour répondre 
aux questions que pose la direction d'une société moderne, ni n'étaient parvenus à mettre sur 
pied un parti du type léniniste qui leur aurait permis de mieux maîtriser cette société et de la 
remodeler d'après leur projet totalitaire. Ils agirent donc dans la mesure de leurs forces et par 
priorité. Par exemple les femmes chassées des fonctions de justice le furent pour de bon mais 
les dizaines de milliers d'enseignantes gardèrent leur emploi. Le régime se mit même en tête 
de favoriser les études gynécologiques parmi les femmes pour que les médecins de sexe 
masculin aient le moins d'occasions de toucher l'intimité de leurs patientes. Une façon comme 
une autre de sauver l'honneur de la république de Dieu. On trouva aussi quelques femmes 
pour les envoyer à l'Assemblée des mollahs, elles avaient généralement hérité leur siège d'un 
mari ou d'un père. Mais malgré tous ces compromis, ils n'oublièrent pas de reléguer les 
citoyennes de l'Iran à un statut de demi-citoyens, leur retirant entre autres leurs principaux 
droits en matière de mariage, du divorce et de garde d'enfants. En échange ils les laissèrent 
libres de contracter des mariages dits temporaires et de participer ainsi à ce qu'il est convenu 
d'appeler une prostitution religieusement encouragée. Ils réussirent surtout à créer une 
hostilité générale à l'égard des femmes, hostilité qui n'est pas toujours légalisée mais qui est 
très réelle et parfois plus forte que la cruauté exprimée par les lois. Les différentes troupes 
d'assaut mises sur pied par les mollahs sont les principaux vecteurs et les garants de cette mise 
au ban des femmes. La punition quotidienne des femmes récalcitrantes est de leur ressort, 
ainsi que la fonction de vigile des bonnes mœurs. 

Il est commode de comparer les prétentions idéologiques des mollahs avec les résultats 
qu'ils ont obtenus sur le terrain et d'insister sur l'écart qui les sépare. Cela évoque le cas des 
nazis, ces derniers ne voulaient que des femmes au foyer, bonne mère et bonne épouse 
mettant au monde les futurs soldats du Reich, mais une fois au pouvoir ils furent obligés 
d'accepter les nouveaux rôles joués par les femmes dans la société allemande. Les religieux 
iraniens comptaient aussi reléguer les femmes aux tâches ménagères, ils ont dû en fin de 
compte les laisser prendre une part non négligeable aux activités sociales, mais en réussissant 
à les asservir à l'arbitraire d'un régime qui les méprise et en leur retirant bon nombre de leurs 
droits. C'est le seul domaine où, malgré leurs faiblesses d'organisation, ils ont réussi mieux 
que leurs prédécesseurs fascistes. 

Certains et certaines vont jusqu'à présenter l'insuccès relatif des mollahs mesuré à l'aune 
de leur idéologie comme l'indice d'une meilleure compréhension de la société moderne, et de 
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l'assouplissement de leurs positions à l'égard des femmes. Mon point de vue est tout différent 
et je pense qu'on n'hérite pas de ceux (et de celles) qu'on assassine. Au lieu de féliciter les 
mollahs pour leurs défaites relatives il faut les pousser de plus en plus loin et ouvrir ainsi la 
voie à la création d'une démocratie laïque en Iran. 

C'est là-dessus que je voudrais conclure. La constante détermination des mollahs pour la 
mise à mort de Rushdie ainsi que dans la mise au pas des femmes n'a rien d'accessoire. Ces 
résolutions sont l'expression des tendances les plus profondes de ce régime et proviennent de 
la volonté de faire régner la loi divine sur la terre. Faire reculer les mollahs sur ces deux 
points est la seule façon de leur faire abdiquer leurs prétentions sans limites. 

Barrer la route à l'intégrisme religieux, qui en cette fin de vingtième siècle a pris le relais 
des autres totalitarismes, est une tâche qui s'impose non seulement à tous ceux qui subissent 
son joug mais aussi à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Aucun totalitarisme 
n'est mort à sa périphérie, le fascisme religieux ne fait pas exception et il ne mourra que quand 
son cœur s'arrêtera de battre. Ce cœur bat à Téhéran. 

1 Discours prononcé en juin 1993 devant "La grande loge féminine" à Paris. 
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L'ISLAMISME ET LA LIBERTE 
QUELQUES MAUVAISES SURPRISES1 

La révolution iranienne fut saluée par plus d'un intellectuel en Iran ainsi qu'à travers le 
monde comme le signe salutaire d'un retour de la spiritualité en politique. 

C'était la fin des années soixante-dix, désormais le siècle qui avait tant sacrifié aux 
"religions séculières" montrait des signes de lassitude devant leurs promesses non tenues de 
salut, l'éternité avait réussi à se faire une place dans l'air du temps et un nouveau pari 
paraissait tentant: et si on revenait aux bonnes vieilles méthodes? Qui sait? Peut-être que ce 
qui avait manqué à toute l'entreprise était la grâce divine. La tentation était d'autant plus 
grande que cette grâce avait son intercesseur sous les dehors d'un vieillard à l'aspect austère, 
au verbe simple, au ton haut et à l'accent rocailleux, tout ce qu'il y a de plus prophétique 
pensait-on à l'époque. 

Depuis, le prophète en question a largement fait ses preuves et nous sommes tout à fait en 
mesure de faire le bilan de cette réintroduction enthousiaste du sacré dans le politique et de 
mesurer les déceptions qui en résultèrent. 

 
Au fait les gens s'attendaient à avoir leur part de spiritualité mais ils eurent droit à leur 

ration de magie. 
Le projet de Khomeyni était assez simple, il fallait changer le monde en commençant par 

l'Iran afin de restaurer la grandeur de l'islam. Pour ce faire il comptait s'appuyer sur le sacré 
mais sans se laisser trop aller à la spiritualité quand même, il savait très bien que les prophètes 
désarmés ont une très courte espérance de vie et que cela est incompatible avec les projets 
grandioses. Il se montra donc plus disposé à employer la violence mais sans pour cela 
délaisser le sacré. Vous vous demandez quel est le parti qu'il a su tirer de cela, il n'a quand 
même pas dansé pour faire tomber la pluie! C'est vrai, il ne l'a pas fait, l'emploi qu'il a fait du 
sacré était plus subtil que ça. Dans tous les conflits où il s'est engagé il a commencé tout 
d'abord par sacraliser l'enjeu. Son discours prenait ainsi le devant de ses coups et lui assurait 
la domination du terrain, du moins là où ses adversaires entraient dans le jeu et acceptaient 
d'emblée les règles ainsi imposées par Khomeyni, c'est-à-dire presque dans tous les cas. Bien 
que basée sur le sacré cette magie n'avait rien de primitif, c'est peut-être pour cela qu'elle 
convenait si bien au monde moderne. 

 
Mais les déceptions ne s'arrêtèrent pas là. Les gens s'attendaient à voir la spiritualité 

renaissante être portée par les théologiens, ils ont eu droit à une armée de canonistes.  
Si je me permets d'insister sur ce point c'est que l'illusion est tenace et qu'elle a duré 

jusqu'à nos jours. Dès qu'il est question de la classe dirigeante iranienne c'est le mot 
théologien qui revient sur tous les lèvres sans égards au fait que les études proprement 
théologiques sont depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, marginalisées au sein des 
écoles coraniques. Les successeurs de Khomeyni ainsi que lui-même sont des docteurs de la 
Loi pas des docteurs de la Foi. Mais il faut se garder de sous-estimer l'utilité d'une telle 
formation, elle ne peut que prédisposer encore plus à l'exercice du pouvoir, surtout d'un 
pouvoir qui prétend incarner la volonté divine et détenir des solutions définitives à tous les 
problèmes humains. La traduction de cette volonté ainsi que la matérialisation de ces 
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solutions ne sauraient être que des règles et tout le monde sait que les canonistes sont 
particulièrement précis et prolifiques en la matière. 

 
Venons-en à la dernière déception, celle qui nous concerne plus particulièrement 

aujourd'hui. Ceux qui saluaient le retour en force du sacré s'attendaient à ce qu'il accomplisse 
des miracles pour eux mais ils eurent surtout droit à des tabous. 

Quels étaient ces miracles tant attendus? 
Avant tout il y avait la justice. Ceux, nombreux, qui pour diverses raisons croyaient vivre 

dans une société injuste, voulaient changer cet état de choses. Un changement radical même 
paraissait souhaitable. Mais est-ce qu'il y a un changement plus radical en la matière que de 
passer de la justice humaine à la justice divine? En fin de compte cette solution s'imposa à 
l'issue de la révolution iranienne. La révélation fut érigée en principe de droit, une révélation 
dont le message était immuable et dont le droit exclusif de l'interpréter et de l'exécuter 
revenait à Khomeyni et ses acolytes. Inutile d'insister que les résultats ne furent guère à la 
hauteur des espérances. Ceux qui étaient assez naïfs pour croire qu'une révision à la va-vite du 
Coran leur permettrait d'avoir voix au chapitre firent à leurs dépens l'expérience que la justice 
divine ne se discute pas, surtout pas par des laïcs. 

Le sort de la liberté ne fut guère meilleur. Les religieux au pouvoir pensaient comme tout 
le monde que la liberté humaine a ses limites; de leur point de vue ces limites coïncidaient 
exactement avec la tradition islamique. À question éternelle réponse éternelle! Le principe est 
simple mais il fallait y penser. 

Les deux grands tabous que l'intégrisme islamique apporta avec lui furent la justice et la 
liberté dont le contenu et leurs modalités furent placés d'office en dehors de toute discussion. 

 
Le problème suscité par la publication des "Versets sataniques", qui se trouve aujourd'hui 

au cœur de nos préoccupations, cristallise au plus haut point les problèmes posés par ces deux 
tabous. 

Au centre du conflit nous avons une œuvre d'art qui touche par certains de ses aspects, 
j'insiste sur le mot "certains", à des épisodes de l'histoire primitive de l'islam. C'est à ces 
aspects que les intégristes réduisent l'œuvre de Rushdie. Si l'histoire s'arrêtait à cette lecture, 
ou pour être plus précis à cette non-lecture, il n'y aurait pas eu de problème, car enfin chacun 
peut avoir la lecture qu'il souhaite, quitte à se perdre dans des interprétations erronées. Mais 
les intégristes prennent prétexte de leur interprétation, pour le moins biaisée, pour sanctionner 
et l'œuvre, qui doit être brûlée, et l'écrivain, qui doit être mis à mort. Les critères esthétiques 
n'ont tout naturellement rien à voir avec ce jugement qui est basé sur les catégories du sacré et 
du profane. D'après les mollahs, ces deux catégories doivent régir souverainement la vie des 
musulmans, et par-delà eux celle de l'humanité entière. Ils estiment que l'artiste a profané la 
mémoire sacrée du Prophète et transgressé le tabou suprême en ce qui concerne le contenu 
révélé du Coran, liberté ou plus précisément licence qui n'a été donnée à aucune créature, 
humaine ou autre. La mise en question des règles de justice qui servent à décider du sort 
réservé au livre et à l'auteur revient au même car ces règles trouvent leur origine dans le 
Coran et la vie de Mahomet. 

C'est là où je voulais en venir, le discours des intégristes est fermé et particulièrement 
cohérent. Vous m'objecterez qu'il a la même cohérence que le discours d'un paranoïaque, je 
suis prête à l'admettre mais n'empêche qu'on ne saurait le contrer en acceptant ses prémisses. 
Tant que les laïcs accepteront les prémisses de ce discours, à savoir la souveraineté du sacré et 
le monopole des religieux à le représenter, ils n'auront aucune voix au chapitre et j'ajouterai 
même qu'ils ne mériteront pas d'en avoir. 

On ne saurait trouver une issue à l'affaire Rushdie qu'en sortant de la prison du discours 
mis sur pied par les mollahs, autrement dit en rejetant fondamentalement l'héritage de la 
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révolution iranienne en particulier et l'apport de l'intégrisme en général. Mais tant qu'on se 
laissera tenter par l'utilisation d'arguments d'origine religieuse on sera soumis à la 
souveraineté du sacré, donc particulièrement exposé à l'argumentation des mollahs et 
susceptible d'en faire les frais. D'un autre côté si on consent à transférer la sacralité de la 
religion à une culture particulière, on sera toujours à la merci de ceux qui se donnent pour 
mission de la représenter et ne reculent devant aucun moyen pour appuyer leur prétention. 

C'est là-dessus que je voudrais conclure. Nous sommes en présence de deux discours 
antagonistes, dont le premier se base sur le sacré et se donne les moyens d'imposer ses vues. 
Le second ne saurait être qu'un discours humaniste et laïc, respectueux des droits de l'individu 
et reconnaissant la valeur des différentes activités humaines, notamment artistiques, et leur 
concédant la liberté nécessaire à leur épanouissement. C'est sur ce dernier qu'on peut baser la 
défense cohérente de la vie et de l'œuvre de Rushdie. 

L'affaire Rushdie par son caractère symbolique et sa portée mondiale a fait sonner l'heure 
du choix pour les intellectuels du "monde musulman", les Iraniens en particulier. S'ils veulent 
prendre la défense d'un homme et d'une œuvre qui le méritent largement; s'ils veulent ouvrir 
la voie à la sécularisation ou empêcher la régression de ces sociétés qu'on qualifie d' 
"islamiques" et enfin s'ils veulent jouir eux-mêmes des libertés tant admirées des sociétés 
occidentales, ils doivent franchir le pas et faire le choix décisif qui s'offre à eux. C'est à eux 
qu'en revient l'honneur. 

1 Discours prononcé au mois d'octobre 1993 dans le cadre de trois nuits consacrées à Rushdie et son œuvre 
au Centre Georges Pompidou. 
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LES DANGERS D'UNE INTERNATIONALE INTEGRISTE1 

Mesdames, Messieurs 
Je suis venue ici tout d'abord pour vous parler de mon expérience iranienne; ensuite pour 

mettre cette expérience en parallèle avec ce qui se passe en Algérie; enfin pour tirer les 
conclusions de la situation des laïcs dans le monde musulman. 

L'Iran fut le premier pays à succomber à la vague de l'intégrisme moderne. Je dirai même 
que l'Iran fut le point de départ de cette vague qui fait vaciller le monde musulman. 
L'émergence spectaculaire de cet islam combattant permit à tout le monde de sortir les vieux 
clichés et de se mettre à discourir sur l'identité essentiellement islamique des Iraniens. Cette 
attitude consistait à résumer tous les aspects de la culture des pays "musulmans" dans leur 
religion et reprenait en fait les thèmes de la propagande intégriste, rendant ainsi un fier service 
à Khomeyni et à ses acolytes. Je voudrais profiter de l'occasion pour rectifier tant soit peu 
cette image. 

La sécularisation de la société et du régime iranien était très poussée à l'aube de la 
révolution. La société avait commencé à se moderniser dès la fin du dix-neuvième siècle et le 
régime en place était en quelque sorte l'héritier par usurpation de la révolution 
constitutionnelle qui avait sonné le glas de l'ancien régime au début de ce siècle. 

Le régime du Chah se présentait effectivement comme une dictature paternaliste et 
moderniste. Mais contrairement à ce que les intégristes n'ont cessé de répéter, le régime du 
Chah n'avait rien d'anti-islamique. Le Chah soutenait les religieux en leur octroyant des aides 
matérielles et en confortant leur influence sociale. En échange, il demandait et obtenait un 
soutien à sa légitimité. Il pensait ainsi raffermir les bases de son pouvoir et combattre le 
communisme à peu de frais, ce qu'il réussit en partie et pour une certaine durée. Mais quand 
les bases du pouvoir impérial furent ébranlées, il dut faire face à un phénomène sans 
précédent. En fait tous ses ennemis se liguèrent peu à peu autour d'un chef religieux qui 
voulait éliminer la monarchie et instaurer un gouvernement islamique. Le Chah fut débordé à 
la fois sur sa gauche et sur sa droite, il perdit d'abord le contrôle de la situation et puis le 
pouvoir. 

En somme ce qui eut lieu en Iran fut une révolution fasciste d'un genre très particulier. 
Car la droite anti-démocratique et autoritaire fut la première à se faire éliminer par les 
fascistes, religieux en l'occurrence, tandis que d'habitude elle est la dernière à disparaître de la 
scène politique. Malheureusement ceux qui essayèrent de tenir tête à ce fascisme religieux 
furent très peu nombreux, et je parle en connaissance de cause car je faisais partie de ce petit 
nombre, car je ne pensais et je ne pense toujours pas qu'on puisse accéder à la justice et à la 
liberté à travers une religion quelconque. 

Vous pouvez constater depuis quinze ans déjà le résultat de la prise de pouvoir par les 
mollahs. Je vais donc me contenter de citer quelques exemples. 

D'abord l'attaque envers les femmes. Elles furent si je puis dire les victimes "naturelles" 
de ce régime. Inutile d'insister devant vous sur le sort qui est réservé aux femmes par la 
charia. La minorité légale qui est leur sort, la polygamie qui peut à tout moment s'imposer à 
elles, les gardiens des bonnes mœurs qui veillent de près sur elles et enfin les punitions 
barbares qui leur sont infligées le cas échéant. 

La fuite des élites qui ont quitté un pays où elles ne se reconnaissent plus et où leurs 
compétences sont méprisées et leur façon de vivre rejetée. 
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L'écrasement des classes moyennes qui avaient été à la fois le produit et les vecteurs de la 
modernité en Iran. 

La ruine économique d'un pays où les effets conjugués d'une idéologie primitive et d'un 
appétit immodéré du pillage n'ont pas manqué de développer leurs conséquences. 

Le déshonneur international qui a frappé l'un des pays les plus ouverts du Moyen-Orient 
devenu un repaire de preneurs d'otages et de terroristes. 

L'assassinat légal et l'emprisonnement de dizaines de milliers d'opposants, un exode 
massif et j'en passe. 

Un tel sort attend tout pays passant sous le joug intégriste. Tous ceux qui luttent contre ce 
fléau et plus encore, tous ceux qui croient pouvoir garder la neutralité dans la lutte entre les 
intégristes et les laïcs doivent le garder à l'esprit. 

L'Algérie est le pays le plus exposé au danger d'une prise de pouvoir par les intégristes. 
Les similitudes entre la situation algérienne et la situation pré-révolutionnaire iranienne me 
paraissent assez nombreuses. Un réseau de mosquées qui ont été peu à peu détourné de leurs 
fonctions purement religieuses pour remplir celles d'un parti politique; les nombreux 
problèmes d'un pays où les gens aspirent à la justice et à la liberté; un mouvement de masse 
qui se réclame d'un islam combattant et qui préconise des solutions imaginaires pour des 
problèmes réels; enfin et surtout un pouvoir autoritaire, longtemps insensible aux 
revendications démocratiques, ayant déjà profité de l'islam et qui continue d'en profiter. 

La situation algérienne actuelle ressemble fort à une situation de guerre civile. Une 
polarisation assez nette s'est créée dans la société. Le F.I.S. constitue l'un de ces pôles et l'on 
s'attendrait à ce que l'autre pôle soit formé de laïcs. Mais apparemment ce n'est pas le cas, car 
le gouvernement algérien essaye toujours de tirer profit de l'islam en se montrant fidèle à la 
religion et espérant désarmer ainsi le F.I.S. C'est là à mon sens que réside le danger, la vraie 
place des laïcs a été usurpée par un pouvoir qui lutte effectivement contre les intégristes, mais 
évite d'adopter un discours laïciste, fermant les yeux sur cette simple vérité que les islamistes 
seront toujours gagnants dans toute surenchère religieuse. 

Au fond je ne suis pas venue dans le but de vous décrire à vous la situation algérienne, 
mais plutôt pour attirer votre attention sur un aspect fondamental du danger intégriste. 
Beaucoup tendent à mépriser ce mouvement, il le mérite, mais il ne faut pas pour autant le 
sous-estimer. L'un des points forts de l'intégrisme est son caractère international, car il existe 
vraiment une internationale intégriste. Une internationale qui est nourrie par l'idéologie 
iranienne et par l'argent saoudien. Une grande partie de la force de l'intégrisme provient 
justement de son caractère international, de ses vastes réseaux, de ses bases éparpillées dans le 
monde musulman, de ses ressources qui proviennent de plusieurs pays. 

Mais nous les laïcs, qu'est-ce que nous avons à leur opposer? Du courage, de la bonne 
volonté, quelques maigres ressources. Comment espérer gagner la rude bataille qui nous 
oppose à eux dans la situation actuelle? Est-ce qu'on peut espérer de défaire un ennemi si 
résolu avec des troupes si désunies? 

J'en viens à la conclusion. Les ravages de l'intégrisme dans le monde musulman 
ressemblent beaucoup à celles opérées par le communisme dans le monde occidental pendant 
les années vingt et trente. Cette vague a déjà causé beaucoup de dégâts, où les intégristes ont 
pris le pouvoir c'est la ruine, où ils exercent leur pression le sort de la démocratie et de la 
modernisation est gravement compromis. Les musulmans ne peuvent compter sur personne 
d'autre pour contrer cette peste. Cette lutte ne sera possible que si les musulmans laïcs 
s'organisent à leur tour par-delà les frontières et constituent leurs réseaux à eux. Le danger 
auquel nous devons faire face est partout le même, si nous restons toujours désunis en pensant 
qu'à chaque pays ses problèmes suffisent et qu'on peut traiter localement l'intégrisme, je vous 
assure que nous avons perdu d'avance. 
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Notre planche de salut est de nous unir dans une sorte d'internationale de musulmans 
laïcs, se réclamant de la modernité démocratique, avec le but de contrer les intégristes, de 
pousser les gouvernements en place à délaisser toute politique islamisante qui ferait à terme le 
jeu des intégristes et enfin imposer la figure du "musulman laïc" à tous ceux qui cherchent à 
l'ignorer. 

1 Prononcé en juin 1994 devant la communauté d’origine algérienne à Saint-Denis. 
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SUR L'ISLAMISME MODERE1 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Sénateurs, 
Mes chers amis 
Si j'avais à résumer en une seule phrase l'essentiel de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je 

le résumerais ainsi:  
tenter d'arrêter l'intégrisme à l'aide d'un discours religieux modéré est la plus grande 

erreur qu'on puisse commettre, erreur encore plus impardonnable s'il vient des femmes. 
Je sais que cela va à l'encontre des idées reçues, je vais donc essayer d'argumenter mon 

point de vue. Depuis la victoire de la révolution iranienne qui a mis les intégristes au pouvoir, 
leur offrant non seulement moyens, bases, stature internationale, mais surtout l'espoir 
confirmé que la réalisation du rêve intégriste est possible; depuis la création de ce que les 
intégristes eux-mêmes appellent "le gouvernement de Dieu sur terre", la majorité des 
musulmans de bonne volonté, ceux qui veulent barrer la route au fanatisme sans pour autant 
écorner l'islam, ont choisi de s'exprimer dans le cadre d'un discours religieux modéré. Ils sont 
persuadés d'adopter ainsi un discours pragmatique et réaliste, et ils le disent à qui veut 
l'entendre. Ils espèrent ainsi manœuvrer avec une plus grande facilité, contrer l'adversaire sur 
son propre terrain et même le soumettre en usant de ses propres armes. Ils vous donnent 
l'impression d'avoir une confiance en soi illimitée mais il me semble que cette impression 
première cache leur indétermination et même une certaine appréhension devant leur 
adversaire; devant un adversaire qui, lui, use en toute assurance de ses moyens. 

Mais leurs arguments méritent examen, j'essayerai donc de les passer en revue. 
Celles et ceux qui prônent une attitude si conciliante devant l'intégrisme disent qu'ils 

veulent éviter ainsi un affrontement direct et diminuer les risques d'un face-à-face trop 
violent. Ils ont l'air si réaliste en développant cet argument qu'on oublie d'habitude de leur 
demander s'ils croient être les seuls à décider du cours des événements. Leur pragmatisme 
aurait été très à propos s'ils n'avaient pas d'adversaires, mais dans ce cas il n'y aurait pas eu de 
conflit. Ils oublient qu'ils sont autant soumis à la conduite de leurs adversaires qu'ils le sont à 
la leur. Si les intégristes ont choisi d'éradiquer — coûte que coûte — le résultat d'années de 
labeur et de lutte pour la modernisation au sein des pays musulmans, personne ne pourra se 
contenter de les blâmer avec une bienveillance paternaliste, en leur rappelant les règles de 
bienséance et de tolérance coutumières. L'intégrisme n'est pas un problème de mœurs et de 
manières, c'est une idéologie politico-religieuse et qui doit être combattue comme telle. 

Les pragmatistes prétendent que se montrer intraitable face à l'intégrisme revient à faire 
monter la violence, tandis qu'il faut calmer le jeu pour arriver à une solution. D'ailleurs qui 
souhaiterait une flambée de violence? Il faudrait être fou pour la désirer. Mais il faudrait être 
encore plus fou pour oublier cette simple vérité jadis formulée par un grand penseur: celui qui 
attaque est toujours pacifiste, cédez-lui ce qu'il désire et il n'y aura ni guerre ni violence. 

Parfois ce sont les séquelles d'un affrontement trop dur qui vous sont décrites, la haine 
durable entre les hommes, des familles déchirées, des plaies qui mettront peut-être des 
générations pour se refermer. Tout cela est bien vrai, il n'y a rien de plus dur et de plus 
désagréable qu'une guerre civile, tout ceux qui ont eu une telle expérience vous le diront. 
Mais il faut se demander si en perdant une guerre on peut éviter ses séquelles. 
Personnellement je ne le crois pas, une fois l'épreuve commencée les séquelles seront au bout 
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du chemin, quoi qu'il arrive, d'ailleurs c'est la seule chose qu'on puisse garantir dans un 
affrontement de ce genre. Ne pensons pas que nous pourrons éviter un affrontement déclenché 
contre notre gré, ni que nous souffrirons moins en le perdant. 

D'autres fois on nous dit qu'il faut adopter un discours islamique modéré pour ne pas 
choquer les croyants, ceux qui n'ont rien à voir avec l'intégrisme mais qui tiennent à leurs 
convictions religieuses car c'est ce qu'ils ont de plus intime et de plus précieux. Là aussi nous 
sommes en présence d'un argument de poids qui a toutes les apparences de la bonne volonté et 
du respect des autres. 

Mais il faut encore poser une question à ceux qui défendent un tel point de vue. Qu'est-ce 
qui leur permet de dire que d'adopter un discours laïc pourrait choquer les croyants? D'où 
tiennent-ils cette idée si ce n'est de la bouche des intégristes, de ces mêmes intégristes qui 
dénoncent la laïcité comme synonyme d'irréligion, ceux qui décrivent la démocratie comme le 
règne, non seulement de l'incroyance, mais aussi de la dissolution des mœurs qui devrait la 
suivre. Accepter à mettre une sourdine au discours laïc, c'est accepter de sa propre initiative 
les cadres que les intégristes essayent d'imposer à l'expression de toute pensée. Au fond cela 
revient non seulement à légitimer chez ses adversaires une utilisation idéologique de la 
religion, mais qui plus est à s'adonner à la même perversion. Si nous dénonçons chez les 
intégristes un détournement de la religion à des fins politiques et séculières, de quel droit 
pouvons-nous faire de même? Sur quelle base pourrons-nous utiliser la religion pour justifier 
un projet politique, aussi louable soit-il? La différence entre les démocrates et les intégristes 
vient avant tout de leurs projets politiques respectifs: s'ils se mettent à user et abuser de la 
religion, qui prendrait plus facilement le dessus? Ceux qui prônent l'émancipation de la 
femme, la liberté d'expression — là je pense particulièrement au cas Rushdie — le respect de 
la conscience d'autrui, ou ceux qui n'ont pour mot d'ordre que le retour à la charia?  

Dans la situation actuelle, le choix qui s'impose aux musulmans est extrêmement simple: 
ou bien la loi civile et démocratique ou bien la loi divine. Contrairement aux souhaits des 
belles âmes et de ceux qui recherchent par-dessus tout le compromis, il n'y a pas de moyen 
terme dans ce choix. Nous ne nous trouvons pas dans un de ces conflits quotidiens où chacun 
peut et même doit céder un peu pour que le conflit soit résolu et que tous puissent retourner 
tranquillement à leurs occupations. Le propre d'un choix qui porte sur les principes, c'est qu'il 
ne souffre pas de compromis. On peut se laisser aller, mais au prix d'une défaite inéluctable. Il 
nous faut garder à tout moment à l'esprit que la démocratie n'est pas un quelconque 
extrémisme diluée selon le goût du jour, elle a ses propres principes et ne peut les changer 
sous peine de corruption. Pendant un temps on voulait nous faire croire que le régime 
stalinien pourras se modérer et se transformer en une sorte de démocratie d'un genre nouveau. 
Hier on voulait nous faire croire à une évolution et à une souplesse de plus en plus grande du 
régime iranien qui aurait été en train de se changer en quelque chose de tolérable pour ceux 
qui le subissent. Aujourd'hui c'est le tour de l'intégrisme en général, on sous-entend qu'il y a 
quelque part un point commun entre l'intégrisme et la démocratie et le problème technique 
c'est de le trouver. Je ne pense pas qu'un tel point existe, la démocratie a ses propres 
caractéristiques et on ne peut la réduire à un compromis de circonstance qui aurait pour but de 
sauvegarder à n'importe quel prix la paix sociale. 

Au fond il me semble que les intégristes ont saisi ce point beaucoup mieux que la plupart 
des démocrates, ils l'ont d'ailleurs formulé en termes assez clairs. Ils crient à qui veut 
l'entendre l'incompatibilité entre la loi démocratique et la loi religieuse, en agrémentant leur 
discours d'un mépris on ne peut plus radical à l'égard de la démocratie. Ce faisant ils tablent 
sur la peur de leurs adversaires, peur devant le poids de certaines coutumes et devant le sacré. 
Ils tracent d'autorité les cadres du conflit et laissent leurs adversaires face à leurs 
responsabilités. Malheureusement peu de ces adversaires veulent poser le problème dans les 
termes adéquats et prendre ces responsabilités. Je voudrais tout simplement signaler que pour 
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être à la hauteur du défi historique qui se présente aux musulmans, il faudrait commencer par 
regarder la réalité en face. Reculer devant cette tâche primordiale mettrait les démocrates en 
contradiction avec eux-mêmes et les empêcherait de se mesurer à leurs adversaires. Les 
intégristes tirent en grande partie leur force et leur conviction du fait qu'ils sont tout à fait 
conscients de la contradiction radicale entre leurs valeurs et celles de la démocratie. Tant que 
nous ne serons pas aussi conscients qu'eux de la position où nous nous trouvons, nos chances 
de victoire seront des plus minces. Au fond comment pourrait-on vaincre un ennemi qu'on se 
refuse de définir comme tel mais qui lui vous considère comme son ennemi mortel? 

Tout ce que j'ai avancé jusqu'ici sur l'inutilité et surtout les dangers de l'adoption d'un 
discours religieux modéré, dans la lutte contre l'intégrisme, sur l'incompatibilité de la loi 
démocratique et de la charia, ainsi que sur l'urgence d'opérer un choix entre ces deux, 
s'applique plus que tout et avant tout à la question des femmes. Je ne veux pas dire que les 
hommes auront une vie particulièrement agréable, ils auront bien sûr certains droits en plus, 
mais auront autant de liberté politiquele que les femmes, c'est-à-dire rien. 

Il est beaucoup plus dangereux pour les femmes, encore plus que pour les hommes, de se 
laisser aller à un recyclage des arguments religieux, à jouer à l'apprenti canoniste, à se référer 
à l'exemple des femmes du prophète et que sais-je encore, à s'appuyer sur tel ou tel exemple 
historique marginal, pour contrecarrer les arguments de ceux qui leur promettent la servitude. 

Sous un gouvernement s'inspirant de la charia — qu'il soit intégriste ou pas — et j'insiste 
là-dessus, la condition des femmes est exposée à une très nette régression. Certaines n'arrivent 
pas à se faire une idée précise de ce qui les attend dans un tel cas, ou peut-être se voilent-elles 
la face dans l'attente que le voile leur soit imposé. C'est à elles, à celles qui ont encore des 
doutes que je m'adresse, à celles qui pensent qu'il est impossible d'imposer une telle 
régression aux femmes. Étant moi-même iranienne et ayant été le témoin de la mise au pas 
des femmes iraniennes, c'est en connaissance de cause que je m'exprime. À ce propos je 
voudrais attirer votre attention sur quelques faits, dont vous pourrez facilement trouver les 
parallèles dans d'autres pays exposés aujourd'hui au danger intégriste. L'Iran, comme les 
autres pays à majorité musulmane a connu une vague de modernisation depuis le siècle 
dernier, une modernisation qui a pris un tour autoritaire au cours du présent siècle. 
Malheureusement et après des épisodes dont je vous épargne le détail, la lutte contre le 
pouvoir autoritaire des Pahlavis prit un tour radical et anti moderniste. Le climat intellectuel 
des années qui menèrent à la révolution de 1979 était particulièrement imprégné de deux 
modes intellectuelles: le tiers mondisme et le culturalisme. Les élites de l'ancien régime, les 
classes moyennes, les étudiants et en gros l'ensemble de la société urbaine partageait ces idées 
qui franchissaient les barrières des antagonismes politiques. Le discours traditionaliste et la 
pensée archaïque de Khomeyni se présentèrent au bon moment pour se plaquer sur la pensée 
ambiante et exprimer l'opposition au gouvernement du Shah. Les nombreux Iraniens qui 
acceptèrent de suivre Khomeyni et d'adopter ses mots d'ordres doutaient fort peu qu'ainsi ils 
marchaient inévitablement vers la perte préalable des libertés qu'ils comptaient acquérir. Ce 
fut une expérience bizarre de voir un peuple entier faire une sorte de révolution fasciste sans 
s'en rendre compte. Les voix qui s'élevèrent contre ce dérapage furent très peu nombreuses et 
je tire quelques vanités d'avoir figuré parmi eux. Mais de toute façon ces voix restèrent sans 
écho. A mon avis ce qui contribua le plus à cet aveuglement fut la haine du régime des 
Pahlavis, régime qui malgré son caractère autoritaire et d'autres traits fort critiquables, avait 
permis l'émancipation des femmes. Le nombre des femmes participant aux manifestations 
révolutionnaires, adoptant le voile pour exprimer leur opposition au régime du Shah et leur 
soutien à la révolution, montre bien jusqu'où pouvait aller cet aveuglement. 

Mais ce qui aidait à l'aveuglement des femmes iraniennes était sûrement le fait qu'elles 
étaient persuadées qu'un retour aux préceptes archaïques de l'islam était impossible. Le 
soutien sans faille de nombreuses femmes à la révolution ne venait pas du fait qu'elles étaient 
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impatientes de perdre les droits qu'elles avaient obtenu au cours de ce siècle, mais du fait 
qu'elles pensaient qu'un tel retrait était sur le fond impossible. Tout ceci était devenu si 
évident, si quotidien, tout allait tellement de soi que personne ne voulait admettre l'existence 
du risque de les perdre dans une république islamique. En plus il ne manquait jamais quelque 
bienveillant révolutionnaire pour vous faire remarquer qu'il faut sauvegarder à tout prix 
l'unanimité derrière Khomeyni, sous risque de voir la révolution échouer. Le résultat de tout 
ce raisonnement aberrant fut la prise de pouvoir par Khomeyni qui, après avoir pris le temps 
nécessaire pour consolider son pouvoir, imposa ses vues à la société, notamment en ce qui 
concernait les femmes — et vous connaissez la suite. 

Je voudrais conclure avec quelques mots à l'adresse de nos hôtes français. 
Depuis le début de la vague intégriste, différents discours essayent de cerner ce 

phénomène et d'analyser ce fléau qui touche les pays musulmans. Ce que je voudrais vous 
rappeler, au risque de passer pour plus naïve que je ne le suis, c'est qu'un pays musulman est 
tout simplement un pays où la majorité de la population est musulmane. Le problème de 
l'intégrisme est posé aux "musulmans", pas exclusivement aux "pays musulmans". Les autres 
pays sont concernés de deux façons. D'abord à cause des musulmans qu'ils abritent en leur 
sein, ensuite à cause de la pression des rapports qu'ils entretiennent avec des pays 
ouvertement islamistes comme l'Iran ou para-islamistes comme l'Arabie Saoudite. Dans les 
deux cas ils sont amenés à faire des concessions aux islamistes, en pensant — à tort — que 
l'islamisme est le problème du voisin et même d'un lointain voisin; ensuite en entretenant la 
fiction d'un islamisme modéré, fiction à usage journalistique et diplomatique. 

Je tiens d'abord souligner que la fracture créée par l'islamisme passe à travers les 
musulmans du monde entier, où qu'ils se trouvent. Le recrutement ne se fait pas uniquement 
dans les banlieues d'Alger, les faubourgs de Beyrouth ou les mosquées de Karachi; mais aussi 
bien en Allemagne, en Angleterre ou en France. Aucun pays ne peut s'estimer à l'écart de ce 
danger, par le simple fait qu'il n'est pas classé par les spécialistes parmi les "pays 
musulmans". 

Les Français daignent depuis quelque temps prendre en compte le danger que l'islamisme 
leur fait courir à eux. D'abord et surtout à cause des événements algériens et les risques du 
déversement d'un flot d'immigrés à la suite d'une victoire intégriste en Algérie. Mais aussi à 
cause des récents attentats. 

Mais cette fascination devant des événements ou des conjonctures de caractère 
spectaculaire ne suffit peut-être pas dans le cas du danger qui nous préoccupe tous. Il faudrait 
se montrer plus vigilant à l'égard de l'intégrisme au quotidien. Je me contenterai de deux 
allusions, en évitant de m'attarder. 

D'abord le problème de Rushdie, qui est devenu malgré lui le symbole vivant de la liberté 
d'expression; mais en même temps la preuve du fait que l'islamisme peut, sinon dicter sa loi, 
du moins porter des coups aux domaines les plus sacrés de la vie intellectuelle en Occident 
même. 

Enfin le problème du voile qui pose la question de la laïcité en France même et défraie 
régulièrement les chroniques mais devant lequel aucune position ferme et homogène n'a été 
adoptée. 

Tant qu'il n'y aura pas une volonté ferme pour s'opposer à la pression des islamistes, elle 
ne s'arrêtera pas. J'ajouterai à titre anecdotique le cas de la maison Chanel, qui, devant 
l'opposition d'un mollah indonésien — ou ce qui en tient lieu — s'est empressée de retirer de 
sa collection une robe controversée; robe qui aurait porté, en guise d'ornement, une sourate du 
coran. Sourate invisible à Paris mais visible depuis l'Asie du Sud-Est! D'une main on voile les 
lycéennes et de l'autre on retire la robe des top models! Je vous conseille de ne pas vous 
laisser charmer par ces tours. 
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1 Discours prononcé en avril 1996 au palais du Luxembourg. 
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LA FRANCE EST-ELLE TOUJOURS UN ÉTAT SOUVERAIN?1 

Réza Mazloumane2 était un opposant des plus déterminés au régime islamiste de Téhéran, 
qu'il combattait à coup d'articles d'un ton particulièrement dur, où il n'hésitait pas à s'en 
prendre au corps même de la religion musulmane. C'est cette seconde particularité — on s'en 
doute — qui lui a décerné une place de choix sur la liste noire des assassins islamistes. 

L'assassinat de cet homme n'est pas motivé par l'influence, somme toute restreinte, de ses 
idées, mais par leur caractère ouvertement anti-religieux. C'est le ton et le contenu de son 
discours qui ont irrité les mollahs, plus que l'efficacité politique de sa lutte. En somme, il a été 
assassiné plus comme un apostat que comme un opposant politique, même si la frontière entre 
ces deux notions est des plus imprécises dans l'esprit des théocrates de Téhéran. 

Depuis son assassinat, Réza Mazloumane a été présenté aux Français selon tous ses titres 
sauf celui qui lui tenait le plus à cœur: professeur de criminologie à la faculté de droit de 
l'université de Téhéran. Depuis l'époque où il enseignait cette matière, il s'était distingué 
comme l'adversaire le plus résolu de la peine de mort en Iran, saisissant toutes les occasions 
qui lui permettaient de défendre son point de vue, affrontant les critiques et les quolibets qui 
ne manquaient de le viser au moment des procès à sensation. 

Par-delà les motifs qui l'ont suscité, cet assassinat pose une nouvelle fois le problème de 
la sécurité des opposants et des réfugiés iraniens qui se trouvent hors de l'Iran et plus 
particulièrement en France. Plus d'une soixantaine d'entre eux ont été assassinés depuis la 
prise de pouvoir des mollahs. Mazloumane a été la huitième victime tuée sur le sol français. 
La diffusion de la nouvelle de son assassinat a été accompagnée, selon un triste rituel, par une 
série de suggestions qui transforment l'enquête sur la mort de chaque opposant au régime des 
mollahs en un jeu de piste dérisoire et irréel, détournant les regards du vrai commanditaire de 
ces assassinats. Diversion facilitée par l'habitude qu'ont prise les mollahs de faire sous-traiter 
leurs basses œuvres par des islamistes non iraniens ou tout simplement par des tueurs à gages, 
éliminant ainsi les indésirables tout en minimisant les risques d'être compromis. Cette 
méthode est éprouvée depuis dix-sept ans, et quand la machine s'enraye, il y a toujours la 
possibilité de négocier afin de dédouaner les assassins maladroits ou malchanceux, 
reconvertis par le hasard des choses et les soucis diplomatiques, en monnaie d'échange. Les 
cas d'Anis Naccache3, gracié par un calme après-midi d'août, et des deux suspects du meurtre 
réclamés en vain par la justice suisse et envoyés d'autorité à Téhéran, sont les exemples les 
plus éclatants des méthodes islamistes, confortant ceux qui les utilisent dans le mépris qu'ils 
ont toujours cultivé à l'endroit des démocraties occidentales. 

Le gouvernement français tient-il encore à continuer sa politique de conciliation à l'égard 
du régime des mollahs, tout en restant insensible au sort des réfugiés qu'il a accueillis sur son 
territoire? Si tel est le cas, quelle signification peut avoir le statut de réfugié pour des gens qui 
restent à la merci des tueurs commandités par Téhéran? Le régime iranien a mis en œuvre, 
depuis quelques années, une nouvelle tactique à l'égard de tous ceux qui ont quitté leur pays 
pour des raisons politiques. S'ils acceptent d'échanger leur statut de mort civile contre celui de 
mort politique, ils auront droit à un passeport et au retour au pays. S'ils restent dans les limites 
que le régime a définies pour l'expression de toute opposition, y compris l'opposition située en 
dehors de l'Iran, ils auront quelques chances d'avoir la vie sauve. Mais s'ils continuent à défier 
ouvertement et radicalement le régime iranien, même si l'expression de cette défiance 
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n'excède pas le domaine purement verbal, ils doivent s'attendre au pire. Mazloumane était de 
ces derniers et on connaît son sort. 

Le gouvernement français peut toujours alléguer le fait que les assassins de Mazloumane 
n'ont pas été identifiés formellement et qu'il est de ce fait impossible de porter définitivement 
l'accusation vers qui que ce soit. Cette logique juridique n'est pas exempte de vérité et 
constitue par ailleurs un très bon prétexte à l'inaction. Le prétexte aurait été parfait s'il 
n'existait pas une raison d'État en France et si le gouvernement de ce pays remplissait 
uniquement des fonctions juridiques. Mais du moment que cette raison d'État existe, et on 
peut le constater tous les jours, comment il se fait-il qu'elle ait été appliquée tant de fois au 
profit des mollahs et jamais à l'avantage de leurs victimes qui vivent sur le sol français, et 
donc théoriquement sous la protection du gouvernement de ce pays? Serait-il si difficile de 
faire savoir au gouvernement iranien, qui est de toute évidence le commanditaire de ces 
meurtres, qu'il devrait cesser de se sentir partout chez soi et d'occire quiconque lui déplaît? Le 
gouvernement français ne s'est même pas donné la peine de convoquer une seule fois 
l'ambassadeur de la république islamique pour lui signifier son mécontentement de ces 
meurtres régulièrement commis sur son territoire. Comment ne pas qualifier cette attitude de 
désintérêt et de manque de volonté politique? Tout se passe comme si le principe d'extra-
territorialité s'appliquait non seulement au personnel de l'ambassade de la république 
islamique, mais aussi à ses tueurs à gages et aux victimes de ces derniers. Comme si ces 
meurtres constituaient les épisodes d'un conflit familial résolu selon les coutumes locales, 
mais malencontreusement sur le sol français. 

Au moment où les Français subissent à leur tour et dans leur chair les rudes coups du 
terrorisme islamiste, il faudrait faire remarquer au gouvernement de ce pays qu'il n'existe pas 
deux genres de terrorisme islamiste, dont un qui s'appliquerait —contrairement aux principes 
de la neutralité — aux non-musulmans et qui serait de fait particulièrement odieux; et un autre 
qui s'appliquerait aux musulmans eux-mêmes et qui jouirait d'un caractère interne rendant 
quelque peu compréhensibles tous les excès. Les victimes peuvent changer mais le but de ce 
terrorisme reste partout le même: étendre et renforcer l'emprise de l'islamisme au détriment de 
la tolérance et de la démocratie. 

Le gouvernement iranien, par l'élimination systématique de ses opposants les plus résolus, 
montre à juste titre son manque de confiance dans l'avenir; il est regrettable que les 
gouvernements français successifs puissent produire, à travers une politique d'apaisement 
systématique, l'impression qu'ils misent sur l'avenir de l'intégrisme. 

1 Paru dans la revue "Les Temps Modernes", n°591, Décembre 1996-Janvier 1997. 
2 Universitaire iranien, il fut assassiné en France en mai 1996. 
3 Chef du commando de cinq hommes qui tenta d'assassiner Chapour Bakhtiar en 1980. Cette tentative 

n'atteint pas son but mais se solda par la mort d'une voisine, d'un policier et la paralysie à vie d'un autre agent de 
police.
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JOURNALISME AU RABAIS1 

Je ne suis pas une lectrice assidue de votre mensuel, ce qui explique que j'ai pris 
connaissance un peu tardivement de l'article intitulé "Des femmes iraniennes contre le clergé". 
Je vous écris néanmoins pour vous rappeler quelques simples vérités, tout en ayant le 
pressentiment que leur prise en compte ne fait pas partie de la ligne éditoriale de votre 
mensuel. 

L'ensemble de l'article de votre "envoyée spéciale" est basé sur une supercherie bien 
connue des Iraniens depuis l'avènement de M. Rafsandjani: celle qui consiste à maquiller la 
rivalité des clans à Téhéran en une lutte entre un islamisme modéré et un islamisme dur. Cette 
propagande s'est nourrie pendant un certain temps des thèmes économiques, créant l'illusion 
que la bande de Rafsandjani allait réformer l'économie iranienne et la faire sortir de la crise 
profonde qu'elle connaît depuis l'avènement du régime islamiste. Que cette économie souffre 
avant tout du système de prébende institué par le régime théocratique, et dont la bande à 
Rafsandjani est un des premiers bénéficiaires, ne semblait pas digne d'être relevé par ceux qui 
s'étaient fait les porte-parole de sa propagande. 

Maintenant c'est le tour de la fille de M. Rafsandjani d'occuper le devant de la scène pour 
nous délecter de ses talents. Cette dame, qui est un pur produit du régime islamiste et dont 
l'existence politique n'est que le reflet des prérogatives de son mollah de père et que votre 
"envoyée spéciale" a le culot de décrire comme "la jeune et courageuse députée de Téhéran", 
s'est auto-proclamée depuis quelque temps porte-parole des femmes iraniennes, définissant 
ainsi sa part du butin révolutionnaire. Elle a pris la précaution de se trouver quelques 
complices qu'elle entretient à coups de papier subventionné, leur permettant d'étaler leurs 
idées dans les kiosques. 

Votre "envoyée spéciale" prête sa plume à cette faction des islamistes de sexe féminin 
qu'elle nous présente comme des féministes luttant pour les droits des femmes, se trouvant de 
ce fait en butte aux attaques des traditionalistes! Les maigres trophées de ces dames se 
limitent à huit places dans le parlement islamiste, qui leur ont été gracieusement concédées 
par leurs homologues de sexe masculin, ainsi qu'à quelques postes de sous-chef dans 
l'administration; en revanche, elles nous promettent une relecture féministe du Coran qu'elles 
nous annoncent révolutionnaire! 

En attendant ces hauts faits à venir, je vous fais remarquer que la situation des femmes 
iraniennes est l'une des pires au monde, que celle-ci est en majeure partie une conséquence 
directe de l'application de la charia et que le grand problème de la société iranienne est la 
confiscation du pouvoir par les islamistes et l'application des lois religieuses par eux. Que ces 
lois soient appliquées par des islamistes de sexe masculin ou féminin ne change pas grand-
chose à l'affaire. D'ailleurs ni Faezeh Rafsandjani ni aucune des femmes citées par votre 
"envoyée spéciale" ne mettent en question la primauté de la charia sur les lois civiles. Dans ce 
cas, les opposer, comme le fait votre "envoyée spéciale", aux "traditionalistes" relève de la 
tromperie. Si ces "traditionalistes" n'avaient pas confisqué le pouvoir en Iran et mené 
l’asservissement des femmes iraniennes, ni la fille de leur président ni aucune de ses 
médiocres complices n'auraient pu se faire passer pour les défenseurs des droits des femmes 
écrasées sous le joug de la charia. 

Enfin deux mots sur la sympathie que votre mensuel montre de temps en temps pour le 
régime islamiste iranien et ses créatures, au point de leur ouvrir si largement ses colonnes. 
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Votre tiers-mondisme ne suffit pas à justifier une telle attitude, colporter la propagande d'un 
régime théocratique requiert une grande insensibilité au mensonge et aux souffrances de ceux 
et celles qui subissent un tel régime, pensez-y avant de publier des articles si inexacts quant 
aux faits et si bas quant à l'inspiration. 

1 Envoyé au "Monde diplomatique" en réaction à un article paru dans le numéro du novembre 1996 de ce 
mensuel. 
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EST-CE BIEN RAISONNABLE D'ETRE SI RAISONNABLE?1 

L'augmentation de la pression internationale sur la République islamique d'Iran (R.I.I.) 
laisse entrevoir une possible évolution de l'affaire Rushdie. Une telle perspective peut en soi 
paraître encourageante, encore faut-il savoir de quel genre est cette évolution et vers quel 
sorte de dénouement elle nous porte. La presse, tant iranienne qu'occidentale, parle de trois 
conditions posées par l'Europe, qui à défaut d'obtenir une annulation pure et simple de la 
fatwa, espère écarter ainsi le danger qui plane depuis cinq ans sur la vie de l'écrivain 
britannique et sauver le symbole de la liberté d'expression en évitant la discussion sur cette 
liberté elle-même. 

On a beaucoup disserté sur la validité juridique de la fatwa de Khomeyni; cette discussion 
a eu l'avantage de montrer les bases fragiles de ce décret mais aussi d'éclairer le dilemme qui 
s'impose à tous ceux qui la tiennent pour imprescriptible. Ou bien cette fatwa s'inscrit dans la 
logique classique du droit canon chi'ite, auquel cas elle est automatiquement abrogée avec la 
mort de Khomeyni; ou bien elle dépend de la logique juridique de l'État islamique créé par les 
mollahs et dans ce cas elle peut être abrogée par Khameinei qui est le successeur de 
Khomeyni et qui jouit des mêmes prérogatives juridiques et politiques que son prédécesseur. 
Renoncer à demander l'annulation pure et simple de la fatwa est le plus grand avantage qu'on 
puisse concéder aux mollahs, mais on nous dit que cette concession trouvera sa contrepartie 
dans la satisfaction de nouvelles demandes, plus pragmatiques, adressées à ces derniers. 
Quelles sont ces conditions? 

En premier lieu on demanderait au gouvernement iranien de se désolidariser de la fatwa, 
vraisemblablement dans le but de retirer à ce décret sa garantie d'exécution, le rendant donc 
inapplicable et par la même inoffensif. Mais loin d'être une épreuve, cette demande 
correspond exactement à la principale excuse avancée jusqu'à maintenant par le 
gouvernement islamique. En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, le régime 
islamique, qui est né d'une idéologie religieuse, tire sa légitimité de la religion, correspond au 
monopole du pouvoir par l'élite religieuse et clame à qui veut bien l'entendre qu'en Islam 
religion et politique ne se distinguent pas, revendique l'exception dès qu'il s'agit de l'affaire 
Rushdie. Pourquoi? Parce qu'une fois cette incohérence acceptée par ses interlocuteurs, le 
régime pourra exclure l'affaire Rushdie de la liste de ses différends avec les pays occidentaux 
tout en maintenant le principe de la fatwa dans l'espoir de jours meilleurs où un mois d'août 
bien calme, des élections imminentes ou un contrat juteux sur le point d'être conclu 
permettront de reprendre le travail là où il a été interrompu. En somme les mollahs ont de très 
bonnes raisons d'avancer une telle excuse, mais est-ce que les Occidentaux en ont autant pour 
l'accepter? 

On demanderait au gouvernement de la R.I.I. de ne payer aucune prime à l'éventuel 
assassin de Rushdie. Sur ce point encore la R.I.I. a beau jeu, car ce n'est pas le gouvernement 
islamique qui a promis une prime. Celle-ci a été promise par l'un des prébendiers de ce 
gouvernement, agissant comme nombre de ses homologues au sein d'une de ces multiples 
"fondations caritatives" qui se partagent les dépouilles de l'économie iranienne. Ces 
fondations doivent naturellement leur existence à la dégradation de l'État et leur vie à 
l'équilibre du pouvoir entre les clans qui gouvernent l'Iran, se partageant à tour de rôle 
l'étiquette de "modéré" ou "pragmatique". Ce flou sur les frontières du public et du privé 
permet aux gouvernants iraniens de rester constamment en lévitation entre l'officiel et 
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l'officieux et de manœuvrer au gré de la situation. Dans ces conditions, demander aux mollahs 
de prendre leur distance avec l'association "15 khordad" équivaut à avaliser leur double 
langage et à admettre leur excuse la plus éculée. Pourrait-on qualifier cela de progrès? 

Enfin, on exigerait que le gouvernement de la R.I.I. renonce officiellement à envoyer des 
tueurs pour exécuter la sentence de Khomeyni. Mais il faut d'abord se demander si ce 
gouvernement a jamais reconnu avoir fait tuer quiconque en dehors de l'Iran. Il est de 
notoriété publique que depuis la prise de pouvoir par les mollahs, des dizaines d'opposants ont 
trouvé la mort par les soins des services secrets iraniens, services qui font parfois sous-traiter 
leur besogne. Vu ces précédents, quelle serait la valeur d'un engagement pris par les mollahs 
de n'envoyer aucun tueur pour exécuter Rushdie? Ce d'autant plus qu'ils ont une longue 
expérience des affaires politico-judiciaires finissant par se résoudre par consentement mutuel. 

Enfin, et comme pour remédier aux faiblesses des exigences énumérées, on nous parle de 
garanties. On doute qu'une simple déclaration sur l'honneur suffise, si solennelle soit-elle. 
Mais si, dans les autres cas le problème paraissait mal posé, dans ce dernier il est insoluble. 
Au fond, quelle garantie peut être satisfaisante quand il s'agit de la vie d'un homme? Quand il 
s'agit de quelque chose qui, une fois ôté, serait définitivement perdu et ne saurait être 
remplacé à l'identique? Les anciens avaient trouvé la solution à leur manière réaliste et fruste, 
dans un échange d'otages, qui, à défaut de donner une garantie totale, leur paraissait le moyen 
le plus efficace pour établir un équilibre de dissuasion et le cas échéant un équilibre de 
vengeance; car il ne faut pas oublier que ladite méthode avait aussi quelques imperfections. 
Mais qui de nos jours se permettrait de raisonner de manière aussi cynique et d'adopter de tels 
moyens, sinon les islamistes eux-mêmes qui ont l'habitude de se servir en otages dès que 
l'envie les prend? 

Les Occidentaux, en demandant une garantie pour la vie de Rushdie tout en renonçant à 
l'annulation de la fatwa, se mettent dans une situation des plus difficiles, car ils demandent un 
avantage que le gouvernement iranien ne pourra ni ne voudra leur donner, et à supposer qu'ils 
l'obtiennent ils ne sauraient jamais le gérer. Si la volonté européenne est suffisante pour 
obtenir une garantie digne de ce nom, donc pour brandir la menace de représailles crédibles 
dans le cas de l'assassinat de Rushdie, elle sera largement suffisante pour faire retirer la fatwa 
dès maintenant, et, si ce n'est pas le cas, il ne sert à rien d'essayer d'intimider les mollahs avec 
des propos de notaire. 

Un dernier mot pour conclure. Il est surprenant que personne ne parle du sort de ceux qui 
ont facilité la diffusion de l'œuvre de Rushdie ou qui ont pris sa défense. Que Rushdie lui-
même ne le fasse, cela pourrait se comprendre, il est sous grande pression depuis cinq ans. 
Mais est-ce que les autres ont oublié que la menace a été mise à exécution à l'encontre de 
deux traducteurs et d'un éditeur et qu'elle a été promise à beaucoup d'autres, y compris les 
Iraniens qui ont pris la défense du romancier? Que doivent-ils faire, seront-ils couverts par la 
garantie magique qu'on compte arracher aux mollahs ou doivent-ils se contenter de la 
miséricorde d'Allah? 

1 Envoyé au journal "Le Monde" en juin 1995, à l'occasion des pourparlers engagés par la Communauté 
Européenne avec la R.I.I. pour mettre fin à l'affaire Rushdie. 
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ÉLECTIONS PIEGE A QUI?1 

Les hasards du calendrier ont fait que les "élections" présidentielles iraniennes ont lieu à 
peu près au même moment que les élections anticipées en France. Cette conjonction a induit 
des effets bizarres, on voit fleurir dans la presse française des gloses sur l'importance et l'issue 
des élections islamistes. Un tel nous parle du nombre des candidats, et de là il veut nous 
persuader de l'existence d'une compétition serrée. Un autre nous assure que cette fois-ci 
personne ne connaît d'avance le nom du futur président, et il en déduit l'incertitude 
fondamentale de l'issue des élections. Enfin le dernier arrive et conclut que le nombre des 
voix portés sur chaque candidat tranchera leurs sorts respectifs. Et pour comble, certains vont 
jusqu'à partager les candidats entre ceux de l'opposition et ceux du régime en place! 

Tous ces sophismes simplistes et enfantins sont agrémentés d'un nombre incalculable de 
détails sur le nombre, le physique, les préférences... de chaque candidat et même sur 
l'attachement de chacun d'eux à tel ou tel sanctuaire chi’ite, en d'autres mots à leur saint-
patron! Bref on engloutit le lecteur non averti sous un torrent de détails pittoresques qui 
finissent par le convaincre de la réalité de l'histoire qui lui est racontée; comme le lecteur d'un 
roman qui, au bout de quelques pages, se laisse entraînerpar l'accumulation des détails et l'art 
du conteur, suspend son jugement et finit par prendre l'histoire qu'il a sous les yeux peu ou 
prou au sérieux. 

Dans cette confusion regrettable, il serait salubre de rappeler quelques repères 
fondamentaux à tous ceux qui suivent le déroulement des "élections" islamistes. 

Ces "élections", quel que soit leur objet, se déroulent en trois temps: lors du premier, 
l'oligarchie islamiste sélectionne les candidats, lors du second on organise le carnaval du vote 
populaire, lors du troisième l'oligarchie déclare le vainqueur. L'ignorance par le commun des 
mortels du nom du futur président de la R.I.I. ne préjuge en rien d'une réelle indécision en la 
matière, encore moins d'une décision par les urnes. Le secret de telles délibérations est 
rarement percé par les analystes, souvenons-nous du cas de l'U.R.S.S., où aucun service de 
renseignement ni aucun soviétologue n'a réussi à pénétrer le secret des successions. 

Les quatre candidats actuellement en lice sont tous de purs produits du régime actuel. Les 
nuances de leur islamisme n'excède guère le seuil de tolérance du régime qui les a fait exister. 
Aucun d'eux ne met en doute la primauté de la charia sur toute loi humaine ni la prééminence 
du clergé au sein de la société islamiste, ni enfin la place de l'islamisme comme matrice 
légitime de toute expression politique. La confusion entre les nuances de la notion de laïcité, 
ou plus précisément entre "laïc" et "laïque" brouille les distinctions; tel candidat islamiste qui 
ne porte pas de turban est présenté comme laïc sans qu'aucune précision soit apportée sur le 
fait qu'il est néanmoins islamiste. 

 Enfin il faut avoir à l'esprit les problèmes créés par la Constitution de cette république 
islamiste elle-même. Cette Constitution, rédigée au lendemain de la révolution et amendée à 
chaque fois que l'équilibre des forces au sein de l'oligarchie islamiste l'exigeait, souffre d'une 
tare congénitale: celle de vouloir faire coexister le principe de la souveraineté divine avec la 
souveraineté populaire. Cette énorme contradiction née de la tension entre l'idéologie 
réactionnaire des islamistes et les aspirations du mouvement populaire a été tranchée dans les 
faits par le plein pouvoir des islamistes en général et du clergé chi’ite en particulier. Dans ces 
conditions un retour au texte de la constitution, souhaité par les uns et prédit par d'autres, ne 
saurait résoudre les problèmes. Les contradictions de cette Constitution la rendent 
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inapplicable et empêchent toute réforme par voie constitutionnelle qui aurait pour objet de 
mettre fin au plein pouvoir des mollahs, sans parler des "élections" qui ont lieu dans ses 
cadres. La seule issue est un changement de la Constitution, donc un changement de régime. 
Changement que tout démocrate devrait réclamer, changement qu'on pourrait souhaiter sans 
violence, mais qu'on ne saurait éviter ou présenter comme superflu. 

Dans le cadre de la Constitution actuelle et le régime qui s'en réclame, aucune élection ne 
saurait avoir un sens et la propagande pour des élections qui ne sont qu'un marché de dupes 
serait en réalité une apologie du régime islamiste. Une telle apologie pourrait remplacer les 
analyses sérieuses pour quelque temps mais son effet principal serait de coûter la vie à un 
nombre croissant d'Iraniens qui subissent le joug des mollahs. 

1 Envoyé au journal "Libération" en mai 1997. 
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LA FATWA CONTRE RUSHDIE  
DONNE LIEU A UNE SURENCHERE POLITIQUE "1 

Il y a tout juste un an, cinquante intellectuels iraniens en exil lançaient un appel de 
soutien à Salman Rushdie, condamné à mort trois ans plus tôt par Khomeyni. Aujourd'hui, ils 
sont deux cents a avoir signé ce texte. Mme Mahshid Amir-Shahy, l'auteur de cet appel, est en 
exil depuis 1980. Écrivain très réputé dans son pays, elle a écrit de nombreux recueils de 
nouvelles mais aussi des romans; ses œuvres sont interdites en Iran. 
 

Politis: L'action menée par les intellectuels occidentaux en faveur de Salman 
Rushdie vous semble-t-elle efficace ? 

Mahshid Amir-Shahy: Les déclarations et les condamnations des intellectuels occidentaux 
sont interprétées en Iran comme le signe d'un complot occidental contre l'Islam. Pour les 
mollahs, les occidentaux sont des infidèles; leurs attaques ne les atteignent donc pas. L'appel 
des intellectuels iraniens les touche beaucoup plus. D'une part, parce que ce sont les 
représentants de la culture iranienne. D'autre part, parce que l'appel ne laisse aucune 
ambiguïté. Les déclarations des intellectuels occidentaux, peut-être par peur d'offenser le 
peuple iranien, sont restées trop timides. De plus il est clair que l'action en faveur de Rushdie 
serait beaucoup plus efficace si les intellectuels occidentaux faisaient pression sur leurs 
gouvernements afin de les inciter à exiger le retrait total et sans condition de la fatwa. I1 faut 
suivre l'exemple de l'Allemagne où le Bundestag a pris une résolution informant l'Iran que s'il 
arrivait quoi que ce soit à Salman Rushdie, cela ne manquerait pas de porter préjudice aux 
intérêts politiques et économiques de ce pays. Pour obtenir le retrait de la fatwa, les 
gouvernements occidentaux doivent réagir officiellement. 

 
Comment vous est venue l'idée de lancer cet appel ? 
I1 y a un an, il était prévu que soit organisé à Téhéran un Salon du livre auquel seraient 

conviés des éditeurs étrangers. Cela me paraissait tellement scandaleux que j'ai voulu réagir et 
j'ai lancé cet appel. Il a fallu faire vite pour que celui-ci soit publié avant la tenue du salon. 
Soutenu par des intellectuels français, nous avons fait pression sur les éditeurs pour qu'ils n'y 
aillent pas. Cela a réussi car la France a finalement boycotté. 

 
Quel est l'objectif de l'appel que vous avez lancé? 
L'appel de soutien à Salman Rushdie vise à mettre fin au chantage culturel pratiqué par le 

gouvernement iranien et à faire savoir au monde entier que les valeurs universelles ne sont pas 
absentes de mon pays. Je répète à qui veut l'entendre, défendre la plus célèbre victime de 
l'intolérance des mollahs est en même temps la meilleure façon de leur montrer la sortie; de 
leur faire savoir que les héritiers d'un vieillard sénile et illettré en matière littéraire sont très 
mal placés pour représenter la culture iranienne. C'était une façon aussi d'essayer de racheter 
le prestige perdu des Iraniens. Après la publication de cet appel, certains signataires m'ont dit 
qu'ils pouvaient maintenant avoir la tête haute. 
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Quelle fut la réaction des autorités iraniennes à la suite de cet appel ? 
La réaction des islamistes iraniens a été immédiate. Des journaux ont publié des extraits 

de l'appel citant tout particulièrement le passage défendant le droit au blasphème, ce qui fut 
une erreur de leur part car ils ont ainsi permis de briser un tabou. Cependant les termes utilisés 
pour qualifier les signataires de cet appel n'ont pas été tendres: pour les mollahs, nous nous 
sommes "vendus" à l'Occident. L'un des articles sur le sujet mentionne que la fatwa de 
Khomeyni s'applique désormais à nous aussi. 

 
Avez vous eu du mal à rassembler ces deux cents noms ? 
J'ai essuyé des refus de la part de certaines personnes qui craignaient que leur signature 

porte préjudice à leurs familles restées en Iran. Elles étaient néanmoins en accord avec cet 
appel. Mais le résultat est très positif car parmi les signataires se trouvent des "poids lourds" 
de la culture iranienne, des poètes, cinéastes, acteurs, écrivains, journalistes très connus en 
Iran. 

 
Comment expliquez vous la fatwa ? 
Avant la fatwa, Salman Rushdie était un écrivain très apprécié en Iran. Son livre, "La 

Honte", avait obtenu un prix officiel. Je suis persuadée qu'aucun mollah n'a lu les "Versets 
sataniques"; ils ne lisent pas assez bien l'anglais pour cela. Et même s'ils l'avaient lu, il n'y a 
rien de choquant dans ce livre, rien qui n'ait déjà été dit par des historiens classiques de 
l’islam. La fatwa est donc à mon sens un acte politique. C'est encore une façon de diviser le 
monde entre les bons et les méchants et ainsi de justifier la politique du gouvernement iranien. 
Salman Rushdie est devenu l'un des symboles du démon occidental. 

 
Pensez vous que la fatwa sera retirée ? 
Je l'espère, mais objectivement je pense que cela sera difficile à obtenir des mollahs et ce 

pour deux raisons: depuis que Khomeyni est mort, personne n'a osé dire que la fatwa était 
caduque; au contraire, tout le monde s'en réclame car c'est devenu l'objet d'une surenchère 
politique. En Iran, personne n'a effectivement assez de pouvoir pour prendre une telle 
décision: les héritiers de Khomeyni se partagent le pouvoir et si l'un d'eux se déclarait contre 
la fatwa, les autres en profiteraient pour l'éliminer. La deuxième raison est idéologique: quand 
ce régime a pris le pouvoir, il a eu la prétention d'islamiser l'Iran mais aussi le monde. Comme 
cela a échoué, les mollahs ont été amenés à composer pour garder le pouvoir. La crise 
d'identité que ça a entraîné les a obligés à s'agripper à tout ce qui pouvait désigner leur régime 
comme islamiste: le cas Rushdie est le parfait exemple de cela. 

 
L'opinion publique iranienne partage-t-elle le point de vue du gouvernement sur 

Rushdie et sur les Versets sataniques ? 
I1 est difficile de répondre à cette question mais il y a des rumeurs qui disent que l'on 

paye très cher en Iran pour se procurer "sous le manteau" la traduction des "Versets 
sataniques" en persan. I1 y a peu de temps, on m'a raconté qu'une femme qui en avait assez de 
la lenteur de la bureaucratie iranienne a crié: "Vive Rushdie". I1 serait donc devenu le 
symbole d'un "ras-le-bol" face aux difficultés de la vie en Iran car les gens sont mécontents. 
Là-bas: il y a beaucoup de misère et la vie est chère. Cependant il n'y a pas d'opposition 
organisée. Les femmes iraniennes opèrent une résistance passive: elles achètent des tchadors à 
la mode et laissent dépasser un peu de cheveux... Je suis persuadée que le régime islamiste 
tombera grâce aux femmes qui n'en pourront plus de subir le joug masculin car elles sont en 
quelque sorte le souffre-douleur du régime: dès que quelque chose va mal, ça retombe sur les 
femmes. 

 

ھرگونه استفادۀ تجاری ممنوع است



256 
 

Comment réagissez vous face à la timidité de l'action des gouvernements français 
dans cette affaire? 

Je n'arrive pas à comprendre. La France, terre de liberté, aurait du être le premier pays à 
réagir. Son inaction s'explique par des raisons économiques: les gouvernements français se 
disent que l'Iran est un marché potentiel et justifient leur position en prétendant que 
maintenant le gouvernement iranien est beaucoup plus modéré que du temps de Khomeyni. 
Mais c'est faux, rien n'a changé. J'ai quand même du mal à comprendre que l'on puisse nier 
certaines valeurs fondamentales pour des intérêts économiques. 

 
Salman Rushdie a t-il eu connaissance de votre appel? 
Oui, et il a été très touché. I1 m'a écrit une lettre de remerciement très touchante. Ça a été 

pour lui un appui moral important. Depuis un an, je ne sais pas si c'est une heureuse 
coïncidence, ou si cet appel lui a redonné le courage de se battre, je trouve qu'il a changé 
d'attitude. Avant cela il fléchissait un peu; maintenant il est décidé à pousser les 
gouvernements à faire pression sur l'Iran. Sa position est devenue plus nette. 

 
En tant qu'iranienne, qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris que Rushdie 

était condamné à mort par Khomeyni? 
I1 n'y a pas de mots pour définir ce sentiment. C'est un mélange de frustration, de colère, 

de honte. C'était quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser, quelque chose de nouveau. Ça 
a été un choc aussi grand que lors de la prise de pouvoir par les islamistes où lors de la 
première lapidation publique d'une femme. Cette coutume religieuse est organisée de façon 
très précise en Iran: la femme est mise dans un trou, seules sa tête et la moitié de son buste 
dépassent; les pierres qu'on lui jette ne sont ni trop grosses pour ne pas la tuer trop vite ni trop 
petites... Et on appelle ça ma culture à moi ! Tout cela est d'autant plus douloureux que la 
véritable culture iranienne est magnifique. Autrefois, l'Iran était un pays de blasphème et de 
tolérance, où toutes les cultures se mélangeaient. Même aujourd'hui, je continue à dire que 
l'Iran est le pays de Khayam2, pas celui de Khomeyni. 

1 Paru dans "Politis" en mai 1993. 
2 Poète iranien du XIIe siècle. 
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