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  باز بود دودوزهشاملو 
  اش  ي زندگی و زمانه و گو با رضا براهنی دربارهگفت 

  

  ۱۳۹۱مجله انديشه پويا، سال اول، شماره چهارم، آبان و آذر : منبع

  

 جانيدر آذربا »يوره شيپ« ت شما با دوران حکومتيطفول. ميمان را شروع کنيتان گفتگو يشخص يبا زندگ

  .دييتان بگو يدوران کودک از. همزمان بود

م ديـ را د يو آمـدن ارتـش شـورو    دوم شروع شد يجهانجنگ سالم بود که ا آمدم و شش يبه دن ۱۳۱۴در سال 

بـر  هـا   نيـ ا ي م و همـه يديـ را د يشـه ور يحکومـت پ سـپس   .ران را در همان سالها تجربه کردميچندساله او اشغال 

، ۱۳۲۵ا يـ  ۱۳۲۴ يهـا  ، حـدود سـال  کاگر بودک يکه م پدر ي هرگفتم در با يشعر راًياخ .ر گذاشتينده من تأثيآ

از  نداشـت خواندن د و چون خودش سواد کر ينگاه م رال يو سب شيبا رک آدم يعکس و بود ستاده ين طور ايهم

 آنجـا نوشـته  ا يـ گو يولـ  توانم بخـوانم  يد که من درست نميگو يهم م بچه اش؟ ستيکن يپرسد که ا ياش م بچه

 بچـه ؟ سـتاده ياز يـ ه جـاهالن تبر يتر شـب شيب يليکنار او با سب ست که يگر کيپرسد که آن مرد د يپدر م و بعد . نيلن

فقـر و  روزگـار   و ميديـ را د يجنـگ جهـان  ک بچـه  يـ و به عنوان  ميچشم باز کردبله، . ن استيد استاليگو يهم م

در  م ويکـرد  يکـار مـ   يهفت سالگ-ز از همان ششين ما. کردند يبا همه در خانه کار ميتقر. آن دوره را يکارگر

 يهـا  ن مدرسـه ياز ممتـازتر  يکـ يکـه   پـرورش  ي مدرسه؛ رفتم يمدرسه خوب من. ميخواند يمهم ن حال درس يع

چ يکـه هـ   ييک آقـا يـ م؛ يبرد تا درآنجا کار کن يم يک کارخانه چايک روز پدرم من و برادرم را به ي .شهر بود

 د کـه يش دور پـدرم اسـت، پرسـ   يکه بعد معلوم شد قوم و خو يقد کوتاه يام، آقا اش را فراموش نکرده افهيگاه ق

ب مـا را بـرد   يـ ن ترتيو به هم! د سر کاريبر ير، نمينه خ: او گفت. برم سر کار ي؟ پدر گفت ميبر يها را کجا م نيا

م و يه درس خوانـد يسال در آنجـا بـدون پرداخـت شـهر     ۹من و برادرم . پرورش ي ، مدرسهيعال ي ک مدرسهيبه 

دم بـه سـال   يرسـ  يوقتـ . بـودم  يشاگر خـوب  يبرادر من شاگرد اول بود و من هم تا حد. ميهم شد يشاگردان خوب

من در طول حدود چهار پـنج مـاه اول، هـر سـه اسنشـال را      . دادند يدرس م يسياول متوسطه آن زمان اسنشال انگل

نوشتم که هـر   يمدرسه هم م ي ن حال در روزنامهيدر ع. خوب بود يليزبانم خ يريادگيبا تا متوسطه يتقر. خواندم

  . آمد يماه در م
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  د؟يدر ذهن دار چهفرقه دموکرات خاطرات تلخ دوران از 

ک يـ دمـوکرات   فرقـه . مبـود  سـاله  ده ۱۳۲۴درسـال  فرقه دموکرات  ي ن در دورهم. دانم ينش را نميريتلخ و ش

ار يبسـ مـن   يبرا يفارس يريادگي. کرده بود يرا زبان رسم يزبان ترک ک سالين يادر طول  د وسال بر سر کار بو

 يمـ سواد م که ياز خانواده مان بودنسل  نينخستچ کدام سواد نداشتند و ما يه ما خانوادهافراد  که چرا ،مشکل بود

بـه  مسـائل را  م يکـرد  يدا مـ يـ پ يگرفتار يوقت يگاههم ها  م و معلميزد يحرف م يشه ترکيدر خانه هم .ميآموخت

مـا متعلـق بـه آن    . ميخوانـد درس  يترکـ بـه   هـم  در مدرسهشد که  يفرصت ک ساليآن . کردند يترجمه م يترک

. ميرا از دسـت نـداد   ينسبت به زبـان ترکـ   يچ وقت سمپاتيم و هيدرس خواند يک سال به ترکيم که يدوره هست

فرقـه   يهـا  نيکـه تلقـ  تـا  . شـتر يهم با شـدت و حـدت ب   يکم برگشتبه حالت سابق ز يهمه چ، پس از سقوط فرقه

ز را يـ ک سـال تبر يـ چـرا کـه فرقـه در طـول آن      .نتوانسـتند بـه نظـر مـن    البته . زنديبر رونيها ب از ذهن رادموکرات 

ن جـا و  يـ د کـه ا يـ ديد يرا م يور شهيپشه يهمشما ب ين ترتيو بدانجام داد گر يد يکارها ياريبسآسفالت کرد و 

  . ستآنجا

  

 يان عالقه به زبان ترکد؟ هميه را انتخاب کرديل در ترکيد؟ چرا ادامه تحصيفرنگ شد يل راهيتحص يبرا

   به استانبول کشاند؟ شما را

س يانگلـ بـه  ل يادامـه تحصـ   يبـرا  خواسـتم  يمـ ام را گرفتم و  يسيسانس انگليل. نکرده بودم يخاص يزيبرنامه ر

 زدم و بـه  بـه دانشـگاهش   يسـر . خوشم آمد يليدم از آنجا خيبه استانبول رس يوقت. رفتم يم اتوبوسبا  ديبا. بروم

 .من هـم نشسـتم  و ن يشنبه من گفت ب يکيوارد شدم ن که يو هم سته يا جلسه دميد .اش يسيانگلزبان دپارتمان 

هـا پـا شـدند     آن، تمـام شـد  جلسـه  . زدم  ييحـرف هـا   يسيبه انگلمن هم . کردند يات صحبت ميادب  داشتند درباره

 يسـ يانگل ييکـا يامر يم اسـتادها ا هديشن کهگفتم . ديرو يبه من گفت شما چرا نم بود و  ياستاد. رفتند و من ماندم

را  يسـ يانگل د کـه شـما  يپرسـ . سـت ا نجا درس خوانـدن چطـور  يخواستم بدانم ا يمو دهند  يدرس منجا زبان يدر ا

اد يـ و مـن خـودم زبـان را     ميدکـر  يم صحبت يسيا انگله آنبا ها آمدند ما  ييکايامر ي؟ گفتم وقتديا کجا آموخته

جـه مـن   يدر نت .يد.اچ.يپـ  ي م بـه دوره يبـر  يرا م توبالفاصله  ينجا بمانيخالصه کنم که به من گفتند اگر ا. گرفتم

گـرفتم   در آنجـا دکتـرا  . گرفتمکرده بودم  يسيکه به انگل ييو بحث هادو ساعت  همانرض سانسم را در عيفوق ل

ن نفـر  ين نفر دکتر صـورتگر بـود و دومـ   ياول. گرفته بود يسيات انگليادب يبودم که دکترا يرانين ايدوم. و برگشتم

 ي د مسـئله يـ بـه مـن گفتنـد کـه با    . ن بود که در دانشـگاه تهـران اسـتخدام بشـوم    يکه کردم ا يفکر نياول. من بودم

آنجـا کـه   . مـاه  ۱۸ ي، بـرا مرا فرستادند به سـلطنت آبـاد  ن مسئله را حل کنم که يارفتم تا . ديتان را حل کن يسرباز
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هـا را   گوشـت  يگـاه . پزخانهن خـاطر کـه مـرا گذاشـته بودنـد در آشـ      يـ بـه ا . ب به دردم خـورد يک نفر عجيبودم 

جـه  يدر نت. فروختنـد  يمـ  هـا  يبـه چلوکبـاب  سابق  چهارراه سلطنت آبادهمان ا ياران دچهارراه پاسسر  دند ويدزد يم

ام تمـام شـد و    ينکه سربازيتا ا. شه نگهبان آشپزخانه بودميو من هم ينگهبان يبراد يرا بگذار يبراهن ها گفتند بچه

  .ان رفتمس به دانشگاه تهريتدر يبرا

  

  زبان دومتان؟ يسيزبان اولتان بود و انگل يپس حاال فارس

 يريادگيـ ن شروع کـردم بـه   يبود و و بنابرا يونانيه ازدواج کردم و همسر اول من يترک م که درين را هم بگويا

و کاسـت  يهـم از او دارم و حـاال در امر   يدختـر . صحبت کـنم  يونانيکردم که  يم يسع يو مدت يوناني يها شهير

اش هـم درجـه    يسـ يدانـد و انگل  يمـ  ي، فارسي، ترکيونانياو . کند يترجمه م يسيرا به انگل» ن منيسرزم يرازها«

بـود و زبـان دومـم      يهم ارمغان آورد امـا زبـان اول مـن ترکـ     يونانيک زبان يمن  يه براين ترکيبنابرا. ک استي

  . و زبان چهارمم فرانسه يسيو زبان سومم انگل يفارس

  

  .بود يسيات و زبان انگليمعطوف به ادبعالقه تان  يالت دانشگاهيان تحصيپاپس با 

درآمده بـود بـا نـام     يادم هست که کتابيداشتم  و  يفلسفه دوست يدوران دکترا يک دانشجويه با يالبته در ترک

ن ينخسـت  يجـا بـرا  بـود و آن  يبـ يج يکتاب. مين کتاب را با هم خوانديما ا. »رکگور تا سارتريسم از کياليستانسياگز«

ش هرچـه  يپـس از آن کـم و بـ   . دگر آشـنا شـدم  يـ رکگور و هايه با نام کيدر ترک يست و دو سه سالگيبار من در ب

ن يـ ز مـن پـر بـود از ا   يـ کتابخانـه تبر . اسـپرس نوشـته بـود را هـم خوانـدم     يهر آن چـه  . سارتر نوشته بود را خواندم

  .ها کتاب

  

  د؟يمتاثر شد يگردد؟ از چه کسان يبرم يبه چه زماند؟ يينوشتن تان بگو ين تجربه هاياز اول

ن داسـتانم  يامـا اولـ  . ولش کـردم  ينوشتم ول يسيبه زبان انگل. ه بودميبود که در ترک ين رمانم، زمانينگارش اول

هـا   ن معلـم ياز بهتـر  يکي. من در دوران مدرسه شکل گرفت يه ادبيروح. در مدرسه نوشتم يسالگ ۱۴ا ي ۱۳را در 

بـه   يفـرد افه بـود  يار هم خوش قيو بس هر گذاشتيمن تأث يب رويز او عجيتادن و شعر خواندن و همه چسيکه نوع ا

کـه بـه    يشتر از ما نبود و زمـان يب يليسنش هم خ. کرده استراً فوت ياخا يبود که گو »يمنوچهر مرتضو«نام دکتر 

مـن داشـت و مـن     يرو يمير مسـتق يأثاو تـ . گذراند و شـاگرد فروزانفـر بـود    يرا م يدکتر ي داد دوره يما درس م

خوانـد، بـه خصـوص     يشعر مـ  يوقت. آمد يخوشش نم ييماياز شعر ن. م را به او نشان دادميها و شعرها ن نوشتهياول
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شـه فکـر   يهم .شـدند  ياو م يبودند مدهوش شعر خوان نفر ۱۵۰خواند، همه کالس که حدود  يکه از حافظ م يوقت

توانـد   ينمـ  نشـود  يشاعر ي تا انسان جذب آن لحظه ووجود دارد  يا ن جاذبهم در شعر خواندن و شعر گفته اکرد

حالـت  خوانـد   يحـافظ را مـ   يشـعرها  يوقتـ . هبـود  يمرتضوتجسم لحظه شعر خواندن من  ين برايا وکند  يکار

مـان   يبـرا  يو زبـان فارسـ  م يخوانـد  يمـ  يسـ يات انگليـ مـا ادب . شـدند  يمبهوت م شد و همه يش عوض ميها چشم

  . ک استثنا بوديما  يبرا يمرتضو يزبان فارس ن همهيبا ا. دوم بود ي درجه تشياهم

  

مشهور است ما  يفرهنگ يدر فضا که ياز کسان يکي. با فلسفهتان  ييدگر و آشنايد به هاياشاره کردشتر يپ

. است »ديدفر« هاو سخن گفت يها دهيا دست کم در باب اي هکرد يان معرفيرانيدگر را به ايکه ها شود  يوگفته م

 " کشتگان آواز" مانشما ر .يست انگاريو ن يخيتار حوالتچون  يميو مفاه يچون غرب زدگ ييها دهيبا طرح ا

 انتشار از پس و ۱۳۵۳ سال در .د استيد که همان احمد فرديبود داده" لسوفيف دکتر"از يزيآم طنز فيتوص

 مقاله نينگ مجله ز درين ،"فرانسه اتيادب هرز الچ در تيهدا سقوط" عنوان با تيهدا صادق مورد در ديفرد ريتقر

چه شد که به او  .ديکرد ديفرد از يتند انتقادات د وينوشت" ديفرد دکتر و تيهدا صادق"  عنوان با مفصل يا

   ؟دييپرداخت

تـوانم   يدا نکـنم نمـ  يـ ه پيـ زاو آدم هـا که بـا   يتا زمان .از کسب وکار من است يآدم ها بخشدا کردن با يه پيزاو

 يش را حتـ يهـا  بود که در ابتدا دو سـوم حـرف   يآدم. آمد يخوشم م يليد خياز فرد ا مناتفاق. سميبنوشان  ربارهد

چ راه يهـ او  .ان داشـت يـ ب يهـم گرفتگـ   ين حال مقداريتکلف و در ع .ديد بفهميتوانست ينم يعاد يها شما و آدم

ه آن بلـد نبـود و چـون بلـد نبـود بـ       تشـخص  يبرا يرگيد يها راه. که داشت ينداشت جز نوع حرف زدن يگريد

 ،سـد يبنو د کـه يـ کرد يکـه او را مجبـور مـ    يمـوقع  !ديـ گو يدانـد چـه مـ    يکه نم يمثل آدم. زد يصورت حرف م

خواسـت   يکه مـ  يموارد مثالً وقت يدر بعض. سنديبنو گرانيدتا  کرد يکته ميا دينوشت  يکم م يليخ. شاهکار بود

 يکـرد بـاز هـم نمـ     يتکرار من کلمه را ياد و هرچه يگو يچه مد يديفهم يشما در ابتدا نم يخيحوالت تار ديوبگ

متوجـه شـدم    تـازه آن موقع بود کـه  . سديک بار مجبورش کردم که بنوين يهم يبرا و هگفت يد چه کلمه ايديفهم

 .کـرد  يفـرق مـ  . جالب بـود  .بود تمام کردر مقابلش ده بود و عالم يمثل گنگ خواب د. يخيد حوالت تاريگو يم

  .ر هم گرفته باشدياگر آل احمد از او تاث يحت .يگريز ديز بود و آل احمد چيک چياو لبته ا

  

  کرد؟ يمتفاوتش م يزيد؟ چه چياز آل احمد مگر در ذهن دار يريچه تصو
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ار ير نثر آل احمـد قـرار نگـرفتم گرچـه نثـر بسـ      يچ وقت تحت تأثيالبته من ه. زد يآل احمد به صراحت حرف م

گـر مـثالً شـاملو کـه ژسـت شـجاعت       يد يبـر خـالف برخـ   . بـود  يفيحمد انسـان شـجاع و شـر   آل ا. داشت يخوب

آل احمـد هرگـز در برابـر قـدرت سـرش را خـم نکـرد و بـا         . فياو شجاع بود و نه شر ي گرفت اما نه به اندازه يم

و  يز همراهـ د علـت اجتنـابم ا  يشا يحت. دمين طور نديکه شاملو را ا يکرد در حال يقدرت از رو به رو مخالفت م

اما اگـر از نثـر    .او عوض شد  بعدها نظرم درباره يآمد ول يگرچه از شعرش خوشم م. ن بوديبا شاملو هم يهمکار

دقـت  و بـود  منـزه   يلـ يخ. ها دوسـت بـودم   من با او سال. ف کنم صادق چوبک استيبخواهم تعر يو نوشتن فرد

ت يهـدا . ت اسـت يهـدا  يهـا  تب بهتـر از داسـتان  کوتاه چوبک به مرا يها قصه. داشتدر نوشتن  يبيب و غريعج

ک نفـر را رو  يـ چوبک . ردرا ندا هيزاوچوبک آن . ط خودشيمح يها مبا خودش و با آد ،کند يباز م هيزاو ينوع

در . کنـد  يدرسـت مـ   يک جدال قرارداديرد و بعد يگ ير او را از زبان ميقاً انگار تصويدهد و دق يش قرار ميبه رو

   .ستين يچ کدام قرارداديها ه دالت جيکه در هدا يحال

  

گر از شاعران يد ياريز کرد که شما و بسيدر تبر يشعر ي کنگره يار اقدام به برگزاريشهر ۵۰در مهر ماه سال 

. ديار نوشتيبه شهرن خصوص يدر هم يا د و بعدها هم نامهيدا نکرديمطرح آن روزگار در آن کنگره حضور پ

  د؟يبشور يو شعر سنتار يه شهريد عليخواست يم چه بود؟مه در ان برنال شرکت نکردن شما يدل

دار بـا  يـ د. دادم يار نشـان مـ  يم را بـه شـهر  يمن از اواخر دوره دوم مدرسه شروع کرده بودم بـه نوشـتن و کارهـا   

گفـت و مـن هـم بـه عنـوان       يار فقـط غـزل مـ   يم؛ شهريداشت ييها بعدها ما اختالف. بود يدار معنويک ديار يشهر

. پ بـود يار بـا پرنسـ  يکـرد و بسـ   ياما با احترام برخورد مـ . افتاد يداز شناخته شده بودم و کارم به او نمنو پر يشاعر

. خـودش بـود   يدود ي دورگـه  يشـد و مجـذوب صـدا    يحالش عوض مـ  يخواند به طور کل يکه غزل م يموقع

ک آدم يـ ار يرشـه . در کـار نبـود   يد مشـکل شخصـ  ييفرما ين کنگره که ميدرخصوص ا. من هم جالب بود يبرا

اگـر مـن   البتـه  . اما شعر نو او افتضاح بود. ستيار نيشهر يدربابايح ييبايبه ز يدر زبان ترک يچ شعريه. بود يسنت

م و ا هشـرکت نکـرد   يچ برنامـه دولتـ  يبود و من در هـ  ير، آن کنگره دولتينخ. نها نبوديلش ايبه آن کنگره نرفتم دل

شناسـم   يگر را هـم مـ  يدو سه نفر د. با فرح داشتهم  يداريار ديکه شهر دانم ين نميقيدم اما به يمن شن. کنم ينم

. از فرح پـول گرفتـه بـود    اندشان احمد شاملوست که نوشته  يکي. يبه صورت ماد يت بودند، حتيکه مورد حما

 هـم  ت يمـا و هـدا  ين .ديـ نيب ينمـ  يآل احمـد دو دوزه بـاز  شما در کـار   يول. م موضعشان عوض شديگو يالبته نم

  .راننديات معاصر ايهستند که شرف ادب يخاصاش
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  د؟يکن يم ييه او بدگوينقدر عليچرا ا داشت؟ يدوزه بازکه شاملو دو  دييد بگويخواه يم يعني

ر يـ ن غيـ ا .گرفـت و از حکومـت پـول    دادن همه سال به سلطنت فحش يا توان ينم .دودوزه باز بود شاملو رسماً

  .ممکن است

در  يد و چـه حتـ  يـ کن يار صحبت مياز شهر يچه وقت. ان استينما يلوپه دستگاهبا  شمات يهمچنان ضد

در خاطرات علم آمده . باشد يعيطب يد  بنا بر تجربه زندان و هجرت تان در عصر پهلويشا. منکوب کردن شاملو

داشت سال پنجاه باز. است کرده ييها د اشارهيشو ير نمينکه چرا دستگيشما و ا يها تيفعال  که خود شاه درباره

 ۵۰  ل دههياوا.اطالعات بود  در روزنامه» فرهنگ حاکم، فرهنگ محکوم« ي ل نوشتن مقالهيد که ظاهراً به دليشد

شه ي؟ رماجرا چه بود. اد نبودنديشنفکران مهاجر چندان زف رويدر آن برهه طحال آنکه  ديمهاجرت کردهم 

  ؟آمد ين مخالفت ها از کجا درميا يها

. بـود  يروشـنفکر تعلقـات   هم گر يبخش د. جان بوديموضوع آذربا يدر دوران پهلوما  ياز مشکل اصل يبخش

را داشـته   شـان خودالت يو تحصـ رات يهسـتند تـأث   يونيليکه به صورت م ييها د زباناد يکه اجازه نمبود  يستميس

 يد فارسـ يـ امـن معتقـدم کـه ب   . مياد گـرفت يـ را  ين معنـا کـه فارسـ   يم، بديکرد يدفاع عمل يما از زبان فارس .باشند

 ۵۰سـال  .بـود  ين مشکل اول ما با حکومـت پهلـو  يا. د فراموش شوديهم نبا يزبان مادر يآموخته شود اما از طرف

همـانطور کـه   . درس داده بـودم وتـاو  يتگـزاس و  دو دانشـگاه   کـا در يآن زمان در امر. کا برگشته بودميتازه از امر

. ش آورديپـ  يگ محکوم در روزنامه اطالعات گرفتارفرهن ،که برگشتم نوشته فرهنگ حاکم يوقتد ياشاره کرد

گفتـه بـودم کـه    . ده بـودم يش کشـ يشود را پ يران صحبت ميکه در ا ييها من موضوع زبان کهرا چ .بودهم  يعيطب

ز از يـ حالـت گر دا شود يکه در مملکت پ يتشاشن حرکت اغيدر نخستندهند مختلف  يبه زبان هان حق را ياگر ا

ن يـ دمـوکرات، ا  ي م، در جنـگ اول و دوم، در دوران فرقـه  يديـ ن بـار هـم د  يکه البته چند. دا خواهد شديمرکز پ

مقاله را در روزنامه اطالعات نوشـتم و بالفاصـله از    .شود ين نميز بدتر از ايچ چيه. شد جادياز از مرکز يحالت گر

  .ندها را به من داد ن شکنجهير کردند و رسماً بدتريرون آمدم مرا دستگيدانشگاه که ب

  

 ،دينوشتتر  شيهم پ يسين چنانکه به انگليد و عالوه بر اييها در زندان بگو در مورد شکنجه يد قدريلياگر ما

چون  ار خوب استيد بسيح دهيتوض يکمن باره ياگر در ا. ديرا مالقات کرد يعتيشر يا در زندان دکتر عليگو

  .است منتشر شده يسيانگلزبان به  خاطرات شما

سـتاده  ياهنگام شکنجه گرچه . ام نکرد بود به نام دکتر رضوان که البته او شکنجه يمن شخص يوبازج در زندان

بـودم و   يمن در سلول انفـراد . ستنجايهم ا يعتيدم دکتر شريم که شنخودم گفت يبه بازجو. کرد يبود و تماشا م
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 يکـه مـا را بـرا    يم؟ مـوقع يد که الاقل ما با هم باشـ يگذار يگفتم چرا نم .ا نهيبود  يشان هم در انفراديدانم ا ينم

ک يـ من نشسته بـودم کـه   . داشتند يم چشم بند را برميکه آنجا بود يزدند اما موقع يبردند چشم بند م يم ييبازجو

 يعتيمن دکتر شـر . ديشان را برداريو بعد همان دکتر رضوان گفت که چشم بند ا. گر را آوردند با چشم بندينفر د

را تـا آن روز   يعتيمن دکتـر شـر  . کردند ين که ما را به هم معرفيتا ا. ستيدانستم موضوع چ يه بودم و نمديرا ند

ه ارشـاد رفتـه بـودم امـا     ينيشـان فرسـتاده بـود و مـن بـه حسـ      ياز طـرف ا  يامياز دانشجوها پ يکيده بودم گرچه يند

ر آل احمـد اسـت و آل   يدانستم کـه تحـت تـأث    يم. بودم خواندهش را يها ها و نوشته مقاله البته. ش نکرده بودميدايپ

 .ندازنـد يب ش هـم يم کـه مـا را پـ   يم به صحبت و خواسـت يشروع کرد. ده بوديکه مشهد رفته بود او را د ياحمد زمان

د يـ کن ياگر شـما فکـر مـ   . ستيش من نيپ يهستم و کس يمن باز هم گفتم که در سلول انفرادو ن کار رانکردند يا

 يگفتم سلول من سـلول کـوچک  . ديايش من بيا او پيبروم  يعتيش دکتر شريد که پيگذار يمندارد چرا ن يکه مانع

ن زاده و يانگـار رفتنـد و بـا حسـ     يبعـد از مـدت  . ديـ ببرآنجـا   مرا بهست و اگر سلول او بزرگتر است بهتر است که ا

م گـر هـ  يدو نفـر د  .يعتيش دکتر شريلت را بردار و رفتم پيگفتند که وسا ک روز آمدنديمشورت کردند و  يثابت

بـه  . خـاطره بـدش   يز  ثـابت يـ خاطره خوب آن زنـدان بـود و پرو   يعتيشر يعل. در سلول بودند يعتيبه جز دکتر شر

چهـار نفـر آدم   . زد يم  هم کابل يکين زاده و دکتر رضوان در اتاق شکنجه بودند و يهنگام شکنجه در زندان حس

مـن دو سـه بـار عمـالً از     . زدند يبستند و با کابل م يتان را ميپاها بود و يک تخت آهني. بودند در آن اتاق شکنجه

توانسـتم   يکه هنـوز نمـ  يدرحالاز شکنجه  پسست روز يباً بيک بار تقري. توانستم راه بروم يها نم حال رفتم و مدت

 يبود بـه بـاال  گشته بود و خورده زده بودند برم يبه کف پاهاکه  ييها کابلاز  يبعض .دميرا د يثابت خوب راه بروم

دستش را دراز کرد و بـه   .داشت يدست دراز. روم يد که من ناراحت راه ميد .بردند يمرا نزد ثابت .درد داشتم. پا

نشسـته   هـم  داده بودنـد  ام کـه شـکنجه   ييها آدم .لکمار ميبس ،د؟ و او گفت بلهيدين زاده گفت خدمتش رسيحس

. ديـ ه کنيران را تجزيا ديخواه يد؟ گفت شما مييگو يبه من نم ست؟ چرايدم که مشکل چيپرس يمن از ثابت. بودند

 و  يريـ اد بگيـ  يد فارسـ ييـ گو يمـ شـما  . ه ندارديبه تجز يو ربط ستا يگريز ديک عده چي يگفتم آقا زبان مادر

ح دادم کـه  يتوض .کنند يصحبت م يها آدم ترک ونيليد؟ ميريگ ياد نميما را  يشما چرا ترک. اد گرفتميمن هم که 

کنـد و   يمـ  يريز از مرکـز جلـوگ  يـ و از حالت گر. گذارد يرا م يدموکراس عک نويدر واقع اساس  يريادگين يا

انـت  ين خيـ فکر نکرده ا يچ وقت کسيننوشتم و ه يگريز دين چير از ايمن غ. دهد يک سقف قرار مير يهمه را ز

  .بلد نبود يارسر من اصالً فدما. حرف زدم يشه با مادرم ترکيمن هم. ران استيا يبه مرزها
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. استآمده  يسيبه زبان انگل» ران تاجداراآدم خو«د در کتاب يکه شد ييها خاطرات زندان و شکنجه شرح

  ادتان هست؟يخت؟ يبرانگ ييها چه واکنشخاطرات ن ياانتشار 

را ن کـه آن  يـ بـه خصـوص ا  . آمـد  يدرم يسيدوران شاه به زبان انگل ي درباره يزين چيچنن بار بود که ين اوليا

شـدند بـه    يرا که برجسته شـناخته مـ   ييها نتچ کتابيو. درآورد يبيهم در قطع جنتچ يوراندم هاوس چاپ کرد و 

قطور چاپ شـد و بعـداً    يکم يبيبه صورت جاما  هم نبود يا ن کتاب برجستهيالبته ا. کرد يچاپ م يبيصورت ج

  . زبان ترجمه شد ۱۲ا ي ۱۰به 

  نشان دادند؟ يشما چه واکنش يريدستگ يدر آن سال برا يرانيسندگان اينو

نوشـته   يهـم نامـه ا  کـا  يس انجمـن قلـم امر  يرئـ  ينسکيکاز ودادند ه يک اعالمي کايدر اعتراض دوستانم در امر

بعـدها  . ا شـده بـود  کيس انجمن قلم امريئو ررفته کا يامربه  بود که از آنجا يشرق ياروپا سندهينو ينسکيکاز .بود

زه يجـا  ي و برنـده بـرد  هـم  را تزر يپل ي زهيو جا معروف شده يليخکه » را به خاطر بسپار پرواز«با نام نوشت  يکتاب

نوشته بود خطاب بـه شـاه    يا نامهاو . ترجمه کرده است يرا به فارس ن کتابياخانم من  .دش هم نشنال بوک اوارد

را هـر چـه    يخـواهم براهنـ   يمـ کا از شما يس انجمن قلم امريکه من به عنوان رئو گفته بود ر يا نخست وزيا فرح ي

سـت کـه از شـما    يک ين ارمنـ ين را به من نشان داد و گفت ايمن بود ا يکتر رضوان که بازجود. ديزودتر آزاد کن

ران يـ را بـه ا  يهـا بعـد فـرح کازنسـک     مـدت  .کاسـت يانجمن قلم امرس يست و رئين يکند؟ من گفتم ارمن يدفاع م

دا يـ پ يگـر يد يامـا او گرفتـار  . که برگشت با من صحبت کرد يتوق. رفتيپذدعوت فرح را دعوت کرد و او هم 

بـوده و   يگـر ياش کرده بـود متعلـق بـه کـس د     که نوشته و خانم من هم ترجمه يمعلوم شد آن کتاب معروف. کرد

  .کرد ين با گاز خودکشيهم يشان تقلب کرده بود و برايا

  

در  يف به آن گستردگيجمع شدن ط. ديودران بيسندگان ايه گزاران کانون نوين پاياز نخست يکي ۴۷سال 

. ل شده بوديتشکمتفاوت  ياسيس يها شيمختلف و گرا يها که از نسل يفيشد؟ ط يم يکنار هم از کجا ناش

  بود؟ ين کانون از طرف چه کسيل ايتشک ي هيشنهاد اوليپ

روز و آنجـا  يـ ه کافـه ف آمـد بـ   يآل احمـد مـ  . رون آمـد يـ روز بيکافه ف يها ه به نظر من از داخل بحثيشنهاد اوليپ

هـم بـود    يگـر يد ي ک کافهي .آمد يم اما جالل آنجا نميرفت يمهم  يبه کافه نادر.  ميکرد يصحبت م مينشست يم

ش آمد که چرا مـا دور  يبحث پ نيبه مرور ا. ميشستن يم آنجا ميرفت يهم م يس که گاهده به مجليتر نرس آن طرف

بـاً شـش هفـت نفـر در ابتـدا در      يتقر. شود يچه مها  دور هم نشستننام م که يدانست ياول هم نم. ميشو يهم جمع نم

هـم  ، مـن  دانشور بـود ن يميس و يساعد و اد دارم که آل احمد يبه . بحث و گفتگو کرده بودند ين جمعيمورد چن
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نکـه بحـث هنـوز بـه آنجاهـا      يل ايـ ک هنـوز نبودنـد بـه دل   يـ چ يها ه يشهرستان. گر هم بودنديدو نفر د يکيبودم و 

چگـاه  يهامـا  م يبـا هـم بـود   مـن و چوبـک   نکه يبا ا . ن جلسات مطرح شديل کانون در هميمساله تشک. ده بودينکش

ابـت  ن بيـ و آل احمـد هـم از ا   شـود  يزيـ حاضر نبود عضـو چ چوبک البته کال . ان ما مطرح نشديمکانون  ي مسئله

ش قبـول  ياسـ يامـا از نظـر س  پاره کرده  يسيشتر از ما در قصه نويراهن بيگفت او دو پ يشه ميهم اگرچه. بود يعصب

  .نداشت

  

  ؟يا ادبيبود  ياسيت سيک فعاليسندگان؟ ينواز ف مختلف ين طياجمع شدن زه چه بود از يانگ

 .دنـد بو يدر حال به دسـت گـرفتن قـدرت فکـر     انروشنفکراما در مقابل هم . گرفت يسانسور داشت قدرت م

بـه  و  هي، سـا ييشان گرفت ماننـد کسـرا   يشد جد يو نم داشتند يبيب غريبودند که نقش عج يبرخالبته در کانون 

 يم جلـو يسـتاد يما ا. شود يروس يها از انجمن يران بخشيسندگان ايخواستند که کانون نو يشه ميها هم نيا .نيآذ

 يحـال  م، دريکنـ  يم مـ سـ ياليخالفت با سوسمنکه فکر کردند ما يا يبرا .ستادن اتفاقاً به ضرر ما تمام شدين ايو ا انها

ن به نظـر مـن   يه آذب. سواد بودند يب. م نداشتندسياز مارکس ين اطالعيرن سه چهار نفر کوچکتيچ کدام از ايکه ه

بـود و   يا تـوده  ييکسـرا . کردنـد  يمـ  يرويـ بودنـد کـه از او پ   ييه و کسـرا يسـا بود و بدتر از او  يتآدم مطلقاً خرف

فتـد امـا آرش   يا اتفـاق ب يـ پرولتار يبرا يداشته باشند و تساوبا هم ن يها فرق تيان توده ملياگرچه قرار است در جر

ک يـ د کـه  يـ فکرش را بکن. ستام سيفارس پان  دهييست و زا يشعر فوق العاده بدبه نظر من  ر را نوشت کهيکمانگ

کـه   يدر حـال . ک تـرک يها بگذرد و بعد برود بخورد به چشم  ها و کوه تمام رودخانه يندازد و از بااليب يرينفر ت

ن بـود کـه سـه    يـ اب توده که حز ياز مشکالت يکيران ير اد .دهند يل ميها تشک را هم ترک مات يک سوم جمعي

کم سـوادتر   يگرياز د يکياما . يه و تنکابني، سايين، کسرايبه آذ يعنياند  شده يا تودهچهار روشنفکر سرشناس 

  .و خرفت تر بود

  

 ياصل ياعضا يو حتتوده داشتند نسبت به حزب  يعلنش يگرا يرانياز روشنفکران ا ياريها بس در آن سال

ا آن زمان هم ياست  ينقد شما امروز. بود يعيش به چپ طبيگرا. سندگان هم عضو حزب توده بودنديکانون نو

  د؟يآنها بود يه منتقد چپ روين زاوياز هم

ن يدر بـ هـا   ن آدميلـ او د جـزو يمـن شـا    .نبـودم  يا امـا چـپ تـوده    .نکردم يتلق ير چپيچ وقت خودم را غيمن ه

 يا ترجمـه . م را نخوانـده بودنـد  سيها مارکس يا اما اغلب توده. خوب خواندم يليم را خسيها بودم که مارکس يرانيا

اش  ک محضـردار ترجمـه  يـ قاً انگار که يدق. از آن کردم يگريد ترجمهفست دادند آنقدر بد بود که من يکه از مان
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بـودن   آدم عقـب مانـده  سه چهار  بعد آنچه به تور ما خورد. گفته است يمارکس شاعر بوده و شعر هم م .کرده بود

 ي ک جملـه يـ ه يسادم يتا به حال ند .دميند يزيچ ين جز عقب ماندگياز به آذ .به عنوان مترجم و شارح مارکس

سـت باشـد و بـرود    يمارکس دمشـود آ  يچطـور مـ  . بـود  يسواد يآدم ب ييکسرا. ستيبلد ناصالً . مختلط به کار برد

ن آدم يـ ا يکجـا . يکـ يندازد بـه طـرف آن   ير بين طرف تيکه قرار است از ا کندک قهرمان عهد بوق را انتخاب ي

هنـوز هـم مـا    . دانـم  يد نظـر را ضـرورت مـ   يـ تجد يولـ . ام ن همه مطلب نوشتهيشاملو ا ي ست؟ من درباره يا توده

گـر  يکردنـد کـه اشـخاص د    يرا معرفـ  ييهازيک چيها  نينکه ايل ايبه دل. ميما و فرخزاد نداريبزرگتر از ن يشاعر

هـا را   ن باال تمـام زن يخودشان و از ا يند براا همردها درست کردکه  يوحشتناک ي ن زبان مردانهيا. نکردند يمعرف

ل شـود  يد به شـئ تبـد  ياول بازن . واقعا مشمئزکننده است يبه شئ دوست داشتن شان کنند ليکنند که تبد ينگاه م

ن ييزند زن را پـا  يبا زن حرف م يوقت. ن استييدا آن پايسد آينو يدا را ميآ يشاملو وقت. شود يو بعد عاشقانه تلق

او مـال مـن اسـت و مـن      يعنـ ي. مقابـل  ر طـرف يـ شـود بـه تحق   يل مـ يشه عشق تبـد يهم. دزن يگذارد و حرف م يم

 يکردم آن جوششـ  يماحساس  ش شاملويم پکه رفت يهر زماندر تمام مدت . توانم با او بکنم يبخواهم م يهرکار

ت داشته باشـد  يت و مفعوليک رابطه فاعليکه  يا شعر عاشقانه. ستيوجود داشته باشد ندر او  يد به طور کليکه با

  .ستين حالت نيفرخزاد افروغ در . ستين حالت نيما ايدر نحال آنکه . شود يشعر منوع ن يتر افتضاح

  

صلت کدام  يبه راست /يستين يسبب يب تو مرا« مثلف است يلط يليشاملو هم خ يها از عاشقانه يا البته پاره

 ين حـال زنـدگ  يو در ع »ک؟يچه تاريبه آفتاب از در يستاره باران جواب کدام سالم/ غزل؟ يا يده ايقص

 يتولد«دفتر  در در شعر فروغ هم . دانست يدا ميون آيمد يلياو خود را خ. ستينطور نيادا هم ياو با آ يشخص

 يم يچرا  قطب .وجود دارد يمناسبات و روابط جسمح درباره ير صريتعاب يا پاره »واريد«دفتر  ن يهمچن و »گريد

  را؟ ن دو شاعريسه ايد مقايکن

ت ياگـر جنسـ   يت حتـ يدن خـود جنسـ  يش کشـ يبه نظر مـن پـ  . کشد يش ميت را پيست که جنسا يشاعرفروغ 

ف يـ او تعر د و بعـد از چهـره  يـ نيرا بب ينـ ک زيـ شـما   ن است کـه يمشکل ا. از استيک نوع امتيهم باشد  يانحراف

ش را ملو سـراغ دهد کـه اصـالً در شـا    ينشان م يشجاعت ،سه با شاملويدر مقافروغ  .ستيشعر گفتن نکه ن يا، ديکن

   .گرفت شود ينم

  

درباره  يست که شاملو هم قضاوت تندخاطرتان ه. ديه ادينام يفااشر يبچه بوداهم را  يسپهر ييشما درجا

. برند يم را سر يتر کس نييکه در چهارراه پا يد وقتيم آب را گل نکنيتوانم بگو يگفت من نم کرد و يسپهر
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ن يبه ا يسپهرالبته . ديبا او هم نظر يا در انتقاد از سپهرياما گو يسپهرد و هم منتقد يشما هم منتقد شاملو هست

. ار کرده بوديسلوک در جمع نبودن را اختداد و  يچ کدام را پاسخ نميو ه کرد ينم اعتنا امثال شاملو يانتقادها

شده  د چاپيتجدر بارها هشت کتابش ياخ ي برخوردار شد و در دهه ياما پس از انقالب شعر او از اقبال بلند

ماژ است و يمملو از ا شانبا هم دوست بودند و شعر هر دو يد حال آنکه او و سپهريف کرديتعرفروغ از . است

بود و پس از  »مسافر«ش يدر کار سراهم  يسرود سپهر يرا م» سرد  يم به آغاز فصليراويمان بي«فروغ شعر  يوقت

ش  دفتـر  يسـرا  يروس طاهباز که حواليا سي ين حال فروغ در مصاحبه ايدر ع  .را سرود »حجم سبز«هم آن 

کند و  يد ميبه جهان را تمج يسپهر يصورت گرفته، هم زبان شاعرانه  و هم نگرش معنو يسپهر» شرق اندوه«

چـرا   . دارد  ييهـا  قرابـت  يفروغ و سپهر فرم شعر. اهاستين دنيش از جذاب تريبرا يسپهر يايد  دنيگو يم

  ز است؟يتد رس يکه م ينقدتان به سپهر

فـاعالتن  (فرخزاد هـم در وزن رمـل مخبـون    درست است که . به نظر من دو آدم متفاوت بودند  يفروغ و سپهر

ن وزن يـ مـا هـم چنـد شـعر در ا    ين وخود مـن  . ست يا وزن ساده يبه طور کلکه  اردچند تا شعر د) فعالتن فعالتن

همـه  "همـان شـعر    يعنـ يگـر  يد يش را در تولـد ياز شـعرها  يفـروغ تعـداد  . تسا يا وزن به نسبت ساده م کهيدار

نگـرانم کـرده    يآنچـه کـه در مـورد شـعر سـپهر     امـا  . اسـت  ن وزن گفته يدر هم "...ست يکيتار ي هيمن آ يهست

 يهـا  يدگيچين حد پيعرفان تا ا نکهيا .شانه ستيساده اند يليمحتوا به نظر من خ. شعر اوست و نه فرمش يمحتوا

 يلـ يرا در اوزان خ يم عرفـان يمفـاه انـه  يعام يلـ يبه صورت خ يمثل سپهرک نفر ي کهخودش را پشت سر بگذارد 

کـه مـن    يوقتـ . دکنـ  يشعر فـروغ فـرق مـ    ن بايا. مورد انتقاد است ان کنديک وزن مرکب بيهم در  يساده و گاه

در شـعر  آن  يار عـال يبس که نمونه دارد يدگيچيک پيعرفان . ست يآبکن يکنم که ا يخوانم فکر م يمرا  يسپهر

در . يدگيـ چيدم امـا فاقـد پ  يـ اضـت د يک نـوع ر يشه يهمچون بودا هم يدر سپهر. و غزل حافظ است يغزل مولو

 .هـا هسـتند کـه ماندگارنـد     يلـ يخ. سـت يهـا ن  ن حـرف يسئله ماندگار بودن و امد اضافه کنم که يپاسخ به سوالتان با

هـا و   بـه سـحرگاه شـگفتن   / کـه تـو را در خـود تکـرار کنـان      / سـت  يکيتار ي هيـ من آ يهمه هست«د يگو يفروغ م

و آتـش  بـه درخـت و آب   / را ه تـ يـ ن آيـ مـن در ا / دم آه يآه کشـ  راه تين آيمن در ا/ خواهد برد  يداب يها رستن

ن يـ در ا يسـپهر  يـي رايگ. متفاوت است يتجربه سپهرد کامالً با آن يکن ين را نگاه ميکه شما ا يموقع .»وند زدميپ

ب و يـ عج يايـ ک دنيـ ن کلمـات شـما وارد   يکرد با ا ياو فکر م يعني. کند يان ميشانه بياند سادهعرفان را است که 

. داردهـم  عارفانـه   يدگييسـا  يآشنا کـه کمـ  کلمات   لهياست به وسان معنا يب يهنر سپهر. ديشو يم يب عرفانيغر

کـنم،   يز عـوض نمـ  يـ چ چيرا با ه يک غزل مولوي يول. برم يهم لذت م يليخوانم و خ يم يمن خودم شعر عرفان
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ان يـ پا يرير پـذ يشـعر اسـت کـه تفسـ     يشعر. ديآ يموالنا به چشم مز کلمات در وجود يدانم رستاخ ينکه ميا يبرا

  . ر داشته باشديناپذ

  

هنرمندانه  سروده شده  يسپهر» حجم سبز«  ،» مسافر« ،» آب يپا يصدا«از  ييه نظرم دست کم بخش هاب

ن اشعار و اقبال  بدانها ، يا ياندگارم سر ؛ آورد يو به وجد م دهد يمخاطب را تکان مآنها  ين عرفانيطن اند، و

د حاال از ياز همه انتقاد کرد .ميبگذر  ست،ا نيز همين يمنتقدان ادب يبرخ چه متعارف و  ان  مخاطبان يچه در م

  د؟يه دوست داريشتر از بقيد که کدام اثرتان را بيح دهيان توضيدر پا. دييآثار خودتان بگو

ازهـا را از تمـام   يا. لـد دومـش را  هم جلـد اولـش را هـم ج   . شتر دوست دارمياز را بيا يآقا يمن روزگار دوزخ

ک بخشـش را  يـ را نوشـتم  " ازيـ ا يآقـا  يروزگـار دوزخـ  " يوقت. وست دارمشتر ديام ب که تا حال نوشته ييها مانر

ک يـ ن کـه  يـ ا يبرا. کا چاپ کردميدر امر. يران چاپ کنيدر ا يتوان ين را که نميگفت ا. دادم آل احمد بخواند

را بـردم  جه تمام سـلطنت  يدر نت. از را کاراکتر قرار دادم در مقابل سلطان محمودين بار من اين و آخرياول يبار برا

در جلد سوم منصـور حـرف   . زند يدر جلد دوم محمود حرف م. زند ياز حرف ميدر جلد اول ا. ن ارتباطيدرون ا

تفکـر را قطعـه    .کننـد  يتفکر را قطعه قطعه م يعني. کنند ياز و محمود، منصور را قطعه قطعه ميت ايدر نها. زند يم

  .قطعه کردند

 


