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 ـ سمفونی مردگان1
ی اورخاني است. پدر )جابر اورخاني( يك ی عباس معروفي، سرگذشت فروپاشيِ خانواده، نوشته«سمفوني مردگان»

ها در بازار اردبيل است كه با همسر و چهار فرزندش زندگي فروشكاروانسرای آجيل تاجر موفق و سرشناس در

است. پس از او دوقلوها ـ آيدا و آيدين ـ « ی خنگيبچه»كند. يوسف، پسر بزرگ خانواده است كه از نظر پدر مي

درون پرانتز شماره صفحات ]اعداد (1)(86)ص«. ها ترجيح داشتی بچهبر همه»هستند و در آخر اورهان كه نزد پدر 

 [ .كتاب سمفوني مردگان است

( 1320گيرد. در زمان جنگ جهاني دوم )سال را در بر مي 1355تا  1313های ی تاريخي بين سالداستان دوره

گيرد تا خودش پرواز كند، پس شد، روزی تصميم مييوسف كه هر روز از ايوان محو تماشای چتربازهای روس مي

شود بين آدم و حيوان. يك تكه گوشت. يك كند و تبديل به چيزی ميو بزرگ پدر از لبه بام پرواز ميبا چتر سياه 

 ( 111بلعد. )صجانور كه مدام مي

شود. پدر دوست دارد كه آيدين همراه او به پس از يوسف، آيدين پسر بزرگ و جايگزين بچه اول خانواده مي

آيدين عالقمندِ شعر و ادبيات؛ و خواهان ادامه تحصيل در باشد. اما وكار او ی كسبحجره برود و ادامه دهنده

ها  و اشعار آيدين كتاب« اياز پاسبان»به تحريك شود، راه شدن آيدين نااميد ميزماني كه پدر از سربهدانشگاه است. 

سال دور از خانه در شود آيدين از خانه برود و چندين همين مسئله باعث مي. كشدرا در زيرزمين خانه به آتش مي

او قصد دارد با نجاری و ساختن قاب پول الزم برای رفتن به تهران و دانشگاه را . زيرزمين كليسائي اقامت كند

 كشد.شود و كارشان به عشق و عاشقي ميانداز كند. در اين بين با دختری ارمني به نام سورملينا آشنا ميپس

« كشيددر آشپزخانه نم مي»ليل زيبايي بيش از حد و تعصب و سختگيری پدر اما آيدا خواهر توامان آيدين، كه به د

ای را كلفت غريبه»، و «حضور شده بود كه همه فراموشش كرده بودندگرفت و آنقدر بيبه سكوت خو مي»و 

آمده، اش ، كه به خواستگاری«انوشيروان آباداني»گي با ساله( در هفده90)ص «.مانست كه مبتال به جذام باشديم

كند و رود و همانجا خودسوزی ميكند. آيدا به همراه همسرش به جنوب ميعليرغم مخالفت پدر، ازدواج مي

 ميرد... مي

زند. يوسفِ فروشي پدر دست به هر كاری مياورهان، برادر كوچكتر، به خاطر به دست آوردن مغازه آجيل

خوراند. آيدين مشاعرش را از مي« مغز چلچله»گری، به آيدين يلهكشد؛ و با حبرد و ميشده را به بيابان مي«مسخ»

شود آيدين، رسد. پس از آن كه مطلع ميشود. با اين وجود اورهان باز هم به آرامش نميدهد و ديوانه ميدست مي

و در عوض،  شودگيرد او را نيز برای هميشه از سر راه بردارد. اما موفق نميدختری پانزده ساله دارد، تصميم مي

  شود.غرق مي« درياچه شورآبي»خودش در برف و سرما گرفتار و در نهايت در 
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های داستان عبارتند از: اياز پاسبان، جمشيد ديالق )دوست اورهان(، ناصر دلخون )استادِ عارف ديگر شخصيت

 مسلك(، سورمه )همسر آيدين(، آقای ميرزاييان، عمو صابر... 

ها در طول داستان حضوری پررنگ دارند. زده است. برف و سرما و كالغسياه و غم« گانسمفوني مرد»فضای رمان 

 است. « درياچه شورآبي»ی آن تحرک است و شايد بشود گفت تنها موجود زندهشهر كامال مرده و بي

واننده را روشن از قرآن مجيد، تكليف خ« هابيل و قابيل»ی ی كتاب با نقل قصهنويسنده در همان ابتدا و در مقدمه

است و نه چيز ديگر! همين، آشكار كردن « برادركشي»كند كه مضمون اصلي داستاني كه خواهد خواند، مي

 ی او است.ی داستان توسط متني خارج از آن، نخستين ضعف نويسنده و نوشتهدرونمايه

 

 ـ ازل تا ابد2
عباس معروفي، نوشته « شاهكار»آميز بر كتاب سمفوني مردگان، شماری كه با ديد تحسينها و تفسيرهای بيتحليل

زنند كه قدر شبيه هم هستند كه اين گمان را دامن مياند، آنكرده« رمزگشايي»اند و به خيال خود آن را شده

ای خوريد كه به نكتههيچ تحليل و تفسيری برنمياند! بدين معنا كه شما به گي از يك سرچشمه آب خوردههمه

بپردازد كه در ديگر تفسيرها به آن پرداخته نشده باشد. همچنين در اين نوع تفسيرهای مثبت از رمان، حتي به يك 

خواند. اما نقص را مياش آسوده باشد كه رماني بيشود. پس خواننده خيالمورد منفي يا ضعف تاليف اشاره نمي

لنگد و يا يك جای كنندگانش مشابه باشد، يا يك جای خود آن ميه برداشت تمامي منتقدان و تاويلرماني ك

 نقدهايش!  

« مادر»( را 1372، )الهام مهويزاني ـ روشنگران «مرگ رنگ، نقد و بررسي رمان سمفوني مردگان»شايد بتوان كتاب 

توسط انتشارات ققنوس  1384برای دومين بار در سال  و مرجع تمامي نقدها و تفاسير مثبتِ بعدی دانست. اين كتاب

يابد، نام صفحه ارتقاء مي 271صفحه به  176از « ققنوس»شود، با اين تفاوت كه كتاب در دستانِ چاپ و منتشر مي

تر است. دست آخر كه باكالس« درونكاوی»شود به هم تبديل مي« نقد و بررسي»و زيرعنوانِ « ازل تا ابد»شود آن مي

  (2)شود: الهام يكتا. )در اصل الهام يكتا مهويزاني(نام نويسنده هم مي

است، آن « سمفوني»ترين تفسيری كه شده است، تشبيه ساختار آن با ساختار يك عجيب« سمفوني مردگان»در مورد 

دی شده است. بن، فصل«موومان»آمده و تحت عنوان « سمفوني»هم به اين دليل نازل و سُست كه در نام كتاب واژه 

بود كه اسم كار را گذاشتم  64از سال »كند: مي« سنجاق»و به كتابش « ابداع»چنين تشبيهي را اول بار خود نويسنده 

ها در ذهن شد. يعني شخصيتنوشتم به فرم سمفوني نوشته ميسمفوني مردگان. چون همان موقع هم كه اين را مي

نوازد و كدام طبل است... ها ويولن است، كدام ساز بادی ميشخصيتدانم كدام يك از اند. ميمن سازبندی شده

های دانيد كه معموالً هر سمفوني چهار موومان دارد و يك مقدمه يا اورتور. آيهرمان به فرم سمفوني نوشته شد. مي
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مين توضيح ]بگذريم كه در ه« قرآن اول سمفوني مردگان برای زينت يا دل استفاده نشده، بلكه يك اورتور است.

 «![نوازندساز مي»هستند يا « ساز»ها معروفي، مشخص نيست كه باالخره شخصيت

هايي به تفسير رمان بپردازند. به دهد تا از چه جنبهترتيب خود نويسنده، گوشي را به تفسيرگران بعدی ميبدين

آنچه اين كتاب را از ساير »ذارد: گكند و در دهان خانم مهويزاني ميمي« لقمه»عبارت ديگر تفسير مورد نظرش را 

شكل  كند، ساختار آن است. ساختاری كه بر اساس قالب سمفونيك و با راويان متعدد در هر موومانآثار متمايز مي

های رمانش را چون شود. معروفي آگاهانه فصلجا ميگرفته و مرتباً در ميان اول شخص و سوم شخص جابه

 ( 81)ص« نويسد.مي AßDßCßBßA های سمفوني به فرمموومان

سمفوني مردگان مانند امواج »نويسد: )هنرمند نقاش( نيز در تاييد نظر معروفي و مهويزاني مي« پريوش گنجي»

گردد و دوباره پس و پيش ای هست كه به قسمت قبل برميرود. در وسط تكههای چايكوفسكي جلو ميسمفوني

مند ساختمان اين رمان از منطق كالسيكي بهره»دهد: لمساز( نظر مي)في« نژاداحمد طالبي»( و 228)ص« شود.مي

های بعدی شود. در مووماناست: منطقِ از كل به جزء رسيدن. در همان موومان يكم، تقريباً تمام قصه اصلي گفته مي

 ( 226)ص« شود. درست مثل يك سمفوني.جزء قصه باز ميجزءبه

ه، هيچكدام نه در موسيقي تخصص دارند و نه در نقد ادبي. اين كه كتاب بايد توجه داشت كه موافقان اين تشبي

در »هم به صرف اين كه ی موسيقيِ چايكوفسكي است، ادعای غريبي است، آنكننده، تداعي«سمفوني مردگان»

 شود!مي« پس و پيش»كه « ای هستوسط تكه

بوده است. در « خشم و هياهو»و « مردگان سمفوني»خانم مهويزاني، طرح موضوع شباهت « وظايف»يكي ديگر از 

صورت گرفت. عباس « سمفوني مردگان»ابتدا اين ادعا همراه با اشارات خود نويسنده به منظور باال بردن ارزش ادبي 

اش در قد و قواره فاكنر ی جواني كه در اولين رماننويسنده»مقايسه شود. « فاكنر»معروفي بسيار عالقمند بود كه با 

بار »او از روی « هایرونويسي»های مفصل و آشكار شدن اما برخالف اين رويا، پس از تحليل« ده است!ظاهر ش

به « معروفي»]بابا صفری[، « اردبيل در گذرگاه تاريخ»]نادر معروفي[ و كتاب « داشتمديگر شهری كه دوست مي

 يم پرداخت.(  شهرت يافت. )جلوتر به اين دو كتاب خواه« كاركپي»ای عنوان نويسنده

يكي از بارزترين خصوصيات سمفوني مردگان، تغيير مداوم زاويه ديد در آن »معتقد است: « ازل تا ابد»ی نويسنده

در بعضي جمالت نيز زوايای ديد، طوری درهم .. كند.فاكنر نزديك مي خشم و هیاهویاست، كه آن را بسيار به 

برای تفكيك آن  راحتي قابل تشخيص نيست و حتي پاراگراف جداگانهاند كه تميز دادن دو نوع راوی، به پيچيده

، راوی دديد سوم شخص محدو، دو نوع روايت وجود دارد. زاويهموومان یکمدر ... در نظر گرفته نشده است

، سوم موومان دومكند. راوی وقايع زمان حال است و ديگری اول شخصي )اورهان( كه گذشته را روايت مي

رسد كه راوی اول شخص، سورملينا است. اما... در اواخر ، به نظر ميموومان سومدر .. كل است. شخصِ دانای
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گويد. و ديگر اين شود كه سورملينا مرده است، و انگار راوی از زبان سورملينای مرده سخن ميموومان مشخص مي

تي احساساتش را نسبت به خودش كه سورملينا به درون ذهن آيدين كامالً دسترسي دارد و از دريچه ذهن او ح

روايت  ... در واقع موومان سومكرديكي بهش گفت سالم. نشنيد. واقعاً نشنيد. داشت به من فكر ميكند: درک مي

گويي ذهني آيدين در كِسوت سوجي ديوانه ، تكموومان چهارم. اما ذهن سورملينا از طريق ذهن آيدين است

جای، ديگر همكالمي جز خود ندارد... روايت كس و همهمانده از همهاست. به اين دليل كه سوجي رانده و 

 «، كامالً مشابه موومان اول و در واقع ادامه آن است.2موومان یکم 

اين كه داستان از ميانِ وقايع آغاز : »نويسدو در مورد نگاه اگزيستانسياليستيِ معروفي در سمفوني مردگان چنين مي

در آن نقشي ندارد و هركس « ابد»و « ازل»شود، در واقع بازتابي از ديد اگزيستانسياليستيِ معروفي است كه مي

های برجسته و در تضاد، هر دو مفهوم های اورهان و آيدين، شخصيتزند. همچنين نامسرنوشت خويش را رقم مي

ها به دور از هرگونه آاليش و در پاكي محض به دهد كه از ديد معروفي آدمو اين نشان مي روشنايي را در بر دارند.

توانند روشني خويش را تداوم بخشند يا همچون اورهان آيند. اما اين خودشان هستند كه همچون آيدين ميدنيا مي

نويسنده كند. به همين دليل نيز ين مينور را در خود خفه كنند. به بيان ديگر هر انساني، خود ماهيت خويشتن را تعي

 .«كندقائل به مجازات است و اورهان را در شورآبي غرق مي

رسد. به های اكسپرسيونيستي و سوررئال در رمان سمفوني مردگان ميپس از اگزيستانسياليسم، نوبت به كشف رگه

شود. رود و خودش گرگ ميآيدين ميزيباترين تصوير همان جاست كه اورهان به دنبال »تعبير پريوش گنجي: 

 (228)ص« خيلي سوررئاليستي است. شايد هم تركيب هر دو مكتب سورئاليسم و اكسپرسيونيسم.

شود ادعا كرد كل اثر اكسپرسيونيستي است، اما معروفي چنان شخصيتي را توصيف نمي»از نظر پرويز كالنتری: 

های خيلي ثل آثار مونج و كوكوشكا نيست. يعني معروفي با خطهای اكسپرسيونيستي مشباهت به نقشكند كه بيمي

« كند.های گويا و كافي يك پرتره را تصوير ميهای خيلي خشن و تند، و رنگروشنساده، صريح، قاطع و سايه

، به دست اورهان نيز يكي ديگر از توصيفات سوررئال ( شرح ماجرای قتل يوسف، برادر معلول خانواده226)ص

 است. نويسنده

در توصيف  هارنگ روانشناسیعباس معروفي، از « شاهكار»مهويزاني برای نشان دادن سطوح ديگری از 

شناسان برای شناخت روان آدمي رنگ است. زيرا گرچه يكي از ابزارهای روان»كند: های رمان استفاده ميشخصيت

... رمان كندای حكايت ميروحي ويژه رنگ واقعيتي است مادی و محسوس، گرايش فرد به رنگ خاصي، از شرايط

و چند « ای از اين نوعِ ادبي )رمان مدرن( پرده نقاشي رنگيني است.مورد بحث، يعني سمفوني مردگان به عنوان نمونه

پدر به تحريك اياز پاسبان چنان عرصه را بر او »آورد: را چنين نمونه مي« پرده نقاشي رنگين»پاراگراف بعد اين 

[، 36سياه ]صسوخته چشمزده دلگاه دست تقدير آيدين غمريزد. آنشود از خانه بگكند كه ناچار ميتنگ مي
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[  به پا را به در خانه گالوست ميرزايان 57[  پالتو بلند تيره بر تن، شلوار ماهوتي سياه و كفش سياه ]ص44موسياه ]ص

سوزد. چه شي ميرنگ پاياني هرآنچه و هر آن كسي است كه در آت ،در كل سياه شدن»دهد: و ادامه مي« كشاند.مي

ها، مصدق سوخت و... كفش سورملينا نيز همواره آن روز كه خانه پيرمردِ تنها به مثابه نمادی از رهبر سياسي آن سال

سازی انگيز او پيش از رسيدن به آيدين و نيز مرگش هنگام زايمان با اين رنگ قرينهسياه است. سرگذشت غم

شان به تنهايي مطلق و رفتن به شهر ديگر، با خيانت او به پيوند زناشويي« نيآبادا»شود... آيدا پس از ازدواج با مي

تواند از خانه شوهر بيرون بيايد، سكوت و رسد. در نتيجه او كه مطابق باورهای سنتي القايي جز با كفن سفيد نميمي

]يادمان هست « كند.د مياش را فرياگي پيكرش، مظلوميت و سوزدل سوختهگزيند. اما سياهي سوختهمرگ را برمي

ها خوابانده شده بود... هيچيك از كه آيدين را برای شناسايي جسد برده بودند. جسد خيس بود و روی موزائيك

 ای برای مرگ در هنگام زايمان نيست.[    ها نشانهاين

ا نمادی از انديشه كند. و همچنين آن رخانم مهويزاني به درست رنگ سياه را نشانه نيستي و ويراني معرفي مي

آيا »داند. اما علت اين همه سياهي چيست؟ جا پدر خانواده و جامعه[ ميگر ]در اينمستبدانه، قدرت قاهر و سركوب

بعد به كاله سياه جابر « علت اوليه و اصلي آن همان انديشه مستبدانه سياه حاكم و غالب بر فرد يا جمع ]نيست[؟

توان پي برد چرا معروفي همواره از ه معموال نمادی برای انديشه است، به راحتي ميجا كه كالاز آن»رسد: )پدر( مي

بندد. اگر اين آيد كه خانم يكتا به زيركي چشم بر آن مياما اينجا سوالي پيش مي« كند.پاپاخ سياه بر سر پدر ياد مي

نشيند او بر سر آيدين مي« پاپاخ سياه»همه، هوشيارانه از سوی نويسنده وارد داستان شده، پس چرا پس از مرگ پدر 

 ( 322ی سياه پدر است.( )سمفوني، صو نه اورهان؟ )كه هرچه باشد اورهان بيشتر وارث انديشه

كند و آن را در مقابل چادر در همين بخش مربوط به رنگ سياه، خانم مهويزاني به رنگ سياهِ چادر آيدا اشاره مي

خوانيم: كتاب مي 105ی دهد. اما در صفحهه آيدا از سرنوشت شوم او خبر ميدهد. چادر سياسفيد مادر قرار مي

 «  هاش را با دندان گرفته بود، پيش مادر در درگاه آشپزخانه ايستاده بود.آيدا با چادر سفيدی كه لبه»

های پُر كردن حفره رسد كه تنها به منظوربه هر شكل كه به اين تحليل روانشناختي خانم مهويزاني بنگريم، به نظر مي

بندی شده است. مهويزاني در همين بخش و در نويسنده، صورت هایوگشاد پيرنگ داستان و پوشاندن ضعفگل

گانه، برخي از خود، قصد دارد به شكلي رندانه و در عين حال خام و بچه« روانشناختي»های بافيالی درهمالبه

بيماری »]در حالي كه در متن رمان به « ميرد.نا هنگام زايمان ميسورملي»های روايت را رفع و رجوع كند: ضعف

اش در آتش پيرمردی كه خانه»، «كند.آيدا به دليل خيانت همسرش خودسوزی مي»هم اشاره شده است[، « جذام

يي از هاها، پاسخشد كه اينتوان متوجه الخالق!!( با كمي دقت ميو... )جل (3)«سوزد، نماد دكتر مصدق است.مي

سمفوني »پس از انتشار «( مفسران»به برخي از سواالت و انتقاداتي است كه از سوی خوانندگان )و نه « خارج متن»
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مطرح شده است. در خود متن نه علت خودسوزی آيدا گفته شده است و نه علت مرگ سورملينا. و نه « مردگان

 باشد؟!« دكتر محمد مصدق»نماد « كوبيدود ميپيرمرد سفيدمويي كه با دو دست بر سر خ»دليلي برای آن كه 

های ديگر نيز بهتر از اين نيست. فقط به يكي ديگر از اين نقدها كه مثال به بررسي زاويه «بررسي»وضعيت نقدها و 

های كنيم. در اين نقد با كشيدن نمودار و دودوتا چهارتا كردنديد در رمان سمفوني مردگان پرداخته است اشاره مي

يم. شارح محترم با رو هستجبری اشتباه گرفته است، روبه یی هندسي يا معادلهبط كه رمان را با يك قضيهربي

 18ی راوی دانای كل است. در بند اول از صفحه 17ی در بند دوم از صفحه»نويسد: تحسين مهارت نويسنده، مي

اورهان  19ی انای كل است. از بند دوم صفحهشود و در بند دوم راوی دگويي ذهني اورهان بيان ميروايت با تك

راوی از دانای كل به ذهن  25ی كند. انتهای صفحهگي يكي پس از ديگری روايت ميساله 40خاطرات را تا 

 29ی گردد. در صفحهشود و دوباره به ذهن اورهان بازميشود. در بند بعدی راوی دانای كل مياورهان سپرده مي

گويي اورهان، در بند دوم تا انتهای صفحه دانای كل و در تك 30ی و در بند اول صفحهراوی دانای كل است 

 (4)«كند...گويي اورهان داستان را روايت ميتك 34ی تا صفحه 31ی صفحه

ديد در كليّت ی زاويهجا و ماهرانههای بهچرخش»گيرد: شوربا ميشلماين ای است كه از تر نتيجهو از اين مضحك

ست كه موجب تفاوت اين رمان و برجستگي آن شده است... عباس معروفي آگاهانه از اين تكنيك ن از مواردیرما

   (5)«استفاده برده و نخواسته رمان را فدای تكنيك بكند.

ی را نشانه« ديدزاويه»دهد و در طول يك بند، سه بار تغييرِ يك رمان مي« ديدزاويه»كسي كه چنين تحليلي از 

در يك داستان، رمان يا روايت را درک نكرده است، « ديدزاويه»ترديد معنا و مفهوم داند، بيت نويسنده ميمهار

كه هيچ تغييری در روايت ايجاد شود ـ آنرا ـ بي تغيير افعال در يك متنحتي اگر پرفسور ادبيات باشد. چنين فردی 

ديد اشتباه گرفته است. برای مثال يك اتفاق داستاني ـ خودسوزی آيدا ـ را در نظر بگيريد. برگزيدن یبا تغيير زاويه

يي از های متفاوت و روشن كردن زواياديد متفاوت برای روايت اين واقعه، بايد به منظور نشان دادن ديدگاهزوايای 

بينيم كه اين واقعه و ديگر اند، باشد. ولي ما در سمفوني مردگان ميی آن نبودههواقعه كه ديگر راويان قادر به مشاهد

بازگويي اتفاق خودسوزی آيدا، از زبان يا ديد اورهان، «. بيندمي»وقايع تنها يك سطح دارند، همان كه دانای كل 

كه بر آگاهي خواننده بيفزايند، فقط به باال اوتي با يكديگر ندارند و بدون آنآيدين، سورملينا و دانای كل، هيچ تف

مهارت »ی ها صرفا افعال تغيير كرده است. و اين نه نشانهكنند! در اين روايتكمك مي« صفحات كتاب»رفتن تعداد 

ر خطي روايت است؛ و اين گر سيهمه نمايانپيرنگ رمان است. اينی ضعف تاليف و سُستي ، بلكه نتيجه«نويسنده

دهد. سوال اساسي پاره كرده باشد، تغييری در ساختار خطي روايت نميكه نويسنده چه اندازه آن را مغشوش و تكه

شد، چه چيزی در ديد ـ مثال دانای كل ـ روايت ميسمفوني مردگان، از يك زاويه« موومان»اين است: اگر چهار 

 رفت؟!رمان از دست مي
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 هانگارش، تصویرها و توصیفـ پیرنگ، 3
وسوسه نوشتن به شيوه فالكنر در خشم و هياهو، نويسنده ]عباس معروفي[ را بر آن داشته است تا يك فصل مستقل »

از كتاب خود را )موومان چهارم( به جريان ذهن شخصيت پريشان احوال داستان، يعني آيدين اختصاص دهد. اين 

، شباهت دارد، با اين تفاوت كه بنجي خشم و هیاهووضع رمان لشخصيت خُجريان ذهن... به جريان ذهن بنجي، 

گي قوای عقلي او فلج شده وسه ساله كه در سه سالهافتاده است. مردی سيموجودی است كه از لحاظ مغزی عقب

بيند ه ميكنيم. اما آيدين آنچه را كی او شركت ميدر تجربه ذهني، جذرومد آگاهي بيمارگونه مستقيماست، و ما 

كند، و كاركرد ذهن او، كاركرد ذهن يك آدم عليل نيست. او يا ديده است غالبا به شكل روايي وصف مي

وار غير از های ديوانهآورد... اما واقعيت اين است كه حرفای را به ياد ميگويد و از هر موضوعي قطعهوپال ميپرت

های ديوانه گويي است كه گويي ادای آدممنزوی و پراكنده های يك آدم ديوانه است... آيدين، شاعر مسلكِ حرف

گويي دروني و ی جريان ذهن، تكآورد. از نوع عقالءالمجانين است... واقعيت اين است كه نوشتن به شيوهرا درمي

ستان به ی داها و حوادث و زمينهقبولي از ذهن شخصيتديد، به صورتي كه تصوير قابلاستفاده از شگرد تغيير زاويه

 (6)«خواهد.ی فراوان ميای نيست و قريحهوجه كار سادهخواننده عرضه كند، به هيچ

« سمفوني مردگان»ای خود را به تحسين رمان ی شانزده صفحهجالب است كه بهارلو نزديك به شش صفحه از مقاله

های آشكار عباس سرقتهای عمده و ی آن اختصاص داده است تا برسد به نقد ضعفو مجيزگوييِ نويسنده

)كه  (7)كندارزيابي مي« سرقت ادبي»معروفي از متون ديگر!! اگر محمد بهارلو الگوبرداریِ عباس معروفي را از نوع 

های كند(، ديگر آن ده صفحه ستايش از ساختار سمفونيك و سمبوليسم اثر و فرارفتن نويسنده از شيوهمي

« خشم و هياهو»تواند باشد؟ )تازه نقد آقای بهارلو فقط متوجه ن، چه ميفونيك رايج و.... جز نان قرض دادپولي

ترِ عباس معروفي از متون ديگر را يا متوجه نشده و يا به عمد مسكوت گذاشته است! های اساسياست، و رونويسي

شد به شدن مقاله ميمتاسفانه تاريخ نگارش مقاله بهارلو نامعلوم است، در غير اين صورت شايد از مقطع زماني نوشته 

 ، پي برد!(«متن»علت اين رويكرد دوگانه در بررسي يك 

تر به ای كه پيشبازگشت به زمان گذشته و واقعه»نويسد: ی روايت سمفوني مردگان ميبهارلو درباره پيرنگ و شيوه

 ناهنجاری در شيوه های زايد و تكرار غيرالزم توام است. اين ناهماهنگي وآن اشاره شده است غالبا با توصيف

گويي و اهميت و نامربوط )پراكندهقطعات كم ها واست. نقل مشهود كتاب فصول یهمه در داستان ساختمان و روايت

دهد كه فرسايي از طرف ديگر، نشان مياز يك طرف، و درازگويي و قلم ديگر پريدن( یبه شاخه ایاز شاخه

 (8)«نقشه و حساب نپرداخته است.نويسنده، داستان خود را چنان كه بايد با 

كند، منظورش چيست؟ برای نمونه، سورملينا قبل از صحبت مي« تكرارهای زايد و غيرالزم»وقتي محمد بهارلو از 

ها قبل ازدواج من سال»كند: آشنايي با آيدين يكبار ازدواج كرده است و اين موضوع را برای آيدين تعريف مي
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( همين موضوع را بار ديگر موسيو سورن 207)ص« عروسي تصادف كرد و مُرد كردم و شوهرم سه ماه بعد از

( سومين بار باز 214)ص« سرانجام و بدی داشت، شوهرش سه ماه بعد از عروسي مُرد.اما ازدواج بي»كند: تعريف مي

ای با يك ستوان بادكوبه ها قبل، وقتي شانزده ساله بودم،الزم دانستم بگويم كه سال»خوانيم: هم از زبان سورملينا مي

گفتم كه »( و باز 231)ص« ازدواج كردم و سه ماه بعد وقتي او به روسيه رفت خبر شدم در تصادف كشته شده است.

 ( 240)ص« ام.ام و شوهرم را سه ماه بعد از دست دادهسابقا ازدواج كرده

گونه های ما بيفزايد. اينه چيزی به دانستهآن كشود بيكنيد يك واقعه چهاربار بازگو ميطور كه مالحظه ميهمان

سمفوني »توان گفت كه مضمون گيرد. به جرات ميتكرارها معموال به قصد افزودن بر حجم كتاب انجام مي

های نويسنده و همين درازیشد در صد يا صدوپنجاه صفحه به طور كامل روايت كرد ولي رودهرا مي« مردگان

 ات كتاب را به سيصدوپنجاه رسانده است. دليل شمار صفحتكرارهای بي

شوند. ، بدون رابطه علت و معلولي و صرفا به اراده نويسنده پيش برده مي«سمفوني مردگان»به طور كلي وقايع رمان 

ها، روايت مغشوش است. و اين همه نشان از پيرنگ ضعيف هيچ منطقي بر داستان حاكم نيست و در بسياری از بخش

 كنيم:ن دارد. به تعدادی از اين موارد كه كم هم نيستند، اشاره ميو پُرايراد رما

شود، چرا بايد به تقليد از چتربازان محسوب نمي« كودک»يوسف كه ده ساله است )پسر بزرگ خانواده( و ديگر 

 كند؟! بام روس، اقدام به پريدن با چتر پدر از طبقه دوم خانه يا پشت

آورد و ها درميی اورخانيواسطه سر از خانهشود و چگونه بيوارد روايت مي با چه تمهيدی« آباداني»شخصيت 

 كند؟!آيدا را چنين با پافشاری خواستگاری مي

 زند؟  چرا آيدا خود را آتش مي

خود كشد، و در كمال ناباوری آتش خودبهای زيرزمين خانه را به آتش ميكنندهپدر بدون هيچ دليل قانع

 كند! های خانه سرايت نميديگر قسمت نشيند و بهفرومي

 دارد؟! « ی شتریكينه»كند، چرا مادر نسبت به اورهان، فقط به اين دليل كه راه پدر را دنبال مي

ماند. آيدين به ها به زيرزمين كليسا پناه برده بود، مسكوت ميموضوع سربازیِ آيدين كه به خاطر فرار از آن، سال

 شود!در مغازه مشغول ميگردد و به كار شهر برمي

 ميرد.سورمه، همسر آيدين، بدون آن كه خواننده علت آن را بداند، مي

اش دست گي كجا بوده است و چرا شناسنامهساله 15خبر است؟ اين دختر تا چرا آيدين از وجود دختر خودش بي

 يك كشيش است؟

كند اظهار مي 233ريخته است، در صفحه  موسيو سورن در ليوان خودش برای او شراب 194آيدين كه در صفحه 

 «!كندزند و گاه لبي هم تر ميشطرنج مي»با پدر سورمه  246، ولي باز در صفحه «اهل مشروب نيستم»كه 
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خواهد به او خياطي بياموزد، در گفته بود اگر مي»خواهد كه آيدا را در آشپزخانه تربيت كند: پدر از مادر مي

كشيد و با تنهايي سازی يادش بدهد، در آشپزخانه. آيدا در آشپزخانه نم ميخواهد گلآشپزخانه. حتي اگر مي

و مهتاب نديده كه اجازه خروج از خانه را نداشت،  ( اما درباره همين دخترِ آفتاب90)ص« گرفت.بار خو ميوحشت

، زماني كه نويسنده احتياج به تمهيدی دارد تا آيدا 134؛ ناگهان در صفحه «حضور شده بوددر كنج آشپزخانه بي»و 

گشت اتفاق عجيبي رخ يك روز بعدازظهر وقتي ]آيدا[ از خياطي برمي»خوانيم: رو كند، ميرا با خواستگارش روبه

 ...«    داد

و طماع و مسئول به آتش كشيدن زندگي و هستي آيدين، در بستر مرگ، تبديل به « جابر»چگونه است كه پدرِ 

« كرد.پدر يك سال پيش مرده بود . تصويری كه در ذهن او ]آيدين[ مقدس جلوه مي»شود! مي« مقدس»تصويری 

 (   229)ص

 ند تا در شورآبي غرق شود؟كچرا اورهان در جواني دوست نزديك خود را رها مي

شود. در صورتي كه اگر دعوا ای دارد، در كشتن او مصمم ميسالهبرد آيدين دختر پانزدهاورهان، زماني كه پي مي

را « برادركشي»بر سر ارث باشد، كشتن آيدين تاثيری در آن نخواهد داشت؛ و فقط مطابق ميل نويسنده، مضمون 

صد »و همه چيز را به نام اورهان كرده بود: « گشت زده بودان»كند. بگذريم از اين كه آيدين قبال سندها را تكميل مي

 ( 273)ص« صفحه را انگشت زدم. باغ زردآلو را اول زدم. بعد حجره را. بعد خانه را.

قدر نزديك است كه پای وآمد داشته است، و آنای كه هميشه به آن رفتخانهچرا اورهان در مسير آشنای قهوه

 شود؟فت، گم ميتوان به آنجا رپياده هم مي

گويد زني در زندگيش وجود ندارد؟ مادر فروزان گفت: چه كسي مي»خوانيم: در موومان دوم درباره آيدين مي

شود سرنخ را پيدا كرد. با اش را بدانم. فروزان گفت: خيلي راحت ميخواهد سليقهگفت: دارد؟ اگر دارد دلم مي

وتوی قضيه را درآوری؟... برای همين فروزان فرصت پيدا كرد اني تهتومن. مادر گفت: آره. قربان دستت. ببينم مي

 « اش دعوت كند.كه به آيدين نزديك شود، به اتاقش راه پيدا كند، باش حرف بزند، و او را به خانه

كرد، بيشتر هرچه كمتر به ديگران توجه مي»، «كرددر عوالم ديگری سير مي»گريخت، آيدين كه حتي از پسرها مي

ناگهان سر از خانه «  حرف زدن و تمام رفتارش خاص بود.»، «دهد.به سالم ديگران جواب هم نمي»، «بالش بودند.دن

آورد فقط به اين دليل كه خواننده مطمئن شود آيدين در مورد مسايل جنسي زن همسايه( درميو اتاق فروزان )بيوه

همان تابستان وقتي آيدين وارد اتاق او شده »كند: ار ميرفت« واريوسف»و « پيامبرگونه»نيز همچون ديگر موضوعات 

گونه، بود، فروزان در را بسته بود و او را همان كنار در به ديوار چسبانده بود، و با لرزشي شبيه تشنج، با حالتي تب

 ( 159و  158)صص« پيراهن آيدين را به تنش جر داده بود...
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مانده، سنتي و مردساالر خود را نيز نسبت نگاه عقب« معروفي»در روايت، ای، گذشته از تناقض با اين ماجرای كليشه

كه كارمند بانك است، از طرف  ایبيوه گذارد. زنِ جوانو به طوركلي نسبت به زنان، به نمايش مي« زنان بيوه»به 

اين  159ی ی جنسي آيدين را مشخص كند!! اما مادر كه در سطر دوم صفحهيابد تا سليقهمادر ماموريت مي

از حضور آن زن در كنار آيدين  160ی محول كرده است، در سطر اول صفحه« فروزان»ماموريت خطير را به 

اينجور »بينيم: كند. اين باورهای ارتجاعي و ضدِزن را نزد ناصر دلخون ـ استادِ آيدين ـ هم ميمي« احساس خطر»

 ( 179)ص.« وباهاش باش اما اسیرش نشكنند. ها آدم را اسير ميزن

ها در آپارتمان ژاله بينيم. عباس ـ راوی داستان ـ كه شبمي« ژاله»نسبت به « تماما مخصوص»همين نگاه را در رمان 

ام، او برام مسجل بود كه در آن دوره از زندگي»كند: خوابد، احساس خودش را نسبت به ژاله چنين بيان ميبا او مي

 اسير و رامدر دنبال اين است كه مرا خواهد، و دربهن كسي هستم كه او ميخواهم، بلكه مكسي نيست كه من مي

 ( 34)تماما مخصوص،ص« خودش كند!

اند تا بر سر راه مردان دام بگسترند وخالي هستند كه در پي آنخطها معموال مارهای خوشهای معروفي، زندر رمان

 ي كه دُم به تله نمي دهند!     گانكنند. و مردان، خودشيفته« اسير و رام»ها را و آن

دهيد من آيدين گفت: خانم سورملينا، اجازه مي»ی آيدين و سورمه توجه كنيد: به اين توصيف مثال عاشقانه از رابطه

شما را دوست داشته باشم؟ سورمه ايستاد. لبخند زد و زبانش را به لب باال كشيد. گفت: اختيار داريد. آن وقت 

« با تمام محبت. او را همچون سرزميني از پيش تعيين شده از آن خود كرد و بر آن پا گذاشت. آيدين او را بوسيد.

 (212)ص

كند. فاش مي« معروفي»ی زن و مرد را در ناخودآگاه از داستان بسيار گويا است و تصوير زن، و رابطه« صحنه»اين 

كشد! مي« زبان بر لب باال»ا لوندی و اغواگری ب« زن»گيرد، ولي حتي برای دوست داشتن محجوبانه اجازه مي« مرد»

گذارد... اين تصوير مي« پا بر آن»آورد و از همه بدتر به تصرف خود درمي« هچون سرزميني»را « زن»، «مرد»سپس 

« دهيداجازه مي»ی شود. حاال بماند كه آيدين، فاصلهها ديده ميسبكسرانه و اغواگر از سورمه در بسياری از صحنه

، «تصرف»و « بوسه»و « عشقِ آتشين»كند! اما مدتي بعد از اين با چه سرعتي طي مي« بوسيدن و تصرف كردن را»تا 

 .« پيش از آن كه گرفتار تو بشوم بايد بروم»خوانيم: در كمال تعجب از زبان آيدين مي

نشده « گرفتار»ملينا، هنوز ی سوررفتار كه بعد از چهارسال زندگي در ميان خانوادهآيدينِ معصوم و پاک و يوسف

)نگاه « باهاش باش ولي اسيرش نشو»آورد كه استادش ـ دلخون ـ به او توصيه كرده است كه است، تازه به ياد مي

تر نشان سي نوشته است، دقيقبيرا جلوتر در متني كه برای بي« زن»سنتي و ارتجاعي عباس معروفي نسبت به 

 خواهيم داد.(
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های هندی به كمترين كرد. مثل جوكيوار زندگي ميعاقله مردی بود بلندباال و الغر. مرتاض»ه استاد ناصر دلخون ك

يك مبارز چپ يا ( چرا به مثابه 160)ص« قانع بود و با صورت تكيده و آن ريش خارخار، شبيه تصوير حالج بود.

ها نزد ست آيدين كه سالگونه ا( همين172شود؟! )صاخته، دستگير و سر به نيست ميكمونيست خطرناک شن

كرده است. آيديني كه در داستان به « تلمذ»مانسته است تا يك مبارز، « پيرمرد خنزرپنزری»دلخون كه بيشتر به 

گريز است و در طول داستان هيچ صورت آدمي شاعرمسلك، هَپروتي و هذياني توصيف شده، انزواطلب و مردم

بدهد؟! به اين « سبزیسرش بوی قرمه»ود، چرا بايد به صرف سرودن شعر، شای از تفكر سياسي در او ديده نمينشانه

« ها.ای، كنجي، جايي دور از شهر و آدمداشت بگريزد، به گوشهنيرويي او را وامي»تصوير از آيدين توجه كنيد: 

 (178)ص

به و گلستانِ ـ يار گرما« هوشنگ گلشيری»در مورد توصيف عباس معروفي از شخصيت آيدين به عنوان شاعر، 

نويسي اين ده سال را العلل نزول رمانكم علتگويم همان سمفوني مردگان دستمن مي»نويسد: عباس معروفي ـ مي

خواند كه در زمان رمان منتشر هايي ميكند اما آيدين يك شاعر حتي دست دهم نيست. كتاببه خوبي آشكار مي

توان ديد تا اميد اميدواران را مگر روزی برآورد، هرچند كه با نمي ای از شاعرینشده است. در اعمال او هيچ بارقه

كند. شعرهايش هم ی يك حلقه به نيما متصل است، به همين جهت ديوانه شدن يا نشدنش برای ما فرقي نميواسطه

  (9)«رفت.چندان لوس است كه بهتر بود به همان راه اورهان مي

 كنيم: از نظر نگارشي هم مشكالت بسياری دارد كه به چند مورد آن اشاره مي« سمفوني مردگان»

ی ها و نردهها شهر را فتح كرده بودند، بر هر درختي چند كالغ. در خانه هم بودند. با آسودگي روی طارميكالغ»

به « پريدن»ست كه به غلط به جای انيبه معنای مرگ ناگه« ورپريدن( ]»12)ص.« پريدندورمينشستند و ايوان مي

 كار رفته است.[ 

 يديم!![ای نفت نوش( ]و البد به سالمتي يكديگر جرعه42)ص« پاشيد و من كبريت كشيدم. ای نفتجرعهپدر »

 ای از بوی خوش نان و دود چوب بوده باشد.[  ]كه منظور بايد آميزه« و چوب... دود خوشبوی نانای از آميزه»

« پايين دادن شيشه»( ]كه 121)ص.« داده بودند پايينسازی را های كارخانه پنكهريخته بودند و تمام شيشه هاحزبي»

 شد: آوردند پايين.[ميدهد. بايد نوشته معنای شكستن شيشه نمي

.« دكشيزبانه ميها موجي از غم الی نتبود. در البه انگيزغمو پرخروش اجرا كردند كه خيلي  شادی چند قطعه»

 كشد.[ نمي« زبانه»كه معموال « موج»رسيم به كه بگذريم، مي« انگيزخيلي غم»و « شاد»( ]از موسيقي 139)ص

ی پدری ( ]كه منظور حتما خانه176)ص« كردی.را رها مي زندگي پدریی من نبايد به عقيده»عمو صابر به آيدين: 

 است.[ 
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كه « خال( ]»183)ص« كه يك وری روی سرش خوابيده بود. ایخال موی نقرهاندام با چند مردی بود درشت»

 بوده است.[« الخ مو»يا « چند تار مو»احتماال منظور «. ابدبخو»تواند روی سر نمي

( ]هيچ ربطي بين جمله اول و 254)ص.« هايش را از دست داده بودتطابق چشمآيدين به سقف خيره شده بود و »ـ 

اش از بين رفته بود؟! از بين رفتن تطابق چشمي« هايشتطابق چشم»ده بود، دوم نيست. آيا چون به سقف خيره ش

است و از قضا در نگاه كردن به سطح صافي مثل « تطابق چشميعدم»منجر به چه شده بود؟! نام اين عارضه در اصل 

 دهد.[، چندان خود را نشان نمي«سقف»

« استاد»( ]البته منظور 40)ص« فهميد.خواند نميچه ميكرد، اما هرمي شانورقورقها و رفت سر وقت كتابمي»

 ورق زدن بوده است.[

 ]كه زير دندان صحيح است.[« مانده بود. زير دهانشاش مزه»

« خواند... نماز وحشتای در شرف وقوع است. پدر آمد زلزلهتاريكي يك ساعت و نيم به طول انجاميد... به نظر مي»

 خوانند.[( ]نماز وحشت را شب اول قبر برای اموات مي174)ص

« خورند.ها توی يك كاسه آبگوشت ميهمديگر و شب تيره و تارزنند به ای. روزها ميجنگ زرگری كه شنيده»

 بوده باشد.[« تير و طايفه»( ]تيره و تار به معنای تاريك است. شايد منظور 122)ص

های خود تصويرسازی در رمان« تشبيه»كند با كاربست نيز غالبا ناموفق است. وی سعي مي تصويرسازیدر « معروفي»

سازند بلكه مسماء هستند كه نه تنها در ذهن خواننده تصويری نميكند ولي تشبيهات او چنان دور و غيرطبيعي و بي

ی نويسنده از تشبيهات و تعبيراتِ گفت، استفادهتوان طوری كه ميگردند. بهغيرقابل هضم مي« معماهايي»تبديل به 

های رمان ها در آن لحظه خوانايي داشته باشد، از ديگر ضعفكه با فضای ذهني شخصيتآنجا بيربط و بيبي

معني و فاقد ملزومات تصويرسازی هستند. به چند نمونه از اين تصويرها بي ،است. بسياری از اين تشبيهات و تصاوير

 كنيم.ت اشاره ميو تشبيها

( ]يعني در سكوت، 86)ص.« كرد، مثل يوسف ساكت بودزباني ميشيرينها ترجيح داشت. ی بچهاورهان بر همه»

 كرد!![ زباني ميشيرين

 «هايش جا بدهد.ی آيدين را در چشمخواست همههايش انگار ميبا چشم»

 دور و نازيبا[ ]تشبيهي« موی سر مثل باغچه مدام به مراقبت احتياج دارد.»

ها بيرون گريخت. حتي وسايل خانه از پنجرهكند. همه چيز از من ميكردم خيالش هم از من فرار ميحس مي»

خيال »ماند كه باالخره ميدر ( ]خواننده 229)ص« شدند و من و خيال او تنها مانده بوديم.دويدند. ديوارها دور ميمي

 «[سورمه تنها مانده.كرده يا با از سورمه فرار مي« آيدين

 (192)ص« . سعي كرد افكار خود را متمركز كند.ی سورمه بستهايش را در خاطرهچشمآيدين »
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است... اين نيزار مرا  ساختمان سازمان مللكرد )به شورآبي( گفت: مثل ها نگاه ميآيدين با دقت و با برقي در چشم»

ای كه بسياری ی سنتي، در دورهاني شهرستاني از يك خانواده( ]نوجو58)ص« اندازد.های سازمان ملل ميياد پرچم

 كند!![هنوز حتي راديو هم نداشتند، نيزار را به ساختمان سازمان ملل تشبيه مي

 «آمد.شد و با درد فرود ميگرسنگي نعره مي»

 (122)ص« جا بود.های مضحك همهمثل آدم نقاشي»

گشت و يك ها قبل برميحركت نشسته بودند كه زمان به سالن بيی كاج، چناشدههای قطعها روی شاخهكالغ»

 (256)ص« شد.جايي خشك مي

دانستم كه درک او »برداری شده از آثار ديگران اشاره كرد. برای نمونه: های گرتهتوان به تصويرسازیهمچنين مي

هم به وضوح « سهراب سپهری» هایدر اين تصوير ردپا كه چه عرض كنم، كفش« است. بوييدن يك گلتر از آسان

 نمايان است.  

های های ادبي )شايد ايهام( به كار گرفته شده در رمان سمفوني مردگان كه معروفي در مصاحبهيكي از آرايه

در زبان « قار قار»در زبان فارسي و « برف برف»دهد لفظ كند و بر روی آن مانور ميمختلف بسيار بر آن تاكيد مي

عباس به فارسي هستند. « برف برف»كنند، در حال گفتن مي« قار قار»های اردبيل بارتي وقتي كالغتركي است. به ع

ست كه در طول اين سمفوني، هفده بار در اين رمان موسيقي هست، حتي صدا در آن هست. جاهايي»گويد: مي

 (10)«گويند گار... گار.ها ميغ، كال«گار»گويند ها به برف مياند برف، برف... تُرکهای سياه خدا گفتهكالغ

ای خورهای حرفهاما همين هم محصول خالقيت معروفي نيست و از جای ديگری وام گرفته شده. در ميان عرق

، گفت «برف برف»: بخوريم به سالمتي كالغ كه رفت تهران اما نگفت گويندآذری زبان عبارتي رايج است كه مي

 «!!قار قار»

 

 نویسیـ دیالوگ4
بين آيدين و  ای از ديالوگی رمان است. به نمونههای برجستهنويسي سمفوني مردگان از ديگر ضعفديالوگ

 سورمه دقت كنيد:

 « ای.گفت: تو هم به خاطر من اين همه قشنگ شده»

 «گفتم: من كه كاری نكردم. نه آرايش نه چيزی. فقط حمام رفتم.»

 «روی حمام؟گفت: تو هميشه مي»

 «يتم نكن.گفتم: اذ»
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ريزد اما در داستان نيز يكي از گفتگو، بنياد تئاتر را پي مي»نويسد: مي« عناصر داستان»جمال ميرصادقي در كتاب 

كند و ها را معرفي ميگذارد و شخصيتدهد و درونمايه را به نمايش ميعناصر مهم است، پيرنگ را گسترش مي

 «عمل داستاني را پيش مي برد.

گيرند. برای شكل مي« قالب گفتگو»ها بسيار تصنعي و خارج از در اكثر قسمت« سمفوني مردگان» اما گفتگوها در

توان اشاره كرد. جمالت بيان شود، ميمثال به گفتگوهای سورملينا و آيدين در فصلي كه از ديدگاه سرمه روايت مي

شد گفت كه هر كدام حتي اگر مي ست.شده توسط آيدين يا سورملينا، به صورت رفت و برگشتي بين آن دو نفر ني

مدرن، قابل پذيرش بود. اما های پستنويسي در سبك رمانی ديالوگزنند، به عنوان شيوهدر واقع با خود حرف مي

اصال ديالوگ نيست نه در سبك سنتي و نه در سبك  «روی حمام؟تو هميشه مي»چنين هم نيست. اين كه 

های سورملينا ندارد بلكه حتي با جمالت آيدين نه تنها ارتباطي با گفتهست. اش. اين چرندگويي ناب امدرنپست

يكي از عناصر اساسي « سمفوني مردگان»ربط است. به عبارت ديگر گفتگوها در رمان ی بعدی خودش هم بيجمله

 ی داستان نيستند.و پيشبرنده

من »كند: مي« سخنراني»آيد، آيدين چنين يی آيدين و سورمه، صحبت ازدواج پيش مزماني كه در نجوای عاشقانه

. امكردهكه گمش  گشتمميترسم كه تو هم مثل آيدا ذله شوی. من دنبال چيزی ترسم. از اين مياز ازدواج نمي

كند. حاال فكر كردن برای من عادت شده. هدف شوم كه به فكر كردن فكر ميرفته تبديل به آدمي ميدارم رفته

 (248)ص« اند.هام به چه كاری مشغولخواهد بنشينم و فكر كنم. مهم نيست كه دستياش دلم مشده. همه

روييم. اصال معني روبهبا ديالوگي گسيخته و فاقد انسجام و حتي بيباز هم ها كه بگذريم، از عدم تطابق زماني فعل

« فكر كردن»ازدواج دارد.  خواهد بگويد و تازه چه ربطي بهمشخص نيست آيدين در اين ديالوگِ طوالني چه مي

در عرصه عرفان و مراقبه و... وجود دارد كه ربطي به « آگاهي از آگاهي»يعني چه؟! ]البته اصطالح « فكر كردن»به 

؟ چرا سورمه بايد مثل آيدا شده بود« ذله»ندارد.[ آيدا در كجای داستان  ،گويدآنچه عباس معروفي به اشتباه مي

چگونه و چرا  « سورملينا»كند. و بعد چرا آيدا را از خانه بيرون مي« آباداني»داند حتي نمي در حالي كه خواننده باشد،

 شود؟  مي« ناپديد»

شويم. با وجود آن كه سورمه با تمام روحيات آيدين و تر مواجه ميربطتر و بيدر جايي ديگر با ديالوگي مضحك

گويي تك« آيدين»ت و در يك موومان كامل به عوض گريز آيدين آشناسخصوصيت هپروتي، انزواطلب و مردم

 كند كه:چي دهان باز ميكرده است، بدون هيچ زمينه

 «بازی كن.گفتم شبي كه به تو خبر دادند سورملينا مُرد، تا صبح عشق»

 «آيدين[ خنديد. گفت: با كي؟»]

 «گفتم با هر كسي كه خواستي. با هر زني. حتي با مارتا.»
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كند. چرا خبر مرگ سورملينا گيرد هيچ كمكي به پيشبرد روايت نميشكل مي« خال»كه انگار در چنين گفتگوهايي 

؟!! ]باز خدا را شكر كه سورملينا، حداقل «بازی كندتا صبح عشق»بايد به آيدين بدهند كه بعد او « شب»را حتما 

 كند![را مشخص مي« هركس»جنسيت آن 

« دهيد شما را دوست داشته باشم؟خانم سورملينا اجازه مي»ورمه است: ی اظهار عشق آيدين به ستر نحوهجالب

وآمد داشته و شب را رفت« فروزان»ی ( ]اين معصوميت آيدين پس از آن است كه چندباری به خانه231)ص

 جا به صبح رسانده.[ همان

 نيم:خوارود، ميزماني كه سورمه برای اولين بار به زيرزمين كليسا مي 238ی در صفحه

ها را از سقف ی اطالعات، و كتاب خاطرات خانه اموات به سراغ آيدين رفتم، و جای اين كه آنروز بعد با روزنامه»

 ام شد.ها رفتم پايين. در را كه باز كرد، رنگش پريد و خيرهبرايش بيندازم، از پله

 « قلب شما.»گفتم: 

 «شود؟خانم. اگر شما را اينجا ببينند چه مي»گفت: 

 «افتد.هيچ اتفاقي نمي»فتم: گ

 «شما را به خدا از اين جا برويد. خوب نيست.»گفت: 

 «    خوب نيست؟ چرا خوب نيست.»گفتم: 

باره برگشتم و به يك»گويد: جا كه سورمه ميرسد به آنكند تا مياين گفتگوی مبتذل همچنان ادامه پيدا مي

اين در حالي است كه در .« های من خُردش كرده بودتوجهيبي. هاش زل زدم. به نظرم آمد كه دلخور استچشم

اش، نسبت به همه )از جمله سورملينا( كاریو محافظه كاریتمام طول داستان اين آيدين است كه به دليل مالحظه

  خوانيم:سروته چنين ميی بعد باز در ديالوگي بيكند. چنان كه دو صفحهتوجه است و از ديگران دوری ميبي

 «آيد كه اين همه سختي كشيده باشيد.اصال به شما نمي»آيدين، 

 «آيد كه اين همه سختي كشيده باشيد.به شما هم نمي»سورمه، 

 «شد كرد؟چه مي»آيدين، 

 ( 240)ص.« دهيداما شما اصال اهميتي نميجا، ام اينشود كرد. من آمدههمه كار مي»سورمه، 

پوش را شعر دختران سرخ»گفت: مي« شعر چاپار را ساختم.»گفت: تاد دلخون مياس»نويسد: جايي ديگر، معروفي مي

 «سازد!را مي« سرخ»كند و شعر ولي آيدين سرپيچي مي« بساز.

« شعر بساز»دهد كه داند. استاد دلخون فرمان مينيز مي« امری»ای بلكه آن را مقوله« ساختني»نويسنده نه تنها شعر را 

 «.پوش را بسازشعر دختران سرخ»گويد: ا هم كه هنوز ساخته نشده ميو حتي عنوان شعری ر
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عنصری خنثي است )گفتگوهای كوتاهي كه بين اياز و « اما نه تنها گفتگوها، حتي زبان هم در سمفوني مردگان

ود، چه از توان مستثنا كرد.(. چه اتفاقات از زبان دانای كل روايت شگيرد را ميجابر، و اياز و اورهان، صورت مي

تشخص است. هويت و بيبي« معروفي»گي صدا و زبان واحدی دارند. در كل، نثر زبان آيدين يا سورملينا و... همه

چندان خالقانه است و اعتنا و توجهي به اركان ديگر معروفي فقط درگير روايت كردن داستاني تكراری و نه

 شي دارد صرفا جهت تعريف و تمجيد از آيدين است.نويسي، از جمله زبان و نثر ندارد، و اگر نقداستان

 

 ـ توارد یا سرقت ادبی5
های دو اثر ادبي ابتدا بگذاريد از نظر فني چند اصطالحِ مطرح در نقد ادبي را توضيح دهيم. در بررسي شباهت

گي دو يا تواند محصول زندمي« تاثيرپذيری آگاهانه و تقليد»ی شباهت را مشخص كرد. بايست نوع و گونهمي

ترديد نفس كشيدن در يك فضای مشابه، به خلق آثاری با چندين نويسنده در شرايطي تقريبا يكسان باشد. بي

توان در بين شاعران و نويسندگان متعلق به يك نسل ديد، انجامد. اين مورد را ميها و ساختارهای مشابه ميدرونمايه

شود بلكه نوعي تقليد مجاز است. جامد. اين سرقت ادبي محسوب نميانيا آنچه كه مثال به پيدايي يك موج ادبي مي

كنند و درک محصول نياز مشترک يك نسل و يا بخشي از يك نسل است كه در شرايط واحدی زندگي مي

است، و در يك خانواده ادبي رخ مشابهي از محيط اطراف خود دارند. اين نوعي تاثيرپذيری معموال چندجانبه 

 ی تقليد باشد، بيشتر تقليد از ساختار است و نه مضمون.   از مقوله دهد؛ و اگرمي

افتد. به عبارت است از تاثيرپذيری ناخودآگاه كه بدون قصد و غرض قبلي و به شكلي غيرارادی اتفاق مي توارد

های اثر خود با اجتناب. در اين موارد نويسنده از شباهتبيان ديگر نوعي اثرپذيری طبيعي كه نه جرم است و نه قابل

 آثار ديگر ـ معموال تا زماني كه توسط منتقدها نشان داده شود ـ  آگاه نيست.

شود. پس از به كار برده مي« سازیپنهان»، از مفاهيم اخير و نظريات مدرن نقد ادبي است و در معنای بینامتنیت

بندی ابداع اين نظريه توسط ژوليا كريستوا اهل فن، بسياری از موارد تقليد، تضمين، توارد و... را ذيل آن دسته

ای از متون مختلف ر( اين است كه در يك اثر، فشردهاند. منظور از تاثيرات بينامتني در ادبيات )در اينجا نثكرده

ها از يكديگر نباشد. به اين ترتيب متون قبلي و چنان تلفيق شده باشد كه جز اهل فن، كسي قادر به تشخيص آن

 ماند. آن متون باقي نميی ای از همهشوند و چيزی جز عصارهمي« پنهان»ها در متن جديد تاثيرات آن

ن از نظر به تفصيل، به اين مقوله و انواع آ« ربايي يا سرقت ادبيسخن»ی جو در مقالهي صلح، علسرقت ادبی

  پردازد:موضوعِ سرقت، مي

ای را از كسي گرفته باشيم و بر اساس آن مقاله يا كتابي افتد كه ما ايدهسرقت ايده ـ سرقت ايده جايي اتفاق ميـ 1

 اصلي ايده كرده باشيم. نوشته باشيم، بدون اين كه ذكری از صاحب

M
.d

ela
sh

oo
b



 
18 

ی اصيل و ای ديگر نيز از همان مواردی است كه نويسندهگيری از طرح و ساختار اثر نويسندهـ سرقت ساختار ـ وام2

 صادق بايد در مقدمه كتاب خود آن را ذكر كند.

چه كسي در وجود چنان شود پنهان كرد، با اينگيری )و نه سرقت( علمي يا ادبي را نميجايي ـ اين نوع وامـ جابه3

سازی آن تالش كند، سارق ادبي تلقي خواهد شد. مثال وارد كردن همين تئوریِ سرقت ادبي يا توارد از اثر پنهان

 مرجع به اثر مقصد، بدون ذكر ماخذ آن.

كردن ـ سرقت در مالءعام ـ سرقتي است كه در آن بخشي از اثر ديگران را، معموال با اندكي تغيير به منظور گم 4

 رد، به نام خودمان جا بزنيم و ماخذ را ذكر نكنيم.   

ی خود را، كه قبال در جايي ديگر منتشر شده، به سهو يا به عمد، در ـ خودربايي ـ موردی است كه شخص نوشته5

 قالبي ديگر عرضه كند.

سخ يا انتحال ـ سلخ يا المام شمارد: مسخ يا اغاره ـ نچنين برميرا  «سرقت ادبي»الدين همايي خصوصيات استاد جالل

نام ونشان. )در اينجا برای وارد شدن به جزئيات هريك از اين مقوالت برگه و بيكاری يا دزدیِ بيو دغل شیادیـ 

 باشد.(نه فرصتي هست و نه اين امر در تخصص نگارنده مي

اثر ديگری را از لفظ و معني  اصطالح آن است كه در)غارت كردن ـ « اغاره»اما عمل عباس معروفي اگر از نوع 

 كنند( ارزيابي نگردد، يقينا از جنس توارد و بينامتنيت نيز نيست.«غارت »بردارند و به عبارتي متن مقصد را 

گفته شد كه در حالت تاثيرات بينامتني، جز اهل فن كسي قادر به تشخيص آن تاثيرات نيست. ولي بسياری از 

« خشم و هياهو»های اين رمان با آثاری مثل گان عادی ـ به شباهتـ حتي خوانندهگان رمان سمفوني مردگان خواننده

)نيكوس كازانتزاكيس( ]برای نمونه، « گزارش به خاک يونان»)ماركز(، مسخ )كافكا(، « صدسال تنهايي»)فالكنر(، 

 اند.)اسماعيل فصيح( اشاره كرده« دل كور»از اين رمان گرفته شده[، « سورملينا»نام 

هايي( كه خوانندگان مناسبت نيست كه برخي از نظرياتي )كامنتهمين ارتباط )پنهان ماندن تاثيرات بينامتني( بي در

كافه »های ذيل از سايت جا نقل كنيم. )كامنتاند را، در اينعادی در فضای مجازی در مورد سمفوني مردگان نوشته

 اند.(استخراج شده« داستان

مشاهده « سمفوني مردگان»علي حاتمي، و « مادر»اسماعيل فصيح،  «كوردل»ـ سالم. بنده شباهت عجيبي بين سه اثر 

 پردازی و خصوصيات و جريانات و...ام، از نظر شخصيتكرده

 .افتادم صد سال تنهاييـ با سالم. من وقتي كتاب رو خوندم خيلي ياد كتاب 

كنه، ولي اينجا چون ايرانه، آيدين و آيدا خواهرش ازدواج مي« ربكا»با « يوخوزه آركاد»، صدسال تنهاييـ توی 

ای بود چند سال تو يك حالت قرنطينه« سرهنگ آئورليانو» بعد مثال( يهمنظور رابطه عاطفيد!! )فقط همو دوست دارن

آيدينم همينطور بود،  ميمای مهم زندگيشو گرفت و اتفاقاتص ودش به وجود آورده بود و احتماالكه خودش برای خ
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در صدسال تنهايي « رميديوس خوشگله»پرواز ! عوض كرده بود« سازیی پنكهكارخونه»با « ی موزكارخونه» يا مثال

هاش ميگه برادر بزرگتون های سال به بچههم شبيه پرواز يوسف به وسيلة چتر پدرشه، توی صدسال تنهايي مادر سال

 .هپرواز كرده كه به اين روز افتاد

ش به دست آيدين نرسيد... هرچي خوندم متوجه ـ سالم. فقط اگه ممكنه بگيد كه سورمه چه جوری مُرد، چرا بچه

 .نشدم

 اين پانزده سال كجا بود؟ خواست بياد سراغش؟سال دختر آيدين مي 15سورمه چرا مُرد؟ چرا بعد از ـ ممنون. 

 !بافه؟ه بعد كلي هزيون توی فصل چهار به هم ميكنآيدا چي؟! اتفاقات به اين مهمي رو ول ميـ سالم. 

خوره كه هيچ اعتقادی بهش نداره )يعني همون خرافات( مگر مغز چرا آيدين از جايي ضربه ميـ يك چيز ديگه... 

شود و ]بنابه باورهای خرافي ايرانيان قديم، خوردن مغز چلچله موجب ديوانگي و جنون مي !كنه؟چلچله خل مي

 .[شدهدشمن يا رقيب استفاده ميبرای حذف 

خوندم به نظرم ـ اصال آيدا چرا خودكشي كرد؟ چرا نرفتن پيگيری كنند؟ آخرِ ماجرا رو هم، اگه اين نقد رو نمي

گفتند گفتيم گفت گفتي خواهند گفت، « گفت: آيدين منو نكش. گفتم: تو هم منو نكش!. »اومدبسيار مسخره مي

 قاطي كردم كال!

ديد، نوشته ويليام فاكنره. از همه نظر. پيرنگ داستان، زاويه« خشم و هياهو»برداری از رمان اين رمان كپيـ به نظر من 

 .هاروايت و... حتي تعداد فرزندان خانواده اورخاني، تعداد پسرا و دختر، تعداد روايت

ای كسي كه توی همچين خونواده انصافي شده.بي« اورهان»ـ به نظر من چه توی اين نقد و چه توی داستان، راجع به 

گن برادركُش ولي مگه كل ره. بهش ميديوانه بودن، توقع بيشتری ازش نميبزرگ شده باشه كه واقعا همشون نيمه

اعضای خونواده نبودن كه يوسف رو توی اتاق با كلي سوسك و حشره ول كردن به اميد اين كه بميره؟! پس چرا 

شم اومده؟ از طرف ديگه اورهان بود كه به قول خودش اون همه وقت تو اون مغازه قدر تو چاين« اورهان»فقط كار 

شو با كسي تقسيم كنه كه بدون هيچ زحمتي )البته نسبت به ای تموم دسترنجند، حاال چطوری بياد و يه دفعهجون كَ

بود. مادری كه انگار شه؟ اورهاني كه هيچ وقت برای مادرش مهم نای صاحب نصف همه چيز مياورهان(، يه دفعه

خواست از اون مراقبت كنه. اورهان از دار دنيا فقط يه بچه داشت و اونم آيدين بود و حتي تو اوج بدحاليش مي

خواست برای ادامه دادن راهش. ولي آيدين رو بيشتر دوست داشت وگرنه براش هيچي نبود حتي پدرشم اونو مي

 خواهي كنه؟!جورايي معذرتچرا بايد با اون همه غرور بره پيشش و يه 

در « سرهنگ آئورليانو»شباهت به چندين سال زندگي كردن ی آيدين در زيرزمين كليسا، بيزندگي چهار سالهـ 

 هاست. يك دخمه نيست. اتفاقا همين دوران در هر دو رمان منشاء تكامل شخصيت

 موراكامي انداخت.ی هاروكي نوشته« كافكا در كرانه»سبك داستان، منو به ياد ـ 
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اسم « اسبيرام»هارو اشتباهي تو داستان آوردن؟ برای مثال از اين متعجبم كه آقای معروفي برای چي اسامي مكانـ 

كنه از زبان و يا اينكه يه جايي نقل مي« شورابيله»همون « شورآبي»يه كه چسبيده به اردبيل، و يا «اسبيشام»درستش 

 !گذشتيم. در صورتي كه مسير سرعين با شورابيل يكي نيست« شورابيل»و از « سرعين»يم اورهان كه راه افتاديم رفت

انداخت. از اين جهت كه  صدسال تنهاييآلودی بود كه من رو مثل بسياری دوستان ديگر به ياد رمانِ بسيار غمـ 

ند. ولي اينكه نوشته بوديد های انساني تكرار شد و عاقبت همه مردند و هيچ بر جای نموهمون خشم و نفرت و عقده

 .انداخت كمي برايم عجيب بود مسخ كافكاشما را به ياد گرگوار سامسا در  وسفي

ی با خوندن نظرات دوستان به نظرم رسيد اين كه، اين كتاب خوانندگان را ياد بسياری آثار ديگر انداخته، نشونهـ 

 قدرت نويسنده است يا ضعف او؟!!

 

   ـ خشم و هیاهو6
 ای است زندگي قصه»

 « شود.كه توسط ابلهي روايت مي

 )ويليام فاكنر(

یِ هاست. در اين رمان چهار روز از زندگيِ خانوادهی كامپسونوهياهو حكايت زوال خانوادهكتاب خشم»
با چهار راوی مختلف روايت شده است. )فرزندان: كوئنتين، كدی، جيسون، بنجي( در چهار فصل، « هاكامپسون»

 ی تاريخي آن جنگ داخلي آمريكا است.  زمينهو پس 1928ـ  1898های ف زمانيِ وقايع داستان، سالظر
شود. بنجي جوانترين فرزند خانواده و از نظر فصل اول از نگاه و زبان بنجي )مقايسه كنيد با نام سوجي( روايت مي

ی اتفاقات در اين فصل ندارد، در نتيجه همهافتاده است. او هيچ درک درستي از مفهوم زمان ذهني معلول و عقب
 شود.درهم گره خورده و بدون سير منطقي زماني روايت مي

كوئنتين درگير ذهنيات و خاطراتش است. او شود. فصل دوم توسط كوئنتين )بزرگترين فرزند خانواده( روايت مي
به دستان خويش كنترل كند. كوئنتين در  داند. او سعي دارد كه زمان رازمان را عامل بدبختي و سقوط بشريت مي

اندازه به خواهر خود، كدی، عالقه دارد. نتين بيئيابد. كونهايت برای متوقف كردن زمان، راهي جز خودكشي نمي
 دهد.دار شده است و همين موضوع كوئنتين را عذاب ميآن كه ازدواج كرده باشد بچهكدی بي

ی ثروت است. برخالف رحم و شيفتهاو برادری بيشود. وشياد روايت مي فصل سوم از زبان جيسون، برادر سودجو
داند برای سودجويي، كه بايد از آن به بهترين وجه در ، جيسون زمان را مفهومي مي«زمان»ی نگاه كوئنتين به مقوله

او فرصتي  ، برایجهت كاسبي كردن و بهره بردن مادی استفاده كرد. جيسون معتقد است مرگ اعضای خانواده
كند كه  مانعي از سر هايش برسد. با مرگ هريك از اعضا خانواده، جيسون احساس ميكند تا به خواستهفراهم مي

ی نامشروع خود را از مادرش جدا كرده و پيش خود نگه داشته راه او برداشته شده است. جيسون كه خواهرزاده
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اش را از خانه بيرون كند، بنجي را نيز است، خواهرزاده است، مصمم است پس از مرگ مادرش، كه به سختي بيمار
 ها را به تنهايي باال بكشد.ی كامپسنی مال و اموال خانوادهبه بيمارستان رواني بفرستد و سپس كليه

فصل چهارم و پاياني از زبان دِلسي )آشپز خانواده( كه به نوعي شاهد زوال و فروپاشي خانواده كامپسون بوده است، 
 «گردد.يت ميروا

اند كه نيازی به وارد شدن به درشتوهياهو و سمفوني مردگان به قدری آشكار و گلهای دو رمان خشمشباهت

 كنيم.ی بسيار كوتاهي ميها اشارهبينيم. با اين حال به چند مورد از اين شباهتجزئيات و بررسي تطبيقي دو اثر نمي

)زمان(، « ساعت»، «آب»، «هاسايه»وهياهو عبارت باشند از: نمادين در خشم های تكرارشونده وماناگر برخي از اِله

)زمان(، كليسا، همان وظايف را « ساعت»، «شورابيل»»، «هاكالغ»عيدپاک؛ در سمفوني مردگان نمادهای مشابهي مثل 

 به عهده دارند.

كوئنتين كه در آستانه رفتن به بارداری خارج از ازدواج كدی )خواهر( به فروپاشي عاطفي « وهياهوخشم»در 

انجامد. در سمفوني مردگان خودسوزی آيدا )خواهر( همان تاثير را بر آيدين دارد كه است، مي« دانشگاه هاروارد»

كند؛ و است. فاكنر نام پدرِ فرزند نامشروع كدی را در رمان خود افشاء نمي« تهران و دانشگاه»در آستانه رفتن به 

كند دسوزی آيدا را. سرنوشت كوئنتين و آيدين هم به نوعي مشابه است. يكي خودكشي ميعباس معروفي علت خو

های زن در هر دو رمان، به سرنوشت تلخي شود. از سويي ديگر كدی و آيدا به مثابه شخصيتو ديگری ناپديد مي

 زند.[كند و آيدا دست به خودسوزی ميگری سقوط ميشوند. ]كدی به روسپيدچار مي

جنگ « سمفوني مردگان»ی رمان زمينه، جنگ داخلي آمريكاست و پس«خشم و هياهو»ی وقايع رمان مينهزپس

ی تاريخي تاثيری بر سير حوادث رمان ندارد )به جز فرود زمينهجهاني دوم. هرچند در رمان عباس معروفي اين پس

ها در مورد رويداد اشغال ندن روزنامهی كتاب به خوابيش از سه صفحهدر سمفوني مردگان چتربازهای متفقين(. 

 كند.كشور توسط نيروهای روس و انگليس اختصاص داده شده، كه حذف آن خللي در روايت ايجاد نمي

طرفانه خود نسبت به پردازی فاكنر كه معروفي فاقد آن است، حفظ جايگاه و نگاه بييكي ديگر از نقاط قوت داستان

لكِ ی مثبت و بيهاست. در حالي كه معروفي حاضر است كل رمان را فدای حفظ چهرهرويدادها و شخصيت

 آيدين كند. )به اين موضوع جلوتر خواهيم پرداخت.(  

هايش كرد، هرگونه پيوستگي زماني را از نوشتههايش استفاده ميذهن برای نوشتن كتاباز جريان سيالفاكنر غالبا 

كرد و با شكستن زمان خطي، مدام بين گذشته و های مختلف برای روايت داستانش استفاده ميكرد، از راویدور مي

ای كه هر استوار است به گونه« تداعي»اصل  بر« ذهنسيال»ی جريان دانيم شيوهحال در نوسان بود. چنان كه مي

ات شود. اما سياليو رويدادی ديگر و در زماني ديگر مي صحنه، هر واژه هر گفتگو باعث شيفت داستان به خاطره

ای بعد گيرد كه چه خاطرهها در سمفوني مردگان، چنين نيست. نويسنده به طور دلبخواهي تصميم ميذهنِ شخصيت
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ی ديگر روايت شود يا به ذهن بيايد. در اثر معروفي اين موضوع )صناعت ادبي( با استفاده از رهيا قبل از خاط

و يا « جا را سفيد كرده بودبرف همه»يا « باريدباران همچنان مي»افتد: اتفاق مي« بندترجيع»بيه يا چيزی ش« پاساژها»

كند به ؛ و به دنبال آن زمان و خاطره شيفت مي«گفتند: برف برفها خشك نشسته بودند و ميها روی شاخهكالغ»

 ای در زماني ديگر كه هيچ ارتباطي با خاطره قبلي ندارد.خاطره

خشم و »هايش با االهه بقراط در مصاحبه با عباس معروفي سواالت دقيقي درباره سمفوني مردگان و شباهت

د، ولي معروفي به جای پاسخ مشخص به سوال پرسی ويليام فاكنر و همچنين ابهامات موجود در رمان مي«هياهو

معناگويي ماند به بيجا كه درميپردازد يا به فحاشي و تخريب منتقدين. همچنين آنيا به تعريف از خود مي مشخص،

اما در سمفوني مردگان مقلدهای نابالغ ناچار به زندگي گياهي »گويد: بَرد. برای مثال در پاسخ به سوالي ميپناه مي

ادند تا جايي كه اورهان پيش از كشتن شاعر، آن صحنه ]كشتن يوسف[ را ايجاد كرد. راه ديگری هم وجود تن د

كننده مصاحبهو وقتي « شد حرفي زد؟تر از اين ميدانم، آيا روشننداشت. نه برای اورهان، نه برای نويسنده. نمي

كنيد تم كه اولين بار است و شما داريد  تالش مينمي دانم. اما گف»گويد: پرسد، عباس ميمعنای اين جمله را مي

تجاهل »ماند به منظور تحقير مخاطب به صنعت اين روش معروفي است. هرجا كه درمي« مشت بسته مرا باز كنيد.

سواد است كه ارزش خواهم بگويم يا اين كه مخاطب چنان حقير و بيدانم و نميآويزد. كه مثال ميمي« العارف

 ارد.گويي ندپاسخ

همچنين در مقابل سوالي پيرامون علت خودسوزی آيدا، داستاني از مردساالری و آنيما و آنيموس و... به هم 

ها را برايش فرموله كرده است. اين در گي كسي اينبافد، آن هم چنان گسيخته و درهم كه پنداری به تازهمي

گردی در نشريه كلك )شماره سوم، بهمن و اسفند حالي است كه ده سال قبل از مصاحبه با االهه بقراط، در ميز

اوال من مجاز نبودم كه قبال دوربين را از اردبيل به آبادان ببرم كه ببينم »( در پاسخ به همين سوال گفته بود: 1369

 «كند... در مورد سورملينا هم بگذاريد مسئله همچنان باقي بماند.آيدا چطور خودسوزی مي

كند و در مقابل های سمفوني مردگان و خشم و هياهو را فهرست ميموارد زيادی از شباهتوقتي االهه بقراط  

من منتقد از سر تفنن نيستم. دارم عمرم را »دهد: دهد، باز هم عباس با فرار به جلو چنين پاسخ مينويسنده قرار مي

ام و . راستش را بخواهيد با چراغ آمدهگذارم. بنابر اين چطور ممكن است ناشيانه به كاهدان بزنم؟ نهپای كارم مي

ام كه ترم. هميشه گفتهبرم. كمي هم از نقدهای شكمي چهار تا آدم متر به دست، باهوشكاالی گُزيده هم مي

ام و هيكل و قيافه ميزهگويم. تنها مشكلم اين است كه ريزهخواهم يك رمان خوب بنويسم و باز هم ميمي

 (11)«شوم.ق بدی هم دارم كه زود با همه خاكي مياندازی ندارم. يك اخالغلط

گير كننده پيشود. چرا مصاحبهها را متوجه نميكاری در مصاحبههمه مالحظهی اين سطور واقعا دليل ايننگارنده

رمان »و « ميزه و خاكي بودنريزه»شونده را مجبور به دادن پاسخي صريح كند. ميان شود تا مصاحبه خود نميسوال
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دانيد، آيدين من مي»گويد: ، چه ارتباطي هست؟ معروفي در پاسخ به مبهم بودنِ عاقيت آيدين مي«خوب نوشتن

آنقدر در جامعه گشت و گشت تا به چهره احمد ميرعاليي درآمد، چرخيد و در شهر شعر سرود تا به چهره محمد 

دانم. من كمي رمانتيكم و ده... چه ميزاده، سعيدی سيرجاني، پوينمختاری، با طناب خفه شد. به چهره زال

 (12)«تان دهم.های كهن صحنه جنايت را نشانخواهم مثل كالسيكنمي

نبوده و « رمانتيك»قدر هم كند كه در شرح كشته شدن يوسف به دست اورهان آناما عباس معروفي فراموش مي

 اندازد!كارهای صادق چوبك ميی قتل را در دو صفحه چنان ترسيم كرده است كه آدم را به ياد صحنه

پرسد، معروفي وقتي االهه بقراط از شباهت بسيار نزديك شخصيت يوسف و موسرخه در داستان عزاداران بَيل مي

خور است، فاضالب بلندپرواز است، هاست، نابالغروس مقلد يوسف» كند:بيان مي موسرخه را با يوسف هایتفاوت ابتدا

دانم. من باشد. نمي« موسرخه»شايد هم يوسف همان »ها: «دانمنمي»و سيل « العارفتجاهل»سپس باز هم « نيست و....

 (13)«ام.كمي هم تناسخي

 

 کورـ دل7
« كوردل»اند، رمان با آن اشاره كرده« سمفوني مردگان»های هايي كه خوانندگان به شباهتيكي ديگر از رمان

جزء   70و  60های منتشر شده است. آثار اسماعيل فصيح در دهه 1351ی اسماعيل فصيح است. اين رمان سال نوشته

بسيار مشابه « كوردل»توجهي از سوی خوانندگان همراه بود. شخصيت مختار در آثار پرفروش بود كه با استقبال قابل

رد مسلك و روشنفكر است و قصد داشخصيت اورهان است. مختار هم با كتك زدن برادرش ـ رسول ـ كه عارف

ی مردم برای تحصيل به فرانسه برود )آيدين هم قرار بود برای تحصيل به تهران برود( او را معلول، ديوانه و مسخره

اندوزی بر كند. در اينجا نيز مختار ـ همچون جيسون و آيدين ـ نمادی از تفوق مالجويي و سرمايهمحله مي

 روشنفكری و انديشمندی است. 

نگاری رو هستيم كه از طريق خاطرهای روبههم با سرگذشت زندگي خانواده« كوردل»مان ی ديگر اين كه در رنكته

باشد. مايه داستان همان مشكالت ارث و حسد و حرص و آز و بخل و سودجويي و... ميشود، و درونروايت مي

. اگرچه اعضای ی خواربارفروشي استهم، صاحب چندين مغازه« كوردل»پدر خانواده )ارباب حسن( در رمان 

هستند و وقايع رمان بيشتر حول  نوادهی ارباب حسن پُرشمارتر است ولي سه شخصيت اصلي آن، سه پسر خاخانواده

ست، با اين تفاوت كه در رمان فصيح روايت ی تاريخي دو رمان يكيزمينهگردد. پسهمين سه شخصيت مي

ی تاريخي خود اتفاق داستاني و تاريخي ارتباط بيشتری با يكديگر دارند، و رويدادهای داستان معموال بر زمينه

داری تجاری در ايران را و رشد مالي او، چگونگي تكوين و رشد سرمايهافتند. فصيح توسط شخصيت مختار مي

وكار بيزار است و عالقمند موسيقي است )آيدين ی آريان ـ كه از كسبعلي ـ فرزند ديگر خانوادهدهد. يا نشان مي
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ج ترقي تبديل به ای ثروتمند و بانفوذ، با پيمودن مدارپس از ازدواج با دختری از خانوادهاما شيفته شعر است(، 

اندک قوام يافتند و به ايفای نقش در ساختار مرداد، اندک 28شود كه پس از كودتای هايي مينماينده بوروكرات

« سمفوني مردگان»ی پيرمردی ناشناس در ی آتش گرفتن خانهقدرت سياسي پرداختند. )اين را مقايسه كنيد با حادثه

 گردد!(مي« قمصد»كه تازه با كمك الهام يكتا نماد 

ساختاری « كوردل»بيشتر در مضامين است تا ساختار. « سمفوني مردگان»و « كوردل»های رسد شباهتبه نظر مي

 شود.كالسيك دارد و كل داستان از ديد دانای كلِ محدود )صادق آريان( روايت مي

   

 داشتمـ بار دیگر شهری که دوست می8

نويسي عباس معروفي ی داستان، در مورد شيوه«داشتمديگر شهری كه دوست مي بار»ی كتاب نادر ابراهيمي نويسنده

برم برای به شهرت رساندنش، كساني بسيار ست به نام آقای عباس معروفي، كه گمان ميشخصي»... گويد: مي

 دستگاهي براند؛ اما اين كار شدني نيست كه نيست... نگهداشت شهرتِ كاذب از هيچ اند و سرمايه نهادهكوشيده

چيد، تكه آثار ديگران را، باحوصله و دقت تمام برمياين آقای معروفي به نحو زيبا و غريبي تكهحتي سيا...  آيد ـنمي

آورد ـ با نهايت مظلوميت و كرد و يك كلِّ سارقانه پديد ميها رد ميالی آن، نخي از البهنهادكنار هم مي

شاق مشغول باشد. من در طول چهل و چند سال كار با قلم، بسيار بسيار معصوميت. شايد هنوز هم به همين كار 

كامل موضوع، ماجرا، و شخصيت آثار  روشنفكراني را كه با نوک زدن به آثار ديگران، و حتي سرقتام شبهديده

ند. اما اين آوراند و هنوز هم ميروشنفكرانه فراهم آوردهديگران، اسباب حضور و سربلندی خود را در محافل شبه

ی قابل مطالعه برای روانشناسان و رفتارشناسان. او ـ برای نمونه انگيز است. يك نمونهنظير و شگفتآقا، به راستي، بي

روشنفكرانه مصرف كرد اما داستانِ شبهرا در يك شبه« داشتمبار ديگر شهری كه دوست مي»هايي از كتاب ـ بخش

داستان خوانش داشته باشد... های ديگر آن شبهتغيير بدهد و بسازد كه با بخشالخط مرا آن طور حتي نتوانست رسم

زماني كه همين كتاب آقای معروفي منتشر شد ـ شايد هفت، هشت سال پيش ـ گروهي از خوانندگان من كه از 

اه، محكوميت اين آشنايي داشتند، از من خواستند كه با مراجعه به دادگ« بار ديگر شهری...»وپنج سال پيش با  بيست

فكر «. باد او را با خود خواهد بُرد.»ها جواب دادم، كمي صبر داشته باشيد! آنجوان را طلب كنم؛ اما من به همه

 (14)«كردم؟كنيد اشتباه ميمي

وشت اين سرن«. باد با خود بُرد»بد نيست اشاره كنيم كه متاسفانه خودِ نادر ابراهيمي را خيلي زودتر از عباس معروفي، 

خزند. ابتدا خشك شدن سرچشمه به آغوش قدرت مي و هنرمندانيِ است كه از موضع اعتراض تمامي نويسندگان

به اردوی حاكمان از راه رسيده،  57خالقيت و سپس سقوط و فراموشي. نادر ابراهيمي پس از شكست انقالب 

  (15).هنری خود را رقم زدادبي ـ پيوست و با اين كار، پايانِ زندگي 
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كساني بسيار »كند به اين كه برای به شهرت رساندن عباس معروفي، نادر ابراهيمي در اين مصاحبه اشاره كوتاهي مي

ی اين سطور اين موضوعِ مهمي است و نبايد ناديده گرفته شود. برای از نظر نگارنده« اند.اند و سرمايه نهادهكوشيده

ای است. جدای از روابط نزديك عباس ياز به تالشي گروهي و رسانه، ن«شاهكار»تبدبل يك اثرِ زيرِ متوسط به يك 

و رياست جمهوری رفسنجاني؛ « جنگ هشت ساله»طلب( در دوران پس از معروفي با نهادهای دولتي )اصالح

ند. ای داشته و هنوز دارانتشارات اطالعاتي ـ امنيتي ققنوس و خانم الهام مهويزاني )يكتا( در اين زمينه نقش برجسته

، مسئول سازمان مخفي حزب توده بود. وی پس از يك دستگيری كوتاه مدت، مخفيانه شروع به مهدی پرتوی)

و اعدام بسياری از اعضاء شناسايي  های امنيتي جمهوری اسالمي كرد و در دستگيری، بازجوييهمكاری با سازمان

را با عفو زودهنگام گرفت. پرتوی پس از  های خودنشده و مخفي حزب توده دخالت مستقيم داشت. وی مزد خيانت

مشغول به « های سياسيموسسه مطالعات و پژوهش»، در «(ایتوده»آزادی به همراه عبداهلل شهبازی )از ديگر خائنان 

 1398هم بود. در دی ماه  انتشارات ققنوسكارِ تحريف تاريخ چپ شد. دست آخر اين كه پرتوی از مسئوالن 

ای از . همكاری پرتوی با انتشارات ققنوس هميشه )شايد به دليل حفظ امنيت جاني!( در پردهپرتوی از از دنيا رفت

وی در حال »شد كه پرداخت، فقط اشاره ميابهام و با حدس و گمان همراه بود. در مقاالتي كه به زتدگي او مي

اش را از كاری ضرورتنهانپس از مرگ پرتوی ديگر اين پ«. حاضر در يك موسسه انتشاراتي مشغول به كار است

مهدی پرتوی مترجم و »ی اين شايعات مهر تاييد زد: دست داد و انتشارت ققنوس با پيام تسليت خود، بر درستي همه

های تاريخ و علوم های اخير عناوين زيادی از كتابگر تاريخ معاصر ايران و جهان درگذشت. او در سالپژوهش

باد. انتشارات ققنوس و همكاران اين نشر درگذشت او را به خانواده امش گرامياجتماعي را ترجمه كرد. ياد و ن

« ازل تا ابد»، اما مهويزاني كيست؟ الهام يكتا مهويزاني هنگام نوشتن كتاب .«گويدايشان و اهل قلم تسليت مي

ها و ای از مصاحبهزنجيرهی نقد ادبي يا نويسندگي! بعد از اين كتاب، دانشجوی زبان انگليسي بود، بدون هيچ سابقه

آنها توسط ققنوس منتشر شده بود، انجام  گفتگوها را با نويسندگان مختلف، به ويژه با نويسندگاني كه كتاب

 شود.شناخته مي« ويراستار»دهد. خانم مهويزاني در حال حاضر بيشتر به عنوان مي

دانست. بسياری از توهمات مربوط به « مفوني مردگانس»كتاب « المسائلحل»توان را به جرات مي« ازل تا ابد»كتاب 

سمفوني « »تاثيرپذيریِ»رمان معروفي در اين كتاب پرداخته شده است. برای مثال خانم مهويزاني تالش كرده است تا 

های اساسيِ عباس معروفي را پنهان شده، برجسته سازد تا ديگر سرقترا به شكلي اغراق« خشم و هياهو»از « مردگان

و برخي نهادهای ديگر با تبليغات « انتشارات ققنوس» يبا موفق بوده است. از طرفي ديگرند؛ و در اين راه تقرك

ها، اهدای جوايز صدمن يه غاز ادبي و... معروفي را به مقام سازیهای متعدد، حاشيهها و بزرگداشتگسترده، همايش

ها را برای كنند و آنی خاطرات جعلي او را فراهم مياشاعه یكشند، زمينهبرمي« نسل سوم»ی ترين نويسندهبرجسته

نام )برای مثال احمد شاملو و های ادبيِ صاحبسازند. خاطراتي كه نهايتا يا به تخريب چهرهبسياری باورپذير مي
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، و اخيرا ی خشن جنايتكاراني از قبيل عطاءاهلل مهاجراني، محسن سازگاراگردد يا به تلطيف چهرهگلشيری( منجر مي

 ابراهيم رئيسي... 

ی آن با نام ی ويرايش شدهمنتشر شد و نسخه 1372سال « مرگ رنگ»پيش از اين گفته شد كه چاپ نخست كتاب 

ها سرقت شده بود و ی اعتراضات برخي نويسندگاني كه از آن. پس از چاپ اول و مشاهده1384در سال « ازل تا ابد»

ی خانم فرزانه منصوری، همسر نادر ابراهيمي( و خصوص اعتراضات پيگيرانهيي )بههنوز در قيد حيات بودند از سو

خوانده بودند، از سويي ديگر؛ خانم مهويزاني و ديگر « برداریكپي»انتقادهای منتقديني كه كتاب معروفي را 

دات و همچنين ، در جواب اين انتقا«حرف آخر»به ناچار در ويرايش جديد در پايان كتاب و در بخش « شركاء»

 كننده نبود ـ ارائه كردند:ی همسر نادر ابراهيمي توضيحي ـ كه به هيچوجه قانعگاليه

«[ داشتمبار ديگر شهری كه دوست مي»يار وفادار نادر ابراهيمي اصرار داشت جايي به اين نكته ]تاثيرپذيری از »... 

ار اين سطرها را نوشتم تا همگان بدانند عباس معروفي در ی اين مهربانو، ناچاشاره كنم. برای ادای احترام به خواسته

داشتم، به ويژه برای پرداخت بخش غرق شدن مرد قايقران رمان سمفوني مردگان، از بار ديگر شهری كه دوست مي

مان استفاده كرده است!![ و دوستان اورهان در موو« چيقايق»ران در رمان خود از ی قايق]البته معروفي به جای واژه

آن را به شكل  الزامي نداشته است شان، هيچبه رغم اصرار جناب ابراهيمي و همدل محترميكم سود جسته است و 

  (16)«ايتاليك يا سياه يا در گيومه مشخص كند؛ زيرا كار هنرمندِ نويسنده يا شاعر اين نيست.

ی منتقد ادبي كامال دارد ولي از كار و وظيفهاشراف « كار هنرمندِ نويسنده يا شاعر»ظاهرا خانم مهويزاني اگرچه به 

« شدگانذوب»و يكي از « رفوگر»، بلكه بيشتر به شكل يك «منتقد»اطالع است. او در كتاب خود نه به عنوان يك بي

هم به هر ی آن است، آنهای رمان و نويسندهها و ضعفكار او رفع و رجوع نقص شود.در واليت معروفي ظاهر مي

اش خود و كتاب« مراد»كاری و تحريف و سفسطه فروگذار نيست. الهام يكتا برای در اين راه از هيچ فريب قيمتي؛ و

داشتم را من نوشته ای كاش بار ديگر شهری كه دوست مي»نويسد: گردد كه با وقاحت ميچنان ارزشي قائل مي

      (17)«كرد.بودم تا عباس معروفي آن را در رمان سمفوني مردگان استفاده مي

ی غرق شدن به صحنه« سمفوني مردگان»بر « بار ديگر شهری...»كتابِ « تاثير»برخالف ادعای خانم مهويزاني 

، 156، 142های شود. در سمفوني مردگان، آيدين/معروفي مصدر شعرهايي است كه در صفحهقايقران محدود نمي

بار »از كتاب « دومنامه »از آيدين/معروفي را با « هاهروزها و لحظ»خوانيم. در اينجا شعرِ مي 189و  250، 192

، «بار ديگر شهری...»كنيم. ]اين را هم به خاطر داشته باشيم كه تاريخ نگارش و انتشار كتاب مقايسه مي« ديگر...

 است.[ 1345اسفند 

بدان كه همه كس دانم./ اما ست/ من خوب ميی بازیمن خوب آگاهم كه زندگي يكسر، صحنه»نادر ابراهيمي: 
 (52)ص.« های حقير آفريده نشده استبرای بازی
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دانم./ اما بدان كه همه برای ی بازی است/ من خوب ميدانم كه/ زندگي يكسر صحنهمن خوب مي»عباس معروفي: 

 (250)ص« اند.های حقير آفريده نشدهبازی

و به روزهايي كه هزار نفرين،  نفرين خواهي كرد. شدگي راتسليم باری بينديش كهبه روزهای اندوه»نادر ابراهيمي: 
 (52)ص« گرداند. ای را برنميحتي لحظه

شدگي را نفرين خواهي كرد./ به روزهای مالل/ و به باری بينديش كه تسليمبه روزهای اندوه»عباس معروفي: 

 (289)ص« گرداند...ای را برنميروزهايي كه هزار نفرين حتي لحظه

ی گردند./ به زمان بينديش و شبيخون ظالمانهها هيچگاه بازنميبه ياد داشته باش/ كه روزها و لحظه» نادر ابراهيمي:
 (53)ص.« زمان

ی خون ظالمانهيگردند./ به زمان بينديش و شبها هيچگاه بازنميبه ياد داشته باش/ كه روزها و لحظه»عباس معروفي: 

 (53)ص« زمان.

 (62)ص.« ات را فراموش نكنهای زمستانيليای من!/ لباسرجعتي بايد ه»نادر ابراهيمي: 

 (251)ص« ات را فراموش نكن.های زمستانيتوانم گفت/ جز اينكه لباسديگر چه مي»عباس معروفي: 

معروفي از اثر نادر ابراهيمي را به « تاثيرپذيری»ها را نبيند و تواند اين رونويسيمي« ازل تا ابد»تنها منتقد نابينای 

 محدود كند.« بخش غرق شدن قايق»

گوی تبديل پارسي« شاعران»ترين خبر از آن كه سي سال بعد، عباس معروفي به يكي از بزرگپور بيپيمان دهقان

آورد و يا اگر به ياد های بسياری، شعرهايش را به ياد نميآيدين[ شاعری است كه در لحظه»]نويسد: خواهد شد، مي

های شاعرانه باعث شده است آيدين به اتمام است. در واقع ضعف عباس معروفي در ساحتآورد، پراكنده و نمي

 (18)«های ديگران پناهنده شود.متن

از كتاب نادر ابراهيمي، بالفاصله مهويزاني در دفاع از عباس معروفي وارد گود « رونويسي»به دنبال آشكار شدن اين 

 آشكار دارد.« سرقت»( سعي در الپوشاني اين 1370ای با او )شود و با ترتيب دادن مصاحبهمي

كرديد روزی چنين ی كرمان سروديد، فكر ميها را در سربازخانهكه شعر روزها و لحظه 1355سال »الهام يكتا: 

 (19)«كاربردی پيدا كند؟ عباس معروفي: نه.

يك بيت يا مصراع، مَثَل يا آيه و  ،«تضمين»اند. اما در دانسته« تضمين»ی برخي از منتقدان اين تشابهات را از مقوله

ی به عاريت مو! ضمن آن كه در تضمين اگر قطعهشود، نه شعری در دو صفحه و آن هم موبهحديث آورده مي

ی متن دوم موظف است گرفته شده چندان معروف نباشد كه بسياری از خوانندگان مرجع آن را بشناسند، نويسنده

 ای كه از او نقل كرده است را معرفي كند.ری، نام نويسندهدر پانويس يا به شكل ديگ
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روييم. حتي اگر صدبار ديگر عباس معروفي و مهويزاني و... تكرار كنند وقيحانه روبه« سرقت»اما در اينجا ما با يك 

 و در دوران سربازی نوشته است و دستخط آن موجود است)!!( باز هم هر 55كه اين شعر را نويسنده در سال 

را روی ميز گذاشته و عينِ آن را « بار ديگر...»خان معروفي، كتابِ شود كه عباسی دقيق و عاقلي متوجه ميخواننده

 .  داده است انجام «اردبيل در گذرگاه تاريخ»كرده است، درست همان كاری كه با كتاب « رونويسي»

 

 ـ اردبیل در گذرگاه تاریخ9

ها گسترش يافته ( بر اساس آن1368« )سمفوني مردگان»هايي باشيم كه رمان ناگر بخواهيم در جستجوی متن يا مت»

( خواهد بود. 1299ـ  1382تاليف بابا صفری )« اردبيل در گذرگاه تاريخ»ها، كتاب ترديد يكي از آن متناست، بي

د آن تنيده شده های گوناگون در تاروپوگيری دارد و به شيوهحضور چشم« سمفوني مردگان»اين متن در سراسر 

شنوييم... نويسنده ]معروفي[ نه تنها برای است؛ تا آنجا كه گاه به جای صدای عباس معروفي، آوای بابا صفری را مي

كند كه هايي را خلق ميگيرد، حتي در مواردی شخصيتبازسازی رويدادهای تاريخي از متني تاريخي وام مي

شويم كه سموني مردگان بر هايي را يادآور مي. در اين نوشتار لحظهاندهای واقعي بودهی شخصيتشدهبرابرسازی

 نوشته شده است. « اردبيل در گذرگاه تاريخ»اساس تاثيرپذيری مستقيم از كتاب 

 ی پهلویاز دوران قديم تا ظهور سلسلهتاليف بابا صفری در سه جلد منتشر شده است: جلد اول « اردبيل در...»كتاب 

 1320اردبيل از سوم شهريور (، و جلد سوم 1353) اردبيل در زمان سلطنت موسس سلسله پهلوی (، جلد دوم 1350)

 (20)«گيرد.را در بر مي (1362) 1357تا انقالب 

سمفوني مردگان از كتاب بابا « اثرپذيری مستقيم»الهام يكتا كه به دليل ارتباط نزديك خود با عباس معروفي، از 

( ـ نه تنها به اين 1372اب خود ـ مرگ رنگ، نقد و بررسي رمان سمفوني مردگان )صفری آگاه بوده است، در كت

ای است كه ی الهام يكتا به گونهشيوه»نپرداخته است بلكه برعكس، سعي در پنهان كردن آن دارد. « برداریكپي»

توان گفت او آگاهي حتي مي نهد وها را در مسير نقد با خواننده در ميان نميآگاهي و دريافت خود از اين اثرپذيری

 « كند.های ديگر را پنهان ميهای يك متن در برابر متنخود از چگونگي روند تاثيرپذيری

كند. معروفي معمول عباس معروفي، او يازده سال بعد از انتشار سمفوني مردگان به اين موضوع اشاره مي مطابق شيوه

كتابي كه اگر كسي آن را ورق بزند، ارتباطي از »گويد: با صفری ميای با االهه بقراط، درباره كتاب بادر مصاحبه

 (21)«آن با سمفوني مردگان، درک نخواهد كرد. آن كتاب را بايد درک كرد و سمفوني مردگان را ورق زد.

اين دو اثر را با دقت با  پورپیمان دهقانانگيز و نادر است. بايد اعتراف كرد كه وقاحت عباس معروفي شگفت

های معروفي را نشان داده است. كه برداریها ـ از كپيی زمينهيكديگر مطابقت داده و موارد بسياری ـ در همه

 كنيم:ها را نقل ميای از آنخالصه
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ها بر اساس كتاب اردبيل در گذرگاه تاريخ ساخته و ی اصلي برخي از شخصيتدر سمفوني مردگان پيكره»

ها نام ببريم: سوجي، استاد ناصر دلخون و گالوست توانيم از اين شخصيتآميزی شده است. برای نمونه ميرنگ

نمای آيدين كه ی ديوانهاند. ]اما[ افزون بر اين، چهرهدانسته بنجی ای ازرا قرينه سوجیميرزايان.... بيشتر منتقدان، 

 « است. میرزامحمد دیوانهی شخصيتي واقعي به نام هشدآيد، برابرسازیدر قالب و نقاب سوجي به سخن مي

هاست به مرض رواني مبتالست ولي بيچاره سال»در كتاب بابا صفری، درباره ميرزامحمد چنين نوشته شده است: 

 15گفتارهای عجيب و غريب دارد و باسواد هم هست. من هم چند جمله از او به ياد دارم. زمستان سختي بود. 

شد. ميرزامحمد باريد و روزها بارندگي نميها ميباريد. اندكي هوا آرام گرفت يعني شبما برف ميروز دائشبانه

گذشت زير يكي از گنبدها ايستاد و با آن ژست مخصوص و با تغير رو به آسمان كرد و خطاب به كه از بازار مي

از مردم خجالت كشيدی. حاال روز و شب هي برای ما برف تپاندی. از بس زياد شد خودت هم  15خدا گفت، 

، 3)صفری، جلد « تپاني.كني و مخفيانه مياند كار خودت را ميها كه مردم خوابای شبپيش گرفته روش تازه

 (571ص

بيني آقا داداش، دو هفته است كه مي»شنويم: مي« سوجي»در كتاب سمفوني مردگان عين همين جمالت را از زبان 

زنه سقف گنبدی كاروانسرا به آسمان نگاه كرد و گفت: از بس زيادی تپانده، خودش هم تپاند. از رودارد برف مي

 ( 74)سمفوني ص« كند.ها خوابند كار خودش را مياز مردم خجالت كشيده. حاال ديگر وقتي مردم شب

اساس كتاب  ها يا عبارات نيست بلكه معروفي بربايست دقت داشته باشيد كه رونويسي، صرفا مربوط به ديالوگمي

اش كرده است. با اين وجود عباس معروفي با توسل به بابا صفری، شخصيت يا تيپ آيدين را وارد كتاب

خود دارد و برای دور كردن ذهن خوانندگان از بنجي يا « دزدیِ شخصيت»الحيل سعي در الپوشاني لطايف

آن هم با خوردن مغز رسد ]ای ميفانهگي به تكامل عارساله 29آيدين[ در »]دهد: ميرزامحمد آدرس غلط مي
وار به زندگي ادامه دادن و بريدن از سطح زندگي، كند. بهلول!![ كه رفتاری شبيه عارفان قرن چهارم پيدا ميچلچله

شود. ی آيدين است كه از زبان يك ديوانه جاری مياش در موومان چهارم بيانيهفرورفتن در عمق خويش، نتيجه

شود. الگوی من يك عارف قرن چهارمي است كه در قرن بيستم زندگي من با فالكنر متفاوت ميبيني اينجا جهان

  (22)«دانم.های شاعرانه دارد. نميهای سياسي و اجتماعي و فلسفي دارد. انديشهكند. خوب، آيدين انديشهمي

از « ی دو نظامبريده»روف به ، بازجویِ مع«احمدرضا كريمي»كنيم كه برای پرهيز از اطناب كالم فقط اشاره مي

دليل نيست. هدف آن همكاران نشريه كلك بوده است. اشاره به حضور پرتوی در ققنوس و كريمي در كلك، بي

دميدند، « معروفي»ها، در بادكنك ای با برگزاری ميزگردها و بزرگداشتاست كه بدانيم چه كساني يا چه مجموعه

خواهيم ديد كه اين بزرگ كردن با چه هدفي « كانون نويسندگان ايران»مربوط به اند. در فصل ای داشتهو چه پيشينه

 صورت گرفته است.
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در اردبيل، در زماني كه ما اين مطالب را »نويسد: ی ميرزامحمد ميدربارهاش در جلد دوم كتاببابا صفری 

وف است... سربرهنه در خيابان و كنيم، شخصي است به نام ميرزامحمد كه به ميرزامحمد ديوانه معرآوری ميجمع

ی جالب و مهرباني دارد و دائما از دهانش اين گردد و با كسي كاری ندارد. با آن كه ديوانه است قيافهبازار مي

رفت. افسری رو خيابان پهلوی راه ميروزی ميرزامحمد در پياده 1349. در تابستان اوز ايشيدیشود: حرف شنيده مي

زد. سروان به زبان تركي آشنايي نداشت و معني اوز ايشيدی را كه همراه همسرش قدم مي نيز با درجه سرواني

دانست. چنين پنداشت كه اين مرد نسبت بدان بانو جمله گفت، نميميرزامحمد هنگام عبور از كنار همسر او مي

 ( 279)ص« و نواخت...ی ادوستي سيلي محكمي بر گونهی ناموسنامناسبي ادا كرده است و لذا به حكم غريزه

زند تو رسد، ميهركس از راه مي»نويسد: كند و از زبان آيدين ميمي« مالِ خود»عباس معروفي اين قصه را هم 

. خواباند بيخ گوشم. گريه كردم. از ته دل گريه اوز ايشيدیرفت. گفتم اش ميگوشم. افسر هنگ بود. داشت با زن

 (279)سمفوني مردگان، ص« كردم.

های بابا صفری در پرداخت سيمای سوجي سود برده است، اگرچه منتقدان معروفي، به طور كلي از توصيف عباس

گونه است در مورد شخصيت استاد ناصر دلخون، گالوست اند. همينديده« خشم و هياهو»را در « بنجي»فقط 

يك »... گويد: ست، به طنز ميهايي كه آفريده ای شخصيتای دربارهميرزايان و... عباس معروفي در مصاحبه

گفت: سوجي بودم. مرد ديگری مي گفت: اين مارتا گدا را من خودم ديدهی فرهنگ شهر اردبيل به من ميبازنشسته

آدم بسيار مهرباني بود، يادش بخير... اما واقعيت چيز ديگری است. واقعيت اين است كه من رفيقي داشتم به اسم 

خورد. و منم اسمش وجوش ميكند. حرصاش را ميگار خون بود. مدام داشت ريشناصر كه هميشه دلش از روز

بختانه مورد استناد پيدا پوش برگزيدم كه خوشرا گذاشته بودم ناصر دلخون. بعدها اين نام را برای آن شاعر خرقه

  (23)«كرد و من فهميدم كه آدم بايد مواظب حرف زدنش باشد.

هايي كه او با مهارت آفريده است، كند به مخاطب بقبوالند كه شخصيتند و تالش ميزاما معروفي نعل وارونه مي

های معروفي؛ اند. و بالفاصله مهويزاني طبق معمول برای زدن مهر تاييد بر دروغازای بيروني يافتهبعد از خلق، مابه

ها برگزار . در كنارش بزرگداشتافزايداش اين موارد را ميدهد يا در ويرايش تازه كتابای ترتيب ميمصاحبه

 ی تبعيدی آن! نوبت چاپ سمفوني مردگان و نويسنده« هزارمين»شود به مناسبت مي

تحت تعقيب و مراقبت شديد حكومت »و « محكوم به اعدام شده است»جالب است كه عباس معروفي كه در ايران 

از معدود نويسندگان تبعيدی است كه « د.)سعيد امامي( توانسته است با كمك سفارت آلمان از ايران بگريز

ی شود! اينچنين است كه خانم الهام يكتامهويزاني كه وظيفههايش به راحتي در ايران چاپ و تجديد چاپ ميكتاب

 فريبد.سازد و خود، نويسنده و خوانندگان را ميتوهم مي كاری برای نويسندهنقد را نياموخته است، با پنهان
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دهد، در مرز بين تخيل و واقعيت در حال هايي كه داستان در آن رخ ميوقتي صحنه»خوانيم: مي «ازل تا ابد»در 

ی های آن نيز چنين باشند. گالوست ميرزايان پرداخت آگاهانه نويسندهنوسان باشد، عجيب نخواهد بود اگر آدم

ما استاد دلخون پس از خلق شدن طباطبايي به آن برخورده است. ارمان از اسمي است كه در كتابِ جمال ترابي

يابد. به اين ترتيب كه جوان اردبيلي به نام ناصر پارسايان در ارديبهشت ماه هفتاد، معروفي ازا ميتوسط معروفي مابه

  (24)«كند.را از وجود چنين شخصي آگاه مي

زمان نوشتن كتاب شود دريافت كه چگونه يك دانشجوی رشته زبان انگليسي كه به گفته خودش تا اكنون مي

زاویه دید  از»شود به منتقدی كاركشته كه ، حتي دو خط ننوشته بوده است، ناگهان تبديل مي«مرگ رنگ»

پردازد. )برما دانسته نيست كه الهام يكتا يا الهام مهويزاني يا يكتا مي« سمفوني مردگان»به بررسي رمان « لوکاچ

دهد ـ همان درباره تغييرات نامش مي« ازل تا ابد»سال در مقدمه  مهويزاني ـ عليرغم توضيحي كه بعد از دوازده

 يابد!!(راضيه )الهام( يكتا است يا خير؛ كه اگر باشد داستان ايشان طول و عرض بيشتری مي

ی سمفوني مردگان... با نويسنده»نويسد: های داستاني ميهای واقعي و شخصيتدرباره شخصيت پورپیمان دهقان

هايي بيروني يافته پردازی، بيرون از عالم داستان، نمونهی شخصيتخياليِ محض از اين كه رمانش در زمينهخوش

ی واقعي، از رهگذار يك متن هاجز اين نيست كه او بر اساس شخصيت« واقعيت»خوشحال است. در حالي كه در 

كند، نوع ها بيان ميهايي را ساخته است. گويا آنچه معروفي در مصاحبه)اردبيل در گذرگاه تاريخ( شخصيت

ها، مرزهای تخيل و واقعيت كم ـ بايد در مصاحبهبافي صرف است و نويسنده ـ دستگويي و خيالديگری از داستان

 « را بازشناسد...

سازند، عجيب نيست كه بعدها بخوانيم و ببينيم كه ايشان رای نويسنده )معروفي( باور نادرست ميب منتقدانوقتي 

كنم، ترم. ديگه مردم نيستم. دارم خلق مينويسم، من يك سانت از خدا پايينرم داستان ميموقعي كه مي»گويد: مي

چيز برای سر، تا اونجاها ميرم باال و هيچبهاش، سرهای خدا، يك سانتيآفرينم. گاهي اوقات همون نزديكيدارم مي

  (25)«نويسم.كس برای من مهم نيست. فقط دلم برام مهمه و اينكه اين رو دارم ميمن مهم نيست، هيچ

خلق كرده است و پس از خلق « معروفي»آيا شخصيت ناصر دلخون را «. استاد ناصر دلخون»اما برگرديم به سراغ 

 ؟ ازاء يافته استشدن مابه

در چند مورد از شاعری با نام يوسف ضياء متخلص به دلخون ياد شده  اردبیل در گذرگاه تاریخدر كتاب »

ق تاسيس 1328ای به همين نام بوده كه در سال است. ميرزايوسف ضياء يكي از اعضای هيئت نشر معارف و مدرسه

عارف درج شده است. همچنين بابا صفری شده است. و در همين كتاب تصويری از او همراه با اعضای هيئت نشر م

برد و يكي از شعرهايش را به مناسبت نقل نام مي« شادروان شاعر ملي معروف، يوسف دلخون ضياء»از او با عنوان 

نام او را تغيير داده است؛  سمفونی مردگانی كند. بنابر اين دلخون شاعری شناخته شده بوده و نويسندهمي
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او از كتاب اردبيل در گذرگاه تاريخ، همراه با تغيير و تبديل بوده « هایاثرپذيری»ياری همچنان كه در موارد بس

گونه معرفي شده است: از شعرای معروف اروميه كه به زبان است... در تذكره شعرای آذربايجان، دلخون اين

 « گفت و در بلوای اروميه به قتل رسيد.آذربايجاني شعر مي

كتاب اردبيل در گذرگاه تاريخ، خلق كرده است، « هنگام تورّق»كه عباس معروفي  هايييكي ديگر از شخصيت

طور كه نقل كرديم خانم الهام يكتا، بری است. همانگالوست ميرزايان، عموی سرملينا و صاحب كارخانه چوب

طباطبايي ديده رابيی رمان از نامي دانسته كه در كتاب جمال تی نويسندهرا پرداختِ آگاهانه« گالوست ميرزايان»

توان گفت عباس معروفي نه تنها اين نام را از كتاب بابا صفری گزينش كرده بلكه است. اما به جرات مي

پیمان شده است. به قول « برداریكپي»ها نيز اش از محله ارمنيهايش از يك خانواده ارمني و فضاسازیتوصيف

بخشد. نام و به آن رنگ و لعاب مي« سازدديگران كوزه مي با خاکِ»شگرد معروفي چنين است كه : »پوردهقان

نشان بوده ـ نام و بيشخصيت و نام كليسا را از همين متن ]بابا صفری[ گرفته و فقط برای آن حمام ـ كه گويا بي

 « دار اردبيل در گذرگاه تاريخ است.اش از خانه و حياط وامرا برگزيده است؛ و حتي توصيف« فانتازی»عنوان 

ارامنه... كوچه و محله مخصوصي هم برای خود به وجود آوردند كه امروز نيز به »خوانيم: در كتاب بابا صفری مي

ی قشنگي دارد كه در منتهااليه آن كليسای ارامنه واقع شده شود... اين شهر يك كوچهنام ارمنستان خوانده مي

گالوست انواده ميرزايان، از ارامنه اردبيل، و به يادبود ی خميالدی به وسيله 1876است... كليسای فعلي در سال 

پدر آن خانواده ساخته شده و برای نگهداری آن، حمامي در مجاورت كليسا ساخته شده... اين كليسا كه  میرزایان

ها نام دارد نزد ارامنه اردبيل حرمت خاصي داشت و اين احترام امروز نيز در بعضي از فرزندان آن مریم مقدس

ـ  199، صص 2)بابا صفری، جلد « آيند...اقي است چنان كه برخي از آنان در مواقعي برای زيارت آن به اردبيل ميب

198     ) 

بلعد. شود كه دائم ميحيواني ميبام تبديل به نيمهاست كه با سقوط از پشت« يوسف»های داستان از ديگر شخصيت

ساله تفاوت چتر پدر و  10له است و يقينا يك كودک/ نوجوان سا 10بگذريم از اين كه يوسف در زمان سقوط 

اند. خب اين واضح است. اما دانسته« يوسف پيامبر»كند. برخي منتقدان، يوسف را يادآور چترِ چتربازان را درک مي

گ صبور ـ عزاداران بيل، مسخ، سن« ترهايي نزديكمتن»ای از منتقدان )برای مثال هوشنگ گلشيری( با دقت در عده

 اند.مانند كرده« جهان خاتون»و « گرگوار سامسا»، «موسرخه»ـ يوسف را با 

رجوع « اردبيل در گذرگاه تاريخ»در اردبيل هم به كتاب  1320عباس معروفي برای بازسازی وقايع پس از شهريور 

روی ميز كارش قرار داده،  بر بازنويسي است. در واقع او متني رای بازسازی او مبتنيشيوه»كند، و طبق معمول مي

 .« وقايع تاريخي همخوان با رمانش را گزينش كرده و به بازنويسي آن پرداخته است
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ها بوده است، وقايعي مثل فرود  كند كه خود شاهد آندر كتاب خود از برخي وقايع تاريخي ياد مي بابا صفری

در يكي از »خوانيم: سوزی بازار ميی آتشسوزی بازار اردبيل. در روايت بابا صفری از واقعهچتربازان روس و آتش

كرد... مغازه او نيز با تمام آنچه ائي صرافي ميمردی به نام علي روهای مجاور درب مسجد جامع در بازار، نيكدكان

در آن بود طعمه حريق گرديد. هيئت خيريه، مثل ديگران درصدد جبران خسارت وی برآمد ولي او از  قبول هرگونه 

كمكي خودداری كرد. خواستِ او فقط اين شد كه دويست و چند توماني را كه پيرزني نزد او امانت گذاشته و در 

(  همين ماجرا 132ـ  3، صص 3)بابا صفری، جلد« ن رفته است، بدان پيرزن بپردازند و هيئت نيز چنين كرد.واقعه از بي

 (146ـ  147در موومان دوم سمفوني مردگان عينا تكرار و رونويسي شده است. )سمفوني مردگان، صص 

سنده ]معروفي[ كه بر اين باور بوده برخالف نظر نوي»نويسد: پور ميها بسيار است. پيمان دهقاناز اين گون نمونه

است كه اگر كسي اردبيل در گذرگاه تاريخ را ورق بزند، ارتباطي از آن با سمفوني مردگان درک نخواهد كرد، 

حمله »ای به فهرست آن كتاب هم نگاهي بيندازد و به صورت نمونه در جلد دوم به توان گفت حتي اگر خوانندهمي

 «افتد.برسد، ناخودآگاه به ياد سمفوني مردگان مي« سوزی بازار اردبيلآتش»جلد سوم به و در « ها به اردبيلروس

ها را بيان جا فقط برخي از آنميزان اثرپذيری عباس معروفي از كتاب اردبيل در... بسيار گسترده است و در اين»

هايي، متني را پيش او براساس متنكرديم. برخي ديگر از آثار عباس معروفي را هم بايد با همين ديد نگريست كه 

وجه وظيفه ندارد به هيچ« ی ادبيات داستانينويسنده»دهد... الهام يكتا بر اين باور بوده است كه برد و گسترش ميمي

« ی هوشمند و منتقد بافراستخواننده»ی ها سود برده است، ذكر كند و آن را وظيفهشناسي آثاری را كه از آنكتاب

آورد كه او ای است كه اين گمان را پديد مياما گاه ميزان اثرپذيریِ عباس معروفي از آثار ديگران به اندازهداند؛ مي

كم از منتقدی كه از ها ياد كند، دستنويسد... اگر نويسنده وظيفه ندارد تا از آنگام براساس آثار ديگران ميبهگام

 «را از خوانندگان دريغ نكند.رود آگاهي خود اين جريان آگاه است، انتظار مي

 بوف کوراز اثرپذيری خود از « داندموظف مي»، خود را «پيكر فرهاد»اما عباس معروفي در يادداشت انتهايي كتاب 

كند. اين موضوع دليلي ندارد جز اين كه تقليد سخن بگويد. در حالي كه در ديگر آثار خود اين كار را نمي

شت ب پيكر فرهاد، چنان آشكار و عيان است كه خواننده هيچ احتياجي به آن ياددادر كتا« بوف كور»خان از عباس

زند و يا برای انحراف ذهن مواجهه با آثارش دو رويكرد مشخص دارد: يا حرفي نمي پاياني ندارد. عباس معروفي در

 گويد.مي دروغمخاطب، 
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 ـ تحلیل روانشناختی10
ی از نويسنده« مستقل»گران اين رمان ]شايد چون به درستي اثر ادبي را يكي از نكاتي كه هيچيك از منتقدان و تاويل

ـ اثر است. برای سرقت علمي و ادبي « سازنده»اند، روانشناسيِ خالق ـ يا در واقع اند![ بدان توجه نداشتهاثر نقد كرده

 است: بندی شده داليل گوناگوني ارائه و دسته

 الف( مادی )به مَثَل سودجويي( 

 ای بزرگ(ب( ارتقای مرتبه و درجه )به مَثَل شناخته شدن به عنوان نويسنده

 «خواریپخته»پ( تنبلي و عادت به 

 ی ادبي( ت( ديريابي و ناپيدايي )دشواریِ آگاهي از سرقت نويسنده به دليل گستردگي عرصه

 ی قانونيجريمهث( مواخذه نشدن جدی و يا ناچيز بودن 

 ی حقارت(گي يا عقدهج( اخالقي و رواني )خودشيفته

تواند ی اثر ادبي ميجا و برای ما پرداختن به مورد آخر اهميت اساسي دارد. تحليل روانشناختي يا روانكاوانهدر اين

تواند معطوف به يهای داستان بپردازد؛ يا م«شخصيت»اثر باشد يا اين كه به روانكاوی « ینويسنده»معطوف به 

، توجه به خصوصيات «سمفوني مردگان»ی اين سطور، در رابطه با مضمون و درونمايه اثر باشد. اما به نظر نگارنده

ترين ابزار شناختِ آن خواهد بود. هرچند واقفيم كه اثر به محض آفريده شدن تبديل به كننندهروانيِ نويسنده، تعيين

و « عباس معروفي»ز آنجا كه هدف اين نوشتار در وهله نخست پرداختن به شخصيت شود، اما اای مستقل ميپديده

اوست، ضرورت دارد كه به تحليل روانشناختي نويسنده و تاثير آن در آثارش بپردازيم. در اين بخش « شارالتانيسم»

ختي نويسنده، ناخودآگاه های روانشناگيسعي خواهيم كرد به قدر وسع خود، با تمركز بر متن داستان به تحليل ويژه

 اش بپردازيم.شدهاو، و تمايالت سركوب

از موارد نادری است كه در آن، طرح و پيرنگ داستان، بيرون از متن و در زندگي واقعي نويسنده « سمفوني مردگان»

يا تخيل  خانِ معروفي برای خود جعلای است كه عباسنامهاصلي، همان زندگي« رمانِ»صورت بسته است. در واقع 

« معروفي»های ها و يادداشتها، رفتار و صدالبته رمانكرده، يا بگيريد اصال، نوشته است. آنچه زندگي، مصاحبه

خود را اگر نه بر  پندارد و جايگاهای خودشيفته است كه خويشتن را مركز عالم ميی نويسندهكند، چهرهآشكار مي

آيدين را به « شخصيت»ای وقتي داند. چنين نويسندهت و شعر ايران ميی ادبيای ادبيات جهان، حداقل بر قلهقله

ديدهای مختلف در رمان، صرفا تواند از او چشم بردارد. در واقع استفاده از زاويهبُرد، ديگر نميالگوی خود مي

ل او ـ آيدين ـ و نسخه بد« معروفي»است.  ها بوده«شخصيت»تمهيدی برای تحسين و تمجيد از آيدين، از نگاه ديگر 

ی سنتي است، برای آن است كه آيدين ی اورهاني يك خانوادهمركز جهان واقعي و داستاني هستند. اگر خانواده

 شود و... « مسيح»شوند، برای آن است كه آيدين تبديل به ای ارمني وارد داستان ميباشد. اگر خانواده« شكنسنت»
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های سمفوني مردگان، كاری عبث است. سمفوني مردگان يك راوی «نمووما»ديدها در تالش برای توضيح زاويه

قرباني محيطي « آيدا»كشد. دارد و آن هم نويسنده است، كه در طول داستان مدام خود را به رخ مي« گردخالت»

نده، شود تا آزادانديشي و افكار مترقي و مدرن آيدين به نمايش گذاشته شود. )اما ناخودآگاهِ نويسمردساالر مي

عباس « یجانِ نادانسته»دهد كه همين موضوع تصوير انسان آرماني در مسلك و عارف قرار مياستادِ او را درويش

 كند.(معروفي را آشكار مي

كرده مي« كُپي»های چخوف را در گفتگوهای خود به دفعات عنوان كرده است كه در نوجواني داستان« معروفي»

كرده های چخوف را رونويسي و كُپي ميها داستانكسي كه در نوجواني مدت است. اما چرا چخوف؟!! آيا از

اش در اولين اثر، حداقل اندكي از سبك چخوف تاثير گرفته باشد؟ اين را رود كه سبك نگارشاست، انتظار نمي

و  خشمو  صدسال تنهاییموقع نوشتن سمفوني مردگان، هنوز »بگذاريد كنار اين ادعای عباس معروفي كه 

گي به طور جدی هدفي جز نويسنده سالهای كه از هشتانگيز اين كه نويسندهبوده است. شگفت« را نخوانده هیاهو

را مطالعه « صدسال تنهايي»و « خشم و هياهو»گي هنوز وهفت سالهيك مجله نداشته، تا بيست« سردبيری»شدن و 

ديگر، هنگامي كه سخت در حال تحسين و تمجيد از خود ای نكرده است! و باز اين در حالي است كه او در مصاحبه

شد. آگاهانه  ادبيات معاصر جهانهای جواني من صرف خواندن ادبيات كالسيك ايران و تمام سال»گويد: است مي

 (26)«گذشتم...خواندم و ميمي

 یوگرافی جعلیبقبال گفتيم كه سراسر زندگي معروفي دروغ است، و اشاره كرديم كه معروفي برای خود يك 

اش به مطالعه گذشته است، آن هم مطالعه جدی و آگاهانه، حتي بعد ای كه تمام جوانيدرست كرده است. نويسنده

اش ـ به ادعای خودش ـ هنوز مهمترين آثار فاكنر )خشم و هياهو( و ماركز )صدسال تنهايي( را از نوشتن اولين رمان

 نخوانده است!

اين « قدر تظاهر كن تا اتفاق بيفتد!آن»زبانان وجود دارد با اين مضمون كه المثلي در فرهنگ انگليسيضرب

ای كه ورای تواناهايي واقعي خويش، ای داشته باشد به افراد متوهم و خودشيفتهتواند در خود اشارهالمثل ميضرب

گردد. در اساطير يونان های يوناني بازمي(، به اسطورهمنارسیسیی خودشيفتگي )خاستگاه واژهادعاهای پوچ دارند. 

شود و به روايتي در آب غرق ای ميی تصوير خود در آب بركهجوان زيبارويي است كه فريفته« نارسيسوس»

ديگر « گانخودشيفته»كنند. متاسفانه امروزه شود. اما خدايان يونان او را به گل نرگس )نارسيسيوم( تبديل ميمي

هايشان اند. اينان افرادی هستند كه بيش از تواناييروی رفتارشان قابل تشخيص به سرعت، از ای ندارند واسطوره جنبه

شان وقتي استعدادهای نظيرند،بي و خاص كنندمي فكر چون و گيرندمي كمدست را شانهمكاران دارند، اطمينان خود به

ها گردند. آنشوند، به شدت عصباني و برافروخته ميتقاد مواجه ميشود، يا با اناز سوی ديگران ناديده گرفته مي

شان خواهند در اطرافطور كه خودشان ميو شواهد و مدارک، واقعيت را آن عيني هایبدون توجه به واقعيت قادرند
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ها از خودشان چیز باید در خدمت حفظ تصویری باشد که آنهمهترتيب به وجود بياورند. بدين

. نداشتن حس همدلي، سرسختي در دستيابي به موفقيت، تواناييِ دروغ گفتن و تقلب، از جمله اندساخته

هستند، حاال بگير در « مقامي»طور متوهم ـ است كه تشنه رسيدن به ـ و همين های رايج افراد خودشيفتهگيويژه

گي اين افراد اعتماد به نفسِ افراطي و ويژه عرصه اقتصادی، سياسي... و يا در مورد خاص ما در عرصه ادبي. ديگر

تواند در ابتدا باعث جذب ديگراني كه در همان عرصه مشغول فعاليت هستند مي« نفساعتمادبه»كاذب است. همين 

توانيم جذب موقت گلشيری، گردد. در مورد عباس معروفي، اگر بخشي از خاطرات او را واقعي فرض كنيم، مي

توان بيشتر به حساب استفاده از ها به عباس معروفي را ميرا مثال بياوريم. هرچند كه تمايل آنسپانلو يا بهبهاني 

توانست فراهم مي« مرداندولت»اش به برخي هايي گذاشت كه عباس معروفي به دليل نزديكيامكانات و فرصت

بازگشايي كانون نويسندگان در ابتدای تحركات برای  احمد شاملوكند. اين موضوع دقيقا همان چيزی است كه 

خود نسبت به آن هشدار داده بود. )به اين موضوع در بخش ديگری باز  بينيِ خاصدر اواخر دهه شصت، با تيز

جايي كه ذهن فرد زند. از آنخواهيم گشت( همين جذب ديگران ـ متقابال ـ به توهمات افراد خودشيفته دامن مي

اش؛ و همچنين خوراک رساندن به حواسِ بيمار خود است، در اين هایطلبياهو ج« خود»خودشيفته تنها متمركز بر 

 كند. راه از هيچ عملي فروگذاری نمي

آنچه نبايد فراموش كرد آن است كه در نهايت دست چنين افرادی رو خواهد گشت، حتي اگر چند نسل به درازا 

نچه طرفداران ابراهيم گلستان پيرامون شخصيت هنری است. امروز آ« ابراهيم گلستان»ی آن ی برجستهبكشد. )نمونه

نظران از دست داده است. و ادبي وی، چند دهه قبل بافته بودند، اعتبار خود را نزد بسياری از منتقدان و صاحب

 گلستان دميده شده بود با آنچه واقعا بود، ديگر آشكار شده است.(« بادكنك»تفاوت ميان آنچه در 

توی جاده )»تواند از خود جدا شود و نگاه از خود بردارد. قد حس نزديكي با ديگران است. نميبيمارِ خودشيفته فا

آدم »در حالي كه يك  (27)«برد يك رستورانِ مرگ كه تازه كشف كرده بود...كنارم نشسته بود، داشت مرا مي

اتومبيل نشسته بودند. و معموال  بلكه توی« توی جاده»نويسد: كنارش نشسته بودم... حاال بگذريم كه نه مي« سالم

شود ولي ديگران يك دل نه صددل تواند دوست بدارد. عاشق نمينمي«( كشف»كنند، نه مي« پيدا»رستوران تازه را 

 «تو عجب شرابي هستي.»شوند: عاشق و خراب او مي

حال و شاعری قي شوريده، عاش«آيدين»كند تا از گردد كه عزم ميعجز او در درک مفهوم عشق زماني آشكارتر مي

از آب « عشقي بيمار، منحط و مبتذل»از يك انسانِ عاشق با « ريكاتوریكا»، اما در نهايت، آيدين، «بسازد»شيدا 

 آيد. درمي

اعتنا به ی آيدين را به الگوی خود بريده است، او را شخصيتي مستقل و بيسمفوني مردگان، كه كليشه نويسنده

گويد، و با ه همچون نويسنده، در جواني يا نوجواني ثروت و رفاه خانه پدری را ترک ميدهد كماديات نشان مي
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ای )به كنندهگذراند. ولي چندی بعد )ناخودآگاه نويسنده( آيدين را بدون دليلِ قانعكارگری به سختي روزگار مي

بپردازد و بر سر ارث پدر ورهان به رقابت گرداند تا با ااند( به مغازه برميربطاصرار مادر و وصيت پدر، كه هر دو بي

« درآمد كارگری»كند. با ی پدری را رها ميخانه« كشي و جسارتگردن»شود! عباس معروفي هم با « دست به يقه»

كند؛ و را تاسيس مي« مجله گردون»و سپس « انتشارات گردون»شود، و نشين ميدر تهران، نياوران« معلمي»و بعد هم 

زبانان در اروپا ، بزرگترين بنگاه انتشاراتي و كتابفروشي فارسي«گذرانددر حالي كه با سختي روزگار مي»در تبعيد، 

 گان چنين با بركت بود!( گذارد!! )كاش درآمد كارگری، برای همهرا در برلين بنيان مي

به نمايش گذاشته « ديگری»او كه همواره در  شخصيت واقعي« اورهان»توهم نويسنده از خود است و « آيدين»

در « سه پست مديريتي»قدرت جا خوش كرده و دارای « آغوش»شود. عباس معروفي در حالي كه در كنار يا در مي

گردد و در شود، محكوم به اعدام مينهاد سانسور و سركوب نويسندگان است، در توهم خود بازجويي و شكنجه مي

 شود!وطن مينهايت با كمك سفارت آلمان مجبور به فرار از 

كند، اتفاقات را پس و پيش های ديگران را رونويسي مي، از نوجواني كتاب«خالقانه»عباس معروفي ناتوان از نوشتنِ 

ی او ی خود را ارضاء كند. شخصيت خودشيفتهشدهبرد... تا تمايالت سركوبها دست ميكند، در پايانِ داستانمي

شعر از او سرريز »او بايد مورد توجه ديگران باشد. بايد شاعر باشد و «. ق بيفتددهد تا شايد اتفاتظاهر مي»فرمان به 

بايد »، «ای شودبايد سردبير مجله»نشيني با او را داشته باشند. به هر قيمتي ، آرزوی نزديكي و هم«ی زنانهمه»تا « كند

گفت ناصر دلخون مي«. بسازد»ند، آن را تواخود را بيافريند يا اگر نمي« شاهكار»، بايد «ای مشهور گرددنويسنده

در دنيای عباس «. سازدميشعر چاپار را »، و خودِ استاد «بسازپوش را شعر دختران سرخ»گفت ، مي«بسازشعر »

اش را از جايي ، پازلي بزرگ كه هر قطعه«سازدمي»ست! و سرانجام سمفوني مردگان را گيمعروفي همه چيز ساخته

بُرد و ی آيدين را به الگوی خود ميتر ربوده است. معروفي كليشهگرفته است يا به عبارت صحيح)كتابي( به عاريت 

 است.« نسل سوم»نويس ترين رمانرساند. حاال عباس معروفي بزرگتمامي توهمات خود را در او به ظهور مي

مختلف، « زوايای»اند تا از ه شده، به كار گرفت«مه و خورشيد و فلك»ی عوامل، اش كنيم. در اين رمان همهخالصه

اش هورا بكشند. آيدين شخصيت مركزی و محوری داستان را به درستي آيدين را تحسين كنند و برای« صدايك»

 كنيم.مرور مي« آيدين»بار با تمركز بر توان با نويسنده اينهمان دانست. يك بار ديگر سمفوني مردگان را اينمي

 آنكه مشكلي پيش بيايد.  نام آيدين، نام عباس بگذارد بي تواند به جایخواننده مي

 (160)ص« استاد ناصر دلخون عقيده داشت كه آيدين... مقام شامخي در ادبيات اين سرزمين خواهد يافت.»ـ 

 (158)ص« كند.دانستند كه شعر از او سرريز ميدر مدت كوتاهي همه مي»و « گرداند.همه چيز را به شعر برمي»ـ 

ودو سالگي مورد توجه قدر كه در بيستاش در شهر پيچيد، آنرفته... تمام رفتارش حالتي خاص يافت و آوازهتهـ رف

 (158)ص « دختران و زنان زيادی قرار گرفت.
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 ( 159)ص« دهد.ی مار دارد، مهرگياه است، اما به ديگران اهميت نميی شما مهرهاين آقازاده»ـ 

 (230)ص« ام. تو عجب شرابي هستي.ب گذشتهگفتم: هنوز مست ش»ـ سورمه: 

 (227)ص« تو فرمانروای مطلق من هستي.»ـ سورمه: 

 (228)ص« اش زانو زدم، صليب كشيدم.گفتم تو مسيح مني. جلو صندلي»ـ سورمه: 

( ]يادمان هست كه يكبار هم فروزان؛ عليرغم مقاومت آيدين، او را به 211)ص« شما يوسف نجاريد؟»ـ سورمه: 

 دَرد.[اش ميچسباند و پيراهن بر تنر ميديوا

اند. كردهاند كه چوپاني مياند. پيغمبراني بودههای بزرگ خيلي سختي كشيدهآدم»ـ آقای ميرزايان رو به آيدين: 

 (195)ص« اند.پيغمبراني نجار بوده

« كند؟چه ابديتي نزديك ميتوانست بفهمد كه دوست داشتن او، چه لذتي دارد و آدم را به آيا كسي مي»ـ سورمه: 

 در متنِ داستان، از نظر اصول نگارش اكثرا زائد هستند.( « كه»های )حرف ربط

 (224)ص« كرد.داشتي، آفتابت طلوع ميها را كه از تنش برمياين پوشش»ـ سورمه: 

بوی باد »دين دهد ولي آيمي« بوی ياس»بوسند، سورمه به سادگي ـ هنگامي كه آيدين و سورمه يكديگر را مي

به خودی خود بويي « باد»( ]از اين بگذريم كه 231)ص« داد.داد، بوی باران. خنك بود و دهانش بوی چوب ميمي

نه تنها دلپذير نيست، مشمئز كننده هم هست!... « بوی باد»ندارد و بستگي دارد از كجا وزيده باشد! بسياری از اوقات 

 داد.[مي« بوی درخت»دهد، كوئنتين در خشم وهياهو مي« بوی چوب»اگر آيدين در سمفوني مردگان 

های كوتاه عباس معروفي در آثار ديگر عباس معروفي هم وضعيت بهتری ندارند. )اگرچه بايد اذعان كرد كه داستان

رسد كه عباس معروفي از اولين اثر خود تا آخرين اش دارند.( به نظر نميهایكيفيت بسيار بهتری نسبت به رمان كل

تواند به نقدهايي كه بر اين آثار نوشته شده است، مراجعه ی كنجكاو ميای كرده باشد. خوانندهها تغيير عمدهآن

 كنيم. يی مختصری مكند. ما در اينجا فقط به چند مورد اشاره

 

 شدهـ ذوب11
است. وجود چنين اثر سخيفي در  يك فاجعه« شدهذوب»رمان شود درباره اين كتاب صحبت كرد. به سختي مي

كنندگان عباس معروفي )حسين تواند به معنای پايان حيات ادبي او باشد. يكي از تحسينای ميی هر نويسندهكارنامه

شده، ذوب»نويسي چوک( موضوعِ داستان را چنين خالصه كرده است: بركتي، از نويسندگان آكادمي داستان

كند، كه به روايت مي اسفاریای به نام ی پنجاه ايران را از نگاه نويسندههي دههداستان جامعه ديكتاتور شاهنشا

اطالع از خانواده و آشنايانش مورد حبس و سال بيدستگير و به مدت سه آزادجرم ارتباط حزبي با شخصي به نام 

هيچ اطالعي از آزاد و كند كه های خود اصرار ميگيرد. در حالي كه هرچه در بازجوييهرگونه شكنجه قرار مي
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ها گيرد. تا جايي كه تحت فشار شكنجهای با هيچ حزب و سازماني ندارد، مورد قبول بازجو قرار نميهيچ رابطه

سال اش بدهد. اما بعد از سهتحويل بازجوی پرونده آزادهايي از آخرين ديدارش با شود از خود قصهمجبور مي

ی سياسي نداشته را شبيه گونه زاويهكدام هيچها دو كتاب چاپ كرده و در هيچای كه تا به حال تناسفاری، نويسنده

 .«دهندمردی مريض و رو به موت تحويل همسرش مي

در ميان منتقدين و مفسرين محل اختالف است، زمان وقوع داستان « شدهذوب»يكي از نكاتي كه در مورد داستان 

داند. اما در طي خوانش ی پنجاه ميكه داستان را مربوط به دهه است« منتقديني»است!! حسين بركتي يكي از آن 

رسد نويسنده )به خيال خودش( با زيركي در متن قرار داده خوريم كه به نظر ميهای متناقضي برميداستان به نشانه

اسفاری، فرض آن نبودن « سياسي»است تا زمان وقوع داستان را هرچه بيشتر مبهم سازد. با توجه به تاكيد نويسنده بر 

گردد. اما اين احتمال هم وجود كه وی زنداني دو نظام بوده است و داستان در دوسطح گسترش يافته نيز منتفي مي

)از زمان نوشتن داستان تا زمان چاپ آن در ايران( متناسب با موقعيت   88تا  62های دارد كه عباس معروفي طي سال

بتواند مجوز چاپ كتاب « بندبازی»ها دست برده است تا با در متن و تاريخ خود و اوضاع سياسي حاكم در هر دوره،

 ماند.را بگيرد. به همين دليل است كه خواننده در تشخيص زمان رويدادها ناكام مي

 خوانيم: ( مي1388ی چاپ ققنوس )در نسخه

 (7)ص« اطالعات را گمراه كند.خواهد وزارت زند. ميولي مامور ويژه معتقد بود كه اسفاری دارد برگ مي»... 

كردی؟ چرا نرفتي افسر جا چه كار ميخب معلوم است. تو كِرمكي هستي. وگرنه اين»مامور ويژه رو به زنداني: 

 (  12)ص« ارتش بشوی؟چرا مهندس اتمي نشدی.؟

 (17)ص« ای بود.چردهنگهبان! نگهبان پاسبان الغر سيه»كشد: مامور ويژه نعره مي

 (27« )بريد؟بان پرسيد: آقای دكتر بيرون تشريف ميجلو در نگه»

 (41)ص« تو با جنبش جنگل چه ارتباطي داشتي؟»بازجو: 

كنند خرابكار و عامل امپرياليسم است... با بينند فكر ميجا ميالبته تقصيری هم ندارند. هركس را اين»... بازجو: 

ای ندارند جز برخورد ها هم چارهشود، اين بچهتر ميسيعاش وروز دامنهی دشمن كه روزبههمه توطئه و هجمهاين

 (44)ص« قاطع.

 (67)ص« ايد.شما بدجوری عاشق اعليحضرت»اسفاری در مالقاتي با يك ساواكي: 

 (103)ص« شوند.اند كه در تهران نگهداری ميهای آبادانزدهها جنگاين»

وجود نداشته است. « مامور ويژه»ها كسي با عنوان ر زندانی حكومت اسالمي، دـ  نه در زمان سلطنت و نه در دوره1

 زمان()بي
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دار باشد، در زمان شاه ی زنداني را عهدهبه مثابه ارگاني كه مسئوليت بازجويي و شكنجه« وزارت اطالعات«ـ 2

 ی ساواک بود. )زمان حكومت اسالمي(وجود نداشت. اين وظيفه به عهده

 مان حكومت اسالمي(     )ز«. مهندس اتمي»ـ اشاره به 3

 است. )زمان شاه(« پاسبان»ـ نگهبان زندان 4

 زنند. )زمان شاه(صدا مي« دكتر»گر را ـ بازجو و شكنجه5

 )زمان شاه(«. جنبش جنگل»ـ اشاره به 5

 )زمان حكومت اسالمي(«. عامل امپرياليسم»داريم )زمان شاه( و هم « خرابكار»ـ در يك سطر، هم 6

 و....

رسد، نويسنده تاريخ دقيق روی دادنِ وقايع را در فصل پنجم و ششم به طور ی اين ابهامات به نظر ميغم همهاما علير

ساله است. و در فصل ششم بازجو  36گويد كه در پاسخ به بازجو مياسفاری دقيق اعالم كرده است. در فصل پنجم 

ترديد زمان روايت، سال است. پس بي 1326متولد « اسفاری»خواند كه در آن نوشته شده ای را ميی روزنامهبريده

 روييم كه مربوط به پيش از انقالب اسالمي است!! مشكل كجاست؟هايي روبهاست. اما از سوی ديگر با نشانه 1362

در « شدهذوب»ی رمان شايد با دقت به نكاتي ـ البته خارج از متن ـ موضوع اندكي روشن شود. عباس معروفي درباره

از من خواست از انتشار اين  ناشرمرا نوشتم اما « شدهذوب»رمان  1362در سال »گويد: ميبه با نشريه الفبا مصاح

های نوشتهها بعد مادرم آن را ]با[ دستبعد هم به كلي از صرافت انتشار اين رمان افتادم. سال كتاب منصرف شوم...

 (28).«ديگرم به آلمان آورد

« الفبا»تان را خالي نكند! مصاحبه با زند، بايد مواظب باشيد جيبكند يا حرف ميمصاحبه ميوقتي عباس معروفي 

دارد و ديگر به عنوان يك  بر پيشاني« نويسداستان»مُهر « معروفي»انجام شده است. در اين زمان  1396سال 

به  1362كند. اما در سال ده مياستفا« ناشرم»كند و از لفظ شود. پس جرات مينويسِ معتبر شناخته ميداستان

بخواند؟! تا آن تاريخ، معروفي تنها دو « ناشرم»را « نشر نو»دهد، ی كدام اثرِ چاپ شده، به خود اجازه ميپشتوانه

ها ـ ناشران مرتجعِ حكومتي ـ منتشر كرده بود. )كه به كيفيت آن« المللنشر بين»و « انجام كتاب»كتاب آن هم توسط 

نظر ناشر نسبت به چاپ كتاب « الفبا»خواهيم پرداخت( همچنين عباس معروفي در مصاحبه با  شانو ناشران

را « شدهذوب»معروفي از چاپ كتاب « انصراف»را نيز بسيار تلطيف كرده است. برای آن كه دليل واقعي « شدهذوب»

برگرديم. در اين مقاله « در ستايش مادرمی اين رمان، و درباره»ی ( و به مقاله1388تر )بدانيم بايد به هشت سال قبل

های جواني با چه شوقي آن را يادم هست در آن سال»خوانيم: نوشته شده مي« شدهذوب»كه به مناسبت انتشار كتاب 

ام و دوست دارم در نشر بغل كردم و رفتم دفتر نشر نو پيش آقای رضا جعفری گفتم من اين رمان را تازه تمام كرده

خواست دو هفته بعد تلفن زد و از من خواست كه به دفتر نشر نو بروم... آن روز رضا جعفری مي... نمنو منتشرش ك
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تان نيامده؟ يا كشيد به كاری ديگر. گفتم: از اين رمان خوشام و مدام بحث را ميبداند ديگر چه چيزهايي نوشته

نم بهتر است فعالً از چاپ و انتشار اين رمان چشم كخنديد و گفت: نه. فكر مي ای داريد كه بهترش كنم؟مثالً توصيه

 (29)...«ات را بكنيبپوشي و بروی زندگي

مالك و مدير انتشارات اميركبير بود )يا هست(، آدمي « عبدالرحيم جعفری»، فرزند «نشر نو»محمدرضا جعفری مدير 

س كرد. كساني اگر در زمينه كتاب و را تاسي« نشرنو»فن كه پس از مصادره انتشارات اميركبير، شناس و اهلكتاب

دانند. اما عباس را مي« ات را بكنبرو زندگي»ای داشته باشند، به خوبي معنای رد كردن كتاب و گفتنِ نشر، تجربه

 اش را هراس ناشر از تبعات آن، نشان دهد! چاپ كتابكند تا علت عدممعروفي در همان مقاله با رندی تالش مي

شود، كه زادگان )مدير انتشارات ققنوس( سپرده ميی كتاب در حالي به آقای امير حسينتهنوشدست 1386سال 

، اما... های من هفت سال ممنوع بودحتا تجديد چاپ كتابآخر انتشار و »معروفي به مجوز گرفتن آن اميدی ندارد: 

  (30)«های ناشرم نتيجه داد.تالش

كند؟! كدام ممنوعيت؟ از قضا معروفي از صحبت مي« هفت سال»كدام گويد. او از شرمانه دروغ ميمعروفي بي

به طور مرتب منتشر شده است. برای نمونه به  1393تا )حداقل(  1359ها از سال جمله نويسندگاني است كه آثار آن

به  )يعني همان سالِ محكوم شدن 1374توجه كنيد: چاپ اول « پيكر فرهاد»های كتاب تاريخ چاپ و تجديد چاپ

، چاپ چهارم 1382، چاپ سوم 1381اعدام و شالق و بازجويي و شكنجه و فرار به آلمان نويسنده!!(، چاپ دوم 

  (31)اند(های ديگر معروفي هم چاپ يا تجديد چاپ شدهها كتاب. )در همين سال1388، چاپ پنجم 1385

توليد »اها دارد. ايران كشور مافياهاست و های متوالي، خود ماجرشايد اين توضيح الزم باشد كه همين تجديد چاپ

گردد به زدوبند ها برميـ با توليد سيمان و آجر و فرغون چندان تفاوتي ندارد. بر همين مبنا اكثر تجديد چاپ« كتاب

دليل يك فيلم به آيد. توقيف بيبين ناشر و نويسنده و گاه وزارت ارشاد. اين امر در مورد سينما بيشتر به چشم مي

ايم. يا كارگرداني زنداني و ت چند سال و بعد اكران آن؛ و هجوم تماشاگران به سينماها را بارها ديدهمد

شود! همين داستان در مي ی جايزهآورد و برندهدرمي« جشنواره كن»اش سر از الخروج ناگهان با فيلم تازهممنوع

ما با مراجعه به اولين كتابفروشيِ خيابان انقالب مورد كتاب هم وجود دارد. رماني به چاپ دوازدهم رسيده ولي ش

شود. بعد ناگهان در گيرد، چاپ ميتوانيد چاپ اول همان كتاب را خريداری كنيد!! كتابي از ارشاد مجوز ميمي

های داخلي و خارجي اين شود. تمام رسانهآوری ميی ناشر جمعروزهای نمايشگاهِ كتاب با هجوم ماموران از غرفه

شود و شود و... چند ماه بعد كتاب توسط همان ناشر پخش مييا ناشر آن مصاحبه مي كنند، با نويسندها كار ميخبر ر

گيرد... مثال خانم و آقای شكند. متاسفانه اين كار، گاهي توسط خود نويسنده صورت ميركورد فروش را مي

كنند كه شوند، و با كمك دوستان خود شايع ميمي روند. در آنجا مخفيای برای مدتي پنهاني به تركيه مينويسنده
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كنند و هم مقدمات ترتيب هم زمينه شهرت بيشتر خود را فراهم مياند... بدينتوسط وزارت اطالعات ربوده شده

 شان را !      پناهندگي بعدی

ققنوس در ايران ـ با در آلمان و انتشارات « انتشارات گردون»توسط  1388در سال « شدهذوب»به هر ترتيب كتاب 

ديگری از چنين امكاني « ی تبعيدینويسنده». به اين بينديشيد كه كدام شودـ چاپ مي« ويرايشي در حد نوازش»

 برخوردار است! 

گريز است كه به دليل دوستي با يك فعال سياسي دستگير و به شدت ای ]اسفار[ سياستماجرای نويسنده« شدهذوب»

 زند و... سرايي ميده برای رهايي از عذاب شكنجه دست به داستانشود. نويسنشكنجه مي

دهد بعدا به رمان وجود دارد كه نشان مي« درشتگل»چند مورد  البته بسيارند ـ بگذريم در رمان از جزئيات كه ـ

 بوده است. « نوازش»اند و ويرايش نويسنده، اندكي بيشتر از اضافه شده

بار دهد... يكاش را هم براش ميی بازجو شده و جاندانست كه ماريا شيفتهفاری مياس»خوانيم: مي 28 در صفحه

ی ها شيفتهاش خورده بود كه دختری در بند چپجا هم به گوشجا و آناز خودِ بازجو شنيده بود، و بعد اين

 «اش شده است.بازجوی

)زيبا « سيبا معمار نوبری»زندان هم درز كرده،  اش شد، و خبرش به بيرونِی بازجویها كه شيفتهدختری از بند چپ

نويسنده  62. در نتيجه غيرممكن است كه در سال 64و  63های گردد به سالبرمي« سيبا»ناوک( نام دارد. اما موضوعِ 

 از آن مطلع بوده باشد!

گو بود. ذاتا قصه فرامرز»نويسد: ]يك زنداني سياسي[ مي« فرامرز»در توصيف شخصيت  56ی و يا وقتي در صفحه

كرد. هر اش نمياش ولاين اواخر به خاطر اعتياد شديد ديگر نای نوشتن نداشت، تا اين كه مُرد. اما كِرم قصه

اش را از اول شود. و داستانجوری ميجوری و اينام كه اينگفت: يك داستان نوشتهديداری كه با هم داشتيم مي

كدام از آن رفت... هيچانداخت به جان من و مياش را ميدانيد كِرم قصهرفت. ميكرد و ميتا آخر تعريف مي

ساخته و البداهه ميجا فياش فهميدم كه اصال چنين داستاني ننوشته بوده. همانها چاپ نشد. بعد از مرگداستان

 «رفته...گفته و ميبرای من مي

با يكي ديگر از جا اينباشد. در واقع « دقيبهرام صا»تواند كسي جز كند نميشخصيتي كه عباس توصيف مي

های نويساثرگذارترين داستان و ترينذوقخوش از رو هستيم. بهرام صادقي، يكيروبه معروفي عباس هایبرداریكپي

گي مُرد. هوشنگ گلشيری در مراسم ترحيم او، سخنرانيِ بسيار مشهور و ساله 48در  1363معاصر بود كه در آذر 

با كمال شعف به اطالع دوستان و آشنايان »شد: دنيِ خودش را ايراد كرد كه با اين جمالت آغاز مينشفراموش

 گويد: سپس در توصيف روحيات خاصِ بهرام صادقي مي« رساند كه بهرام صادقي زنده است.مي
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هايي هگفت و با وقفمي ديديش، كاری تازه نوشته بود... همه چيز را با ذكر جزئياتهميشه هم وقتي باالخره مي»... 

خواند ای كه ميشتهی نوكرد، مبادا كاما يا نقطهدر كالم و با حركات دست و سكنات چشم و گونه و ابرو موكد مي

اش را بگذارد پيشِ كي. بار گذاشت همين فردا، ساعت هشت ربع كم، صبح، نسخه. بعد هم قرار مياز قلم بيفتد

گفت كه اخيرا كتابي خوانده كه چيزی به شكل مكتوب خوانده است... بعد ميديديش، يادش نبود ديگر اگر مي

شناسيش؟ معركه است. بعد داستان را، نه طور نميگفت: چهبرد. نشنيده بوديم. ميای[ را مياست. اسمي ]نويسنده

ای و چنين نويسنده گفت. كتاب نبود،ی جزئيات ميسطر و با شرح و بسطِ همهی كتاب را سطربهكه همه ،خالصه را

 (32)«وجود نداشت.

ی ديگری كه نويسنده درباره شخصيت به كتاب افزوده شده است. نكته 1363شك اين قسمت هم بعد از سال بي

شود جوری ميجوری و اينام كه اينگفت: يك داستان نوشتهكند ـ هر ديداری كه با هم داشتيم ميفرامرز ذكر مي

 كند، نيست! وشنگ گلشيری تعريف ميها بعد درباره ديدارهايش با های كه سالشباهت به خاطرهـ بي

دو تا كتاب دارد... زنش را »فهميم كه: خواند و ما ميمي« اسفاری»ی بازجو از روی پروند 46و  45های در صفحه

ی روزنامه مامور ويژه از روی بريده 47ی و يا در صفحه« ميرد.خيلي دوست دارد. دو دختر هم دارد كه براشان مي

در تهران به دنيا آمده و پس از  1326نويس نوپرداز، در سال ناصر اسفاری، داستان»خواند: ا ميمشخصات اسفاری ر

های بسياری نوشته است. های تحصيل، داستاناتمام تحصيالت ابتدايي و متوسطه به دانشكده ادبيات رفته و طي سال

د شهرت دارد. اين شهرت تا بدان حد های خويي در داستانتر به خاطر مطرح كردن مسائل اسطورهاسفاری بيش

گذار جريان سيال ذهن در ادبيات اند. او پايهآزار دانستهنويسي بياست كه منتقدان ادبي وی را مبدع نوعي داستان

خان پيشگو هم است يا بايد بپذيريم كه عباس« ايران است، با نثری بسيار موجز... عضو كانون نويسندگان هم هست.

نظير باشد كه ين بخش نيز بعدا به رمان اضافه شده است. بماند كه احتماال در تاريخ ادبيات جهان بيو يا اين كه ا

 ، خود را به اين شكل معرفي كند!«دانای كل»اش از زبان ای در رماننويسنده

 كند.ای است كه عباس معروفي از اسفاری ترسيم ميتصوير متناقض و دوگانه« شدهذوب»مشكل ديگر رمان 

گشايد، آورد و دهان نميها را تاب مينشان دهد كه شكنجه« قهرماني»معروفي از سويي تالش دارد اسفاری را، 

« گريه و التماس»بينيم اسفاری حتي يك لحظه از دهد و... اما از سوی ديگر در سرتاسر رمان ميبازجوها را فريب مي

 ماند!باز نمي

چه كسي به آقای اسفاری ( »7، 5)صص« غلط كردم... دخترم... خانومم...وای مامانم... سرم... سرم تركيد... »

همه مهرباني و لطفي كه به اسفاری داشت جلودارش نبود. با اين حال ! حتي بازجو با آنگريه نكنتوانست بگويد مي

صورتش را در ... كردگريه ميی اتاق مچاله شده بود !... اسفاری گوشهكندمرد كه گريه نميجان گفت: اسفاری

ی ... اشك به آرامي از گوشههق نكندتوانست هقنمي... اسفاری كردهق ميهقهاش پنهان كرده بود و كف دست
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توانست بگويد گريه نكن! ... بازجو جلوتر آمد... كرد، اما چه كسي ميچشمش فرو لغزيد... اسفاری حاال گريه مي

كم و كاست همه چيز را گفتم... جان!... باور كنيد بيضعيفي اسفاری اش را بوسيد: چقدراختيار خم شد و پيشانيبي

: مگر من چه زد زير گريه و از ته دل گريه كردخورد. بست ميرفت به بناسفاری بريده بود و هر راهي كه مي

 (104، 93، 8، 22، 111، 23، 17، 15)صص « نكرد: تو رو به خدا نه.فايده اشزار زار گريهام... كرده

ها دوام آورده و اسفاری ماه»كند! اسفاری، وارد نمي« نشكستن»های باال خللي در مقاومت قهرمانانه و اما عجز و البه

ات نكرده هنوز... ما آخر نفهميديم شماها چه جور موجوداتي كس كشفنشكسته... چه سنگي هستي تو كه هيچ

 (87، 10، 18، 8)ص« بيشتر مقاومت كني، بدتر است. هستيد! اگر سنگ بود تا به حال سوراخ شده بود... هرچه

وكاست خوِد كمبي« اسفاری»تواند چشم از خود بردارد. در اينجا هم پيش از اين نشان داديم كه عباس معروفي نمي

كند تا قهرمان از لب باز نمي عباس معروفي است، البته مطابق تصويری كه وی از خود دارد! اسفاری از سويي لب

اش دائم سرازير است تا مظلوميت خود را به نمايش بگذارد و حس همدلي خواننده را د، و از سويي ديگر اشكباش

اگر كسي »گويند آيد. ميالمثلي هست كه با شخصيت معروفي بسيار جور درميبا خود همراه كند! ضرب

د دارد بفروشد، تاجر بسيار اش بخرد، و به قيمت تصوری كه از خوتوانست خود را به قيمت خودِ واقعيمي

 «شد!ثروتمندی مي

خوار گران و بازجويانِ آدمسوز و رئوف از شكنجهای مهربان، دل، ارائه چهره«شدهذوب»ی ديگر در رمان نكته

ترين ارزشي برخوردار بود تا در همان در ايران چاپ شده است، از كم 88كه در سال « شدهذوب»است. اگر رمان 

تيپي و كه در آن از خوش« الفبا»عباس معروفي با نشريه  96ی سال ده شود؛ در آن صورت مصاحبهها خوانسال

آور و انديشي و ماليمتِ ابراهيم رئيسي سخن گفته است، ديگر برای روشنفكران تا اين اندازه تعجبروشن

 غيرمنتظره نبود!

جان ديگر تمام شد. توانست آرامش كند: اسفاریماليد نميهای اسفاری را ميبازجو وحشت كرده بود. هرچه شانه»

 ( 17)ص« دهم.قول مي

باالی  ی دكترهاهمه»جا شود. در آن، اسفاری زير شكنجه از حال رفته و به بهداری زندان منتقل مي18در صفحه 

 «. سرش جمع شدند

 (22)ص« ات نيست؟پرستار صورتش را نوازش كرد: گرسنه»

( ]مشخص 22)ص« ی ما را ترساندی!... واقعا وحشتناک بود!موهاش را داد باال: همهبازجو صورتش را ماليد و »

 های وحشيانه چه انتظار ديگری داشته است.[كرده است و از آن شكنجه« وحشت»نيست بازجو از چه چيز 

 دكترتته اگر زنيم. البرويم قدم ميميبازجو دست اسفاری را گرفت و خيلي جدی و ماليم گفت: بعدازظهر با هم »

 (25)ص« ات آمادگي نداشته باشد، سرما بخوری.اجازه بدهد. ممكن است بدن
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زنند، سوزتر است! بازجو نگران آن است زماني كه با هم قدم ميهم  دل« ابراهيم رئيسي»گر حتي از اين شكنجه

گويد: دست بياورد، ميخواهد هرطور شده دل اسفاری را به خدای ناكرده زنداني سرما بخورد. بازجو كه مي

 (25)ص« اش صحبت كرده بودم.گويم آن دختره هم بيايد. همان كه قبال دربارهكنم... ميات را هم عوض مياتاق»

شده، به زنداني خود قول عوض كردن فرماييد، بازجو ـ فيلسوف ـ قوّادِ داستان ذوبطور كه مالحظه ميهمان

كم اگر پای حتي يك روز زنداني نبوده است و يك كابل هم نخورده، دستدهد!! عباس معروفي كه اش را مياتاق

؛ و تفاوت بهداری زندان با «بند»و « سلول»با « اتاق»صحبت يك زنداني سابق نشسته بود، احتماال متوجه فرق ميان 

ی گر، و رابطهاز زندان و زنداني و بازجو و شكنجه ترواقعي شد و تصويریمي بيمارستان درجه يك خصوصي،

زد! با اين وجود عباس معروفي و اطرافيانش بر اين باورند كه با چنين گند نميكرد؛ و اينها با يكديگر ترسيم ميآن

ه همراه اين كتاب منتشر شده افزوده شده است. در توضيحي ك« ادبيات زندان»برگي بر دفترِ « شدهذوب»كتابِ 

  (33)«نويسنده در اين كتاب از فضايي نوشته كه خود تجربه كرده و زيسته است.»شده:  است، نوشته

زندان و شكنجه را « فضای»دهد. عباس معروفي در كدام مقطع از زندگي خود اما متن كتاب خالف اين را نشان مي

ی مورد احضار به هتل هما و خوردن يكي دو سيلي )به خاطر مجلهاست؟! حتي اگر فرض بگيريم او در « زيسته»

آيد. طبق ادعای نويسنده، گردون( از اعضای باند سعيد امامي، راست گفته باشد، آن وقت مشكل ديگری پيش مي

 70های سعيد امامي به اوايل دهه است، و تاريخ بازجويي 1362پاييز سال « شدهذوب»تاريخ پايان نگارش كتاب 

های خود، هميشه تاكيد كرده است كه آدمي سياسي نيست، و عضو يا هوادار گردد! عباس معروفي در مصاحبهبرمي

بوده و نوشتن رمان « سانتي خدا نشستن در يك»هيچ حزب و گروهي هم نبوده است. عباس تنها كاری كه كرده، 

« اتحاد جوان»ی ی نشريه، از همكاران تحريريههای ابتدای انقالبدانيم كه او در همان سالهمچنين مي (34)است.

ی كيهان و انتشارات اميركبير را ابتدا اشغال و سپس شد كه روزنامهتوسط باندی منتشر مي« اتحاد جوان»بوده است. 

مصادره كردند. )در بخش ديگری به جزئيات اين موضوع بازخواهيم گشت( از سوی ديگر آقای معروفي در همان 

شصت، چهار پست مديريتي در وزارت ارشاد حكومت اسالمي داشته است. با اين تفاصيل با كدام ی سياه دهه

شود ادعا كرد كه معروفي، فضای زندان و بازجويي و شكنجه را در سال ی تاريخي ميتحليل، و براساس كدام داده

كند، منظورش در مقام تاكيد ميخود « سياسي نبودن»در واقع وقتي عباس معروفي بر «. تجربه و زيسته است» 1362

ی همكاری با حكومت در زمينه سانسور، و سركوب روشنفكران و دانشجويان ها سابقهاپوزيسيون است وگرنه سال

 داشته است.  

شد و اسفاری ديگر از پنجره چيزی جز شعاع رفته تاريك ميهوا رفته»پاراگراف ديگری از كتاب را بخوانيم: 

توانست بجود. به سبزی. اسفاری هنوز هم نميد. ساعت هفت شب شام آوردند. سه پرس قرمهديروشنايي شهر نمي

 (36ص«)خورد...داد. به ضرب نوشابه ميگرداند و فرو ميزحمت غذا را در دهانش مي
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ی صرف شام  در باالی برج ميالد را به تصوير كشيده است. به جرات رسد نويسنده صحنهجا به نظر ميدر اين

توان گفت از هر هزار خواننده، حتي يك نفر متوجه نخواهد شد كه اين تصوير مربوط به شام خوردن زندانيِ مي

 است!!« دو وعده شكنجه»ی گرش، در فاصلهای با شكنجهشدهشكنجه

كند: دهد مزدوری خود را عريان ميمي ی شصتی در دههسلول اسفارنويسنده با توصيفي كه از زندانيان سياسيِ هم

ای در قفل افراد. دو تاشان با پيستوله روی ديوار شعار نوشته جرم سه نفرشان خيلي عجيب بود؛ ريختن چسب قطره»

 (82ص«)دانم.شان در باک ماشين كسي ادرار كرده بود. بقيه هم يا سمپات بودند و يا چه ميبودند، و يكي

يكي از  شود! حتيشان اجرا مييشي برایهايي به سختي شكنجه و مراسم اعدام نمای چنين جرماما همين زندانيان برا

های رژيم كنند!! يادمان باشد كه عباس معروفي اين كتاب را در اوج اعداممي« مصاحبه تلويزيوني»ها را مجبور به آن

شدند. ولي معروفي دسته اعدام ميار، دستهاسالمي نوشته است. در روزهايي كه مبارزان انقالبي، حتي كودكان هواد

اگر ساواک برای چنين «. اندكردهها ادرار ميكند كه در باک ماشينكساني معرفي مي»ها را در كتاب خود آن

كرده است، گرفتن اعتراف و های تلويزيوني مياهميتي، زنداني سياسي را شكنجه و وادار به مصاحبههای بيجرم

نمايد. زند، منصفانه ميهم در برابر دشمني كه مسلحانه دست به ترور ميآن« نظام مقدس»ری در های اجبامصاحبه

برای كسب چهار پست مديريتي در   59سال « كودتای فرهنگي»در واقع عباس معروفيِ جوان، پس از شركت در 

ارزش بود كه وقتي قعي و بيچنان ضعيف، سخيف، غيروا« اثر»وزارت ارشاد و سانسور خيز برداشته بود. ولي اين 

برو زندگيت رو »شنود: كند، جواب مياش مراجعه ميبرای چاپ كتاب« نشر نو»نويسنده به محمدرضا جعفری مدير 

 «بكن.

و  (35)چاپ شد. 1388جا گفته شد، بر اساس رماني است كه پس از تغيير نام، در سال الزم به ذكر است، آنچه تا اين

 سال بارها و بارها بازنويسي شده است. « وششبيست»كتاب طي اين  دانيم ايننه مي اگر

گذارد، نه فقط به دليل مضمون آن بلكه اش را به نمايش ميگي، بار ديگر بيماری خودشيفته«شدهذوب»معروفي در 

آقای »ارزشي را به چاپ رسانده است. به قول يكي از منتقدان: از اين لحاظ كه جرات كرده است و چنين اثر بي

رسد. در پاسخ بايد ال دير به دست خوانندگانش ميس 26اند، اولين رمان من معروفي در پشت جلد كتاب فرموده

 «  رسيد.گفت كاش اصال نمي

 

 هاـ نمایشنامه12
چاپ شد.  1361در سال « المللنشر بين»صفحه و مصور است، اولين بار توسط  64كه « آن شصت نفر...»ی نمايشنامه

وزارت ارشاد اسالمي )كنگره شعر و  به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمي، به همت 1362در سال 

تا »و با نام جديدِ  (36)كندنام كتاب تغيير مي« معروفي»طبق روال معمول  1366شود. در سال ادب( تجديد چاپ مي
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گردد. )ن.گ به اسناد كتابخانه ملي( همين برای آخرين بار توسط انتشارات جهاد دانشگاهي چاپ مي« كجا با مني؟

ي كه عباس معروفي در وزارت ارشاد سه پُست مديريتي دارد، در سومين دوره جشنواره تئاتر نمايشنامه در زمان

 برد. ی بهترين نمايشنامه را ميدانشجويي جايزه

پير »: دهدمايه خود قرار ميرا دست کشیشیعهو  شیعه، موضوع مظلوميت «آن شصت نفر...»معروفي در نمايشنامه 

برند، اينان ها به سر ميها، تبعيدها و زندانفرموده است؛ شيعيان ما در غارها، مغارها، كوهاول: فرزندانم، امام صادق 

پير اول: فرزندانم، برادران، ابراهيم باشيد در آتش، موسي باشيد بر رود، عيسي باشيد در ( »52)ص« شيعيان ما هستند.

ن باشيد در نينوا... و ديگر چه توانم گفت جز بيابان، محمد باشيد در خيل نامردمان و زخم و سنگ و ناسزا؛ وحسي

مسرور: ای امير درنگ جايز ( »61)ص« اين كه برخيزيد و مردانه به مسلخ شويد. خدای بر شمايان شاهد است.

 (62و  61و  52)آن شصت نفر...، صص « اند.نيست... بزن كه به جز اين، شيعيان همه شاعر مسلك

در نهمين جشنواره تئاتر فجر حضور پيدا كرد. « بای و آهودلي»ی با نمايشنامه 69عباس معروفي بار ديگر در سال 

قدر ضعيف و نااميد كننده بود كه با هيچ ترفندی ی معروفي آناش توفيقي كسب نكرد. نمايشنامهولي نمايشنامه

 شد آن را وارد فهرست برگزيدگان كرد!نمي

چاپ و منتشر  67در سال  نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميمركز هنرهای را « بای و آهودلي»ی نمايشنامه

( به كارگرداني محمدجواد كبودرآهنگي اجرا 1369« )نهمين جشنواره سراسری تئاتر فجر»كند. اين نمايشنامه در مي

ينيم و به ببای و آهو، داستان عروسي دو جوان تركمن است كه داماد )كه ما هرگز او را نمينمايشنامه دلي»شود: مي

اش مانيم( در روز عروسي به دست رقيباش نيز عاجز ميخاطر ضعف نمايشنامه در برقراری ارتباط با او و شناخت

پردازی، فضاسازی و پرداخت نمايشي قوی رسد... متن نمايش به شدت ضعيف است. از شخصيتبه قتل مي

فتار و گفتار زائد است و كِش دادن و پُرگويي ای از خالقيت در آن وجود ندارد. گبرخوردار نيست و هيچ رگه

فرسای تماشگر نيست. نويسنده در شود و نتيجه چيزی جز خستگي توانها دائما تكرار و تكرار ميبيهوده. حرف

بای و فضای بای و آهو، عشق و انتظار پدر )باياندو(، رابطه قاراچوگا )رقيب و قاتل( با دليترسيم عشق بين دلي

ای ها موفق نيست. معروفي تالشي بيهوده و توخالي را برای تبديل اين عشق به حكايت و افسانهنزندگي تركم

دهد كه با موضوع و فضای مورد نظرش بيگانه انجامد. او نشان ميدهد كه به تمامي به شكست ميجاودان نشان مي

     (37)«است.

 

 های کوتاهـ داستان31
مجله  در الهي، آقای صدرالدين كه «منظره باستاني»نام  به دارد وجود داستاني، «ياس عطر»داستان  مجموعه در

ی كتاب داستان اول اما شايد بهترين قصه»نويسد: داند و ميمي« عطر ياس»شناسي، آن را بهترين داستان كتاب ايران
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آن دو )كاووس( كه كنار  است كه در آن دو بيمار در يك اتاق بستری هستند و يكي از« منظره باستاني»آن يعني 

كند... اما يك روز توان از پنجره ديد، دلخوش ميپنجره است ديگری )نجات( را با وصف مناظر زيبايي كه مي

اما  (38)«شود.ميرد و نجات كه مترصد تصاحب تخت كنار پنجره است به روی تخت تازه منتقل ميصبح كاووس مي

 بيند.ای پر از زباله نميند جز خرابهكنجات وقتي از پنجره به بيرون نگاه مي

( در آثار خود تالش 47شده، صداند )ذوبمي« اسطوره به داستان»عباس معروفي كه شهرت خود را در وارد كردن 

هايش داستان را به پيش ببرد و بار مضمون داستان را از متن به نام های شخصيتكند با استفاده از انتخاب ناممي

ای يا روايت اسطوره از يك افسانه این خيال باطل است كه با آوردن پارهكند. از سوی ديگر بر ايها منتقل شخصيت

ها در همين به اسامي شخصيت«! اسطوره را وارد داستان كرده است»ی متن، ی كتاب يا نقل آن در ميانهدر مقدمه

اند. در داستان دقت كنيد. كاووس باستاني، نجات موسايي، سليمان، تهمينه و افسانه كه زرتشتي و يهودی و مسلمان

وارد كردن »اند و همين راه را برای شان بيد مجنون داشتهآورد كه در حياط خانهاووس به ياد ميی داستان كميانه

مجنون رفت سر چاهي كه ليلي توش بود، منتظر نشست، نشست تا كمرش خم شد، »كند: باز مي« اسطوره به داستان

 )عطرياس، منظره باستاني(« بعد شد درخت.

شود تا دانيم چرا نجات از روی تخت بلند نميگردد اين است كه ما نميبرمي نقص ديگر داستان كه به پيرنگ آن

 خودش از پنجره، منظره بيرون را تماشا كند و ديگر نيازی به توصيفات كاووس نداشته باشد! 

اشاره  گيریِ مضمون يا ايده از متن ديگر است بدون آن كه به متن مرجعتر باز هم تاثيرپذيری و وامی مهماما مسئله

كند و كجای كتاب خود )مقدمه، پانويس، يادداشت، موخره( منبع داستان خود را معرفي نميشود. معروفي در هيچ

 ی نويسنده بداند.ی تراوشات خالقانهرا نتيجه« كلِ داستان»دارد كه خواننده را در اين برداشت نادرست نگه مي

های ها به مثابه افسانهاند. آنشان ناشناسهایرد كه بعضا نويسندههايي وجود داها داستانكدر فرهنگ انگليسي زبان

شوند، در طول زمان های ديگر وارد ميمحلي، به شكل شفاهي يا مكتوب در بطن جامعه جريان دارند، به فرهنگ

آخرين »ی افسانه (39)های مختلف آن را استخراج كنند.كنند تا بعدها محققين و كارشناسان ادبي ورژنتغيير مي

هاست كه شايد كمتر كتابخواني در سرتاسر گيتي، بتوان يافت كه ی اُ. هنری، يكي از اينگونه داستاننوشته« برگ

 اين داستانك را نشنيده يا نخوانده باشد.

ی آن د. نام نويسندهست كه شهرت جهاني دارهاييز قصهنيز ا (The Hospital Window)« ی بيمارستانپنجره»

های مختلفي از آن به صورت شفاهي يا كتبي نقل شده است. حتي بر اساس آن چند فيلم و است و روايت نامعلوم

هر چقدر كه معروفي به داستان اصلي، شاخ و برگ و جزئياتي افزوده و آن را  (40)كوتاه ساخته شده است. انيميشن

 گردد.محسوب مي« سرقت ادبي»گسترش داده باشد، ولي همين كه به ماخذ داستان ارجاع نداده، كارش 
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ماه پس از انقالب نوشته و در گويد كه ششاز داستاني مي« توانا»ی عباس معروفي همچنين در مصاحبه با رسانه

رحمت به »ـ چاپ شده است. نام اين داستان « دوست عزيزش محمد محمدعلي»ـ به سردبيری « بُرج»ی نشريه

دزيد كفن مردم رو. بعد مُرد، پسرش جاشو گرفت و اون هم شروع كرد به ميدُزد قبلي كفن»است: « دُزد اوليكفن

سوز بهش فرو كرده بودند و داشت ای. يه شب باباشو خواب ديد كه يه نيمگونه مسئلهشستن مردم ولي بدون هيچ

داد، سفره كرد كه پسر، من تو جهنمم يه كاری برا من بكن. اين هي وليمه داد، خرج داد، هي مهموني ناله مي

انداخت، مردم اومدن خوردن و رفتن و هيچي نگفتن. يه شب پدره اومد گفتش كه ببين يه كاری باهاشون بكن، من 

ها فرو وبم به ماتحت مردهدزديد يه چدارم اينجا از بين ميرم. بعد اين كفن دزد دومي عالوه بر اين كه كفنا رو مي

بيامرزه، تو ديگه چه جونوری هستي. خب، اين برای يه پسر جوون . ريختن سرش و گفتن بابا خدا پدرتو كردمي

خونمش داستان ساختار تمثيلي داره. ای سال دارم ميخُردهويكي دو ساله، و داستان رو االن كه بعد از سي و بيست

اد خوبينم خب دلم نميهاش تمثيله خيلي زحمت كشيدم كه اونو بنويسم و االن كه مي خونمش ميتمام جمله

 «اش كنم.بازنويسي

های امثال و خان معروفي، بلكه در كتاباند ولي نه از عباسدرصد مردم اين حكايت را شنيده 80به احتمال، بيش از 

دزدی در بستر مرگ افتاده بود. پسر خويش را فرا اند كه كفنآورده»حكم. روايت رايجي از اين مَثَل چنين است: 

دزدی مشغول بودم و ت: ای پدر امرت چيست؟ پدر گفت: پسرم من تمام عمر به كفنخواند. پسر نزد پدر رفت، گف

كنم، بار اين نفرين بيش از پيش بر همواره نفرين خلقي به دنبالم بود. اكنون كه فرشته مرگ را نزديك حس مي

خدای يكتا مغفرت مرا  خواهم بعد از مرگم چنان كني كه خاليق مرا دعا كنند و ازكند. از تو ميام سنگيني ميدوش

آفرين تسليم كرد. از فردا پسر شغل خواهي.  پدر همان دم جان به جانخواهند. پسر گفت: ای پدر چنان كنم كه مي

نمود. از آن گان فرو ميدزديد و چوبي در شكم آن مردهگان خاليق ميپدر پيشه كرد با اين تفاوت كه كفن از مرده

 «داشت.گان ما روا نميدزديد و چنين بر مردهبه كفن دزد اولي كه فقط ميگفتند: صد رحمت پس خاليق مي

از دزدان و »آمده است: « هاپوشدزدها و كفنكفن»ی جعفر شهری، ذيل عنوان نوشته« تهران قديم»در كتاب 

رده، قبور ها گردش كدزدها بودند كه روزها در قبرستانای هم از جماعت كفنها دستههای ساكن خندقلختآدم

دزدها از بس مورد طعن و لعن بردند... پس از آن كفنشان ميهایها كفنگذارده، شبهای تازه را نشان ميمرده

ها چيز صورت بود كه شبدزدی برگزيدند و آن نيز بدينپوشي را به جای كفنها واقع شدند،كفنمردم و منبری

شد برخاسته و كه راهگذری نزديك مي. مخفي شده، چندان سفيدی مانند كفن به سر تا پا كشيده در گورها..

اش خالي غلگرفتند و در همان ترس و هراس وی بود كه بر او آويخته، جيب و بحركت در برابرش قرار ميبي

« روشب»شكني يافته چند تن از دزدان ها، سنگبردند... تا آن كه سنگ آنغارت مي اش بههایكرده، جامه

از « دزد اوليباز كفن»تر از خودشان به مقابله برخاسته، بَرِشان انداختند. شايد مَثَل معروف ر و خطرناکتكلفتگردن
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برد در حالي كه دومي عالوه بر كفن، به خود مرده هم دزد اول فقط كفن مرده را ميهمين ماخذ باشد كه كفن

        (41)«كرد.تجاوز... مي

تواند ادعا كند با دهخدا هم آمده است. البته عباس معروفي مي« امثال و حكم» المثل در جلد دوم كتاباين ضرب

ترتيب عباس معروفي برای نوآوری كرده است! پس بدين« ماتحت»ی با واژه« شكم»ی نامانوس عوض كردن واژه

صدچاقو »گويد: المثل ديگری هست كه ميتمثيل را نيز ـ به اين شكل ـ وارد داستان كرده است!! ضرب «بارنخستين»

دهخدا آمده است. كه مصداقي بهتر از عباس « امثال و حكم»اين نيز در جلد دوم كتاب « ش دسته ندارد.بسازد يكي

چاپ شده است، يعني تقريبا « بُرج»نشريه  در« داستان»گويد شش ماه پس از انقالب اين مثال معروفي ندارد. مي

به سردبيری محمد محمدعلي در آن تاريخ اصال وجود « فصلنامه برج»گويد. . باز هم دروغ مي1358ی سال نيمه

 شماره چاپ شد( 5شد. )فقط و فقط پنج شماره منتشر  1361تا فروردين  1359از مهرماه « برج»نداشت. 

يا  59چاپ شده باشد، تاريخ آن بايد اواخر سال « فصلنامه برج»و اين حكايت در  خان حقيقت را بگويداگر عباس

ساله بود كه اولين مجموعه  22احمد وسه يا چهار ساله است. جالل آلبيست« معروفي»باشد. در اين تاريخ  60

نشيني شب»گي نوشت؛ و ساله 21را ساعدی در « پيگماليون»ی ـ منتشر شد. نمايشنامه« ديد و بازديد»اش ـ داستان

گي نوشت و... ساله 26را در « آذر، ماه آخر پاييز»گي. ابراهيم گلستان مجموعه داستان ساله 25را در « باشكوه

، در مقابل اين آثار به «صد رحمت به كفن دزد اولي»ها هنوز هم خواندني هستند. حكايت بسياری از اين داستان

 ماند.ای كودكانه ميلطيفه

ای است كه گفتن مستقيم آن و بيان غيرمستقيم واقعيت يا انديشه« گوييپوشيده»في يكي از اهداف بيانِ تمثيلي از طر

ممكن است خطری متوجه نويسنده كند. عباس معروفي در حكايت خود نظر بر همين كاركردِ تمثيل دارد و 

)رژيم شاهنشاهي( « دزد اوليكفن»آن، به  خواهد بگويد رژيم تازه تاسيسِ اسالمي كاری كرده است كه مردم ازمي

ترين نوشته، سالي كه هنوز بسياری از راديكال 58را در اوايل سال « داستان»برند. معروفي به گفته خودش اين پناه مي

رژيم اسالمي هنوز به طور  59تا  57های های سياسي به پيروزی انقالب اميدوار بودند. در سالروشنفكران و سازمان

كنندگان در شدند. )آمار شركتتر ميتر و پُرشمارروز قویل مستقر نشده بود و نيروهای اپوزيسيون روزبهكام

ی تنها با حربه (42)دهد.ها، به خوبي ريزش هواداران نظام اسالمي را نشان ميهای برگزار شده در آن سالانتخابات

اش را مستحكم های حاكميتد كه روحانيت توانست پايهبو 60جنگِ با عراق و كشتار خونين مخالفان در تابستان 

ی های مدني و سياسيِ ناشي از قيام بهمن ماه، تا اندازههنوز آزادی 58و  57های سازد.( واقعيت اين است كه در سال

يان ب»انديشيد. در چنين احوالي نيازی به طلبان كسي به بازگشت حكومت پهلوی نميزيادی برقرار بود و جز سلطنت

ی هفتاد كه تا اوايل دهه« معروفي»وجود نداشت آن هم به اين شكلِ مضحك. در واقع « گوييپوشيده»و « تمثيلي

بود. يادمان باشد « معكوس»گوييِ شد ـ در آن شرايط ـ نيازمند نوعي پوشيدهای از نظام مسلط محسوب ميهنوز مهره
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های خشن و خونين ـ هنوز و در اوج سركوب 61ـ در سال « صد رحمت...»كه او حتي تا چندين سال بعد از حكايت 

 (43)نوشت.نمايشنامه مي« ات شيعهمظلومي»ی درباه

ديدند، نه از دريچه در آن روزها اگر كساني چون تقي شهرام، احمد شاملو و مصطفي رحيمي آينده را تيره و تار مي

خواه برای ی اعالم هشداری بود به مبارزان آزادیمنزلهارتجاعي و آرزوی بازگشت به دوران محمدرضاشاه، بلكه به 

ـ پس از شكست قطعي انقالب و سركوب  69برد دستاوردهای انقالب. اما عباس معروفي حتي در سال حفظ و پيش

دانست كه يكي از صدای مخالف ـ هنوز جمهوری اسالمي را نظام مشروعِ برآمده از انقالب بهمن مي هر

وفاداری خود نسبت به قانون اساسي جمهوری « گردون»ی كشور بوده است؛ و در نشريه« اللاستق»دستاوردهايش 

 مفصل خواهيم پرداخت.(   « عباس معروفي و كانون نويسندگان»كرد. )به اين موضوع در فصل اسالمي را اعالم مي

معني نامانوس، زُمخت و بي هایباز هم شاهد همان تصويرسازی« معروفي»های اخير های كوتاه و رماندر داستان

 بنديم.پرونده اين بخش را مي« معروفي»هستيم. با نقل بعضي از اين تشبيهات يا تصويرها از آثار مختلف 

 (9)تماما مخصوص، ص« ای در گلو...با ذوقي شبيه شكستن خنده»

 (41)تماما مخصوص، ص« ها مثل خوابيدن زنجير روی ميز بود.صدای غارغار پليس»

 و تنافر در مضمون:  تناقض

 (33)تماما مخصوص، ص.« نفرت داشتمداد ، از خودم، از زندگي، از هرچه بوی وابستگي مياز وطن»

 (28)تماما مخصوص، ص« بيرون كند. خاک پدریمان كرده كه ما را از اين صدا از كجاست؟ سگي دنبال»

 (33)تماما مخصوص، ص« گريختم.ولي ازش مي اش داشتمدوستبود،  امسرزمين پدریمثل »

 (15شده، ص )ذوب« داد.ی شكم غريق باد كرده مياتاق بوی آب گنديده»

ی اتاق مچاله شده بود و گريه اش آورده باشند، گوشهای كه از كف دريا بيرونی موميايي شدهاسفاری مثل جنازه»

 (15شده، ص)ذوب« كرد.مي

 (18شده، ص)ذوب« داد.از بودن فقط بوی گند مي»

 (18)ص« اش بردارد.توانست چندش را از روی چهرهنمي»

 (89)ص« گرفت.ی ذهنش حاال خالي بود. ديگر هيچ چيز جا نميهاش را بست. صحنهچشم»
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 های بخش اولیادداشت
 است.اش آثاری به چاپ رسانده خانوادگيهای مختلف نام و نام، با تركيب1344ـ خانم الهام يكتا مهويزاني متولد 1

ام قرآن )برای جزء سي»به غير از آنچه در متن آمده است، در ميان اسناد كتابخانه ملي به اين آثار برخورديم: 

 «مبتديان(

 1344، شناسه افزوده ـ الهام يكتا 1396راضيه )الهام( يكتا ـ تهران فراهاني ـ 

 صر محمدخاني ـ احمد محققي ـ مطبوعات زردصفحه، قتل ـ شهال جاهد ـ نا 3ـ  1383مقاله دار عشق ـ يكتا الهام ـ 

ی آخر توسط بنياد سينمايي فارابي ی عذرا، چشم خشم، سروش. )دو فيلمنامهها: خون خدا، قانون شفا، مائدهفيلمنامه

 اند.(خريداری شده

 .1372آذر ، 6ی ، تكاپو شماره«حسي، خودانگاری راویهم»همچنين با نام الهام مهويزاني سه مقاله وجود دارد: 

 . 1373، تير و مرداد 11، تكاپو شماره «زنگارهای آينه»

 . 1372، تير 55ی ، دنيای سخن شماره«زوالهای بيسايه»

 خانم الهام مهويزاني است.« ازل تا ابد»ها از كتاب قول.الف ـ در اين بخش تمامي نقل1

زد. راننده نگه داشت ها بيرون ميای آتش گرفته بود. شعله و دود از پنجرهمان در آخرين خيابان شهر خانهسر راه»ـ 2

زد و نعره ی آتش گرفته پيرمردی سفيدمو بود كه با دو دست به سرش ميو ما همگي ريختيم بيرون. صاحبخانه

 ( 61و  60)سمفوني مردگان، صص« كشيد...مي

 «ديد، راوی و روايت در رمان سمفوني مردگانزاويه بررسي»ـ 3

Prof. Dr. Kavus Hasanali – Ziba Yikalavendi 

 ـ همان.4

 .3شماره  1369، محمد بهارلو، نشريه كلك، خرداد «تصنيفي ناهماهنگ»ـ 5

كه احتمال  ها به قدری پُررنگ استها كامال برگرفته از خشم و هياهوی فاكنر است... و شباهتطرح شخصيت»ـ 6

 (3281)دريچه، دفتر پنجم، محمد بهارلو، ص « سازد.هرگونه تواردی را غيرممكن مي

 .3شماره  1369، نشريه كلك، خرداد «تصنيفي ناهماهنگ»ـ محمد بهارلو ـ 7

 .1388، سال 477، هوشنگ گلشيری، ص «باغ در باغ»ـ 9

 .2012با عباس معروفي، مجله شهروند دوم آگوست ، ديدار و گفتگو «سازداين بده بستان جهان زيبايي مي»ـ 10

 .   1379« ژورناليست»ـ مصاحبه االهه بقراط با عباس معروفي نشريه اينترنتي « شودانسان در هنر كريستال مي»ـ 11

 ـ همان.12

 ـ همان.13
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، سال 43ني شماره ی يوسف عليخاني با نادر ابراهيمي، ادبيات داستا، مصاحبه«خوردني غريب در داستانغوطه»ـ 14

1376. 

 كند!گويد و به اين كار خود افتخار هم ميدر همين مصاحبه او از تدريسِ سينما به طالب حوزه عليمه قم ميـ 15

 . 252و  251(. صص 1384ازل تا ابد، درونكاوی رمان سمفوني مردگان(، انتشارات ققنوس )»ـ 16

 ـ همان.17

پور، فصلنامه نقد ، پيمان دهقان«سمفوني مردگان»در رمان « داشتموست ميبار ديگر شهری كه د»ـ بازتاب رمان 18

 .1392. تابستان 22ادبي، شماره 

 ـ همان.19

ی هر دو نوشته« آهوكشي يا آهوی كوهي»و كتاب « متن پنهان در سمفوني مردگان»ی ـ اين بخش براساس مقاله20

جا كه از منبع ديگری ها )آنقولوشته شده است و اكثر نقلپور )مدرس زبان و ادبيات فارسي( نجناب پيمان دهقان

 نام نبرده شده باشد(، از اين دو اثر است.

 .1379« ژورناليست»مصاحبه االهه بقراط با عباس معروفي ـ نشريه اينترنتي ـ 21

 .1369، 12و  11، نشريه كلك، شماره «نويسي امروزميزگرد داستان»ـ 22

 .   1379« ژورناليست»ـ مصاحبه االهه بقراط با عباس معروفي نشريه اينترنتي « شودال ميانسان در هنر كريست»ـ 23

 .208، الهام يكتا، ص«ازل تا ابد»ـ 24

 ـ گفتگوی اختصاصي توانا با عباس معروفي25

 (، سايت خوابگرد.1382آبان  4ـ گفتگوی رضا شكراللهي با عباس معروفي )26

 .  2014مارچ  4بوک، ـ عباس معروفي، فيس27

 .1396ـ مصاحبه با عباس معروفي، فصلنامه الفبا، شماره چهارم، پاييز 28

 .1388سو و آن سوی متن، راديو زمانه، ، اين«درباره اين كتاب و در ستايش مادرم»ـ 29

 ـ همان.30

 كتاب مراجعه كنيد. ها به جدول آخرها و تاريخ انتشار آنـ برای اطالع از كتاب31

 .381و  380زاده، صص ، گردآورنده ابراهيم زال«كتاب آينه )مجموعه مقاله(»ـ هوشنگ گلشيری، 32

 .1388سو و آن سوی متن، راديو زمانه، ، اين«درباره اين كتاب و در ستايش مادرم»ـ 33

 «.توانا»ی ـ مصاحبه ويديويي با رسانه34

 بوده است.« طبل بزرگ زير پای چپ»، 62ـ نام اوليه رمان در سال 35

M
.d

ela
sh

oo
b



 
54 

اش ها كه امكانها آن است ـ چنان كه ديده شده ـ كه معروفي در برخي موقعيتيكي از مزايای اين تغيير نامـ 36

كند. های متفاوت را، به مثابه دو اثر مختلف در كارنامه خود ثبت ميهای دارای ناموجود داشته باشد، اين كتاب

ـ مراجعه  27جشنواره تئاتر فجر و بخش معرفي داوران جشنواره ـ ص 10نيد به خبرنامه شماره توا)برای مثال مي

 كنيد. در انتهای همين كتاب در بخش اسناد، تصوير آن وجود دارد.(

، مركز هنرهای نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي )يعني 4ـ41شماره « نمايش»ـ اكبر محمدآبادی، نشريه 37

 بای و آهو(دلي»ب همان ناشر كتا

 .1374، پاييز 27شناسي، سال هفتم، شماره ی ايران، صدرالدين الهي، مجله«عطر ياس»ـ 38

ها، ها محل وقوع ماجرا بيمارستان است و در برخي ديگر آسايشگاه سالمندان. يا در برخي نقلـ در برخي روايت39

 ...  اش دور از پنجره است، نابينا توصيف شده وبيماری كه تخت

 ـ به بخش تصاوير در آخر كتاب نگاه كنيد. 40

 .32و  31جلد اول، جعفر شهری، صص « تهران قديم»ـ 41

شركت كردند. اين تعداد در  1358ميليون نفر در رفراندوم فروردين  20ـ مطابق آمارهای رسمي نزديك به 42

 هش يافت.ميليون نفر كا 10ـ به حدود  1358مرداد  12انتخابات مجلس خبرگان ـ 

چاپ شد و طبق معمولِ آثار  1361كه در سال « هزارنفر، آن شصتآن شصت»ی ای است به نمايشنامهـ اشاره43

 تغيير نام داد.« تا كجا با مني؟»معروفي، بعدها به 
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 رسمیِ عباس معروفی ـ زندگینامه1
ای، ای، خاطرهشناسند. در فضای مجازی هر طرف كه سر بچرخانيد، زندگينامهاهالي ادب مي را همه« خانعباس»

« سوپرمني»يك كالم  در مدرس، ناشر؛ و روشنفكر، نگار،نويسنده، شاعر، روزنامه بينيد.ايشان مياز  ایمصاحبه شعری،

و... را نوشته است. با شهامتي درخور تحسين، در « پيكر فرهاد»و « سال بلوا»و « سمفوني مردگان»های كه كتاب

ی كانون نويسندگان ـ ضای اصلي و اوليهرا منتشر كرده است. از اع« گردون»ی ادبي و راديكال نشريه 1370ی دهه

« جسارتي»خان معروفي بود كه با ها سكوتِ ديگر نويسندگان، عباسپس از انقالب ـ بوده است. بعد از سال

آخر تحت فشار حكومتيان و دستگاه سانسور زدني برای بازگشايي كانون نويسندگان به فعاليت پرداخت و دستمثال

به ناگزير جالی وطن كرد و مخفيانه به آلمان « حكم اعدام»و گرفتن « گردون»نشريه  قرار گرفت. پس از توقيف

زبان در اروپا، ترين كتابفروشي و نشر فارسيخشكي، با تاسيس بزرگرفت. در آلمان پس از چند سال سِتروني و قلم

 شد.بار ديگر فعال 

اش لبريز از اين خاطرات دهان باز به او كه انبان همان كسي است كه بايد پای خاطراتش نشست و با« عباس معروفي»

جاست كه تمامي اين خاطرات جعلي است!! اصال كل ريز و درشت است گوش سپرد. اما تنها اشكال كار اين

است. با « جعل خاطرات»بديل زندگي آقای معروفي جعلي و سراسر حقه و نيرنگ است. عباس معروفي استاد بي

او افزوده « كارنامه ادبي»و « دفتر خاطرات»نامي، برگ جديدی بر ت مشهور و صاحبمرگ هر نويسنده و شخصي

شده و ای حسابای است كه برای خود طراحي كرده و با نقشهاو، زندگينامه« شاهكار»ترين شود. اما بزرگمي

كرده « روزبه»يل و ، تا امروز آن را پيش برده و به مرور، آن را تكم«دوربين عكاسي»دقيق، و گاه با كمك يك 

 است. 

السطنه تهران به دنيا آمدم. كالس اول ابتدايي بودم كه پدرم خانه ی نايبدر بازارچه 1336ارديبهشت  27من روز »

باره اش يكی جديد نقل مكان كرد. مرا گذاشتند تا هم مادربزرگم تنها نباشد و هم خانهساخت و خانواده به خانه

ام بريد، ام را با خانوادهام در تنهايي گذشت. تنهايي ويرانگری كه رابطهكه دوران كودكي خالي نشود. اينجوری بود

ی مدير تا كالس پنجم دبستان، شاگرد اول بودم، بنا به توصيه. پرداز ساختدلتنگم كرد، و از من يك آدم خيال

مدرسه به پدرم، كالس پنجم و ششم را با هم امتحان دادم. تمام دوران دبيرستان را شبانه خواندم و روزها در يكي از 

راهي جز اين ندارم خواهم آدم شوم. من هميشه مي

كه بخوانم. شبي صد صفحه اگر نخوانم گاو هم 

 شوم.شوم. هيوال مينمي

 «عباس معروفي»
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های آنتوان چخوف ننويسي، داستاام به داستانساله بودم به خاطر عالقههای پدر كار كردم. وقتي چهارده پانزدهمغازه

 ای بسازم.كردم داستان تازهها سعي ميها و شهرها و گاهي سير قصهكردم و با تغييرنامرا كپي مي

آن كه دليلش را بدانم توسط پدر و مادرم هفت ماه تبعيد شدم. از خردادماه كه داشتم برای در هفده سالگي بي

را فرستادند شهميرزاد، باغ پدربزرگم. بازی با درخت و خاک و شدم، مامتحان نهايي )رشته رياضي قديم( آماده مي

های ادبي عمرم ترين شخصيتآب و طبيعت، كتاب، آشنايي با موجودی به نام داستايوفسكي و يكي از محبوب

دير ی ديگری به من بخشيد. تا پاييز آنجا بودم بعد مرا به خانه برگرداندند. برای ثبت نام مدرسه راسكولنيكوف، اليه

ی شده بود، سال قبل را هم از دست داده بودم، با دوندگي بسيار و گريه و التماس خودم را چپاندم توی مدرسه

ی مروی. هيچوقت به صرافت نيفتاده بودم دليل اين تبعيد را بفهمم. چهل سال بعد وقتي مادرم به برلين آمده شبانه

رد و گفت: چون عاشق شده بودی؟ گفتم: عاشق كي؟ گفت: بود ازش پرسيدم چرا آن سال تبعيدم كرديد؟ نگاهم ك

اش توی عوالم خودت بودی. من ترس برم داشته بود. شب و روز ای. همهگفتند عاشق شدهدانم. فقط مينمي

مامان! من »نگرانت بودم. با پدرت صحبت كردم. تصميم گرفتيم چند ماهي تهران نباشي، بروی باغ شهميرزاد. گفتم: 

دادم. چطور توانستيد بودم. يك سال تحصيلي را از دست دادم. اگر عاشق شده بودم كه تن به تبعيد نمي هفده ساله

چنين باليي سرم بياوريد؟ گفت: وقتي برگشتي قد كشيده بودی. از يك درويش خواسته بودم سركتاب تو را باز 

همه تمام آن روزها هنوز يادم هست. آن. كند. گفت اقبالش بلند است، مهرگياه دارد، لباس كبود براش آمد دارد

ام هنوز يادم هست. اما كتاب داشتم كه بخوانم و گناهيتنهايي و حرف زدن با راسكولنيكوف هنوز يادم هست. بي

ای ديگر زندگي كند، بدانم كه دنيای ديگری هم وجود دارد. آنجا ياد گرفتم كه بخشي از من بايد برود در اليه

كند زند گريه مياز دنيای موجود سوا كند. شدم دو تا آدم. دو تا آدم كه با خودش حرف مي خيال ببافد خودش را

ی عطفي بود كه دو سال نويسد اما بايد حواسش به روزگار هم باشد. و شايد همين نقطهخواند ميخندد كتاب ميمي

ام را بر خواستم. رفتم كه خودم صليبی پدری را ترک كردم. و ديگر نه پولي گرفتم نه چيزی بعد برای هميشه خانه

ی دوش بكشم. و اين برای من اهميت زيادی دارد. فهميدم كه اگر تمام ثروت پدرم را به من بدهند با يك دقيقه

كنم. نجاری و طالسازی و عطاری ياد گرفتم. گرسنگي كشيدم. مرد شدم. نگاه های خودم عوض نميخيال

هام را دنبال آميزش تاثير عجيبي بر كار ادبي من داشت. هنوز نگاهش نوشتهنتفاوت پدرم و بعدها نگاه تحسيبي

در  1355ها از غم دوری من بيمار و افسرده شد، و بعد هم درگذشت. اولين داستانم در سال كند، هرچند كه سالمي

هام در نشريات م داستانی نخست مسابقه چاپ شد. پس از آن هنويسي جوانان كيهان به عنوان برندهی داستانمسابقه

« انجام كتاب»از سوی نشر  هزار نسخهبا تيراژ ده« روبروی آفتاب»يافت. اولين مجموعه داستانم مختلف انتشار مي

 (1)«خيلي زود ناياب شد.
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ی جايزه هم شده، چه بوده است. اگرچه عباس طبيعي است كه بدانيم نام اولين داستان معروفي كه از قضا برنده

كند، ولي در گفتگوهای ديگری جواب اين سوال را اش نميای به نام اولين داستاني در اين مصاحبه اشارهمعروف

   (2)«در روزنامه كيهان چاپ شد كه من نوزده ساله بودم. 55در سال  اولين داستانم با عنوان روبروی آفتاب»دهد: مي

ی در روزنامه 1355تيرماه  28ه در عنوان عشق پايند اولين كارش باگي نوشت و ساله 11اش را در نخستين قصه»

 (3)«به چاپ رسيد. كيهان

 در روزی كه نخستين داستانش با عنوان عشق پايندهبه گفته معروفي خبر بازنشر سمفوني مردگان، او را به اندازه »

 (4)«در روزنامه كيهان منتشر شده بود خوشحال كرد. 54تابستان سال 

ام، ادبيات دراماتيك به ی مورد عالقهپس از انقالب، در رشته»كنيم: اس معروفي را دنبال ميروايت پُر تناقض عب

ام از هنرهای زيبا در حضور حميد سمندريان، جعفر والي، دانشگاهي ینامه. نفر اول كنكور شدم. پاياندانشگاه رفتم

اكبر رادی، فرهاد ناظرزاده كرماني، پروانه مژده، ابراهيم مكي، هما روستا و چند استاد ديگر، در آن سالن پر از 

ی نمايشنامهام به نويسندگي بود. آن روز روی صحنه، سپاریی عطف و مُهر تاييد بر دلجمعيت، بار ديگر نقطه

 لرزيدم.توسط چند بازيگر تئاتر بازخواني شد، و من از هيجان مي« ورگ»

م در كانون نويسندگان ايران انجاميد. ای عميق و عضويتدوستي و رابطه با سپانلو آشنا شدم كه سرانجام به 58در سال 

را نوشتم  "شدهذوب"رمان  1362سال خواندم. در بعد هم با گلشيری آشنا شدم. در آن دوره با ولع عجيبي كتاب مي

كه  شروع كردم به نوشتن سمفوني مردگان 1363در سال اما ناشرم از من خواست از انتشار اين كتاب منصرف شوم. 

 (5)«منتشر شد.... 68چهار سال و هفت ماه طول كشيد و در سال 

های كاغذی و غيركاغذی حات و رسانهای كه در تمام صفزندگي عباس معروفي است. كليشه «كليشه»اين بخشي از 

سي و راديو زمانه و.... در مورد همين بخش از بيپديا گرفته تا بيكم و كاست تكرار شده است. از ويكيبي

خوانيم. در اينجا فقط يك اشاره ديگر آن را ميهای زندگينامه وی حرف و حديث بسيار است ولي ابتدا بخش

دانيم كه ی خودش ميدانشگاهي عباس معروفي، بسيار مبهم است. طبق گفته كوچك بكنيم كه موضوع تحصيالت

اش وارد دانشگاه هنرهای شده و در رشته مورد عالقه« نفر اول كنكور»امتحان كنكور داده و « پس از انقالب»

اساتيد اش را در حضور تمامي نامهدراماتيك شده است. و در سالي كه مشخص نيست چه سالي بوده است، پايان

 تئاتر ـ از ريز و درشت ـ ارائه داده است. 
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 «! ماموریتی باالتر از خطر»ـ عباس معروفی، در 2
سازی ، مطابق معمول دست به خاطره1396در سال « فصلنامه الفبا»ی گفتگوی مفصلِ خود با عباس معروفي در ادامه

اش از نويسندگان بزرگي چون فاكنر و ماركز و... از «هایكاریكپي»بار برخالف زند ولي اين پردازی ميو خاطره

 كند:های جيمزباندی استفاده مينويسان و فيلمسبك جنايي

اتفاق عجيبي افتاد. دادستاني انقالب ساختمان كانون نويسندگان ايران )خيابان مشتاق( را تصرف  1360مردادماه »

ها را زنم كه جوانحرف مي 1360اش آويخته بود. دارم از تابستان در آهنيآويز با پلمب به كرده بود و يك قفلِ 

توانست جرم باشد. آن روز انگيزی كه راه رفتن ميی ديوار. تابستان غمگذاشتند سينهبرای داشتن يك اعالميه مي

ان در دفتر علي دهباشي به من تلفن زد، بعد محمد محمدعلي و سپس هوشنگ گلشيری. روز بعد هر چهار نفرم

هايي كرديم كه قرار شد من در جلسه مهمي شركت كنم. روز موعود، در جلسه هيات دبيران انتشارات رواق صحبت

كانون نويسندگان؛ احمد شاملو، هوشنگ گلشيری، محمد مختاری، )باقر پرهام غايب بود( و محمد محمدعلي. يك 

ای نزديك استاديوم المپيك( به من گفته شد اشد، در خانهنفر ديگر هم بود كه يادم نيست. )شايد محمدعلي يادش ب

ها را زير و رو كند تصميم بگيرد. جان دادستاني انقالب، ساختمان كانون را در قبضه دارد تا سر فرصت پرونده

ون ها را از ساختمان كانها و كتابها و صورتجلسهی نويسندگان در خطر است. ما بايد اسناد و مدارک و نشانيهمه

چون »مختاری گفت: « تو حاضری چنين كاری بكني؟»ی مسعود ميناوی( برسانيم. خارج كنيم و به جای امني )خانه

بله آقای « »آزادانه حاضری؟»شاملو گفت: « ام جايي چاپ نشده.بله عكس»گفتم: « ای نيستي...ی شناخته شدهچهره

اش را داری، خودت تصميم بگير. روزگار بدی وفي، جَنماجباری در كار نيست. اما تو معر»گلشيری گفت: « شاملو.

آمد. معلم ادبيات توی دلم هياهو بود، توی سرم غوغا. منتظر دخترم مهرگان بودم كه ماه بعد به دنيا مي« شده.

، كننداگر گير بيفتي درجا اعدامت مي»دانستند. شاملو خيره نگاهم كرد: دبيرستان هدف بودم. اين چيزها را همه مي

بار و ابزارهای الزم در ی وانتكليد را گرفتم. هزار و پانصد تومان هم پول برای كرايه« معطلي! يعني همين!بي

اختيارم گذاشتند. با تعدادی كارتن و گوني و نخ و جوالدوز به ساختمان كانون رفتم. قفل و پلمب دادستاني انقالب 

ام را به تصويری تاريخي ای بود كه چشمم آمد خرابي وحشيانهرا شكستم. وقتي وارد شدم، اولين چيزی كه در نظر

ها ها روی زمين پخش شده، پروندهخواهد! كتابهنر مي«. ويران ساخت»شود جايي را كرد؛ بدتر از اين نميباز مي

اشيده بودند ها پهای پر از ته سيگار و خاكستر را روی كتابدرهم ريخته، پوسترها پاره، و بدتر از همه، سطل آشغال

ای را توانم براش كلمه پيدا كنم؛ داعشي بود. هر كتاب و پروندهو رفته بودند كه سر فرصت برگردند. االن مي

ها را پر كردم. تا غروب هرچه در آن ساختمان ها و كارتنداشت. گونيسيگار در فضا موج برميتكاندم بوی تهمي

بار كرايه كردم و قت ترسان لرزان به ميدان انقالب رفتم يك وانتی حياط چيدم. آن وبود جمع كردم و در گوشه

ها و تعقيب و گريزهايي را از سر گذراندم. بماند كه چه بدبختي و بار را به مقصد رساندم. بماند كه چه اتفاق
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تفاقي برای كردم، و بعد اای داشتم. بماند. گاهي بعدها از خودم پرسيدم اگر آن روز اسناد را خارج نميلرزهتن

توانستم بنويسم؟ نگاه مهربان محمدعلي كه از هفده سالگي مرا زير نگاهش داشت و افتاد آيا ديگر ميای مينويسنده

گي باز دارد، های كوتاه شاملو كه شايد بتواند مرا از اين ديوانهفرستد، جملهانگار پسرش را دارد به قتلگاه مي

های رنگي های گلشيری كه مثل تاشجوری رفت؟ و شوخيدم هم اينسكوت محمد مختاری كه يعني اين شاگر

هام دلم را زديم، باز نگاه محمدعلي توی چشمخورديم و حرفي ميخنديديم چيزی ميكرد. ميفضا را عوض مي

سپانلو كنم. اسم مهرگان را با ها! يك ماه صبر كنيد مهرگانم را ببينم، بعد هر كاری بخواهيد ميلرزاند. المذهبمي

انتخاب كرده بوديم. بعدها اسم گردون را هم به لطف و شور سپانلو انتخاب كردم. دنيای غريبي است. زندگي 

ها نوشته بودم، شد خيلي كارها كرده بودم، خيلي رماناگر سرنوشتم دست خودم اداره ميعجيبي از سرم گذشته. 

 (6)..«اسازی توطئه شد. حرام شد. خراب شد.خيلي چيزهای خوب ياد گرفته بودم. بخشي از عمرم صرف خنث

ی ها، هر يك از بازيگران برجستهآن است كه معموال در هر كدام از آن« معروفي»يكي از خصوصيات خاطرات 

دهد كه در واقع يكي از باشد ـ صفتي را به معروفي نسبت ميی مذكور ـ كه غالبا در قيد حيات نيز نميخاطره

ی مشخص در حقيقت برای آن ساخته شده ـ ای كه آن خاطرهمعموال نياز خاص و عمده نيازهای ذهني وی را ـ

های همين بيماری عباس معروفي را در آثارش نشان داديم، در اينجا نشانه« خودشيفتگي»كند. پيش از اين ارضاء مي

 كنيم:اش مشاهده ميرا در نقل خاطرات

 فوت شده[ 1379]گلشيری سال .« را داری اشجَنمگلشيری گفت، تو معروفي، »ـ 

 كشته شده[ 78]امامي سال  «گذاريم.بشوی. ما نمي هاولخواهي گفت: تو ميسعيد امامي مدام به من مي»ـ 

]دانشور سال  «زماني كه خيلي جوان بودم سيمين دانشور به من گفت: معروفي! تو بايد فيزيك كوانتوم بخواني!»ـ 

 فوت شده[ 1390

 فوت شده[ 1391]سمندريان سال « عباس! بيا آكادمي خودم درس بده.»ن استاد عزيزم به من گفت: حميد سمندريا»ـ 

 « شي ]به مهاجرت[ نرو.آقای معروفي داری قهرمان مي»شيرين عبادی وكليم بود، به من گفت: »ـ 

 از دنيا رفته[ 1375]بزرگ علوی بهمن سال « بزرگ علوی از برلين نوشته بود: شما كاری كرديد كارستان.»ـ 

شهرک »آنچه را گلشيری در « معروفي»ماند و ناگهان ناگفته مي 1390ی ها تا اواسط دههقولاما تمام اين نقل

اند ـ به او گفته و ماموريتي گي مردهقرن قبل در حضور اعضايي از كانون نويسندگان ـ كه همه، حدود نيم«المپيك

كه به « آبو حديث تشنه »منصور كوشان از اعضای كانون نويسندگان در كتاب آورد!! را كه به او سپرده، به ياد مي

پردازد، درباره سرنوشت اسناد كانون پس ی شصت ميتحركات مربوط به بازگشايي و احيای كانون در اواخر دهه

ر متن منشور بديهي است كه انتشا»... نويسد: مي 60از هجوم عوامل دادستاني انقالب به ساختمان كانون در سال 
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با تهاجم به ساختمان آن، كانون نويسندگان ايران كه به جرم همان، هيئت دبيرانش كشته يا متواری شده بودند و 

  (7)«های مثبت و منفيِ بسياری داشت.، بازتابتمامي اسنادش را به تاراج برده بودند

از طرف كميته حمله كردند و »... كند: يی كوشان را تاييد ماشرف درويشيان هم درباره اسناد كانون گفتهعلي

ای جا را بستند و مدارک و همه چيز را با خود بردند... بعد از اين كه كانون بسته شد و مدارک به يغما رفت، عدهآن

 (8)«ای هم مخفي شدند...ای هم منزوی شدند، عدهاز دوستان اهل قلم مهاجرت كردند و عده

ز خطر خود، كدام اسناد را نجات داده بود؟!! چرا اسنادی با اين درجه از اهميت بايد پس معروفي در عمليات باالتر ا

ها را ببرند؟! البد نتوانسته بودند ماموران بيايند و آن« سر فرصت»ماه در دفتر كانون باقي بماند تا بعدا  نزديك به يك

 وانت بگيرند!!

پور و حسين اقدامي در زندان به گيرد كه سعيد سلطانميـ در حالي شكل  60آخرين هيئت دبيران كانون ـ درسال 

به عنوان اعضای اصلي انتخاب  احمد شاملو، هما ناطق، باقر پرهام، محسن يلفاني و اسماعيل خوييبردند. سر مي

به بعد  60گردند. از خرداد نيز به عنوان اعضای جانشين برگزيده مي هوشنگ گلشيری و حسن حسامشوند. مي

عوامل نظام »پور اعدام شده بود و شود. سعيد سلطانهای اعضا برگزار ميانون به صورت مخفي و در خانهجلسات ك

با اين  (9)«گردان نبودند.ای رویهای ناشناس و كشتن نويسندگان از هيچ وسيلهدر جستجوی دست يافتن به چهره

بگذارند و پي كارشان بروند؟! عباس معروفي از  تفاصيل آيا منطقي است كه ماموران، اسناد را در دفتر كانون باقي

برد، غير از گويد، اما وقتي كساني را كه در جلسه حاضر بودند نام ميمي« هيئت دبيران كانون»حضور خود در جلسه 

كدام عضو هيئت دبيران نيستند! )گلشيری هم از اعضای جانشين بود.( در موقعيتي كه نويسندگان مخفي شاملو هيچ

كند كاری حكم ميها هستند، و اصول مخفيدر دنبال آنروند و ماموران دربههای خود نميد، به خانهانشده

زنند و او را به های تلفني پرهيز شود، نه يك نفر بلكه سه نفر به عباس معروفي تلفن ميالمقدور از تماسحتي

ر شويم كه در آن زمان عباس معروفي حتي كنند! آيا يك تلفن كافي نبود؟! بايد يادآوای مخفي دعوت ميجلسه

دبيران فقط يك كتاب )روبروی آفتاب( از او چاپ شده بود. هيئت 61توانسته عضو كانون بوده باشد. تا سال نمي

اعتماد تشخيص داده بودند، بلكه حتي ديده بودند كه او را نه تنها فردی قابل« معروفي»ی كانون چه چيزی در ناصيه

كنند، او را از پذيرفتن اين كار چرا تمام نويسندگان حاضر تالش مي«! اش را داردعباس جَنَم»ه دانستند كمي

خواسته بودند كه به جلسه بيايد تا اين ماموريت را به او محول « معروفي»منصرف كنند؛ در حالي كه خودشان از 

 كنند؟

زند. وقتي مختاری يكي از داليلي كه باعث ای است كه عباس معروفي به مختاری ميتر كنايهها جالبی ايناز همه

، عباس معروفي به «ای نيستيچون تو چهره شناخته شده»گويد: شده بود تا معروفي برای اين كار انتخاب شود مي

ساله با يك مجموعه داستانِ منتشر  22را عباس معروفيِ ظاه« ام جايي چاپ نشده است.بله، عكس»گويد: كنايه مي
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داند و دليل شناخته شدن ديگر حاضران؛ و ناشناس بودن خود را فقط چاپ يا ای قابل ميشده، خود را نويسنده

ی داند. اين طرز تلقي نزد معروفي طبيعي است. در سال های بعد ـ بعد از كشتارهای دههشان ميچاپ عكسعدم

برد تا با هر اش را به كار ميشده است، تمام تالش« روشنفكر»طلب و ، ديگر اصالح«معروفي»ه شصت ـ ك

نامي در عرصه هنر و ادب ـ از شاملو تا يارشاطر و گونترگراس ـ عكسي به يادگار بگيرد. معروفي تمام صاحب

يد از خود بپرسد چرا معروفي كرده است. مخاطب هوشيار با« معماری»ها اش را بر اساس همين عكسزندگي جعلي

های ابتدايي انقالب ندارد؟! در هيچ عكسي با اين بزرگان ـ شاملو، گلشيری، سپانلو، سيمين بهبهاني و... ـ در سال

ی گردد؟! تصادفي است كه همههای قبل از انقالب برميها به سالحالي كه مدعي است دوستي با برخي از آن

 ی هفتاد است؟!  ی شصت و اوايل دههها متعلق به اواخر دههعكس

، ضمن بازگويي اين خاطره در «شيدای نوشتن»تلويزيون صدای آمريكا با عنوان « پرتره»عباس معروفي در برنامه 

با حق »گويد: را فراهم كرد، مي« بای و آهودلي»صحرا كه زمينه نوشتن رمان شان به تركمنمورد سفرخانوادگي

ی آفتاب[ ماشينم را پُرِ بنزين كردم. مهرگانِ من اون موقع يه ساله بود. با خانم بلند شديم تاليف اين كتاب ]روبرو

     (10)«رو اونجا زندگي كردم.« بای و آهودلي»صحرا صحرا. تو تركمنرفتيم تركمن

از اين انجام شده است.  1361شود كه اين سفر در سال معلوم مي« مهرگان معروفي»ساله بودن با توجه به يك

را دو سال بعد از چاپ آن گرفته است! چيزی كه برای ما « روبروی آفتاب»التاليف كتابِ گذريم كه چرا حقمي

های سياهي كه حتي نويسندگان و اعضای كانون نويسندگان به زندگي مخفي روی مهم است اين است كه در سال

هم به رود آناز ماموريت خطيرش( به سفر مي آورده بودند، چگونه عباس معروفي با خيالي آسوده )آن هم پس

صحرا كه يكي از مناطقي بود كه نوحكومتيان بسيار بر آن حساس بودند. اين را بگذاريد كنار اين كه درست تركمن

  (11)شدند!های معروفي به طور مرتب منتشر ميها كتابدر همان سال

را معلوم كرد؟ شاملو « ماموريت معروفي»ی حت خاطرهصتوان صحت يا عدمها، چگونه ميی اينگذشته از همه

ماند دهباشي و محمدعلي كه هر دو از همان قماش خود مرده است. گلشيری مرده است. مختاری مرده است... مي

شوند. )هيچيك از اين دو به سوال نگارنده در هستند و هرگز حاضر به تاييد و يا تكذيب اين ماجرا نمي« معروفي»

 پاسخي ندادند.( اين مورد
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 گی!ساله 8در  ـ آرزوی مدیرمسئولی و سردبیری3
سالگي شروع شد، روزی كه پدربزرگم پرسيد: باسي، دوست داری چه كاره بشي؟ گفتم  8كار نشر برای من از »

 (12).«سردبير يك مجله

ی كوچكِ ما، برخالف تمامي كودكان دبستاني، آرزوی معلم، خلبان، دكتر يا مهندس شدن در آينده اين نابغه

داشته ـ بگذريم كه « سردبير»و وظايف يك « مجله»نداشته است بلكه با وقوفي كه در كالس اول دبستان بر كاركِرد 

 شدن بوده است!      « سردبير»اش وده! ـ آرزویآگاه ب« سردبير»ی در يك خانواده سنتي چگونه از معنای واژه

های كودكي برای من افسانه و قصه تعريف نويسندگي آرزوی كودكي من است. مادربزرگي كه در تمام سال»

ش گفت. گاهي جاييها را هزار بار برام گفته بود، باز هم ميكرد، نقش بزرگي بر نويسندگي من دارد. برخي افسانه

كردم فهميدم كه يك چيزی عوض شد، نو شد. و با خودم فكر ميد، و من همان در عالم كودكي ميدارا تغيير مي

انگيز بود. از چهارده سالگي شروع البد باز هم امكان عوض شدن دارد. اين تغييرهای كوچك برای من بسيار دل

يواش ياد ي كردم تا يواشهای چخوف را رونويسهای آنتوان چخوف. سه سال داستانكردم به رونويسي داستان

ای بسازم، و بعد در بگيرم كه گاهي چيزی را تغيير دهم. اسم شهر را عوض كنم، آدمي تازه به داستان بياورم، حادثه

... از هر كسي چيزی پخته شدم، اما تجربه نداشتم. معلم نداشتموپا بزنم. آنجاها بود كه يك فضای عجيب دست

های ديگر حضوری شاملو، بهبهاني، دانشور، سپانلو، گلشيری، سمندريان، رادی و خيليهايي مثل ام. آدمآموخته

شان چيزی ام و از هركدامام، زندگي كردهها كار كردهزنده و پُررنگ در ساخته شدن من دارند. با اين آدم

مهرگان را با او انتخاب ام. سپانلو الگوی باهوش و خوب من بود. خيلي چيزها را از او دارم. اسم دخترم آموخته

ی قلم زرين گردون را با تشويق او بنيان گذاشتم. كرديم، اسم گردون را او از ديوان حافظ برايم بيرون كشيد، جايزه

 (13)«اما كسي به من نگفت كه چه جوری بنويسم.

های ارگاهی كاو كه در همهاش گوش فلك را كر كرده است، همهای رنگارنگعباس معروفي، كسي كه ادعا

وآمد داشته، حتي حاضر محافل بزرگان ادب رفت خواني حضور داشته است؛ و به همهنامهداستان و شعر و نمايش

نويسي گلشيری و های داستاننداشتم! عباس معروفي در كارگاه« معلم»گويد جا آورد، و مينيست رسم شاگردی به

ولي نه در مقام شاگرد بلكه به عنوان همكار « ی آموخته استشان چيزاز هركدام»كرده است، و ديگران شركت مي

اش نام دخترش را مهرگان و نام نشريه»اش بود، آموخت كه «باهوش الگوی»نشين يا دوست! مثال از سپانلو كه و هم

 « را گردون بگذارد!

مگر « دم اما تجربه نداشتم.پخته ش»كند: ی كوتاه چنين بيان ميمعروفي حال و روز آن دوران خود را در يك جمله

ای نداشته، گي رسيد؟ عباس معروفي كه هنوز تجربهها تجربه بايد، تا به پختهها و سالغير از اين است كه سال

 پخته شده بوده است؟! « كوره»چگونه و در كدام 
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رود جلسات گلشيری ميشود. همزمان، هم به بشود و مي« سردبير»و « نويسنده»خان عزم كرده بود به هر طريق عباس

ی مهم اين بود مسئله»اش نامعلوم است. «زمان و مكان»كند. اما طبق معمول برگزار مي و هم خودش كارگاه داستان

ها و احزاب سياسي نشوم، سرم به كه با عضويت كانون نويسندگان احساس غرور و كمال داشته باشم، جذب گروه

های ها نشوم. در كارگاه داستان پنجشنبهها و ساختار حكومترژيم كتاب و خواندن و نوشتن گرم باشد. جذب

تر كنم. از نظامي، فردوسي، عطار، فروغ، گلشيری هم بسيار آموختم. بعد هم مجبور بودم بخوانم و شناختم را غني

رنارد داستايوفسكي، چخوف، گراهام گرين، تنسي ويليامز، ای ال دكتروف، همينگوی، سالينجر، هاينريش بل، ب

 (14)«های ديگر.الهي، سوفوكل، اوريپيد و خيليماالمود، آلبركامو، شكسپير، تورات، انجيل، قرآن، كمدی

اش اسمي از های، در ليست خوانده«سمفوني مردگان»قدر باهوش است كه پس از ماجراهای عباس معروفي آن

های گلشيری، موضوع جالبي است. عباس «شنبهجلسات پنج»فاكنر، ماركز و كافكا و... نَبرد. از اين كه بگذريم 

« كُركُری»كرده است بلكه برای گلشيری نه تنها در اين جلسات شركت مي 1359كند كه از سال معروفي ادعا مي

شود و برقرار مي 62ی سال ی گلشيری از نيمه«هاپنجشنبه»جاست كه جلسات خوانده! ولي اشكال كار اينهم مي

 ها شركت كرده باشد!! در آن 59وانسته در سال تعباس معروفي نمي

زد: چطوری آقا . يه دفعه تلفن ميكرداش ميهای كانون كه گلشيری ادارهپيوستم به جلسه پنجشنبه 59سال »

گفت تمومش كن. گفتم خب گفتم يه داستان نصفِ كاره دارم. ميگفت چي داری؟ ميمعروفي؟ خوبم. بعد مي

كشتم، تمومش نشستم خودمو ميكنم بيا. بعد من اون شب ميار من آبگوشت درست ميگفت فردا ناهباشه. مي

كرد خونديم برای هم ديگه. يه دفعه نگاه ميرفتم. آروم آروم آشنا شديم با هم. كُركُری ميدويدم ميكردم، ميمي

گفتم: منم يه رمان من مي كني پايين!گفت: يه داستان نوشتم كه اگه بخوني، از طبقه هفتم خودت رو پرت ميمي

نويسي! نوشتم اگه بخوني بايد بری توی پارک، دستاتو بكني تو جيبت سوت بزني و فراموش كني كه داستان

 (15)«گفت: پدرسوخته بشين بخون ببينم.مي

های عباس معروفي در دانشگاه هنر در ایدورهنويسنده و كارگردان تئاتر، و از دوستان و هم محمد چرمشیر

ها در طي انقالب فرهنگي ـ كه آن را اتفاقي مثبت ارزيابي اش در دوران تعطيلي دانشگاهای از خاطراتصاحبهم

ها شكل گرفت. به گفته چرمشير در اين شان چگونه در آن سالایخانهو اين كه محفل قهوهگويد كند ـ ميمي

آن روزها »كند: في حضور داشتند. او تعريف مينيا و عباس معرومحفل كساني مثل اصغر عبداللهي، كامران بزرگ

ی نوبل ببرم. آن موقع ام تا جايزهگفت اين را نوشتهخواند مينوشت و برای ما ميای ميعباس معروفي هر وقت قصه

 (16)«سالش بود. 23سني هم نداشتيم. عباس 

شان ایخانهكه از حضور در محفل قهوه ای راشود تصور كرد كه عباس معروفي در ذهن متوهم خود، خاطرهآيا نمي

داشته به حضور در جلسات گلشيری تحريف كرده باشد، و غلوگويي با چرمشير و ديگر دوستان را به كُركُری 
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گي، حداكثر با ودو سالهو در بيست 59بپذيريم عباس معروفي در سال  ن برای گلشيری؟! آيا مضحك نيستخواند

 كشيده است؟! وشانه مي، شاخ«شازده احتجاب»ی يك مجموعه داستانِ متوسط، به اين شكل برای نويسنده

پُر های خاموشي كانون نويسندگان ايران، نويسندگان برای دانيم كه طي سال. ميهای پنجشنبهاما در مورد جلسه

هوشنگ كردند. های مختلفي برپا ميكردن جای خالي كانون و همينطور تداوم ارتباط و مراوده بين خود، جمع

هايي را كه ، جلسات و كارگاه«باغ در باغ»هايي از كتاب و در قسمت« تاريك ماهنيمه»ی كتاب در مقدمه گلشیری

كند و به بندی ميـ بر پا شده بود، دوره 1369ر سال ی چهل تا اواخهای مختلف ـ از دههبه همت خودش در دوره

های كه به دوره 1353های قبل از گردد به سالهای اول و دوم مربوط ميدهد. دورهها توضيح ميتفصيل درباره آن

ادامه پيدا  56شود و تا سال ی سوم با نقل مكان گلشيری به تهران آغاز ميمعروف شدند. دوره« جُنگ اصفهان»

های گيرد. از اين شبآيد و داستان شكل ديگری به خود ميهای شعر انستيتو گوته پيش ميشب 56كند. در سال مي

های شعرِ كانون تصميم گرفته شد كه پس از شب»گردد. ی چهارم جلسات ادبي آغاز ميشعر به بعد است كه دوره

ث درباره آثار چاپ شده منحصر شد... اين جلساتي در محدوده كانون تشكيل شود. به پيشنهاد من كار به بح

كند. ادامه پيدا مي 57اين جلسات تا اواخر سال  (17)«شد.جلسات هر هفته و هر بار در خانه يكي از اعضا تشكيل مي

اندازد. پس از انقالب را دوباره راه مي« جنگ اصفهان»گردد و در آنجا جلسات سپس گلشيری به اصفهان برمي

ادامه  1360شود كه تا اوايل سال آغاز مي« جلسات كانون»ی اليت كانون نويسندگان ايران، دورهبهمن و شروع فع

بود.  ناصر زراعتیی آن به عهده شد و ادارهكند. اين جلسات در محل كانون نويسندگان ايران برگزار ميپيدا مي

جلسات »كردند تا داستاني بخواند. يای را هم دعوت مدر اين جلسات عالوه بر افراد ثابت، هر هفته نويسنده

كند. گلشيری افراد شركت كننده در اين جلسات ادامه پيدا مي 67آغاز و تا اواخر سال  62از اواسط سال « هاپنجشنبه

زامي و مرتضي ثقفيان و مان بودند: اكبر سردوجا كه يادم هست سه دوست سفر كردهتا آن»كند: را چنين معرفي مي

نيا، يارعلي پورمقدم، ربيحاوی، محمد ها بودند: ناصر زراعتي، كامران بزرگديگران ابتدا اين ی.محمود داور

محمدعلي، اصغر عبداللهي، صفدری، فرخفال... بعدتر خانم آذر نفيسي و عبدالعلي عظيمي و بيجاری ]ناصر زراعتي 

رفته شدند. موذني نيز پذيرفته شد و معروفي به جلسات پذي (18)كند.[مي نام صمد طاهری را نيز به اين فهرست  اضافه

نويس شهرستاني نيز هر وقت خواند. كوشان اين اواخر پذيرفته شد. چند دوست داستانآمد و داستاني ميهم مي

 (19)«پور.پور و خانم روانيتوانستند شركت كنند، مثل مندنيآمدند ميمي

باس معروفي نيست. حاصل اين جلسات مجموعه داستاني از ( نامي از ع1363كنيد كه تا اين تاريخ )مشاهده مي

هايي بودند كه در جلسات خوانده شده و مورد نقد و ها داستانكردند. اينها شركت مينويسندگاني بود كه در آن

« نداستا 8»اصالح و ويرايش قرار گرفته بودند و نهايتا برای چاپ، مناسب تشخيص داده شده بودند. اين كتاب با نام 

كند از سال چاپ شد. در اين كتاب داستاني از عباس معروفي كه ادعا مي 1363ای از گلشيری سال به همراه مقدمه
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هايي كه نوشته بودند، برای خورده، و بر سر داستانمي« آبگوشت»كرده و با گلشيری در اين جلسات شركت مي 59

 خواندند، وجود ندارد. مي« كُركُری»يكديگر 

(، 1333(، محمدرضا صفدری )متولد 1330عبارت بودند از: اكبر سردوزامي )متولد « داستان 8»ن اين نويسندگا

(، صمد طاهری )متولد 1329(، محمد محمدعلي )متولد 1334(، اصغر عبدالهي )متولد 1335قاضي ربيحاوی )متولد 

علي پورمقدم به داليلي كه بر ما (. يار1330محمد اسفندياری )متولد (، علي1330(، ناصر زراعتي )متولد 1336

 دانسته نيست، از نام مستعار اسفندياری استفاده كرده بود.

و »كند! در روايت او لفظ خواني را ذكر نميمتاسفانه گلشيری تاريخ دقيق پيوستن عباس معروفي به جلسات داستان

ی زماني بعضي از اتفاقات را حدس زد. محدودهبه توان « قرائني»جای تاريخ دقيق را گرفته است. اما شايد از « بعد

شوند. خانم پور از آخرين كساني هستند كه به نفرات ثابت جمع اضافه ميآذر نفيسي از نخستين و شهريار مندني

كه گلشيری درباره او زدني بود، چناناش در اين زمينه مثالشرافشد و اِنفيسي بيشتر به عنوان منتقد ادبي شناخته مي

نويسي آذر نفيسي همچنين در مقدمه (20)«خانم نفيسي با نوشتن چند نقد جدی، بابي تازه در نقد گشود.»... نويسد: مي

ت ارد رايچی رينوشته« يائكريطش امع»ای بر كتاب ها مقدمهتبحر داشت كه اولين آن های ادبيها و كتاببر رمان

بود. اما آنچه نام او را به عنوان منتقدی جدی و مسلط تثبيت كرد، نقدهايي  1364ری، به سال ه طاهرزانی فهمرجبا ت

و  64ها، يعني گردد به همين سالگلشيری بايد بر« بعدترِ»چاپ شد. پس اولين  65، در سال «مجله مفيد»بود كه در 

از اعضای جمع بلكه از آن كسان هم نه به عنوان يكي شود، آن. بعد از اين است كه از عباس معروفي نام برده مي65

جا كه دهد، آنرفتند. درستي اين موضوع را گفتار خود معروفي نيز نشان ميخواندند و ميآمدند داستاني ميكه مي

و بيا و بخوان. اگر معروفي از « گلشيری زنگ زد و گفت آقا معروفي چي داری؟... گفت تمومش كن»گويد مي

نيازی به تلفن زدن گلشيری و دعوت از او نبود. در هر صورت حتي اگر فرض  ها بود ديگراعضای ثابت جلسه

به بعد، نه سال  65های حضور داشته است، بازهم موضوع به سال« هاپنجشنبه»بگيريم كه عباس معروفي در جلسات 

 برمي گردد. 59

های كه خبر از برگزاری كالس (1365ای در آن چاپ شد )سال ، اطالعيه«مجله مفيد»های منتشر شدن در همان سال

كرد. برخالف كساني از ها مينام در آنداد و عالقمندان را دعوت به ثبتنويسي توسط هوشنگ گلشيری ميداستان

كنند اين جلسات رايگان بود و شاگردان گلشيری، مثل كوروش اسدی و مرتضائيان آبكنار و... كه ادعا مي

كردند، بايد بگوييم كه به هيچوجه عوت گلشيری يا با واسطه در آن شركت مينويسندگانِ جوان و بااستعداد به د

ی يك ماه حقوق يك كارمندِ شد، تقريبا به اندازهها مطالبه ميچنين نبود. مبلغي كه بابت شركت در اين كالس

ر اين جلسات را ی مالي بهتری برخوردار بودند، امكان شركت دساده بود. به همين دليل تنها كساني كه از بنيه
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ی شاگردان گلشيری پيوسته است، به حلقه 68تا  65های بين داشتند. به احتمال قريب به يقين عباس معروفي در سال

 ی مفيد.   های مجلهها بلكه در كالسآن هم نه در جلسات پنجشنبه

چنين  59و در سال  آغاز شد 61، 62ی هوشنگ گلشيری از سال «پنجشنبه»جلسات كنيم: مطلب را خالصه مي 

جلسات كانون »جلسات تحت عنوان  59جلساتي و با اين نام وجود نداشت تا معروفي به آن بپيوندد! در سال 

 كنندگان اين جلسات نيامده. شد و در هيچ سندی نامي از عباس معروفي در بين شركتبرگزار مي« نويسندگان

معروفي اصال شرايط عضويت در كانون نويسندگان را نداشته  های بعد نشان خواهيم داد كه در آن تاريخ،در بخش

های داستان سر از جای ديگری بعدها اين كارگاه»دهد: است. با اين احوال، عباس معروفي به تخيالت خود ادامه مي

استاد عزيزم به من گفت: عباس! بيا آكادمي خودم درس بده. گفتم چشم. و شروع  حمید سمندریاندرآورد. 

داد، سمندريان بازيگری، و من داستان و نمايشنامه. دو ابتدای كارمان در آن آكادمي، بيضايي سينما درس مي كردم.

سال درس دادم بعد يك روز كه خواستم بروم سر كالس، سمندريان توی راهرو منتظرم بود؛ خيس عرق، مضطرب 

  (21)«بنديم.شو ميرو ببند! يا خودمون دهن ی معروفيگفتن يا طويلهو عصباني. گفت: االن ريخته بودن اينجا مي

تا وارد موسسه شدم، آمد جلو. »بخوانيم:  1391ی معروفي از اين ماجرا را در سال روايت ديگر و اينبار دراماتيزه شده

آمده عباس! ديروز »و يادش رفت برام چای بريزد. « بيا تو دفترم، باهات كار دارم.»ديگر هيچ اثری از آن لبخند نبود. 

كردم كه چطور آن لبخند محو شده، و هيچ ردی از آن در هاج و واج نگاهش مي« گشتند.بودند اينجا و دنبالت مي

باريد: اش نيست، حتا در چشمهاش. و عجيب است! باز هم چشمهاش تنگ شده بود، و اين بار از آن گريه ميچهره

های و ساكت به همديگر نگاه كرديم. آمديم بيرون، بچه« هاتو تعطيل كردن. گفتن ببند در اون طويله رو.كالس»

شان كرديم. به دفترش برگشتيم. هنوز چشمهاش تنگ بود، تنگ و پر از درد كه اين يكي راهي خانهكالس را يكي

كردم. در اوج وهشت ساله بودم كه بايستي كشورم را ترک ميام را هم ازم گرفتند، از نفس انداختند، زدند. سيبچه

تاتي كردن روی صحنه را ترين استادانم بود. استادی كه تاتير و جواني. و اين آخرين ديدارم با يكي از محبوبشو

نويسي درس بدی... آخرين تو بايد بيای اينجا داستان»به من آموخت، و بعدها كنار خودش برام يك جا باز كرد: 

های گردون را از كار باران. دادگاه چرخيك و ابری و بيباری كه حميد سمندريان را ديدم، آسمان ما ابری بود، تار

 (22)«انداخته بود؛ توقيف، زندان، شالق، دو سال ممنوعيت از نوشتن.

رو هستيم! حميد سمندريان مُرده است و بعيد است بيضايي، جوان روبه« بدون تاريخ»ای طبق معمول باز هم با خاطره

جا كرده، به ياد بياورد.  از آنسمندريان، در حدود سي سال پيش تدريس ميكند در آكادمي گمنامي را كه ادعا مي

باشد. تاريخ آغاز  74كه اين آخرين ديدار پس از دادگاه و محكوميت معروفي اتفاق افتاده، پس بايد مربوط به سال 

گويد: لشيری ميمعروفي با اشاره به جلسات پنجشنبه گثبت شده است.  1373دريان نيز سال به كار آكادمي سمن

معروفي قصد دارد آكادمي تئاتر سمندريان را وصل « های داستان سر از جای ديگری درآورد.بعدها اين كارگاه»
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ی تدريس ی ده سالهوسيله سابقه، تا بدين«های خودشهكارگا»نويسي گلشيری و البته های داستانكند به كارگاه

ی های گلشيری مربوط به نيمه اول دههكند. اما واقعيت اين است كه كارگاه نويسي را وارد كارنامه ادبي خودداستان

دانيم كه ارتباطي داشته باشد. از سوی ديگر ما مي 1374تواند با آكادمي تئاتر سمندريان در سال شصت است و نمي

همان سال به آلمان  اسفند 11صادر شد و عباس معروفي با سرعتي باورنكردني در  74اسفند 5« گردون»رای دادگاه 

 روز!! 5، يعني در عرض فقط «گريخت»

و مصاحبه با نشريه الفبا  1394اما اين دو روايت اختالف ديگری هم با يكديگر دارند. روايت اول مربوط به سال 

ها سمندريان در نوشته شده است. در يكي از آن 1391كه به سال « شهروند»ای است در است؛ و روايت دوم مقاله

ريزان و مضطرب، منتظر است تا خبر يورش نيروهای امنيتي را به معروفي بدهد؛ ولي در ديگری ابتدا هرو، عرقرا

« االن ريخته بودند اينجا»گويد: دهد. در اولين روايت سمندريان ميبرد و بعد خبر را مياش ميمعروفي را به اتاق

 «.       مده بودند اينجاعباس! ديروز آ»گويد: ولي در روايت ديگر سمندريان مي

به محض اين كه انقالب شد رفتم »گيريم: اش پي ميبگذريم. خاطرات عباس معروفي را در مورد زندگي شغلي

يك گروه ريختن تو راديو و راديو را از ما  1358آذر  17ی خانواده متن نوشتن. راديو، شروع كردم تو برنامه

بسته  58ی داستانش شدم. اون مجله هم سال ، مسئول صفحهله اتحاد جوانمجای بود، گرفتند. بعد رفتم، يه مجله

    (23)«سال تو دبيرستان هدف و خوارزمي درس دادم. 11شد... بعد رفتم همون معلمي خودم. 

كند كه در ذهن شنونده تصويری از انقالبيوني شكل بگيرد كه راديو ای تعريف ميگونهعباس معروفي داستان را به

گيرند! در صورتي كه نه جا را پس ميآيند و آنكنند ولي بعد عوامل رژيم ميزمان انقالب تسخير مي را در

هيچكدام از نيروهای انقالبي نبودند. راديو بين  58ی سال گيرندگان راديو در نيمهدهندگان و نه تحويلتحويل

شد، دست به خوانده مي« ليبرال»كه به غلط های حاكميت، و در اثر اختالفات ميان شورای انقالب و جناحي جناح

 دست گرديد.

سپرده  زادهصادق قطباهلل خميني به بهمن، مديريت سازمان صداوسيما با حكم مستقيم آيت 22پس از انقالب 

زاده يكي از تندروترين اعضای شورای انقالب و به شدت ضدچپ بود. وی در مدت مديريت خود تاكيد شد. قطب

زاده به محض ورود به سازمان اش پياده كردن اصول مكتب اسالم در صداوسيما است. قطبكرد كه هدفمي

ای سازان قديمي و حرفهصداوسيما دست به پاكسازی وسيع در ميان كاركنان زد و بسياری از گويندگان و برنامه

دستگاه سانسور خود را در  زادهاری. قطبگي اجباستعفا، مهاجرت، بازنشستهوقمع كرد: اخراج، صداوسيما را قلع

های سران نظام اجازه پخش هيچ خبر يا گزارشي را كه نشان از صدايي متفاوت صداوسيما بر پا كرد و جز ديدگاه

دهد تا كرد كه فقط متعهد به اسالم و نظام اسالمي است و مصلحت نظام اجازه نميداد. ادعا ميداشته باشد، نمي

 های آنان از صداوسيما پخش گردد. عيههای ديگر و يا اطالصدای گروه
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روند. به راديو مي ،58آذر  18تا  57از بهمن  (24)محمدطه عبدخداییمعروفي به همراه در چنين فضايي است كه 

به دنبال حضور موسوی  1358عبدخدايي به عنوان مسئول هنری، و معروفي به عنوان نويسنده. در اواسط آذرماه 

« امامدانشجويان پيرو خط»و « سازمان مجاهدين انقالب اسالمي»شامل « جناح چپ»ها در سازمان صداوسيما؛ خوئيني

تاز ميدان شده بودند، توانستند سازمان آبان همان سال، يكه 13 كه حاال و پس از تصرف سفارت آمريكا در

خارج كنند و مديريت آن را به يك شورای پنج « صدر، حسن حبيبيزاده، بنيقطب»صداوسيما را از كنترل جناح 

ی، ها، غالمعلي حدادعادل، بهزاد نبوخوئينينفره منتقل سازند، كه اعضای آن عبارت بودند از: سيدمحمد موسوی

گويد در همين زمان است كه به همراه عبدخدايي احمد عزيزی و ابراهيم پيرابنده. آن چنان كه عباس معروفي مي

 شود. مجبور به ترک راديو مي

تواني مي»آمد سراغم گفت:  عبدالحی شماسیدوستم  1366سال »دهد: اش را چنين ادامه ميمعروفي سخنان

واني موسيقي را فعال كني؟ گفتم: اگر اختيار تام داشته باشم معلوم است كه تتاالر رودكي را راه بيندازی؟ مي

های تاالر توانم. معلم رسمي بودم، به عنوان مأمور به خدمت در تاالر رودكي با تميز كردن و شماره زدن صندليمي

، اولين مفونيكای، مدير روابط عمومي، مدير اركستر سعنوان مدير اجراهای صحنهكارم را شروع كردم. به 

ی بروشور و پوستر و های رسمي بعد از انقالب را به صحنه بردم. از طراحي و چاپ بليت بگير تا تهيهكنسرت

ی موسيقي ای برگزار كردم. يك مجلهاجرای صحنه 500كارهای داخلي يك اجرا. در طول سه سال و نيم بيش از 

اب موسيقي انتشار دادم، خدای من! اسب هم در طول عمرش بيش از چهل كت«. آهنگ»كردم با عنوان هم منتشر مي

دستم را باز گذاشته بود كه مثل اسب كار كنم، و  ،دود. مدير كل مركز موسيقي، ميرطاووسيی من نميبه اندازه

بنويسم. بعدش هم مديركل عوض شد، مرادخاني آمد و من « سمفوني مردگان»رسم بنشينم شب وقتي به خانه مي

]توجه داشته باشيد كه عباس  (25)«ام ماليده شد. گفتم به جهنم!خراج شدم. كل سنوات خدمت دولتيدليل ابي

 كند كه همزمان چهار پست مديريتي در حكومت جرم و جنايت، داشته است.[معروفي ادعا مي

ـ گرفته تا شورای  های مربوط به عرصه موسيقي، از محل اجراها ـ تاالر رودكيفعاليت« ایاجراهای صحنه»منظور از 

زمان با هم 1359در سال های نمايشي بود. تاالر رودكي شعروترانه و مديريت اركستر سمفونيك تهران؛ و فعاليت

اداره آن به جهاد دانشگاهي واحد  1364انقالب فرهنگي به مدت سه سال تعطيل شد و پس از بازگشايي از سال 

 . تهران واگذار شد

ها و نهادهای طور خاص، در جريان تغيير در وزارتخانهطور عام و در جمهوری اسالمي بههای توتاليتر بهدر نظام

دهد. يعني وزير يا مدير جديد به همراه دارودسته و مديريتي كشور، باندی جای خود را به باند ديگر مي

تواند غير از اين باشد. واقعيت اين عروفي هم نميشود. در مورد ماش به محل خدمت جديد خود، منتقل ميوابستگان

به واحد امور هنری وزارت ارشاد وارد و به همراه همين  الدین میرطاووسیشجاعاست كه معروفي به همراه باند 
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در اوج  1366معروفي وجود ندارد. اين كه در سال « اخراج»تر از اين، برای شود. دليلي عادیباند از آنجا خارج مي

ای بگردد كه به داند، به دنبال شخص شايستههای جنگ، مديری دولتي از رژيمي كه موسيقي را حرام ميانيوير

ماند، كه عباس های سينمايي غرب ميبدهد و آن را از ركود نجات دهد، بيشتر به فيلم« موسيقي سر و ساماني»

 ها فرض كرده است. معروفي خود را سوپرمن آن

ـ نيز از مديراني بود كه نسبت به حوزه مديريتي خود بيگانه و ناآشنا « يركل مركز موسيقيمد»شخص ميرطاووسي ـ 

ی شصت رخ داده باشد، كه حتما داده است، مربوط به دوران مديريت بودند. اگر تحولي در زمينه موسيقي در دهه

عروفي كه خود را منشاء تحول گردد. برخالف ادعای مجانشين ميرطاووسي مي 1369علي مرادخاني بوده كه از سال 

، امكان گشايشي در 67عام سال و گذشتن از قتل« جنگ تحميلي»داند، تا پايان دوران و تحرک در امر موسيقي مي

طور كه تحركات نويسندگان برای بازگشايي كانون نويسندگان های اجتماعي وجود نداشت. همانهيچيك از عرصه

شد، فهميده مي« موسيقي»در بخش دولتي آنچه از  69گردد. تا سال مطرح مياست كه به طور جدی  69هم از سال 

موسيقيِ »طور كه در برنامه معاونت هنری وزارت ارشاد آمده، ؛ و يا همان«دفاع مقدس»ها و سرودهای همان مارش

های ليتاش )فعای تخصصيبه حوزه« موسيقي»بود. ميرطاووسي با كنار گذاشته شدن از عرصه « ضداستكباری

مديره و مديرعاملي ی بيمه توسعه، عضويت در هيئتمديرهكند. عضويت در هيئتتجاری و مالي( نقل مكان مي

گذاری شركت شاتل، و همچنين عضويت در اتاق بازرگاني در پرونده او ثبت شده است. در حال حاضر به سرمايه

ها كوچكترين ارتباطي با شود كه اين مسئوليتمي( مشغول است. مشاهده 2در توليدات سينمايي )خوب، بد، زشت 

اند كه القولی موسيقيِ بعد از انقالب، متفقهای هنری ندارند. بسياری از هنرمندان و كارشناسان در زمينهعرصه

بين  هایاين دوران طوالني، سال« خورد.رنسانس موسيقي با ورود مرادخاني، بعد از اتمام دوران جنگ رقم مي»

ريزی جشنواره موسيقي فجر، جشنواره موسيقي نواحي، جشنواره موسيقي پايه»رد. گيرا در بر مي 1383ا ت 1369

گي در كارنامه مديريتي علي مرادخاني ثبت شده است. )خواننده توجه دارد كه فحوای اين مطالب مورد همه« بانوان

زبان كساني است كه مانند عباس معروفي و  تاييد ما نيست. بلكه صرفا نقل وقايعِ مربوط به عرصه موسيقي، از

شان در اين مورد است كه كدام باند همكاران او به اين تحوالتِ تكاملي در زمينه موسيقي باور داشته و اختالف

 است.( منشاء اين تحوالت بوده

دوستان ناقض و مت يا طيف گسترده ي جالب است حلقهاما در مورد هنرهای نمايشي. آنچه در مورد عباس معروف

اوست. دوستاني مانند عبدالحي شماسي، احمد شاملو، عطااهلل مهاجراني، سپانلو، طه عبدخدايي، هوشنگ گلشيری، 

 و محمد محمدعلي!!  (26)سيدمهدی شجاعي

های معاونت هنری مركز هنرهای نمايشيِ در پستعام ـ ی سركوب و قتلی شصت ـ دههعبدالحي شماسي در دهه

مشغول به كار بود. وی همچنين سردبير فصلنامه موسيقي  1366تا  1365و ارشاد اسالمي از سال وزارت فرهنگ 

M
.d

ela
sh

oo
b



 
71 

و نه توسط عباس معروفي  1369تا  1367كه توسط مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سال « آهنگ»

حوزه هنری و تبليغات »عبدالحي شماسي مشاركت در تاسيس « شاخص»شد، بوده است. از ديگر كارهای منتشر مي

 (27)است. 1360در سال « اسالمي

پرتو »توان به تاسيس موسسه فيلمسازیِ های بعد از دهه شصت، ميهای عبدالحي شماسي در سالاز ديگر فعاليت

های دولتي و تاييد نهادهای امنيتي تقريبا غيرممكن اشاره كرد، كه اين كار بدون رانت 1389در سال « نقش خيال

 بوده و است.  

را « های رسمي بعد از انقالباولين كنسرت»اگر از كيفيت آثار اجراء شده در تاالر رودكي درگذريم، اين ادعا كه 

مقدس و سرودهای انقالبي و برخي كارهای به  معروفي به صحنه برده است، واقعيت ندارد. حداقل موسيقيِ دفاع

 رفت.مي «صحنه»ی بعد از انقالب هميشه به های اوليه، در سال«حماسي»اصطالح 

های شجريان، ناظری، حسين برگزاری اولين كنسرتآمده است كه عباس معروفي در جای ديگری ی در پرونده

مدير اركستر  69تا  66های چهار حكم مديريتيِ همزمان در سال معروفي با»بوده است: عليزاده و... در زمان مديريت 

. او از بوده« آهنگ»سردبير فصلنامه موسيقي ای، مدير روابط عمومي، و سمفونيك، مدير اجراهای صحنه

ی تاالر رودكي به آنجا منتقل شد. و توانسته آنجا را بازسازی كند، و وپرورش برای راه اندازی دوبارهآموزش

اولين كنسرت استاد شجريان، ، يكي از بزرگترين رهبران اركستر ايران را به كار دعوت كند. سنجریحشمت 

 (28).«عليزاده، ناظری و ديگران را برگزار كرد

های محمدرضا شجريان سال گويد اولين كنسرتادعاهای پوچ عباس معروفي پايان ندارد. برخالف آنچه او مي

،  «از خون جوانان وطن الله دميده»با اجرای به يادماندني تصنيف  در تاالر رودكي و« گروه پايور»، به همراه 1358

ما معموال ماهي يك مرتبه در تاالر »گويد: در گروه پايور مي« قيچك»ی برگزار شد. خانم پروين صالحي نوازنده

 ( 1396بهمن  21، )ايلنا« كرديم.های مختلفي مانند آقای شجريان كنسرت برگزار ميرودكي با خواننده

به اركستر سمفونيك تهران پيوست، نه در دوران مديريت معروفي. مدير مسئول  58حشمت سنجری در سال 

ـ عبدالحي شماسي بود. تنها چهار  69تا  67های الدين ميرطاووسي و سردبير آن ـ طي سال، شجاع«فصلنامه آهنگ»

ر اين بخش از خاطرات عباس معروفي ناديده گذاشت، عنصر شماره از اين فصلنامه منتشر شد! اما آنچه نبايد د

هايش در وزارت ارشاد هم، همچون حضورش در كانون است. وی مطمئنا در مورد وظايف و مسئوليت« اغراق»

كند. آيا وزارت ارشاد و تاالر رودكي اش در تحركات احياء كانون نويسندگان ايران اغراق مينويسندگان و نقش

، تاالر را هم تميز كند و شماره صندلي هم «سه يا چهار پُست مديريتي»د پرسنل داشت كه شخصي با به قدری كمبو

 بچسباند؟! 
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ثبت نشده است. در « معاونت هنری وزارت ارشاد»از سوی ديگر هيچ اسم يا نشاني از عباس معروفي در اسناد رسمي 

ها نيز، نامي از عباس معروفي نيست. تنها ردّ ن سالهای موسيقي فجر در آميان برگزاركنندگان و دبيران جشنواره

قابل اطمينان از حضور عباس معروفي در وزارت ارشاد، عضويت وی در هيئت داورانِ ششمين جشنواره سراسری 

دانيم كه در كنار سيدمهدی شجاعي، مجيد مجيدی و عبدالحي شماسي است. همچنين مي 1366تئاتر فجر در سال 

ی سومين جشنواره ی بهترين نمايشنامهی جايزهاو برنده« هزارِشصت نفر آن شصت»ی آن شنامهدر همان سال نماي

و يا « وترانهشورای موسيقي»تئاتر دانشجويي شده است. بر اساس برخي قرائن )البته دور( گمان ما بر حضور او در 

به بعد! اين را هم در نظر بگيريد كه  1358بلكه از سال  1366است. )آن هم نه در سال « روابط عمومي تاالر رودكي»

توسط وزارت ارشاد اسالمي و جهاد دانشگاهي چاپ شده است. از  67تا  59های های عباس معروفي طي سالكتاب

در  1364كند كه عباس معروفي قبل از سال های مديريتي تئاتر، تصريح ميپور، از چهرهسوی ديگر فرهاد مهندس

 (29)حضور داشته است! جلوتر باز به اين موضوع برخواهيم گشت.(« كز هنرهای نمايشيمر»وزارت ارشاد و در 

خود را  حشمت سنجریها در امور هنری و عمال تعطيلي اجراهای موسيقي، با توجه به تغيير مديريت 1357سال 

گيرد و ده سال در اين ـ دوباره رهبری اركستر را به عهده مي 1358كند. ولي چند ماه بعد ـ در سال بازنشسته مي

پس از اجرای كنسرتي به مناسبت چهلمين روز درگذشت  1368دهد. سنجری در سال سمت به كارش ادامه مي

همسر حشمت سنجری در مورد تحوالت كند. مرتضي حنانه برای هميشه با اركستر سمفونيك تهران خداحافظي مي

های متنوعي ازجمله واحدهای اُپرا، باله، اركستر بخشپيش از انقالب در تاالر رودكي »گويد: ها ميآن سال

های فولكلور داشتيم. اين واحدها بعد از انقالب تعطيل شدند. تنها واحدی كه باقي ماند همين سمفونيك و رقص

شد. هفت، هشت ماهي از اركستر سمفونيك بود كه آن هم برای ساخت قطعات و سرودهای انقالبي استفاده مي

به همراه آقای  آقای عباس معروفي كه رييس روابط عمومي تاالر شده بود 1358در سال ه بود كه انقالب نگذشت

ی ما آمدند. شرايط را برای سنجری توضيح ی هنرمندان هستند به خانهعليرضا غفاری كه االن روابط عمومي خانه

شده است. از او خواستند كه بيا و اند و كار متوقف دادند كه وضع اركستر ناجور است، اعضا اغلب پراكنده شده

اوضاع را سامان بده. سنجری هرچند بازنشسته شده بود و مشغول استراحتِ بعد از پايان كار بود، اما كارش را خيلي 

شد، هيچ چيز حتي سالمتي خودش مانع دوست داشت و وقتي صحبت از موسيقي و اركستر سمفونيك مي

ها را بفرستيد تا ببينم وضعيت به چه صورت است. بايد ندارد، برنامهشد. گفت: اشكالي پذيری نميمسؤوليت

اند دوباره دور هم جمع كنيم. خالصه از فردای آن روز بار ديگر سر كارش هايي را كه پراكنده شدهبچه

 (30)«برگشت.

سامان »خواست مينبود، اصال اركستری وجود نداشت. سنجری چه چيز را « ناجور»ها وضع اركستر در آن سال

اش آن بود كه به موسيقي و سرود تهييجي اگر نظام اسالمي از حرام خواندن موسيقي دست كشيد، تنها علت ؟«دهد
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های مركز سرود و آهنگ»، «موسيقي»های جنگ ايران و عراق احساس نياز كرد. به همين دليل با حذف نام در جبهه

ونيمه تهران در همين راستا بود. مهرداد كاظمي، گلريز و سمفونيكِ نصفرا درست كرد. بر پا شدن اركستر « انقالبي

ها بودند. جالب آن كه لباس رسمي نوازندگان اركستر نيز به گي اجرای كنسرت در جبههسراج داوطلبان هميشه

ينك امام ما عَلَم ها بنوازند و بخوانند: جانان من برخيز و بشنو بانگ چاووش... الباس سربازی تغيير كرد تا در جبهه

 بگرفته بر دوش...

آنچه اركستر سمفونيك تهران در ده سالِ نخستين پس از انقالب به اجرا درآورده از حد سرودهای انقالبي و »

برنامه[ فراتر نرفته است. شايد همين شرايط حشمت سنجری مذهبي و آثار ساده و كوتاه كالسيك ]البته به عنوان ميان

 (31)«به بستر بيماری افتاد. 1368ای ذهني قرار داد كه در سال را آنچنان در تنگن

كند. اما موضوع مورد نظر ی آن چيزی است كه معروفي در كارنامه مديريتي خود به آن افتخار مي، همه«كل»اين 

، در ماجرای بازگرداندن سنجری به اركستر «رئيس روابط عمومي تاالر»ما، حضور عباس معروفي با عنوان 

آن  سمتي در وزارت ارشاد نداشته است. اما جالب 58ی خودش، در سال ونيك است. عباس معروفي به گفتهسمف

همسر « اشتباه»گويد، كه عباس معروفي كه خود در همان سايت رسمي حشمت سنجری از خاطراتش با او مي

شود كه به هرحال روشن نمي كند!يپور را تاييد می فرهاد مهندسكند! )و اين به نوعي گفتهسنجری را اصالح نمي

در ( در مورد عباس معروفي همه چيز عجيب و مبهم است. 66در وزارت ارشاد بوده يا از سال  58معروفي از سال 

كند و يا عباس معروفي مورد بازگشت حشمت سنجری به اركستر سمفونيك تهران، يا همسر سنجری اشتباه مي

  گويد!دروغ مي

مدتي همسايه بوديم. اتاق من و اتاق »كند: چنين تعريف مياش از حشمت سنجری را اينخاطراتعباس معروفي 

رهبر »ی سوم تاالر رودكي جلوی سالن تمرين دو اتاق بيشتر نداشت. حشمت سنجری ديوار به ديوار بود. طبقه

ی ار از نزديك در راهروی طبقهو من او را اولين ب«. ایمدير روابط عمومي و اجراهای صحنه»و « اركستر سمفونيك

اين »گفت:  «به جز دوستي هيچ نسبتي نداريم.»گفتم:  «شما با جواد معروفي نسبتي نداريد؟»سوم ديدم. گفت: 

كوبيد، به اتاق هايش مياش را بر كف دستكه چوب رهبری كنان در حاليو خنده« ترين نسبت ممكن استبزرگ

رفتم، و زد. بعد از تمرين يا من به سراغش مييقي سنجری در فضا موج ميهر روز صدای تمرين موس خودش رفت.

ام با های زندگيدر طول سال زديم.ی ادبيات با هم حرف مينشست و دربارهآمد، روی صندلي مييا او به اتاقم مي

كتاب باشد. هميشه احساس ام كسي را كه اهل ام، اما از هنرمندان موسيقي كمتر يافتههنرمندان بسياری سروكار داشته

شود كسي مثل ها يافت ميكشي بيش نيستند. گاه در ميان آنها در واقع آرشهام كه بيشتر موزيسينام و ديدهكرده

در  حشمت سنجری كه در كنار موسيقي، با رنگ و لغت و شعر و ادب و صحنه و كتاب و فهم سروكار داشت.

رسيد. بحث كردم، بايستي به تأييدش ميبرای اجرای كنسرتش چاپ مي نظر بود. پوستر و بروشور كهنقاشي صاحب
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ها كرد. تمرينوگوی ادبي ما گُل ميداد و باز گفتهای ادبي حالي به ما ميزد، با شوخي و تكهكرد، داد ميمي

صحنه، نور،  شديم. بليت، پوستر، بروشور،پيچيد و ما برای اجرا آماده ميادامه داشت، صدای موسيقي در فضا مي

ی اين چيزها در حضور خانم روزی در حروفچيني، ليتوگرافي، چاپخانه، همهپايان، كار شبانههای بيصدا... دويدن

عاقبت شب اجرا رسيد  گذشت كه هميشه همراهش بود و مردی كه همكار و همراه من بود، احمد زرگر.مرسده مي

كردم. سالن پر از جمعيت بود، اعضای اركستر ها طي ميقهريزان، انتظار را در شمارش معكوس دقيو من عرق

كردند، مسؤوالن نور و صدا و ضبط آماده شدند، بعضي سازشان را كوک ميسمفونيك پشت صحنه آماده مي

زد كه مبادا كسي سر جايش نباشد. كاركنان واحد روابط عمومي بروشور تازه بودند، و من مثل هميشه قلبم پرپر مي

كردند. شايد پنج دقيقه به ساعت شش مانده بود كه ناگاه حشمت زدند و بين مردم تقسيم مييده را تا مياز راه رس

«. بروشور»گفتم: «. ايد؟اين چيه چاپ زده»سنجری با بروشوری در دست، فريادكنان به طرف من آمد و گفت: 

آيد كسي به شما بگويد معروفي شما خوشتان ميدانم. ولي آقای بله، اين را مي»پوزخندی زد و با عصبانيت گفت: 

در « من سنگری نيستم. من حشمت سنجری هستم.»بروشور را به طرفم گرفت: « چطور؟»گفتم: « آقای معروجي؟

دقتي ما استاد را برآشفته كرده بود. چاپ شده بود و بي Sangari به اشتباه Sanjari یقسمت التين بروشور كلمه

كار دارم؟ شما حاال بيش از  اش چهمن به بقيه»گفت: « كنيم.ی بروشورها را با دست اصالح مياستاد، بقيه»گفتم: 

كاری است »گفتم: « ايد. اين كار يعني چي؟ايد و ما را سنگری معرفي كردهها را به دست مردم دادههزار تا از اين

حاال كه »گفتم: « كنم. من...اجرا نمي نخير، من»گفت: « كه شده، شما خودتان را ناراحت نكنيد آقای سنجری.

 «چيزی نشده، شما...

كشيد به راهروی پشت صحنه كه فرياد مي با عصبانيت درحالي« روم.نخير، من هرگز به روی صحنه نمي»گفت: 

پيچيد و مرا تنها گذاشت. ساعت درست شش عصر بود و تمامي تماشاچيان بر جاهای خود نشسته بودند. نگاهي به 

خاطر يك اشتباه همه چيز به هم  دانستم چه كنم. با خودم فكر كردم عاقبت بهزد و نميانداختم. قلبم تند ميسالن 

های برق، آسانسور، نور، صدا، حراست، صحنه و عوامل ديگر بودم، حاال به خاطر ريخت. من كه نگران قسمت

ه قسمت ورودی تاالر رفتم و شايد به اين فكر ديدم. از پشت صحنه باشتباه واحد خودم همه چيز را نقش بر آب مي

بودم كه كسي را پيدا كنم و به او بگويم كه يك جوری آقای سنجری را از عصبانيت دربياورد، و يا بروم يك 

ها ای تا كسي مرا نبيند، يا؟ پس چه كار بايد كرد؟ پنج دقيقه از ساعت شش گذشت و سروصدای تماشاچيگوشه

ای در مديريت داخلي اركستر ی ديرينههمكارم احمد زرگر در ميان گذاشتم و او كه سابقه بلند شد. ماجرا را با

اگر آقای سنجری نخواهد اجرا »وخوی حشمت سنجری آشنايي بيشتری داشت، گفت: سمفونيك داشت و با خلق

زد. خسته بودم و مي و من باز قلبم تند« شد. شاه هم حريفش نبود.شود كرد. پهلبد هم حريفش نميكند، كاری نمي

وده دقيقه بود و ريزد. ساعت ششروزی ما مثل ديواری جلوی چشمم فرو ميكردم تمامي تالش شبانهاحساس مي
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در همين لحظه ديدم حشمت سنجری و « تنها راهش اين است كه...»داد. زرگر گفت: ها آزارم ميصدای تماشاچي

و زبانم بند آمد. با لبخندی پرمعنا « آقای سنجری»و جلو رفتم. گفتم: آيند. برگشتم مرسده دوان دوان به طرف ما مي

آيد، و اين اصالً گاهي هم يك اشتباه در كار پيش مي»هايش گرفت و گفت: نگاهم كرد، دو بازويم را در دست

اس روم. اما احسبه خاطر اين مردم به صحنه مي»و لبخندش در تمامي صورتش ادامه يافت. گفت: « مهم نيست.

نه آقای سنجری، من از »گفتم: « دانيد من...ايد. هرچه كردم نتوانستم به صحنه بروم. ميكردم شما از من رنجيدهمي

بخنديد. از من راضي باشيد. »چكيد. گفت: هايش فروميزد اشكطور كه لبخند ميهمان« رنجم.وقت نميشما هيچ

هايم های او گذاشتم، بغلم كرد و گونهه كردم و سرم را بر شانهمن گري« من موقع اجرا هيجان عجيبي دارم. بخنديد.

با هم به پشت صحنه رفتيم، حشمت « كنيم.آيم با هم بروشورها را درست ميفردا زودتر مي»را بوسيد. گفت: 

 ای از اشك، او را شناختم،هايش را اجرا كرد. آن شب در هالهسنجری بر سكوی رهبری، يكي از زيباترين كنسرت

ها گذشت و ما گاه و بيگاه اش را شنيدم و برای يك دوستي ابدی با هنرمند و انساني بزرگ آماده شدم. سالموسيقي

كرد. دوست باوفايي بود. با خواند و اظهارنظر ميهای مرا ميو كتاب گردون یتلفن يا ديداری داشتيم. مجله

ی لبش بود و ماند، برای ابد در ذهنم ماند. به وشههايش و لبخند قشنگي كه هميشه بر گهايش، شوخيمهرباني

 (32)«بزرگي يك هنرمند؛ حشمت سنجری.

شود. حشمت نژند به ذهن متبادر مياز حشمت سنجری، تنها شخصيتي روان« ملودرام»دانم ولي از اين شما را نمي

ريزد و حاضر به اجرای كنسرت زمين و زمان را به هم مي Jبه جای حرف  Gسنجری به خاطر نوشتن حرف 

 «!! آيداشتباه پيش مي»گويد آيد و ميشود. بعد سنجری ميشود. صدای اعتراض جمعيت حاضر در سالن بلند مينمي

های هم حاال اين تصوير را تماشا كنيد: يك رهبر اركستر و يك مدير روابط عمومي، پشت سالن رودكي سر بر شانه

ها حلقه گي با چشماني نمناک دور آنريزند و البد كاركنان تاالر رودكي همهگريند و اشك ميگذاشته و مي

، «هميشه گريان»اند. اين تصوير برای شما آشنا نيست؟ آيا سكانسي از يك فيلم هندی نيست كه توسط معروفيِ زده

« هايش را اجرا كرد.يكي از زيباترين كنسرت حشمت سنجری بر سكوی رهبری،»به سرقت رفته است؟! به هر طريق 

 كدام بوده است تا ما هم بدانيم؟! «[ وعدهانجزه انجزه انجزه »گويد اين زيباترين اجرا ]البد چرا عباس معروفي نمي

« مادر»)حشمت سنجری، حميد سمندريان، سپانلو و...( و چندين « پدر»جای ماجرا عباس معروفي چندين تا اين

هايي كه از پدر و نشور، سيمين بهبهاني، هما روستا و...( يافته است! آيا خود اين موضوع، در كنار شِكوه)سيمين دا

های ريزانها و اشكها دارد، و همچنين گريهتوسط آن« دليل او در كودكيتبعيد بي»مادر بيولوژيكي خودش و از 

گي ای از همان خودشيفتهجلب ترحم ديگران، نشانه اش در جهتجهان واقعي و چه در جهان داستاني مدام او چه در

 عباس معروفي نيست؟!  « نژندیِروان»و 
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، واكنشي است در مقابل ترس از «سازی از خودقهرمان»شناس و روانكاو آمريكايي معتقد بود ارنست بكر، انسان

ت كه محرک توليد آثار اس« سازیجاودانه»؛ و همين تالش برای «انكار مرگ»مرگ، يا تالشي است در جهت 

هنری در حالت خاص و توليد فرهنگ در حالت كلي است. آيا نياز شديد عباس معروفي به الصاق  خود به افراد 

دار )زماني رفسنجاني و خاتمي و مهاجراني؛ و زماني ديگر شاملو و سپانلو و گلشيری( ناشي از حس سرشناس و نام

اشخاص موفق )از ديد بيمارِ « سازیِجاودانه»های ثابه آويختن به پروژهمحقارت عميق او نيست؟ آيا اين امر به

 رنجور(  نيست؟!روان

 

 ـ انتشار آثار معروفی4
های هنری ها و سركوب قطعيِ نيروهای انقالبي، نوبت به اسالمي كردن مديومكردن دانشگاه« اسالمي»پس از 

های اسالمي توسط بازوهای اجراييِ انقالب فرهنگي ـ انجمن رسد. اين امرفرهنگي نظير سينما، تئاتر و موسيقي مي

گردد. در زمينه موسيقي ـ عملي مي« جهاد دانشگاهي»ها و حوزه هنری و تبليغات اسالمي و نهاد تازه تاسيس دانشگاه

كردند كه در آفريني ای نقشهای معاونت هنری وزارت ارشاد، عواملِ برجستهويژه تئاتر، هر دو از زيرمجموعهو به

خوريم )اگرچه نقش مستقيم خود عباس معروفي عباس معروفي برمي« دوستانِ عزيزِ»ها به اسامي برخي از ميان آن

ای از ابهام است(: سيدكمال حاج سيدجوادی، طه عبدخدايي، عبدالحي شماسي، علي منتظری، هنوز در پرده

 سيدمهدی شجاعي، مجيد مجيدی و...

 1364تاسيس شد كه تا سال « جهاد دانشگاهي»اهلل خميني ، به فرمان آيت«انقالب فرهنگي»همزمان با  1359سال 

ي اين نهاد و با به كوشش بخش فرهنگ 1364كرد. از سال فعاليت مي« شورای عالي انقالب فرهنگي»زيرنظر 

مدير  (33)علي منتظری 1366شد. در سال برگزار « جشنواره تئاتر دانشجويي كشور»هنرهای زيبا،  همكاری دانشكده

گرديد. در همين زمان عباس « جشنواره تئاتر دانشجويي»ی مركز هنرهای نمايشي وزارت ارشاد و دبير سومين دوره

او هم در همين سال به عنوان « آن شصت نفر...»ی كند، و نمايشنامهمعروفي هم كار در وزارت ارشاد را شروع مي

به عباس معروفي رو كرده بود. اما در واقع  1366ود. ظاهرا بخت و اقبال در سال شبهترين متن نمايشي برگزيده مي

 موضوع ربطي به بخت و اقبال نداشت! 

، امثال عباس عبدی، دهي كرده بودندسازمان« دتای فرهنگيكو»داران را در طي های چماقدانشجوياني كه دسته

آميز جراني، شمقدری، كمال تبريزی و... پس از انجام موفقيتنژاد، ابراهيم نبوی، محسن كديور، عطااهلل مهااحمدی

های ها از عناصر چپ و انقالبي، مزد خود را با اخذ پستشان در به تعطيلي كشاندن و پاكسازی دانشگاهماموريت

مي عشری از اعضای وقت انجمن اسالاثنيگرفتند. محمدعلي « نهادهای انقالبي»مديريتي در نهادهای فرهنگي و يا 

كند كه وظيفه يي ياد مي«های جذب نيروكميته»نژاد از وصنعت و از ياران محمود احمدیدانشجويان دانشگاه علم
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را شناسايي و به نهادهای مختلفِ انقالبي معرفي كنند. در همين « متعهد»داشتند دانشجويان، استادان و كارمندان 

عمده داشتند به اين كميته معرفي شدند. بسياری از آنان برای راستا دانشجوياني كه در جريان انقالب فرهنگي نقش 

های مختلف ـ های مديريتي ـ در ردهآموزش عكاسي، كارگرداني و فيلمبرداری، و كسب آمادگي برای اشغال پست

 ديگر مامور« نهادهای انقالبي»فيلم )سيمافيلم فعلي( و تبليغات اسالمي )سوره(، وزارت ارشاد و تل به سازمان

 شود. پس در همين راستا عباس معروفي هم به وزارت ارشاد فرستاده مي (34)شدند.

ای قبل از علي در دوره»گويد: های تئاتری و مديريتي كشور، درباره آن دوران ميپور، از چهرهفرهاد مهندس

بود. او  عباس معروفیكردند كه يكي از آنها های جالبي در هنرهای نمايشي كار مي[، آدم66منتظری ]قبل از سال 

هايي كه كرد. عباس معروفي و كل بچهمايشي كار ميهم داور بود و هم در بخش معاونت هنری، در مركز هنرهای ن

كردند، با جريان انقالب فرهنگي مواجه شدند و منتظر تحصيل مي (35)در آخرين دوره دانشكده هنرهای دراماتيك

محمد، غالمرضا افرادی مانند حسين جعفری، مجيد جعفری، محمدرضا آلها دوباره باز شوند. بودند دانشگاه

افرادی هستند كه در آن دوره به  سیدمهدی شجاعی والقاسم كاخي و اگر درست گفته باشمبزرگي، ابجان

و  مجید مجیدی، محسن مخملباففالح، شكلي با عبدخدايي و بعد با علي منتظری كار كردند. سعيد كشن

 (36)«كردند...كساني ديگر هم در حوزه هنری فعاليت مي

نويسندگان و هنرمندان به منظور خلق و توليد « ارشاد»اش پيداست، از نامچنان كه « وزارت ارشاد اسالمي»ی وظيفه

آثاری است كه مورد پسند نظام حاكم باشد. و از سوی ديگر جلوگيری از انتشار آثار مستقلي كه مورد تاييد 

ارت ارشاد دانند كه وزتر است. همه ميبر قامت اين وزارتخانه برازنده« وزارت سانسور»حاكميت نيست. پس نام 

ناپذيری كه نه تنها بر ای در عرصه كتاب و موسيقي و فيلم و... بوده است، و چه ضربات جبرانباعث چه فاجعه

وبيش در همه جای دنيا سانسور به انحاء مختلف فضای فرهنگي جامعه بلكه بر خالقين آثار وارد نموده است. كم

ترين شكل رو بوده و هستند. زشتترين نوع آن روبهترين و سياهاعيوجود دارد. اما نويسندگان و هنرمندان ما با ارتج

از ميان « هابَررس». در عرصه كتاب، است« بَررس»به كارگيری خودِ نويسنده و هنرمند در امر سانسور و به مثابه آن 

توانند هر كه ميگيرند ها در موقعيتي قرار ميترتيب آنشوند. بدينطلب انتخاب مينويسندگان و شاعران فرصت

نويسِ متوسطي كه مسئول بازخواني و سانسور آثار است، به آثار با رقيبي را به خاک سياه بنشانند. شاعر و داستان

ماند و درجا باقي مي« متوسط»دهد. پس ادبيات و هنر در سطح اجازه چاپ نمي« متوسط»كيفيت و باالتر از حدّ 

شناسد. اين ها را نميشود. هيچكس آننِ سانسورچي مخفي نگه داشته ميزند. اسامي اين نويسندگان و شاعرامي

خواني های داستانهای ادبي و شب شعر و محفلو برگزاركنندگان كارگاه« اساتيد»اصطالح افراد معموال از ميان به

كني، آثار مشورت ميای كه كنارت نشسته است، با او گفتگو و يا نويسنده شوند. در نتيجه رفيقِ شاعر وانتخاب مي

ات را به نابودی بكشاند. وجه ديگر قضيه تواند همان كسي باشد كه تو و كتابكنيد و... مييكديگر را نقد مي
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توانند انديشه، خالقيت و يا تصويرهای ها به راحتي ميها از آن برخوردارند. آنامكاني است كه اين سانسورچي

ها استفاده ری كه هرگز چاپ نخواهد شد ـ به سرقت برند و در آثار خود از آنای را ـ اثی اثر هر نويسندهبرجسته

 كنند.

باشد، چه تصوری « جهاد دانشگاهي»و « وزارت ارشاد»حال با اين احوال درباره كتاب و اثری كه ناشرش خودِ 

و برخاست با شود زد؟! عليرغم ادعای نشست توان داشت، و در مورد كيفيت اين نوع آثار چه گماني ميمي

ها، در آن سال« معروفي»ی های اوليهروشنفكران مستقل و پيشرويي مانند شاملو و گلشيری و سپانلو و... چرا داستان

های دولتي مورد توجه قرار شوند؟! و چگونه است كه همين آثار در جشنوارهتوسط چنين نهادهايي منتشر مي

بود و هدف از برگزاری مي« ضداسكباری»بايست يي كه موسيقي ميهاهم در سالبرند؟ آنگيرند و جايزه ميمي

هايي كه سال (37)«ها قداست مسجد و به سكوها قداست منبر را بدهيم.به سالن»های تئاتر نيز اين بود كه جشنواره

جهاد  ها، از واحدهای هنری سپاه پاسداران وكننده در اين جشنوارههای تئاتریِ شركتدرصد گروه 90بيش از 

شدند، و مديران افتتاح مي« وزير محترم دادگستری»با سخنان  هاهای مختلف بودند. جشنوارهدانشگاهي در شهرستان

های امثال عباس شدند. و البته، همين نهادها  كتابدر محل كار خود حاضر مي مسلح ،«های هنریحوزه»و دبيران 

 كردند:معروفي را نيز چاپ و تبليغ مي

 چاپ شد.« اتحادجوان»ی حكومتي و ايدئولوژيكِ نامهدر دوهفته« شكار»داستان 

 منتشر كرد. « انجام کتاب»را نشر حكومتي و رانتي « روبروی آفتاب»مجموعه داستان 

 منتشر كرد. )با نام مستعار عباس مشهوری(« انجام کتاب»را نيز « انوشيروان ظالم»داستان 

و دست « وزارت ارشاد اسالمی»و سپس « المللنشر بین»را ابتدا « هزارآن شصت نفر، آن شصت»ی نمايشنامه

 كنند. چاپ و تجديد چاپ مي« جهاد دانشگاهی»آخر 

منتشر كرد. و باقي  مرکز نمایشی وزارت ارشاد اسالمی)همان سال اسيركُشي(  67را در سال « بای و آهودلي»

 كرد.تي خودش )گردون( چاپ ميهايش را تا زماني كه در ايران بود در انتشاراكتاب

اش را چاپ هایگرفته كتابمي« كار نجاری»كند كه با دستمزدی كه از با اين وجود عباس معروفي ادعا مي

ها را با دستمزد نجاری چاپ كرده است؟! پيش از انقالب كه كتابي او چه وقت و كدام كتاب (38)كرده است.مي

با »شده است، و های او توسط نشرهای حكومتي چاپ ميدانيم كتابچاپ نكرده، بعد از انقالب هم كه مي

سه »بوده و يا در وزارت ارشاد « معلم»در اين زمان معروفي «. رفته استصحرا ميها به سفرِ تركمنالتاليف آنحق

نام كرد و هم كتاب چاپ های گلشيری ثبت، هم در كالسشود با دستمزد كارگریاشته. آيا ميد« پُست مديريتي

 حال ساكن نياوران هم بود؟! توان انتشاراتي زد و مجله چاپ كرد و در عينكرد؟ آيا با حقوق كارگری مي
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كرده باشد يا نكرده « نجاری»كند كه معروفي هايي هيچ توجيهي ندارد. برای مخاطب چه فرق ميگفتن چنين دروغ

سازی رساني به نيازهای روانِ رنجور او را دارند. معروفي برای پروژه جاودانهها فقط نقش خوراکدروغباشد. اين 

« عيسي مسيح»در ذهن او با « نجار»شغل انبياءست! « نجاری»باشد. در نگاه مذهبيِ او « قهرمان»خود نياز دارد كه 

 ست.   ا« گيجاودانه»همان شده است، و مسيح نماد اين

 

 اتحاد جوانمجله ـ 5

ای بود، مجله ... رفتم، يه مجله1358آذر »گويد: های عباس معروفي كه ميحال بايد بپردازيم به آن بخش از صحبت

 «بسته شد. 58ی داستانش شدم. اون مجله هم سال اتحاد جوان، مسئول صفحه

تر شدن عرصه رفتن سانسور و تنگگويد. او قصد دارد چنين وانمود كند كه با شدت گخان باز هم دروغ ميعباس

هم كه او مسئول صفحه « اتحاد جوان»ی مجلهابتدا از راديو تصفيه شده است و بعد هم بر نويسندگان و روشنفكران، 

صفحه داستان نداشت، چون يك « اتحاد جوان»ی داستانش بوده، بسته شده است. اما واقعيت اين است كه مجله

. ه باشدكردرچه شايد گهگاه داستاني هم چاپ ی كارش متفاوت. اگد، و حيطهی ايدئولوژيك مذهبي بومجله

آن  16عباس معروفي در شماره « شكار»دانيم كه داستان )متاسفانه دو شماره بيشتر از آن در دسترس نيست. ولي مي

 مجله چاپ شده است.( 

ی مطبوعات رانتي ـ پا به عرصه 58 تعطيل نشد بلكه تازه در سال 58ی معروفي اين مجله، سال برخالف گفته

اتحاد »كرد. مخاطبان ادامه پيدا  60شد و انتشار آن تا اواسط سال حكومتي گذاشت و تا هفتاد شماره هم چاپ 

وابسته به « اتحاد جوان»اللهي بودند كه بعدها بدنه بسيج را تشكيل دادند. آموزان و نوجوانان حزبدانش« جوان

داری فرهنگي ی چماقبود كه همراه با ديگر نهادهای به ظاهر هنری، وظيفه« فرهنگي رسای خدمات موسسه»

حكومت را به عهده داشتند و گردانندگان آن، گروهي متشكل از اعضای قديمي موتلفه و سازمان مجاهدين انقالب 

های باالی اجرايي در تی شصت، به پسها در دههگي پس از سپری شدن دوران سركوباسالمي و... بودند كه همه

، يكي از گردانندگان اصلي اين نشريه و از مديران موسسه فرهنگي اصلمحمدرضا ناجیانحكومت رسيدند. 

های در فضای آن موقع تنها چند ناشر مذهبي معروف داشتيم و كتاب»گويد: رسا، در نشست تاريخ شفاهي ايران مي

اندازی كنيم... و مؤسسه صميم گرفتيم كه يك مؤسسه توزيع كتاب راهشدند. تها توزيع نميمذهبي به خوبي در شهر

بر توزيع كتاب و اعالميه، هر كار فرهنگي ديگری نيز انجام خدمات فرهنگي رسا شكل گرفت. قرار شد عالوه

ه ما در صدر و... اولين كتابي كاهلل مطهری، امام موسيبدهيم؛ مانند تكثير نوارهای امام)ره(، دكتر شريعتي، آيت

هايي در مورد چاپ كرديم، كتاب آقای علي جنتي در مورد جنبش فلسطين بود. اين كتاب مجموعه اعالميه« رسا»

بود كه ما آن را چاپ كرديم. كتاب « پيام حجاب زن مسلمان»فلسطين بود كه ايشان ترجمه كرده بود... ديگری 
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پای نشر و توزيع چاپ كرديم... ما هم« اقف شريفيو»كه با اسم جعلي « نويسندها تاريخ ميوقتي ماركسيست»

داشتيم كه افكار خودمان و مسائل مربوط به « اتحاد جوان»ای به نام مجله اسماعیل جلیلیانكتاب، با كمك 

های تحريريه بعد بچهشماره منتشر شد.  70ونيم و حدود انقالب را در آن گنجانديم. اين مجله به مدت يك سال

 (39)«و عمالً اين مجله تعطيل شد. های اداری و اجرايي شدندسمت رفتند و مشغول

را تصرف كردند.  انتشارات امیرکبیرهايي بودند كه بعدها موضوع ديگر اين است كه گردانندگان اين مجله همان

هار روز از چسه يا »كند: را عنوان مي« هر كار فرهنگي ديگر»هايي از اين آقای ناجيان اصل در همان نشست، نمونه

است كه برويد و زندان  االسالم محمدجواد باهنر گفتهپيروزی انقالب گذشته بود كه آقای بنكدار گفت: حجت

و زندان را به  ها رفتهبودند و يك عده ناشناس بعد آن ها فرار كردهاوين را تحويل بگيريد. بعد از انقالب ساواكي

گي با هم رفتيم و حدود دو ماه ، همه«گروه رسا»ود بسيار خطر داشت. جا ببودند. چون اسلحه در آن دست گرفته

آنجا دست ما بود كه بعد شهيد ]محمد[ بروجردی از سپاه آمد و زندان را تحويل گرفت و ما به كار كتاب برگشتيم. 

ها ای كه بچهه رابطهافتاد، با توجه بگفتيم، زيرا هر اتفاقي كه در كشور ميمي« رسا نیروز»ما اسم رسا را به شوخي 

گذاشتند... )با شروع جنگ( گروه رسا شش ماه در اهواز، در قسمت آموزش نيروهای داشتند، ما را در جريان مي

از  1361ونيم در سياسي عقيدتي سپاه بودم و تابستان سال سال بسيج بود و كار نشر تعطيل شده بود... من حدود يك

تقادی به مصادره انتشارات اميركبير نداشتم. چيزی كه باعث شد تا قبول كنم و به سپاه استعفا دادم... من شخصاً اع

  (40)«های اميركبير هستند...اميركبير بروم، اين بود كه شنيدم در حال به تاراج بردن بعضي از كتاب

رسد، و مي ی ارتجاعي و حكومتي به چاپكنم فقط همين كه داستان كوتاهِ عباس معروفي در اين مجلهتصور مي

ی عباس معروفي باشد.  اين در حالي قدر كافي گويای گذشتههايش در وزارت ارشاد و جهادسازندگي، بهنمايشنامه

شد. كانون نويسندگان ادبي منتشر مي نامه و ماهنامهتعداد بسيار زيادی روزنامه و هفته 60تا  57های است كه در سال

كرد. شاملو كتاب جمعه را، منصور ، نقدآگاه، انديشه آزاد و...( چاپ ميايران چندين جُنگ ادبي )نامه كانون

كدام شدند. اما در هيچمنتشر مي 1365و مجله دنيای سخن از سال  1364كوشان نشريه ايران را. مجله آدينه از سال 

يسندگاني كه در مترقي حتي يك سطر از عباس معروفي وجود ندارد. بسياری از نونسبتا مستقل و از اين نشريات 

نوشتند: ها و غيره شركت داشتند، در اين نشريات داستان و شعر و مقاله ميجلسات كانون و جلسات پنجشنبه

محمدرضا صفدری، اميرحسن چهلتن، اكبر سردوزامي، آذر نفيسي، قاضي ربيحاوی، نسيم خاكسار، هما ناطق، اصغر 

ه بايد از خود بپرسد چرا در اين همه نشريات رنگارنگ حتي عبدالهي، ناصر زراعتي، محمد محمدعلي و... خوانند

نامي از عباس معروفي نيست. او كه با نويسندگان و روشنفكران مستقل حشرونشر داشت و با دوستانِ عزيزش، 

و چاپ آن، و يا امضا  داشت، چرا هنگام نوشتن داستان« خوریآبگوشت»گلشيری و سپانلو و محمدعلي، بساط 

ی ايدئولوژيك و غيرادبيِ ای از او چاپ شده در مجلههای كانون نويسندگان غايب بود، و اگر قصههكردن بياني
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است؟ عباس معروفي چه صَنَمي با سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و يا جمعيت موتلفه داشته است؟ « اتحاد جوان»

شماسي، مهدی شجاعي، طه عبدخدايي، تر چرا دوستي و همكاری عباس معروفي با امثال عبدالحي و از همه مهم

گي در خدمت ارتجاع و نظام سركوب بودند، از سوی احمد شاملو، گلشيری و سپانلو ناديده احمد عزيزی كه جمله

 شده است؟!گرفته مي

های متعددی در مورد وقايع مختلف )مثال در مورد جنگ كردستان، و يا ها كانون نويسندگان ايران بيانيهدر آن سال

كدام صحرا( منتشر كرد ولي امضای عباس معروفي در پای هيچقايع گنبد و كشته شدن نمايندگانِ شوراهای تركمنو

هايي كه در جريان بازگشايي كانون در دهه هفتاد منتشر شد هم ها و بيانيهها نيست!! حتي در پای اسناد، نامهاز آن

نويسنده بود كه تعدادی از نويسندگان بر سر امضای آن جان  134ی بينيم. آخرينِ آن نامهامضای معروفي را نمي

 زند...از امضای آن سر باز مي« ایبهانه»باختند. اما عباس معروفي با دستاويز قرار دادن 

بد نيست برخي از عناوين همان دو شماره كه در دسترس « اتحادجوان»ی در پايان اين بخش برای شناخت مجله

، «تعليم و تربيت اسالمي از ديدگاه شريعتي»اش بوده را مرور كنيم: «ی داستانصفحه»ول است و عباس معروفي مسئ

تشكيالت انقالبي: امام، امت، »، «های موتلفه اسالميسالروز شهادت اعضای جمعيت»، «تاريخ تحليلي اسالم»

 ( 60و خرداد  59، ارديبهشت 52و  28های شماره« اتحاد جوان)»و... « شعبان، ميالد ولي عصر)عج( 15»، «ايدئولوژی

 

 ـ انتشارات انجام کتاب6
، «اتحاد جوان»ی ی عباس معروفي از دو بنگاه انتشاراتي و يك مجله نام برديم. مجلهدر مورد چاپ آثار اوليه

با مجله اتحاد جوان آشنا شديم. در اينجا بايد اشاره كنيم كه اين «. المللی نشر بينموسسه»و « انجام كتاب»انتشارات 

گي موسساتي حكومتي بودند كه توسط افراد واحدی ند و همهی به ظاهر مختلف، در واقع مختلف نبودسه موسسه

ی انقالب با سفارش سپانلو عضو كانون های اوليهعباس معروفي به ادعای خودش در همان سالشدند. اداره مي

نويسندگان ايران شده است. ]در جای ديگری ـ وبالگ عباس معروفي به زبان آلماني، مصاحبه با ولكر كامينسكي، 

و  1355گي عضو كانون نويسندگان بوده است يعني از سال كند از نوزده سالهوله ـ كه خواهيم ديد ادعا ميدويچه

اش در كيهان!! ـ دروغ كه ماليات ندارد![ يكي از اصول كانون نويسندگان برای همزمان با انتشار اولين داستان كوتاه

نسور بود و هست كه صددرصد معروفي فاقد اين شرط های ساهمكاری با دستگاهعدم ،پذيرش عضويت نويسندگان

چاپي ـ با توجه  بوده. همچنين برای عضويت در كانون نويسندگان، قبل از هر چيز بايد نويسنده بود و حداقل دو اثر

عضو كانون  شدهی كدام اثر و كدام كتابِ منتشرداشت. سوال اين است: آقای معروفي به پشتوانه به كيفيت آنها ــ

ها باشد كه ماموريت رئيسه شركت كند و آن اندازه مورد اعتماد آنده بود و حتي توانسته بود در جلسات هيئتش

 ( چه بود؟ 60های او تا آن تاريخ )مرداد ی نويسندگي و فعاليتنجات اسناد كانون به او سپرده شود؟ سابقه
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« روبروی آفتاب»خود جعل كند. از مجموعه داستان  قبولي برایخان به ناچار بايد آثار قابلبه همين داليل عباس

چاپ و فورا ناياب شده است! اصال « انجام كتاب»ونه در ده هزار نسخه توسط انتشارات گويد كه در سال پنجاهمي

تواند نشاني از اين مجموعه داستان بيابد! آب شده است و رفته است توی زمين، به طوری كه هيچ محققي حتي نمي

های آن به فروش ها برای فروش موجود نيست، يعني تمام نسخهاين است كه در كتابفروشي« ناياب»ز كتاب منظور ا

شود كه ده هزار نسخه از كتابي باشد. اما نميدر هرحال قابل دسترسي مي ان،های خريداررفته. پس بايد در كتابخانه

تابخانه ملي وجود دارد ولي فاقد اطالعات ضروری تر اين كه اگرچه نام اين كتاب در كمفقود شده باشد!  جالب

 ثبت است.

، «جرج كنجكاو»نژاد ـ كه هنوز هم با چاپ آثاری مثل انتشارات انجام كتاب ـ به مديريت حسينعلي سالمي

ی انقالب های اوليه)برای كودكان( مشغول فعاليت است؛ و در سال« جيكو و مورچه داناجيك»، «ی شجاعقورباغه»

نسخه  200ای كه چاپ كتاب به تيراژ های ايدئولوژيك و اسالمي بود، انتشاراتي رانتي است كه در زمانهكتابناشر 

كند. نسخه و باالتر منتشر مي 10000های خود را با تيراژ هنوز كتاببندی كاغذ، و با وجود سهميهسقوط كرده است 

های كودكان با رويكردی مذهبي و ی اتحادجوان( كتابی فعاليت اين انتشارات )همچون مجلهاز اين گذشته حوزه

هايي با اقتباس از قصص قرآن و تاريخ انبيا و.... از قضا كتابي كه معروفي از آن نامي ارتجاعي بوده و است. كتاب

صفحه برای كودكان كه توسط همين انتشارات رانتي منتشر شده  16است در « انوشيروان ظالم»برد كتاب مصور نمي

های منتشر شده توسط اين برخي از كتاب هاینگاهي به عنوان« انجام كتاب»برای شناخت بيشتر از انتشارات  ت.اس

 تواند روشنگر باشد:مي« روبروی آفتاب»ی انقالب و همزمان با كتاب های اوليهانتشاراتي در سال

 1362اهلل خميني ـ * رساله نوين روح

  1362فارسي ـ الدين * پيامبری و جهاد ـ جالل

 1360ای ـ * روح توحيد: نفي عبوديت غيرخدا ـ علي خامنه

 1362های كوتاه از تاريخ اسالم ـ * برگزيده داستان

 1359ی مصور( ـ عباس معروفي ـ * روبروی آفتاب )مجموعه ده قصه

 1360صفحه ـ با نام مستعار عباس مشهوری ـ  16* انوشيروان ظالم )داستان مصور( ـ 

 

 المللرکت چاپ و نشر بینـ ش7
سازمان تبليغات الملل وابسته به شركت چاپ و نشر بين»كنند: الملل خود را چنين معرفي ميمسئوالن انتشارات بين

از ابتدای تاسيس آن در اوايل دهه شصت به چاپ و اتتشار آثار ديني اهتمام داشته است و عالوه بر چاپ  اسالمي

نويسندگاني چون عالمه طباطبايي، استاد مطهری، شهيد بهشتي و ديگر علمای معاصر  های خارجي ازآثاری به زبان
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های بسياری به زبان فارسي در موضوعات فقه و های انگليسي، روسي، چيني، كتابو نيز چاپ قرآن كريم به زبان

مان، فرهنگ جامع علوم قرآني، فلسفه و كالم اسالمي، عرفان اسالمي، تاريخ اسالم، سيره و شرح زندگي معصو

های واحد پخش و بازرگاني سخنان امامان )ع( و ديگر موضوعات چاپ و منتشر كرده است... از ديگر فعاليت

)سايت رسمي انتشارات  «ها بوده است.ي در ادارات وزارتخانهتهای فصلي و مناسبشركت، برگزاری نمايشگاه

 الملل(بين

آن »و « گاهديوان اشعار نوای خيمه»، «يك كربال عطش»، «نخل ميثم»هايي مثل كتابالملل به در بخش ادبيات نشر بين

ی برداشت مديران اين نشر از مقوله دهندهخوريم كه نشاننوشته عباس معروفي... برمي« هزارشصت نفر، آن شصت

تاسيس شد.  1360فقيه در تابستان يتبه عنوان نهادی فرهنگي وابسته به وال« سازمان تبليغات اسالمي»است. و اما « ادبيات»

احمد جنتي رئيس اين شورا بود. پس از مصادره  و غارت  60شد و در سال در ابتدا اين نهاد به صورت شورايي اداره مي

ير، در كنار انتشارات اميركب سازمان تبليغات اسالمي سپرده شد. اختيار اين اموال به های انتشارات اميركبير، مسئوليت ودارايي

های غيرفارسي اش ترجمه و انتشار كتب ديني به زبانالملل ايجاد شد كه چنان كه گفته شد هدفشركت چاپ و نشر بين

كنندگان حتي كند كه مصادرهبود. محمدرضا جعفری فرزند عبدالرحيم جعفری، مدير و مالك انتشارات اميركبير، نقل مي

 چاپخانه است!     « اميركبير»ها بر اين تصور بودند كه . آندانستندتفاوت چاپخانه با انتشاراتي را نمي

 

 بشر ایران ـ مرکز اسناد حقوق8
اش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مملو از تناقض گونه كه گفته شد روايت معروفي از دوران مديريتهمان

های بسياری از افرادِ )يا «نامهشهادت»، بخشي وجود دارد كه در آن «بشر ايرانمركز اسناد حقوق»است. در سايت 

» اینامهشهادت»است. در سايت فارسي اين مركز  ايران، آرشيو شده بشر درحقوق رعايتعدم ها( قربانيوابستگان آن

ی نسبتا مفصلي از عباس معروفي وجود دارد. در اين از عباس معروفي نيافتيم ولي در سايت انگليسي آن شهادتنامه

 بخش نگارنده از اين منبع استفاده كرده است.  

وستش عبدالحي شماسي به كار توسط د 1366گويد سال مي« نامهشهات»مطابق آنچه عباس معروفي در اين 

گي معلم بوده است و پس از آن مامور به خدمت ساله 28، 27كند كه تا كند! از طرفي اظهار ميمديريتي دخول مي

گي عباس معروفي مصادف ساله 28ساله وجود دارد.  3يا  2جا يك اختالف همين (41)در تاالر رودكي شده است.

 مامور به وزارت ارشاد شده است! 1366همواره گفته و نوشته است كه در سال  ، در حالي كه او1364است با سال 

)يعني تا  69اظهار داشته است تا سال  1379ای ديگر به تاريخ دی ماه اما معما هنوز ادامه دارد. معروفي در مصاحبه

ده سال به عنوان دبير ياز»گذارد: های خدمت در وزارت ارشاد را مسكوت ميگي( معلم بوده است و سالساله 33

 (42)«از آموزش و پرورش اخراج شدم. به خاطر انتشار گردونام. و بعد ادبيات در دبيرستان های تهران خدمت كرده
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ای بسته به موقعيت شود. عباس معروفي در هر مصاحبهترديد اين اغتشاش در روايت، آگاهانه ايجاد شده و ميبي

تالش برای »نويسد: نامه معروفي ميكند. در همان شهادته در روايت وارد ميرا ماهران« ريزی»زماني، تغييرات 

  (43)«پنج سال از عمر مرا گرفت.« نشريه گردون»گرفتن مجوز 

ال گرفتن اين مجوز شود. حاال اگر پنج سال به دنبصادر مي 1369ی خود معروفي پاييز امتياز مجله گردون طبق گفته

است، يعني همزمان با وقتي كه خودش چهار پُست مديريتي در تاالر  درخواست مجوز داده 1364 سالبوده، يعني 

های ارشاد اسالمي داشته است!! آيا چنين چيزی ممكن است؟ آيا وزارت ارشاد تا اين رودكي و ديگر زيرمجموعه

هم در شرايطي كه سال اش خودی و غيرخودی وجود نداشته، آن كرده است، كه برایحد عدالت را رعايت مي

شرايط برای كسي كه را بگيرد؟! « نشر گردون»معروفي با گذشتن از فيلترهای امنيتي موفق شده بود مجوز  1366

گذريم كه برخي اذعان فعال از اين مي، گرفتن امتياز يك نشريه چندان دشوار نيست. گرفتن مجوز نشر را داشته باشد

 شده است! )جلوتر به اين موضوع بازخواهيم گشت.( انه وزارت ارشاد چاپ ميی گردون در چاپخاند كه مجلهكرده

 

 «گردون»ـ بسیج کل نظام امنیتی ـ اطالعاتی ـ قضایی برای مقابله با 9
گي حاال امتياز يك مجله صادر و به دستم رسيد. بعد از پنج سال دونده 69گردون در پاييز  زد و امتياز مجله»... 

ادبي گردون را بنيان گذاشتم كه به سرعت به  ماهنامه 69داشتم، همان پاييز  1366ن را از سال داشتم. نشر گردو

نامي چون احمد شاملو، سپانلو، های برجسته و صاحبهای نو تبديل شد و شخصيتكانون حضور پيشروترين انديشه

ماعيل جمشيدی، محمد سيمين دانشور، سيمين بهبهاني، هوشنگ گلشيری، نصرت رحماني، حميد مصدق، اس

مختاری، هوشنگ حسامي، پرويز كالنتری، حورا ياوری، پری صابری، هانيبال الخاص، ژازه طباطبايي، فرشته ساری 

را راه انداختم، « قلم زرين گردون»ی های ديگر با گردون همكاری مداوم داشتند. با پيشنهاد سپانلو جايزهو خيلي

ی سراسری ها تنها مسابقه و جايزههای رمان، داستان، شعر، نمايشنامه، در آن سالی قلم زرين گردون در رشتهمسابقه

های مهم ادبي ايران به ويژه اعضای اصلي كانون نويسندگان ايران را با خود ايران بود كه حمايت و حضور جريان

م به طور زنده پخش اش از آمريكا در مراسای چون صادق چوبك حضور داشت و پيام تلفنيداشت. حتا نويسنده

همه معلمي و نوشتن و كار هنری سبب اينشد. بزرگ علوی از برلين نوشته بود: شما كاری كرديد كارستان.... مي

همه رنج بكشم؟ من كه كار سياسي تشكيالتي نكرده بودم هرگز در عمرم يك اعالميه دستم نبود عضو يا شد اين

مدام  سعید امامی... همه رنج كشيدم؟قدرت نداشتم، پس چرا اينسمپات هيچ حزب و گروهي نبودم، قصد احراز 

ای كه گذاريم. دهن تو را من... گفتم: هاول؟ )نويسندهخواهي هاول بشوی. ما نميگفت: تو ميبه من مي

شوم. عباس معروفي ميمن اگر خيلي زرنگ باشم »جمهور چكسلواكي شد( غريد: بله. واسالو هاول! گفتم: رييس

ها بعد در سخنراني برای مديران امنيتي در شهر امامي سال سعيدام. ی تهرانم، ايرانيتميز، روشن، آفتابي. اما من زاده
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! و هنوز ای در اين مملكت قد علم كندگذاريم هر عباس معروفياش در يوتيوب هست( گفت: ما نميهمدان )فيلم

فته های جواني گرهای خيال مرا قيچي كند، اما من تصميم خودم را از سالخواهد بالهاش مياين تفكر با تمام حيله

 (44)«بودم.

غُرد كه ما ، سخت خشمناک بوده، مي«روشنفكران دگرانديش»كنيد، سعيد امامي كه از همانگونه كه مشاهده مي

نند عباس را قيچي ك« های خيالبال»خواستند ها ميآن«. هر عباس معروفي در اين مملكت قد علم كنه»گذاريم نمي

يچي كردند!! البد به خاطر ترساندن عباس!! حتي اگر ارتباطات عباس را ق« پوينده»و « مختاری»ولي شگفتا كه سر 

( را در نظر نگيريم باز هم عباس معروفي، از نظر موقعيت ادبي و سياسي در روفي با سران حكومت مثل )مهاجرانيمع

 ها در سطحي نبود كه جدی گرفته شود.آن سال

در دانشگاه همدان و نه برای دانشجويان، سه سخنراني  75ل اما ببينيم اصل ماجرا چه بوده است. سعيد امامي در سا

دهد كه بخشي از آن به پرسش و پاسخ با دانشجويان ، انجام مي«برای مديران امنيتي»گويد آنگونه كه معروفي مي

دقيقه است. در  45ها حدود ها سه فايل صوتي وجود دارد. هر كدام از اين فايلاختصاص دارد. از اين سخنراني

ی و مقوله عبدالکریم سروشجا كه دانشجويي درباره تغيير موضع به بعد( آن 30قسمتي از فايل سوم )دقيقه 

شود، سعيد امامي به صورت كلي به ها به كشورهای غربي سوال ميآن گيخروج روشنفكران از كشور و پناهنده

اند. پيش از اين اند و ضدانقالب شدهبرگشتهاند و سپس پردازد كه ابتدا با انقالب همراه بودهروشنفكراني مي

پردازد. ابتدا بر وجود آزادی در نظام را مثال آورده بود و در اينجا به سروش و عباس معروفي مي محسن مخملباف

ها برخي كلمات ها بسيار بد است و در بعضي قسمتگويد )كيفيت فايلكند و ميجمهوری اسالمي تاكيد مي

در طول تاريخ اصال وجود نداشته است كه در يك »های آمده در حدّ يك كلمه است(: قطهاند. سه ننامفهوم

گيِ اش پناهندهكشوری، در كشور خودِ آدم، به آدم پناهندگي سياسي بِدَن. عباس معروفي، سفارت آلمان درِ خونه

های هنری يات فعلي ايران و عرصههای اسالمي در ادباش را برد... گفت بلند شو برو اونجا در رابطه با جناحسياسي

های مختلفي كه گيره و در مورد شخصيتمارک حقوق مي 2500ايران... االن در بنياد هاينريش بل نشسته، ماهي 

ها باهاش تماس ها سرويس اطالعاتي... بچههای اسالمي، داره برای آلمانتوی وزارت ارشاد هستند، شخصيت

ی امور تربيتي آموزش و پرورش در زمان عباس معروفي جزو نيروهای اوليهكشي؟! گرفتند كه آخه خجالت نمي

ای در ... بياييم به اين راحتي بگيم، ما اين رو به اين راحتي قبول بكنيم كه بذاريم هر عباس معروفيشهيد رجايي بود

پردازد. اوال ن يارشاطر ميای نامفهوم است و سپس سعيد امامي به مورد احسامتاسفانه در اينجا چند كلمه« مملكت...

ه است ها بوداللهيشود كه معروفي مربي امور تربيتي بوده است و نه معلم ادبيات. دوما از آن گروه حزبمشخص مي

های پيش از آن، فحوای كالم سعيد . سوما در مورد عبارت آخر و با در نظر گرفتن جملهكه بعد تغيير جناح داده اند
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ما اين رو به اين راحتي قبول »گويد: كند، تفاوت فاحشي دارد. سعيد امامي ميروفي نقل ميامامي با آنچه عباس مع

 (45)«گذاريم...ما نمي»كند: اما عباس معروفي نقل مي« كنيم كه بذاريم...

ی خروج عباس معروفي است. منظور اين است كه هيچ موجود در كشور و بعد نحوه« آزادی»تاكيد امامي بر 

كند سعيد امامي ابتدا از اين صحبت مي« ما اين رو به اين راحتي قبول كنيم كه بذاريم...»كند كه باور نميكشوری 

اش به او بدهند. اما عباس معروفي اين ی پناهندگي عباس معروفي را در منزلاند سفارت آلمان برگهكه اجازه داده

« گذاريم...ما نمي»ند كه سعيد امامي گفته است، ككند و نقل ميقسمت ماجرا و قسمت های ديگر را حذف مي

داد به اين و اجازه نمي« گذاشتنمي»، خُب «بگذارد»خواست تناقض اين جاست كه اگر وزارت اطالعات نمي

 اش را بگيرد!راحتي عباس معروفي پناهندگي

ك سفير آلمان توانستم كشور با كم»كند: عباس معروفي در جای ديگری به نوعي اظهارات سعيد امامي را تاييد مي

دانستم پشت سال تحت بازجويي بودم در تيمي كه نمي 4ای من های زنجيرهرا ترک كنم و فرار كنم. در دوران قتل

 (46)«آن تيم سعيد امامي است.

سال  4گويد. از كدام اش ميخواهد دل تنگكند با دسته كورها طرف است، هرچه ميعباس معروفي كه تصور مي

روشنفكران و های دانند كه قتلای او در آلمان بود! ديگر همه ميهای زنجيرهكند؟! در دوران قتلت ميصحب

آنچه به  ليشدت گرفت؛ و معروفي« فرار»، يعني سه ماه قبل از 1374يرعاليي در دوم آبان با قتل احمد م نويسندگان

در تمام  فت.ادامه يا آغاز شد و 77وهر در آبان سال ای شهره شده است با قتل داريوش و پروانه فرهای زنجيرهقتل

در به دنبال اش را به دوش گرفته بود و در اروپا دربهماه حبس 6ضربه شالق و  20اين مدت عباس معروفي حكم 

ضربه شالق را پيراهن عثمان  20ی فراری جا بزند، همين المللي بود تا خود را به عنوان يك نويسندههای بينسازمان

 20ی اش گرفته است. حكم اجرا نشده«سمفوني مردگان»كند و جايزه بگيرد؛ و سپس وانمود كند كه جايزه را برای 

ماه حبس، حتي اگر اجرا هم شده بود، نسبت به آنچه بر ديگر نويسندگان و روشنفكران و كارگران  6ضربه شالق و 

ای از سوی مقامات امنيتي ك است، بيشتر به هديهرود، يكي شوخي مضحها و... در اين ديار رفت و ميو معلم

اند. الحق كه درس سفسطه را ايشان از حوزه به ارث برده»ماند كه به عباس داده شد تا بتواند پناهندگي بگيرد. مي

پوينده و های سال نان آن تهديد شالق را خوردی و هرچه جايزه و اعتبار كه كسب كردی از همان بود. شما سال

ات اين است كه در آخرين كني و تمام افتخار زندگيكشند و تو در كلن و برلين در رفاه زندگي ميمختاری را مي

انسان گي شماست. نان به نرخ روز خوردن هنر اصلي و هميشهروزها كليددار و آبدارچي كانون نويسندگان بودی. 

 های معروفي()نظر يكي از خوانندگان مصاحبه« اش.مهمالتكنند، نه اش قضاوت ميرا از روی شجاعت و صداقت

بازجويم حكم توقيف  1370آذر  19سرانجام روز »گيريم: ی الفبا را پي ميبگذريم. ادامه مصاحبه معروفي با نشريه

از  جا مستقيماً به اداره مطبوعات ارشاد رفتم، و آقای مديركل گفت كه كاریموقت گردون را به دستم داد. از آن
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، مديرعامل شركت محسن سازگارابار با دستش ساخته نيست. بعد به شركت تعاوني مطبوعات رفتم، و برای اولين

تعاوني مطبوعات آشنا شدم. او آن روز خيلي با من حرف زد، و گفت كه بايد تالش كنيم تا اين حكم را بشكنيم. از 

های زندگي من انگيزترين دورهخودم. يكي از غمدويد، از سويي حميد مصدق، و از سوی ديگر سو او مييك

باره احساس كردم هام قطع شد. يكها، و ارتباطوآمدها، تلفنی رفتهمين هجده ماه تعطيلي گردون بود كه همه

ام زد و دلداریدانستم چه خاكي به سرم بريزم. تنها سيمين بهبهاني هر روز به من تلفن ميام. نميچقدر تنها شده

اعدام. فروشكستم؛  االسالم آقايي در دادستاني انقالب حكم مرا اعالم كرد:حجتام د. تا اين كه قاضي پروندهدامي

فيكون شده بود. خاتمي رفته بود... ام داده بود، وزارت ارشاد هم كنحاال جز نگراني از حكم اعدامي كه قاضي

شنبه روز بعد او به من خبر داد كه روزهای سهچند حكم اعدام را برداشتم و به طرف سازگارا راه افتادم. 

شنبه آنجا صبح سه 6دادستان انقالب، بار عام دارد. و قرار شد كه من از ساعت  ابراهیم رئیسیاالسالم حجت

ها، چهار بار طول كشيد، و نوبت به من نرسيد، بار پنجم، ساعت دوازده من توانستم آقای شنبه رفتنباشم. اين سه

توانستند به ترتيب شماره، وارد اتاق دادستان انقالب شوند. نفر اول كه بينم. در هر ديدار پنج نفر ميرئيسي را ب

تيپ انقالب گفت كه اگر اجازه داشته باشد، بماند به عنوان آخرين آخوند چاق پيری بود به دادستان جوان و خوش

! آخوند چاق گفت: من پنج ميليون تومان در نفر با او خصوصي حرف بزند اما رئيسي قبول نكرد. گفت بفرماييد

گيرم؟ رئيسي با كف خواستم ببينم كي پولم را پس ميام، ميگذاری كردهای سحر و اِليكا سرمايهشركت مضاربه

لباس كنن، خور! گفته بودم شما رو خلعی نزولی ما پريد: مردكههای همهدست روی ميز كوبيد كه برق از چشم

جا پيدايت نشود، بيرون. و بوق زد آمدند او را بردند. وقتي نوبت به ای؟ ديگر اينيامبر تنت كردهچرا هنوز لباس پ

من رسيد و خودم را معرفي كردم، رئيسي كمي نگاهم كرد، با لبخند گفت: همون عباس معروفي معروف؟ ـ بله 

 ما بمونيد... نفر بعدی؟ نويسه. ـ شودم كه هر روز كيهان ميشاخهمون كركس شاهنشاهي! همون غول بي

 كنيد؟شان را گفتند و رفتند. دادستان انقالب گفت: خب آقای معروفي، چه ميسه نفر بعدی هم مطلب

كنم، هر كار كه بشه چون دفترم بازه، اما شما انتشار گردون رو كنم، اديتوری مينويسم، كتاب چاپ ميـ رمان مي

 ين. توقيف كرده

 قيف شده؟ كني چرا توـ خب فكر مي

 كنم؟ ی رنگارنگ رو منتشر ميجوری و با چه پولي اين مجلهپرسن چهـ همكاران شما از من مي

 ـ اين سؤال من هم هست. 

 هزار تيراژ داره.  22ـ مجله روی پای خودش ايستاده، 

 ـ چند سالته؟ 

 وسه. ـ سي
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 دم باالی شصت سال رو داری.نويسن، من فكر كرها ميـ اين چيزهايي كه راجع به شما در روزنامه

  (47) «ات نيست.عجيبه! خيلي عجيبه! لك توی پرونده»ام را نگاه كرد و گفت: آن وقت در كامپيوتر پرونده

 ام.دونم. من حتا سمپات كسي يا چيزی نبودهگفتم: مي

 ی؟ بازی هم نكردهام شد: حتا خانمبا حيرت خيره

 گفتم: نه! من زن و سه تا دختر دارم. 

 تيپي است. سيما و خوشاش تكيه داد با لبخند نگاهم كرد. يك لحظه فكر كردم عجب آخوند خوشبه پشتي صندلي

بودم. قسمتي از كتاب سمفوني مردگان شما رو  فاضل میبدیپريشب در قم منزل يكي از علما، آقای گفت: 

 خواد بخونمش. يخواستم ازش بگيرم ديدم براش امضا كردی، بهم نداد. دلم مخوندم. مي

ای از چاپ سوم رمان در كيفم بود. گذاشتم روی ميز. دست به جيب برد كه پولش را بپردازد، گفتم: اتفاقاً نسخه

 شو بپردازم، شما هم بايد بگيری. قابلي نداره. گفت: نه اين ميز، ميز خطرناكيه. ميز قضاوقدر! و خنديد: بايد پول

نويسن؟ امكانش هست كنم! چرا اينقدر راجع به شما بد ميفت: تعجب ميسيصد تومان را روی ميز گذاشت و گ

ها رو به من برسونيد تا شخصاً مطالعه كنم و تصميم بگيرم؟ گفتم: با كمال ميل. فردا براتون ی گردونفوری كليه

 ميارم.

 ی. گفت: نه! فردا ديره. همين حاال. و تلفن روی ميزش را طرف من گذاشت: زنگ بزن بيارن فور

را به دستش دادم و خداحافظي  20تا  1و بعد خواست كه ناهار بمانم. تشكر كردم، يك دوره گردون از شماره 

خورد و به دادگستری ارجاع شد. در « صالحيتعدم»ی من از دادستاني انقالب كردم. حدود يك هفته بعد، پرونده

منصفه را تشكيل داده بود، باعث شد كه گردون اين دوره كه خاتمي هم در آخرين روزهای وزارت ارشاد، هيأت 

ای بودم كه با حضور هيأت ی مطبوعات ايران من نخستين مدير مجلهساله 167در دادگاه تبرئه شود. در تاريخ 

االسالم يونسي تحت تأثير مديران كيهان و كيهان اما دادستان تهران، حجت (48)منصفه محاكمه شدم، و تبرئه شدم.

دادگاه گردون اعتراض كرد و كار پيچيده شد. و چون موضوع دادگاه در جهان پيچيده بود، يزدی  هوايي به حكم

ها باال گرفت. نتيجه قضائيه رسما اعالم كرد كه حكم دادگاه گردون غيرقابل اعتراض است، و دعوای آنرئيس قوه

ی دستان انقالبي به خاطر يك مجلهو كيهان باز در تيتر اولش نوشت: يك دا اين كه: يونسي از كار بركنار شد

 (49).«ضدانقالب بركنار شد

دادند تا آزادانه برود در را به دست محكوم مي« حكم اعدام»های عباس معروفي، ظاهرا در دهه هفتاد مطابق گفته

ی شصت، در ی ديگر اين كه آقای ابراهيم رئيسي كه در دههای بينديشد!! نكتهگردد و اگر توانست چارهشهر ب

رسد، ای صدها يا هزاران حكم اعدام را صادر كرده بود، چند سال بعد، به عباس معروفي كه ميهای سه دقيقهدادگاه
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های سيدعباس ت شماره مجله گردون و رمانگردد كه طي چندين جلسه تا تمام بيسجو ميچنان صبور و عدالت

 كند. معروفي را نخواند، حكم اعدام)!!( او را تاييد نمي

های فرعي در داستان يكي از شخصيت« دفتر تبليغات اسالمي»از همكاران  االسالم فاضل میبدیحجت

آن خاطره را اجمالي به »كند: يد ميآورد و بر نداشتن ارتباط با رئيسي تاكجزئيات اين ماجرا را به ياد نمي« معروفي»

يسي از من آن كتاب را خواسته بود يا خير، در خاطرم ن در خاطرم نيست... اينكه آقای رئياد دارم، اما جزييات آ

ها است كه ايشان اند و بنده هنوز آن را دارم... بنده سالنيست. وگرنه آقای معروفي خودشان آن كتاب را به من داده

شناختم. بعد از انقالب هم چندان ايم، قبل از انقالب ايشان را ميام و باهم ارتباطي نداشتهيسي[ را نديده]ابراهيم رئ

ارتباطي نداشتيم. البته ممكن است ايشان را در جايي چند باری ديده باشم اما هيچگونه ارتباط كاری با هم نداشتيم. 

 (50)«اسم.شنشناسند و من هم ايشان را ميفقط ايشان من را مي

در دادگاه تجديدنظر نيز، تبرئه شديم و قصد داشتيم مجله را منتشر »دهيم: داستان تخيلي عباس معروفي را ادامه مي

شود، اما چند روز منتشر مي 21ای به مدير مطبوعات ارشاد نوشتم كه به زودی گردون شماره كنيم. برای همين، نامه

داشته باشيم. در اين مالقات غيرعادی ايشان به من پيشنهاد كرد كه اسم گردون بعد ايشان تلفني خواستند كه مالقاتي 

را عوض كنم و بابت اين كار مبلغ هشت ميليون بگيرم. حتا گفت كه گردون را تعطيل كنيد، من در كيهان يك 

كي داريد حرف دانيد با دهم. كيفم را برداشتم و از اتاقش زدم بيرون: شما اصالً نميصفحه روزانه به شما مي

گشت. گفتم: وجور كرد و به اتاق برگرداند. و باز بحث ايشان بر همين منوال مياش مرا جمعزنيد، آقا. منشيمي

البته. من مدير »گفت: « ، شما در عمرتون يك مقاله نوشتين كه بدونين نوشتن يعني چي؟مهندس همدانیآقای 

اله با شما برخورد ام. اما حرفم اينه كه اگر امت حزبرهنگي كردهروابط عمومي حوزه عمليه قم بودم، و خيلي كار ف

وزيرارشاد وقت به دفترم آمد، و  علی الریجانیتونم بكنم... مدتي بعد يكي از مشاوران تندی بكنه، من كاری نمي

گذشته بود، تر كرد. رقم به بيست ميليون رسيده بود. آن روز مادربزرگم درپيشنهاد مديركل مطبوعات را كمي چرب

بابا، اين رقم كمي نيست. بگير قال قضيه رو بكن. خودت و »غمگين بودم، سرم شلوغ بود. يكي از دوستان! گفت: 

ی ديگه در مياری بهتر از گردون. يادت رفته ات رو از اين فالكت نجات بده. ما را هم نجات بده. يك مجلهخانواده

يليون... چند روز بعد من برای اولين بار با وزيرارشاد مالقات كردم. همين امسال باغتو توی شهر نور فروختي دو م

اين مالقات با علي الريجاني به دعوت خودش صورت گرفت. محسن سازگارا، مديركل شركت تعانوني مطبوعات 

ر ميليون برای شما در نظاز دست ما كاری ساخته نيست. ما فكر كرديم سي»هم همراهم بود... ]الريجاني[ گفت: 

ديم، شما خودتون گردون بگيريم كه اسم مجله را عوض كنين، بابت آرم و مسائل ديگر. يك امتياز تازه به شما مي

 رو تعطيل كنين.
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دم شما اسمتون رو آقای الريجاني، من شصت ميليون مي»زده گفتم: بر افروختم. نگاهي به سازگارا انداختم و تب

 ؟ينتا سنگسر مال پدربزرگ منه. روستای بزرگ معروفي رو شنيدهدونين از سمنان ميعوض كنين. شما كه 

 (51)«گم....اهلل به خون شما تشنه است، من به خاطر خودت ميكوبيد روی ميز: آقا، حزب

برم كه نيازی به توضيح باشد. برای هركس كه آشنايي اندكي با موضوع مطبوعات در ايران داشته باشد، گمان نمي

اين ادعاها روشن است. نظامي را تصور كنيد كه ده سال )دهه شصت( هرچه خواسته انجام پوچ و مضحك بودن 

جمعي، ترور فعالين سياسي ها در گورهای دستهاعدامي مخفيانهداده ـ اعدام كودكان، شكنجه، تجاوز جنسي، دفن 

گو ندانسته است؛ ارجي پاسخهای ديگر ـ و خود را به هيچ مرجع داخلي يا خقانونيدر خارج از كشور و بسياری بي

هوی عباس معروفي برای نظامي كه كوچكترين مخالفتي را با حذف فيزيكي پاسخ داده است و در همان ايامِ های

به اين  1378رساند و همچنان تا سال سيرجاني را به قتل ميرحمي احمد ميرعاليي و سعيدیاش، در كمال بيگردون

خواند، ای فرا ميشود، هيئت منصفهمدار مياش عدالتمقابل معروفي و گردون وقت دردهد، آنكشتار ادامه مي

تالش « گردون»آيد، مهاجراني و سازگارا برای نجات دادستان كل انقالب در حمايت از معروفي به ميدان مي

عروفي، مدير شود. پس به ناگزير برای خاموش كردن مشوند و معروفي تبرئه ميكنند و در نهايت موفق هم ميمي

نام مجله »دهند فقط برای آن كه افتند، پول و مقام وعده ميمطبوعاتي وزارت ارشاد و مشاور الريجاني به التماس مي

استفاده از طناب و « نظام»شوند! سوال اين است: آيا برای ی معروفي مواجه ميی جانانه«نه»ولي با «! عوض شود

نگاران و نويسندگان و شاعران به كار بردند. چه ر كه در مورد ديگر روزنامهتر نبود؟!! همانطوشياف پتاسيم راحت

وقالي نشريه تكاپو )منصور كوشان( و معيار هيچ قيلكرد؟ در همان دوره بيرا متمايز مي« گردون»چيز معروفي و 

مي با عباس معروفي بسيار زاده را كشتند. ظاهرا قوه قضاييه جمهوری اسالزاده( را توقيف كردند و زال)ابراهيم زال

و  ی او در دادگاه، و سرمقالهی معروفي خوب است به دفاعيه«نه»مهربان بوده است. اما برای پي بردن به كيفيت 

ی خود بعد از صدور رای برائت آن، نگاه كنيم. عباس معروفي در دفاعيه« گردون»گزارش دادگاه در اولين شماره 

يابد... پيشاپيش مراتب احترام و سپاس خود را نسبت خدا كه تقدير با ياد او رسميت مي به نام»گويد: در دادگاه مي

دانستيد ام... كاش ميكنم كه برای چنين روزی چهارده ماه صبر پيشه كرده و انتظار كشيدهبه اجرای قانون اعالم مي

اند كه چه ام... مرا در برابر شما قرار دادهدهام و باز انتظار كشيام و نوشتههايي را در تنهايي خود گريستهكه چه شب

ی دل همه« بدون دخترم هرگز»ای درد مشترک ما نبوده؟ و آيا كتاب های ماهوارهبگوييم؟... آيا ماهواره و سياست

ه ياد ی ايرانم... بای از پيكرهام تكهای كه هميشه احساس كردهايرانيان را به درد نياورد؟ من، عباس معروفي نويسنده

اش برگردانيد و ها را به اهلكند كه امانتگويم: خداوند به شما امر ميای از خدا را و آن را باز ميآورم آيهمي

نشينيد به عدالت و انصاف حكم كنيد... من پيشاپيش اجرای قانون را به جامعه هنگامي كه در ميان مردم به داوری مي

م كه امروز به جای همدلي و همفكری در راه سركوب دشمنان گويم اما متاسففرهنگي ايران تبريك مي
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ای را زير و رو كنيم كه نيمي از آن هيچ كن كردن فساد و اعتياد و فحشا، ناچاريم پروندهوارنگ بيگانه، و ريشهرنگ

 (52)«ام ندارد...ارتباطي به من و نشريه

انديشي وفي برای اثبات سرسپردگي و همعباس معر« حضور خلوت انس»ی گردون در صفحهیدر همين شماره

شود و توپ را به زمين نويسندگان و ديگر روشنفكران مستقل مي« دشمن بيگانه»خود با قدرت حاكم دست به دامن 

زنيم تا قانون اجرا كنيم، به اين در و آن در ميكنيم، التماس مياستدعا مي»... اندازد: مي« ضدانقالبي»و به زعم او 

ن قانون اساسي و قانون مطبوعات كه در راه اجرای آن ـ و نه فقط وضع آن ـ هزاران نفر به خاک و خون شود. همي

دانيد كه مجله گردون به وسيله افراد جواني اداره شده كه بعد از انقالب پا به اند... شما بهتر از هركسي مييدهتغل

راني بيگانگان، از قبيل رسوايي بتي محمودی های ضدفرهنگي و ضداياند، و حركتهای فرهنگي گذاردهعرصه

كنم كه راديوهای بيگانه خواهم، اما احساس ميبه وسيله گردون محكوم شده است... نمي 69برای اولين بار در سال 

و اند، ، بحثي در انداخته«فرهنگ و زبان قومي»تر از راديو بيگانه، در مورد و چند روشنفكر )متاسفانه( ايراني و بيگانه

اند و به جای حفظ تماميت ارضي ايران ی تقطيع مايملك افتادهانگار كه بخواهند كيك تولدشان را ببُرند، در انديشه

  (53)«كنند...های تركي و كردی و عربي ساز ميو فرهنگ ايراني، نغمه

اش ای بود كه بر تارکاسيكه در راه انقالب به خاک و خون افتادند، به خاطر قانون اس« هزاران نفری»آيا واقعا آن 

باشد؟! عباس پخت سعيد امامي و باندش ميفقيه نشسته است و يا به خاطر قانون مطبوعاتي كه دستاصل واليت

شرمانه خود را اعالم كند، ولي حق ندارد بي« فقيهالتزام عملي و غيرعملي خود را به اصل واليت»معروفي حق دارد 

پنهان كند. معروفي نويسندگان جواني را كه پس از انقالب به عرصه « اندخون افتادههزاران نفر كه به خاک و »پشت 

كار ادبي در پيش از انقالب  و نويسندگاني كه سابقه، «خودی»و « انقالبي»نامد، مي« نسل سوم»اند و آنها را رسيده

تر روشنفكران بيگانه»رح كردن موضوعِ رساند كه با مطپرنسيبي را به جايي ميخواند؛ و بيمي« ضدانقالبي»را  دارند

، سرِ رضا براهني را كه از زمان تحركات «انداز راديو بيگانه كه پيرامون فرهنگ و زبان قومي بحث درانداخته

 دهد! )در ادامه به اين موضوع خواهيم پرداخت(هايي داشته است، زير تيغ ميبازگشايي كانون با او درگيری

برم از اين كه كتاب جای خود را به رنج مي»... زند: م شده است به صحرای كربال مياما معروفي كه تازه گر

برم های خارجي باشد... من رنج ميها پُر از شكالت و آدامس و پفك و آشغالموسيقي و فيلم مبتذل بدهد و مغازه

پايان ضمن تشكر از اعضای سوزی يا هر شغل پست ديگر گمارده شود... در از اين كه جوان ايراني به شغل مرده

توانند بقای آزادی بيان و انديشه را در جامعه تضمين كنند، و با سپاس از ی قضاييه كه ميمحترم هيات منصفه و قوه

دوستان و ياران و همكاران و هنرمنداني كه در تمام اين مدت ما را مورد لطف خود قرار دادند، انتشار مجدد گردون 

     ( 54)«گويمنش تبريك ميی دوستدارارا به همه
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(، در تجليل و تمجيد از 1374بود و در آستانه دادگاه دوم )آذر ماه « تحت فشار»عباس معروفي در همان دوراني كه 

تبديل ، «فروشيتراكم»هايي چون گذار طرحـ پايه غالمحسین کرباسچیطلب و فاسد تهران ـ شهردار اصالح

ساله به  50با قدمتي « رشت الكتريك»های مسكوني، واگذاری كارخانه به برج ها و فضاهای سبز عموميپارک

من »نويسد: ای ورشكسته و... ميطلبان نزديك به خود و تبديل آن كارخانه به مخروبههمسر خود و همسران اصالح

مترو به زودی راه به اين فكر بودم كه شهردار، تهران را شخم زد تا تهران زيبای ما از زير تل خاک درآيد... 

كند... كسي آمده است كه به دويدن ما كمك توانم بگويم ديگر كسي را سيالب خفه نميافتد... حتي ميمي

مان را به غفلت های كاری برسيم و نانی شيفتكند، كسي راه را باز كرده است كه ما بتوانيم به همهمي

 (55)«نخوريم.

رود، يعني تبليغ برای مجيزگويي، به سراغ مطلب مورد نظرش مي چيني وعباس معروفي بعد از اين مقدمه

نويسد زماني كه در او در همان مقاله مي«. ترين بال حكومتترين و متمدنمترقي»طلبان حكومتي به مثابه اصالح

ر عرش، و ای بود به شكل مورب با بالي دديدم، پرندهتصويری كه از ايرانِ آن روز مي»پيری به اين روزها بنگرم 

ترين افكار را با ترين افكار، و يك بال كه فاشيستيترين و متمدنی زمين. يك بال با مترقيبالي در اعماق سوخته

  (56)«خود داشت.؟

است كه « كانگرويي»رسد! انقالب مي« كانگرو»كند و به تمثيل را رها مي« پرنده»عباس معروفي در ادامه، تمثيلِ 

اش سر در آورده بود و اين شايد هم... شكل كانگرويي بود كه يك بچه از شكم»شود: ميخورده « فرزندش»توسط 

انقالب است كه »اما تمثيل مبدا را درست متوجه نشده است! در واقع اين  (57)«خواست مادرش را بخورد.بچه مي

منشي تاكيد و بزرگ هرچه قانون اساسي و قوانين ديگر بر آزادی»و نه برعكس! « خورد.فرزندان خود را مي

ی ايران، فرهنگ و تاريخ زد كه زيبندهها، دست به حركاتي ميی گرگتوجه به حلقهكردند، بچه كانگرو... بيمي

 (57)«نبود.

هاست، ی گرگدهد چنين است: كانگرو/ ايران/ انقالب در محاصرهتصويری كه معروفي از ايران آن روز مي

 وزيسيون راديكال، روشنفكران و نويسندگان دگرانديش و... هستند.ها هم نمادی از نيروهای اپگرگ

ی كه در كند، به طورشكل مضحكي پيدا مي« مَثَل و واقع»با درآميختن « معروفي»ی در مقاله« تمثيل»استفده از 

! قانون اساسي شود و قانون جنگل بهمي ايرانرو و كانگكانگرو، تبديل به بچهفاصله كوتاهي تمثيل كانگرو و بچه

زند كه زيبنده ايران نيست! عباس كه  نگران كند و دست به حركاتي ميرو قانون اساسي را رعايت نميبچه كانگ

ند... روهاست[ به پارلمان كشوری وارد شوكانگذاشتم اين افراد ]منظور بچههرگز نگ»نويسد: است مي تمدن اسالمي

بودند، آيا چيزی به عنوان تمدن اسالمي وجود مصدر امور مي چنينيهای اينكردم اگر آدمهميشه فكر مي

  (58)«داشت؟
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كند تا متن را شاعرانه كند، پس دستي به احمد استاد است، تالشي هرز مي« معناگوييبي»سپس عباس كه در صنعت 

و به انتظار جواني ها چشم دوختم به رنگ آبي كاشي»نويسد: رساند)!( و ميمي« های كاشياميرزاده»شاملو و شعر 

اش بوسه زدم، و هرگز از او نپرسيدم كه شام چه نشستم كه زيباترين اثر ادبي جهان را خلق كرد. بر پيشاني حافظانه

، چگونه «پيشاني حافظانه»شود گذشت. نمي« پيشاني حافظانه»از هرچه بگذريم از تركيب وصفي   (59)«خورده است.

« جواني»نويس آن ست كه پيشاني نوشت حافظ، حافظ شدن بوده است؛ و پيشانيای است؟! آيا منظور اين اپيشاني

شدن؟!! هرچه كه هست، ما هم رعايت حال آن « عباس معروفي»را نوشته است، « زيباترين اثر ادبي جهان»كه 

 ؟!«پرسيم كه شام چه خورده استنمي»كنيم و از او رعنا را مي« جوانِ»

خود را هم ثابت كند! پس، « برادری»به جناحي از حكومت، بايد « شجاعانه»های كنايهاما عباس معروفي بعد از اين 

اولين داستان جنگ را در همان روزهای آيد كه از اين گذشته يادتان نمي»گويد: خود مي« درخشان»از سوابق 

در آن صورت كار ما كرد. )كه ای كاش اين سند را منتشر مي (60)«و چاپ كردم؟ سندش را هم دارم. نخست نوشتم

 را بسيار راحت كرده بود!(  

هستند. خانم « اهللامت حزب»شود. شكّات، كيهان و كيهان هوايي و بار ديگر عباس معروفي دادگاهي مي 1374سال 

شود: لغو امتياز مي» گردون»گيرد. اين بار عباس محكوم و شيرين عبادی وكالت عباس معروفي را برعهده مي

شش ماه حبس و از لحاظ نشر اكاذيب به  يانهضربه تاز 20دادگاه... متهم موصوف را از جهت اهانت به تحمل »

و ممنوعيت از انجام فعاليت مطبوعاتي به مدت دو  لغو پروانه نشريه گردونو از باب تتميم حكم صادره... به  تعزيری

 (61)«دارد...سال صادر و اعالم مي

 1374اسفند  5رسد. روز ان ميكليد خورده بود، به پاي 1369افتد و فصلي از ماجرا كه از سال سرانجام پرده فرومي

گريزد. ی خودش به آلمان ميمعروفي به گفته 1374اسفند  11شود، عباس معروفي محكوم و گردون لغو امتياز مي

اش از كند و همراه خانوادهزدني است. در عرض پنج روز مقدمات سفر را فراهم ميسرعت عمل آقای معروفي مثال

تواند با خود ببرد و بعدا !! تنها چيزی كه عباس نميبرندشان را هم با خود ميحتي گربهشود!! كشور خارج مي

 ی عباس معروفي به گونترگراس مراجعه كنيد(است!! )به نامه« پيانوی دخترش»خورد، حسرت آن را مي

های ماموران امنيتي هم زير نگاهريزی شده باشد، آنها قبل برنامهبايد از ماه« گريزی»داند كه چنين هر آدم عاقلي مي

معروفي كه در اش بودند! از طرف ديگر و دائما در تعقيب گذاشتنداش نميدم آسودهكه به ادعای معروفي يك

)در حالي كه  74دانست كه در دادگاه سال طلبان حكومتي تبرئه شده بود، از كجا ميدادگاه اول با حمايت اصالح

ه بودند و تا قبضه قدرت بيشتر از چند گام فاصله نداشتند( محكوم اش قدرت بيشتری يافتطلبدوستان اصالح

تر نيست كه تصور كنيم عباس معروفي ماموريت خود را را از قبل فراهم كند؟! آيا منطقي« گريز»شود تا مقدمات مي

ارج فرستاده ای شده بود كه بايست برای ماموريتي جديد به خی سوختهبه پايان رسانده بود و در داخل كشور مهره
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های عباس معروفي، كانون نويسندگان اندازیسنگهای بسيار و عليرغم سرانجام بعد از پايين و باال شدنشد؟! مي

امضا شده بود. عباس معروفي در آخرين اقدام خود، متن  134يا متن « ايمما نويسنده»موفق به نوشتن و انتشار متن 

دهد تا های خارجي قرار ميای داخلي، از طريق سفارت آلمان در اختيار رسانههامضا را پيش از انتشار در رسانه 134

ها های امنيتي و سپس سركوب آنخواندنِ فعاالن كانون از سوی نيرو« وابسته به بيگانگان»به اين وسيله زمينه را برای 

 مراجعه كنيد(« عباس معروفي و كانون نويسندگان»فراهم سازد. )به فصل 

گيریِ مجله گردون و سپس توقيف آن و در مورد چگونگي شكل« كيهان»های مدير دفتر پژوهش حسن شایانفر

از سوی طيفي مانند « جذب و هضم»بعد از جنگ يك سياستي به نام سياست »گويد: عباس معروفي مي« فرار»

كرد: اين افراد را جذب كنيم و بعد درون نظام آنها را و نيروهای امنيتي اعالم شد. سياستي كه اعالم مي حجاریان

بينيم اين سياست نتيجه معكوس داد. عباس معروفي قبل از دادگاه )گردون( تماس گرفت و هضم كنيم. ولي مي

و « گردون»، «تكاپو»چه نشرياتي بودند؟ مجله  گفت با ما كاری نداشته باشيد... ابزار اقدامات فرهنگي دولت خاتمي

ها نسل سومي شوند اندازی شد. به جای اينكه اينبرای نسل سوم انقالب و يا به عبارتي همان جريان سوم راه« كلك»

را نوشته بود، « سمفوني مردگان»از دست رفتند و مخالف نظام شدند؛ يعني... حتي شخصي مانند عباس معروفي كه 

دهد. شبِ قبل از دادگاه )گردون(، عباس معروفي به من زنگ زد و گفت: آقاجان سياق را هم تغيير مي آن سبك و

خواهيم فردا به دادگاه برويم، شما به ما كاری نداشته باشيد! گفتم: ما با كسي كاری نداريم، خبرنگار و يما م

گويي انجام دادی، اهي كه خودت به من مينگار تنها به دنبال سوژه خبری خود است، شما برو به اشتبروزنامه

كند. وقتي به دادگاه رفت فضايي برايش درست كردند، اعتراف كن. حتماً افكار عمومي از اين ماجرا استقبال مي

ای نوشتند حاوی اين مضمون كه ما حاضريم جای او شالق بخوريم. لذا جوّ او را سيمين بهبهاني و گلشيری نامه

« مردگان سمفوني»با من گرفت به او گفتم: تو االن بايد ده تا كتاب مانند « معروفي»تماس كه  گرفت. من در همان

تواني كار كني. اما بعد از محكوميت در دادگاه فراری شد شوی و ديگر نميبنويسي، اگر به خارج بروی منفعل مي

كشور در فرار او نقش داشته است. ديدگاهي های امنيتي ای از دستگاهكنند كه ارادهالبته نقل ميو به خارج رفت. 

 (62)...«درون نظام بود كه حاال كه او در داخل كشور موفق نبوده به خارج برود و برای ما كار كند

ايم اما جدا از استناد كرده« حسين شريعتمداری»ممكن است بر ما ايراد گرفته شود كه به اظهارات عنصری از باند 

كاران را ايانفر، اين اظهارات در هر حالت تعلق عباس معروفي به جناح مقابلِ محاظهصحت گفتار شصحت يا عدم

و هدف از آن چه  از كجا نشات گرفت «نسل سوم»ی دهد كه ايدههمچنين شايانفر به روشني نشان ميكند. تاييد مي

ی ادبي و جامعه فرهنگي بود. ظاهرا قرار بر اين بوده است كه از نويسندگاني كه بعد از انقالب اسالمي وارد عرصه

ها آناشاعه در و  های اسالمي باشندكه متعهد به ارزش ايجاد شود «نسل سوم»بودند، جرياني با نام  كشور شده

ی موضوع عباس معروفي، تحليل جالبي از دو جناح موجود در حاشيه شايانفر در همين مصاحبه دربكوشند. 
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طلبان و اصالح« پليس بد»كاران را به مثابه كند. او در ساختار حكومت، اصحاب كيهان و محافظهحاكميت ارائه مي

ت كه يكي از يادم هس»داند: شمارد و هر دو جناح را در خدمت بقای نظام اسالمي ميبرمي« پليس خوب»را به مثابه 

كنم. چرا عليه من گفت: آقا من دارم برای اين نظام كار ميطلبان آمده بود دفتر من و ميعناصر مرتبط با سلطنت

كنم؟... مادامي كه جريان انقالب و عناصر گويي دارم كار ميخواهيم بهتر كار كني، مگر نمينويسيد؟ گفتم ميمي

روز های انقالبي باشند، آنها )اپوزيسيون( روزبهن و جوان و فارس و ديگر رسانهانقالبيِ حاضر در صحنه مانند كيها

شوند. در مجموع اين سناريويي است كه فردی نقش تر ميصورت تاكتيكي به آقای روحاني و خاتمي نزديكبه

 (63)«الب برود.كند و ايرادی ندارد اگر محصولش در كاسه انقپليس بد و فرد ديگری نقش پليس خوب را بازی مي

علني »گويد: گردد، نيز ميمعرفي مي« گر حوزه غرب و مدرنيتهمنتقد و پژوهش»كه با عنوان  شهریار زرشناس

اهلل جمهور وقت، عطامعاون رئيس 70شدن اين جريان در دولت سازندگي در حدی است كه شما مي بينيد در دهه 

وزير ارشاد آن زمان رسماً شود، سيد محمد خاتمي مهاجراني، حامي علني و رسمي مجله گردون عباس معروفي مي

 (64)«كند كه عباس معروفي و جريان گردون را ما ايجاد كرديم...افتخار مي

كنند كه نشريه گردون در وزارت ارشاد و با روند و عنوان ميتر ميكاران از شايانفر هم پيشحتي برخي از محافظه

شد، نشريه گردون رت ارشاد آقای خاتمي منتشر مييكي از نشرياتي كه در وزا»شده است: ها منتشر ميی آنهزينه

داشت، مدير  کیانكه يك مدير مياني در وزارت ارشاد خاتمي بود و ارتباط تنگاتنگي با « عباس معروفي»بود. 

 (65)«مسئول اين ماهنامه بود..

ا همان جناح راست كاران يشد. محافظهتر و آشكارتر ميروز عميقدر آن مقطع شكاف بين دو جناحِ حكومت روزبه

گرد آمده بودند و جناح چپ يا به اصطالح روشنفكران ديني حول خاتمي و مهاجراني در  «سوره»حول كيهان و 

 عبدالکریم سروشهای وزارت ارشادِ حلقه زده بودند. جناح اخير كه از نظر فلسفي و معنوی تحت تاثير انديشه

شدند. نمايندگي مي« جمهورىمركز تحقيقات استراتژيك رياست»و « ی كيانحلقه»، «وزارت ارشاد»بودند، توسط 

پيش از آن سردبير روزنامه كيهان، و  الواعظين)شمسالواعظین شمس با سردبيری 1370از آبان ماه « كيان»نشريه 

مجله  الواعظين و ديگر گردانندگان و نويسندگانفقيه در آن بود!( شروع به انتشار كرد. شمسخاتمي نماينده واليت

 1363تحريريه كيهان و كيهان فرهنگي جدا شده بودند. )ماهنامه كيهان فرهنگي از سال گي از هيئتكيان جمله

فقيه در كيهان بود، و در دست كساني بود كه بعدها شد. در زماني كه محمد خاتمي نماينده واليتمنتشر مي

طلبان را منتشر كردند.( در واقع اين اصالح«... بح امروزص»و « جامعه»و بعدتر روزنامه « زنان»و « كيان»های نشريه

 همان تندروهای ابتدای انقالب بودند كه اشغال سفارت و انقالب فرهنگي را رقم زده بودند.

توان اين عجيب و دور از ذهن باشد ولي با كمي توجه خواهيم ديد كه نمي« كيان»به « گردون»شايد ارتباط دادن 

چيزی است با آن  ر و زندگي سياسي عباس معروفيرفتا تناقضرفت. هدف ما در اينجا نشان دادن ارتباط را ناديده گ
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كه از جناحي امامي نظام، اش با جناح تندرو و خطنشان دادن همراهي عباس معروفي و مجله كند.كه خود ادعا مي

« انقالب فرهنگي»در تسخير سفارت و د و ای اطالعاتي ديگر برخاسته بوو نهاده «سازمان مجاهدين انقالب اسالمي»

تكليف ما را با عباس معروفي و ، اساسي داشت نقش 63تا  60های خواه در سالو بازجويي و كشتار مبارزان آزادی

جريان از  70اين جناح در اوايل دهه  كند.اش روشن ميی تناقضات و ابهامات زندگي و رفتارهای ضدفرهنگيهمه

ی تئوريزه كردن روشنفكران ديني وظيفه ، وبودحكومتي ارتقاء يافته  طلبانحاصالجريان به « سازندگي ارانكارگز»

 آن را به عهده داشتند. 

در آغاز هر شماره چاپ « يادداشت سردبير»در مجله گردون كه به مثابه « حضور خلوت انس»ست به صفحات كافي

ی معروفي انكارناپذير است. نگاه ضدزن و متحجرانه معروفي در ها و بنيادهای مذهبيِ انديشهشد دقت كنيم. ريشهمي

، و نوشته است «سيبيبي»ي و همچنين در پاسخ به فراخوان ی كه برای گلشيفته فراهانايا در نامهها، همين يادداشت

ها اعتقادش به پيروزی انقالب و دستاوردهای سياسي و فرهنگي تر در آثار او آشكار است. در كنار ايناز همه عريان

فاسد آميز از غالمحسين كرباسچي شهردار فقيه و قانون اساسي و قانون مطبوعات؛ تمجيد اغراقآن، تاييد واليت

، تعلق عباس اينجا مملكت گل و بلبل خواهد شد تهران، و باور به اين كه با پياده شدن و رعايت همين قانون اساسي،

بينيم كه چگونه كند. همچنين در بخش كانون نويسندگان ميرژيم را تصديق مي« چپ»اصطالح معروفي به جناح به

گلشيری، سپانلو، كوشان، زراعتي و...( را به مذاكره و گاه معامله با بخشي از نويسندگانِ با تمايالت رفرميستي )مانند 

كشاند. در ها در جهت بازگشايي كانون نويسندگان ايران، ميبستن به اقدامات آنوزارت ارشاد و مهاجراني، و دل

يگر دانشجويان، و و خبرچيني و آزار و اذيت د عضويت او در انجمن اسالمي دانشگاه هنرها واقعيتِ ی اينكنار همه

 در نهايت شركت فعاالنه در انقالب فرهنگي و سركوب دانشجويان مبارز هم هست.  

مطمئن هستم كه »گويد: ای عباس معروفي در پاسخ به سوال نگارنده، ميدورهيكي از دانشجويانِ ]نام محفوظ[ هم

، و همينطور بالهايي كه سر بقيه آورد، ها به دليل رفتار و كارهايشعباس معروفي در دانشكده ما بود چون بچه

 «صميمانه از او متنفرند.

 انقالب زمان در دو هر مؤذن علی و معروفي عباس»آورد: دانشجوی ديگری، در مورد عباس معروفي به ياد مي

   (66)«بود. شانوظايف از جزئي شاناربابان برای دانشكده از خبرچيني و بودند دانشكده اسالمي انجمن عضو فرهنگي

شود و احتماال )در بهترين حالت( بعد از گذراندن يك وارد دانشكده هنرهای دراماتيك مي 58عباس معروفي سال 

شود. غرض از پرداختن به اين جزئيات آيد و برای سه سال دانشگاه تعطيل ميترم موضوع انقالب فرهنگي پيش مي

توانند ادعا كنند كه شاگرد استادان ها نمياين است كه يادآوری كنيم هيچيك از دانشجويان ورودی اين سال

اند. تمامي الدين خسروی، نصرت كريمي، بهرام بيضايي، محسن يلفاني، حميد سمندريان و... بودهبزرگي مثل ركن

ها اخراج يا مجبور به استعفا شده بودند. همچنين دانشجويان ورودی آن سال« انقالب فرهنگي»اين اساتيد مجرب با 
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اند، چرا كه التحصيل شدهتحصيل كرده و فارغ« دانشكده هنرهای دراماتيك»توانند ادعا كنند كه در نمي (58و  57)

 ديگر وجود نداشت و جای آن را دانشگاه هنر گرفته بود.     58ای بعد از سال چنين دانشكده

مهدی فالح و... را نام برد. توان علي موذن، احمد گودرزی، سيدعلي صالحي، های عباس معروفي ميایدورهاز هم

های دوران ها و تعطيلينظميبودند ولي به دليل مصادف شدن با بي 57كساني مثل عبدالحي شماسي ورودی سال 

عباس و « دوستيِ»گذراندند. سرچشمه  58های های خود را با ورودیهای اين دوره اكثرِ كالسانقالب، ورودی

 عبدالحي نيز همين بود.

 

 عروفی در تبعیدـ عباس م10
مجله گردون توقيف شد. شش روز بعد، عباس معروفي ايران را به مقصد  1374اسفند سال  5 چنان كه گفته شد

كشد. پس ماه ميجا به هفتاش در آنگيرد. اما اقامتی بنياد هانريش بل را ميكند. بورس سه ماههآلمان ترک مي

شبانه استخدام عنوان مدير گردد. مدتي بعد در هتلي به به ناچار مجبور به كار كردن در خانه هاينريش بل مي

شود. عباس معروفي عليرغم آن كه به ادعای خود در ايران نجاری و كارگری كرده بود، از اين كه در آلمان مي

ای به داند در  نامهآميز ميشود، دلخور است. او كه انجام كاری به جز نوشتن را حقارتمجبور به كار كردن مي

« آيد جز نوشتن؟از من چه كاری برمي»پردازد كه ميو زاری و طبق معمول گريه گذاری به گله گونترگراس

 برد:اش را به كلي زير سوال مينفس نويسندهای موهن كه عزتنامه

 .دوست نويسنده عزيزم»

ام كه از من خواسته شده در جستجوی كاری باشم در غير اين صورت ای از اداره پناهندگي دريافت كردهنامه

. من به اين نامه توجهي نكردم و كمك مالي قطع گرديد. ديروز در اين اداره قطع خواهد شد کمک ماهیانه

تماسي با اين اداره يكي از مسئولين آن خطاب به من گفت كه اين قانون فدرال آلمان است، همه پناهندگان برای ما 

آيد جز نوشتن؟ ما كه مركز هنری نداريم اند و شما بايد به جستجوی كاری برويد. اما از من چه كاری برمييكسان

ام را تعطيل كنم و شوفر تاكسي بشوم كه درآن به كاری مشغول شوم. پس مجبورم نويسندگي را كنار بگذارم، مجله

جا ننگ نيست، يك كاری بايد بكنيد. اين كار كه»يا در يك پيتزا فروشي كار كنم و آن جناب در جواب گفت 

من به هنگام و « شه شما گردش كنيد و ما به شما كمك مالي بدهيم. همه بايد كاركنند...آلمان است. اين كه نمي

شوم... من ام خنديدم، بلند خنديدم. خدای من دارم ديوانه ميو به سرنوشت مسخره بازگشت تمامي راه گريه كردم

سال است كه قلم به دست دارم و  22نقش دارم و در مطبوعات اپوزيسيون ايران حضور دارم.  درادبيات كشورم

و در  امگريه كردهام؛ ام؛ محكوم شدهام؛ درد كشيدهام، مقابل بازجو نشستهكنم، كتك خوردهنويسم، تدريس ميمي

 ام...پايان تبعيد شده
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سي اما هرگز فراموش نكن كه پناهنده هستي. نويسندگي شغل تواني به آزادی بنويپناهندگي اما يعني كه تو مي

نيست، تو بايد كار كني. راننده تاكسي يا پيتزافروشي. پناهندگي يعني زندگي در يك محله فقيرنشين. ]يادمان هست 

های جنوب شهر كرد به همين دليل عادت به زندگي در محلهكه عباس معروفي در تهران در نياوران زندگي مي

كنند تا لباس آنان را پاره كنند و در شان را بر ميهمانان تو تحريك ميهایرد[ يعني همسايگان بيكار كه سگندا

ريزند. پناهندگي يعني پايان به پليس شكايت كنند. پناهندگي يعني همسايگاني كه آشغال در صندوق پستي تو مي

 كنند...گي يعني كه باد دوچرخه تو را خالي ميآورند. پناهندهمسايگاني كه در جواب سالم دخترت شكلك درمي

گرانم های شالق شكنجهجا دعوت كرديد؟ چرا نگذاشتيد كه در وطنم زير ضربهآقای گراس عزيز چرا مرا به اين

من مگر در ايران پزشك بودم كه حاال ضربه شالق جان بدهد![ « بيست»]البته سابقه نداشته كسي با  جان بدهم؟

جا دعوت شدم و تقاضای اشم كار مهندسي بكنم؟ من به عنوان يك نويسنده مخالف رژيم به اينجا مجبور باين

كند بايد به فكر محافظ نيز كسي كه ميهمان دعوت مي»گران در تهران جمله خوبي دارند: پناهندگي كردم... شكنجه

تم به من اجازه اقامت نداديد تا به های رسمي از ساير كشورها در دست داشچرا آن زماني كه من دعوت نامه« باشد.

 ای از اين دنيا پناه ببرم؟...يك گوشه

گربه را « خودتون زيادی بوديد گربه ايراني هم داريد!»ام گفت: وقتي همسايهآقای گراس. چون ميهمان شما هستم، 

غمگين نباش، شنيدم كه ». دخترم همراه با موزيك فيلم تايتانيك گريه كرد، به دخترم گفتم به خانه حيوانات داديم

اگر ضدخارجي »نگاهي به من كرد و گفت  «رويم.اند يك روز باهم به ديدن گربه ميای سپردهگربه را به خانواده

هايي كه از بياييد دستتان را بگيرم و شما را به خانه پناهندگان ببرم تا ببينيد دولت شما چگونه به انسان«... بودند چي؟

كنند و يا از كشور به بيرون دهد. تا ببينيد چگونه اپوزيسيون را به خفقان مجبور ميند؛ پناه مياچنگال مرگ گريخته

رساند و در مقابل كشور شما نويسندگان و هنرمندان هم اكنون كشور من به اقتصاد شما ياری مي اندازند و...مي

 . خدای من... دهدپناهنده را برای رانندگي تاكسي و نانوايي در پيتزايي آموزش مي

 10آمدم. در دفتر نشريه، من جا نميكرد، من هرگز به اينآقای گراس. اگر رژيم ايران دگرانديشان را تحمل مي

های آلماني شدند؛ برويد از ژورناليستكارمند دائمي داشتم؛ هر روز صدها نويسنده به دفتر من وارد و خارج مي

 .كرديم و هرگز قصد نداشتيم شهروند اروپا شويماند. ما كار ميرا ديدهها دفتر گردون سئوال كنيد چند نفراز آن

 « دهند؟بابا چرا به توجايزه نمي»روزی دخترم از من پرسيد: 

 «دانم. چرا؟نمي»ـ 

 .«من برای ساعت موزيك، به يك پيانو احتياج دارم»ـ 

 .«نقاشي كن. نقاشي هم هنر استيك گلدان  عزيزم پيانو را فراموش كن. نقاشي كن. كاغذ را بردار و»ـ 

 .«به ايران تلفن بزن و بگو كه پيانو مرا بفرستندپس »ـ 
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ها اين اقامت چند ماهه در خاطرم باقي خواهد ماند. اما زيباتر از زماني با افتخار به خانه هانريش بل وارد شدم و مدت

رودی در اين باغ پر از درختان و سبزه معطر روان  تر و زيباتر.اين خانه و باغ؛ خانه و باغ تابستاني پدرم است. بزرگ

دانيد ام. ميتواند آزار دهد. من زنداني خاک شما شدهاست. سكوت شب اين باغ را فقط صدای كفش بازجو مي

بيني و موی من جا وطن تو نيست. سهم تو همين هست كه ميچرا؟... و تو سياه موی پناهنده، درست دقت كن. اين

ی يك موسياه بيگانه است كه ساليان دراز نوشته، تدريس كرده، برای چون كالغ سياه و اين گفتهت همسياه سياه اس

خانه به درون مرداب تحقير افتاده است. چه بگويم آقای گراس جز آزادی بيان جنگيده و به جای رفتن به سالخ

« …ران دعوت كنم؛ به سرزمين برج و بارو و قلعهام بازگشتم شما را به ايكه اگر زماني با ساير پناهندگان به وطناين

 (67)]نشريه آينه انديشه؛ شماره دهم[

(، 85تير  15تر )آبي یدرياروندگان جزيره»مجموعه داستان در مراسم بزرگداشت عباس معروفي به بهانه چاپ 

هايي از داستان شنيدن قسمت»»شود: ماند، چنين گفته ميمي« حضرت عباس روضه»مي كه بيشتر به مجلس مراس

های داستان او شنيده هايي بود كه با صدای خود عباس معروفي در كارگاهسمفوني مردگان، كه دقيقاً همان قسمت

او نخواهد رسيد. هم  ی عباس معروفيهای در تبعيد ريختهاشكام آورد هر چند كه به پای بودم، اشك را به ديده

عباس  75اوايل سال  .شوممانم اما پناهنده نميمن اگر بميرم هم آواره مياش گفت: كه پس از تبعيد خودخواسته

گاه ام و نيز هيچزمان شدن گريختهای چنين گفت: ترس من از زندان و شالق نيست. من از بيمعروفي در مصاحبه

 (68).«شومنمي مانم ولي پناهندههيچ كشوری نخواهم شد،حتا اگر بميرم. تا ابد آواره مي یپناهنده

اش از كشور، اوال كه ما متوجه نشديم باالخره معروفي تحت فشار نيروهای امنيتي مجبور به فرار شد و يا خروج

اش به گونترگراس نه تنها از پناهنده دوما يك پاراگراف باالتر ديديم كه عباس معروفي در نامهبود. « خودخواسته»

 افتد! اش هم به التماس ميدن مقرریدهد، بلكه برای قطع نشاش خبر ميشدن

گي جذب نويسندگان و روشنفكران شده. و هرگز عضو يا هوادار از هجده ساله»عباس معروفي كه به گفته خودش 

 هميشه از سياست گريزان بوده، فقط و فقط داستان نوشته، آن ، عباس معروفي كه«حزب يا سازمان يا چيزی نبوده

اولين داستان جنگ »؛ عباس معروفي كه «انوشيروان ظالم»ها و درباره كُشي به دست سنييعههايي درباره شهم داستان

اش حتي نتوانسته است در پرونده« تيپمهربان و خوش»، همان كه ابراهيم رئيسيِ «ـ دفاع مقدس ـ را او نوشته است

اش به دنبال چه نوع زير دست هایدانيم كه ابراهيم رئيسي در پروندهپيدا كند... ]و ما خوب مي« لك»يك 

ها بعد اين كند؛ سالگشته است![ عباس معروفي كه برای فرار از زير كار، به گونترگراس التماس مييي مي«هالكه»

خواستند كه مثل آنها فكر كنم و حرف آنها را بزنم... داشتند مرا ای ميعده»كند: روزهايش را چنين تعريف مي

فضای سياسي خارج از » (69)...«خواستند با موقعيتي كه دارم برايشان رژيم سرنگون كنمبرخي ميكردند. پاره ميتكه

ها و افراد سياسي دنبال رد پای ام در آلمان به شدت ملتهب و هيجاني بود. خيلي از گروهكشور به دليل حضور تازه
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اعالميه عليه  37ها در يك ماه تادهافگفتند جاسوس رژيم است، حزب عقبگشتند. يك عده ميمن در گذشته مي

«! آبادی؛ تفگنداران ادبي رژيم جمهوری اسالميمعروفي، گلشيری، دولت»من منتشر كرد. در يكيش نوشته بودند 

ای اش از من دعوت كرد كه برای آن چند هزار نفر سخنراني كنم. در نامهسازمان اكثريت در گردهمايي ساالنه

ای به من همان روزها ابراهيم گلستان در نامه« ی مستقل بمانم.ريد من همچنان نويسندهبگذا»كوتاه بهشان نوشتم: 

و گوشي را از همان اول داد دستم. مجاهدين كه « …شان برقصيدخواهند كه شما با دنبكها مياينجا خيلي»نوشت: 

واهند با من مالقات كنند. گفتم خ)موسوی( زده بودند تماس گرفتند كه مي های دوران مدرسهم را از همكالسيردّ

ی مريم شان آمدند؛ دو وزير كابينهام. دو تن از سرانپذيرم، اگر خواستيد مرا ببينيد بياييد خانهمن مالقات رسمي نمي

گفت: ی هاينريش بل نشستيم به حرف زدن. ذاكری ميماه تابان!؟  دكتر قصيم و ذاكری. در همان اتاق پذيرايي خانه

توانيد داشته باشيد؛ تا تان نخورده. اگر اعالم موضع كنيد و كنار ما قرار بگيريد هر چه بخواهيد مياسم شما لك به»

نهايت. هر عرض كردم كه! تا سقف بي»گفت: « هاست.تر از اين حرفمن قيمتم گران»گفتم: « نهايت.سقف بي

برد باالتر: فهميد، هي دستش را ميرا نمي« هاستتر از اين حرفام گرانقيمت»ی اين جمله« جای دنيا شما بخواهيد.

كردم. به دكتر قصيم كه چند زد و من حرفم را تكرار ميشايد يك ربع سر همين چانه مي« نهايت.تا سقف بي»

كتاب ماكس فريش را ازش خوانده بودم نگاهي انداختم كه يعني شما به دادم برس، اين آقا قيمت دستش 

ی دوستي منتظر سال تحويل بوديم از سر شب تا االه صبح رهبر يكي از دو در خانه يك شب كه» (70)«نيست.

تو حيفي، بيا اعالم موضع كن بذار حزب توده نيروی جوان ايران »كرد كه ی حزب توده توی گوشم وزوز ميشاخه

ست از سر من برداره. به اين رفيقت بگو د»به ميزبان گفتم: !« كنيم كارستانبا داشتن تو كاری ميرو جذب كنه. 

خريدن. فروختم، چون اونا خيلي بهتر ميخواستم بفروشم توی كشورم ميفروشي نيست، آقا! فروشي نيست! اگه مي

 (71)«افتاد.انداز نميتازه ارج و اعتبارم توی غربت به دست

فرض « گواراچه»خود را دقت كنيد: عباس معروفي دار! گويد آن هم از نوع شاخالبته كه عباس معروفي دروغ مي

ام در آلمان به شدت ملتهب و فضای سياسي خارج از كشور به دليل حضور تازه»كند: كرده است)!!( كه ادعا مي

فعاليت »ی هنرهای دراماتيك و خبرچيني را اش در انجمن اسالمي دانشكده. عباس معروفي عضويت«هيجاني بود

آورد. عباس ترين گروه اسالمي به حساب نميرا عضويت در ارتجاعي «اهللحزب»داند و فعاليت در نمي« سياسي

های اپوزيسيون های اعتراضي كانون نويسندگان را امضا نكرده بود و در هيچيك از فعاليتمعروفي هيچيك از بيانيه

ی گذشته داری كرده بود. بسياری از اپوزيسيون خارج از كشور ازنه تنها شركت نكرده بلكه در مقابل آن چماق

عباس معروفي در دانشكده هنرهای دراماتيك و وزارت ارشاد اسالمي اطالع داشتند. چندی بعد از معروفي، منصور 

تری ی سنگينسياسي وزنه كوشان هم از ايران خارج شد. چرا حضور او كه هم از نظر سطح ادبي و هم از نظر سابقه

حزب توده با ای به او نشد؟! رد و چنين پيشنهادهای اغواگرانهنك« فضای آلمان را به شدت ملتهب»شد، محسوب مي
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 یكار»خواست ميآذين و كسرايي و ابتهاج  چه گلي به سر مردم زده بود كه حاال با داشتن عباس معروفي داشتن به

 گي در پي جذب معروفيكدام بود؟ اكثريت، حزب توده، مجاهدين، همه« هاافتادهحزب عقب»؟! «كند كارستان

از فروش و معتقد بود عباس معروفي آدم« هاافتادهحزب عقب»در حالي كه «. كاری كنند كارستان»بودند تا 

های خارج از كشوری كه قصد . چرا عباس معروفي كه از گروهاست« تفنگداران ادبي رژيم جمهوری اسالمي»

اهيت واقعي او را افشاء كرده است، با نام كند، از حزب و گروهي كه ماند با نام و نشان ياد مياش را داشتهجذب

جرياني مخالف و در تقابل با « هاافتادهحزب عقب»فهميم كند؟! اما در همين حد كه ميياد مي« هاافتادهعقب»

 كند. اكثريت و توده و مجاهد بوده است، برای ما كفايت مي

دارد! « قيمت خيلي باالتری»در حالي كه خودش  داند!ی خودفروش ميی سياسي را، نويسندهعباس معروفي نويسنده

ی غيرسياسي و مرتجعي متوسل به چنين نويسنده« سرنگوني رژيم»به كدام دليل اپوزيسيون خارج كشور بايد برای 

يا وضعيت  ای كه نداشتزند، همان موقعيت ادبيحرف مي« موقعيتي كه داشت»شوند؟ عباس معروفي از كدام 

اش در دستگاه ؟! او حتي از كانون نويسندگان طرد شده بود. شايد از موقعيتگونترگراس اش در برابرحقيرانه

ی آنچه كه بر نويسندگان و روشنفكران دگرانديش رفته هايش از پشت پردهگويد، از دانستهتي امنيتي نظام ميااطالع

و « معروفي»دگاني همچون بود؟! غيرسياسي كردن ادبيات و نويسندگان، هدفي بود كه نظام از طريق نويسن

برقدرت تفاوتي  با قدرت و روشنفكرانِ كرد. برای عباس معروفي، روشنفكرانِ دنبال مي« گردون»هايي چون مجله

 اهلل مطهری است!آيت« داستان راستان»نيكالی آستروفسكي؛ روی ديگر « چگونه فوالد آبديده شد»رمان و ندارند، 

شنوند موهای كند، چه سياستمداران با قدرت، چه بر قدرت. هنوز هم تا نام رمان ميمياين البته در مورد همه صدق »

شود. هنوز هم تصورشان از ادبيات داستاني خرمگس و چگونه فوالد آبديده شد و داستان راستان شان سيخ ميتن

 (72)«بگيرند.خواهند برای جامعه تصميم شناسي ميهای تاريخي و جامعهاست. با خواندن سطحيِ كتاب

ی متعهد، استداللي است كه در تاييد آن ارائه تر از نظر عباس معروفي درباره روشنفكر مستقل و نويسندهسخيف

ی استالين و حزب كمونيست شوروی. مگر فيزيك نامتعهد يا ادبيات متعهد، تركيب ساخته پرداخته»... دهد: مي

يم؟ اصالً متعهد به چي؟ به كي؟ به كجا؟ و چرا؟... هنر چهارچوب رياضي متعهد داريم كه ادبيات متعهد داشته باش

فهمم. اما هيچكس خدا را توی جيبم نگذاشته، ای بدون خدا زيستن را نميتابد. من، عباس معروفي لحظهبرنمي

 اش نكرده، خودم به حضور كودكانه و لطيفش ايمان دارم. و ايمان دارم كه ادبيات نبايدكسي برای من داللي

نويسد ها خيس اشك ميمرعوب سياست و اسلحه و قدرت و سبيل و فريبكاری باشد. كسي كه شب تا صبح ساعت

بايد به كي متعهد باشد؟... نويسنده و هنرمند وجدان دارد. وجدان خودش را. نويسنده وجدان جامعه نيست زيرا 

 (73)«جامعه بايد خودش وجدان داشته باشد.
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داند يا خودش را به ندانستن برد. او يا نميپناه مي« هايشاشك»پاسخ و استدالل به  طبق معمول معروفي به جای

بشری شود، بنيزند. صحبت از تعهد، در واقع تعهدِ نويسنده است، نه تعهد اثر. اما عباس معروفي وقتي گرم ميمي

نويسنده به جامعه، « تعهدعدم»لزوم ی باال، از چرايي كند تا از مقدمهجلودارش نيست. خزعبالت او ادامه پيدا مي

ی های من اجازههمدستي وزارت سانسور و وزارت قاچاق كتاب يعني اين كه: يكي به كتاب»جا كه: برسد به آن

های مملكت آزادانه به كند در تمام كتابفروشيهای مرا قاچاقي چاپ و منتشر ميدهد، ديگری كتابانتشار نمي

 (74)«كند. چرا؟سط دارد خودش را خر ميرساند. يكي اين وفروش مي

خدا در »ی گريان و خان معروفي پرسيد! بعد همين نويسنده، بايد از عباس«چيز»كار دارد به چه« چيز»كه را حاال اين 

كند كه های اپوزيسيون چنان ارج و قربي پيدا ميو غيرمتعهد و گريزان از سياست، در خارج كشور نزد گروه« جيب

ی هاش گرفت و گفت: عباس! تو بايد بيای كنگرهيك روز مهدی خانبابا دستم را توی دست»ين ديديم: پيش از ا

 (75)«!!ها... عباس. تو اصال بايد بشي دبير اين تشكيالتایخواهان، بزني توی دهن تودهجمهوری

رسد طلب ميمردان اصالحترسد، وقتي به سياسعباس معروفي كه با تحقيرِ سياستمداران به نفي فعاليت سياسي مي

خيزم. همرای و همراه او؛ برچيده شدن كامل برمي اکبر گنجیبه احترام ... »گردد: خود مياز خود بي

من است. و در تمام ی ديكتاتوری، اجرای حقوق بشر، دموكراسي، عدالت اجتماعي، و آزادی انسان نخستين خواسته

ام، ام، كتك خوردهام. مهم نيست كه روزی در كارزار تنها ماندهها تا پای جانم بر اين خواسته پای فشردهاين سال

ام، چه بالهايي سرم ام. مهم نيست كه چگونه جان به در بردهام، و ويران شدهام، زير بازجويي آزار ديدهوپار شدهلت

بينم. با او های گاندی ميام. مهم اين است كه امروز سرانجام در وطنم آدمي در اندازهآمده، چقدر با خدا حرف زده

كنم. همراه اكبر گنجي به احترام انسان با تمام توان برابر ها پشت ميی كانديداآوازم، و به شعارهای چند روزههم

 (76)«ايستم.نظام ويرانگر مي

افكني و تخريب بود، ادامه نداد؟ آيا به اش كه تفرقهاما آيا واقعا چنين بود؟ آيا او در خارج كشور هم به همان وظيفه

كانون نويسندگان ايران )در تبعيد( اخراج يا مجبور به استعفا اهلل خميني، از دليل تبليغ برای جمهوری اسالمي و آيت

نشد؟ عباس معروفي فراموش كرده است كه اين اپوزيسيون نبود كه به دنبال او افتاده بود بلكه كامال برعكس بود. 

داشت و برای نفوذ در محافل روشنفكری « بزرگان»عباس معروفي كه در داخل كشور، عادت به عكس گرفتن با 

آن ور  «بزرگان»افل زد، به محض رسيدن به خارج كشور نيز به عادت قديم به دنبال نفوذ در محين در و آن در ميا

در تبعيد هم با »گويد: ای ديگر ميرو شد. خودش در مصاحبهآب بود ولي هر كجا كه رفت با در بسته روبه

شان باشم، اما با همان سرعتي م و صدای اعتراضبيني و آغوش باز به سوی اپوزيسيون رفتم كه كنارشان بايستخوش

برای ما روشن نيست كه عباسِ گريزان از سياست چگونه  (77)«كه آمده بودم گريختم و به زيرزمين خودم پناه بردم.

 خواسته است صدای اعتراض اپوزيسيون خارج كشور باشد! مي
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با الفبا كه در آن عباس معروفي از سياست گريزان ماوقع برای ما روشن است. مصاحبه  دليل اين تناقضات در شرح

انجام شده است. و تاريخ مصاحبه دوم كه در آن عباس معروفي  1396گويد، سال مي« نه»است و به اپوزيسيون 

 است!   1379شنود، سال مي« نه»ها جواب خواهد صدای اعتراض اپوزيسيون باشد اما از آنمي

 

 جماران موزهنزدیک دوردست و  جشنوارهـ 11
و با همكاری وزارت خارجه « ی فرهنگ جهانخانه»توسط « نزديك دوردست»( جشنواره 2004) 1383فروردين 

های جهان، نهادی است وابسته به حزب سبزهای آلمان و بنياد هاينريش ی فرهنگآلمان در برلين برگزار شد. خانه

خواني كنند. در پور و رضا قاسمي در اين جشنواره داستانپارسيبل. قرار بر اين بود كه عباس معروفي، شهرنوش 

اهلل خميني ـ عمامه، لباده، زيرجامه، ی جماران( از وسايل خصوصي آيتجنب اين جشنواره، نمايشگاهي )موزه

وير انجام داده بود. در اين نمايشگاه تص« گروه شهرزاد»عينك، تسبيح و... ـ بر پا كرده بودند كه طراحي آن را 

صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را / تا دگر مادر »ند: ی اسالمي نصب و زير آن نوشته بودبزرگي از بنيانگذار جمهور

اسالمي هم  فروش چادر و ديگر انواع پوششی ، غرفه«ی جمارانموزه»همچنين در كنار « گيتي چو تو فرزند بزايد!

 قرار داشت.

كانون نويسندگان ايران )در تبعيد( و انجمن قلم ايران )در تبعيد( با انتشار فراخواني مشترک اين جشنواره را تحريم 

های اطالعات، فرهنگ و ارشاد كه از وزارتخانه ايرانيان برون مرزی ی كل امور فرهنگيادارهاگر »... كنند: مي

ی رژيم ترور چهرهشكيل شده است، از آرايش فرهنگيِ مي تی جمهوری اسالاسالمي، وزارت كشور و امور خارجه

های جهان با پشتيباني وزارت خارجه آلمان، با صرف ی فرهنگبار خانهو وحشت آخوندی ناتوان مانده است، اين

آور لباده و كاله و گالب و زيرجامه و عكس ای گزاف و با تداركي درازمدت، به نام فرهنگ، به نمايش شرمهزينه

از اجرای چنين « نزديك دوردست»ی كننده در پروژهپاسپورت خميني روی آورده است... آيا هنرمندان شركت و

های اين خانه، از شركت در اند؟ بدبهي است كه هنرمندان راستين، ضمن اعتراض به سياستنمايشي، آگاه بوده

       (78)«پرهيزند...شود، ميصر ايران برگزار ميترين جنايتكار تاريخ معای بزرگمراسمي كه در كنار نعلين و لباده

شود، شان در پای اين فراخوان ديده ميهای سياسي فرهنگي كه امضایديگر شخصيتو از هنرمندان و نويسندگان 

ها اشاره كرد: اسماعيل خويي، نعمت آزرم، نيلوفر بيضايي، اسفنديار منفردزاده، پرويز صياد، خسرو توان به اينمي

 اقرپور، كوشيار پارسي، همنشين بهار، اميرفرشاد ابراهيمي، حشمت رئيسي، بهرام رحماني، مجيد مشيدی و...ب

اتحاد فداييان »شود های سياسي كه با اين فراخوان همراهي و آن را امضاكرده بودند نيز مياز ميان سازمان

 نام برد.« اتحاد چپ كارگری»و « كمونيست
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و « تمدنيبي»كند و نويسندگانِ فراخوان را به ز برپايي جشنواره و نمايشگاه حمايت ميبالفاصله ا عباس معروفی

مخالفان فراخوان: عباس  شوند.ترتيب نويسندگان به دو دسته تقسيم ميكند. بدينمتهم مي« عدم درک دموكراسي»

راخوان: عباس سماكار، موافقان ف سيف.خويي، بهمن نيرومند، سيروس قاسم معروفي، نسيم خاكسار، اسماعيل

 سهراب مختاری، فريدون گيالني، بهرام رحماني. 

و « سفيدیريش»كوشد كارانه ميگيرد و محافظهمنصور كوشان همچون زماني كه در ايران بود، موضع مستقلي نمي

 پادرمياني كند.   

اكار و عباس معروفي مصاحبه فريدون زرنگار )با نام حقيقي جواد كوروشي( در هفته دوم جشنواره، با عباس سم»

تمام كرد. در اين مصاحبه عباس معروفي گفت: خيلي روی اين برنامه ]فستيوال[ كار كردند، هزينه كردند و سنگ

  (79)«دانم كه هيچ اثری از هيچ رژيمي در اين نمايشگاه وجود ندارد.گذاشتند... من دقيقا اطالع دارم و مي

كند و سازندگان آن را ی جماران را با موزه الويس پريسلي مقايسه ميهعباس معروفي در همين مصاحبه موز

ببينيد، ما ملت با فرهنگي هستيم ولي تمدن نداريم! ما اهل تولرانس نيستيم. ما »نامد: مي« شكنهنرمنداني تقدس»

   (80)«فهميم...دموكراسي را نمي

كانون نويسندگان بودم و همين لحظه از كانون نويسندگان من تا همين لحظه عضو »كند: معروفي در نهايت اعالم مي

 (81)«دهم.ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد، استعفا مي

گي و پراكندگي در به ياد داريم كه عباس معروفي با چه ماموريتي به خارج فرستاده شد، دامن زدن به چند دسته

طلبي به طور كل ج از كشور. در واقع اين خطي بود كه جريان اصالحميان روشنفكران و فعاالن اپوزيسيون در خار

نيز در دفاع از عباس معروفي و ديگر هنرمنداني كه در جشنواره شركت كرده  نسیم خاکساركرد. آن را دنبال مي

كند و برداشت های منفيِ آن غرفه مطرح توانست مخالفت خود را با جنبهمتن فراخوان مي»... آيد: بودند به ميدان مي

كه عليه جمهوری اسالمي ببندد... متني  خودش را از آن كار بگويد. اين حقِ هر متني است. اما نياز نبود كه آن را به

ها نويسنده را كه همين چند ماه پيش يكي از تندترين مقاله رژيم جمهوری اسالمي است، اگر نتواند عباس معروفيِ

اش لنگي دارد. اين ديگر نياز به چرتكه ندارد. مجروح اه كند، حتما يك جایرا عليه رژيم ج.ا نوشت با خود همر

سو نيست، كردن روح انساني كه با كارش به دفاع از آزادی برخاسته، اما ديدگاهش در هنر و يا سياست با من هم

اعتنا ك بيشود متني كه عليه جنايت برخاسته، به اين جنايتِ به ظاهر كوچطور ميخود يك جنايت است. چه

 (82)«باشد؟

و دوم نشان دادن حمايت « فستيوال»كند، ابتدا انكار دخالت دولت ج.ا در آنچه نسيم خاكسار در متن خود دنبال مي

نامي چون هوشنگ خود از عباس معروفي است. اين حمايت از جنس همان حمايتي است كه نويسندگان خوش

كانون نويسندگان ايران، از معروفي/ مهاجراني به عمل آوردند و  ی تحركات بازگشاييگلشيری و سپانلو در دوره
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خواندن نويسندگانِ متنِ « جنايتكار»ی آنان داشت. نسيم خاكسار با طلبانهطلبانه و گاه منفعتنشان از تمايالت اصالح

 كند.جا ميفراخوان، در دفاع از عباس معروفي مرزها را جابه

توان كند: چگونه ميگر مطرح ميقضات متن نسيم خاكسار، چند پرسش روشنگل ضمن برشمردن تنامليحه تيره

اهلل خميني در كنار فروش پوشش اسالمي را از ج.ا جدا دانست؟ اطمينان از ای از وسايل شخصي آيتوجود غرفه

مجوز  بدون« گروه شهرزاد»دخالت ج.ا در برپايي اين فستيوال برای خاكسار از كجا حاصل شده است؟ آيا عدم

ارائه دهند؟ « تقليدی هنرمندانه»اند تا به قول عباس معروفي از آن اشيا ی خميني نزديك شدهنهادهای ج.ا به موزه

، ولي همين حق را برای «نيازی نبود...»چگونه است كه خاكسار برای خود اين حق را قائل است كه تحكم كند 

كنندگان به جشنواره ی مبارزان و اعتراض؟! آيا همه«يازی بودن»نويسندگان متن فراخوان قائل نباشد كه فكر كنند 

عباس معروفي را با خود »انداز عباس معروفي به اين پديده بنگرند؟ آيا اگر متن فراخوان توانسته بود بايد از چشم

    (83)، نسيم خاكسار ديگر اعتراضي به فراخوان نداشت؟!«همراه كند

سيف )از اعضای هيئت دبيران( به دنبال معروفي، از عضويت در همراه سيروس قاسمبه هر رو، نسيم خاكسار نيز به 

از « خاكسارانه»رسد تا مي اسماعیل خوییدهد. سپس نوبت به كانون نويسندگان ايران )در تبعيد( استعفا مي

ام، احساسي ژرف از های امضا كردهيچ بررسي و انديشهاز اين كه شتابزده و بي»امضای فراخوان اظهار ندامت كند: 

   (84)«شرمندگي و سرافكندگي دل و جانم را سراسر فراگرفته است...

داشت در ميان نويسندگان و هنرمنداني كه به گواهي زندگي و آثار خود، همواره در پاس« ایفاجعه»بروز چنين 

طلبان طلبي و اقدامات اصالحاصالحی توانست ناشي از نفوذ انديشهاند، تنها ميآزادی بيان و انديشه پيشگام بوده

شان گذشته بود، اطالعي هنرمندان، نويسندگان و روشنفكران در تبعيد از آنچه در داخل كشور بر رفقایباشد. بي

شفافيت گزارشگران و نويسندگاني دانست كه پوشي و عدمتوان پردهناپذير است! آيا يكي از علل آن را نميتوجيه

به بعد و هياهوی احيای كانون نويسندگان ايران بودند. اگر كساني همچون  69های يانات سالاز نزديك در بطن جر

فرج سركوهي، منصور كوشان، محمد محمدعلي و... در جريان نوشتن خاطرات خود پيرامون آنچه در جريان تهيه، 

سه »از  ات معمول، و به جای استفادهگويي و مالحظامضا( به دور از مبهم 134« )ايمما نويسنده»تدوين، و انتشار متن 

بخشي به زوايای مبهم و... در روشني« نگار نوظهورروزنامه»و « ی دولتينويسنده»و « جوانك»و واژگاني چون « نقطه

توانستند ها كوشيده بودند، باز هم امثال عباس معروفي، اكبر گنجي، ابراهيم نبوی و... ميو تاريك تحركات آن سال

 نقش مخرب خود را در ميان اپوزيسيون خارج كشور ايفا كنند؟به آساني 

طرفي، عليرغم آنچه خود درباره موزه جماران و نقش گل به بهانه رعايت انصاف و بيبرای مثال همين خانم تيره

پيش را كند كه چرا بحث شغلِ عباس معروفي در وزارت ارشاد معروفي نوشته است، از فرج سركوهي انتقاد مي

 گيرد!شد و مقاالت معترضانه او را ناديده ميكمي
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تك موارد مربوط به معروفي ـ بسيجي بودنش در زمان دانشجويي و گل در اين است كه از تكمشكل مليحه تيره

اش در اش به عواملي درون حكومت، داشتن پست مديريتي در وزارت ارشاد، نقشانقالب فرهنگي، وابستگي

ها را كنار هم گي آنـ اطالع دارد ولي قادر نيست همه« كانون در تبعيد»نويسندگان از جريان استعفای تعدادی از 

بگيرد. مسلم است كه هر كدام از موارد فوق را « عباس معروفي»ای به نام ای كلي و منطقي از مقولهبچيند و نتيجه

پوشي نار هم قرار گيرند، ديگر چشمها در كتوان به طريقي توضيح داد يا توجيه كرد ولي هنگامي كه تمامي آنمي

 ها ممكن نيست.     از آن

عباس معروفي چه »نويسد: نويسنده، فعال سياسي و از ديگر اعضای كانون در دفاع از فراخوان مي بهرام رحمانی

 شود؟... آقای معروفي تا روزیمنافعي از به نمايش گذاشتن وسايل شخصي خميني دارد كه اين چنين برآشفته مي

، وزير ارشاد اسالمي، چراغ كانون نويسندگان ايران را مهاجرانی كه در ايران بود، مدافع و مبلغ اين بود كه آقای

روشن كند. اما هنگامي كه وی ساكن آلمان شد، برای انتخاب خاتمي به رياست جمهوری پيام تبريك فرستاد... 

جا منظور باند رفسنجاني است اره در ركاب اين تيم ]در اينها هموكالمها، بهنودها، زيباالواعظينها، شمسمعروفي

  (85)«اند و بعد از اين هم خواهند زد.ديدند[ قلم زدهكه برای بعد از خاتمي تدارک مي

های در ها و جناحرا در ارتباط با تحوالت جديد در اليه« موزه جماران»قد معروفي از بهرام رحماني دفاعِ تمام

گيری عباس معروفي بر عليه كانون نويسندگان ايران در تبعيد )كنا( نه تنها كمترين موضع»كند: قدرت ارزيابي مي

ربطي به آزادی انديشه و بيان و ندارد بلكه آشكارا دفاع او را از خميني و رژيم صدهزار اعدام، ضدزن، ضدآزادی و 

   (86)«گذارد.گر به نمايش ميستم

ای، خطاب به كساني كه از اعتراض به های زنجيرهشدگان قتلمختاری از كشته، فرزند محمد سهراب مختاری

شما درک »گويد: زدند، ميفرهنگي دم مي« تولرانس»اند و همچون عباس معروفي از برآشفته شده« ی جمارانموزه»

  (87)«ايد.حضور ديگری را با درک حضور فاشيسم در قدرت، اشتباه گرفته

زاده، نويسنده و زنداني سياسي سابق و از اعضای هيئت دبيران وقت ران گلسرخي و عالمه، از ياعباس سماکار

خواني كند، ادعا ج.ا داستان عباس معروفي كه قرار است در اين مراسمِ توجيهيِ»نويسد: در همين رابطه مي« كنا»

و مخالفت با آن به مثابه كرده است كه نمايشگاه وسايل شخصي خميني در برلين، حاصل كار چند هنرمند است 

استعفا داده است. به راستي مردم « كنا»مخالفت با آزادی انديشه و بيان است. و به همين دليل هم از عضويت در 

توانيد شود... آيا شما ميشان در شلوار و عبا و تسبيح خميني خالصه ميايران چقدر بايد بدبخت باشند كه آثار هنری

گردان و يد كه چنين نمايش ننگين و ارتجاعي را نمايش آثار هنری بنامد و خود نيز معركهحتي يك وجدان آگاه بياب

گونه سنگ دفاع از گر سياست تحميل حضور ج.ا شود؟... جالب است كه چنين كساني كه در دفاع از ج.ا اينتوجيه
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ت با رژيم ددمنش و جايتكار ج.ا ی مخالفآيد كه مسئلهشان درميزنند، فقط وقتي صدایآزادی بيان را به سينه مي

   (88)«در كار باشد.

« بازی شيطاني»و مترجم كتاب « شبيخون تاتارها»ی كتاب نگار و نويسنده، شاعر، روزنامهفریدون گیالنیو اما 

و « بسيجي سابق»برد و او را نويسنده بودن عباس معروفي را زير سوال مي ، از اساسی رابرت دريفوسنوشته

بود... ]عباس  در مجمع عمومي كانون كه در زيگين برپا شده»داند: ی سعيد امامي به خارج از كشور ميفرستاده

در آن شت. گايرادش به تركيب آن زماني كانون برمي شده كه اگر نشدهاج ميمعروفي[ اساساٌ بايد از كانون اخر

كه با اندكي تحقيق  ميهمان مجمع به كانون داده بودكه از ايران آمده بود، گزارشي محرمانه به عنوان  مجمع رفيقي

اما نه تنها آن زمان اخراج نشد، آن گزارش به دليل حفظ . شده استدر مورد آن، اين جناب بايد از كانون اخراج مي

به چند ماه زندان و  عباس معروفیآن رفيق گزارش داده بود زماني كه  جان آن ميهمان مخفي ماند كه ماند...

آوری امضا عليه آن حكم بودند. چند تازيانه محكوم شده بود، نويسندگان و شاعران ايران مشغول جمع خوردن

به بعضي امضاكنندگان زنگ زد كه بيهوده زحمت نكشيد، آقای « آن مقام اطالعاتي»امضايي جمع شده بود كه 

سازمان های ا كه بنا به شهادت بچهجعباس معروفي طبعا از آن.. اند.شان به آلمان تشريف بردهمعروفي و كسان

، بسيجي بوده و دستي هم به قلم داشته است، در تناقضات داخلي و بديهي حاكميت های فدایی خلقچریک

  (89)«الهي باقي ماند.اش حزبهای جاری انتقاد داشت. اما روح و وجود و خميره و تربيتاسالمي، به روش

 

 یـ نگاه ارتجاعی و ضدزن عباس معروف12
اش پرداختيم. در اين بخش به دو نمونه پيش از اين به نگاه سنتي، ارتجاعي و ضدزن عباس معروفي در آثار داستاني

ای مناسبتي های مقالهگي پرداخته است. در ابتدا قسمتها او مستقيما به موضوع زن و زنانهكنيم كه در آناشاره مي

 ی او به گلشيفته فراهاني را.   سپس نامهنوشته است و « سيبيبي»خوانيم كه برای را مي

و مشكالت « زنان»به موضوع « زن 100»را با عنوان  ای ويژهصفحه 2015در سال  فارسي مطابق روال خود« سيبيبي»

بود در اين رابطه مطلب بنويسند. عباس معروفي هم اين ز نويسندگان زن و مرد خواسته ها اختصاص داده و اآن

به خيال خويش با ادبياتي نازل و موهن، طنازی « من يك زنم؟»كرده و در يادداشتي تحت عنوان  دعوت را اجابت

؟... بتَن، دور من بتَن كه من روی تارت رژه بروم. من كهام زندگي واقعي من است، بقيه كشبافيخيال»كند: مي

جوری موهات سفيد شد، كه نفهمي چه كنمسرت را به بازی و نان و دعوا و گريه و خنده و هزار ادا جوری گرم مي

 !خندم كه پير شدی و خبر نداریجوری پير شدی، و بهت ميچه

ذار روی پای خودم بايستم، خواهي ميزان عشقم را بفهمي بگذار استقالل شخصيتي و مالي داشته باشم، بگاگر مي

شود زد و شنيد، اما خوب و بد مي ر كلمهخواهم. مبادا دلم را به يك كلمه بشكني! هزاخواهم، رفيق راه ميعصا نمي
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دانم كدام يكي از همان هزار كلمه است، مبادا مبادا از زبانت درآيد كه با همان شوم كه نمي مبادا آن كلمه

توانم زندگي و خانه داني؟ به تنهايي ميگمان مبر كه يك لحظه از مكر غافلم! مي... !ات را بگذارم زير بغلتپرونده

وقتي نيستي هم .. .كه مامانت را از ياد ببریت خراب كنم، و به تنهايي زندگي و خانه را چنان برات بسازم را بر سر

روم بيرون كه كاری، مثالً چه گاهي از كادرت مي!... مبادا جاخالي بدهي بوسم برود بخورد به ديواری، جاييهستي. 

بيني، اما نفس انگشت ششم من، كه تو آن را نميحسادت ذات من است،  .خاكي به كون مورچه كنمدانم مي

هام را اگر ات، مثل خون است تو رگهام. برش نيانگيز. راستي! لبكشي، و با آن درگيری. مثل هواست توی سينهمي

دهم، يعني شود، همان لحظه واكنش نشان ميكنم از خودم بيشتر دوستش داری، حسوديم ميزياد ببوسي، خيال مي

؛ باهاش ور هام پر استدروغ مثل نخود و كشمش توی جيب... بوسي؟دهم، چرا خودم را نميان ميخودم را نش

دهم، حتي اگر عاشقت باشم، تو را ستايش كنم، گاهي آزارت هم مي. آورمها درشان نميروم ولي گاهي مدتمي

دهم برام قه رفتنت كه نشان نميصدكشي كه دوست دارم، مثل قربانهبرم. مثل منتو از اين كارم به شدت لذت مي

پيش از هركاری يك جوری تاييد مرا  .پزمپلو برای تو كه انگار قلبم را برات مياهميت دارد، مثل پختن ساچمه

های خودت دانه دانه كنم كه بنشيني با دستكاری باهات ميداشته باش، نظر موافق مرا بو بكش، بفهم، وگرنه 

 (90)«.كردی؟ من زنم. چي فكر موهای سرت را بكني

را نقد كنيم يا محتوای  انگيزشو چندش نه. بايد نثر پيش پا افتاده دانم لزومي برای نقد اين يادداشت هست يانمي

اش را آشكار كند، ماندهتوانست نگاه ضدزن و عقباش را؟ عباس معروفي ديگر بهتر از اين نميارتجاعي و عوامانه

نويسي دارد؟! سال تدريس داستان 30ی بيش از ای است كه سابقه«نويسنده»آن هم با چنين نثری! آيا اين نثر 

را « زن»ی يادداشت فوق نويسنده«! های بعد از خود را پرواز داده استانان نسلجو»كند ای كه ادعا مينويسنده

 كند. تصوير مي« ساديست»و « گودروغ»، «حسود»، «مكّار»موجودی 

داری است و به آن همچون صنعتي سودآور نگاه ی فقر و نظام سرمايهزائدهكه « فروشيتن» از نظر عباس معروفي

... تا روحت را نفروخته باشي، امكان ندارد به تنت دست پيدا كنند. سه : »داندمي« فروشيروح»محصول ، را شودمي

وكيل مدافع متهم به كرد؛ سال پيش در انگلستان بحثي در دادگاهي باال گرفته بود كه سرانجام اين نظريه را ثابت مي

ت مگر آن كه خودش همكاری كرده ثابت كرد كه تجاوز به زني كه شلوار جين به تن دارد غيرممكن اس ،تجاوز

 (91).«. قاضي دادگاه پذيرفت و حكم را صادر كرد و اين حكم، قانون شدباشد

بودن داشته باشد، باز همان معروفي « متفاوت»معروفي هزار سال ديگر هم كه در اروپا بماند و ادعای روشنفكری و 

« ی فروش چادرغرفه»و « نمايشگاه جماران»ای كه در برلين از باقي خواهد ماند. از نويسنده« بسيجي»مذهبي، سنتي و 

شود داشت؟! از نگاه ارتجاعي او زن اگر پوشش ر چه انتظاری ميداند، ديگها را آثار هنری ميكند و آنحمايت مي

مناسب )بخوان اسالمي( داشته باشد، از تعرض در امان است. زناني كه مورد سوءاستفاده جنسي و تجاوز قرار 
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و  داند!مي« ی جهانينويسنده»ها نظريات كسي است كه خود را يك اين«! اندشان را فروختهابتدا روح»گيرند مي

  (92)كند، او قلمي كرده است!برابری مي« های شكسپيرتراژدی»سمفوني مردگان را كه با « شاهكار»

شود مشاهده كرد. ها مياو را در همين يادداشت« نثر»و قدرت قلم و « سواد»اما واقعيت اين است كه سطح واقعي 

 گان برای بازگشايي كانون ـ و در گرماگرم بحثـ در اوج فعاليت نويسند 1372دليل نبود كه احمد شاملو در سال بي

نظير و بينيِ بيتوانند عضو كانون باشند، با هوشياری و روشناست و چه كساني مي« نويسنده»پيرامون آنكه چه كسي 

كانونِ نويسندگان ايران يك توهمي وجود دارد؛ اين كه حاال  كنم در موردمن فكر مي»داد كه اش هشدار ميخاص

ای خواهد كرد... در بدو امر يك تصور اين بود كه نظامِ انونِ نويسندگان ايران تشكيل بشود، چه معجزهاگر ك

ها، مجبور شده كه به نحوی تن های حفظ و حمايت ازحقوق انسانحاكم، زيرِ فشارهای خارج ازكشور و سازمان

گاليندوپل موجود است. خب، يك بدهد به يك كانون نويسندگان، كه اين به طورِ مشخص در آخرين گزارشِ 

اين كانون را بپذيرد، بعد ت خودش ادامه بدهد... دولت فعاليت دهد كانون به فعاليتصور اين بود كه دولت اجازه مي

اند و به هر حال صاحبِ شرايطي شان كتاب چاپ كردهعواملي را بريزد در اين كانون، در واقع عواملي كه برای

ی كانون آمده است. مثال داشتنِ دو كتابِ چاپ شده، حاال ممكن است يكي در اساسنامه اند كه برای عضويت،شده

، به هر حال دو كتاب چاپ شده و معياری (93)سوسكهی خالهفالني، و يكي هم قصه ننه باشد به همتی كلثومقصه

طبق معمول، كانونِ نويسندگانِ ها بيايند توی كانونِ نويسندگان و اش نيست. حاال تصور كنيد اينبرای رد و قبول

گيری بكند مسلمان راه بيندازند... و خب چون كانون ناچار است دموكراتيك عمل بكند و ناچار است مسايل را رای

ها برنده بشوند، ديگران را ايزوله كنند و در نهايت اين دولت باشد كه صاحبِ و به رای اعضاء كانون بگذارد، اين

 (94)«.شود، نه نويسندگانمييك كانونِ نويسندگان 

ی عباس معروفي به گلشيفته فراهاني! اين نامه در ارتباط با انتشار از موضوع دور افتاديم. حاال نگاهي بيندازيم به نامه

 ها نوشته شده است:برهنه )بستگي به نگاه بيننده دارد!( گلشيفته در رسانهتصاوير برهنه يا نيمه

خانم گلشيفته فراهاني عزيز، من هم مثل بقيه خبر را خواندم و همه چيز را ديدم... هر ، انهنرمند زيبا و برجسته اير 

كس از يك دريچه به ماجرا خيره شد و آن را مورد تفسير و تحليل قرار داد. موافق، مخالف، ممتنع، اما كسي به اين 

شناسم زناني را كه از چادر هاش... مينقشايد. اين هم نقشي بود از يك هنرپيشه مثل بقيه نپرداخت كه شما هنرپيشه

و برهنه شدن شما را توهين  اندزنكي نشان دادهواكنش خالهمتنفرند ولي نسبت به بازی شما در اين فيلم كوتاه، 

گذارند تا از لذت تن عقب نمانند، حاال يكباره گلشيفته شان را زير پا ميها حتا وجداناند. نيمي از دهه شصتيدانسته

كند. يا به عبارتي ديگر، مبارزه كردن و تماشای هنر الزام مبارزه را كم نميكنند؟... از جنبش سبز اخراج مي را

ای شما بود، و بسيار .... گلشيفته عزيز، كاری كه شما كرديد كار حرفهانجامدقرباني دادن لزوماً به تعطيلي هنر نمي

و آن حيای ايراني را در حين رفتارتان به ما نشان داديد. من به قشنگ و موجز در بين بقيه هنرپيشگان درخشيديد، 
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خواهم بگويم خوشحال كنم. ميگويم و از شما حمايت ميعنوان يك همكار برای اين بازی به شما تبريك مي

ا اسم من عباس معروفي است، ب. ايد كه جامعه هنری بعدها به شما افتخار خواهد كردباشيد، كاری مهم انجام داده

ايستد تا هرگز احساس تنهايي و نوميدی به خودتان راه اش، حاال محكم كنار شما ميتمام طول و عرض و قد و قواره

 (95).«تان را هميشه دوست دارمهایندهيد. نقش

شده، است. محمود اد مشهور و شناختهنژاد به رهبران جهان و ديگر افرهای احمدیاين نامه بيشتر يادآور نامه

هايي غيررسمي به جرج بوش، آنگال مركل، پاپ، ژاک شيراک و اخيرا به آنجلينا جولي نگاشت نژاد نامهاحمدی

نژاد غرق در ای مانند معروفي و احمدیپاسخ ماند! افراد خودشيفتهگي بيها نشد و همهكه از قضا هيچ اعتنايي به آن

اند و ها مركز جهانگردند. آنت و جايگاه خود ميی تصويری غيرواقعي از موقعيتخيالت و توهمات خويش، شيفته

گيری كنند. و طنز قضيه دهند در مورد هر موضوع و يا هركسي نظر و تصميمای كه به خود اجازه ميدر مرتبه

نويسند و به تحسين جاست كه اين افراد درباره هركس و هر چيز كه بنويسند يا نظر دهند در واقع خودشان را مياين

، «منتقد»پردازند. نقد عمل گلشيفته هيچ اهميتي ندارد، مهم عباس معروفي است كه به مثابه يك د خود ميو تمجي

، يك «يك بازيگر»، «كارگردان سينما»، يك «نويسفيلمنامه»يا « نويسرمان»، يك «تئاتری»، يك «مبارز»يك 

ايستد تا ، محكم كنار گلشيفته فراهاني مي«اشبا تمام طول و عرض و قد و قواره»، «همكار»و باالخره يك « هنرمند»

شود عباس معروفي هرگز دچار ترديد نمي«. باقي كشك!»و « هرگز احساس تنهايي و نوميدی به خودش راه ندهد»

كند يا نه، به حمايت او نياز دارد يا نه؟ و اينكه عباس مي« احساس تنهايي»تا از خود بپرسد اصال مخاطب نامه 

اين معروفي است كه در آن باالها، در اش اهميتي دارد يا نه؟ تد، برایاش كنار او بايس«هيكل»ا تمام معروفي نامي ب

ديكتاتوری »نويسد! و آن كس كه جسارت كند و خود او را مورد انتقاد قرار دهد، نشسته است و مي« خدا سانتينيم»

 «! است كه به روياها و تخيالت او تجاوز كرده است

كند تواند درست فكر كند و نه قادر است درست بنويسد. برخالف آنچه تصور ميآدم متوهمي نه ميخُب، چنين 

تواند كششي در مخاطبِ اهل تفكر ايجاد كند. عباس معروفي حامي پر و پا قرص حقوق زنان نيست و نمي« جذاب»

اش را پنهان و مردساالرانهتواند نگاه ضدزن شود نمياست ولي دست به قلم كه مي« زن»است، حتي خودش يك 

شود كه در متني پيرامون حقوق زنان و اختيار آنان بر نويسد. همين ميمي (96)«غريزی»كند. چون به قول خودش 

كند! او متوجه نگاه ارتجاعي و ضدزن در استفاده مي« زنكيخاله»ی جسم خود، از اصطالح مردساالرانه و عوامانه

او كه در اين  راند.نها در جهت تحسينِ  خود مياش او را تنويسد و غريزهمي« ريزیغ»اين اصطالح نيست، چرا كه 

فروشي دانسته است، آنجا ی تنروح و مقدمهگي را فروشكند، جای ديگر برهنهگي گلشيفته دفاع مينامه از برهنه

تر اما باز هم جالب واهد بود!كند اگر زن شلوار به پا داشته باشد هيچكس قادر به تجاوز به او نخكه اعالم مي

قولي از عباس معروفي، سرتيتر برخي مقاالت قرار گرفته ای از متن است كه زياد تكرار شده و به مثابه نقلجمله
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كند. يا به عبارتي ديگر، مبارزه كردن و قرباني دادن لزوماً به تعطيلي هنر تماشای هنر الزام مبارزه را كم نمي»است: 

تر بيان شده، بايد ببينيم آقای گذشته از اينكه اين مفهوم پيش از اين هم به كرّات و به شكلي دقيق «انجامد.نمي

جنبش »معروفي خود اصال اهل مبارزه هست يا بوده است؟ آيا او كه به موضوع برهنه شدن گلشيفته، از منظر دفاع از 

سال تبعيد،  20در اين »بايد از خود او بپرسيم كه ؟ وارد شده است، دركي از مبارزه كردن و قرباني دادن، دارد« سبز

ای بياورد كه در تواند نمونهای عليه سانسور و اختناق حكومت اسالمي انجام داده است؟ آيا معروفي ميچه مبارزه

 (97)«طلب حكومت اسالمي شركت كرده است؟يك اعتراض اپوزيسيون سرنگوني

ايد يا نه. او را خوانده صفرخاندانم شما خاطرات نمي»گويد: اد مينژعباس معروفي در مصاحبه با سيروس علي

اش شايد قهرمان باشد، ولي برای تنها دخترش كيست؟ جز احساس مالكيت به دخترش برای حزبش يا ايدئولوژی

 (98)«زند؟چه دارد؟ و اين چه قهرماني است كه سرنوشت تنها دخترش را مثل گل به ديوار مي

ترين زنداني سياسي دوران حكومت پهلوی و از افسران فرقه دموكرات آذربايجان بود و اتفاقا قديمي« صفر قهرماني»

اش سال در زندان ماند و از شرافت 32ی حزبي مشخص. صفرخان ی ايدئولوژی خاصي بود و نه وابستهنه پابسته

كه به دژخيم گفته بود. او هرگز  ی قاطع گذاشت«نه»اش. صفر عمرش را پای يك دفاع كرد، نه از باورهای حزبي

بر پيماني « قهرمانانه»البته ظهار ندامت كند. او شجاعانه و صدراضي نشد از آنچه بوده است و از آنچه كرده است ا

خواست قهرمان شود بلكه تشخيص داده بود كه پدر و پدربزرگي اش بسته بود، استوار ماند. صفر نميكه با خلق

در كنار فرزندانش دارد. او با مقاومت خود سرافرازی را « شرفانهبي»تر از ماندنِ حقيرانه و شريف ماندن، ارزشي بيش

ناميده شدن يا هرچيز « نويسنده»های بعد از خود ميراث گذاشت. خودفروشي چون عباس معروفي كه برای برای نسل

اده است، آخرين نفری است كه دخترش، تن به هرخفّتي د« پيانوی»اصالت ديگر، يا حتي فقط به خاطر حفظ بي

مبارزه كردن و »ها دارد. وقتي موجودی به نام عباس معروفي، از «صفر قهرماني»گي اظهارفضل در مورد شايسته

 شود. انگيز و مشمئزكننده ميگويد، بيشتر از هر زمان ديگری نفرتمي« قرباني دادن

شود يكي زودتر يكي ديرتر. ريخ مصرف دارد. تمام ميآدميزاد تا»«: سرزمين رويايي»ی وبالگ به قول نويسنده

ی دهد زندگي مسخرهاش ادامه ميشود و جسماش تمام مييكي در هجده سالگي يكي در نود سالگي. گاهي روح

ها مثل كند. بعضيگي قدرت و ثروت ميی عمر را صرف دريوزهفروشد و بقيهاش را مياش را. شرافتبي هويت

كند از نتخاب مياكشد. كشند. مغزش نميشوند.... از يك جايي به بعد ديگر نميهای دبستان تمام ميمداد سياه روز

ی آن اش زندگي كند... معروفي برای من تمام شد. نه برای همهفالن روز شعورش را دفن كند و فقط با جسم

ايش. نه برای آن چرنديات عمودی كه ههايش و شارالتان بازیها ازش شنيده بودم و بدقوليچيزهايي كه اين سال

اش های دلبریاش و عكسدل اطرافاش باشد، برای دخترهای سادهدستيهای دمنوشت و دوست داشت عاشقانهمي
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سي. فكر نكنم دوباره بتوانم سراغ سال بلوا و سمفوني بيپای هر كدام. فقط برای همين متن منتشر شده در سايت بي

 «اش را با دستان خودش و به انتخاب خودش دفن كرد.ی بيمارش را. او روحنياورم نويسنده مردگان بروم و به ياد

 

 با هوشنگ گلشیری ـ خاطرات13
 97ی هلمن همت سال ی جايزهزديم، و حاال هردومان مشتركاً برندهبل قدم مي روزی ]با گلشيری[ در باغ هاينريش»

خواني داشت، ماند، اگر در شهری داستانی من ميبا هم بوديم. در خانهاين اواخر در آلمان معموالً  .شده بوديم..

ام كه اگر بخواني خودت يك داستان نوشته»گشت.... موقع برگشتن گفت: رفت و مثل يك پسر خوب باز برميمي

در جيب و روی پارک، دست ام كه اگر بخواني، مييك رمان نوشته»گفتم:  .«كني پايينی هفتم پرت ميرا از طبقه

گفت: غش خنده پاش را به زمين كوبيد و با غش .«كنينويسي حتا فكر نميروی و ديگر به رمانزنان، راه ميسوت

  (99)«را داد دستم...« زنداني باغان»و « بيا اين هم داستان من.»و بعد: « خواني؟ برو بيار.ناكس! رجز مي»

عباس معروفي در  (64همين كتاب ص)خواننده حتما به ياد دارد كه همين خاطره را جای ديگر هم خوانده است. 

ها شنبهكند و آن را مربوط به دوران جلسات پنجصدای آمريكا، همين خاطره را تعريف مي« پرتره»مصاحبه با برنامه 

گفتگوی معروفي و گلشيری در  اول دهه شصت! كند. يعني نيمهبا گلشيری عنوان مي« خوریآبگوشت»محفل و 

/ 1376ی خود معروفي در سال افتد. به گفتهاتفاق مي« هلمن هامت»شدن جايزه  هپاركي در آلمان و در سال برند

چاپ شده « نيمه تاريك ماه»های گلشيری است كه در كتاب يكي از آخرين داستان «زنداني باغان»داستان  .1997

را دارد. يعني حدود يك سال بعد از اين كه عباس معروفي ادعا  1377مهر  30ن در پای خود تاريخ است. اين داستا

زنداني »سال مالقات گلشيری و عباس معروفي داستان  1376كند داستان را از گلشيری گرفته است! در سال مي

هر  .تاه يك سال به طول انجاميده استم كه نگارش و تحرير اين داستان كوينوشته نشده بود. مگر اينكه بپذير «باغان

ند ااند، درباره اين تناقضات فاحش از او توضيح نخواستهچند هيچيك از كساني كه با عباس معروفي مصاحبه كرده

     (100)گو باشد.ها پاسخها و شيادیولي او سرانجام روزی بايد در مورد اين دروغ

به قول »... نويسد: مي شود،مي مترجم و همسر گلشيری درباره خاطراتي كه از گلشيری نقل فرزانه طاهری

كنم روايت ها تماشا ميام اين سالتواند بكند و من هم نشستهها حاال كه دستش از دنيا كوتاه شده چه ميقديمي

ا كه سست باشند چوب زير بغل الزم هايي كه گلشيری نثارشان كرده است. گاه پاهراوياني را از تمجيد و تحسين

اند و مها به ازای كارهايي كه خود كردهگذرد و آددانند. اما اينها ميها، و اين را آنها كه بايد بدانند ميدارند بعضي

نامه اعتراضيِ ) «.ماندروند و اثری از آثارشان نميآورند يا نه، مثل كف بر آب ميعالم دوام مي یكنند بر صحيفهمي

 (2011ژوئن  9های عباس معروفي ـ سي درباره صحبتبيبيو « پرگار»برنامه فرزانه طاهری به 
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 ـ خاطرات با احمد شاملو14
خب من ديگه رفع »شب رسيد، برخاستم: در ديدارهای هفته و ماه با آقای شاملو، ساعت كه به نيمه 1372آبان »

خوام آخه ديروقته، شايد بخواين بخوابين. نمي»گفتم: « ای حاال.كجا، نشسته»يكباره برآشفت: « زحمت كنم و برم.

دوني ديگه، وگرنه مزاحم چه ی خودت نميمزاحم چيه!؟ اين حرفا چيه؟! اينجا رو خونه»گفت: « مزاحمتون باشم.

اش از ميز عسلي« م شده...آخه سيگارم هم تمو»باز بهانه آوردم: « م، آيدا هم كه البد خوابيده.حرفيه؟! من كه نشسته

و باز حرف زديم و « زنيم.اينم سيگار! بگير بشين، داريم حرف مي»دو پاكت سيگار درآورد و گذاشت جلوم: 

خاطره گفتيم و خنديديم و نوشيديم، و در سپيدروشن يك شعر جديد برام خواند. بعد با آن صدای قشنگش گفت: 

 و شعر را به دستم داد. « كنم.دون چاپ كنين. خواهش ميكنم اينو توی گرآقای معروفي، خواهش مي»

اختيار اشكهام فروريخت، بغلش كردم و بوسيدمش. ی برخورد، بياز اين ادب، از اين مهر، از اين حمايت و نحوه

قيمت كافي بود اشاره كند، حاضر بودم به هر قيمتي ازش تقاضا كنم كه اجازه دهد شعر را در گردون منتشر كنم. اما 

    (101)«رفاقت بسيار باالتر بود.

شاملو داشته باشد، در جعلي بودن داستاني كه در آن شاملو به  «زبان»آشنايي با اخالق و رفتار و هر كس كه اندک 

اش و همينطور برای چاپ كردن شعرش التماس كند، باوركردني نيست. شاملو برای چاپ كسي برای ماندن در خانه

انبار شده بودند، عليرغم گي در وزارت ارشاد تلاش كه همههایرای چاپ و تجديد چاپ كتابنه يك شعر بلكه ب

ای به آن وزارتخانه بنويسد. بر اين باور بود كه نوشتن اش، هرگز راضي نشد كه حتي نامهاصرار دوستان و ناشران

نشناخته بود. با  اشكه او هرگز به رسميت ای است وابسته به حكومتيای به معنای تاييد وزير و وزارتخانهچنين نامه

ی روشن و و شفافي ندارد بلكه كه نه تنها گذشته« جواني»شود پذيرفت چنين آدمي به اين اوصاف چگونه مي

كشد، برای ساعتي بيشتر ماندن نزد او و يا برای چاپ شعری در ی خدمت در وزارت ارشاد را هم يدک ميسابقه

س كند!! هر چند بعيد است ولي شايد عباس معروفي، خودش فهميده است كه در ساختن خواهش و التما« گردون»

 ت برداشته است!!     را از روی نِ« داستان»روی كرده است و به همين دليل اين اين داستان زياده

سي و شناتر است. در اين خاطره عباس معروفي در نقش يك استاد به شاملو درس واژهی دوم جالباما خاطره

 دهد.سازی ميواژه

آقای شاملو، من در مبحث حذف با يك »بار به شاملو گفتم: فكر كنم تعريف كرده باشم؛ زمان معلمي يك »

ی معنوی توی دستور زبان هست، ولي من با ی لفظي و حذف به قرينهم. حذف به قرينهی عجيب روبرو شدهپديده

 .مم كه جايي نديدهيك حذف برخورده

 مثال؟گفت: 
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گفتم: بشور و بپوش؛ يعني بشور اتو نكن بپوش. يا بخور و بخواب؛ يعني بخور كار نكن بخواب. بگير و ببند؛ يعني 

 ی نفي؟بگير امان نده ببند. فكر كنم چندتايي باشه. حذف به قرينه

ی بعد ها نمونه. دفعههدی نفي؟ شايد... نه... بذار فكر كنيم. و شروع كرد به گفتن گفت: آره، جالبه. حذف به قرينه

  .كه رفتم حدود دويست تمثيل از اين نوع حذف تحويلم داد

تون يه فعل داشتين كه برام عجيب بود؛ جايي نديده بار به ابراهيم گلستان گفتم: آقای گلستان، توی داستانيك

 مُشتند. يعني چي؟بودم؛ مي

 .ومال مياد ديگهاز مشتمُشتند ديگه. خب ماليدند؟ خب ميگي ميگفت: مگه نمي

 .له. و نيشم باز شدگفتم: ب

ترين مسايل تا شير پاستوريزه. اما خب چك زنند، از خصوصيرسند از همه چيز حرف ميها وقتي به هم مينويسنده

فروش و نجار پرسند، سراغ ماهيها قيمت سكه را از همديگر ميو چانه زدن بر سر واژه هم هميشه هست. طالفروش

ی های دانشكدهالتحصيلرود، فقط فارغنويس اين است كه سراغ همه ميی مهم برای داستانروند. اما نكتهنمي

ها و نجارها كلماتي بلدند فروشگيرند. و ماهيها را به كار ميشناسند، مردم كوی و برزن بهتر واژهادبيات واژه نمي

ها را ه است نويسنده به جای زبان بودن، گوش باشد. اين خاطرهها بلد نيستند. بنابراين شايستفروشكه لزوماً پسته

 گويند پر حرفي كرد.ای با كساني حرف بزني، نميگويم كه بداني اگر در باب واژهمي

شو زنم كه واژهم دارم از يه حسي حرف ميآمد پايين گفت: توی شعر تازهها مييك شب شاملو همينجور كه از پله

شون يه بوسيای دخترای خيلي جوون وقتي ميم، ببين تو دست و بالت نيست؟! تا به حال ديدهكنم. ميگپيدا نمي

 شون؟دوه تو گونهای تا حال؟ يه چيزی ميشون؟ توجه كردهچيزی مياد به چهره

 گفتم: شرم؟ يا خجالت؟

شرم نيست اين. خجالت هم نيست. بعد گفت: « چرا واستادی؟ بشين.» همانجور ايستاده بود. من هم بلند شدم. گفت:

 اينا رو كه بلد بودم خودم. 

شون، دوه تو صورتخون مي هاشون.شينه به گونهمي چيزيه كه... مياد يه چندبار: هم كشيد را روی هوا به هاشانگشت

 ای؟دقت كرده

د بهش فكركنيم و وای، آن شب چقدر بحث كرديم سر اين حالت دخترانه. و چقدر حالش خوب بود شاملو. قرار ش

 (102)«دانستم اين آخرين ديدار ماست؟باز هم حرف بزنيم، كه ديگر قسمت نشد، و من از ايران گريخته بودم. چه مي

گران و شرم باشد، باوركردني نيست. مورد مناسبي است برای پژوهشاين كه يك نفر بتواند تا اين اندازه بي

ی ، حذف به قرينهپيدا كرديم «حذف جديد»هم در اين روايت شما يك  روانشناسان. بايد به عباس معروفي گفت ما

 وقاحت!!
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اين اولين و »گفت: را حذف كرده است. بايد مي« اولين ديدار»بود، « آخرين ديدار ما»بارت اين عباس معروفي در ع

در كنار  يك عكس به گرفتن فقط« جوانِ دوربين به دست»چون اگر به جز اين بود، اين « آخرين ديدار ما بود!

های مشترک شاملو و معروفي با ی فضای مجازی شاهد عكسكرد و االن در هر گوشهقناعت نمي شاملو

افتد و بعد دانست با گرفتن اين عكس، در چه دامي ميپرسم اگر شاملو ميمختلف بوديم! از خودم مي« فيگورهای»

عباس كار دشواری نيست! داد، هرچند حدس زدن آن دهد، چه واكنشي نشان مياش چه تاواني پس مياز مرگ

 در دهان ادبيات فارسي شكست و رفت!معروفي تخم لقي بود كه هوشنگ گلشيری 

)فرزند  سیروس شاملوشود. رو ميهايي روبهبوک عباس معروفي با واكنشی فيساما انتشار خاطره فوق در صفحه

، كه معروفي مطرح كرده بود« ات عطفيبتركي»احمد شاملو( در بخش نظرات، با حالتي برآشفته و با كنايه به بحث 

 آوريم:كند. بخشي از گفتگوی غيردوستانه اين دو تن را در ادامه ميبرخورد مي

دندون رو جيگر بذار، يعني دندون رو قورت بده، چرنديات اين نامعروف را بخوان و جيگر كسي »سيروس شاملو: 

 «را گاز نگير...

د، اما اجازه توانيد سر ارثيه دعوا كنيفا احترام خودتان را نگه داريد. شما ميآقای سيروس شاملو، لط»عباس معروفي: 

تون ی شاعران و نويسندگان دخالت كنيد. حق نداريد توهين كنيد. وگرنه بالکسي سالهبيست  نداريد در روابط

 «كنم.مي

گ شوند. روابط بيست ساله مرتوانند كساني در اين مورد دقخب من وارث آثار شاملو هم هستم و مي»سيروس: 

تواند نظرش را بنويسد و به هيچ قلدری هم ای شد هركس ميشاعران هم به خودشان مربوط است اما وقتي رسانه

گيرند تا مربوط نيست، به خصوص كساني كه احتماال به آزادی بيان معتقدند!!! پول پناهندگي نويسنده تبعيدی را مي

 «سبيل.كاران با شاملو را افشا خواهم كرد چه با سبيل و چه بيفظهاز گل و بلبل بسرايند. عكس محا

ی توهين و اتهام نداريد. وگرنه ها داريد به خودتان مربوط است، آزاديد. اما اجازهی آدمهر نظری مثل همه»عباس: 

و نوع كار وجود د مودب باشيد و درست حرف بزنيد... كنم. پسر احمد شاملو بودن فضيلت نيست، بايدنون ميبالک

ـ 2را بگيرد و از آدم و عالم طلبكار باشد. برود، يقه اين و آن ست كه كسي مدام به جوال اين و آن ـ سلبي1دارد. 

ش ست كه آدم سرش را بيندازد پايين و نجيبانه كار كند و امضای خود را بسازد، تا مجبور نباشد با مهر پدرايجابي

كنم سرتان را بيندازيد پايين و كار كنيد ست. توصيه مي. راه سومش هم بيكاریداينجا و آنجا شلنگ تخته بينداز

 «ای نيستيد كه برای نويسندگان و شاعران و آهنگسازان جا تعيين كنيد.تان. شما در اندازهروی خودتان و ادبيات

به عنوان نويسنده شما مصداق روشني دارد. سر پايين انداختن اتفاقا همان صفتي بود كه در مورد شما »سيروس: 

تبعيدی در اين چند ساله به خوبي مسئوليت سر فرود آوردن را عميقا به تاريخ نشان داديد. يك كلمه در باب 

ها و تجاوز به مردمِ تان را دولت آلمان قطع كند. در خونريزیكتابفروشي ترسيد سوبسيدران ننوشتيد چون ميمهاج
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گي بودم اما پناهندگي تر نرفت... من در اوج گرسنهبوته و بلبل آن طرفهيچ جغرافيايي، زبان شما از گل و 

بار آلمان را رد كردم و به پيشنهاد دولت سوئد برای خاموش ماندن ارزشي ننهادم. حاال شما با اين پرونده خفت

ه بخورد اگر كنيد!! جای خنده هست برار... هنگامي كه دری به تختتان داريد سيروس شاملو را نصيحت ميسياه

جاهالن چپ قدرت فرهنگي را به شما دادند در مورد ارشاد به  من اقدام فرماييد فعال ريگ ته جويبار هم نيستيد. من 

داني كنم ادعای تعهد و ميرزابنويسي و داستان تقلبي اتوبوس مرگ را كه برای شما ناندوستانه به شما پيشنهاد مي

  «رشت برگرديد. شده، كنار بگذاريد و به شاليزارهای

گيرند و آدم بايد مدام كار دهند، سوئد چرا. در آلمان سخت ميدر آلمان برای كار فرهنگي سوبسيد نمي»عباس: 

ی بزرگي گرفت، و خوشبختانه جايزه 2001های من به عنوان رمان برگزيده سال كند. خب البته يكي از كتاب

خب هر كسي بايد جوری نان بخورد، نه؟ باور كنيد اگر ايران بودم  گيرم.كتابم به آلماني مي 5التاليفي برای حق

خورم، عالوه بر اين كه يك كتابفروشي بزرگ هام نان ميكردم. اينجا من با نوشتهرفتم با افتخار شاليكاری ميمي

حق التاليف كنند و هم دارم. اما شما چه خوب كرديد پناهندگي را نپذيرفتيد چون اينجاها به كار آدم نگاه مي

ی متعهد ماكسيم گوركي خدابيامرز بود. من نيستم. يكي از داليل تريد... نويسندهپردازند. شما در ايران موفقمي

من برای دلم « تعهد هنر مرگ هنر است»ای بود با عنوان محكوميت من در دادگاه مطبوعات جمهوری اسالمي مقاله

 (103)«نويسم و به هيچكس هم تعهدی ندارم.مي

ای يا شاعری تعريف و تمجيد كند، صرفا برای معموال خاطرات عباس معروفي بر اين روال است كه اگر از نويسنده

ای از اين است كه در انتها به تعريف و تمجيد آن نويسنده يا شاعر از عباس معروفي برسد. برای مثال در خاطره

نژاد را تا سطح ستايد. علياش را ميبينياو را و روشنو  كندنگار ايران ياد مين روزنامهترينژاد، بزرگسيروس علي

ای به سيروس از من دعوت كرد كه برای انجام مصاحبه»برد تا در نهايت به آنجا برسد كه: اوريانا فاالچي باال مي

 گفت: آن مسئول آدينه( اتاقي را نشان داد ووجو كردم، زاكری )مديررسدفتر مجله آدينه بروم. وقتي رفتم و پ

گويد كه برای دهد. معروفي مينژاد ابتدا خيلي سرد جواب سالم معروفي را ميسيروس علي« جاست. رفتم داخل.

گويد خود شما. من عباس پرسد چه كسي از شما دعوت كرده است؟ عباس ميمصاحبه آمده است. سيروس مي

 ايستد...خبردار مي ل عباسشود و فوری مقابمعروفي هستم. سيروس ناگهان دستپاچه مي

سازد و بعد مي« شاعر ملي»از شاملو، خصيصه را دارد. همين نيز روش عباس معروفي در نقل خاطره خود از شاملو 

ترين ستايد و او را بزرگاش چاپ كند. زبان شاملو را ميكند كه شعری از او را در مجلهشاملو به او التماس مي

گويد كه شاملو برای يافتن نامد تا سپس بمي« جراح واژه»ياب و ساز و واژهواژه شاعر مسلط به زبان فارسي و شاعرِ

 گرفته است! از عباس معروفي كمك مي هاواژه
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عباس معروفي كه ديگر حنايش رنگي ندارد، برای تحقير شاملو و متقابال بزرگ كردن خود، دست به دامان كسي 

خودش است  واليتيكه همشود ميته باشد. دست به دامن شاعری اش خريدار داشكند صحبتشود كه خيال ميمي

بودن نيز با عباس معروفي اشتراک دارد. اين شاعر « خنثي» یو در راديو زمانه همكارش. شاعری كه از نظر خصيصه

وقال به پا كند و سپس عباس معروفي حول آن قيلای تعريف مي. رويايي خاطرهیداهلل رویاییكسي نيست جز 

  (104)اش به گوش همگان برسد.دمد كه صدایكند و چنان در بوق اين خاطره مييم

افتد و هرچه از شاملو، قلم هرز عباس معروفي به كار مي« زداييتقدس»ی ، به بهانه«رويايي»ی ی اين خاطرهدر حاشيه

ش به دليل همين مهارت است، انامد كه شهرتمي« چينويترين»نويسد. شاملو را شاعری خواهد مياش ميدل تنگ

اين است كه  بيندآنچه معروفي نميماند!! نام ميداند، گمنمي« چينيويترين»ي چون و شاعر بزرگي مثل يداهلل روياي

اش، و از همه بيشتر زندگي ها، مقاالت، رفتارقدم بود. گفتگوها، سخنرانياز خود پيش« زداييتقدس»احمد شاملو در 

 مدعاست.گواهي بر اين 

تر از آن است كه بخواهد در نقل رويايي بزرگ»گيرد: تر ميربطای بينتيجه ،از اين همه در ادامه عباس معروفي

حال بخشي از نقل خاطره، ای به تخريب كسي بپردازد كه باهاش رفيق بوده و خاطراتي با او داشته است. با اينخاطره

ای از رفتار آفرينشي شاملو را گوشه. به عدالت تقسيم شده استهميشه افشاگری است. و در اينجا افشاگری 

شناختند، اين مطلب عجيب و غريب نيست. از جمله تاباند. و البته برای بسياراني كه شاملو را از نزديك ميبازمي

لماني، های روسي، آهايي از زباندانست اما او كتابدانم كه شاملو زبان خارجي نميبرای من. من حتا خوب مي

راستش شاملو كلمه به كلمه ترجمه . اسپانيايي، انگليسي، فرانسوی و چند زبان ديگر ترجمه و منتشر كرده است

پرست ما ی بتجامعه. دادگرفت و آن را به زبان فارسي به زيباترين شكلي تغيير ميكرد بلكه حس عبارت را مينمي

نامه و با ياری كساني به ترجمه كتابي نست، او به كمك يك لغتداهرگز نپرسيده كه شاملو اصالً زبان خارجي نمي

 (105)«كرد.اقدام مي

دان؛ به نويس، هنرپيشه، نقاش، موسيقينويس، نمايشنامه و فيلمنامهی بسيار دارد تا در كنار رمانعباس معروفي عالقه

را شعر  شهاي«عمودنوشته»را شاعر و داند كه خود عنوان شاعر هم شناخته شود. او در حالي شاملو را مترجم نمي

به مخاطب حقنه « شاعر»خود را به كار گرفته است تا خود را به مثابه « امكانات»های اخير تمام داند. او در سالمي

توانند پرتره يا يك اسب كند كه چون نميبرای معرفي كساني استفاده مي« فريبكاری كوبيستي»كند. او از اصطالح 

آورند. همين موضوع در مورد شاعراني كه وزن  و بحور شعری را روی مي« كوبيسم»بكاری به سبك بكشند، با فري

كننده ی انحرافي ديگر، خود فريبكاری است. يك فريبكاری مرعوبمسئله»«نويسد: دانند نيز صادق است. مينمي

افاعيل و بحور شعر، يكباره شعر  يا مثل شاعراني كه بدون آگاهي از« فريبكاری كوبيستي»گويم كه من به آن مي

 [   85بهمن  30]راديو زمانه ـ  «.كنندشعوری ميسرايند، و ديگران را متهم به بيسپيد و حجم مي
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در پايان اين بخش  جا دارداست. « شاعر»در مقام خودش معروفي پيش از هر كس ديگر اين تز عباس مصداق اما 

 هم بخوانيم. باس معروفي را باعهای يكي از شاعرانه

 كنميبه تو فكر م يوقت»

 شوديمن نو م سال

 كننديدر م توپ

 قلبم یتو

 قرمز تنگ بلور يماه و

 زنديم پشتك

 (061)...«تيهاخنده یبرا
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 های بخش دومیادداشت
 .96، شماره چهارم، پاييز «گفتگو با فصلنامه الفبا»ـ عباس معروفي ـ 1

 .69، بهمن و اسفند 12و  11، نشريه كلك شماره «نويسي امروزميزگرد داستان»ـ عباس معروفي ـ 2

  ـ به نقل از سايت رسمي انتشارات ققنوس.  85تير  15مراسم بزرگداشت عباس معروفي ـ 3

 .1392اسفند  15، ايرنا «عباس معروفي مجوز چاپ دوباره سمفوني مردگان را گرفت.»ـ 4

 .96، شماره چهارم، پاييز «فصلنامه الفباگفتگو با »ـ عباس معروفي ـ 5

 ـ همان.6

 .147، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 7

 .1381اشرف درويشيان، ـ گفتگوی م.روانشيد با علي« ها كه كم شدندی آنبه جای همه»ـ 8

 .90، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 9

 .1392، تلويزيون صدای آمريكا، «رهپرت»ی شيدای نوشتن، برنامه»ـ عباس معروفي ـ 10

 (1362(، آن شصت نفر )چاپ دوم 1361(، آن شصت نفر )1360(، انوشيروان ظالم )1359ـ روبروی آفتاب )11

 .2012آگوست مجله شهروند، ، گفتگو با حسن زرهي. «سازداين بده بستان جهان زيبايي مي»عباس معروفي ـ ـ 12

 .96، شماره چهارم، پاييز «فصلنامه الفباگفتگو با »ـ عباس معروفي ـ 13

 ـ همان.14

 .1392، تلويزيون صدای آمريكا، «پرتره»ی شيدای نوشتن، برنامه»ـ عباس معروفي ـ 15

 شناسي و فرهنگ.محمد چرمشير ـ گفتگو با امين عظيمي، سايت انسانـ 16

 .22، ص«نيمه تاريك ماه»ـ هوشنگ گلشيری ـ 17

 .2017جوالی  6، نشريه شهروند، «سات ادبي دهه شصت به روايت ناصر زراعتيهوشنگ گلشيری و جل»ـ 18

 .25، ص«نيمه تاريك ماه»ـ هوشنگ گلشيری ـ 19

 .26ـ همان. ص20

 .96، شماره چهارم، پاييز «گفتگو با فصلنامه الفبا»ـ عباس معروفي ـ 21

 .2012جوالی  19، شهروند «چشم آقای سمندريان»ـ عباس معروفي ـ 22

 .1392، تلويزيون صدای آمريكا، «پرتره»ی شيدای نوشتن، برنامه»عباس معروفي ـ  ـ23

از دانشگاه « مذهب»ی التحصيل رشتهشيخ غالمحسين تبريزی، فارغو فرزند  1326محمدطه عبدخدايي ـ متولد ـ 24

اولين رئيس مركز هنرهای نمايشي كشور؛ و در ( و 1358او اولين مسئول هنری راديو )تا نيمه  كومياس مادريد است.

و مشاور وزير ارشاد در دوره وزارت خاتمي و دبير اولين جشنواره تئاتر  از اعضای ستادِ تبليغات جنگهای بعد، سال
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( كه منجر به 1371در زمان وقوع انفجارِ سفارت رژيم صهيونيستي در آرژانتين )بود. عبدخدايي  1361فجر در سال 

 نفر شد، به عنوان رايزن سفارت ايران در اين كشور مشغول به كار بود. 22ن كشته شد

 . 96، شماره چهارم، پاييز «گفتگو با فصلنامه الفبا»عباس معروفي ـ ـ 25

به دانشكده هنرهای دراماتيك )ظاهرا دانشگاه را تمام  57، ورودی سال 1339سيدمهدی شجاعي ـ متولد ـ 26

های عباس معروفي در ایدورهگي از همه مجيد مجيدی و عبدالحي شماسي، همهكند(. شجاعي به همرانمي

در  59و  58اند. آثار سيدمهدی شجاعي از سال عباس معروفي بوده« دوستان عزيز»دانشكده هنرهای دراماتيك و از 

جمهوری  شود. صاحب انتشارات نيستان و به مدت هشت سال مسئول صفحات فرهنگي روزنامهمطبوعات چاپ مي

اسالمي بوده است. سردبير ماهنامه صحيفه، مدير انتشارات برگ. مسئوليت داوری چند دوره از جشنواره فيلم فجر، 

های هنری و فرهنگي المللي فيلم كودک و نوجوان و جشنواره مطبوعات از فعاليتجشنواره تئاتر فجر، جشنواره بين

س مجمع هنرمندان مسلمان. موسس انجمن قلم ايران، عضو روند. موسشمار ميبه 75تا  65های او طي سال

سرپرستي عضويت در شورای سياستگزاری حوزه هنری، مديره كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، هيئت

 در كارنامه او ثبت است. دائرةالمعارف امام حسين )ع( و...

تأسيس شد و پس از چند ماه به « اسالمي كانون نهضت فرهنگي»تحت نامِ  1357حوالي سال « هنری حوزه»ـ 27

پيوست. « سازمان تبليغات اسالمي»به  1360تغيير نام يافت. دست آخر در ابتدای دهه « حوزه انديشه و هنر اسالمي»

مزدان حكومتي در مقابل نويسندگان و روشنفكران بهای از جوانان و قلمهدف از تشكيل اين سازمان گشودن جبهه

اين سازمان بود كه با استفاده از امكانات مالي « محصوالت»يكي از  محسن مخلمبافديش بود. مستقل و آزادان

پور )شاعر(، طاهره صفارزاده )شاعر و ارتقاء پيدا كند. قيصر امين« فيلمساز»به يك « بازجو»حكومتي توانست از يك 

نهاد فرهنگي ـ »اصطالح ی اين بههشديكي از موسسين حوزه( و مرتضي آويني )آچارفرانسه( از فعاالن شناخته

های پور، احمد عزيزی و... از ديگر اعضای حوزه بودند كه در سالاهلل سلحشور، رسول مالقليبودند. فرج« هنری

 های حكومتي صاحب اسم و رسمي شوند.وزور دستگاهبعد توانستند به ضرب

 .2012با عباس معروفي، مجله شهروند دوم آگوست ـ ديدار و گفتگو « سازداين بده بستان جهان زيبايي مي»ـ 28

جای تاسف است كه ما از جزئيات گفتگويي كه در مسجدی در هزاروچهارصد سال پيش ردوبدل شده است ـ 29

اند برای ما تا اين اندازه مبهم و نامشخص اطالع داشته باشيم ولي وقايعي كه تنها سي سال پيش روی داده« دقيقا»

ها اش در آن سالهایهای اختصاصي او بارها در مورد فعاليتطبان عباس معروفي در سايتباشد. اتفاقا مخا

های متعددی كه با معروفي انجام تر آن كه حتي در مصاحبهاند. عجيباند ولي هيچگاه پاسخي دريافت نكردهپرسيده

آلود زندگي او نكرده های مهكننده هيچ تالشي در جهت تدقيق يا وضوح بخشيدن به اين سالشده است، مصاحبه

 است. 
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 ـ مرسده بايگان )همسر حشمت سنجری( ـ سايت رسمي حشمت سنجری.30

 زندگينامه حشمت سنجری ـ سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.ـ 31

 ، سايت رسمي حشمت سنجری. «هميشه به خاطر اين مَردُم»ـ عباس معروفي ـ 32

 1371تا  1366در قم به دنيا آمده است. او از اعضای جهاد دانشگاهي بود كه از سال  1337علي منتظری در سال ـ 33

به رياست مركز هنرهای نمايشي منصوب شد. تاسيس و مديريت گروه تلويزيوني شاهد، از ديگر كارهای او است. 

مجيدی، حسن ضرغامي، محمود عزيزی و... توان عباس معروفي، مهدی شجاعي، مجيد از دوستان و همكارانش مي

من عضو گروهي تئاتری در شهر قم بودم و دوران دبيرستان و دانشگاه در زمينه تئاتر »گويد: را نام برد. خودش مي

ها نهضتي را طراحي كردند كه كردم. بعد از پيروزی انقالب دانشجويان دانشگاه در مقابله با وضعيت دانشگاهكار مي

جمهور بود. من هم جزوی از آن جريان با عنوان وقت معتقد بود اين نهضت برای سرنگوني رئيس رئيس جمهور

جمهور نبود. بعدها از دل اين جنبش، نهاد جهاد شان سرنگوني رئيسبودم كه اصال هدف« انقالب فرهنگي»

 (97سفند ، اول ا«های مديريت تئاتر در دهه شصتناگفته»، )علي منتظری، «دانشگاهي شكل گرفت.

 مراجعه كنيد. 30ی م. دالشوب، نشر الكترونيكي، ص، نوشته«انقالب يا كودتای فرهنگي»ـ در اين زمينه به كتاب 34

است، چرا كه پس از آن و بعد از  58های سال ی هنرهای دراماتيك، ورودیی دانشكدهـ منظور از آخرين دوره35

ها نيز دانشكده ها عمال تعطيل شد و پس از بازگشايي آنانشگاه، د59در فروردين و ارديبهشت « انقالب فرهنگي»

هنرهای دراماتيك با دانشگاه فارابي، دانشكده هنرهای تزييني، هنرستان عالي موسيقي و هنركده موسيقي ملي ادغام 

 تغيير داده شد.« دانشگاه هنر»و نام آن به 

چنان . 1398بهمن  21، روزنامه اعتماد، «وهفتسيصدوپنجاههای ناآرام هزاروهنر و خيابان»پور ـ ـ فرهاد مهندس36

هم نه در مركز موسيقي بلكه در مركز هنرهای پور، حضور عباس معروفي را ـ آنشود فرهاد مهندسكه مشاهده مي

داند. چنان كه قبال نقل كرديم، همسر حشمت سنجری هم حضور مي 1366های قبل از نمايشي ـ مربوط به سال

 را تاييد كرده بود. 58وفي در اداره روابط عمومي وزارت ارشاد، در سال عباس معر

  .1362بهمن  22، 8، ص«نشريه ويژه دومين جشنواره سراسری تئاتر فجر»ـ محمدطه عبدخدايي ـ 37

 .2012ـ ديدار و گفتگو با عباس معروفي، مجله شهروند دوم آگوست « سازداين بده بستان جهان زيبايي مي»ـ 38

 اصل، تاريخ شفاهي ايران.رضا ناجيانگويي محمدخاطرهـ .« هايي كه مبارز و ناشر شدندكالسيهم» ـ39

 ـ همان.40

 اسناد مركز» سايت در . ]الزم به ذكر است كه1394، مركز اسناد حقوق بشر، مرداد «شهادتنامه عباس معروفي» ـ41

 توسط بشرحقوق رعايتعدم قربانيان از بسياری های«شهادتنامه» آن در كه دارد وجود بخشي ،«ايران بشر حقوق

 سايت در ولي نيافتيم، معروفي عباس از ایشهادتنامه سايت اين فارسي بخش در است. شده آرشيو ايران حكومت
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 كرده استفاده منبع اين از نگارنده بخش اين در دارد. وجود معروفي باسع از مفصلي نسبتا یشهادتنامه آن انگليسي

  است.

I worked as a high school teacher in Tehran when I was around 26 to 27 years old. After that, I 

was given a post at the Roudaki Hall, where, for three and a half years, I managed public 

relations, the symphony orchestra and theatrical performances. 
 .1379ـ مصاحبه االهه بقراط با عباس معروفي، نشريه اينترنتي ژورناليست، دی « شود.انسان در هنر كريستال مي»ـ 42

 .1394، مركز اسناد حقوق بشر، مرداد «شهادتنامه عباس معروفي»ـ 43
It took me five years of constant effort to get this privilege and obtain the authorization to 

publish. 
 .96، شماره چهارم، پاييز «گفتگو با فصلنامه الفبا»ـ عباس معروفي ـ 44

 های صوتي سخنراني سعيد امامي در دانشگاه همدان.ـ فايل45

 .2012ـ ديدار و گفتگو با عباس معروفي، مجله شهروند دوم آگوست « سازداين بده بستان جهان زيبايي مي» ـ 46

.        1370برای مطالعه پرونده معروفي كمي عجيب است، آن هم در سال « كامپيوتر»از « عاماهلل قتلآيت»ی ـ استفاده47

های دادستاني و ر در ادارات رايج بوده بلكه مدارک و پروندهكه در آن سال نه تنها استفاده از كامپيوتدر اين

های انقالب نيز به صورت الكترونيك درآمده  و وارد سيستم شده باشند؛ و ابراهيم رئيسي هم به استفاده از دادگاه

برای نخستين »رايانه مسلط بوده است، ترديد است. مطابق آنچه در تاريخ استفاده از رايانه در ايران نوشته شده است 

هزار دستگاه وارد كشور شد و در  200خورشيدی بود كه كامپيوتر به صورت انبوه و در حد  71يا  70بار در سال 

، 1396های انتخاباتي رياست جمهوری در سال همچنين در طي فعاليت« ها قرار گرفت.اختيار ادارات و سازمان

اهلل هاشمي رفسنجاني را به كسي قديمي از مرحوم آيتاسحاق جهانگيری در صفحه شخصي خود در توييتر، ع»

در بازديد از اولين كامپيوتر »همراه خود و جمعي از اعضای دولت سازندگي منتشر كرده و درباره آن نوشته است: 

محمد بشارتي در تصوير نوربخش و عليهايي چون مرحوم دكتر محسنبا توجه به حضور چهره. «وارد شده به ايران

اولين »)مهرداد خدير ـ  .«72است و به احتمال زياد سال  70ان حدس زد كه اين عكس مربوط به اوايل دهه تومي

 .96خرداد  27، سايت عصر ايران، «كامپيوتر در ايران؛ هويدا، هاشمي يا شاملو؟

 ز:دادند عبارت بودند ا« هاآن»ی دادگاه گردون و معروفي كه حكم به برائت ـ اعضاء هيئت منصفه48

 (1373مصطفي محقق داماد  )رئيس بازرسي كل كشور تا سال 

 محمدتقي فاضل ميبدی )از نزديكان به منتظری و محمد خاتمي(

 (72ـ  73احمد پورنجاتي )معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

مديرمسئول و پژوهان كشور و رئيس انجمن اديان و مذاهب حوزه علميه قم، محمدجواد صاحبي )عضو شورای دين

 (1358مسئول آموزش عقيدتي سياسي نيروهای عملياتي سپاه ، 1364ـ  1378« كيهان انديشه»سردبير مجله 
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 (68ـ  84جمهور ـ گودرز افتخارجهرمي )مشاور حقوقي رئيس

 (68ـ  76جمهور هاشمي رفسنجاني مهاجراني )معاون امور حقوقي و پارلماني رئيسـ عطاءاهلل 

 تحريريه كيهان و اطالعات و بعدها مشاور فرهنگي رئيسنگار و از اعضای هيئتـ جالل رفيع )نويسنده و روزنامه

 جمهور خاتمي(.

ـ  72وزير ارشاد نيز علي الريجاني بود. )دند. ( دادستان دادگاه انقالب بو68ـ  73ـ آقای ابراهيم رئيسي در آن مقطع )

71) 

 .96، شماره چهارم، پاييز «گفتگو با فصلنامه الفبا»ـ عباس معروفي ـ 49

 . 1397اسفند  19ـ محمدتقي فاضل ميبدی ـ انصاف نيوز، 50

 .96، شماره چهارم، پاييز «گفتگو با فصلنامه الفبا»ـ عباس معروفي ـ 51

 .1372، فروردين 21ـ  22ر خلوت انس، گردون، شماره ـ عباس معروفي ـ حضو52

 ـ همان.53

 ـ همان.54

 .1374، آذر 52ـ عباس معروفي ـ حضور خلوت انس، گردون شماره 55

 ـ همان.56

 ـ همان.57

 ـ همان.58

 ـ همان. 59

 ـ همان.60

 فراهاني اخذ شده است.نوشته خانم عذرا « های مطبوعاتي در ايراناسناد و پرونده»رای دادگاه از كتاب ـ 61

 .8/2/95، روزنامه شرق، «های مرد پشت پرده كيهانناگفته»ـ حسن شايانفر ـ 62

 ـ همان.63

 .1394، آبان «ویثريا تي»شهريار زرشناس ـ ـ 64

 «سودای سكوالريسم: رمزگشايي از زندگي و كارنامه سيدمحمد خاتمي»ـ سيد ياسر جبرائيلي ـ 65

 دانشكده هنرهای دراماتيك. ـ سايت و صفحه66

سه سناريوی سياسي »، متن نامه معروفي به گونترگراس، از مقاله «آينه انديشه»دسترسي به مجله ـ به دليل عدم67

 ی بهرام رحماني، نقل شده است.نوشته« عباس معروفي در يك سال گذشته

 قل از سايت رسمي انتشارات ققنوس.، به ن 85تير  15 ،مراسم بزرگداشت عباس معروفيـ محمدرضا پريشي ـ 68
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 .2004ژانويه  26سي بي، بي«نژادمصاحبه با سيروس علي»ـ 69

 .96، شماره چهارم، پاييز «گفتگو با فصلنامه الفبا»ـ ـ عباس معروفي ـ 70

 ـ همان.71

 .2004ژانويه  26سي بينژاد، بيمصاحبه با سيروس عليـ 72

 .96، شماره چهارم، پاييز «فصلنامه الفباگفتگو با »ـ عباس معروفي ـ 73

 ـ همان.74

 ـ همان.75

 ـ ؟ 76

 .1379ـ مصاحبه االهه بقراط با عباس معروفي، نشريه اينترنتي ژورناليست، دی « شود.انسان در هنر كريستال مي»ـ 77

 .23)جلد پنجم(، ص« روايتي از ادبيات فارسي در تبعيد»گل ـ ـ مليحه تيره78

 . 25ـ همان، ص79

 .25ـ همان، ص80

 .25ـ همان، ص81

 .28ـ همان، ص82

 .30ـ همان، ص83

 .31ـ همان، ص84

 .42و  41ـ گردآوری و تدوين مجيد مشيدی، صص« تبعيديان و موزه جماران»ـ ـ 85

 .44ـ همان، ص86

 .174و  173همان، صص ـ 87

 .27ـ همان، صـ 88

 .83و  82ـ همان، صص 89

 (1394آذر  2. )2015نوامبر  23سي، بي، بي«زنممن يك »ـ عباس معروفي ـ 90

 .1382آبان  14، «مصاحبه با رضا شكراللهي، وبالگ خوابگرد»ـ عباس معروفي ـ 91

بنده كتاب سمفوني مردگان و ساير آثار آقای عباس معروفي را نخوانده بودم... چند سال پيش كه به لندن »ـ 92

بنده خواستند كتاب سمفوني مردگان را به انگليسي ترجمه كنم. با آن كه  آمدند، فيض ديدار با ايشان دست داد و از

كتاب را نخوانده بودم، نام بلندآوازه ايشان )البته به همراه مبلغي به همان اندازه بلندآوازه!( كافي بود بنده با كمال 

M
.d

ela
sh

oo
b



 
125 

ه و درخور مقايسه با ميل اين كار را به عهده بگيرم. رمان را كه خواندم، متوجه شدم اثری است بس ارزند

 «های شكسپير.تراژدی

به انگليسي ـ نقل از مصاحبه الهام يكتا با خنجي، « سمفوني مردگان»سي و مترجم بيعلي خنجي، مجری بيلطف

 سايت رسمي انتشارات ققنوس.

را كه « تابروبروی آف»ها بودند؟ اگر مجموعه داستان اول عباس معروفي كدام «كتاب دو»ـ به ياد بياوريم كه 93

انجام »كتاب مصوری برای كودكان كه انتشارات « انوشيروان ظالم»ماند هيچ اثری از آن نيست كنار بگذاريم، مي

آن »منتشر كرده بود، و نمايشنامه  1360های ايدئولوژيك و اسالمي برای نوجوانان ـ در سال ـ ناشر كتاب« كتاب

الملل و وزارت ارشاد اسالمي در خلفای سُني ـ كه توسط نشر بينبه دست « كشيشيعه»ـ روايتي از « شصت نفر...

گويد، آيا مي« سازی برای عوامل نظامكتاب»تجديدچاپ شده بود. احمد شاملو از  1362چاپ و در سال  1361سال 

وني سمف»ی واقعي او بپرسيم نويسنده« شعرهای عاشقانه»اگر با توجه به نثر مقاالت عباس معروفي و اين اواخر 

های اول در مقابل سواالت در مورد نقاط مبهم مضمون ايم؟ چرا در مصاحبهربطي كردهكيست، سوال بي« مردگان

ها دهد؟ آيا پاسخرود ولي بعد از مدتي در مقابل همان سوال با ريز جزئيات توضيح ميرمان از پاسخ دادن طفره مي

شود و تبديل به يك منتقد اش پيدا مياگهان از كجا سروكلهبه ن« الهام يكتا»شده است؟ از جای ديگری ديكته مي

ای در نقد ادبي داشته است؟ سواالت فراوان است چه سابقه« سمفوني مردگان»شود، تا قبل از جدی ادبي تبديل مي

؟ اول اين كه هر كس ديگری هم كه اين « عباس معروفي»های فوق، به اين برسيم كه چرا ولي شايد پس از سوال

اش پرسيد. دوم اين كه خصوصيات شخصيتي عباس معروفي شد همين سوال را دربارهقش را بازی كرده بود، مين

های بيمار گي و نشانهبرای اين كار بسيار مناسب بود. آدمي خودشيفته و متوهم. پيش از اين درباره خودشيفته

های چخوف را قلم بود )سال ها داستانايم. عباس معروفي تا حدودی دست به خودشيفته به قدر كافي نوشته

های يك نفس و بلندپروازیالتحصيل دانشگاه هنر بود. و مهمتر از همه اعتمادبهرونويسي كرده بود(. باهوش و فارغ

بود، بايست تا حدودی از امكاناتي خاص برخوردار ميآدم خودشيفته را داشت. سوم اين كه شخص مورد نظر مي

های فرهنگي و برخورداری از روابطي خاص با مسئوالن و مديران امور هنری و فرهنگي. رصهدارای امكاناتي در ع

توانست نقش تاثيرگذاری داشته توانست عضو كانون شود ولي نميهر كسِ ديگری بدون اين مشخصات نهايتا مي

 های موقت كانون ايفای نقش كند.     باشد و بتواند در تصميمات شوراها و كميته

 .2014شيد، سوئد ـ گفتگو با احمد شاملو، به كوشش م.روان« به جای همه آنها كه كم شدند»ـ 94

 .1390دی  30، راديوفردا، «كندآفرينش هنری الزام مبارزه را كم نمي»ـ عباس معروفي ـ 95

ايد. و شتهيك روز براهني به من گفت: سمفوني مردگان يك شاهكار است، اما شما اين شاهكار را اتفاقي نو»ـ 96

شروع كرد از چامسكي و اشكلوفسكي و دريدا حرف زدن. بهش گفتم: من با اشكلوفسكي و دستور زبان رمان 
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ی ها بعد در نشريهنويسم. در دنيای رمان شما اصالً حريف من نيستيد خوراک من نيستيد. سالمي غريزینويسم. نمي

نويسد. بله. سگ هم وقتي مي غريزیمعروفي به من گفت كه »ای به شخصي نوشته بود: نيمروز لندن در نامه

نويسم ت... يك رمان ديگر ميخب اين حرفها جواب دادن نداش« كند.بلند مي غريزیخواهد بشاشد يك پاش را مي

 (96، شماره چهارم، پاييز «گفتگو با فصلنامه الفبا» )عباس معروفي،« وند بروند ته شب.كه سوسك ش

 «سه سناريوی سياسيِ عباس معروفي در يك سال گذشته»ـ بهرام رحماني ـ 97

 .2004ژانويه  26سي بينژاد، بيمصاحبه با سيروس عليـ 98

 «گلشيری مرا زخمي كرده است!» ـ عباس معروفي ـ99

ای به اين تناقضات اشاره كرده باشد نيز، جناب معروفي از دادن كنندهـ البته بايد بيفزاييم كه حتي اگر مصاحبه100

در همين وزارت ارشاد هستند »...  كند:ای سوال ميكنندهپاسخ صريح طفره رفته است. برای نمونه وقتي مصاحبه

طلبان را هم زير پا رسد حتي خط قرمزهای وزارت ارشاد اصالحكنند كه به نظر ميميكساني آثاری منتشر 

گي وجود دارد، برخي به راحتي مجوز مي گيرند و برخي گويند كه در صدور مجوز دوگانهاند... برخي ميگذاشته

تاب هايتان در ايران گويي در ليستي سياه هستند مجوز نمي گيرند. شما خودتان هم در گروه كساني هستيد كه ك

 .«چاپ مي شوند

موضوع برخوردهای »رود: ی چپ، از دادن پاسخ طفره ميسوال روشن و صريح است ولي عباس با پيچيدن به كوچه

اتفاقا مشكل نظام  دوگانه در جمهوری اسالمي، موضوعي است كه در فلسفه وجودی اين نظام ريشه دارد...

های های متعددی از دين، آزادی و قانون وجود دارد و كال تعريفجمهوری اسالمي هم همين است، تعريف

 [1386تير  5]در گفتگو با كيوان حسيني، راديو فردا ـ « .شودهای گوناگون در اين نظام ديده ميبسياری از پديده

كند اشاره ميگي دهد. او هم به همان دوگانهكننده را به عنوان جواب تحويل او ميدر واقع معروفي سوال مصاحبه

های دانيم كه برخوردها دو گانه است و كتابگي است! بله، ما نيز ميولي سوال درباره چراييِ اين دوگانه

شوند. با اين های نويسندگان مستقل يا منتقد، بدون مانع چاپ مينويسندگان وابسته به حكومت، برخالف كتاب

شود؟! عباس معروفي در ادامه و در تاييد پ شده است و ميهای عباس معروفي در هر شرايطي چااوصاف چرا كتاب

« بازجوی خوب»دهد كه چرا هميشه زند ولي توضيح نميرا مي« بازجوی بد»و « بازجوی خوب»اش مثال حرف

 نصيب او شده است؟!!

وط به آن در ـ ظاهرا عباس معروفي اين خاطره را از روی نِت برداشته است. ما آن را بازآوری كرديم. سند مرب101

 قسمت تصاوير، در انتهای كتاب آمده است. 

 بوک عباس معروفي.ی فيسـ صفحه102

 ـ همان.103

M
.d

ela
sh

oo
b



 
127 

ی از سويي سخيف و از ها( از نقل اين خاطرهديگر كوتوله ی عباس معروفي وين دليل )خواستهـ ما دقيقا به هم104

اما  تواند با جستجويي ساده آن را در فضای مجازی بيابد.ی كنجكاو ميكنيم. خوانندهسويي ناجوانمردانه، پرهيز مي

 1787سال  را در نقد عقايد ايگن دورينگ استاد دانشگاه برلين در« دورينگآنتي»چرا ناجوانمردانه؟!! انگلس كتاب 

شد كه آقای دورينگ ديگر در قيد حيات نبود. به همين چاپ دوم كتاب در حالي منتشر مي 1885نوشت. در سال 

وجدانم در مقابل »... دليل عليرغم لزوم برخي تصحيحات، انگلس حاضر به اين كار نشد. او در مقدمه كتاب نوشت: 

ام مديون باشم كه كنم اين را به حريفدلي است و تصور ميی جكند. نوشته، يك نوشتههرگونه تغيير مقاومت مي

 « تواند چيزی را اصالح كند، من نيز از هرگونه اصالحي خودداری كنم.متقابال آنجا كه ديگر او نمي

پرنسيبي نيز از جايي است ولي اين اندازه بينزد معروفي و رويايي، توقع بي« جوانمردی»و « وجدان»توقع اين حد از 

 ايي بعيد بود.روي

 .  1386دی  21، راديو زمانه، «در هر ستون نوشتن رازی هست»ـ عباس معروفي ـ 105

 «های عاشقانهنامه»عباس معروفي ـ ـ 106
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 و کانون نویسندگان ایران
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 «دوره سوم فعالیت کانون نویسندگان ایران»
 

 (1367)اسفند  امین سال درگذشت نیمایوشیجبزرگداشت سی ـ1
با  60های شعر گوته آغاز شده بود، در تابستان و با برگزاری شب 56دوره دوم كانون نويسندگان ايران كه از سال 

و سركوب تمام نيروهای دگرانديش توسط رژيم تازه به قدرت رسيده، خاتمه  57شكست قطعي انقالب بهمن 

 يافت.

های گسترده، در سازیهای نئوليبرالي و خصوصي، همراه با پايان جنگ و آغاز سياستچند ساله پس از دوره فترتي

   (1)ی شصت سر برآورد.های فعاليت دوباره كانون، از خاک خونين دههنخستين جوانه 69سال 

. بايد های غربي داشته جهان غرب و سرمايه، نظام نياز به ارائه تصوير ديگری از خود ب67سال « اسيركُشيِ»پس از 

 سوی به چرخش بود. خود يزمان آن تا وسویسمت در تغيير پي در نظامشد. ظام اسالمي تغيير داده مين« ويترين»

ی سياسي و اجتماعي ـ ی اقتصاد، ملزومات خود را در عرصههای گسترده در عرصهسازیو خصوصي نئوليبراليسم

با پايان جنگ هشت خورد.  بر سينما و موسيقي و كتاب تكاني حاكم طلبيد. به تدريج فضای خفقانيفرهنگي مي

گشت. خارج « موسيقي ضداستكباری»ی هداد و به تدريج از محدودقي تهييجي كاركرد خود را از دست ساله موسي

مانند  هاييمجلهدر عرصا ادبيات تری داده شد و ی به تصوير كشيدن موضوعات متنوعدر سينما به كارگردانان اجازه

آدينه، دنيای سخن و بعدتر گردون و تكاپو توانستند جواز نشر بگيرند و... اليته تمامي اين اتفاقات زير نظر و كنترل 

 ها و نشريات و نهادهای فرهنگيِ دولتي، به نظرشديدِ نهادهای اطالعاتي و امنيتي در جريان بود. در ميان سيل روزنامه

بخش فرهنگي وزارت اطالعات نيز از »ساز باشند. ی صرفا ادبي و متفاوت بتوانند مشكليهآمد كه يكي دو نشرنمي

دفتر رياست جمهوری هم « های استراتژيكمركز تحقيقات و پژوهش»همان آغاز در كارِ پليسي كردنِ فرهنگ بود. 

 عباس معروفي]كه « تاالر وحدت»در « مركز هنرهای نمايشي ارشاد اسالمي»برای كنترل سينما و « بنياد فارابي»بود. 

بود[ برای كنترل تئاتر طلب نظام، يكي از مديران دو نهاد اخير گيری جناح اصالحدر همان مقطع و همزمان با قدرت

 (2)«ی انديشه و هنر اسالمي هم بود برای تربيت هنرمند و نويسنده و فيلمساز اسالمي و...حوزه» .حضور فعال داشتند

ی روشنفكران را در دستور كار اما حوادث آينده ضعف تحليل نظام را ثابت كرد و بار ديگر حذف فيزيكي گسترده

 «.     نيروهای خودسر»قرار داد، چه از طريق دادگاه و زندان، و چه از طريق 

همزمان با  1368در سال »كند: را چنين توصيف مي 69و  68های منصور كوشان شرايط اجتماعي و سياسي سال

های اروپايي، تصميم داران حكومت جمهوری اسالمي برای دست يافتن به نظر مثبت دولتپايان يافتن جنگ، زمام

ی فرهنگي برای خلع رسد نظام نياز به تبليغات گستردهگيرند به فضای فرهنگي امكان بيشتری بدهند. به نظر ميمي

و ديگر كارگزاران فرهنگيِ نظام،  محمد خاتمیر دارد. آقای سالح كردن روشنفكران و مبارزانِ خارج از كشو
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بخشند. كارگزاران كنند و با تكيه به آن، شرايط انتشار را بهبود ميطرح قانون كتاب و مطبوعات را تدوين مي

فرهنگي كه در راس آنان آقای محمد خاتمي بود، در تدارک ايجاد ويتريني، هرچند خُرد، برای نظام جمهوری 

مي برآمدند. بديهي است چون در اين زمينه هيچ امكاني نداشتند... به ناگزير پذيرفتند كه در اين دوره چند اسال

 (3)«شان ادامه دهند.ی ماهانه، مانند آدينه، دنيای سخن، كلك به فعاليتنشريه

اُمين سال درگذشت نيمايوشيج مراسم چند تن از نويسندگان به اين فكر افتادند تا به مناسبت سي 1367دی ماه سال 

ود و نيز دو ماه كار پر نمهايي كه ابتدا اميدواركننده ميها و تماسگيرغم دوندههای شعر برپا كنند اما بهو شب

اجبار لغو یِ بزرگداشت نيما مجوز داده نشد و بهزحمت بسياری از اهل قلم و اعضای كانون نويسندگان، به برنامه

و بيانگر وضعيت و موقعيت نويسنده و هنرمند ايراني در شرايط سال  ها، متني تاريخيگرديد. اما حاصل آن تالش

 20در تاريخ نام داشت، « گزارش اهل قلم» انجام داد و احمد شاملونهايي آن را  كه ويرايش اين متنبود.  1367

اما با لغو مراسم آن نيز ابتدا قرار بود در شب افتتاحيه مراسم خوانده شود  .نويسنده امضا شد 23توسط  1367دی ماه 

پنداری »شد: پاراگراف آغاز ميبا اين « قلمگزارش اهل » نسخه تكثير و پخش شد. يندر چند منتفي شد. در عوض

ها سرنوشت مقدر اصحاب انديشه و قلم ها و سهروردیالقضاتها و عينها و پورسيناها و بيرونيسرگذشت فردوسي

شان در اين اين سرزمين است. در همين قرن حاضر، دهخدا و نيما و هدايت كه روزهای تولد يا درگذشت

رودررو بودند « ناروا«و « روا»رای نشر آثار و افكار خود با مشكالت بدوی ی عمر بگذرد در همهماهه ميدوسهيك

ها سال، كوشيد آنان را از حيات ادبي جامعه و از متن فرهنگ كشور بروبد و هنوز امروز پس از دهو نظام حاكم مي

ستيزی رهائي از فرهنگ اند و برایها در ابعادی باورناكردني گرفتار همان مسائل و مشكالتدهندگان راه آنادامه

 (4)«گذارند.جوئي عمر ميچارهمشابهي به

آبادی، هوشنگ ثالث، محمود دولتگان اين گزارش عبارت بودند از: احمد شاملو، مهدی اخوانامضاكننده

گلشيری، سيمين بهبهاني، حميد مصدق، محمدعلي سپانلو، محمد محمدعلي، محمد مختاری، مسعود ميناوی، مفتون 

، جواد مجابي، يارعلي پورمقدم، اميرحسن چهلتن، محمد حقوقي، عظيم خليلي، ابراهيم رهبر، ناصر زراعتي، اميني

 پور، اصغر واقدی.كاظم سادات اشكوری، شمس لنگرودی، عمران صالحي، غالمحسين نصيری

ر بود. به همين دليل در وزارت ارشاد اسالمي مشغول به كا عباس معروفي، «گزارش اهل قلم»در زمان تهيه و تدوين 

سمفوني مردگان، تا زمان انتشار مجله »در پای اين گزارش نيست. به عبارت ديگر عليرغم چاپ كتاب  امضای او

، عباس معروفي در ميان نويسندگان و روشنفكران مستقل جايي نداشت. اولين حضور او در 1369در آذر « گردون»

 گردد. برمي 69ها به اسفند ها و نشستجمع
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 (1369نفره )تیرماه زلزله رودبار و جمع پنجـ 2
اين فرصت را فراهم  1369خرداد  31دومين گامِ نويسندگان بعد از حادثه زلزله رودبار برداشته شد. زلزله رودبار در 

ار زدگان و با ابتكار منصور كوشان نشستي برگزآبادی برای كمك مالي به زلزلهكرد تا به به پيشنهاد محمود دولت

ها اعتماد و دسترسي داشت برای شركت در ، از ميان نويسندگاني كه به آن«مسئوليت خود»شود. منصور كوشان به 

گروهي از نويسندگان و شاعران دور هم جمع  1360كند. اين دومين باری بود كه پس از سال اين جلسه دعوت مي

زدگان توافق خواني به منظور كمك به زلزلههای شعر و داستانشدند. در اين نشست بر سر برگزاری شبمي

در دومين جلسه هوشنگ گلشيری ضرورت احيای فعاليت كانون كنند. شود. به همين دليل جلسات ادامه پيدا ميمي

های بعد به رويارويي لفظي نويسندگان با يكديگر . پيشنهاد گلشيری در شبكندنويسندگان ايران را مطرح مي

گيرد. آبادی با گلشيری و گلشيری با براهني در ميدی بين براهني با دولت آبادی، دولتهای تنكشد و بحثمي

سرانجامي وار آن بيكنندگان و شكل دايرهبحث« یی بستهحلقه»ها با دقت در حتي بدون آگاهي از محتوای بحث

ها، شهرنوش و جدل ثبرای دور بعد بح« گيرینفس»بيني كرد. در فرصت استراحت و شد پيشها را ميبحث

های زادهآبادی مثل اشرافهای شهری است و رفتار دولترفتار گلشيری مثل لمپن»»گويد: پور به كوشان ميپارسي

  (5).«دهاتي

جمع نويسندگان را بر ديگر حاضران آشكار « كسوتانپيش»ی مالحظهپور به نوعي تاثير گفتگوهای بيسخن پارسي

آبادی، گلشيری، مجابي و متشكل از براهني، دولت« هيئت پنج نفره»از چند جلسه يك ساخت. به هر رو پس مي

شود تا تصميمات جمع را ت سه ماه ديگر بود( برگزيده ميسيمين بهبهاني، برای مدت سه ماه )كه قابل تمديد به مد

يك زدگان، افتتاح زلهخواني به نفع زلهای شعر و داستاند: تالش برای گرفتن مجوز و تدارک شبگيری كنپي

 های مردمي.آوری كمكحساب بانكي برای جمع

شود. وظايف هريك از اعضا از اين ها تقسيم مينفره بين آن ها بنا به امكانات و روابط اعضای جمع پنجمسئوليت

فاق يكي هوشنگ گلشيری كه امكان مالقات با آقای فيروزان )مدير انتشارات سروش( را داشت، به ات»قرار بود: 

های شعرخواني بگيرند. رضا براهني به اتفاق ديگر ديگر از افراد تالش كنند از طريق او مجوزی برای برگزاریِ شب

ی بررسي كتاب( به چنين امكاني دست اعضای انتخاب شده تالش كنند در نشست با آقای موسوی )مدير اداره

)رئيس مركز نشردانشگاهي( كه در آن كار  ا آقای پورجوادیآبادی با همراهيِ يكي ديگر از دوستان، بيابند. دولت

نفره گشايش يك حساب بانكي بود. مدت زمان كرد، فرصتي را به دست بياورد. مسئوليت ديگر گروه پنجمي

  (6)«ماموريت گروه پنج نفره نيز شش ماه تعيين شد.

زدگان ويسندگان به بهانه كمك به زلزلهجلسه اعضای كانون ن»كند: اساس ادعا ميعباس معروفي در سخناني بي

آبادی و با اصرار من برگزار شد، و بعد باز همه رفتند دنبال كار به همت گلشيری و دولت 1369رودبار در سال 
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قدر بر ضرورت تشكيل كانون تأكيد كرديم كه مدت كوتاهي خودشان. آن روزها گردون تازه پا گرفته بود و ما آن

 (7)«جمع مشورتي كانون نويسندگان در خانه اعضای كانون تشكيل شد. های منظمبعد، جلسه

آبادی و به همت منصور كوشان ، جلسه مورد نظر به پيشنهاد دولت«ادعای معروفي»چنان كه گفته شد برخالف 

 گي از( يا هنوز در خدمتِ وزارت ارشاد بود يا به تازه1369تير  27برگزار شد. عباس معروفي در آن تاريخ )

های مديريتي خود بركنار شده بود. چنين شخصي در موقعيتي قرار نداشت كه در حضور نويسندگان عضو پُست

تازه پا « گردون»گويد شود كه معروفي در ادامه ميكذب اين ادعا زماني روشن مي«. اصرار كند»كانون بر چيزی 

عد از جلسه زلزله؛ ضمن آن شد يعني پنج ماه بمنتشر  1369گرفته بود! در حالي كه نخستين شماره گردون يكم آذر 

 بعد از جلسه زلزله!...« مدتي»شود نه آغاز مي 72منظم جمع مشورتي از سال  هایكه نشست

بين، بشارت گشايش سياسي و ی اول مجله گردون،  همچون پيامبری آيندهعباس معروفي در سرمقاله خود در شماره

مقدمه از تشكيل نهاد صنفي نويسندگان در ، بيو بدون وجود هيچ زمينه دهدهای پيش رو مياجتماعي در سال

نويدی كه « اهل قلم به زودی صاحب تشكل صنفي خواهد شد!»كند: دهد و اعالم ميای نزديك خبر ميآينده

امسال... »دولت بيرون آمده است: « وزيرِ»ی در دست اجرای يك نگار، بلكه از برنامهپنداری نه از قلم يك روزنامه

دهند، امتياز ها فيلم نمايش ميالمللي فيلم كودک در اصفهان با موفقيت برگزار شد. دهی بيننخستين جشنواره

هايي شود كه بايد ديد، آهنگهايي اجرا ميهای تئاتر، نمايشی جديد صادر شده است، در سالنچندين نشريه

ها دچار آسيب قيمت پيش از اينی بيبيشتری بكنند و اين گنجينهساخته خواهد شد، قرار است به آثار باستاني توجه 

 (8)«نشود، اهل قلم به زودی صاحب تشكل صنفي خواهند شد، صدها كتاب انتشار خواهد يافت و...

شكل گرفت و قرار شد ظرف سه ماه گزارش ماموريت خود را ارائه « نفرههيئت پنج»يا « جمع زلزله» به هر ترتيب

كنند و در آن از حقوق عوض آن، بدون هماهنگي با جمع، اعضای هيئت در ميزگردی شركت مي بدهد ولي به

ها رای داده بودند را به كنند، در حالي كه در آن زمان نمايندگي جمعي از نويسندگاني كه به آنشان دفاع ميفردی

در نگيخت. جريان از اين قرار بود كه داشتند. همين موضوع اعتراضات و انتقادات برخي از نويسندگان را برا عهده

اتحاديه »دهد كه با تيتر )جمع زلزله( انجام مي« جمع پنج نفره»فرج سركوهي گفتگويي با اعضای   1369شهريور 

نويسد: باره ميشود. فرج سركوهي در اينمجله آدينه چاپ مي 49ی در شماره« صنفي نويسندگان، نياز اساسي است

چاپ با  1360ضرورت فعاليت علني و احياء كانون گفتيم و از سانسور... پس از هجوم و ضربه در اين ميزگرد از »

  (9)«اين ميزگرد در آدينه، اول بار بود كه بحث كانون نويسندگان دوباره به نشريات راه يافت...

ير، واقعيت اين است كه بود يا خ« كانون نويسندگان ايران»، همان «اتحاديه صنفي نويسندگان»فرای آن كه منظور از 

های اند، آغاز فعاليتهای اخير تالش كردهعباس معروفي/ كوشان از سويي و فرج سركوهي از سوی ديگر، در سال

ی خود، سند بزنند. در صورتي كه تحرک نويسندگان مربوط به احياء كانون نويسندگان ايران را به نام خود و مجله

M
.d

ela
sh

oo
b



 
133 

گيری جمع مربوط به بزرگداشت كه شكلكرد و نه برعكس. كما اينميتعيين بود كه خط سير آدينه و گردون را 

)كه هنوز وجود خارجي نداشت!( « گردون»يا « آدينه»ابتكار خود نويسندگان بود و « جمع زلزله»شعر نيمايوشيج و 

در « امكاني»به عنوان ها نقشي نداشتند. البته ناگفته نگذاريم كه بعدها مجالتي مانند آدينه، تكاپو و گردون در آن

ی بر افكار عمومي نقش كليدی ايفا هايي برای فشار به نهادهای حكومتي و تاثيرگزاردست نويسندگان و اهرم

 كردند.   

ای، از اعضای خواهتد تا در جلسه، نويسندگان منتقد و معترض، از منصور كوشان مي«ميزگرد آدينه»پس از چاپ 

نفره و منصور كوشان و محمد جلسه با حضور اعضای هيئت پنج كار خواسته شود. ضيح و گزارشِنفره توهيئت پنج

شود. در اين جلسه ضمن نقد محمدعلي و يارعلي پورمقدم و قاضي ربيحاوی در منزل جواد مجابي برگزار مي

كوشان مطرح  های اكتاويو پاز بود، توسط منصوركه برگرفته از نظريه (11)«نسل سوم»ی عملكرد جمع منتخب، نظريه

 شود. )حتي اين نظريه را هم بعدها عباس معروفي به نام خود مصادره كرد.( مي

ام. اما كاری كه به دانيد كه من همه را خواندهمي»آيد كه: در پاسخ به نظر منصور كوشان، گلشيری به زبان مي

شود. با يك يا دو كتاب كسي نويسنده نمي»گويد: و براهني با مغلطه در بحث، مي« ام.ها نديدهدردخور باشد، در آن

   (12)«قبولي باشد.ی قابلتواند چنين ادعايي داشته باشد كه پشت سرش چند كتاب و كارنامهكسي مي

نفره گزارش عملكرد خود شود نشست ديگری برگزار شود تا در آن هيئت پنجی منزل مجابي قرار ميدر پايان جلسه

شوند تا ها را انتخاب كرده بودند، ارائه دهند. همچنين اين نمايندگان موظف مينرا به جمع نويسندگاني كه آ

 نويس منشوری را برای فعاليت مجدد كانون نويسندگان ايران تدوين كنند.پيش

گردد. در اين نشست نويسندگان زير حضور داشتند: سيمين برگزار مي 1369ی موردنظر در تاريخ دوم اسفند جلسه

آبادی، پور، غزاله عليزاده، ناهيد موسوی، شيرين عبادی، شهين حنانه، محمود دولتهرنوش پارسيبهبهاني، ش

محمد افغاني، حميد مصدق، محمدعلي سپانلو، مفتون اميني، هوشنگ گلشيری، رضا براهني، جواد مجابي، علي

داني، اميرحسن عباس معروفي، عمران صالحي، منصور كوشان، شمس لنگرودی، محمد محمدعلي، محمد وج

 (13)نيا، عبدالعظيم عظيمي.پور، ناصر زراعتي، كامران بزرگچهلتن، شهريار مندني

خواند و با ارائه اين گزارش نفره در شش ماه گذشته را ميدر اين جلسه جواد مجابي گزارش عملكرد هيئت پنج

از »بند چهاردهم از اين گزارش آمده بود: در  شود.خاتمه يافته تلقي مي« جمع زلزله»يا « پنج نفرههيئت»ماموريت 

تشكل صنفي پديدآورندگان آثار ادبي را اساس فعاليت جمعي نويسندگان و شاعران  ،جا كه گروه پنج نفریآن

نويس منشور يك كانون يا اتحاديه يا ی طرح پيشداند، اين مدت بيشترين كوشش خود را مصروف تهيهايران مي

 (14)«قلمان عرضه خواهد شد.كه برای بحث و تكميل به عموم هم مجمع نويسندگان كرده است
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دهد به اصولي از قانون اساسي جمهوری اسالمي اشاره شده نفره پيشنهاد مي 5نويسِ منشوری كه هيئت در متن پيش

انين ی فعاليت در چارچوب قوو... نمايندگان با اتكا به اين اصول، خواستار اجازه 24و  22و 9و  3بود، اصول 

 اسالمي شده بودند.

را « حصر و استثنا هيچآزادی انديشه، بيان و قلم بي»نفره، حتي عبارت كار هيئت پنجو محافظه خوردهاعضای ترس

حذف كرده بودند. تصويب اين منشور نه تنها گامي به جلو نبود بلكه بسيار دور از دستاوردهای درخشان كانون 

پذيرش جمع نويس با نقد و اعتراض و عدمدوم آن بود. اما با وجودی كه اين پيشو  اولنويسندگان ايران در دوره 

 هيچ توجيهي دست به انتشار آن زد!بي« گردون»ی رو و رد شد، مجلهنويسندگان روبه

 

 و نقش آن در سیر تحوالت کانون نویسندگان «گردون»ـ 3
به صاحب امتياری، مديرمسئولي و سردبيری عباس معروفي منتشر شد.  1369اولين شماره نشريه گردون، آذرماه 

ی سردبيری. بدون كمك داری داشت و نه تجربهی مجلهواقعيت اين است كه عباس معروفي در آن تاريخ نه تجربه

شد. اگر چنان تبديل نمي «موفق»ای به نشريه هرگز« گردون»منصور كوشان در ابتدا و اسماعيل جمشيدی در ادامه، 

همكاری « گردون»های ادبي و هنری معاصر با ترين شخصيتگويد، بهترين و بزرگكه عباس معروفي مي

ترديد به اعتبار كوشان و جمشيدی بوده است. به همين دليل بود كه عباس معروفي پس از گرفتن امتياز كردند، بيمي

ی بررسي و امتياز مطبوعات وزارت فرهنگ و رود. در آن دوران ادارهسراغ منصور كوشان ميگردون، بالفاصله به 

ها مجبور بودند با داد. به همين دليل آننگاران و نويسندگان مستقل، امتياز انتشار مجله نميارشاد اسالمي، به روزنامه

ادبي و هنری بيگانه بودند، همكاری كنند.  افرادی كه شرايط گرفتن امتياز نشريه را داشتند و معموال با امور

 طور بود موقعيت فرج سركوهي در آدينه.  همين

ی پهلوی ـ درست يا نادرست ـ ده شرايط امتياز نشريه در دوره»نويسد: منصور كوشان در ارتباط با همين موضوع مي

ی اسالمي اصل نخست امتياز دادن را نگاری بود. اما هيئت نظارت بر مطبوعات جمهوری فعاليت روزنامهسال سابقه

 (15)«ی مطبوعاتي دارد، از دريافت امتياز محروم است...گذارد. در واقع هركس كه سابقهبر مبنای نداشتن تجربه مي

دهد آميزی از نقش و اهميت مجله گردون ارائه ميتوصيفات اغراق« حديث تشنه و آب»منصور كوشان در كتاب 

حركتي را آغاز كردم كه « گردون»به اتفاق معروفي، با انتشار »... توهم يا ناآگاهي او باشد: تواند ناشي از كه مي

ی نويسندگان، اعم از نسل ی شصت را به كلي دگرگون كرد. اين حركت همهفضای فرهنگي و ادبيِ پايانيِ دهه

 (16)«دوم يا نسل سوم را وادار به بازگشت به خويشتن خود كرد.

منصور كوشان كه در كتاب خود، دگرگوني فضای فرهنگي كشور را حاصل تغيير رويكردهای سياسي نظام، با تمام 

« گردون»اش دانسته بود وقتي در همين كتاب به شدن جنگ و روی كار آمدن رفسنجاني و دولت كارگزاران
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ي، ناگهان علت همان تغييرات را شود و با تكرار مدعاهای عباس معروفگويي ميرسد، دچار تناقض و درهممي

به »تنه )البته دوتنه( فضای فرهنگي كشور را كند. گويا كوشان و معروفي يكعنوان مي« گردون»ی انتشار مجله

بازگشت به »ی اين دگرگوني را نتيجه علی شریعتیگيری از تر اين كه كوشان با وامدگرگون كردند. جالب« كلي

آبادی يا هوشنگ گلشيری يا احمد شاملو داند! بايد پرسيد محمود دولتين نسل مينويسندگان چند« خويشتن خود

با شاملوی بعد از « گردون»تر شاملوی قبل از چه تغييری كردند؟! به عبارت واضح« بازگشت به خويشتن خود»بعد از 

فرهنگي چه بود؟! به شدنِ فضای » به كلي دگرگون»چه تفاوتي داشت؟! از اين كه بگذريم، حاصل اين « گردون»

 قتل رسيدن مختاری و پوينده؟!  

كار و باتجربه بود، متوجه نيست كه با كوشان كه در كار انتشار مجالت ادبي و غيرادبي )سياسي ـ اجتماعي( كهنه

های امنيتي ای شده كه گردانندگان آن، دستگاه، وارد بازی«گردون»كمك به عباس معروفي در بيرون آوردن 

و كه در كتاب خود از تغيير شرايط داخلي و جهاني؛ و همچنين تغيير الزامات حكومت جمهوری اسالمي بودند. ا

اش بخشي از اين «گردون»تواند بپذيرد كه خود او همراه با عباس معروفي و نويسد، نميبرای ماندگاری مي

« هيچ امكاني»سياسي و فرهنگي نظام بودند. كوشان كه نوشته بود جمهوری اسالمي برای اين گردش « الزامات»

به »سازد كه ای مينشريه« گردون»شود. به قول خودش، از مي« امكانات»نداشت، ندانسته دست به كار تامين همين 

توان تا حدود قانون مطبوعات، مطالبي را منتشر كرد و كوشيد كم ميهای ديگر اين جسارت را داد كه دستنشريه

ای كه كمترين تجربه« عباس معروفي»طور نبود.( از سوی ديگر، كوشان از ه صد البته اين)ك« خط قرمز را باال برد.

شد كه داستاني ديگر ی آهنگ، در زمان مديريتِ او در تاالر وحدت چاپ ميدر كار مطبوعاتي نداشت )فصلنامه

اش برسد. وفي به آرزوی ديرينهسازد تا معرايم.( يك سردبير و مديرمسئول ميدارد كه به آن در جايي ديگر پرداخته

ای را از وزارت خان توانسته است امتياز مجله، عباس«آورفضای خوف»پرسد چگونه در آن حتي از خودش نمي

شود تا با باال رفتن از آن، عباس معروفي بتواند خود را وارد جمع سانسور بگيرد! كوشان دانسته يا ندانسته نردباني مي

ترديد بودند. بي« ايمما نويسنده»گرد آمده بودند و در حال نوشتن متن « كانون»رای احيای نويسندگاني كند كه ب

كننده بگذارد! با اين تذكر كه هر كانون، تاثيری تعيين« جمعِ مشورتي»های عباس معروفي توانست بر فعاليت

 نيست.  « تاثير مثبت»ی لزوما «تاثير»

طلبان حكومتي را های اصالحدر پيشبرد سياست« گردون»كند نقش منصور كوشان با تحريف واقعيت، سعي مي

پنهان كند و در تحركات بازگشايي كانون، خود و عباس معروفي را پيشگام نشان دهد. اما اسناد موجود نه تنها اين 

يك  يساز ابتدا به دنبال تاس« گردون» سازد كه مجلهكند بلكه آشكار ميادعای كوشان و معروفي را تاييد نمي

شد، داده نمي« هاغيرخودی»گويد مجوز نشريه به هيچ عنوان به كانون دولتي بوده است. كوشان كه به درستي مي
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كند؟ به واقع او سعي دارد همكاری خود با عباس معروفي را در آن چگونه عباس معروفي را از اين قاعده مستثنا مي

 ، به هرطريقي توجيه كند. «تحركات مشكوک»

در همين دوره است كه به دليل موضع معروفي و من در گردون، طرح نسل سوم، ياری گرفتن از نظر »نويسد: او مي

نويسندگان متعهد...، زير سوال بردن سازندگيِ شهردار تهران، ميزگرد با ناشران مستقل...؛ آقای زنگنه، معاون 

فترش خواست و درباره مشيِ نسل سوم، به فرهنگيِ آقای محمد خاتمي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي من را به د

ی ميزگرد ناشران. معاون وزير خواست كه در شماره ويژه موضع آن در برابر مذهب زير سوال برد و بعد درباره

آينده توضيح بدهم كه نويسندگان مسلمان وظيفه دارند كه به دين خود معتقد و وفادار باشند و از هيچ كوششي در 

های تند نگردند. در مورد ميزگرد ناشران هم كه هنوز منتشر نشده بود... خواست كه تمام بخش ی آن فروگذاراشاعه

و عليه اداره بررسي كتاب را حذف كنم. بديهي است كه من قول همكاری دادم، اما پس از مشورت با معروفي به 

       (17)«هايش پاسخ نداديم.هيچكدام از خواسته

طور غيرمنطقي. عباس معروفي در تمام عمر خود فرياد زده است كه با است و همين كل اين پاراگراف خالف واقع

؟ ماندمي «نويسندگان متعهد»پس ديگر چه جای ياری گرفتن از  برای اثر و نويسنده اثر مخالف است.« تعهد»امر 

ی ؟ كدام نويسندهرا ايجاد كردند« دگرگوني كامل»كدام « نسل سوم»كوشان و معروفي با تكرار مدامِ اصطالح 

به جامعه ادبي معرفي كرد؟ آيا چاپ چند داستان كوتاه از نويسندگاني گمنام به معنای « گردون»را « نسل سومي»

زير سوال »توان گفت وقتي او انصافي است ولي چه ميبه كوشان بي« گوييدروغ»است. اتصاف « دگرگوني كامل»

ست خواننده به سرمقاله كند. كافيعنوان مي« گردون»ی اضع جسورانهرا يكي از مو« بردن سازندگيِ شهردار تهران

 52اين موضوع كه در زمان انتشار شماره  مراجعه كند تا كذب اين ادعای كوشان معلوم گردد. 52شماره « گردون»

و  كند، چرا كه كوشان از موضع عباس معروفيگردون، منصور كوشان ديگر سردبير آن نيست، چيزی را عوض نمي

به اين موضوع « زندگي و خاطرات جعلي معروفي»)در بخش  كند.صحبت مي« گردون»خودش و در كل از موضع 

 ايم.(  و كرباسچي، شهردار تهران، به تفصيل نوشته« كارگزاران سازندگي»و دفاع معروفي و گردون از 

ی طرح روی باعث شد كه به بهانههای معروفي سرانجام موضع گردون و جسارت»دهد: منصور كوشان ادامه مي

آن، گردون برای مدت چند ماه تعطيل شد و بعد از دادگاه، بدون همكاریِ من، با همكاری  14ی جلد شماره

  (18)«هوشنگ گلشيری منتشر شود.

های داشت، توقيف دائمي و لغو امتيار نشريه« جسارت معروفي»نشان از « گردون»ی اگر توقف انتشار چندماهه

ی معروفي در دادگاه، و دفاع او از قانون ی زبونانهشود دفاعيهنشان از چه داشت؟! آيا مي« معيار»و « آدينه»، «اپوتك»

 «(زندگي و خاطرات جعلي معروفي»خواند؟! )نگاه كنيد به بخش « جسارت»فقيه را اساسي و واليت
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دهد. به چه دليل كوشان جای خود را به را توضيح نمي« گردون»ی اش از تحريريههمچنين كوشان علت جدا شدن

دهد كند. در واقع او جای خود را به اسماعيل جمشيدی ميدقتي ميدهد؟! )در اينجا باز هم كوشان بيگلشيری مي

شود ( پس از توقيف موقت، بدون نام دبيرتحريريه منتشر مي22ـ  21ی ی گردون )شمارهنه به گلشيری! اولين شماره

 گيرد.( ی سردبيری آن را به عهده مياسماعيل جمشيدی وظيفه 23و از شماره 

بند به قانون اساسي جمهوری خواستند وفادار و پایاوليه، كانون نويسندگاني مي« دارانِچراغ»واقعيت اين است كه 

ن كنند! های به اصطالح فرهنگي رژيم، اين چراغ را روشيا ديگر مهره« مهاجراني»اسالمي؛ و طالب آن بودند كه 

اكنون اين »نويسد: مي« شود؟چرا چراغ كانون نويسندگان روشن نمي»ی عباس معروفي در همان مقاله« گردونِ»

دولت و مخصوصا وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي است كه به عنوان متولي فرهنگي دولت، بايد چراغ رابطه را روشن 

 (19)«ني خاموش بوده است.. چراغ رابطه از طرف قدرت حاكم به مدت بسيار طوالكند

خواهد گام اول را او بردارد! گويد و از وزير ارشاد )ميرسليم( ميعباس معروفي آشكارا از رابطه دولت و كانون مي

وفايي از سوی معشوق )قدرت و بي« آغاز جداسری»گويد كه در اين رابطه ی عاشق و معشوقي ميپنداری از رابطه

امروزه ما در »گفت: « معشوق»كنان برپاست، كالمي هم بايد در وصف مراسم آشتيحاكم( بوده است! و حاال كه 

و در  (20)«كشورمان دولت و حكومتي داريم كه در طول تاريخ معاصر با هيچ دولت و حكومتي شباهت ندارند.

ا كه به اصولي نفسه سياسي است اما نه بدان معنا كه در پي قدرت و حاكميت باشد، بل بدان معنكانون في»ادامه: 

 (21)«سياسي در چهارچوب قانون اساسي كشور وفادار باشد.

، نويسنده يا نويسندگان حتي به موضوعات «شود؟چرا چراغ كانون نويسندگان روشن نمي»ی ی مقالهدر مقدمه

ها ، نفوذ فرهنگ بيگانگان، نويسندگان خودی و غيرخودی و.... ورود كرده و به نوعي به آن«تهاجم فرهنگي»

احمد، بر دوستي و جالل آل« در خدمت و خيانت روشنفكران»بخشيده بودند. همچنين با اتكا به كتاب مشروعيت 

ی كوتاهي كردند. در اين مقدمه حتي آنجا كه به سركوب و تعطيلي كانون اشارهخود اصرار مي« خودی بودن»

 دهند.  وزيری هويدا، نسبت ميشود آن را به دوران نخستمي

ماندگان خائن رهبری حزب توده بود. اولين بار او در سال ی عبداهلل شهبازی از پسبرساخته« تهاجم فرهنگي»ز ت

را مطرح كرد. مطابق نظر شهبازی دشمنان اسالم، اهداف خود را در پوشش كار « تهاجم فرهنگي»ی مقوله 1364

العاتي نظام، حذف فيزيكي و فرهنگي دگرانديشان برند. بر اساس همين نظريه، مقامات امنيتي ـ اطفرهنگي پيش مي

های فعال و مطرح بود، سازی چهرههدف حذف فرهنگي، منزوی كردن و خنثي»را در دستور كار خود قرار دادند. 

، ی اختالفات داخلي و رقابت بين روشنفكران دميدنبر كورهپراكني، ها و ابزارهايي چون شايعهبا استفاده از شيوه

های روشنفكران منتقد و مستقل به ميدان هايي كه با همان حرفجعل چهرهفترا، تحميل خودسانسوری، تهمت و ا

 (22)...«های امنيتي يا اين و آن جناح ارتباط دارندآيند اما با دستگاهمي
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ل نه فقط در مقاب« كانون نويسندگان مسلمان»طلب حكومتي ابتدا بر آن بودند تا با ساخت يك مقامات اصالح

ايستادگي كنند بلكه در مسير احيای كانون نويسندگان ايران نيز اخالل ايجاد كنند. اما « تهاجم فرهنگي»اصطالح به

ی كانون نويسندگان ايران برانگيخت. اين هدف تنها از طريق نفوذ موفقيت اين طرح آنان را به مصادرهعدم

پذير بود. و در قدم كار و مردّد امكاننويسندگان محافظهگذاری بر در جمع نويسندگان و سرمايه« های جعليچهره»

شد. به همين دليل گروهي از نويسندگان به حساب ميموجود، تسويه« از قبل»بايست با كانون نويسندگانِ بعدی مي

دند. اما اين طرح با مقاومت و اعتراض گروهي از ش« جديد»خواهان تشكيل يك كانون  داری عباس معروفيپرچم

بوی »يسندگان با شكست مواجه شد. احمد شاملو درست در مقابل چنين حركات و در چنين فضايي بود كه از نو

دهد، چيزی در هر حال ما تصميم گرفتيم با گوشتي كه به اين شدت بو مي»... رسيد: گفت كه به مشام مي« گندی

 (23).«نپزيم..

آرمان و »گويد: باره، مينفره و اظهارنظر شاملو در آنپنجياد محمد مختاری درباره منشور پيشنهادی هيئت زنده

كند. چه در گذشته، چه در حال و چه در آينده. آرمان ما نويسندگان نبايد جرح ازای هر دوره تغيير نمياصول ما به

فرادی را گفتند سريع عمل كنيم، اای ميو تعديل شود... شاملو در آغاز چنين بحثي كرده بود، همان موقع كه عده

  (24)«های مربوطه اجازه بگيريم. شاملو وتعدادی از دوستان موافق نبودند...انتخاب كنيم و از وزارتخانه

ستونِ آدينه كه به عنوان شاملو متني كوتاه نوشت در حد نيم»... نويسد: فرج سركوهي نيز درباره سخنان شاملو مي

امتيازی نيست كه به « آزادی»كردم. شاملو نوشت كه  های خبر آدينه چاپبخشي از يك مصاحبه، در صفحه

مرداني آن را اعطا كنند. هشدار داد كه از وابستگي پرهيز بايد كرد و بر پايبندی گروهي خاص داده شود يا دولت

كه ای ديگر حصر و استثنا تاكيد كرد. پيش از آن نيز در مصاحبهكانون بر منشور و دفاع از آزادی انديشه و بيان، بي

تر كرد و در ارزيابي كرده بود. شاملو بعدتر حرف خود روشن« غرقاب و دام»در آدينه چاپ شده بود، موج سوم را 

  (25)«است.« هايي نهفنهدر تاكتيك»سخن گفت كه « بوی گندی»ای، در خارج از كشور از مصاحبه

خت عباس معروفي و احيانا اسماعيل پكه دست« شود؟چرا چراغ كانون نويسندگان روشن نمي» یدر همان مقاله

شود و كار های بيگانه از اهداف و وظايف كانون نويسندگان شمرده ميجمشيدی بود، مقابله با يورش رسانه

با ماهواره فرو « مبارزه»در « مشاور حكومت»و روشنفكر مستقل و آزادانديش را تا سطح  ی نويسندهخالقانه

امان در پيشامد ماهواره، مردم ايران بدون داشتن راديو و تلويزيون، يورش بي در يورش ويديو، امواج»كاهد: مي

    (26)«مشاوران فرهنگي چه بايد بكنند؟

شود، در مورد در همين مقاله كه هنوز هم نزد برخي، به مثابه آغازگر فعاليت دوباره كانون نويسندگان شناخته مي

المثل را مگر اين ضرب»شود: دمت اهداف رژيم باشند گفته ميخواهند در خروشنفكران و نويسندگاني كه نمي

    (27)«بندند!نماز درِ مسجد را نميقبول نداريم كه به خاطر حضور يك بي
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دفاع »عباس معروفي در اين مقاله همچنين از اين كه نويسندگان به دليل نداشتن تشكيالت، نتوانستند در جنگ و 

خورد... به هر حال اگر كسي در ماهيت و ماموريت عباس معروفي ، حسرت ميای ايفا كنندنقش بايسته« مقدس

 را دقيق و كامل مطالعه كند.  « شود؟چرا چراغ كانون نويسندگان روشن نمي»ترديد دارد، بايد مقاله 

يك « ترِهرچه سريع»ای كه طرفدار تشكيل به وجود آمد. عده« كانون»ترتيب شكافي بين نويسندگان فعال بدين

ای ديگر كه بر كيفيت و استقالل كانون و حفظ دستاوردهای پيشين خطر بودند و عدهكانون نويسندگانِ دولتي و بي

ثبت رسمي كانون، استقالل آن از نهادهای دولتي و حذف يا موضوع فشردند. اختالفات عمده بر سر آن پای مي

 تناد به موادی از قانون اساسي بود. اس، استناد يا عدم«هيچ حصر و استثنابي»حذف عبارت عدم

كردند كه با استناد به بندهايي از قانون اساسي و بندهايي از اعالميه گلشيری و سپانلو و... گرايشي را نمايندگي مي

از « انديشه»ی ايم( و ثبت رسمي كانون مشكلي نداشتند و پيشنهاد حذف واژه)ما نويسنده 134بشر در متن حقوق

دادند... شاملو، براهني، مختاری، محمد محمدعلي، را پيشنهاد مي« حصر و استثنای انديشه و بيان، بيآزاد»عبارت 

اشرف درويشيان در گرايشي بودند كه بر ذكر كوشان و غفار حسيني، محمدجعفر پوينده، فرج سركوهي و علي

از قوانين رايج تاكيد  134نشور و متن حصر و استثنا در آن عبارت و مستقل بودن متن مو قيد بي« انديشه»ی واژه

 (89، ص«ياس و داس« )»دانست.داشت و ثبت رسمي را شرط فعاليت علني كانون نمي

ـ مواضع  1375تا  1369های در اينجا تذكر يك نكته ضروری است. بسياری از نويسندگان در اين دوره ـ بين سال

فرسای جمع های طوالني و گاه طاقتد. يا در جريان بحثثابتي نداشتند و در ميان دو جناح مختلف، آونگ بودن

شدند. منظور اين كه جريان بدين شكل نبوده است كه برای مثال رضا براهني و نويسندگان به تغيير موضع مجاب مي

الصه از ابتدا تا انتها بدون هيچ تغييری، بر سر موضع خاصي ايستاده باشند. خيا منصور كوشان آبادی يا محمود دولت

 كرد.ها تغيير مياين كه مواضع افراد ـ طبيعتا ـ در جريان بحث

اختالف داشت. سپانلو در « شتابيون«با  ای ديگربرای مثال سپانلو كه چشم به اصالحات خاتمي دوخته بود، از زاويه

رد تا معاندان به ارزش قدر صبر ككنم بايد آنمن فكر مي»گويد: ميدر مورد احيای كانون ای با نشريه آدينه مصاحبه

ی آن اذعان كنند، مثل تمام دنيای پيشرفته. و تا آن هنگام حضور خاموش كانون نويسندگان همچنان مدافع سازنده

 (1371، بهمن 77)آدينه شماره « های بشری و هنری است كه تا وجود دارند انسان، انسان خواهد ماند.آن ارزش

موادی از قانون اساسي در منشور كانون و... مشكلي نداشت، چهارده سال بعد نيز  سپانلو كه در آن زمان با استناد به

به نظر من مردم ارزش دوره »گويد: مي« تاريخ روشنفكری ما پر از حسرت گذشته است»ای تحت عنوان در مصاحبه

شركت نكردم  76سال خاتمي را كم گرفتند... در حالي كه تغييرهای زيادی روی داده بود... من خود در انتخابات 

جمهوری و هم مجلس شركت داشتم... در دوره اول آقای خاتمي ی بعدی هم در انتخابات رياستولي در دوره

 (52خرم، مجله شهروند شماره )گفتگو با يزداني« رای ندادم. طي آن چهار سال نظرم عوض شد.

M
.d

ela
sh

oo
b



 
140 

ز قلم انداخته است( متوجه نيست كه چه را ا 84اش به آقای هاشمي رفسنجاني در سال سپانلو )كه رای دادن

رسد كه در اش، تازه به اين نتيجه ميتوان برداشت كرد كه وی پس از كشته شدن رفقایگويد. از صحبت او ميمي

داند، مثالي برای اين دستاوردها انتخابات شركت كند!! سپانلو كه مردم را نسبت به آقای خاتمي قدرناشناس مي

ام، مجوز چاپ هزار صفحه كتاب سانسور شدهزندگي شخصي من طي اين چهار سال پنج حداقل در»آورد: مي

 )همانجا(« گرفت.

تحت كه  سپاسگزار خاتمي باشند! در دولتي بايد بابت چاپ آثار او« مردم»مشخص نيست كه چرا به عوض سپانلو، 

كشتار و  نظر سياسي دستاوردی جزاند و از التيعداز نظر اقتصادی مردم زحمتكش همچنان دچار فقر و بيآن 

اش باشند؟ است و... مردم بايد قدرشناس كدام جنايتنداشته روشنفكران دگرانديش  سركوب دانشجويان و قتل

 اند، هيچ است!ها را خواندهی آقای سپانلو كه معلوم نيست چند نفر آنهزار صفحهظاهرا اين همه، در مقابل آن پنج

 

 نویسندگان ایرانـ میزگردهای کانون 4
آيد. عباس معروفي، كوشان را به به سردبيری منصور كوشان بيرون مي 1372ارديبهشت « تكاپو»ی نخستين شماره

ها در نسل»يابد: در تكاپو بال و پر بيشتری مي« نسل سوم»معرفي و توصيه كرده بود. نظريه « تكاپو»صاحب امتياز 

ی واقعي و بزرگ يك قرن تنيده و متبلور انديشههمهای بهاست كه حلقهبالند و در اين تجربه كنار يكديگر مي

ی قرن دار نسل يكم )كه تجربهآيد و نسل سوم به عنوان ميراثشوند. در اين تجربه است كه طرح نو پيش ميمي

 (28)«شود با طرح نو.داری ميپيشين خود را در اختيار دارد( امانت

نسل « حلقه»است! كدام « نسل دوم»ی پاراگراف باال، ی مفقودهار هم چيده شده، حلقهمعنايي عبارات كنجدای از بي

 گيرد، اما چرا؟!كند يا ناديده ميی دوم را حذف ميسوم را به نسل يكم وصل كرده است؟ منصور كوشان حلقه

نسل »گلشيری است! های كوشان، فقط هوشنگ «حلقه»ی ی اين سطور بر اين عقيده است كه آماج نظريهنگارنده

شان، هرگز سر سازگاری با يكديگر ديرين« دوستيِ»در نظريه كوشان كسي جز گلشيری نيست. اين دو عليرغم « دوم

كرد و در مقابل گلشيری آثار او را اش )محاق( متهم مياند. كوشان، گلشيری را به جلوگيری از انتشار كتابنداشته

شناختم و از كارها كه كرده بود، مثال نقدها و نمايشنامه های دبيرستان ميسال كوشان را من از»ارزش مي دانست: بي

اش دلخور شد كه كدام ارجي نداشت و جدی هم نبود... در ماجرای چاپ رمانوهفت هيچو غيره پيش از پنجاه

های شعرها و داستانی ناشر تا او را از سر باز كند، به نقل از من حرفي زده بود و دشمني شروع شد. خوب من همه

    (29)«دانم...او را فاقد ارزش مي

گزارش آن در تكاپو است كه  72در آذر شود. اولين نشست آغاز مي 1372ی سال ميزگردهای كانون از ميانه

شود. در اين ميزگرد كه رضا براهني، باقر پرهام، چاپ مي« ضرورت طرح و شناخت نظرها»، تحت عنوان 6ی شماره
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كند به اظهارات گلشيری در وشان، محمد محمدعلي و محمد مختاری شركت داشتند، كوشان سعي ميمنصور ك

را به نقد بكشد. گلشيری گفته « همچنان هست و خواهد بود»مجله گردون پاسخ بگويد و اين اعتقاد را كه كانون 

هم رسما ممنوع يا غيرقانوني اعالم قبل از هر چيز بايد بگويم كه كانون هيچگاه رسما پذيرفته نشده و هرگز »بود: 

نشده. پس در حقيقت به همان نحو كه به وجود آمده همچنان هست و خواهد بود و به حيات خود چه به شكل 

 (30)«ی اعضا و چه در تن فرد فرد اعضا ادامه داشته و خواهد داشت.آشكار و با گِرد آمدنِ همه

كند كه كانون وجود دارد. من ي از نويسندگان مدام اعالم مييك»... گويد: در ميزگرد فوق منصور كوشان مي

شود؟ مدام افتخار كنيم كه كانون نويسندگان ايران وجود دارد، نه پرسم با اعالم وجود كانون چه چيزی حل ميمي

شود كه اگر راهي هم جهت تشكل مجدد نويسندگان وجود داشته باشد، به نوعي بسته تنها هيچ مشكل حل نمي

شود. به اعتقاد من كانون نويسندگان مي شكل جديدشود... در عمل رفتار و گفتارشان به نوعي مانع از هر نوع تمي

 (31)«ايران وقتي وجود دارد كه فعال باشد.

ودن. منظور از تشكل بود نه بر سر فعال بودن يا نب تشكل جديدكند. دقيقا بحث سر همين مشخصا كوشان سفسطه مي

بود. « وفادار به قانون اساسي جمهوری اسالمي»گفتند، تشكلي كه سيمين دانشور و يا عباس معروفي مي جديد، چنان

ی توانست به معنای گسست از ميراث پرافتخار كانون نويسندگاني باشد كه بيش از بيست سال سابقهتشكل جديد مي

كه با اعتقاد به تداوم وجود كانون ممكن بود  بود« راه»دفاع شجاعانه از آزادی و شرافت انساني داشت. اين كدام 

كند، درست همان چيزی است كه جای ديگر به گلشيری نسبت شود؟! آنچه كوشان در اينجا از آن دفاع مي« بسته»

 اندازی يك كانون نويسندگان دولتي. دهد: راهمي

بازگشايي كانون نويسندگان را به نام « افتخار»كرد ها تالش ميو اين كه هر كدام از آن« قلماهل»خودمحوربيني 

ماجرا از جايي شروع شده بود كه انجاميد.  78ی سال خود سند بزند، در نهايت كار دست نويسندگان داد و به فاجعه

ها . نويسندگان را به سه نسل تقسيم كردند و بين آناز سوی عباس معروفي و منصور كوشان ارائه شد« نسل سوم»تز 

)نويسندگاني كه پس از « نسل سوم»ها كه خود را از كشيدند. آن« غيرادبي»ت، بدبيني و رقابتِ ديواری از حساد

ها را استقبال از آنچاپ و انتشار آثارشان و عدم، عدمپنداشتندمي ی خالقيت ادبي شده بودند(انقالب وارد عرصه

با تحقير نويسندگان بعد از خود « نسل دوم»ح اصطالدانستند. در مقابل نويسندگان بهمي« نسل دوم»ی عملكرد نتيجه

زدند. اما واقعيت آن بود كه اين معضل گي دامن ميها به اين خصومت و چنددستهارزش خواندن آثار آنو بي

شد ناشي از همان چيزی ها خفقان و سركوب باشد و يا ميی سالتوانست نتيجهها نداشت، بلكه ميارتباطي به نسل

ها دانسته يا ندانسته نگاه« هانسل»خوانده بود. اما هرچه كه بود واضعان تز « گيشبان ـ رمه»ری مناسبات باشد كه مختا

 آور است نويسندگاني كه عزم كرده بودند تا بار ديگر كانون نويسندگانكردند. حيرترا از عامل اصلي دور مي
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های خود، يك دهه سركوب تحركات خود يا در تحليل ايران را احيا كنند، هيچكدام )باز هم به استثناء شاملو( در

 كردند!خونين و خشنِ هر صدای مخالف يا متفاوت را منظور نمي

( با حضور جواد مجابي، غفار حسيني، محمد خليلي و اميرحسن چهلتن )و 72دومين ميزگرد نويسندگان )دی ماه 

منتشر « دی بيان و انديشه، بدون هيچ حصر و استثناآزا»تحت عنوان  7ی منصور كوشان( برگزار و در تكاپو، شماره

وجه تابع هيچ حصر و استثنا... به هيچآزادی انديشه و بيان، بي»گويد: در همان آغاز ميزگرد مي جواد مجابيشود. مي

المللي هم نيست. خالقيت باالتر از هر قانوني شكل قوانين داخلي مملكت و يا حتي تابع فضای كلي قوانين بين

 (32)«گيرد...مي

خلق اثر، تابع هيچ »به اعتقاد مجابي آزادی بدون هيچ حصر و استثنا معطوف به آزادی در مرحله خلق و نشر است. 

ی قوانين مملكتي قرار اما از هنگامي كه اثر منتشر و عرضه شد، در حوزه« المللي نخواهد بود.قانون داخلي و بين

هر عنوان ديگری به ثر را مغاير با مصالح عمومي يا ملي، خالف اخالق عمومي، يا توانند اگيرد. قوانين داخلي ميمي

كند. اگر كار به دادگاه بكشد با اثر برخورد كنند. از اين لحظه است كه وجود كانون نويسندگان ضرورت پيدا مي

هايي كه به آن و آزادیشود وكيل گرفت. كانون به مثابه يك نهاد صنفي بايد برای دفاع و حمايت از نويسنده مي

بنابر اين نهاد صنفي نويسندگان درست بعد از نشر است كه و توجيه كند. معتقد است به ميدان بيايد. توضيح و تحليل 

 (33)«آيد.به كمك ما مي

ضرورت »كند )تشكيل يك كانون جديد( توضيح مي دهد: مجابي در مخالفت با آنچه عباس معروفي مطرح مي

كانون نويسندگان هستيم. اين كانون در  یادامهوقت از بين نرفته و در واقع ما خواهان انون هيچحضور و حمايت ك

آن به عنوان  تداومهايي تعطيل موقت شده يا دچار وقفه شده است و ما خواستار به وجود آمده، در دوره 47سال 

 (34)«، هستيم.كندتداوم كار يك نويسنده كمك مينهادی كه به 

يا « فعال»رای با مجابي در پاسخ به منصور كوشان كه برای تشكيل يك كانون جديد، به نيز هم حسینیغفار 

]كانون[ چه فعال باشد و چه فعال نباشد، از لحاظ تاريخ »... گويد: بودن كانون استناد كرده بود، مي« غيرفعال»

شود آن را از بين برد، حتي اگر نوان هم نميفرهنگي كشور ما، اين نهاد وجود دارد و پديد آمده است و به هيچ ع

اند و هنوز هم خودشان را عضو كانون ديگر فعاليت نكند... از طريق كساني كه عضو كانون نويسندگان بوده

 (35)«كنند، حضور دارد.نويسند و دارند خلق ميدانند و هنوز دارند مينويسندگان مي

تشكيل و « عناصر فرهنگي دولت»زده كانوني وابسته به خواهند شتابيكه م« كساني»سپس غفار حسيني با اشاره به 

اش خواهند اين پيكر زنده را كه هوای سنگينِ راه نفساگر مي»گويد: منشوری برای آن سرهم كنند، با صراحت مي

بسازند، من اش را خمير كنند، و از آن چيز ديگری را بسته است مُثله كنند، از شكل بيندازند، گوشت و استخوان
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كنيم تا وقتي كه هوا سبك شود و كنم. ما از اين پيكر زنده همچنان حراست مييكي در اين مراسم شركت نمي

   (36).«اش را تازه كندبتواند نفس

چون عطاهلل مهاجراني  كه در نهايت به دست يا به امر جنايتكاراني پاک و ذهن روشني افسوس و دريغ از چنين جان

شود. غفار حسيني نويسنده، مترجم و استاد اش نيستند، حذف فيزيكي مي«تحمل»كردند قادر به يكه اعتراف م

، «ريزند.مي تان را به درههمه»كه پيش از سفر مرگ )سفر ارمنستان( به نويسندگان هشدار داه بود كه دانشگاه، همان

رسد. پيش از اين عطاءاهلل سيم به قتل ميدر منزل مسكوني خود در تهران، با تزريق آمپول پتا 1375آبان  20

های غفار حسيني را تواند حرفهيچ نظامي نمي»جمهور در امور فرهنگي، هشدار داده بود: مهاجراني، مشاور رئيس

 (37)«تحمل كند.

چاپ شده است كه در آن ضمن دفاع از يك كانون مستقل  آبادیمحمود دولتای از در همين شماره، نامه

« بندبازی»و « فرصت»را در نفي اصلِ « حقيقت»هرگاه »د: ادهشدار مي« های موسميدور از سياست»و « قائم به ذات»

طلبي گاه دستخوش فريب، فرصتآن اجتماعي كانون نويسندگان همچون نهادی عميقا فرهنگي بپذيريم، عمل مالک

 (38)«بيني نخواهيم شد.و كوته

كه تجديد حيات بكند يا نكند بايد مثل العاذر آن»... گويد: ، شاملو مي«احيا»يا « تشكيل»در ارتباط با همين موضوع 

انجيل قبال مرده باشد. پس بهتر است بگوييم تجديد فعاليت آن، نه تجديد حيات. كانون نويسندگان ايران مرده 

. جلو فعاليت آن به دليلي كه هرگز به زبان نيامد گرفته شد. گاه انحالل خود را نپذيرفته استنيست، چرا كه هيچ

. كانون نويسندگان زنده است چون ی من اگر نشد هم اهميتي نداردتازه به عقيدهاش كنيم و كوشيم دوباره فعالمي

هريك از ما كارگران فرهنگي كه به مواضع درخشان آن پابنديم به فكرش در ذهن يكايك ما زنده است. يعني 

ی ما از يك بابت بسيار خوشحاليم. تان بگويم: به هرحال همه. و بگذاريد چيز خيلي مهمي را بهتنهايي يك كانونيم

 (39)«دانيد؟ ـ آغاز جداسری از جانب ما نبود!مي

 1372، اسفند 8، در شماره «آزادی بيان و انديشه، ركن اساسيِ فرهنگ ملي»سومين ميزگرد تكاپو، تحت عنوان 

ند. در اين مران صالحي، ناصر زراعتي شركت داشتد. در اين نشست محمدعلي سپانلو، غزاله عليزاده، عمنتشر ش

گيرد و آن را ، موضع مي«آزادی بيان و انديشه بدون حصر و استثنا»عليه اصل اوليه كانون،  ناصر زراعتیجلسه 

خيلي قشنگ به نظر برسد: آزادی بدون كنم اين مسايل شايد در حرف من فكر مي»داند: مي« شعاری قشنگ»صرفا 

ها به المللي قرار گرفتن، فراتر از هرگونه قانون اساسي و... بيان اين حرفهای بينحصر و استثنا، فراتر از ميثاق

 (40)«صورت شعار خيلي راحت است...

های ی گروههمه بله آزادی برای»كند: های زراعتي را تاييد ميسپانلو نيز با لوث كردن اصل آزادی، صحبت

متاسفانه سپانلو  (41)«عقيدتي بدون حصر و استثنا. يعني اگر حصر و استثنايي وجود دارد، برای همه وجود داشته باشد.
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كند كه به تز خفقان مي« آزادی»خواه چنان سقوط ی آگاه و آزادیبا اين صحبت خود، از يك روشنفكر و نويسنده

اين قلبِ روح اساسي كانون نويسندگاني « حصر آزادی برای همه.»رسد: ه، ميكل جامعه به مثابه آزادی كل جامع

 گذاری شد.     بنيان 1347است كه در سال 

ی يك مسئله»... نويسد: تكاپو، مي ميزگردهای نويسندگان درمربوط به های پس از انتشار گزارش حسین فرخی

تشكيل كانون نويسندگان يا تجديد فعاليت آن؟ تشكيل و به ام، مشكوک اين وسط وجود دارد و يا شايد من نفهميده

دهد كه مثال در برهوتي كه زمين است برای اولين بار بخواهيم حيات را به وجود آوردن يك نهاد اين معني را مي

وجود آوريم. اما وقتي كه عمر جهان بر آدمي گذشته، گاهِ سخن گفتن از به وجود آوردن حياتي ديگر، معنايي جز 

رود، با خود ندارد... گويا زمانه ديگر به نابودی كشاندن دستاوردهای آن همه راه كه آدمي در پهنه خاک رفته يا مي

ی فعاليت ها متزلزل شده يا تغيير كرده است. اما كانون نويسندگان ايران كه رسما اجازهشده است و بسياری از ارزش

، نفي «تشكيل كانون»تاريخي دارد،؛ وجود داشت و وجود دارد.  یو تاسيس نگرفت و رسما تعطيل نشد، يك سابقه

آيند، يك نويسنده يا شاعر اين جايي، چرا بايد در اين ی طوالني است. و يك بازی خطرناک و ناخوشآن سابقه

ی تشكيل مجمع عمومي كانون را بدهد يا ندهد، اين مشكل نويسنده و تواند اجازهبازی شركت كند؟... دولت مي

 (42)«هل قلم نيست.ا

شود چه گروهي از نويسندگان با اندک متوجه ميضرورت بازخواني اين ميزگردها در آن است كه خواننده اندک

، حاضر به دادن هر امتيازی به حاكميت «بندبازی»آبادی )البته در اين مقطع( با سازشكاری و به قول محمود دولت

شان بود. از ـ به هر بهايي ـ اولين اولويت« شانو انتشار كتاب تاليفحق»صرفا بلكه « درد آزادی»بودند.كساني كه نه 

سازش و « بوی گند»دارد كه آقايان: بين را به فرياد واميبطن همين گفتگوهاست كه ذهني آزادانديش و روشن

 رسد.معامله به مشام مي

 

 «ایمنویسنده ما»یا  134ـ متن 5
متوالي، سرانجام نخستين نشست جمعيِ نويسندگان )جمع مشورتي( با هدف علني پس از برگزاری ميزگردهای 

ی اين نشست شود. بارزترين مشخصهها برای احيا فعاليت كانون در منزل جواد مجابي برگزار ميكردن فعاليت

ان كانوني توچون نهادهای دموكراتيك در جامعه وجود ندارد، نمي»حضور احمد شاملو بود. شاملو معتقد بود: 

داشت كه از تيررس حكومت و عوامل آن برحذر باشد. او معتقد بود كه با تشكيل علنيِ كانون نويسندگان ايران، 

قدر تعدادشان زياد خواهد شد كه در سال بعد، در نويسندگان حكومتي هم تقاضای عضويت خواهند كرد و آن

ان را از ميان خود انتخاب كنند. بديهي است كه هيئت توانند هيئت دبيرمجمع عمومي و در يك انتخابات آزاد مي

 (43)«دهد.خورد و اهميتي به منشور و مشيِ كانون نويسندگان ايران نميدبيراني از اين دست هم ماست خودش را مي
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 تر افرادی رااستفاده و هرچه سريع« فرصت»پيش از اين گفته شد كه گروهي از نويسندگان معتقد بودند كه بايد از 

را تشكيل دهيم. اين گروه، ميزگردها و « كانون نويسندگان»های مربوطه اجازه بگيريم و از وزارتخانه ،كنيم انتخاب

دانستند. اينان اصرار داشتند كه بايد همان منشور پيشنهادی هيئت های نويسندگان را غيرضروری و زائد مينشست

گيری كنيم. شاملو و محمد ي و...( را امضا و شروع به عضونفره )كانون نويسندگاني در چارچوب قانون اساسپنج

كند: گلشيری، را چنين معرفي مي« شتابيون»مختاری و ديگراني مخالف اين نظر بودند. منصور كوشان اين گروه 

سپانلو، سركوهي و عباس معروفي. )اين اسامي را منصور كوشان در كتاب خود آورده است. نگارنده نه آن را تاييد 

 ( كند!، چنان كه فرج سركوهي اسامي ديگری را ذكر ميكندنه تكذيب مي و

توانستند در آن عضو باشند! ی پيشينِ كانون، سركوهي و معروفي اصال نميجا بود كه مطابق اساسنامهاما مشكل اين

انسور رژيم نگار شناخته شده بود و عباس معروفي هم مشكل همكاری با نهادهای سسركوهي به عنوان روزنامه

داشت. به همين دليل مجبور بودند با اِعمال تغييراتي در اساسنامه و يا با ناديده گرفتن آن، عضويت اين دو نفر در 

به وجود آنان نياز داشتند، هر دو اهل رسانه « شتابيون»كانون و اصال حضورشان در چنين جلساتي را توجيه كنند. 

تواند در مسائلي رسيد كه با جناحي از حكومت  ارتباط دارد و مين به نظر ميشابودند )نشريه داشتند( و حداقل يكي

مثل ثبت رسمي كانون از ارتباطات خود استفاده كند. اما همين استثنا قائل شدن برای اين دو نفر از سويي و حذف 

 شد.  ها و برخوردهايي جدی ميان نويسندگاننام اسماعيل جمشيدی از سوی ديگر، بعدها موجد تنش

نام ـ به او شده طلب ـ گاه حتي صاحبعباس معروفي كه باعث نزديكي برخي نويسندگانِ فرصت« امكاناتِ »همين 

بودن معروفي تعبير شد! باز هم برای هزارمين بار بايد تيزبيني و هشياری احمد شاملو « ی سانسورعمله»بود، بعدها به 

كنار « بازی»، خود را از اين «عوامل نفوذی»يت، و نگران از وجود را تحسين كرد كه با ديدن اين فضا و درک موقع

كشيد؛ و اگر ديگر فعاالن صادقِ بازگشايي كانون نيز از او تبعيت كرده بودند، خون روشنفكران و نويسندگاني چون 

 (44)شد.ها ريخته نميامثال معروفي« جسارت و شجاعت»مختاری و پوينده و غفار حسيني و... در پای 

در مورد انتشار تكاپو هم شما »گويد: انگارد در پاسخ به او ميمي« تئوری توطئه»منصور كوشان كه شاملو را گرفتار 

شماره تكاپو منتشر شده است و  6توان كاری نكرد و منتظر نشست؟ تا امروز نگران گذاشتن بمب بوديد. تا كي مي

نويسندگان ادامه يافت و سرانجام پُر تَنِش های ها و نشستهر رو جلسهبه  (45)«دهيم.مان ادامه ميما هنوز داريم به راه

امضا داشت. اما عباس  136انجاميد. )در واقع اين متن ابتدا « ايمما نويسنده»امضا يا  134به تدوين و انتشار متن 

 معروفي امضا خود را پس گرفت و امضای اسماعيل جمشيدی هم پذيرفته نشد.(  

بازداشت شد. وی كه با شدت گرفتن اختالفات سعیدی سیرجانی امضا بود كه  134ين متن در گيرودار تدو

ای انتقادی خطاب به علي جمهور( دلگرم بود، نامههای حاكميت، به حمايت هاشمي رفسنجاني )رئيسجناح

ي نظام عليه سيرجاني كند. بالفاصله كارگزاران فرهنگي و امنيتنويسد و در روزنامه اطالعات منتشر ميای ميخامنه
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شود: جاسوسي برای سنگين دستگير مي« اتهاماتي»آيد، و سرانجام با گويي برميشوند. سيرجاني به پاسخبسيج مي

 طلبان، لواط، مواد مخدر و... آمريكا، حمايت از سلطنت

فر آن را امضا نويسد كه بيش از شصت نقضاييه ميای خطاب به قوهجمع مشورتي در حمايت از سيرجاني نامه

قضاييه ببرند. در پاسخ به اين نامه، وزارت شود كه نامه را براهني و گلشيری به دفتر قوهكنند. قرار بر اين ميمي

« مشاركت در جاسوسي»كند كه اگر امضاها پس گرفته نشود همه را به جرم اطالعات نويسندگان را تهديد مي

ما »گيرد و كار نوشتن و تدوين متن رت اطالعات را ناشنيده ميدستگير خواهند كرد. جمع مشورتي تهديد وزا

 كند.امضا، را دنبال مي 134يا همان متن « ايمنويسنده

های جمع چند ماهي از جلسه»نويسد: رسد. منصور كوشان ميبه زودی سعيدی سيرجاني در زندان به قتل مي

آبادی را بار ديگر براهني، گلشيری، دولت 1372ماه  آذر 16نگذشته بود كه روز  134مشورتي و آغاز تدوين متن 

  (46)«خواهند كه در مورد مرگ سعيدی سيرجاني از هرگونه اقدامي... خودداری كنند.كنند و از آنان مياحضار مي

متاسفانه آشفتگي در روايت شاهدان وقايع آن دوران، به شكل غيرباوری زياد است. در همين پارگراف كوتاه از 

افتد! دوم اتفاق مي 1373آذر  6كوشان چندين اشتباه فاحش وجود دارد. اول آن كه قتل سعيدی سيرجاني  منصور

( و دست آخر اين كه 1373مهر  27پايان يافته بود ) 134كه در زمان مرگ سيرجاني، كار نوشتن متن آن 

هي بودند؛ و برخالف روايت آذر، براهني، گلشيری و فرج سركو 16احضارشدگان به سازمان اطالعات در روز 

 آبادی در ميان آنان نبود.كوشان، دولت

نفر را برای گردآوری امضا انتخاب كرد: سيما كوبان، رضا  9، جمع مشورتي 134پس از اتمام كار نوشتن متن 

براهني، گلشيری، محمد مختاری، منصور كوشان، محمد محمدعلي، محمد خليلي، فرج سركوهي و عباس معروفي. 

 بعدا از هيئت خارج شد(  كه)

گيرد. ها برای گرفتن امضا مراجعه كرد، درميآن توان بههستند و مي« نويسنده»بحث بر سر اين كه چه كساني سپس 

امتياز تنها به  5افرادی به رغم داشتن »رسند. با اين حال شرط برای امضاءكنندگان به توافق مي  6نهايتا بر سر داشتن 

برای مثال كارگرداناني كه كتاب هم  (47)«شود.نويسنده ندارند، از مراجعه به آنان خودداری مياين خاطر كه شهرت 

نگاری شهره بودند. نگاراني كه به رغم داشتن كتاب به روزنامه)مهرجويي، تقوايي و...( يا روزنامه .بودند منتشر كرده

 )مسعود بهنود، محمد قائد و...(  

 ند از:بود معيار فوق عبارت 6شش 

 ـ نويسنده حداقل دو كتاب چاپ شده داشته باشد.1

 .داشته باشد كم يك دهه فعاليت مستمر ادبيـ دست2

 مشاركت و مباشرت در مشاغل سانسور بنا به عرف كانون.ـ عدم3
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های اجرايي مربوط به حذف فرهنگي به صورت گيریها و تصميممشاركت در حذف فرهنگي يا در سياستـ عدم4

 و مكتوب و مستند.علني 

های شعر، يا رشته كار نويسندگي اشخاص در رشته« نوع»ـ پيشنهاد و پذيرش چهار تن از اعضای كميسيون در باب 5

 داستان، نمايشنامه، نقد و... مالک تعيين نوع است. 

، يعني نام افرادی ـ پيشنهاد و پذيرش استثناها به مشورت جمعيِ كميسيون موكول است، منتها به ميزان بسيار محدود6

 آيد.شان طي يك يا چند دهه قابل توجه است در فهرست ميی نويسندگيكه كتاب ندارند اما حجم و سابقه

بوده است. )الهام مهويزاني نيز  4و  3و  2شود، عباس معروفي در بهترين حالت فاقد معيارهای چنان كه مالحظه مي

، 134اكنندگان بود! از قضا همين افراد بودند كه پس از انتشار متن بدون داشتن هيچيك از اين شش معيار جزو امض

 امضاهای خود را پس گرفتند و دست به تخريب نويسندگان و جمع مشورتي زدند.( 

هايي را در ميان جمع مشورتي، پس از امضا به وجود آورد. چنان كه عباس رعايت معيارهای باال اختالفعدم»

و با توجه به اين كه اسماعيل جمشيدی عضو كانون نويسندگان ايران در دوره دوم بود، معروفي، به صالح ديد خود 

ی گردون هم بود، رسانده بود و پس از امضا به اعضای كميته... اعالم متن را به رويت او، كه همكار او در مجله

 (48)«كرد.

نفس كاذب در عباس معروفي ـ بدون هيچ ادبهپرسند كه اين اعتممتاسفانه بازيگران آن ماجراها هنوز هم از خود نمي

رنجوری گي ـ از كجا سرچشمه گرفته بود؟ جدای از خصوصيات اخالقي خود وی كه نشات گرفته از روانشايسته

ی مُريدپَرورش تا چه ميزان ی كساني چون هوشنگ گلشيری و روحيهجانبههای همهاش بود، حمايتو خودشيفتگي

 ی ادبي ما شكسته شد!بود كه در دهان جامعه« تخم لقّي»بود؟ عباس معروفي  به اين موضوع دامن زده

از آقای اسماعيل »دهد: شرح مفصلي مي اسماعیل جمشیدیفرج سركوهي از ماجرای پذيرفته نشدن امضای 

ون كه ی گردی مجلهجمشيدی در آن زمان تصوير چندان مطلوبي در ذهن برخي از ما نبود. يكي به دليل همان مقاله

گفتند كه او نيز در نوشتن آن مقاله برای روشن كردن چراغ كانون به دولتمردهای اهل فرهنگ اشاره شده بود و مي

ديگر او بود ـ باز هم در گردون ـ كه به براهني حمله كرده بود و  (49)یدست داشته است. ديگر به دليل مقاله

زمان از فعاالن و موثران جمع مشورتي بود و مخالف ذكر موادی ی او شده بود. رضا براهني در آن خواستار محاكمه

نگاری شهره است از قانون اساسي در مقدمه منشور. تصميم ما بر اين مبنا بود كه آقای اسماعيل جمشيدی به روزنامه

ادعا در پای متني است كه سركوهي در كتاب خود،  الهام مهویزانیی جالب، وجود امضای نه نويسندگي... ]نكته

برای امضا ارائه شده بود! تا جايي كه بر ما دانسته است خانم مهويزاني نه « موثر»و « صاحب نام»كند به نويسندگان مي

اش![ اواسط جلسه آقای عباس بودن« موثر»ماند ی سرشناسي نبود و نيست. فقط ميآن زمان و نه اين زمان نويسنده

ت، اعتراض كرد. آقای عباس معروفي تهديد كرد كه اگر به خواست معروفي آمد و ديد امضای آقای جمشيدی نيس
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توانست شان پس بگيرند. ما هم تندتر شديم... آقای معروفي ميكند كه بسياری امضاهایاو تمكين نكنيم كاری مي

له از های منفي برانگيخت. مسئچنان كه روال ما بود مسئله را در جمع مشورتي مطرح كند اما تهديدهای او واكنش

های ناگفته های شخصي كشيد... برخي نگرانيآقای جمشيدی به نزاع با آقای عباس معروفي بدل شد... كار به حمله

شغل سابق عباس معروفي در تاالر وحدت وابسته به ارشاد، جلسه در كه در ذهن بعضي از ما بود نيز به زبان آمد. 

و... )به هيچيك از ما امتياز نشر مجله بود و امتياز گردون  ارشاد كرج كه عكس و تفصيالت آن در مجله كلك آمده

ی گردون بود.( آقای معروفي عصبي و دادند و تنها آقای معروفي بود كه پروانه نشر داشت و مدير مسئول مجلهنمي

آن تند شد. واكنش ما نيز تند و عصبي بود. آقای عباس معروفي با دعوا رفت. امضای خود را هم پس گرفت و از 

  (50)«پس به جمع مشورتي نيامد.

و با اين حال  ی معروفي كامال آگاه بودپيشينههمين مطلب فرج سركوهي گواهي است بر آن كه جمع مشورتي از 

شده بودند، نه تنها پذيرفته دور هم جمع « برضد سانسور و برای آزادی بيان»حضور او را در ميان نويسندگاني كه 

 !! كردارزيابي مي« مسائل شخصي»ی در حيطه ، بلكه اين موضوع رابود

دارد كه درگيری اصلي بين براهني و معروفي كند و اظهار ميمنصور كوشان نيز شرحي از اين برخوردها ارائه مي

، خواستار نظر گذارداش را پيش از جلسه با معروفي در ميان ميگلشيری نظراتدانست براهني از آنجا كه مي»بود: 

 (51)«. گلشيری طفره رفت...گلشيری شد

دانستم كه او ميمن دو سال با معروفي در انتشار گردون همكاری كرده بودم. »نويسد: كوشان درباره معروفي مي

. اما اين را هم ای باشد و يا نگرش حكومتيانهايش طرح و توطئهها و خواستتر از اين است كه پشت حرفسالم

و خودخواهي شده است كه گاه كساني كه به او نزديك هستند، مستقيم و نامستقيم دريافته بودم كه او دچار غرور 

 (52)«كنند.او را در پيشبرد هدفي كه استداللي در پشت آن نيست، تحريك مي

است. ولي ما چرا بايد نظر « نگرش حكومتي»كند كه مُبرّا از معرفي مي« سالم»منصور كوشان، معروفي را فردی 

دانستند و خود معروفي هم بارها گفته است كه هم بدون هيچ استدالل و فاكتي. همه ميم، آنكوشان را بپذيري

هم اعالم كرده بود كه خواهان كانون « گردون»همزمان سه پست مديريتي در وزارت سانسور داشته است. در 

گويند؟ همين يز ميبه چه چ« نگرش حكومتي»ديگر نويسندگاني جديد و تابع قوانين جمهوری اسالمي است. پس 

 134شود برخالف تصميمات گرفته شده در جمع مشورتي، متن اش مخالفت ميبعد از آن كه با خواسته« سالم»آدم 

دست به تخريب جمع « كيهان هوايي»و « گردون»فرستد، و سپس در را از طريق سفارت آلمان به خارج از كشور مي

عباس معروفي، در « گردونِ»زند. در اين مقطع ها ميسازی عليه آنآوری امضا؛ و پروندهمشورتي و كميسيون جمع

گيرد. اين را هم حسين شريعتمداری قرار مي« كيهانِ»نمين و سليمي« كيهان هواييِ »اش در كنار جايگاه واقعي

فكر همرای و ی احيای كانون نويسندگان با عباس معروفي هميادآوری كنيم كه منصور كوشان تا جايي از پروسه
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دانيم كه امضای عباس معروفي در پای هيچيك از اسناد كميسيونِ بازگشايي كانون نيست. بود. و همچنين مي

 و...  1373مهر  23« 134متن »، 1373فروردين « نامه در حمايت از سعيدی سيرجاني»، 1367ماه دی« قلمگزارش اهل»

د به دقت، توسط كساني كه به اسناد دسترسي دارند، در كنار ای هستند كه بايها قطعات پازل نه چندان پيچيدهاين

اتفاق افتاد، شكل بگيرد و نقش هريك از بازيگران  1378تا  1369هم قرار بگيرند تا تصوير كاملي از آنچه در مقطع 

سياری ای انجاميد روشن شود. شايد حاال كه بهای زنجيرهو قتل« اتوبوس مرگ»آن داستان كه به فجايع تلخي چون 

از آن بازيگران ديگر در قيد حيات نيسستند، اين موضوع كاری عبث به نظر برسد، ولي برای ثبت در تاريخ  و 

هايي ضرورت دارد. شاملو، بهبهاني، گلشيری، سپانلو، كوشان، درويشيان، جلوگيری از تكرار آن، چنين بررسي

اند، ولي خوشبختانه گي از ميان ما رفته، غفار حسيني همهزاده، محمد مختاری، پويندهغزاله عليزاده، ميرعاليي، زال

آبادی، فرج سركوهي، محمد محمدعلي، باقر پرهام، جواد مجابي، زراعتي و ديگراني هستند كه هنوز دولت

 ها نوری بر نقاط مبهم و تاريك اين ماجرا بتابانند.انديشيها يا مصلحتو بغض توانند به دور از حبمي

ی ما به اين يقين همه»كند: انديشي كوشان را آشكار مي، بار ديگر ساده«حديث تشنه و آب»يل از كتاب پاراگراف ذ

( هستيم و يا روزی 134رسيده بوديم كه هرگاه فردی از درون نظام دريابد كه ما در حال تدوين چنين متني )متن 

دادند كه هر هفته يكبار به دور هم جمع شويم. اين سرانجام آن را منتشر خواهيم كرد، هرگز اين امكان را به ما نمي

واقعيت وجود داشت كه كارگزاران فرهنگي، سياسي و امنيتيِ نظام در آغاز بر اين باور بودند كه ما در حال تدوين 

و تنظيم متني هستيم كه حاصل آن خواست آنان و يا انكار دفاع از سعيدی سيرجاني است... اگر حتي يك درصد 

 (53)«دانند.ی انتشار آن را نميتند كه محتوای دقيق متن چيست، يقين دارم هرگز اجازهيافدرمي

دانيم كساني كه برای بازجويي به وزارت اطالعات و يا نويسد كه ميمنصور كوشان در حالي پاراگراف فوق را مي

ها؛ و تعداد و هويت تمام ن نشستكردند كه وزارت اطالعات از زمان آغاز و پاياها برده شده بودند، تاكيد ميهتل

های اطالعاتيِ اختيار داشت. پس اين باورِ كوشان كه دستگاه و همچنين نوار تمام گفتگوها را در حاضران مطلع بود

چه چيزی در حال نوشتن است، كودكانه و غيرقابل توضيح است. « جمع مشورتي»نظام خبر نداشتند كه در جلسات 

شتن اين اباطيل آن است كه بر اشتباه بودن نظر احمد شاملو كه در همان نخستين جلسات در واقع هدف كوشان از نو

روز در ميان نويسندگان هشدار داده بود، به طور غيرمستقيم تاكيد كند؛ چرا كه روزبه« عنصر نفوذی»نسبت به وجود 

 گشت.بيني شاملو بيشتر آشكار ميدرستي پيش

 

 «ایمنویسندهما »ـ پیامدهای انتشار متن 6
مهر برای خبرگزاری جمهوری اسالمي و  25؛ در 1373مهر  23در « ايمما نويسنده»يا « 134متن »پس از پايان نگارش 

مهر نيز متن به وزارت ارشاد و همزمان به انجمن جهاني قلم ارسال  26شود. در چهل نشريه داخلي فرستاده مي
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بُرد تا نامه به انجمن قلم برسد. در اين مدت متن ل يك هفته زمان ميجمع نويسندگان حداق یگردد. طبق محاسبهمي

ام مهر شد. اما در تاريخ سيمي« بيگانگان»گي نويسندگان به شد، و مانع از اتهام وابستههای داخلي منتشر ميدر رسانه

شان د كه هنوز به دستشوای ميه و جويای چندوچون نامهالمللي فرانسه با منصور كوشان تماس گرفتراديو بين

رسد. و سرانجام در دوم آبان، ( به چاپ مي529ی كيهان لندن  )شماره نرسيده بود! متن اين گفتگو در روزنامه

 كند، در حالي كه متن از سوی كانون به هيچ خبرگزاری خارجي داده نشده بود!  ماهواره خبر را پخش مي

كرد. تنها منصور متن را نداشت مگر آن كه نقدی به آن ضميمه مي ای حق چاپبه دستور وزارت ارشاد هيچ نشريه

، 134كند. تكاپو عالوه بر متن ـ منتشر مي 13ـ شماره « تكاپو»كوشان از دستور وزارت ارشاد سرپيچي و آن را در 

ا و آوری امضاهكند كه گزارشي كامل و مفصل از پروسه جمعگزارش كميسيون گردآوری امضا را نيز منتشر مي

طلب، به همراه توضيح نحوه پس گرفتن امضاها، پس از انتشار متن، كار و اصالحهای نويسندگان محافظهكارشكني

  (54)بود.

( مطابق دستور وزارت ارشاد، متن را بدون اسامي امضا كنندگان، 1373و به تاريخ آذر  43اما مجله گردون )شماره 

ی انتقادی كند. اسماعيل جمشيدی در آن مقالهه قلم اسماعيل جمشيدی چاپ ميای بلندباال و انتقادی بهمراه با مقاله

كند. عنوان آبادی را به توطئه عليه خود متهم مياش اعتراض و محمد مختاری و محمود دولتبه حذف امضای

كانون  «رهبری ناآگاهِ »بود و در آن « در حرف دموكراتيك، در عمل غيردموكراتيك»ی اسماعيل جمشيدی مقاله

آور به وسيله چه كسي انجام گرفت و اما اين كار زشت و چندش»نويسندگان را سانسورچي خطاب كرده بود: 

ماند، در مورد سوابق سازی ميجمشيدی در اين مقاله كه بيشتر به پرونده« كارگردانش كه بود؟ ـ محمد مختاری...

كند، بيشتر تاييد نظر كانونيان است كه او را ود نقل ميی خپردازد و از قضا آنچه از گذشتهگويي ميخود به قصه

 دانسته بودند نه نويسنده!   « نگارروزنامه»

گردد و شماره شود. بالفاصله به دستور مقامات قضايي توقيف دائم ميمنتشر مي 1373آذرماه « تكاپو»شماره سيزده 

سروصدا تعطيل و بي« گردون»يك سال قبل از « تكاپو»بينيم شود. چنانكه ميچهارده آن در چاپخانه ضبط مي

عمليات »اش دست به دگان ديگر به حمايت از او و مجلهشود و نه نويسنمحكوم مي« اعدام»شود. نه سردبير آن به مي

زنند. اما يك سال بعد مجله گردون را با وجود آن كه در كنار كيهان و ديگر نشريات حكومتي قرار مي« انتحاری

ای واهي توقيف كوتاهي نكرده بود، به بهانه 134گرفته و از هيچ تهمت و افترايي عليه نويسندگانِ امضاكننده متن 

اش به اعدام، ضربات شالق و ای در ايران توقيف و مديرمسئولشود كه مجلهكنند و بالفاصله جهان خبردار ميمي

ضربه  10طلبِ معروفي برای رفتن به زندان و خوردن زندان محكوم گشته است! از سويي ديگر دوستان اصالح

عروفي امضا جمع كنند و كمپين راه بيندازند، گيرند در حمايت از مشوند. تصميم ميشالق به عوض او، به خط مي

به آلمان فرستاده شده است! از ميان افراد « اشگربه»سروصدا به همراه خانواده و خبر از آنكه جناب معروفي بيبي
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توان به هوشنگ گلشيری، سيمين بهبهاني، شيرين عبادی، آيدين آغداشلو ی اين جمعِ از جان گذشته ميشدهشناخته

 داشتند. « ایهای زنجيرهقتل»ی درخشاني در حمايت از دولت اصالحات و دولت كرد كه كارنامهاشاره 

جمع « اعالم حضور»توانست به مثابه اولين و اعتراض به توقيف آن، مي« تكاپو»دفاع و حمايت از  اما از طرف ديگر

شان گلشيری بود ـ ترينـ كه شاخص« دونی گرحلقه»ای از نزديكانِ مشورتي در اعتراض به سانسور باشد. اما عده

ديگران را با هراساندن، همراه خود گرداندند و اين امكان اعتراض را به شكلي نامستقيم خنثي كردند. گلشيری و »

های گوناگون... جلو اين اعتراض و انتشار متني از جانب جمع مشورتي را گرفتند؛ چرا فكران او آشكارا، به بهانههم

، دفاع از موضع و ديدگاه نويسندگان و همكاران آن چون رضا براهني، «تكاپو»پنداشتند دفاع از باه ميكه به اشت

آگاهانه كساني كه به دور او ]گلشيری[ جمع بودند، نامحمد مختاری، محمدجعفر پوينده، من و... خواهد بود. 

كردند و اش را تقويت ميقيه شدنی او به فكه عالقه كساني .روی خلوص است از پنداشتند هر حرف اومي

 (55)«نظر تشخيص دهند.ی داستان خوب را با نظر نادرست يك روشنفكرِ تنگی نويسندهتوانستند فاصلهنمي

توانست در گلشيری اشاره شده است. گلشيری نمي« منيّت و حس حسادت»ها به نويسيها و خاطرهدر بسياری از متن

داشت، و هايي كه به ديگران روا ميجا باالتر از خود ببيند. تحقيرها و بعضا توهينجمعي حضور يابد كه كسي را آن

گرفت، حسي كه در آن با عباس اش منشا ميگيها همين آقای كوشان بود، از همين حس خودشيفتهيكي از آن

دهد. انتشارات ر ميگويد كه برای چاپ به انتشارات نيلوفمعروفي شريك بود. منصور كوشان از كتابي )محاق( مي

های گلشيری بود. آقای كريمي مدير انتشارات نيلوفر، بدون اطالع نويسنده، كتاب را به گلشيری نيلوفر ناشر كتاب

كند، كريمي را هم از كند بلكه تالش ميارزش ارزيابي ميدهد تا نظر او را بداند. گلشيری نه تنها كتاب را بيمي

 چاپ آن منصرف كند....

شك از همان دو ترين خصوصيت گلشيری كه بيهايي از رفتار گلشيری بسيار نقل شده است. بنيادیوايتچنين ر

اش ی مرشد و مرادی بود. او بدون وجود مريداني در اطرافگرفت، روحيهخصلت )منيّت و حسادت( نشات مي

های داستان به راه خواني يا كارگاهقصه هایسری، هر دوره به شكلي، جمعقادر به نوشتن نبود. او از جواني تا پيرانه

های بعد نويسي؛ يا انتقال تجربه به نويسندگان نسلاش هرگز ارتقا سطح ادبيات و داستانانداخت كه مطمئنا هدفمي

را با خود به « بهترين شاگردهايش»كرد. تعدادی از را نيز با همين خصوصيات هدايت مي« كارنامه»نبود. بعدها مجله 

شان كوروش اسدی و مرتضائيان آبكنار بودند. كوروش اسدی در برد كه بهترين و در عين حال بدترين« امهكارن»

هيات تحريريه منتخب گلشيری، خودش بود و تقوی )محمد( و آبكنار و فرهاد فيروزی و »گويد: ای ميمصاحبه

  (56)«من.

ـ نه « استاد»نويسي، توانست تعداد زيادی های داستانی برگزاری كارگاهسال سابقهگلشيری با بيش از سي

ی ششم عمر خود، نويسي بيفزايد! كوروش اسدی و حسين مرتضائيان آبكنار، تا دههنويس ـ به عرصه داستانداستان
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ان و يك رمان در كارنامه خود داشتند. محمد به ترتيب فقط سه مجموعه داستان و يك رمان؛ و دو مجموعه داست

منتشر كرد. از فرهاد  1390اولين كتابش را سال « كارنامه»ی تقوی ديگر شاگرد گلشيری و از اعضای هيئت تحريريه

نويسي دارد. شاگردان گلشيری دانيم كه او هم كارگاه داستانقدر ميايم. همينخبريم و كتابي از او نديدهفيروزی بي

های را خوب آموخته بودند )البته نه همه( ناتوان از كار خالقه، نهايتا به برپايي كارگاه« فن و تكنيك»كه 

 نويسي پرداختند. داستان

هايي كه برای انتخاب داستان»گويد: ی كارنامه چنين ميی كار در مجلهكوروش اسدی در همان مصاحبه از نحوه

نوشتند. گاهي كه خواندند و روی آن نظرشان را ميتان را همه تحريريه ميرسيد، شيوه كار اين بود كه هر داسمي

كرديم. قرار بود هم را ها نزديك بودند، مثال داستاني دو نظر منفي و دو نظر مثبت داشت و يك ممتنع، بحث ميرای

اش را دعوت ندهها هم بود كه در كليت خوب بود ولي جا برای بهتر شدن داشت. نويسقانع كنيم. برخي داستان

مان ای كه تا آن روز برایگذاشتيم. خود همين بحثِ رودررو با نويسندهمان را در ميان ميكرديم و پشنهادهایمي

  (57)«ناشناخته بود، تجربه درخشاني بود.

هيئت تحريريه از « تجربه درخشانِ»های كوروش اسدی تنها چيزی كه به واقعيت نزديك است، همين در صحبت

ی معموال جوان و است. اما آن سوی اين تجربه درخشان، ويران شدن نويسنده« ی ناشناسث رودررو با نويسندهبح»

برد، از نقد ها نام ميشد. در اين جلساتي كه كوروش اسدی از آنبا استعدادی بود كه به دفتر مجله كشانده مي

برای هميشه دست بردارد. يكي « نوشتن»كه طرف از ای داستان خبری نبود. هدف فقط تحقير نويسنده بود، به گونه

كند كه چگونه اين شاگردان گلشيری، او و تعريف مي كه به همين جلسات دعوت شده بو  70ی از جوانان دهه

برقرار بود. « پرانيمتلك»خانه كارنامه به جای نقد، در سالخ» گويد: داستانش را مورد تحقير و توهين قرار دادند. مي

گير به تن داشت، چرخاند و مرتضائيان آبكنار كه فقط يك عرقاش ميش اسدی با تسبيحي كه دور انگشتانكورو

نقد شدن داستانش  ضا از شهرستان به خاطری جوان كه از قنويسنده« كردند.گرداني ميدو لومپني بودند كه معركه

خواستند انگار فقط مي»خجالت سرخ شده بود: كند كه چگونه از توسط گلشيری به اين جلسه رفته بود، تعريف مي

ارزش است. من كه گيج و منگ بودم، تنها در آخر جلسه بود كه توانستم سوالي به من ثابت كنند كه داستانم بي

ارزش و مضحك است، به چه دليل مرا، آن هم از جواب ماند: اگر داستان من تا اين حد بيبپرسم كه آن هم  بي

 «يد؟!جلسه دعوت كردستان، به اين شهر

ی متن از جانب ايم( فشار بر روی نويسندگان امضاكنندهامضا )ما نويسنده 134كه گفته شد پس از انتشار متن چنان

سو با اين نهادها كساني مثل معروفي و جمشيدی، نهادهای اطالعاتي ـ امنيتي و فرهنگي حاكميت شدت گرفت. هم

ای كه مجله گونهسازی برای اعضای آن زدند، بهكانون و پرونده« مشورتيجمع »در مجله گردون، دست به تخريب 

 رساند.رساالت، خوراک مي بوعات حكومتي كيهان، كيهان هوايي وگردون تبديل به ارگاني شد كه به مط
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 نويسد:   در گردون مي 134اسماعيل جمشيدی پس از انتشار متن 

و از من خواست به عنوان « ايمما نويسنده»ا در اختيارم گذاشت با عنوان اواخر تابستان گذشته، عباس معروفي متني ر»

يك عضو قديمي كانون نويسندگان ايران و يكي از عالقمندان جدی تشكل صنفي آن را امضاء كنم و با اين توضيح 

ز گروهي ا« شود؟چرا چراغ كانون نويسندگان ايران روشن نمي»كه پس از چاپ گزارش گردون تحت عنوان 

نويسندگان، جلسات مشورتي تشكيل دادند و پس از يك سال مذاكره اين متن آماده شد تا پس از امضای شاعران و 

  (58)«نويسندگان در مطبوعات منتشر شود.

گشت به جمع شدن نويسندگان اين ادعايي كذب است. در واقع آغاز ماجرای تحركات بازگشايي كانون، برمي

نفر به عنوان  5كه منتهي شد به انتخاب  1369زدگان رودبار در خرداد گيری در مورد كمك به زلزلهبرای تصميم

جمع »يزگردی با حضور اعضای همان . در شهريور ماه همان سال م1369)جمع مشورتي( در تيرماه « گوسخن»

همه اين«. اتحاديه صنفي نويسندگان نياز اساسي است»رسد تحت عنوانِ ، به چاپ مي49در آدينه شماره « مشورتي

 است.  1369در حالي است كه تاريخ انتشار اولين شماره گردون، آذر 

كانون نويسندگان حتي قبل از انتشار  ها برای احيادهد. تالشآدرس غلط مي« گردون»مثل روز روشن است كه 

 11ـ  10ست به مجله گردون شماره شود كافيحافظه ميگو كمجا كه دروغگردون آغاز شده بود. اما از آن

رجوع كنيم تا كذب ادعای عباس « گزارش گروه پنج نفری به مجمع نويسندگان و شاعران»( و 1370)ارديبهشت 

نفر از شاعران و  31در سومين نشست جمعي حدود »نويسد: معروفي آنجا مي معروفي و جمشيدی روشن شود. عباس

در منزل منصور كوشان، بنابه رای اكثريت حاضران قرار شد كه نمايندگي گروه  69تيرماه  27نويسندگان ايران در 

 اش(نه گردونوجود داشت و « باسي»)يعني زماني كه نه « پنج نفری مركب از.... برای مدت شش ماه تمديد شود.

( را 1364برد و برگزاری مجلس ترحيم برای غالمحسين ساعدی )آذر تر هم ميسپانلو حتي اين تاريخ را به عقب

« روايتي از ادبيات فارسي در تبعيد»گل، كند. ]مليحه تيرهنخستين جرقه تجديد حيات دوره سوم كانون  تلقي مي

 .[150)جلد پنجم(، ص

بود. گردون « مسخ كانون»در نظر داشت همان « كانون نويسندگان»ست كه آنچه گردون از تر آن ای مهماما مسئله

ی اهداف مهاجراني، و بعدها سعيد امامي برای ساخت نهادهای موازی فرهنگي بود تا به اين طريق دنبال كننده

گشايي كانون نويسندگان باز»به وجود آورند. عباس معروفي هرگز از « تهاجم فرهنگي»سنگری در برابر به اصطالح 

 شماره گردون در همين عباس در بود.« تاسيس كانون نويسندگاني جديد»ورد بلكه به دنبال سخني به ميان نيا« ايران

خوانندگان به ياد دارند كه گردون در شماره هفتم خود از تمامي »نويسد: مي« كابوس سردبير» عنوان تحت مطلبي

ی تاسيس يك كانون يا ن و فرهيختگان دعوت كرد كه نظريات خود را دربارهنويسندگان و شاعران و پژوهشگرا

 كانون جديدانجمن يا نهاد ادبي و هنری و فرهنگي مطرح كنند. گردون در دعوت عام خود تاكيد كرد كه نهاد يا 
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بنياد شود... تا ـ  موازين انقالب جمهوری اسالمي ايرانبر های مبتني ضرورتـ « های امروزضرورت»بايد بر مبنای 

 « منشوری تازه و جامع و مبتني بر شرايط موجود تدوين شود.

كند كه در آن روز شاهد بحث تلفنيِ عباس معروفي و اسماعيل جمشيدی سپس از روزی در اوايل مهرماه ياد مي

 بوده است. در آن بحث عباس معروفي با 134محمد مختاری درباره حذف اسامي بعضي امضاكنندگان متن 

چنانچه شما ترتيب اين كار را داده باشيد من به عنوان »گويد: در جواب مختاری مي« برانگيزشجاعتي تحسين»

  (59)«گيرم.كنيد امضای خودم را پس مياعتراض به سانسوری كه شما مي

آيا »عنوان ای با نسبت به انتشار مقالهآبادی محمود دولتجمشيدی معتقد است حذف نام او به دليل اعتراض 

كينه ازليِ »در نشريه گردون است و همينطور « آقای نيكولو ماكياولي در ميان روشنفكران ايران طرفداراني دارد؟

  «آبادی يعني محمد مختاری.همشهری دولت

من در هيچ شرايطي و تحت هيچ فشاری با سانسورِ نام »كند كه ظاهرا در آن مكالمه تلفني، معروفي اتمام حجت مي

نفری كه به پشنهاد من  30ـ  20كنم. اگر شما همچنان اصرار داشته باشيد، هم من و هم ای موافقت نميچ نويسندههي

 (60)«گيريم.اند به عنوان اعتراض امضای خود را پس مياين متن را امضاء كرده

« كودتا»ند، او را عامل كتشبيه مي«( فرهيخته»)در مقابل « موجودی پَرريخته»اسماعيل جمشيدی كه مختاری را به 

هايي كه با توجه به تجربه»برای داوری تشكيل شود، « جمعي»داند. كودتاگر قبل از اين كه عليه خود و معروفي مي

 (61)«آورد.به كودتا روی مي اشكال مختلف براندازیدر گذشته داشته، از 

برای  134متهم و او را عامل فرستادن متن « كاریسياسي»ی خود، محمد مختاری را به ی مقالهجمشيدی در ادامه

رو نشود و خواه برای حاال خواه برای اين كه با مقاومتي از داخل روبه: »... كندهای خارجي معرفي ميرسانه

اصطالح روشنفكری داخلي چاپ شود )و قرار بايست در همين مجالت بهای كه ميهای ديگر... نامهكاریسياسي

  (62)«شد!جاهايي درآورد كه اگر دوست بودند وضعيت امروزمان به اين بدی كه هست نمي هم چنين بود( سر از

داند، يعني دشمن خارجي را! و ها را عامل وضعيت اسفبار امروزمان مي، آن«های معاندرسانه»جمشيدی با اشاره به 

خرين ميخ را هم بر تابوت ، آ134ی متن ی محمد مختاری و ديگر نويسندگان امضاكنندهبرای تكميل پرونده

گفت: وزير امورخارجه آمريكا از زنان ميها ذوق كرده و بشكنيكي از اين ممدلي»كوبد: مختاری و ديگران مي

گردد عباس مشخص مي 134همه در حالي است كه مدتي پس از انتشار متن اين (63)«اين بيانيه حمايت كرده است!

وسيله برای های خارجي فرستاده است تا به اين آلمان، متن را برای رسانهمعروفي بوده است كه از طريق سفارت 

 ، سندسازی كند.«عوامل جاسوسي غرب»ی متن به اتهام وابستگي نويسندگانِ امضاكننده

دوستي كه از »بندی آنچه اتفاق افتاده، دست به دامن اسماعيل جمشيدی در پايان مقاله خود برای ارزيابي و جمع

ای شناس برجسته چنين نظريهشود، كه از قضا نامي هم ندارد! اين جامعهمي« شناسان برجسته استمتفكرين و جامعه
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ضای سانسورشده حساب شخصي داشته باشند با حضور ها پيش از آن كه با صاحب امسانسورچي»دهد: ارائه مي

ی ی رساترين صدای اعتراض در دههاين كار مشكل داشتند. عباس معروفي به عنوان دارنده كادر رهبریمعروفي در 

هايش به سه زبان در ی اين كه رمانای در داخل و خارج كشور شده است... شايعهگذشته صاحب شهرت گسترده

ها شايعه ديگر، است و ده ررسي آثار او را دست گرفتهشار است، شايعه اين كه آكادمي نوبل كار بدست ترجمه و انت

ور كرده بود، و ترس از اين كه بازتاب انتشار اين متن به دليل استقبال راديوها و مطبوعات ها را شعلهآتش حسادت

 (64)«موجب شد او را در اين دام بگذارند. المللي به حساب معروفي گذاشته شود )و همه به سراغ او بروند(بين

هزار زند، بيش از چهاردهی ذوب شده در واليت معروفي از آن حرف مي«شناس برجستهجامعه»ای كه اين در دهه

پور ترين جنايتكاران تاريخ قرار گرفتند. سعيد سلطانرحمی آتشِ بينفر به دار آويخته شدند و يا در مقابل جوخه

نگار(، حسين صدرايي )اقدامي( و... تنها به جرم نوشتن و سرودن اعدام مان هاتفي )نويسنده و روزنامه)شاعر(، رح

ی برجسته شان نابود شد. نمونهشدند. و بسياری از نويسندگان برای فرار از اعدام راهي تبعيد گشتند و زندگي ادبي

ی ا عباس معروفي يا در دانشكده هنرهای زيبا در جبهههآن غالمحسين ساعدی و يا محسن يلفاني... در تمام اين سال

همه كرد و يا در وزارت سانسور پست مديريت داشت. اين كه آبشخور اينداری ميچماق« كودتاگران فرهنگي»

معروفي را در دست بررسي داشت؟ « آثار»پرسيد. آكادمي نوبل كدام « روانشناسان برجسته»وقاحت كجاست بايد از 

و حتي در حال حاضر، عباس معروفي بيشتر از دو اثر قابل گفتگو نداشته است: سمفوني مردگان و سال  در آن مقطع

آن  1368در سال « سمفوني مردگان»و  1365در سال « آخرين نسل برتر»ارزش بلوا. مجموعه داستانِ از نظر ادبي بي

ی رساترين صدای اعتراض در دارنده»لبته اين هم توسط انتشارات گردون كه متعلق به خود معروفي بود، منتشر شد. ا

ی كوتاهي هم داشت كه ناشر آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و جهاد دانشگاهي نمايشنامه« ی شصتدهه

قدر فقير و حقير بود كه آكادمي نوبل از ی ادبي ما آنپرسش اين است كه آيا در ابتدای دهه هفتاد جامعه (65).بود

قدر كور و كر و گُنگ بود كه از كوه يراني عباس معروفي را انتخاب كند؟!! آيا آكادمي نوبل آنميان نويسندگان ا

از شعر شاملو، « بند»جناب معروفي، با يك « آثار»خبر باشد؟ آيا كل های احمد شاملو بيآثار و تحقيقات و پژوهش

كند؟ حتي آبادی برابری ميحمود دولتهای ميا يك داستان كوتاه از هوشنگ گلشيری؛ يا يك پاراگراف از رمان

اشرف درويشيان، سپانلو، احمد محمود، سيمين بهبهاني، اكبر رادی و... را هم اگر رضا براهني، بهرام بيضايي، علي

ای داشته ماند. حتي چرندبافي هم بايد قاعدهاندام امثال معروفي باقي نميناديده بگيريم، باز هم جايي برای عرض

 .. باشد! اما.

كس به صراحت به آن نپرداخته است. ای كه تاكنون هيچی ديگری به مسئله نگاه كنيم. زاويه... اما بياييد از زاويه

هايي كه دست به دست هم داده بودند تا عباس معروفي ی اسماعيل جمشيدی پربيراه هم نباشد. شايد همانشايد گفته

خود داشتند. شايد داستان از اين قرار بوده باشد كه پس از های ديگری هم در مخيله كنند، طرح« چهره»را 
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يال و دُم و كه از ابتدا مد نظر نظام بود و يا يك كانون نويسندگان بي« كانون نويسندگان مسلمان»گيری يك شكل

ي در ـ چنان كه عباس معروفي فراخوان داده بود ـ و با ورود عباس معروف تابع قوانين نظام جمهوری اسالمياشكم 

كه بعدها با آكادمي . چنانگرفتی نوبل هم در دستور كار قرار ميسازی برای نامزداين كانون؛ زمينه« كادر رهبری»

ای كه چهل سال ی كن در عرصه سينما كردند! ولي تن ندادن و مقاومت نويسندگان برجستهاسكار و جشنواره

های كه محتوايي عكس خواسته 134داشتند، و انتشار متن  ی مبارزه با سانسور و خفقان را در كارنامه خودسابقه

سو و روياهای عباس معروفي را های امنيتي از يكی مهاجراني و دستگاهنظام، مهاجراني و سعيد امامي داشت، پروژه

مقصد  ايران را به 1374اسفند  5، «نوبل»از سوی ديگر، بر باد داده بود. عباس معروفي خشمگين و نااميد از گرفتن 

كند و به دنبال آن، نيروهای اطالعاتي ـ امنيتي پروژه حذف فيزيكي روشنفكران دگرانديش را كليد آلمان ترک مي

 زنند...مي

ی گرفتن امضاها به امضا( توسط جمع مشورتي، وظيفه 134)متن « ايمما نويسنده»گفتيم كه پس از نوشته شدن متن 

نها يكي از اين هشت نفر بود. با توجه به اين موضوع و اين كه نويسندگان شود. عباس معروفي تهشت نفر سپرده مي

از دوست آبادی هم در بين اين هشت نفر بودند، جا دارد نامي چون رضا براهني و گلشيری و دولتصاحب

عات كه پس از انتشار متن و بازتاب آن در مطبو كندشود كه بر چه مبنايي ادعا مي پرسيدهشناس جمشيدی جامعه

امضا از  10اين را هم در نظر داشته باشيد كه فقط حدود « شد؟!به حساب معروفي گذاشته مي»المللي همه چيز بين

بيني وی كه با پس گرفتن امضايش، تعداد زيادی امضا توسط معروفي گردآوری شده بود و برخالف پيش 134اين 

ها هم خانم امضا خود را پس گرفتند كه يكي از آن از نويسندگان، امضا خود را پس خواهند گرفت، فقط سه نفر

 از چه قرار بود؟  هاها و پس گرفتني بود. اما واقعيت ماجرای امضا كردنالهام مهويزاني از مريدان آقای معروف

را منتشر « 134آوری امضا، به امضاكنندگان متن گزارش كميسيون جمع»تكاپو،  مجله 13منصور كوشان در شماره 

ای برای مخدوش كردن آن نويسنده، كوشش گسترده 134پس از مطرح شدن متن »كرد. در اين گزارش آمده بود: 

ايي چون: كيهان هوايي، كيهان، اطالعات، ههای مختلف آغاز شد كه هنوز هم ادامه دارد. نشريهاز سوی نشريه

سازی ی گردون نيز گردآورندگان امضا را مورد حمله قرار داده و به پروندهمجلهجمهوری اسالمي، رسالت و... 

(، و 21015)كيهان شماره « انتخاب مقطع زماني برای نگارش نامه»... در مرحله نخست، اصل متن و روی آورده است

هماهنگي با مقاصد و تبليغات »های خارجي به اند. بازتاب متن در رسانهرد حمله قرار گرفتهكل امضاكنندگان مو

( تعبير و تبليغ شده است. در عين حال اعتراضِ بعدیِ تني چند 1105ـ  1109های )كيهان هوايي شماره« امپرياليستي

يك گردآورندگان امضا در حذف و غيردموكرات»متن و حركت به اصطالح « یی عرضهنحوه»از امضاكنندگان به 

مراجعه آنان به شماری از عدم»)كيهان هوايي، همان( و « ی شخصيسانسور برخي از اسامي بر اساس سليقه

( مستمسك تبليغات و حمالت عليه متن و امضاكنندگان بوده است. 1109)كيهان هوايي شماره « نويسندگان ديگر
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اغراض سياسي، ارتباط »گان امضا متمركز شده است. اين چند تن به ی دوم جهت حمالت بر گردآورنددر مرحله

به  ی بيانيهزدهسپردن شتاب»( و 1109و  1108های )كيهان هوايي، شماره« پشت پرده با موسسات امپرياليستي

« تن 134ملعبه قرار دادن »( و 20368های خبری خارج از كشور، برخالف قرار و تعهد قبلي )اطالعات، شماره بنگاه

چاپ نشدن متن در داخل كشور و سردرآوردن آن از جاهای »)كيهان هوايي و جمهوری اسالمي( متهم شدند حتي 

  (66)خوانده شده است.« رهبری ناآگاه»تقصير « ديگر

 شود:بندی آن نيز توضيح داده ميی انتشار متن و زمانآوری امضاها و نحوهی جمعپروسه در همين گزارش

 تنظيم نهايي امضاها و تايپ متن و يادداشت ضميمه به پايان رسيد.  23/7/73ـ 1

 آمده، صورت پذيرفت.« گزارش پيوست»كار برای ارسال متن، چنانكه در تقسيم 24/7/73ـ 2

پست سفارشي، متن برای خبرگزاری جمهوری اسالمي ارسال و همچنين از  1466طبق قبض شماره  25/7/73ـ 3

 هل نشريه داخلي فرستاده شد.طريق پست سفارشي به چ

 متن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تسليم شد. 26/7/73ـ صبح 4

كم يك هفته رسد، و دستـ با احتساب اين كه نامه سفارشي قطعا در داخل كشور زودتر از خارج به مقصد مي5

شد. غرض از اين تمهيدات اين بود كه ای به اروپا برسد، متن برای انجمن جهاني قلم فرستاده زمان الزم است تا نامه

متن نخست حضورا به وزارت ارشاد و از طريق پست به خبرگزاری جمهوری اسالمي و نشريات داخلي تسليم شده 

 باشد.

يك از ما به كنيم كه متن از سوی هيچماهواره خبر متن را منتشر كرد... رسما نيز تاكيد مي 2/8/73ـ در تاريخ 6

 های خارجي كه در داخل هم نمايندگي دارند، داده نشده است.ریماهواره يا خبرگزا

ای شده المللي فرانسه با آقای منصور كوشان تماس گرفته و جويای چندوچون نامهراديو بين 30/7/73ـ در تاريخ 7

گردون... در حال حاضر آقای عباس معروفي سردبير مجله اند: ها پرسيده، آنشان نرسيده بودهاست كه هنوز به دست
شان را پس در اعتراض به حذف نام بعضي از امضاكنندگان از جمله آقای جمشيدی يا آقای دهباشي امضای

، به چاپ رسانده 2، ص 529؟ )متن اين گفتگو را روزنامه كيهان لندن، شماره اند. دليل اين اختالفات چيستگرفته

مطالبي  عباس معروفيبه يك خبرگزاری خارجي، آقای  آيد، پيش از رسيدن متناست.( چنانكه از پرسش باال برمي

 ها رسانده است. را عليه آن به اطالع آن

 سي با آقای هوشنگ گلشيری تماس گرفته و از چندوچون متن جويا شده است.بيهنگام، راديو بيشب 1/8/73ـ 8

   (67)بوده است 1/8/73 از تاريخ پساز امضاكنندگان در پي تماس راديوهای خارج با آنان،  ی فردی برخيـ مصاحبه9

با شدت گرفتن فشار و تهديدهای سازمان اطالعات به امضاكنندگان متن، تعدادی از نويسندگاني كه تازه متوجه 

و كميسيون گردآوری امضا، امضاهای خود را پس « جمع مشورتي»بودند با بستن افتراهايي به  شده« سِفتي زمين»
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امضای اسماعيل جمشيدی پذيرفته نشده »م هم از آسمان نازل شده و به دادشان رسيده بود: ی الز«بهانه» گيرند.مي

 «گيرم!ام را پس ميپس من امضای

كردند، در اين راه پيشقدم شدند. )دهباشي( همكاری مي« كلك»)معروفي( و « گردون»نويسندگاني كه با نشريات 

و ديگراني مانند شمس لنگرودی، اميرحسين آريانپور،  افرادی چون رضا جواليي، احمد پوری، هوشنگ حسامي

الهام مهويزاني و... با ايراد اتهام و كتمان حقيقت امضاهای خود را پس گرفتند و كارگزاران فرهنگي و سياسي 

 شورانيدند. « كميسيون»نويسنده و اعضای  134رفت، عليه متن كشور را بيش از آن كه تصور مي

شمس آقای ی گردآوری امضاها آمده بود، نحوهدرباره انتقادات و اعتراضات پيرامونِ « پوتكا»ی گزارش در ادامه

چنانچه حقيقت داشته باشد كه گردآورندگان »( گفته است: 1106در مصاحبه با كيهان هوايي )شماره  لنگرودی
نكرده باشند، من قطعا در امضا بر اثر ساليق شخصي اسامي تعدادی را از متن حذف و به افرادی نيز اصوال رجوع 

  .«موضع خود تجديدنظر كرده و امضای خود را پس خواهم گرفت

( كليشه شده، از علل ديگری برای انصراف 15204ای كه در كيهان روزانه )شماره اما همين جناب لنگرودی در نامه

  23/7/73ـ مورخه « ايمما نويسنده»ی دوستان نويسنده! نيت و هدفم از امضا نامه: »خود ياد كرده و چنين نوشته است
صرفا يافتن راهي )چون قاعده نشر مجالت( برای بهبود وضع نشر كتاب به طور عموم بوده است. متاسفانه نوع 

ی نامه و متعاقبا نوع بازتاب آن در سطح كشور و ديگر نقاط جهان عكس مراد مرا حاصل كرد. فعاليت برای عرضه
ی وسيله امضای خود را ذيل نامهكنم بدينرابر خوانندگان و آثار خود احساس ميمن به پاس مسئوليتي كه در ب

 «  كنم.حذف مي« ايمما نويسنده»مخاطبِ بي

ی بازتاب آن ها و همچنين نحوهی نامحذف ناعادالنه»( گفته است: 1107)كيهان هوايي، شماره  رضا جوالیی
  «يگانه شده است.ای برای سوءاستفاده راديوهای بمبدل به وسيله

ی اين نامه و هم برخي از حركات ی ارائهمتاسفانه هم نحوه»( گفته است: 2570)رسالت، شماره  احمد پوری
غيردموكراتيك در گردآوری امضا مرا بر آن داشت تا با اين يادداشت نام خود را از ليست امضاكنندگان حذف 

 .«كنم

ها در اعتراض به عملكرد گردآورندگان امضا بوده است، ی روزنامهنوشته. از نامه ايشان كه به الهام مهویزانی

 نشاني نيافتيم.

گردآورندگان امضا در مراجعه به افراد برای »( گفته است: 1109)كيهان هوايي، شماره  هوشنگ حسامی
ند، و چنانچه ها قرار دهآوری امضا متعهد شده بودند كه البته نامه را در داخل كشور در دسترس رسانهجمع

های خبری بيگانه قرار نظر صاحبان امضا آن را در اختيار بنگاهمطبوعات كشور حاضر به انتشار آن نشدند با جلب
 دهند.
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كنندگان  نامه در يك حركت غيردموكراتيك اسامي فرد يا افرادی را عالوه بر اين خطا، تنظيم»همچنين گفته است: 
 «اند و اين عمل يعني سانسور.كردهبر اساس سليقه شخصي از نامه حذف 

اند كه در مهرماه امسال دوستانم خبر داده»( گفته است: 1108)كيهان هوايي، شماره  پورامیرحسین آریان
در كار انجمن موردنظر « المللي قلمانجمن بين»متاسفانه بعضي از موسسات كشورهای امپرياليستي و از آن جمله 

اند. چون از سازان بدگمان شدهسبب برخي از مقامات حكومتي به انجمندارند و بدين كنندگان متن[ مداخله]تنظيم
ام... من و  خوشبين نبوده« المللي قلمانجمن بين»ديرباز نسبت به مقاصد امپرياليسم ادبي و مخصوصا ماهيت سياسي 

 «دوستانم بعد از وقوف بر رابطه انجمن موردنظر روی گردانيديم.

بند روزنامه اطالعات )شماره شان، بنابه تعبير و جمعهایها و مصاحبهدر نامه محمد قاضیو  خوییزریاب آقايان 

ما متن نامه را با اين تصور كه حركتي صنفي، فرهنگي و غيرسياسي است، امضا كرديم و »اند: ( چنين گفته20368
كرديم و اكنون بيني نميعمولي را پيشهای غربي از يك موضوع مهای وابسته به حكومتسوءاستفاده وسيع رسانه

 .«كنيماين سوءاستفاده را محكوم مي

اند توضيح داده و نظر خود را ها به ايشان منصوب كردهخود درباره مطالبي كه برخي از روزنامه شهال الهیجی

نامه مغاير با مفاد و  برداری سياسي از اينهرگونه بهره»( مشخصا چنين اعالم داشته است: 1109)كيهان هوايي، شماره 
 .«خواست امضاكنندگان است

های خارجي را از انتشار متن محكوم كرده است. )اطالعات، شماره ی رسانهنيز سوءاستفاده میهن بهرامی

203689) 

ای كه متن آن را تا امروز نام اينجانب ذيل نامه يا اطالعيه»( گفته است:1108)كيهان هوايي، شماره  سیروس نیرو
ام به همراه اسامي تعدادی ديگر از شاعران و نويسندگان و هنرمندان درج شده است. حداقل اصول اخالقي هنديد

امضای آن تصميم كند كه در اين موارد، متن نامه به اطالع فرد برسد تا او بتواند در مورد امضا يا عدمايجاب مي
ت و حق اعتراض و گاليه برای اينجانب محفوظ كم در مورد بنده اين اصل اخالقي رعايت نشده اسبگيرد. دست

 .« است

آقای تويسركاني كه از امضای نامه »( آمده است: 1109)كيهان هوايي، شماره  شاهرخ تویسرکانیاز قول 

سي به آن بيای بيقبل از اين كه نامه مزبور در داخل كشور انتشار يابد، در برنامه ماهوارهخودداری كرده افزود: 
ده... عالوه بر آن، انتشار اين نامه در داخل نيز دقيقا همزمان بود با آمدن كلينتون به منطقه و سفر وی به پرداخته ش

دهنده اين موضوع است كه  گي نشانگي گذشت و همهتوان به سادهاردن، سوريه و اسرائيل. از اين موارد نمي
 .«ين نامه صورت گرفته بودهايي از قبل در داخل و خارج كشور در ارتباط با تدوهماهنگي
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هايي عليه گردآورندگان امضا، كه از ( نيز ضمن حمله به نحوه عرضه متن و ايراد تهمت43گردون )شماره در مجله 

 بحث اين گزارش خارج است، اطالعات نادرستي ارائه شده است: 

آبادی آقای دولت» امضاها گفته شده كهنام آقای اسماعيل جمشيدی در جمع « ی نيامدنسابقه»الف ـ درباره علت و  
گيری از آقای جمشيدی، يادداشتي در چند خط در اختيار آقای مختاری... قرار داد تا در جمعِ به منظور انتقام

امضای من مشروط به »گردآورندگان امضا خوانده شود كه خوانده شد. مضمون آن يادداشت چنين بوده است كه 
آبادی كه در جلسه  بت توهم مجله گردون و كذب محض است. اصل نامه دولتاين نس« بعضي امضاهاست...

كنم؛ اما در را امضا مي« ايمما نويسنده»ی دوست ارجمندم آقای محمد مختاری ـ نامه»خوانده شده چنين است: 
جدی و  دارم؛ زيرا محتمل است افرادی كه در عرصه نوشتنلحظه انتشار حق تجديدنظر را برای خود محفوظ مي

شان بر ای بودنها كه هنوز جدی و حرفهاش حجمي از ناماند، امضاهاشان پای اين نامه نيايد، و به جایپيگير زيسته
بينم اين نكته را شما بدانيد و به جامعه آشكار نشده، پای نامه بيايد. در هر صورت امضای من مشروط است و الزم مي

 « آبادیود دولت، محم6/6/73ـ  اطالع دوستان برسانيد

 « گويند كتاب امضاكننده بايد تيراژ داشته باشد.مي»ب ـ گفته شده است: 

آقای جمشيدی )و همچنين علي دهباشي كه  ايم و اين امر كذب محض است. در موردما هرگز چنين معياری نداشته

پيش از تدقيق معيارها صورت گرفته  متن به ايشان ارائه نشد(... متاسفانه ارائه متن به آقای جمشيدی از سوی معروفي

ی مذكور )شعر، بود. گردآورندگان امضا... تنها نام كساني را فهرست كردند كه به معنای خاص كلمه در هفت رشته

های داستان، نمايشنامه، فيلمنامه، تحقيق، نقد، ترجمه( نويسنده بودند، يعني استفاده از اشتهار دوستان ديگر، در حرفه

توانست ی عمومي نوشته شده بود، طبعا مياسب انتشار اين متن ندانستند، در حالي كه اگر بيانيه يا اطالعيهديگر را من

های مشهور ديگر را نيز در بر بگيرد. آقای معروفي كه با اين استدالل و نظر اكثريت جلسه موافق نبود بسياری از نام

 جلسه نيز كه به ايشان پيشنهاد شد، بنابه معيارهای تصويبكرد. در يك طي جلسات مختلف بر نظر خود پافشاری مي

گيری احاله شود، نپذيرفت. آقای معروفي نه تنها امضای خود را ی امضای آقای جمشيدی برای تصميمشده، مسئله

 ام به افشاگری و... خواهمدر مجله»مشروط به امضای آقای جمشيدی كرد، بلكه به فشار و تهديد نيز متوسل شد كه 

توجهي از امضاكنندگان خواهم خواست كه امضاهاشان را پس بگيرند و غيره. فشار و پرداخت يا از شمار قابل

قبول نبود... گفتني تهديد آقای معروفي حتا برای يكي دو تني هم كه در جلسات نظر موافق يا ممتنع داشتند، قابل

دود ده امضاست و تعداد ذكر شده در مجله گردون كل امضاهايي كه آقای معروفي به ما تحويل داده است، حاست 

ه پس از انصراف از وچند تن از نويسندگان را تقبل كرده بود كد. البته ايشان در آغاز، مراجعه به چهلصحت ندار

شويم كه ما چند نام باقيمانده را به ما مسترد داشت تا خود به آنان مراجعه كنيم. همچنين يادآور ميوادامه كار سي
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ی مشورتي نوشته و تنظيم شده است. ايم، اصل متن توسط جلسهكنندگان متن بودهرفا گردآورندگان امضا و ارائهص

 (68)زنندگان است...اساس و ناشي از توهم اتهامدر نتيجه هرگونه انتساب رهبری و انحصار فعاليت ما بي

و به امضای رضا براهني، فرج سركوهي، منصور كوشان، هوشنگ گلشيری، محمد  13/10/73گزارش فوق به تاريخ 

 مختاری، محمد محمدعلي، محمد خليلي، سيما كوبان بود. 

گزارش گردآورندگان امضا و ارسال متنِ »ی تكاپو، گزارش ديگری منتشر شده است تحت عنوان در همين شماره

 «.ه جلسه مشورتينويسنده، ب 134

، تعيين روش و تدقيق معيار برای مراجعه به «كميسيون امضا»مطابق آنچه در اين گزارش آمده، يكي از وظايف 

 6های بسيار بر سر ی مشورتي بوده است. پس از بحثها و روال و پيشنهادهای جلسهنويسندگان با توجه به بحث

معيار و  6تر از اين معيار را پيش از اين نام برديم( اما مهم 6شود. )اين ، توافق مي«نويسنده بودن»معيار برای تشخيص 

سرانجام مراجعه به كساني پذيرفته شد كه معتقد و وفادار به »... بود: « وفاداری به روح متن»ها، شرط آنبه مثابه پيش

 (69)«ها.مباشند. از اين رو روح متن نيز خود عامل ديگری شد در تعيين فهرست نا« روح متن»

بود، شرطي مبهم و گنگ كه معلوم نيست چگونه قابل « روح متن»بينيم شرط اول اعتقاد و وفاداری به چنان كه مي

خواهد بود. همانگونه كه بعدا ديده شد، نام افرادی در ميان امضاكنندگان آمده بود كه نه تنها به روح متن  تشخيص

نداشتند. ديگر معيار « اعتقاد»ه منافع شخصي خود، به چيز ديگری و جز ب« باد»نبودند بلكه جز به « وفادار»

های اجرايي مربوط به گيریها و تصميمشركت در حذف فرهنگي يا در سياستعدم»برانگيز شرط سوم بود: مناقشه

اد كه واقعا باورنكردني است كه افر« علني»بگذريم از آن قيد .« حذف فرهنگي به صورت علني و مكتوب و مستند

، «كميسيون امضا»ای مثل مختاری، گلشيری يا براهني اين شرط را با اين عبارات نوشته باشند. يعني از نظر پرتجربه

ای برای اثبات آن در دست باشد، يا سند دو منگوله« غيرعلني»اگر شركت در حذف فرهنگي و سانسور به صورت 

ی عباس معروفي در وزارت ترديد اعضا كميسيون از پيشينه توان از آن گذشت و مدنظر قرار نداد!! بدوننباشد، مي

ها اش در دانشكده هنرهای دراماتيك آگاه بودند، به خصوص كه در همان سالداریی چماقارشاد و سابقه

گوييم آگاه بودند چون بعدها كه بر سر كرد! ميی خودش( در همان دانشكده تدريس ميگلشيری )البته به گفته

مثال مورد جمشيدی( درگيری لفظي و حتي فيزيكي بين برخي نويسندگان و عباس معروفي اتفاق موضوعاتي )

فرج سركوهي « ياس و داس»توانيد به كتاب شود!! )در اين مورد ميی معروفي هم اشاره ميافتد، به پيشينهمي

« اكنون»ده كه مالک، وضعيت های متنِ گزارش، اعالم شگوييم آگاه بودند چون در ميان آيتممراجعه كنيد.( مي

نزد « تساهلي»گيری و در متن گزارش، تاكيد هم شده است! چنين آسان« اكنون»ی نويسندگان است! حتي بر واژه

آور و را به چشم ديده بودند، تعجب 67ای كه فقط شش سال قبل از آن، اسيركُشي تابستان روشنفكران جامعه

بودن، تعريف كرده بود ـ به عنوان « نويسنده»هايي كه همين كميسيون برای انگيز است! مطابق برخي از معياربهت
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نويسنده، هزاروسيصدوچهار نويسنده هم  134حتي اگر به عوض ـ « مشتهر و مشتغل در حرفه نويسندگي»مثال 

قرار  توانست در فهرست امضاكنندگانـ با هيچ توجيهي ـ نمي الهام مهویزانیشد، نام كساني مانند انتخاب مي

ترديد در ميان اعضاء كنيم، بي! ما پيش از اين به علت و عامل اين ابهامات اشاره كرديم. بار ديگر تاكيد ميگيرد

بسته « اميد» و مهويزاني نظاير معروفي« امكاناتِ»و « ارتباطات»اند كه به كساني بوده« كميسيونِ امضا»تاثيرگذارِ 

خان دميدند و بر توهم او دامن زدند كه كار به آنجا كشيد كه ايشان عباس« بادكنك»افراد چنان در  بودند. همين

جعل كند « خاطراتي»معرفي كند و از همه بدتر پس از مرگ همان حاميان، چنان « جايزه نوبل»خود را نامزد دريافت 

 هاشان را در گور بلرزاند!كه استخوان

پس از انتشار زتر به موقعيت خطيری كه جمع مشورتي نويسندگان اندازی بادر اينجا بد نيست از نمايي دورتر و چشم

ی خواهي كه در ميانهدر آن گرفتار آمده بودند، نگاه كنيم، به نويسندگان و روشنفكران مستقل و آزادی 134متن 

د و از دست ها بوخيانت به آرمان« راه پس»معركه تنها مانده بودند. البته هم راه پس داشتند و هم راه پيش. منتها 

نمود كه در مسير آن بازجويي و آزار و شكنجه و مرگ سرانجام ميرفتن شرافت انساني، و راه پيش راهي بي

 كشيد.انتظارشان را مي

گي از به تازه گر كهسركوب گرا ومطلق توتاليتر، نظامي در كه بودند بين متوجهای از نويسندگان روشنعده ترديدبي

خواهان و جمعي آزادیشده است، حكومتي كه سرتاسر سرزميني پهناور را به گور دستهفارغ « اسيركُشي»

دالنه نيست. به باوری سادهگيری نهادی مستقل و دموكراتيك جز خوشجويان تبديل كرده بود، امكان شكلعدالت

در تحليل موقعيت طلبان حكومتي و عناصر فرهنگي آنان را خوردند. عقيده نگارنده نويسندگان فريبِ اصالح

ريزی حكومت طلبان به خطا رفتند. اگر كار كانون مطابق برنامهسياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و ماهيت اصالح

رفت نه تنها منجر به تشكيل نهاد دموكراتيكِ كانون نويسندگان ايران اش پيش ميهای اطالعاتي ـ امنيتيو دستگاه

های مستبد، بر باد ی پنجاه سال مبارزه با سانسور و تفتيش عقايد در نظامابقهگشت بلكه اعتبار نويسندگان و سنمي

شدند، و سركوب و احياء/تشكيل كانون نويسندگان مي« بازیِ»رفت؛ و در غير اين صورت به طور جدی وارد مي

سبزهای قلّابي در مرگ در انتظارشان بود. بايد پرسيد چگونه و چه كساني نويسندگان را با اميدهای واهي و چراغ

ها در گيریها و تصميمگي شده بود. نشستچنين موقعيتي قرار دادند. جمع نويسندگان دچار اختالف و چنددسته

ها از دوستان نادان با شاخ حكومتي جبار درافتادن از سويي و تهمت»شد. فضايي متشنج و پُربرخورد انجام مي

ها جنگ ما های حكومتي قرباني كنند. جنگ جناحبار كانون در پای جناحخوردن از ديگر سو... بايسته نبود كه اعت

 شده بودند.« ميدان جنگ»اما نويسندگان ناخواسته وارد اين  (70)«نبود. ميدان سياست نيز ميدان ما نبود.

ور تكاپو حض»... گويد: داشته است، مامور امنيتي به او مي« هاشمي»در يكي از گفتگوهايي كه كوشان در هتلي با 

« هم آبروی نظام بود و هم امكاني برای شناخت نظر روشنفكران و نويسندگاني كه به نظام انتقادهای سازنده داشتند.
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 ود با هدف شناخت روشنفكران فعال،ای كه گشوده شده بگويد، روزنهزند و واقعيت را ميمامور امنيتي بلوف نمي

طلبان حكومتي در عرصه سياسي، در گفت. اگر اصالح« گردون»مورد توان در بود. همين را ميو راديكال منتقد 

گي در ميان اپوزيسيون )داخل و خارج كشور( موفق عمل كردند، بخش فرهنگي زمينه ايجاد اختالف و چنددسته

آنان نيز در ايجاد شكاف و دامن زدن به اختالفات ميان نويسندگان؛ و حاكم كردن فضايي آكنده از رعب و وحشت 

ز سويي، و بدبيني و تشكيك از سوی ديگر كامال موفق بود. حسين شريعتمداری و ديگران در مورد آن دوره ا

 اند: قرار بود جامعه را از همه نوع دگرانديش پاک كنند. گفته

ها پيش ای داشت كه از مدتجمهوری اسالمي برای حذف روشنفكران و نويسندگان منتقد، طرح گسترده

ی گوست )كاردار سفارت ، مهماني خانه«هويت»ی شد. ساخت برنامهگام اجرا ميبهبود و گام ريزی شدهبرنامه

تمام اين »های مكرر و در نهايت، در صورت لزوم، حذف فيزيكي. ی اتوبوس ارمنستان، دستگيریآلمان(، توطئه

المللي منتشر شد و بعد در كيهان. يعني ی اطالعات بينگردد و به همان يادداشتي كه ابتدا در روزنامهترفندها باز مي

... بسياری از دوستان جمع مشورتي كشته شدند، سكته كردند، دق 134سوم از امضاكنندگان متن حذف كامل يك

 (71)«مان رانده شديم...كردند و يا چون من، سركوهي، براهني و... از وطن

های ]آويني[، توقيف« نشين و كانون نويسندگانی كافههاكنگويت»های ادبي، انتشار مقاالتي چون انتشار نشريه»

های گوناگون فرهنگي و يا ديگران. تاسيس كانون سروش های آقایو كتاب مخلمبافهای آقای مصلحتيِ فيلم

اعالم تاسيس كانون های به ظاهر ناراضي، تبليغ و جنجال روی آثار نويسندگان خودی. هنری، انتشار نشريه

با حضور افرادی چون داريوش آشوری، باقر « راه نو»اش نامهدر دوهفته اکبر گنجینويسندگان ايران توسط آقای 

االسالم محسن آبادی، عبدالكريم سروش، عباس عبدی، اكبر گنجي، حجتپرهام، هوشنگ گلشيری، محمود دولت

الواعظين. زنداني ويژه آقای شمسو هووجنجال بر سر آنان، به ی توس...، بازداشت نويسندگان روزنامهكديور و

ای ی امكانات رسانهنگاران خودی با همههای كوتاه مدتِ نويسندگان و روزنامههای كوتاه مدت و يا توقيفكردن

  (72)«و...

هوشنگ تي، از زماني كه كيهان )در همان دوران( به عمد و به منظور ايجاد اختالف بين نويسندگان جمع مشور

بَرد، عليرغم خواست نويسندگان، گلشيری حاضر به تكذيب با عنوان رهبر كانون نويسندگان نام ميگلشیری 

بارها از هوشنگ گلشيری خواسته شد كه يادداشتي در اعتراض به كيهان بنويسد و در آن اعالم كند كه »شود. نمي

كه زماني هم كه آقای اكبر گنجي توطئه كرد پذيرفت. چنانكانون نه در خط كسي است و نه رئيس و رهبر دارد، ن

  (73)«آبادی را در فهرست اعضای موسس كانون نويسندگان گذاشت، نپذيرفت كه اعتراض كندو نام او و دولت

شود. او نيز كه همچون سپانلو نمي« راه نو»هوشنگ گلشيری در مقابل درخواست كوشان، راضي به تكذيب مطلب 

اند، ها نوشتهسر جنگ و دعوا كه نداريم. آن»گويد: چيز نگران چاپ آثار خود بود در جواب كوشان ميپيش از هر 

M
.d

ela
sh

oo
b



 
164 

های من مجوز نويسند، ما بايد كار خودمان را بكنيم. ولش كن!... هنوز هم كتابخيلي چيزهای ديگر هم مي

مان منتشر شود، آن هایباش! بگذار كتابكند. كمي صبر داشته اند. بگذار ببينيم آقای خاتمي چه كار مينگرفته

خواهد كه از مهاجراني وقت مالقاتي سپس از كوشان مي( 74)«اش كجا است.داند جایوقت هركس خودش مي

در همين حيص و بيص باقر پرهام و داريوش آشوری هم در مصاحبه كند. بگيرد، كه كوشان درخواست او را رد مي

جمع مشورتي يا كانون نويسندگان را جمعي جوان با خوی چريكي »دهند: تن ميفروشي با اكبر گنجي، به رفيق

 (75)«برند.پيش مي

توان بدون پذيرش حكومت و قانون حاكم بر جامعه، كانون و يا هر پرهام و گلشيری هر دو معتقد بودند كه نمي»

  (76)«نهاد ديگری برای نويسندگان داشت.

توان اين بخش از كتاب را پايان يافته تلقي كرد ولي ، مي1374اگرچه با خروج عباس معروفي از كشور در زمستان 

 اش، به اجمال مرور كنيم. را تا به سرانجام رسيدن« كانون نويسندگان ايران»دانيم كه ماجرای دوره سوم بهتر مي

 

 !نبودند« اتوبوس ارمنستان»ـ آنان که در 7
 ی. دهه1375ی ديگری برای از ميان برداشتن اعضای جمع مشورتي، ماجرای سفر به ارمنستان بود در مرداد توطئه

ی قبل شد. فعاالن سياسي در دههروز بيشتر به تريلری وحشتناک شبيه ميهفتاد شمسي برای نويسندگان، روزبه

شماری از نويسندگان ايراني به دعوت اتحاديه عام شده بودند و حاال نوبت فعاالن فرهنگي رسيده بود. قتل

ی حيران راننده دو بار تالش شوند. در گردنهنويسندگان ارمنستان برای برگزاری شب شعری راهي اين كشور مي

شوند و بعد شود. سرنشينان اتوبوس توسط ماموران امنيتي بازداشت ميكند اتوبوس را به دره بيندازد اما موفق نميمي

ی داستان همين است. جدای شوند. خالصهويي و دادن تعهد كه ماجرا را برای كسي بازگو نكنند، آزاد مياز بازج

های مختلف اين سوءقصد، برای ما در اينجا نه سرنشينان اتوبوس بلكه كساني كه در اتوبوس نبودند، اهميت جنبه

به نوعي از آن طرح و توطئه شريك بودند و يا پرسم كساني كه در اين از خود مي»نويسد: دارند. منصور كوشان مي

  (77)«توانند آن را تحمل كنند؟، چگونه ميآگاهي داشتند

اند، ولي اين بدين معنا نيست كه از كل ماجرا خبر بوده« شريك»شك برخي از نويسندگان در اين توطئه بي

و سوار اتوبوس نشوند. شايد هم بيشتر! اما اند. شايد آگاهي آنان در همين حد بود كه از سفر انصراف بدهند داشته

شان ی خود را از خطری كه در كمينها ديگر دوستانِ نويسندهدهد، همين كه آناين تغييری در اصل موضوع نمي

شده در سطرهای بعدی، كساني هستند كه بايد « پررنگ». اسامي بود آگاه نكردند، در توطئه قتل شريك هستند

 ر گيرند. مورد توجه بيشتری قرا
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از نويسندگان عضو كانون « ی نويسندگان ارمنستاناتحاديه»نگار گيالني، خبر دعوت روزنامه علی صدیقی

دهد كه ريزی كند. ميزبان كه دانشگاه ايروان است خبر ميدهد تا برای آن برنامهنويسندگان ايران را به كوشان مي

ی گنجايش يك اتوبوس(. علي صديقي هم )تقريبا به اندازه ر باشدنف  30روند تعداد نويسندگاني كه به ارمنستان مي

 ها كمتر شود. كند كه با اتوبوس به ارمنستان بروند: تا هزينهپيشنهاد مي

ی اتوبوس از ترمينال بيهقي )چنان كه قرار بود(، از علي صديقي در مقام مسئول تداركات سفر، به عوض كرايه

خبر تغيير مسير سفر را به يك روز قبل از سفر كند. همين علي صديقي كرايه مي ترمينال غرب اتوبوس 17تعاوني 

ی خطرناک آستارا به جلفا( با اين بهانه كه نويسندگان ساكن شمال را هم سوار اتوبوس كنند. دهد )جادهمسافران مي

ي است كه مقداری ترياک و در حالي كه از ابتدا قرار بود كه نويسنگان شمالي به تهران بيايند! همين علي صديق

نظمي و تغيير و تحوالت در آخرين روزها و بعضا آخرين همه بيكند!! اما متاسفانه ايندان جاساز ميدالر در يخ

ساكن نروژ  اكنونكند! علي صديقي همسفر هيچيك از نويسندگان را نسبت به اوضاع مشكوک نميآغاز  لحظات

 توانيد بخوانيد.را در سايت شهروند مي اشاست و مقاالت

آبادی، مختاری، كند. گلشيری، دولتكوشان ليستي از نويسندگاني كه امكان حضور در اين برنامه را دارند تهيه مي

زاده، پور، مسعود توفان، منوچهر كريمسپانلو، فرشته ساری، اميرحسين چهلتن، محمد محمدعلي، شهريار مندني

راب خسروی، محمد بهارلو، بيژن بيجاری، كاوه گوهرين، كامران جمالي، احمدرضا احمدی، حسن اصغری، ابوت

باباچاهي، مجابي، نصرت رحماني، محمد خليلي، علي صديقي و منصور كوشان. )نام كساني را كه از همان ابتدا به 

شيان، مختاری، بهبهاني و عمران داليل مختلف امكان اين سفر را نداشتند، در اين ليست نياورديم، مثل براهني، دروي

 گيرند.ی شمالي به انتخاب صديقي در ليست قرار ميصالحي... به عوض اينان، چند شاعر و نويسنده

گيرند: مسعود بهنود و سيروس نگار هم در ليست مسافران قرار ميی سفير ارمنستان چند خبرنگار و روزنامهبه توصيه

پور )رشت(. )ابرار(، فرج سركوهي )آدينه(، فرامرزی )سالم( و محمدتقي صالح نقل(، ملكيونژاد )صنعت حملعلي

نويسنده، عليه نويسندگان جمع مشورتي مطالب كذبي را منتشر  134جا كه شاهرخ تويسركاني بعد از متن از آن»

كند ام اعالم ميمنشيآيم، كرده بود، از دعوت او خودداری كردم. اما عصر فردای تماس با افراد، وقتي به دفترم مي

 (78)«شان را دادند.هایكه آقای بهارلو و آقای تويسركاني با هم آمدند و هر دو پاسپورت

بيند. سفير سواالتي درباره هوشنگ رود، سفير را برخالف مالقات اول نگران ميبار دومي كه كوشان به سفارت مي

اند و با اطالع كوشان يا ديگران، به سفارت رفته شود كه صديقي و گلشيری بدونپرسد. مشخص ميگلشيری مي

اند!! دليل اصرار گلشيری برای رفتن به سفارت و مالقات با سفير چه بوده  است؟! و كاردار سفارت مالقات كرده

دهد كه علت مراجعه گلشيری به چرا بايد سفير ارمنستان از اين موضوع ناراحت باشد؟! سفير ارمنستان توضيح مي
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كند كه اين سفر اين بوده است كه بداند دولت ايران از اين سفر مطلع است يا خير. سفير بار ديگر تاكيد ميسفارت 

 رود.ی سياسي نداشته باشد... كوشان به ديدار گلشيری ميی ادبيات باقي بماند و جنبهبايد در محدوه

ای در راه اين سفر هيچ توطئهو معتقد است اش بينم كه خوشحال و راضي است از مالقاتروم... ميبه ديدارش مي»

لوحانه بوده است. چرا انتظار داری كاردار سفارت كشوری كه گويم از نظر سفير اين مالقات ساده. ميوجود ندارد

های پنهان را با تو در ميان ی سفيرش تا حد نان شب به جمهوری اسالمي نياز دارد و وابسته است، سياستبه گفته

  (97)«بگذارد؟

ی نويسندگان ارمنستان و نويسندگان ايران كه در ابتدا از ی انجام اين سفر بين اتحاديهواسطه آندرانیک سیمونیان

ی سفر و توانند تامين كنند، دست آخر نه تنها هزينهی اتوبوس را هم نميكه حتي هزينهفقر كشورش گفته بود، چنان

 كند!ی رواديد سفارت را هم خودش پرداخت ميلكه هزينهپردازد بهای اتوبوس را ميمبلغ خريد بليط

ها ابتدا مشتاق سفر بودند و در كنيم كه برخي از آندر اين قسمت به وضعيت نويسندگان و خبرنگاراني توجه مي

 لحظات آخر از رفتن منصرف شدند: 

 عباس عبدی.ها و سردبير ی سالم ـ مديرمسئول سيدمحمد موسوی خوئينيـ از روزنامه فرامرزی

 اند! گويد آقای عباس عبدی اجازه ندادهگيرد و ميی سالم تماس ميی فرهنگ روزنامهفرامرزی، دبير صفحه

 زاده.ی ابرار ـ مديرمسئول سيدمحمد صفيـ از روزنامه ملکی

پرسد: اشكالي دارد به جای او، آقای دكتر گيرد و ميی ابرار با كوشان تماس ميملكي دبير صفحه فرهنگي روزنامه

به  دکتر قندیدهند كه قندی كه سردبير است، خودش بيايد؟ و در روز آخر هم از دفتر روزنامه ابرار اطالع مي

 اين سفر نخواهد آمد.  

 تواند به ارمنستان بيايد.  دهد كه چون به يونان دعوت شده، نميا خبر ميدر آخرين روزه آبادیمحمود دولت

 دهد.گيرد به آلمان برود، از سفر ارمنستان انصراف ميتصميم مي هوشنگ گلشیری

ی تصادف همسرش، با ديگران همراه در آخرين دقايق قبل از سوار شدن به اتوبوس به بهانه شاهرخ تویسرکانی

 شود.نمي

 رود! كه تويسركاني تنها نباشد با او مينيز برای آن ارلومحمد به

كند. قرار است ساعت يازده شب دوستان شمالي را مرداد حركت مي 15سرانجام اتوبوس بعدازظهر روز چهارشنبه 

. در اتوبوس از دو مترجم ارمني هم كه قرار بوده همراه مسافرين باشند، خبری نيستاز كنار جاده سوار كنند. 

 رسد.آيند.  اتوبوس به رشت و به نويسندگان شمالي ميی شخصي ميدهد كه مترجمان با وسيلهيقي توضيح ميصد

 كند. نظر ميی كوشان به همسرش، از سفر صرفنصرت رحماني كه حال خوشي ندارد، به توصيه

 دهد.ی نيامدن نصرت رحماني، او هم از سفر انصراف ميبه بهانه پورمحمدتقی صالح
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 شود.منصرف مي سفر پور، ازی نيامدن صالحبهانه و به حركت اتوبوس وسايل خود را برداشته قبل از گوهرین اوهک

آيم. نه معني آيد، من هم نميپور نميگويد: چون صالحآورد و ميش را از اتوبوس بيرون ميكاوه گوهرين ساک»

پور چه توانم درک كنم كه نيامدن صالحت. نه ميكنم بفهمم منظورش چيسفهمم و نه كنجكاوی ميحرفش را مي

 (80)«ارتباطي با كاوه دارد. اگرچه توجيه خود او هم در مورد نصرت، منطقي نبود.

كند: منصور كوشان، محمدعلي سپانلو، جواد مجابي، مسعود سرانجام اتوبوس با اين مسافران از رشت حركت مي

به آمريكا مهاجرت كرد(، بيژن نجدی، محمد  77نژاد، اميرحسن چهلتن، بيژن بيجاری )سال بهنود، سيروس علي

قت ارشاد اسالمي، موفق به دريافت ديپلم نويسي، از دستان وزير وبابت بيست سال داستان 77محمدعلي )در سال 

پور، ابوتراب خسروی، مسعود توفان، علي باباچاهي، حسن اصغری، منوچهر شود(، شهريار مندنيافتخار مي

 آراسته، علي صديقي.     زاده، كامران جمالي، محمود طياری، فرج سركوهي، فرشته ساری، مجيد دانشكريم

را تحليل « اتوبوس ارمنستان»ی چگونگي توطئهكند سعي ميامش و فراغتِ بيشتر، ها بعد منصور كوشان با آرسال

 «اند؟ی آن را در كنار هم بگذارم. چه كساني در اين توطئه نقش داشتههای معماگونهتالش كردم تكه»كند. 

ف شدند. و به دليلي های آخر از سفر منصركند كه ناگهان در  روزهای آخر و بعضا در لحظهابتدا به كساني فكر مي

كند. سفارت ارمنستان و اتحاديه نويسندگان ارمنستان آبادی را مستثنا ميكه برای ما دانسته نيست، گلشيری و دولت

بيشترين ظنّ منصور كوشان ابتدا به علي صديقي و بعد آندارنيك داند. ارتباط با توطئه ميرا هم با توجه به نكاتي، بي

 .سيمونيان است

ـ جنگ آذربايجان و ارمنستان، و نقش جمهوری اسالمي در آن جنگ، نياز ايران به  ک سیمونیانآندرانی

كند. از سوی ديگر قرار بر اين بود كه دو مترجم ارمني همراه مسافران باشند جاسوسان و ماموران ارمني را توجيه مي

يكي از دوستانم »را با اين توجيه كه « مرگاتوبوس »ها نبودند. شوند، آناما وقتي كه نويسندگان سوار اتوبوس مي

، آندرانيك تدارک ديده بود. ]بر ما دانسنه نيست كه آيا ايشان همان آندرانيك سيمونيان فعلي است «اتوبوس دارد

های خارجي در دانشگاه آزاد اسالمي است يا خير. دكتر سيمونيانِ كه به درجه دكتری نايل شده و مدير گروه زبان

از اعضای هيئت موسس انجمن دوستي ايران و ارمنستان است. ايشان در ايام دهه فجر نيز با وزير ارشاد اخيرالذكر 

 نشست و برخاست دارند.[

پور صالحـ بعد از مراسم صدمين سال تولد نيمايوشيج در ساری كه علي صديقي مجری آن بود،  علی صدیقی

داليل و مستنداتي هم .« كندصديقي با نيروهای امنيتي همكاری مي»دهد كه در آن نوشته بود: ای به كوشان مينامه

كند. بعد از آن ی شمالي صحبت ميو چند نويسنده گلشیریطرح كرده بود. منصور كوشان درباره اين نامه با 

كه آيا از ميان كساني كند كه در مورد صديقي اشتباه كرده است. گيرد و اعالم ميپور با كوشان تماس ميصالح

پور تحت ها در مورد نامه صحبت كرده بود، موضوع را به نيروهای امنيتي اطالع داده بودند و صالحكوشان با آن
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ی سفر پور از توطئه؟ در اين صورت احتمال آن كه صالحفشار و تهديد مجبور به پس گرفتن ادعای خود شده بود

. اما اين كه خود او هم قي بسيار استمامور بودن صدي مستندات در موردگيرد. ارمنستان آگاه بوده است، قوت مي

خبر بوده است. توان چنين توضيح داد كه او از چگونگي و كيفيت اجرای نقشه بيسوار اتوبوس بوده است را مي

 انداخته شود.شايد ابتدا قرار بوده است نويسندگان به طريق ديگری كشته و سپس اتوبوس به قعر دره 

دانيم كه آن زمان موبايلي در اختيار نويسندگان نبود! در ضمن حتي خود كوشان هم تا ـ مي شاهرخ تویسرکانی

است. پس چگونه و به چه طريقي شاهرخ تويسركاني از  17دانست اتوبوس كرايه شده در تعاوني آخرين لحظه نمي

ي در كار نبوده است! آيا شود كه تصادفتصادف همسرش اطالع پيدا كرده بود؟ همچنين بعد از سفر هم مشخص مي

با « توطئه»را از خطر آگاه كرده است يا برعكس؟ اين امكان وجود دارد كه يكي از اين دو از  محمد بهارلواو، 

 خبر شده است و  به ترمينال آمده تا ديگری را هشدار بدهد! 

دوستش كاوه گوهرين را از  پور به ظاهر برای سوار شدن به اتوبوس آمده بود تاـ آيا صالح پورمحمدتقی صالح

 خبر آگاه كند؟

پور را متوجه خطر ـ آيا گوهرين فقط به اين دليل با مسافرين همراه شده بود تا در رشت صالح کاوه گوهرین

 بكند؟

و  آبادیدولتآمده است همزمان با ماجرای اتوبوس ارمنستان، « حديث تشنه و آب»مطابق آنچه در كتاب 

شوم آنها  آبادی مانع از اجرای نقشهشوند. ولي هوشياری دولتاموران اطالعاتي ربوده ميهمسرش در يونان توسط م

 شود.مي

بعد كوشان و صديقي و سيمونيان نشستند در »گويد: ای درباره سفر ارمنستان ميدر مصاحبه هوشنگ گلشیری

توانند به اين سفر بيايند و شما ها نميی من و ليستي تهيه كردند. من گفتم اين ليست غلط است. بعضي از اينخانه

ر و از كساني كه كامال شناخته شده نف 134بريد كه خطرناک است. چرا بايد درست از اعضای داريد كساني را مي

ها تا خطری به وجود های مختلف هم دعوت كنيد، كساني از بيرون از اين بچهبودند انتخاب كرد... گفتم از روزنامه

 (  1378ی آذرماه ، مصادف با نيمه1999)ايران استار نوامبر « نيايد.

های اميدوارم روزی در دادگاهي روشن شود، نقطهآنچه برای من حايز اهميت است و »نويسد: منصور كوشان مي

ناميدند. خود را روشنفكر، نويسنده، تاريك رفتارهای كساني است كه خود را دوست من و همراهان من مي

بسيار متاسفم كه دوست عزيزی چون هوشنگ گلشيری... در گفتگوهايي در چنين متاسفم، نامند. همخواه ميآزادی

ام چرا او در . بارها از خود پرسيدهها را كتمان كرده استها، واقعيتم از فارسي و ديگر زبانهای خارجي، اعرسانه

من تمايل و آمادگي نداشتم. با اين همه نامه »ارتباط با ميهماني ينس گوست، كاردار سفارت آلمان، بايد گفته باشد: 

« نفر بيرون باشند. 134ی سعي كردم از دايره آخر چند نفری را معرفي كردم.نوشتم يا يكي دوتا تلفن كردم. دست
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آبادی، محمدعلي سپانلو، سيمين بهبهاني، مهرانگيز كار، روشنك داريوش، فرج آيا رضا براهني، محمد دولت

  (81)«نفر نويسنده و يا از اعضای جمع مشورتي نبودند؟ 134ی متن سركوهي، امضا كننده

علي صديقي، شاهرخ تويسركاني، محمد بهارلو، ئه شدن، كساني چون دوست دارم كه روزی دادگاهي با قول تبر»

شان را با كارگزاران فرهنگي، سياسي، را احضار كند و بخواهد كه آنان ارتباط پوركاوه گوهرين و محمدتقي صالح

از سوی ی نويسندگان متعهد سو و جمع مشورتي، اتوبوس ارمنستان و جامعهو امنيتيِ نظام جمهوری اسالمي در يك

از ايران و پناهنده شدنش به نروژ، محلي كه من  علي صديقيتوانم به خود بقبوالنم كه فرار ديگر بيان كنند... نمي

           (82)«زمان با دستگيریِ هاشمي و ديگران اتفاقي است.كنم، درست همزندگي مي

 

 های کانوناز آرمان« دبیران موقتهیئت» گردـ عقب8
كانونيان اما به تالش خود ادامه دادند و با »ها، ها و قتلها، بازجوييفشارها، تهديدها، دستگيری با وجود تمام

منشور كانون نويسندگان »نويس جديد پيش، 1375شهريور  18تاريخ  سرانجام در مشورتي برگزاری جلسات متعدد و

و موضع كانون نويسندگان ايران )مصوب ( 7134را با توجه به روح عمومي و بيانيه اول كانون )ارديبهشت  «ايران

تصويب و منتشر ساختند. كانونيان در اصل ( 1373)مهرماه « ايمما نويسنده» و با استناد به متن (1358فروردين ماه 

ی آزادی انديشه و بيان و نشر در همه: »نويس اين منشور، خواست خويش را تكرار كردندنخستِ متن پيش

 .«هيچ حصر و استثنا حق همگان استو اجتماعي، بيهای حيات فردی عرصه

قلم تسريع شد. كشتار اهل (1377مردادماه  20« )فراخوان كميته برگزاری مجمع كانون نويسندگان ايران»پس از 

نخستين نشست عمومي  1377اسفند ماه سال  13خواهانه كانونيان نشد. های آزادیی تالشكشتارها اما مانع ادامه

قلم، با حضور بار بخشي از روشنفكران و روشنگران اهلسال تالش پيگير و خون 17، پس از كانون نويسندگان ايران

 1378آذر ماه  4پنج شنبه  انتخاب شد.« دبيران موقتهيئت» وتن از اعضای كانون نويسندگان ايران برگزار  70

شاعر، نويسنده، مترجم و  120عمومي دوره سوم فعاليت خود را با حضور كانون نويسندگان ايران نخستين مجمع 

. پس از انتخاب هييت دبيران، منشور و اساسنامه به پژوهشگر، و با پيام احمد شاملو و سيمين دانشور آغاز كرد

 (83).«ه دادترتيب كانون نويسندگان ايران دوره سوم، فعاليت علني خود را ادامتصويب مجمع عمومي رسيد، و بدين

 كنيم:و بعد باز فهرست ابتدا را ی فوق فشردهاجازه دهيد گزارش 

 .1375شهريور  18مشورتي ـ  ويسندگان ايران توسط اعضای جمعنويس منشور كانون نـ تصويب پيش

 .1377مرداد  20ـ فراخوان مجمع عمومي كانون نويسندگان ايران توسط كميته تدارک و برگزاری ـ 

آبادی، كاظم كردواني، تدارک به ترتيب حروف الفبا عبارت بودند از: پوينده، درويشيان، دولت ]اعضای كميته

 كوشان، گلشيری، مختاری.[
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 .1377مهر  6ی تدارک ـ ـ دستگيری اعضای كميته

 .1377مهر  9ـ لغو مجمع عمومي 

 . 1377اسفند  13ـ  دبيران موقتو انتخاب هيئت ـ نشست عمومي كانون نويسندگان ايران

 .1378مرداد  19نويس اساسنامه كانون نويسندگان ايران توسط هيئت دبيران موقت ـ ـ تصويب پيش

دبيران موقت عبارت بودند از: سيمين بهبهاني، درويشيان، شيرين عبادی، كردواني و گلشيری. و ]اعضای اين هيئت

 بيگي و شهال الهيجي.[كار، ايرج كابلي، اكبر معصوم البدل يا جانشين: كاوه گوهرين، مهرانگيزاعضای علي

 .1378آذرماه  4ـ نخستين مجمع عمومي كانون نويسندگان ايران )دوره سوم( ـ 

رسد. تنها شود و منشور و اساسنامه كانون به تصويب مجمع عمومي ميدر اين جلسه هيئت دبيران كانون انتخاب مي

آبادی به جای شيرين عبادی بود. همچنين اعضای حضور دولت« دبيران موقتهيئت»جديد با « دبيرانهيئت»تفاوت 

 بيگي، ايرج كابلي. دانا، محمدعلي سپانلو، ناصر زرافشان، معصومجانشين عبارت بودند از: فريبرز رئيس

 منشي: جمشيد برزگر، بازرسان مالي: رضا چايچي و كاوه گوهرين. صندوقدار: حافظ موسوی.

ردن به اين فهرست يا روزشمار، مطلب زيادی دستگيرمان نخواهد شد. در حدّ فاصل دستگيری اعضای اما با بسنده ك

و انتخاب هيئت دبيران موقت،  1377اسفند  13تا نشست عمومي  1377مهر  6كميته تداركات مجمع عمومي در 

دهد. اقدامات هيئت دبيران ميدهد كه به كلي مسير رويدادها را تا مدتي تغيير ای روی مياتفاقات تعيين كننده

توانست نداشت بلكه مي« يا روح عمومي كانون 134روح متن »نه تنها هيچ قرابتي با  78تا آذر  77موقت از اسفند 

امضا  134ها و مشقات و با گذشتن از جان خود متن خيانت به خون نويسندگاني تلقي شود كه با تحمل همه سختي

 د. را تدوين و منتشر كرده بودن

را به عهده گرفته بود، متن پيشنهادی جمع « آدينه»گي سردبيری منصور كوشان كه به تازه 1377يكم شهريور 

كند. منتشر مي 130، و فراخوان مجمع عمومي را در شماره 75شهريور  18مشورتيِ كانون نويسندگان ايران، مصوب 

ز قانون اساسي كشور ارجاع داده نشده بود؛ و از همه از پيشاني متن حذف شده، به هيچ اصلي ا« تعاليبسم»عبارت 

هيچ حصر و استثنا برای آزادی بيان و انديشه برخالف خواست كساني مثل ناصر زراعتي و... در سر مهمتر، قيد بي

سكوت كردند »طلب حاضر به چاپ منشور نشدند؛ و جای خود باقي مانده بود. حتي بعد از اين هم نشريات اصالح

 (84)«زاران فرهنگي، سياسي و امنيتيِ نظام، كار خود را پيش ببرند.تا كارگ

اند شود كه محكوم به اعدام شدهگفته مي( 1377مهر  6)« كميته تدارک مجمع عمومي»ی به اعضای بازداشت شده

تك شما را در كنيم ولي بعد تكدهد كه آزادتان ميها هشدار مياما نه از نوع معمول آن. قاضي احمدی به آن

ای خطاب به محمد خاتمي، او را از خطری طي نامه« كميته تدارک»پس از آزادی، اعضای بريم. خيابان از بين مي

شوند. او را نسبت به حفاظت از امنيت جاني خود يادآور ميكنند و وظيفه كرد مطلع مييد ميشان را تهدكه جان
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و در انتظار پاسخي كه داده  گيرندمي« اعالم وصول»ست جمهوری كنند و از منشي دفتر ريانامه را فكس مي

 مانند!شود مينمي

دانست كه در نظامي ي اگر هم تا آن زمان نميجناب آقای محمد خاتم»نويسد: منصور كوشان در همين رابطه مي

خواست و مصلحت توانست اگر ميدانست و ميايم، حاال ميكه او مجریِ آن است، ما محكوم به مرگ شده

ما، مختاری و پوينده را  كم جلو مرگ دوستان و همكارانكارگزاران فرهنگي، سياسي و امنيتيِ نظام بود، دست

اران نظام جمهوری اسالمي ايران از پيش اطالع داشتند. روزنامه سالم با سردبيری عباس بگيرد. بسياری از كارگز

ای در همان زمان به ليستي از افراد محكوم به مرگ عبدی، و روزنامه جهان اسالم با مديريت آقای سيدهادی خامنه

ام كه و من همچنان در حيرت اشاره كردند و بعد شنيدم آقای اكبر گنجي گفته است كه از آن اطالع داشته است.

چرا دوستاني كه بعد از مرگ مختاری و پوينده گفتگوهای بسيار كردند، و اجازه ندادند حتي ماه و سالي از بازتاب 

ی كساني عجين كنند؛ های آلودهی آنها بگذرد و عجله داشتند كه كانون نويسندگان ايران را با دستفرياد خفه

مان داديم، ته اشاره نكردند كه ما به طور مكتوب به آقای خاتمي خبر از خطر كشته شدنجا به اين نكهرگز در هيچ

دانستند، اما جمهور و ديگران ميارزش دانست كه پاسخ هم نداد؟ شايد هم آقای رئيسقدر بياما او آن را حتي آن

  (85)«آمد!ضرورت مرگ ما بيشتر به كارشان مي

به نروژ « ی آفتابماهنامه»و « ی حقوق بشرخانه»، «ی آزادی بيانكميته»وی در همين زمان منصور كوشان از س

آيد تا از سرنوشتي كه در انتظارش بود بگريزد. ترتيب برای منصور كوشان فرصتي پيش ميشود. بديندعوت مي

ندگانِ نويس جمعيِی مهاجرت دستهكند تا از فرصت به دست آمده، استفاده كرده و زمينهمنصور كوشان تالش مي

اما درست سه روز پيش »تر ايران را ترک كرده بود( را فراهم كند: )رضا براهني پيش زير ضرب، مختاری و پوينده

  (86)«زاده )همسر مختاری( تلفن زد كه محمد از ديشب به خانه نيامده است...از سفر من، صبح روزی مريم حسين

ت تحقق يابد. در شب بزرگداشت حميد مصدق، بار ديگر به اصرار اما پوينده هنوز اميدوار بود كه طرح مهاجر

 با خبر كنند!« دانستمي»آنچه از نويسند تا او را سرانجام ديگری برای خاتمي ميی بيشيرين عبادی نامه

آذر محمدجعفر پوينده توسط نيروهای  18كند. منصور كوشان، ايران را به مقصد نروژ ترک مي 1377آذر  16روز 

شود. مطابق آنچه در كتاب شدند منتشر ميبايد كشته ميشود و همزمان ليستي از كساني كه ميالعاتي ربوده مياط

نفر در آن ذكر  35آذر از وجود اين ليست سياه كه نام حدود  7در « جهان اسالم»آمده است، روزنامه « صدای آواز»

ده آذر برای پوين 18شود. همين اتفاق، چهارشنبه شته ميآذر مختاری ربوده و ك 12دهد. پنجشنبه شده بود، خبر مي

بهمن، جانيان حاكم  22ند. از ابتدای شكست انقالب تر كار را تمام كافتد. تيم كشتار مصمم بود كه هرچه سريعمي

برای كشتار شتاب داشتند. اين شتاب از آنجا بود كه نگران بودند ناگهان حكمي، قانوني يا شخصي جلوی كشتار را 
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د تا بستنها را ميكردند، دروازهها را قطع ميبگيرد. در اعدام عوامل رژيم سابق نيز اين شتاب را مشاهده كرديم. تلفن

 ای را بگيرند. به سرعت جان عده

نشينند، و با برداشته شدن موانع پس مي« كميته تدارک»با شروع عمليات ماموران وزارت اطالعات، ديگر اعضای 

دانستند نه به شدگان را، با اين كه ميحتي حرمت كشته»... كنند كه از ابتدا بر آن بودند. اصليِ سازش، همان مي

ی گفتند و همه« االاهللالاله»ی جزمي و دگمي اعتقاد نداشتند، رعايت نكردند. بر بالين آنان چ عقيدهاسالم كه به هي

آبادی، به هنگام مراسم تشييع جنازه، محمود دولت (87)«ها بيزار بودند.آن كارهايي را كردند كه آن دو از آن

خواهد كه يا سكوت كنند يا گان ميكنندند و از تشييعكزده، بارها و بارها تاكيد بر مسلمان بودن قربانيان ميوحشت

 بگويند. « االاهللالاله»

فقط چهار روز پس از پيدا شدن جسد محمد مختاری و يك روز پس از شناسايي جسد  1377آذر  22روز 

رت جمهوری و وزا محمدجعفر پوينده توسط همسرش، ده نفر از نويسندگان سراسيمه به ديدار نمايندگان رئيس

، محسن حکیمیشتابند. در اين ديدار گلشيری، سيمين بهبهاني، ارشاد )سعيد حجاريان و احمد مسجدجامعي( مي

« آمرين»دانا، فيروز گوران، فرشته ساری، چنگيز پهلوان و محمد خليلي از درويشيان، كاظم كردواني، فريبرز رئيس

ها قبل از ات كنند! اين در حالي بود كه همين آقايان و خانمها را دستگير و مجازقتل« عاملين»خواهند كه ها ميقتل

جمهور نامه نوشته و ابراز نگراني كرده بودند و جوابي نگرفته بودند. حاال به ها، حداقل دو بار برای رئيسانجام قتل

مسئولين گوشزد او متوسل شده بودند! نويسندگان در اين ديدار ضرورت تامين امنيت نويسندگان را به « نمايندگان»

شوند كه مختاری و پوينده تر خواستار چيزی ميشد! از آن جالبكنند. امری كه متاسفانه عطف به ماسبق نميمي

« حصر و استثناوقاحتِ بي»پذيرش آن گذاشته بودند، يعني ثبت رسمي كانون! اين چيزی جز جان خود را بر سر عدم

توانستند باور كنند كه آن دو در راه هدفي خواهي مختاری و پوينده، نمينها عاجز از درک آرماالوقتنبود! اين ابن

درگذشت اين عزيزان برگزار نشده بود كه  رو بود كه هنوز مراسمباشند. از اين جان باخته« شانهایانتشار كتاب»جز 

 شوند!!« ههای مختاری و پويندخواستار صدور مجوز برای چاپ كتاب»به ديدار مقامات شتافتند تا 

روند تا آبادی و جواد مجابي و فرزانه طاهری به مالقات وزيرارشاد ميهمين عده سه روز بعد به همراه محمود دولت

رو قلم به طور عام و كانون نويسندگان به طور خاص با آن روبهرغم تمام موانع و مشكالتي كه اهلبه»اعالم كنند كه 

ها و اقدامات اصولي آقای مهاجراني در عرصه فرهنگ پشتيباني كوشش دانيم كه ازی خود ميهستند، وظيفه

  (88)«كنيم.

كنند و مواضع تازه كانون نويسندگان ايران را مي از روشنفكران و نويسندگان تبعيدی، متني را منتشر یشمار

در عبارت آزادی انديشه و بيان[ به نقد « انديشه»ی ها با نام خدا، و حذف واژه]مذاكره با وزيرارشاد، شروع بيانيه

از منشور كانون و آوردن شعر « انديشه» حذفدهند. ها هشدار ميكشند و با لحني دوستانه و دلسوزانه به آنمي
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ضمني وزير ارشاد جمهوری  حمايت و های اعضای هيأت دبيراننام خداوند جان و خرد، بر باالی بيانيه به»ردوسي ف

 يي كه بهمذاق عده كار به كند و اينها و راديوها نيز راه پيدا ميمجله زند و بهدامن مي هائي، به بحثاسالمي

يي با خيزد و در مناظرهبه دفاع برمي هوشنگ گلشیریان آيد. از آن مياند خوش نميگي مسئوليت پذيرفتهتازه

يا نويسندگاني كه  شود: نويسنده وتلويحي مدعي مي شود به طورمي پخشRFI از راديوی  كه خوئی اسماعیل

تبعيد به سر  كه در نويسندگاني يعني گردد.مي معلق خود عضويت آنها دركانونشوند، خودبهاز ايران خارج مي

گلشيری معتقد است كه دفاع از آزادی انديشه در حوزة برند، حق دخالت در امور كانون در ايران را ندارند. مي

 (89).«و ما آن را برداشتيم»گنجد رسالت كانون نمي

نشست عمومي كانون نويسندگان ايران در خانه سيمين بهبهاني برگزار حدود سه ماه بعد از قتل مختاری و پوينده، 

های جلسه هستند. بيگي منشيرياست اين نشست با كاظم كردواني است و اميرحسن چهلتن و اكبر معصومشود. مي

دبيران در تاريخ سه دوره كانون نويسندگان ايران برگزيده ترين هيئتلياقتكارترين و بيطي اين نشست، محافظه

ي، درويشيان، شيرين عبادی، كردواني و دبيران موقت عبارت بودند از: سيمين بهبهانشود. اعضای اين هيئتمي

بيگي و شهال البدل يا جانشين: كاوه گوهرين، مهرانگيز كار، ايرج كابلي، اكبر معصومگلشيری. و اعضای علي

 الهيجي.

كند. های كانون، جای ثابتي پيدا ميها و بيانيهدر باالی اطالعيه« به نام خداوند جان و خرد»از آن پس عبارت 

شوند كه راهي پرتالطم و توفاني را عليرغم همه فراز و فرودها، با افتخار دار قايقي ميآبادی سكاندولتگلشيری و 

ها سپرده شود. به ديدار كفايت آناش به كف بيخورشيدی مسئوليت هدايت 70ی طي كرده بود تا در پايان دهه

سن كديور و عطاءاهلل مهاجراني بيانيه دادند، وزير ارشاد وقت رفتند و درخواست همكاری كردند. در حمايت از مح

 و كوشيدند متن منشور نويسندگان را مطابق ميل حاكمان بازنويسي كنند. 

دين و المذهب هستند، كم نيمي از اعضايش بيای به نام كانون نويسندگاني كه در آن دستبر پيشاني اعالميه»

ور، با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ يعني نهاد سانسور ـ به رغم نوشتند: به نام خداوند جان و خرد، و عليه متن منش

های مندرج در اين ی حقوق، اهداف و آرمانها با اصول و مواضع كانون مغاير بود، در زمينهاين كه همكاری با آن

  (90)«منشور همكاری كردند...

ی ديگر در رابطه با استيضاح مسئله»... د: گويهای غيرقابل دفاع اين دوره ميدرويشيان در توجيه صدور اطالعيه

دكتر مهاجراني است. در تابستان گذشته بود كه كانون بيانيه داد. نبايد فراموش كنيم كه در جريان استيضاح، پنج 

مورد مطرح شد كه از اين پنج مسئله دو تای آن مربوط به كانون نويسندگان بود... چطور كانون چشم فرو بندد و 

شد يك نوع اهميت ندادن به آزادی انديشه و بيان و حتي د و حرف نزند، به نظر من اگر اين كار نميساكت بنشين
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ای سعي داشتند آن جريان را به گردن كانون ی كوی دانشگاه عدهيك نوع ناجوانمردی بود.... يا مثال در قضيه

 (91)«خشونت را محكوم كرد. ی كوی دانشگاه اعالميه داد وبيندازند. كانون پس از فروكش كردن قضيه

اين دوستان با اين نوع كردار و »نويسد: مي« دبيران موقتهيئت»منصور كوشان در گاليه از دوستان خود در 

و يكي از  نگار برجستهی آرنه روت، روزنامهگفتارشان حتي طرح مهاجرت گروهيِ نويسندگان را كه من در خانه

انجام داد، در استكهلم با مسئول حقوق بشر  های بسياریخواهان بزرگ كه برای آزادی در ايران فعاليتآزادی

توانست نظام جمهوری اسالمي را به كلي فلج كند، منتفي اروپا در ميان گذاشتم و امكان اجرای آن بود، و مي

ی مخالفي در ايران رسد ديگر نويسندهبه نظر ميی هلند گفت: كنم كه وزيرخارجهكردند. هرگز فراموش نمي

  (92).«كندزندگي نمي

ی اين ماجراها معنای فرياد هوشنگ گلشيری در امامزاده طاهر كرج را بهتر درک كنيم: شايد اكنون پس از همه

 «كنيم...دقيق به ما رسيده است: خفه مي پيغام»

 

ها انساني و ديگری ی آرمانشايسته است اين بخش را با دو نقل قول از دو سوی مرز انسانيت به پايان بريم. سويه

 رذالت ضدانساني.ی سويه

گزاری حقيقت و ی عظمت كار اوست، بر دوش گيرد؛ خدمتنويسنده بايد بار دو مسئوليت بزرگ را كه مايه»

گزاری آزادی. نويسنده بايد شرف هنر را پاس بدارد. نويسنده خود را ضامن حفظ حرمت و خودمختاری خدمت

گفته، ی موارد پيشهای آفرينش است. تحقق همهها و شكلداند كه شرط الزم آن، آزادی كامل راهادب و هنر مي

 «قيدوشرط و مطلق باشد و هيچ محدوديتي بر آن تحميل نشود.در گرو آن است كه آزادی انديشه و بيان، بي

 شده بر سنگ مزار او()محمدجعفر پوينده ـ حك

 

يعني آزادی در پناه حاكميت قانون. بديهي ای محدود به قوانين است و آزادی در كنار امنيت آزادی در هر جامعه»

المثل پوشش زنان با اظهار فساد جنسي و ای حريمي دارد )آنچنان كه جامعه ما نيز حريمي دارد و فياست هر جامعه

هايي است كه بايد در جامعه ما رعايت گردد.( اما حرف اين است كه اين حريم هم بايد توسط اجتماعي از حريم

 (93))محسن سازگارا ـ نشريه گردون(« و صدالبته هر فرد اجتماع هم ملزم به رعايت آن است. قانون مشخص شود
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 های بخش سومیادداشت

ياد منصور كوشان به مثابه متن مبنا و چارچوب ی زندهنوشته« حديث تشنه و آب»ـ برای نوشتن اين فصل، از كتاب 1

 كار، استفاده شده است. 

 .64، ص«ياس و داس»ـ فرج سركوهي ـ 2

 .128و  127و  101، صص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ كتاب 3

 .1378ـ به كوشش عباس قزوانچاهي، انتشارات فصل سبز، پاييز « صدای آواز»ـ 4

 . 120، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 5

 .124ـ همان ص6

 .1389خرداد  13سي، يب، بي«هاهوشنگ گلشيری؛ ارباب حلقه»ـ عباس معروفي ـ 7

 .1369ـ اول آذر  1ـ عباس معروفي ـ گردون شماره 8

 .59، ص«ياس و داس»ـ فرج سركوهي ـ كتاب 9

 .1370، اول ارديبهشت 11و 10ـ گردون شماره « به مجمع نويسندگان و شاعران نفرهگزارش جمع پنج»ـ  10

داشت كه گذشته از سركوب و سانسور نظام جمهوری اظهار مي« نسل سوم»ـ منصور كوشان بر اساس نظريه 11

اسالمي، در ناديده ماندن و انزوای نويسندگاني كه پس از انقالب بهمن پا به عرصه نويسندگي گذاشته بودند )به 

ها نه تنها كمكي به ديده شدن و شناخته شدن . آناندنقشي اساسي داشته« نسل دوم»، نويسندگان «(نسل سوم»تعبير او 

 اند. اند، حتي گاه عامدا مانع از ديده شدن آثار نويسندگان بعد از خود شدهنويسندگان نسل بعد از خود نكرده

 .134، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 12

 . 1370، اول ارديبهشت 11ـ  10ـ مجله گردون، شماره 13

 بخوانيد.« گردون»توانيد در همين شماره نفره و متن منشور پيشنهادی را ميهيئت پنج ـ گزارش كامل14

 .100، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 15

 .141و  140ـ همان، صص16

 .  157ـ همان، ص17

 .159ـ همان، ص18

 .28 ـ 27ـ عباس معروفي، گردون، شماره « شود؟چرا چراغ كانون نويسندگان روشن نمي»ـ 19

 ـ همان.20

 ـ همان.21

 .128، ص«ياس و داس»ـ فرج سركوهي ـ كتاب 22
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 .118ـ به كوشش عباس قزوانچاهي، ص« صدای آواز»ـ 23

 . 121ـ همان، ص24

 .66، ص«ياس و داس»ـ فرج سركوهي ـ كتاب 25

 .28ـ  27ـ عباس معروفي، گردون، شماره « شود؟چرا چراغ كانون نويسندگان روشن نمي»ـ 26

 همان. ـ27

 . 1372، ارديبهشت 1، شماره «تكاپو»ی ـ منصور كوشان ـ مجله28

 .28ـ  27ی گردون، شماره ـ هوشنگ گلشيری ـ مجله29

 .28ـ  27ی گردون، شماره ـ هوشنگ گلشيری ـ مجله30

 .  201، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 31

 .7، شماره «تكاپو»ـ جواد مجابي ـ مجله 32

 ـ همان.33

 ـ همان.34

 .7ـ غفار حسيني ـ تكاپو، شماره 35

 ـ همان.36

 .7، شماره «تكاپو»ـ 37

 .1372دی  20، 7آبادی ـ تكاپو، شماره ـ محمود دولت38

 .،  گفتگوی فرج سركوهي با شاملو، بخش دوم«آرمان هنر جز تعالي تبار انسان نيست»ـ احمد شاملو ـ 39

 .1373و فروردين  1372اسفند ، 8، شماره «تكاپو»ـ ناصر زراعتي ـ 40

 .8، شماره «تكاپو»ـ محمدعلي سپانلو ـ 41

 .9شماره« تكاپو»، 72، اسفند «تداوم كانون نويسندگان»ـ حسين فرخي ـ 42

 .216، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 43

ايم و منشور سندهما نوي« سند درخشان»ـ قبول داريم كه جمع مشورتي با پشتكار و جسارتي ستودني توانست 44

جديد كانون نويسندگان را تدوين و از خود باقي بگذارد و در اين راه حتي قربانياني هم داد، ولي موضوع آن است 

رفته، هنوز خشك نشده بود كه كه آن متن و منشور به چه كار آمد؟ مگر نه اين است كه خون عزيزان از دست

منتشر كردند. مگر بعد از قتل مختاری و پوينده « با نام خداوند جان و خرد»ا های خود رها و اطالعيهبيانيه« كانونيان»

ی بوسي وزير ارشاد وقت )مهاجراني( نرفتند؟ اين درست كه در ادامهو ديگران، اعضای هيئت دبيران موقت به دست

جام رسيدن سال از به سران 20راه اين خط انحرافي اصالح شد ولي پرسش اين است كه با گذشت بيشتر از 
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های جمع مشورتي، اين منشور به چه كار آمده است؟ غير از اين است كه با از دست رفتن ميرعاليي، تالش

 اثرتر شد؟    مختاری، پوينده، غفار حسيني، و شاملو و گلشيری، كانون نويسندگان هر روز بيشتر به قهقرا رفت و كم

 . 218، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 45

 .230ـ همان، ص46

 .240ـ همان، ص47

 .241ـ همان، ص48

در مجله گردون كه خواستار تشكيل كانون « شودچرا چراغ كانون نويسندگان روشن نمي»ی ـ پس از انتشار مقاله49

نويسندگاني در چارچوب قانون اساسي شده بود، رضا براهني اولين كسي بود كه به اعتراض درآمد. بعد از آن 

آيا آقای نيكولو ماكياولي در ميان روشنفكران ما هم »ای با عنوان يدی سردبير گردون در مقالهاسماعيل جمش

دفاع كرده بود. « گردون»به انتقاد و اعتراض براهني پاسخ داده بود و از موضع  34ـ  33در شماره « طرفداراني دارد؟

اگردان ضعيف، هم كار دست خودشان های اجتماعي شاما در مكتب»... اسماعيل جمشيدی آنجا نوشته بود: 

ترين چهره محافل ادبي گيرد. مثال مشكوکدهند و هم تبعات تراوش افكارشان دامن افراد آن طبقه خاص را ميمي

تر فرياد برآرد... طرح موضوع تشكيل و فعاليت دو سه دهه اخير در جمعي، به مشكوک بودن افراد جمعي كوچك

 «بشر و قانون اساسي نه گناه است و نه دستورپذير.در چهارچوب حقوقمجدد كانون نويسندگان ايران 

 .107و  106و  105، صص«ياس و داس»ـ فرج سركوهي ـ كتاب 50

 .241، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 51

 ـ همان.52

 .272ـ همان، ص 53

 13شماره « تكاپو»ی امضا به مجله آورامضا و اطالع از جزئيات گزارش كميسيون جمع« 134متن »ـ برای خواندن 54

 مراجعه كنيد.

 .281، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 55

 .1396، خبرگزاری ايمنا، مرداد «چگونه زندگي كرد و چگونه نوشت؟»كوروش اسدی ـ ـ 56

 ـ همان.57

 .1373 ، آذر43، گردون شماره «در حرف دموكراتيك، در عمل غيردموكراتيك»ـ اسماعيل جمشيدی ـ 58

 ـ همان.59

 ـ همان.61

 ـ همان.62
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 ـ همان.63

 ـ همان.64

 ـ به بخش دوم همين كتاب نگاه كنيد. 65

 .1373ـ آبان و آذر  13، تكاپو شماره «نويسنده 134گزارش به امضاكنندگان متن »ـ  66

 ـ همان.67

 ـ همان.68

 ـ همان69

 .82، ص«ياس و داس»ـ فرج سركوهي ـ كتاب 70

 .309، ص«حديث تشنه و آب»كوشان ـ  ـ  منصور 71

 .309و  308ـ همان، صص 72

 .310ـ همان، ص73

 .427ـ همان،  ص74

 .310ـ همان، ص75

 .427همان، ص ـ 76

 .341همان، صـ 77

 .354، صـ همان78

 .358ـ همان، ص79

 .367ـ همان، ص80

 .410و  409ـ همان، صص81

 .411ـ همان، ص82

 .2016آوريل  28، شهروند،  «ايمهمانويسند»كار ـ ـ مسعود نقره83

 .437، ص«حديث تشنه و آب»ـ منصور كوشان ـ 84

 .442همان، صـ 85

 .443ـ همان، ص86

 .444ـ همان، ص87

. )برگرفته از كتاب 6/2/1378دبيران موقت، به امضای هيئت« بيانيه كانون در ارتباط با استيضاح دكتر مهاجراني»ـ 88

 ، م. روانشيد(«ندها كه كم شدبه جای همه آن»

M
.d

ela
sh

oo
b



 
179 

 ، تاريخچه كانون نويسندگان در تبعيد.«شنا بر سنگ» آبادی ـ ـ حسين دولت89

 . 445، ص«حديث تشنه و آب»منصور كوشان ـ ـ 90

 اشرف درويشيان.، مصاحبه با علي«ها كه كم شدندبه جای همه آن»ـ م. روانشيد ـ 91

 .445، ص«حديث تشنه و آب»ـ  منصور كوشان ـ 92

 .1372، شهريور و مهر 29ـ  30محسن سازگارا ـ نشريه گردون شماره ـ 93
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 های غیرادبیکالهبرداری

 عباس معروفی
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ام اينه كه من صداقت واژگان را پيدا كردم برای بحث»

مردم هم  همين، وقتي با مردم رو راست زندگي كني

 «كنند.بينند و تحسين ميمي

 « عباس معروفي»                                                          
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 ـ عباس معروفی در رادیو زمانه1
سال مدير بخش فرهنگي ادبي زمانه  4به مدت  2006از « راديو زمانه»با دعوت مهدی جامي جزو گروه بنيانگذاران »

پادكست راديويي هم حاصل كارم بود كه  700يكي از كارهای من است، حدود « قلم زرين زمانه»بي بودم. جايزه اد

 2011های مرا محو كردند. در سال كودتاچيان بعد از برانداختن سردبير و بنيانگذار زمانه )مهدی جامي( كل برنامه

ی تيرگان در تورنتو حضور يافتم، بعد ر جايزهعنوان دبيرا بنيان گذاشتم. دو دوره به « تيرگان»نويسي جايزه داستان

 (1)«تری از من يافتند و عذرم را خواستند.مديران تيرگان دبير مناسب

چگونه و با پشتيباني  ه، ابتدا بايد ببينيم كه راديو زمان«راديو زمانه»برای بررسي كارنامه درخشان عباس معروفي در 

. فرح پارلمان هلند، فعاليتِ خود را آغاز كرد با بودجه 1385راديو زمانه از مرداد مالي چه كساني بنيانگذاری شد. 

به همراه يك  1384، در سال «هاگفتگوی تمدن»ی ی حزب سبز در پارلمان هلند، در راستای ايدهنماينده كريمي

ی فارسي زبان را در انهآيد. بالفاصله پس از بازگشت از ايران پيشنهاد تاسيس يك رسهيئت هلندی به ايران مي

طلبي راديو زمانه از بدو تولد با اصالح« بند ناف»چنان كه آشكار است ! شودكند و تصويب ميپارلمان مطرح مي

ميليون يورويي را به اين كار  15ای بودجهبريده شده است. به هر روی پارلمان هلند  شجمهورحكومتي و رئيس

های انقالبي )و برانداز( و نزديكي به دوری از سازمان»ت اين بودجه، يكي از شروط دريافدهد. اختصاص مي

برای « بشریخواه و طرفدار دموكراسي و حقوقعدالت»از همين لحظه الشخورهای .« بودطلب جريانات اصالح

مثل طلبي نگاران و نويسندگان اصالحسو روزنامهدارند. از يكی هلندی خيز برميتصاحب سهمي از اين مائده

پور و... و از سوی ديگر فعاالن سياسي فاسدی آهنگ كوثر و ابراهيم نبوی و عباس معروفي، شهرنوش پارسينيك

ده ی در نظر گرفته شمانند شادی امين و شادی صدر و توكل و مينا سعدادی و مهدی خلجي و... در نهايت بودجه

كنندگان اصلي آن از دريافت« شهرزادنيوز»و « ينروزآنال»، «راديو زمانه» شود كهتقسيم مي« پروژه»بين چند 

 (2)بودند.

نگاران و همكاران راديو ، از روزنامهمهدی جامیپس از تاسيس راديو زمانه، مديريت اجرايي آن به عهده 

مهدی جامي )از دوستان  و همكاران عزيز عباس معروفي( سير شغلي جالبي دارد. او از  شود.گذاشته مي« سيبيبي»

سازان از برنامه 1385تا  1375المعارف اسالمي بود. سپس از سال از پژوهشگران و مولفان دايره 1372تا  1366ل سا

گيرد. ( به عهده مي1385آخر مديريت راديو زمانه را از بدو تاسيس )شود. دستمي« سيبيراديو بي»بخش فارسيِ 

« راديو زمانه»اندازی شود دنبال كرد. او حتي پس از راهمي نيز« آموزشكده توانا»البته ردّ پای مهدی جامي را در 

كرد. مهدی جامي كه رفسنجاني را رضاه شاه دوم ميآزادانه به ايران سفر كرده و با مقامات حكومتي ديدار 

ای در نژاد در دانشگاه كلمبيا نيز دفاع كرد و همينطور از پخش برنامهدانست، از سخنراني محمود احمدیمي

محورانه و ناسيوناليستي های فارسانتقاد كرده و آن را توهين به مقام رهبری ارزيابي كرد. او ايدهسي فارسي بيبي
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تحريريه راديو زمانه، مهدی جامي برخي از هيئت تشكيل برای (3).ه بودی زمانه پياده كردخود را در رسانه

ها بود. از ديگراني يكي از آن عباس معروفیكند. نويسان و نويسندگان همفكر خود را دعوت به كار ميوبالگ

ای همچون نام برد. مهدی خلجي با پيشينهمهدی خلجی شود از پيوستند مي« زمانه»كه به همراه عباس معروفي به 

ی علميه قم، در حوزه 1376ال تا س 1363مهدی جامي از نوشتن پيرامون فقه اسالمي شروع كرده بود. او از سال 

. بود« كيان»مهدی خلجي از شاگردان عبدالكريم سروش و از اعضای هيئت تحريريه مجله . كرديگي مطلبه

بازجوی اوين نيز معروف همگان هستند. ، طنّاز ـ با نگاه مبتذل و ضدزن خود و ابراهيم نبوی آهنگ کوثرنیک

خواهي و آزادی بيان دهندگان هلند و با چنين كادری قرار بود در جهت گسترش دموكراسيزمانه با پول ماليات

 بكوشد! 

ی زمانه )كه مشخص نيست چه كساني هستند( مهدی جامي را از مسئوليت خود ی رسانهمديرههيئت  1387در سال 

مند بود تا در پست مديريت، امور زمانه را داد. مهدی جامي كه بسيار عالقه یبه او پيشنهاد سردبيربركنار كرد. اما 

مالي زمانه را در كنترل خود داشته باشد، پيشنهاد سردبيری را نپذيرفت و از زمانه جدا شد. بعد از جامي نوبت به 

نژاد و پس از او ياپي ابتدا فريد حائریاخراج عباس معروفي و ديگر اعضای تيم جامي شد. پس از تحوالتي پ

 محمدرضا نيكفر سردبيری زمانه را به عهده گرفتند.

ای پُر سوز و گداز در حمايت از مهدی گيرد و نامهپس از بركناری مهدی جامي، عباس معروفي قلم به دست مي

چه كسي زمانه را »نويسد. ( ميهای خودش به بيژن مشاور )رئيس بورد راديو زمانهجامي و انتقاد از حذف برنامه

هر جا كه بحث پول در ميان باشد )مانند نامه به گونترگراس( طبع ی سرگشاده بود. تيتر اين نامه« ورشكسته است؟

بيژن عزيزم، سالم. هرچه  »كند: آيد، البته تحسين و تمجيد خود را نيز فراموش نميظريف معروفي به ضجه در مي

غريبانه و رسمي به تو بنويسم، اگر يادت باشد در همان اولين روزهايي كه همديگر را ديديم ای كردم نتوانستم نامه

گويم... از همان وقت )اولين ديدار را مي« فريدون سه پسر داشت»گفتم كه چقدر به ايرجِ من شباهت داری. ايرجِ 

خواهم به ام، مي به دادخواهي آمدهای حاالبا بيژن مشاور( ارادتم به تو صدچندان شد و با چنين احترام همواره

ببندی. اگر به ياد داشته باشي « مصلحتي»هام گوش دهي، حتا اگر هيچ اقدامي صورت ندهي، و پرونده را به حرف

های ساختار راديو زمانه دعوت كرده بود... بعدها من هم جزو آن هشتاد نفری بودم كه مهدی جامي برای كارگاه

های من خواستي به هلند بيايم و نقشي به عهده بگيرم، و خودت شاهدی كه من بر پرنسيپمواردی پيش آمد كه از 

ای پای فشردم، طرف رفاقت يا مصلحت را نگرفتم، بلكه از حق و عدالت دفاع كردم. حاال هم همان آدمم، و حرفه

اش كوچكترين ایسوابق حرفهدغدغه اين نامه را خطاب به تو پايان دهم. سردبير جديد آمد، ما از خواهم بيمي

افتد. كنيم راه ميدانست. گفتيم خب عيبي ندارد، جوان است كمكش مياطالعي نداشتيم... هيچكس چيزی نمي

هايي كه بين او خانم رييس برقرار بود حقوق يك ماه كاریاولين كاری كه سردبير جديد كرد اين بود كه با پاس
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گفت من ها كرديم، آن خانم مينگاریآميز. نامهدند. آنهم به شكلي توهينوقت مرا باالكشيدند و خوركار تمام

های مرا به يك چهارم تقليل داد، ام... دومين كارش اين بود كه برنامهبرای زمانه دردسرهای فراوان ايجاد كرده

ماه قبل برايش نوشتم  يورو. من پذيرفتم... امسال از يك 150ای يك برنامه، و حقوق؟ گفت كه بودجه نداريم، هفته

نامه بدهيد اش تمام شده، يا يك كارت برای من تهيه كنيد يا يك معرفيو تلفن زدم كه كارت خبرنگاری من مهلت

كني دو هفته پس از كه من برای ورود ]به نمايشگاه كتاب فرانكفورت[ مشكلي نداشته باشم. بيژن عزيز، باور مي

توی دلم گفتم برو « شما اين كارت را برای چي الزم داريد؟»ه من نوشت: ی نمايشگاه كتاب فرانكفورت بخاتمه

ايد؟... و خورد. آخر اين چه آدمي است؟ از كجا پيدايش كردهبابا. حالم از اين رسانه و سردبيری و رابطه به هم مي

شود كه آدم سرازير مييك « كام»توليد و خالقيت و همگرايي، به « نام»بيني كه حاصل دسترنج مردم هلند به تو مي

سازان و دوستداران زمانه را بزند و بيرون بريزد و در حد دشمن تنزل شأن بدهد. اعضای بورد كه نويسندگان و برنامه

سازان و يكي برنامهآيد... و يكيبينند، بله. صدای كسي درنميبايد مراقب كرامت انساني باشند، فضا را آرام مي

كردم در همين ماه فوريه، يك ساعت ام را ارسال ميريزند. آخرين بار كه داشتم برنامهميدوستداران زمانه را دور 

هايشان از هلند و فرانسه به راه افتاد كه آقا نفرست. دست نگهدار. نفرست. گفتم باره تلفنپيش از پخش برنامه يك

های شما هستيم، ولي لي عاشق برنامهچي شده؟... عاقبت خود آقای سردبير! شخصاً به من تلفن زد كه بله، ما خي

گويند: اين آقا مثل خلخالي پرسيم: آرشيو گرانقيمت و ارزشمند زمانه چه شد؟ كجا رفت؟ ميبودجه نداريم... مي

گويند: يك سايت درست كن، گويم: مردم چگونه مطالب قبلي را پيدا كنند؟ ميافتاده به جان قبر رضاشاه. مي

جا... حتماً يادت هست كه به خودت گفتم من زمانه را بيشتر از گردونم دوست دارم. ی مطالبت را بكش آنهمه

آيد ام بود، رژيم جمهوری اسالمي آن را از من گرفت. حيفت نمياش مال من بود، آرزوی كودكيگردون همه

چكترين انتقادی شوی ببيني يك باند كه تحمل كوهمكاران و دوستداران زمانه يكي يكي زده شوند؟ و ناراحت نمي

ما اعالم كرديم كه در پايان موعد ... هر فرصتي از آنان انتقام بگيرند؟ی دوستان زمانه را بزنند و در را ندارند، همه

ی دوران آزمايشي لطفاً قراردادش را تمديد نكنيد كه متاسفانه هرچه داد زديم و التماس كرديم اهميتي شش ماهه

كليدی ما و كساني كه در ساختن زمانه نقش داشتند نظير پرويز جاهد، رضا جمالي، همكاران ندادند. به جای آن 

های ديگر از زمانه كنار گذاشته شدند. پافشاری اعضای ، و خيليآهنگ كوثراردوان روزبه، آزاده اسدی، نيك

نژاد دروغگو در دیمحترم بورد برای نگهداشتن اين سردبير! ما را ياد پافشاری مقام رهبری برای نگه داشتن احم

حاصل تالش و كار « زمانه»سازان كه نگاران و برنامهاندازد. ما نويسندگان و روزنامهپُست رياست جمهوری مي

خواهيم كه اين فرد را از سردبيری زمانه بركنار كند. زيرا او كفايت و لياقت از بورد زمانه مي جمعي ماست،

ای زمانه را از اين سقوط وحشتناک د. لطفاً او را بركنار كنيد تا فرد شايستهای ندارفرهنگي، سياسي، اخالقي، و حرفه

 (4)«نجات دهد.
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آن، عملكردی « اعضای محترم بورد»كند كه آيد كه او دانسته، با نهادی همكاری مياز نامه عباس معروفي برمي

است!  را نيز گردن كج كرده« ناگزير ینواله»ها ندارد بلكه دارند)!( و نه تنها سرِ جدايي از آن« مقام رهبری»مشابه 

دهند، با او برخوردهای اش را نمياند، حقوقچهارم تقليل دادهاش را به يكگويد برنامهعباس معروفي مي

 جا را ندارد.قصد ترک آن« تر از گردون دوست داردزمانه را بيش»شود، ولي با اين احوال چون آميز ميتوهين

توان پي برد كه جناب معروفي در زمان مديريت اما اين نامه روی ديگری هم دارد. از محتوای آن به طور ضمني مي

ی ثابت در های بيشتر، دو صفحهای برخوردار بوده است: برنامه، مهدی جامي از امكانات ويژه«دوست عزيزش»

 وجفت برای تهيه گزارش و... های طاقسايت زمانه، ماموريت

كند( تنها كسي نيست كه مخاطب فقيه عمل ميمانه )همان بوردی كه همچون واليتيژن مشاور، رئيس بورد زب

ايم. ستايش گونترگراس، گيريد، پيش از اين چنين رفتارهايي از او بسيار ديدهآميز معروفي قرار ميهای تملقنامه

هايي از اين رفتار قضاييه نمونهز قانون اساسي و قوهاش در دادگاه و تمجيد ای حقيرانهستايش كرباسچي، و دفاعيه

وقتي كه همه چيز بر وفق مراد او بود در حمايت از مهدی جامي، در مقابل انتقاداتي كه « راديو زمانه»است. در همين 

 نويسد: شد، چنين ميمي شفافيت امورمالي راديو زمانهعدمدر مورد 

همه نگاه؛ قطاری كه ناخدايش تويي. تند براني همه راه، و آندرشت، و آنزمانه قطاری است پر از مسافر ريز و »

دهد هميني كه هست، ی زمانه نشان ميی دو سالهبَری... كارنامهافكني، كُند براني حوصله سر ميهمه را به هراس مي

رنگ داری، اما زمانه را واها توجه نكن، درست كه دشمنان رنگ... به پارازيتبا همين مديريت به اين قله رسيده

 (5)«روشنفكران ايراني داخل و خارج دوست دارند.

 

 ـ عباس معروفی در مونترال2
هفته )خسرو  خود، به دعوت مجله «نويسندگي خالق»های عباس معروفي برای برگزاری كالس 2012سال 

توجهي پرداخته بودند. ی قابلها هزينهرود. چند دانشجو برای شركت در اين كالسشميراني( به مونترال كانادا مي

شد. اين مركز فرهنگي به همت مهدی شهرستاني تاسيس شده بود. )اين كه مهدی ها در دفتر مجله برگزار ميكالس

معروفي از اين « سرقت»رتباطاتي داشته است در اصل موضوع كه كالهبرداری يا به عبارتي شهرستاني كيست و چه ا

دهد( مهدی شهرستاني كتابهای زيادی )چندين هزار( از ايران به مونترال برده بود. در اين ، تغييری نمياست كتابخانه

های همين زمان برگزاری كارگاهشد. در های مختلفي برگزار ميمركز عالوه بر كتابخانه و كتابفروشي كالس

معروفي، كتابخانه زاگرس نيز دچار بحران مالي شده بود. خسرو شميراني سردبير مجله هفته، مشكل كتابخانه 

شود با خريد گذارد. معروفي با امكاناتي كه در اختيار داشت، حاضر ميزاگرس را با عباس معروفي در ميان مي

د. در نشستي با حضور شميراني، شهرستاني، رضا داودی )مترجم رسمي(، رضا های كتابخانه به آن كمك كنكتاب
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را  هزار جلد كتاب 10شود: حدود رضايي )مدير موسسه فرهنگي سارنگ( و عباس معروفي قراردادی بسته مي

ن نيز به ها به آلمای حمل كتابعباس معروفي به قيمت پشت جلد بخرد و بهای آن را در چند مرحله بپردازد. هزينه

جلد( و با  1500كند )حدود های مورد نظرش را انتخاب ميعهده او خواهد بود. عباس معروفي تعدادی از كتاب

گذارد. معروفي خواهد، انتخاب مابقي را به عهده شميراني و ديگران ميتوضيح اين كه چه نوع كتاب هايي را مي

عباس معروفي و ديگران( بعد چين شده )توسط خود تابِ دستك 3300گردد. چند روز بعد بيشتر از به آلمان بازمي

ماند و عباس ها چندين هفته در گمرک ميشود. كتابها از سوی معروفي، به آلمان فرستاده ميتاييد عناوين آناز 

باالخره شود. ی ارسال افزوده ميكند. در نتيجه مبالغي ديگر به هزينهها اقدامي نميمعروفي برای تحويل گرفتن آن

ها را. پردازد نه هزينه پست و گمرک، و نه قيمت كتابنميگيرد و هيچ مبلغي ها را تحويل ميعباس معروفي كتاب

 ارزش.  هستند و بي« آجر»ها كند كه اين كتاباظهار مي ی آقای شهرستاني و خسرو شميرانيهاميلدر پاسخ به ايي

كند كه عباس ميلي خواهش ميكند و در اييها پيدا ميمشتری ديگری در برلين برای كتاب آقای شهرستاني

های آقای شهرستاني ميلخواهد برای تحويل به مشتری جديد آماده كند. اما اييها را نميمعروفي اگر كتاب

يسد كه با اين جمالت تمام نوميلي به عباس معروفي ميماند. خسرو شميراني به قصد پادرمياني اييپاسخ ميبي

ها را آماده كنيد تا ايشان كنم مجموعه كتابعباس عزيز به نيابت از آقای شهرستاني از شما خواهش مي»... شود: مي

 (6).«2015ژانويه  4با مهر و احترام / مونترال ... ها را تحويل بگيرديك شركت حمل و نقل خبر كند و كتاب

عباس معروفي « همت»ند. بدين ترتيب كتابخانه و كتابفروشي و مركز فرهنگي زاگرس به ماپاسخ مياين نامه هم بي

شود. خسرو شميراني سه سال بعد، جزئيات ماجرای اقامت عباس معروفي در تعطيلي كشانده ميورشكستگي و به 

انگيز، باورنكردني و تداستاني حير»ای تحت عنوان در مقاله« مجله هفته»مونترال و موضوع كتابخانه زاگرس را در 

ها عباس يعني سه سال پس از دريافت كتاب 2015شود كه تا سال كند. در اين مقاله گفته ميافشا مي« آورشرم

 (7)دالر بدهكار است، تنها مبلغ اندكي از آن را پرداخت كرده است. 23000معروفي در حالي كه بيش از 

منتشر شده عليه « هایافتراها و تهمت»ای كالهبرداری، عباس معروفي به و علني شدن ماجر« مجله هفته»بعد از انتشار 

های شود، البته با حذف واژهچاپ مي« ی هفتهمجله»دهد كه متن اين جوابيه در شماره بعدی خود پاسخ مي

مونترال  اش دررضايت او از ميزباني آقای شميراني و خانوادهآميز آن! بخش زيادی از اين جوابيه به عدمتوهين

 شود: نمايي عباس معروفي از همان عنوان متن آغاز ميو مظلوم« اشك و گريه»اختصاص يافته است. بازی 

 دهد و من غمگينمی انتقام و خشونت ميبخشي از جامعه بو»

و ام؛ از شاملو های درجه اول برخوردار بودهام، همواره از حمايت و همراهي آدمدر تمام چهل سالي كه نوشته

هايم... اما همواره از سوی شاعران ناكام و نويسندگاني كه دانشور و بهبهاني و گلشيری بگير تا خوانندگان كتاب

ام. از سردبير د، مورد عناد و نفرت و كينه بودهكننشان را از ديگران طلب ميماندگياند و تاوان عقباقبالي نداشته
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دانشجويان دو دانشگاه از من  2012اند... در تابستان هيچكس نخواندههفته بگير تا كساني كه هيچ كتابي از من و 

قدم شد و كارگاه ما را به جای دانشگاه شان كارگاه داستان و رمان بگذارم. نشريه هفته پيشدعوت كردند كه برای

ی يك انسان شريف انهرفتاری مالي دارد... او در خام كه گجا فهميدم وارد جايي شدهدر دفتر مجله برقرار كرد... آن

كرد كه آن خانه بيرون شهر بود. و من چون مهمان چنين آدمي بودم ناچار بايد با ماشين او برده و آورده زندگي مي

كرد كه بدو بدو دير شد، وقت دوش گرفتن هم نداريم... از خواب بيدار مي ها مرا ساعت شششدم... صبحمي

ها و اش را در سوپرماركتنسخه مجله 500بايد اين شدم و او تا ظهر دويدم سوار ماشين ميزده و خسته ميخواب

زد. اما چون ف نميخوابيدم. البته اگر حركرد. در تمام مدت من توی ماشين ميهای شهر مونترال پخش ميفروشگاه

اش يك صفحه داشته باشم اين گفت اگر من توی نشريهميزد... مرا گير آورده بود معموال تمام مدت حرف مي

تا غلط اماليي و ای در دوازده سطر، چهاردهخسروخان! شما يك مقاله نوشته». گفتم: شود جهاني كردنشريه را مي

 (8)«ين حرفم دردش آورد. دو سه روزی با من سرسنگين بود...ا« خواهي جهاتي هم بشوی؟انشايي داری مي

ارزش چه ارتباطي با موضوع كالهبرداری دارد، بر ما دانسته نيست. آقای شميراني در های بياين كه اين حرف

مجله هفته، تنها موضوع بدعهدی عباس معروفي در ارتباط با كتابخانه زاگرس را مطرح كرده بود. او  352شماره 

اش در مونترال و در مدت برگزاری كارگاه داستان و ای هم به اقامت عباس معروفي، در طول اقامتي اشارهحت

اش نكرده بود. در متن شميراني نه از توهين و تحقير نشاني بود و نه از خودستايي. در مقابل شخصي رمان، در منزل

با بيان برخي از مسائل شخصي خواندن او،  ماندهو عقبپذيرايي ميزبان « كيفيت»ز نحوه و عباس معروفي با شكايت ا

چرا عباس معروفي به عوض تحمل  رساند.انصافي را به حد اعال ميو بي« نشناسينمك»و شغلي آقای شميراني، 

« دو دانشگاهي»گيرد؟! يا چرا از ستاره نمي 5كشد، برای خود اتاقي در يك هتل كه از ميزباني شميراني مي« عذابي»

تدارک ببيند؟ اصال چگونه ممكن است  خواهد كه مكاني برای اقامت اومياو را به مونترال دعوت كرده بودند، ن كه

ای دعوت به عمل آورند؟! از نويسنده« دو دانشگاه»نويسي، برای شركت ده دوازده دانشجو در كارگاه داستان

 های اماليي شميراني دارد؟! لطسوادی و غموضوع بدهكاری او به آقای شهرستاني چه ربطي به بي

سابقه  چهل سالپرسيد آيا او واقعا در زمان نوشتن اين جوابيه، « غمگين»ها كه بگذريم بايد از اين آقای از اين

، حتي يك سطر هم از معروفي در جايي چاپ 1354داری داشته است؟! چهل سال قبل، يعني سال نويسندگي و مجله

  ..نشده بود.

بودند و در « ابناب»ها. از نظر او كتاب ها اكثرا رود سروقت موضوع كتابمعروفي مي ،قدمه طوالنيبعد از اين م

خيلي فرق دارد »محاسبه شود، كه اين « هر دالر هزار تومان»ها بر اساس ضمن قرار گذاشته شده بود كه قيمت كتاب

بار كنم بياورم برلين و بنشينم تماشايش با هر هزار تومان يك دالر... من آدم احمقي نيستم كه يك حجم كتاب 
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]ظاهرا معروفي فراموش كرده است كه قصدش از  (9)«كنم. از اين گذشته كتاب كه ترشي و حلوا و خيارشور نيست.

 ای در مونترال بود.[     ها كمك به كتابخانهخريد كتاب

ی گمرک يورو هزينه 3000ند چيزی حدود ها را تحويل بگيرم، گفتمدتي بعد وقتي به گمرک برلين رفتم كتاب»... 

ها را يورو هم گمركي بپردازم؟... وقتي كه كتاب 3000ها چقدر سود دارد كه شود. تعجب كردم. مگر اين كتابمي

اند ام، آجر چپاندههايي كه من سوا كردهی هدايت رساندم، )صد كارتن كتاب( متوجه شدم سه برابر كتاببه خانه

كنم. بر ها را در ايران و به ريال واريز ميايم كه من پول كتاباند... ما در قرارداد نوشتهفرستادهها و توی كارتن

اساس هر دالر هزار تومان كه در سه نوبت به حساب برادر آقای شهرستاني واريز كردم. كل بدهي را. حتي پول آن 

ست. من اين مطلب را به شرف و وجدان الميآجرها را هم دادم كه شرّش بخوابد... آقای مهدی شهرستاني آدم س

كند، يا شرف و وجدان و انصاف را. آقای سردبير سودای كنم. يا پول را انتخاب ميآقای شهرستاني واگذار مي

 (10)«جهاني شدن دارد و...

بوده  تومان 1600گويد كه در آن مقطع دالر حدود اش در اين معامله ميعباس معروفي در حالي از ضرر و زيان

ها قبل بوده باشد(، است. به عبارت ديگر او كمتر از نصف قيمت پشت جلد )قيمتي كه ممكن است مربوط به سال

دهد كرده است! عباس معروفي توضيح نميها را خريده است. همين اختالف ارزش دالر سود او را تضمين ميكتاب

ای طرح موضوع كرده است؟ او كه ميراني با چه انگيزهها را تمام و كمال پرداخته است، آقای شكه اگر پول كتاب

شدن باشد، چرا پس از سه سال به اين كار اقدام كرده « جهاني»اش نفعي در اين معامله نداشته است. اگر صرفا هدف

موجود است كه در آن ادعا كرده است كه عباس معروفي پول « ستآدم سالمي»ميل آقای شهرستاني كه است؟ ايي

ها را بودند، چرا عباس معروفي آن« آجر»ها دهد! اگر كتابها را هم نميميلا را نپرداخته است و جواب اييهكتاب

به دادنِ مطلب چيني و موضوعِ ها شده بود، تحويل نداد؟ او با آن مقدمهبه مشتری ديگری در برلين كه خواهان كتاب

اش، قصد نشدن مجله« جهاني»گويد كه شميراني به دليل يشدن شميراني با او، تلويحا م« سرسنگين»مجله هفته و 

 كشي دارد.     انتقام

كند، ولي متهم مي« كشيانتقام»بسيار است ولي عباس معروفي قصد پاسخ دادن ندارد. او شميراني را به « چراها»

 گيرد! اش را مياني و خانوادهميزباني و پذيراييِ نامناسب شمير« انتقام»رسد كه اين اوست كه دارد بيشتر به نظر مي

 

 جوان  ویسندگانبُری نـ انتشارات گردون و گوش3
اش )ناهيد پدرم بوده است( در ايران كه كتاب فرامرز دهگانای به نام ی ماجرا از اين قرار است. نويسندهخالصه

گيرد. نويسنده اثر خود را به اجازه نشر نگرفته است برای چاپ كتاب خود با نشر گردون و عباس معروفي تماس مي

سپارد تا چاپ و نسخه( به عباس معروفي و انتشارات گردون مي 500يورو برای چاپ  1400توجهي )همراه مبلغ قابل
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نگاری با عباس ترتيب آقای دهگان به نامهبيند. بدينها انتظار خبری از انتشار اثر نمي. اما پس از مدتمنتشر شود

ماند. دهگان كه نتيجه ميها در نهايت بينگاریكم، پول خود را پس بگيرد. ولي نامهپردازد تا دستمعروفي مي

كند. بوک خود در فضای مجازی منتشر ميی فيسحهخان را در صفهای خود و جناب عباسبيند نامهای نميچاره

ای خوانيم كه پس از تهديد شدن به شكايت نوشته شده است، نمونههای عباس معروفي را ميجا يكي از نامهدر اين

 «:در خلوت»از شخصيت و نثر درخشان آقای معروفي 

نيستم. هروقت برگشتم برلين كتابهات را  الشخور! من عمرم را پای آزادی بيان به باد دادم و مثل تو هردمبيل»

كنم پول تو شاشم به هيكلت مگر آن كه عذرخواهي كني. باز هم تكرار ميريزم توی سطل آشغال و پولت را ميمي

رقمي نيست كه بشود با آن طرفي بست. آدم باش معرفت داشته باش وگرنه، نه در ادبيات، نه در آدم بودن، نه در 

رسي. اين روزها من در دانشگاه كاليفرنيا تدريس دارم، و دوست ی مطلوبي نميات، به هيچ نقطهزندگي با خانواده

 «دانم باهات چكار كنم.مي 2013دسامبر  20ای ازت ببينم. گمشو هر وقت رسيدم روز ندارم ديگر خبری يا نشانه

تا را به خودم بدهد،  250قرار بود »... نويسد: بوک خود مي، فرامرز دهگان در صفحه فيس2013نوامبر  19در تاريخ 

كمك كند. كتاب هم در سايت فردوسي و انتشارات گردون و آمازون برای فروش قرار تای ديگر  250و در پخش 

 (11)«كس حتي يك نسخه از كتاب را نديده است.بگيرد. تاكنون هيچ

در همين نامه  (12)«فرامرز؟ متاسف نيستم، غمگينمدوني مي»پاسخ عباس معروفي همان است كه به شميراني داده بود: 

شود كه كتاب فرامرز دهگان در انتشارات فروغ، در سايت كتاب فردوسي موجود است و از معروفي مدعي مي

دهد كه بعد از طريق مدير انتشارات ققنوس هم به ايران فرستاده شده است. وقتي نويسنده به آقای معروفي خبر مي

ای از شود و آميزهها فرستاده نشده، معروفي خشمگين مينامبرده، مشخص شده هيچ كتابي برای آن تماس با نشرهای

چرا دروغ ميگي آقای عزيز؟... شما چند نمره كوچكيد برای اين كار، »گذارد: نمايي را به نمايش ميتهديد و مظلوم

زنم توی فات شما را همين چند روز ميگردم و البته تمام مزخردسامبر برمي 18من االن در آمريكا هستم و 

تان را هم كنم، پولهای كتاب شما را معدوم ميتان و البته كاری را هم كه گفتم خواهم كرد؛ تمام نسخهصورت

 18ای نيستي كه به ادبيات ايران و من فرصت دوباره بدی. من هم تان... در ضمن تو در اندازهريزم توی صورتمي

م. سه سال شب تا صبح گريه كردم و ه شدم ولي هنوز يك يورو از دولت آلمان كمك نگرفتهسال توی تبعيد نفل

ای نيستيد كه برای كالهم منجوق بدوزم. خجالت بكش... من توی هتل جون كندم. بنابر اين تو و پولت در اندازه

كردی الاقل شرمي ميايست بيبيورو پول تو رو باال كشيده بودم نمي 1500. حتا اگر ستاسمم آقای عباس معروفي

ترين كارهام در اينترنت رايگان در اختيار مردم ايران به پاس رمانهايي كه ازم خوندی به پاس سه رمان كه از تازه

 (13)«. حاال حالت خوب شد؟مقرار داده
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پيش بياييد تا  گيايد، همههايي كه از من خواندهپيام عباس معروفي روشن است: ای جوانان عزيز، به پاس رمان

با چه نيّتي آرزوی « گيهفت ساله»اش در دانست كه نوهمي« باسي»گويم اگر پدربزرگِ تان بردارم! با خودم ميكاله

 را داشت؟!« بهشتيان»در ميان  داشته است، رویِ باال گرفتن سرشنويسنده شدن 

شود. فرامرز دهگان باالخره منتشر مي« ستناهيد نام پدرم بوده ا»گويا مدتي پس از عمومي شدن اين ماجرا كتاب 

سايت فردوسي كتاب را بخرند. اما اند از طريق وبدوستاني كه در اروپا دارم، توانسته» گويد:در اين رابطه مي

 (14)«ای كه قرار بود به دستم برسد ارسال شده است.نسخه 250همچنان نه در سايت آمازون وجود دارد و نه 

ها در برلين كم نيست. از آنجا كه مطالب تكراری است، به آن« نشر گردون»مرز دهگان در كارنامه مشابه ماجرای فرا

  ايم.نپرداخته
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 های بخش چهارمیادداشت
 .96، شماره چهارم، پاييز «گفتگو با فصلنامه الفبا»ـ عباس معروفي ـ 1

از همين قلم « های فداييتشكل»به كتاب الكترونيكي « بنياد شهرزادنيوز»شناخت ـ برای اطالع بيشتر در اين زمينه و 2

 مراجعه كنيد.

رضا شاه و تحميل زبان فارسي، »توانيد به اين مقاالتِ او مراجعه كنيد: ـ برای آشنايي بيشتر با عقايد مهدی جامي مي3

 «.بخشي آنشاهي آرماني و ارزش نجات»؛ «ارزش نظام پادشاهي؛ راه اصالحات اساسي»؛ «از افسانه تا واقعيت

 .2011، دوم آوريل «حضور خلوت انس»ـ عباس معروفي ـ 4

 ـ عباس معروفي ـ وبالگ سيبستان، متعلق به مهدی جامي.5

 .2015جوالی  30، 352ـ خسرو شميراني ـ مجله هفته شماره 6

 ـ همان.7

 .2015آگوست  6، 353ـ عباس معروفي ـ مجله هفته شماره 8

 همان. ـ9

 ـ همان.10

 . 2015جوالی  30، 352ـ مجله هفته شماره 11

 (، راديو زمانه.2« )فرهنگِ سطحي در جامعه بامزه ما»سطحِ فرهنگ و »قدم ـ ـ خسرو ثابت12

 ـ همان.13

 ـ همان.14
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 منابع

 ی عباس معروفي.ـ آثار چاپ شده

 داستاني، نشريه نمايش، روزنامه شرق، اعتماد....ـ نشريات گردون، تكاپو، آدينه، كلك، ادبيات 

 ـ نشريات كانون نويسندگان: آزادی انديشه، آزادی بيان و...  

 .96ـ فصلنامه الفبا، شماره چهارم، پاييز 

 پور.. مقاله پيمان دهقان1392. تابستان 22فصلنامه نقد ادبي، شماره ـ 

 های جشنواره سراسری تئاتر فجر.ـ خبرنامه

 ث تشنه و آب، منصور كوشان.ـ حدي

 ، فرج سركوهي.«ياس و داس»ـ 

 .1378ـ به كوشش عباس قزوانچاهي، پاييز « صدای آواز»ـ 

 ، م.روانشيد.«ها كه كم شدندی آنبه جای همه»ـ 

 ، هوشنگ گلشيری.«نيمه تاريك ماه»ـ 

 ، هوشنگ گلشيری.«باغ در باغ»ـ 

 شر الكترونيكي.، م. دالشوب، ن«انقالب يا كودتای فرهنگي»ـ 

 گل.)جلد پنجم(، مليحه تيره« روايتي از ادبيات فارسي در تبعيد»ـ 

 ، گردآوری و تدوين مجيد مشيدی.«تبعيديان و موزه جماران»ـ 

 آبادی.، تاريخچه كانون نويسندگان در تبعيد، حسين دولت«شنا بر سنگ»ـ 

 مهويزاني. ، الهام يكتا«ازل تا ابد، درونكاوی رمان سمفوني مردگان»ـ 

 )مجموعه مقاالت(، دفتر پنجم، محمد بهارلو.« دريچه»ـ 

 زاده.، گردآورنده ابراهيم زال«)مجموعه مقاله(« كتاب آينه»ـ 

 .1345، نادر ابراهيمي، «داشتمبار ديگر شهری كه دوست مي»ـ 

 . 1393پور، ، پيمان دهقان«متن پنهان در سمفوني مردگان»ـ 

 الدين همايي.، استاد جالل«ادبي فنون بالغت و صناعات»ـ 

 ، جلد اول، جعفر شهری.«تهران قديم»ـ 

 ، عذرا فراهاني.«های مطبوعاتي در ايراناسناد و پرونده»ـ 

 ، سيد ياسر جبرائيلي.«سودای سكوالريسم: رمزگشايي از زندگي و كارنامه سيدمحمد خاتمي»ـ 

 ، نشريه شهروند.«زراعتي، ناصر «هوشنگ گلشيری و جلسات ادبي دهه شصت»ـ 
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 .3شماره  1369، محمد بهارلو، نشريه كلك، خرداد «تصنيفي ناهماهنگ»ـ 

 .8/2/95، حسن شايانفر، روزنامه شرق، «های مرد پشت پرده كيهانناگفته»ـ 

 .1398بهمن  21پور، روزنامه اعتماد، ، فرهاد مهندس«وهفتهای ناآرام هزاروسيصدوپنجاههنر و خيابان»ـ 

 .1394، مركز اسناد حقوق بشر، مرداد «شهادتنامه عباس معروفي»ـ 

 پور.، پيمان دهقان«سمفوني مردگان»داشتم، در رمان بازتاب رمان بار ديگر شهری كه دوست مي»ـ 

 اصل، تاريخ شفاهي ايران.رضا ناجيانمحمد، «هايي كه مبارز و ناشر شدندكالسيهم»ـ 

 .43با نادر ابراهيمي، ادبيات داستاني شماره  ، مصاحبه«نخوردني غريب در داستاغوطه»ـ 

 ، بهرام رحماني.«سه سناريوی سياسيِ عباس معروفي در يك سال گذشته»ـ 

 .2004ژانويه  26، «نژادسي با سيروس عليبيمصاحبه بي»ـ 

 شناسي و فرهنگ.، سايت انسان«گفتگوی امين عظيمي با محمد چرمشير»ـ 

 ، ديدار و گفتگو با عباس معروفي، مجله شهروند.«سازدجهان زيبايي مياين بده بستان »ـ 

 «.ژورناليست»،مصاحبه االهه بقراط با عباس معروفي نشريه اينترنتي « شودانسان در هنر كريستال مي»ـ 

 ، عباس معروفي.«گلشيری مرا زخمي كرده است!»ـ 

 انه.، عباس معروفي، راديو زم«در هر ستون نوشتن رازی هست»ـ 

 ، عباس معروفي، راديوفردا.«كندآفرينش هنری الزام مبارزه را كم نمي»ـ 

 .2012جوالی  19، شهروند «چشم آقای سمندريان، عباس معروفي»ـ 

 ، وبالگ خوابگرد.«مصاحبه رضا شكراللهي با عباس معروفي»ـ 

 سي، صدای آمريكا، توانا و...بيـ گفتگوهای تصويری بي

 سخنراني سعيد امامي در دانشگاه همدان.های صوتي ـ فايل

سايت و سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، های مختلف، سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، ـ سايت

های رسمي گلشيری، حشمت سنجری، محمد محمدعلي، سايت شهروند دانشكده هنرهای دراماتيك.سايت صفحه

 و راديوزمانه و...
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 ٍسرای ارضبد اس ابتدا تب حبل

 (1357ـ  1359ًبصش هیٌبچی )

 (1359ـ  1360ػببس دٍصدٍصاًی )

 (1360ـ  1361ػبذالودیذ هؼبدیخَاُ )

 (1361هیشحسیي هَسَی )سشپشست( )

 (1361ـ  1371سیذ هحوذ خبتوی )

 (1371ـ  1372ػلی السیدبًی )

 (1372ـ  1376سیذ هصطفی هیشسلین )

 (1376ـ  1379هلل هْبخشاًی )ػطبءا

 (1379ـ  1384احوذ هسدذخبهؼی )

 (1384ـ  1388هحوذحسیي صفبس ّشًذی )

 (1388ـ  1392هحوذ حسیٌی )سیذ

 (1392ـ  1395ػلی خٌتی )

 (1396ـ  1395سضب صبلحی اهیشی )سیذ

 اکٌَى(ـ  1396ػببس صبلحی )سیذ
 

 

 66بل ٍاحدّبی سیزهجوَػِ هؼبًٍت اهَر ٌّزی ٍسارت ارضبد در س

 )ٍظیفِ ایي هؼبًٍت: تشٍیح ٌّش اسالهی دس داخل کطَس(

 ـ هشکض تحقیقبت ٍ هطبلؼبت ٌّشی 1

 ّبی اًقالبی ـ هشکض سشٍد ٍ آٌّگ2

 ـ اداسُ تَلیذ ٌّشی          

 ـ اداسُ پطتیببًی         

 ـ اداسُ ًظبست ٍ اسصضیببی         

 ـ اداسُ طشح ٍ بشًبهِ هَسیقی کطَس         

 ّبی ٌّشی کض گستشش آهَصشـ هش3

 ـ هشکض آهَصش ٌّشی4
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 ـ هشکض ٌّشّبی ًوبیطی5

 ـ اداسُ طشح ٍ بشًبهِ            

 ّب ـ اداسُ ّوبٌّگی تئبتش استبى           

 ـ اداسُ ًظبست ٍ اسصضیببی          

 

 هؼبًٍبى اهَر ٌّزی ٍسارت ارضبد

 (1360تب  1358ـ فخشالذیي اًَاس )1

 (1360هحوذ هؼصَهی ) ـ احوذ کشیویبى 2ٍ

 ـ دٍساى ٍصاست خبتوی( 1366تب  1361ـ سیذکوبل حبج سیذخَادی )3

 (1376تب  1366ـ ابَالقبسن خَضشٍ )4

 (1383تب  1376ـ هشتضی کبظویبى )5
 

 

 دبیزاى در دٍرُ سَم کبًَى ًَیسٌدگبى ایزاى ّبی ًوبیٌدگبى ٍ ّیئت
 : 1368تیش « ّیئت پٌح ًفشُ»ــ 

 ی، گلطیشی، هدببی، سیویي بْبْبًی. )خوغ صلضلِ(آببد بشاٌّی، دٍلت

 : 1373هْش « کویسیَى گشدآٍسی اهضب»ــ 

سیوب کَببى، سضب بشاٌّی، گلطیشی، هحوذ هختبسی، هٌصَس کَضبى، هحوذ هحوذػلی، هحوذ خلیلی، فشج 

 سشکَّی، ػببس هؼشٍفی

 : 1377هشداد « کویتِ تذاسک هدوغ ػوَهی«ــ 

 ببدی، کبظن کشدٍاًی، کَضبى، گلطیشی، هختبسی.آ پَیٌذُ، دسٍیطیبى، دٍلت 

 : 1377اسفٌذ « دبیشاى هَقت ّیئت«ــ 

 سیویي بْبْبًی، دسٍیطیبى، ضیشیي ػببدی، کشدٍاًی، گلطیشی. )اصلی(  

 بیگی، ضْال الّیدی. )خبًطیي( کبٍُ گَّشیي، هْشاًگیض کبس، ایشج کببلی، اکبش هؼصَم

 : 1378آرس « دبیشاى کبًَى ّیئت»ــ 

 آببدی، کشدٍاًی، گلطیشی. )اصلی(    ویي بْبْبًی، دسٍیطیبى، دٍلتسی

 بیگی، ایشج کببلی. )خبًطیي( داًب، هحوذػلی سپبًلَ، ًبصش صسافطبى، هؼصَم فشیبشص سئیس
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 : 1379آببى « دبیشاى ّیئت»ــ 

 داًب. )اصلی( آببدی، حبفظ هَسَی، ًبصش صسافطبى، فشیبشص سئیس دسٍیطیبى، دٍلت

 بیگی، هحوذػلی سپبًلَ، خوطیذ بشصگش، ًستشى هَسَی. )خبًطیي( اکبش هؼصَم

 : 1380آرس « دبیشاى ّیئت»ــ 

 سیویي بْبْبًی، ایشج کببلی، سیذػلی صبلحی، ػببس هخبش، ًستشى هَسَی. )اصلی(

 صادُ. )خبًطیي( خَاد هدببی، اهیشحسي چْلتي، خبّذ خْبًطبّی، هحوذ قبئذضشفی، هحوذ قبسن

 : 1387تیش « دبیشاى ّیئت»ــ 

 بیگی. )اصلی(  داًب، خبّذ خْبًطبّی، هؼصَم ًبصش صسافطبى، دسٍیطیبى، سئیس

 طشف. )خبًطیي(  صادُ، یَسف ػضیضی بٌی حبخی  هحسي حکیوی، حسیٌؼلی ًَرسی، سضب خٌذاى هْبببدی، فشخٌذُ

 

 ًیوِ دٍم دِّ ضصت جلسبت هحفلی ًَیسٌدگبى در
  1367یوبیَضیح ـ دی اهیي سبل دسگزضت ً ـ ًطست بضسگذاضت سی1

  1369تیش  27ًفشُ( ـ  ـ ًطست هٌتْی بِ تطکیل خوغ صلضلِ )ّیئت پٌح2

   1369ـ ضْشیَس  49ًفشُ( ـ آدیٌِ ضوبسُ  ـ هیضگشد بب حضَس اػضبی خوغ صلضلِ )ّیئت پٌح3

 1369ًفشُ دس هٌضل هدببی ـ حذٍد آببى  ـ خلسِ هٌتقذیي ٍ هؼتشضیي بب اػضبی ّیئت پٌح4

 1369اسفٌذ  2ًفشُ( ـ  ضاسش ػولکشد خوغ صلضلِ . پبیبى هبهَسیت )ّیئت پٌحـ ًطست گ4

 

 بِ بؼد 27هیشگزدّبی کبًَى ًَیسٌدگبى ایزاى اس سبل 
 ـ ضشٍست طشح ٍ ضٌبخت ًظشّب. ـ ًخستیي هیضگشد کبًَى1

 بشاٌّی ـ پشّبم ـ کَضبى ـ هحوذػلی ـ هختبسیضشیي: حب

 1372، آرس  6چبپ گضاسش دس تکبپَ ضوبسُ 
 ـ دٍهیي هیضگشد کبًَى ـ آصادی بیبى ٍ اًذیطِ بذٍى ّیچ حذ ٍ حصش ٍ استثٌب.2

 هحوذ خلیلی ـ اهیشحسیي چْلتي حبضشیي: خَاد هدببی ـ غفبس حسیٌی ـ

 72، دی ٍ بْوي 7چبپ گضاسش دس تکبپَ ضوبسُ 
 .سَهیي هیضگشد کبًَى ـ آصادی بیبى ٍ اًذیطِ، سکي اسبسی فشٌّگ هلیـ 3

 ًبصش صساػتی ػلیضادُ ـ ػوشاى صالحی ـ غضالِ ـ حبضشیي: سپبًلَ

  73ـ فشٍسدیي  72، اسفٌذ 8چبپ گضاسش دس تکبپَ ضوبسُ 
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 ّبیی است کِ هؼشٍفی بِ دسٍؽ هذػی است چبپ آثبسش هوٌَع بَدُ ّبی سًگی سبل ّبی هؼشٍفی )قسوت ّبی هختلف کتبة چبپ

 ًبم ًَیسٌذُ ًبضش تبسیخ چبپ

 ضکبس ع. هؼشٍفی 16اتحبدخَاى ضوبسُ  1358آرس 

 اًدبم کتبة 1359
“ 

 سٍبشٍی آفتبة

 1360ـ 1ـ 2
“ 

 اًَضیشٍاى ظبلن ع. هطَْسی

 آى ضصت ًفش... ع. هؼشٍفی الولل ًطش بیي 1361

 ٍصاست اسضبد اسالهی 1362
“ “ 

 گشدٍى 1365
“ 

 آخشیي ًسل بشتش

 ــ 1370
“ “ 

 خْبد داًطگبّی 1366
“ 

 تب کدب بب هٌی ٍ ٍسگ

 ببی ٍ آَّ دلی “ ٌّشّبی ًوبیطی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی هشکض 1367

 بشلیي ـ گشدٍى 1371
“ “ 

1368 
“ “ 

 سوفًَی هشدگبى

 ققٌَس 1380
“ “ 

1385 
“  “ 

1387 
“ “ “ 

 بٌیبد فشٌّگی پش )آهشیکب( 1371
“ 

 ػطش یبس

 فبختِ 1374
“ 

 پیکش فشّبد

 ققٌَس 1381
“ “ 

1382 
“ “ “ 

1384 
“ “ “ 

1385 
“ “ “ 

1388 
“ “ “ 

 گشدٍى ـ بشلیي 1383
“ 

 فشیذٍى سِ پسش داضت
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 ققٌَس ـ تَصیغ ًطذُ است 1382
“ “ 

 گشدٍى 1371
“ 

 سبل بلَا

 ققٌَس 1381
“ “ 

1382 
“ “ 

دسیبسًٍذگبى خضیشُ 

 تش آبی

1385 
“ “ “ 

1382 
“ “ 

 ّبی هب آًٍگ خبطشُ

1385 
“ “ “ 

 “ ققٌَس ـ تَصیغ ًطذُ است 1388
 هخصَظتوبهب 

 گشدٍى ـ بشلیي 1388
“ “ 

 ققٌَس 1388
“ 

 رٍة ضذُ

 گشدٍى ـ بشلیي 1388
“ “ 

1390 
“ “ 

 ّبی ػبضقبًِ ًبهِ

1390 
“ “ 

 سَی هتي سَ ٍ آى ایي

 هذسسِ ًببیٌبیبى ضْیذ احوذ سبهبًی 1393
“ 

 رٍة ضذُ )کتبة گَیب(

 ققٌَس 1397
“ 

 ًبم توبم هشدگبى یحیبست

 

 

 

 

 

 

 9531مجموعه داستان روبروی آفتاب ـ 

M
.d

ela
sh

oo
b



 

 

 

 

 

 

  

 

 9661هؼزٍفی تب سبل ّبی ػببس  فؼبلیت

 کبس دس سادیَ. 58تب آرس  57سبل 

 ضَد. ٍاسد داًطکذُ ٌّشّبی دساهبتیک هی 1358سبل 

 کٌذ. چبپ هی« اتحبدخَاى»ی  سا دس ًطشیِ« ضکبس»داستبى  58سبل 

 ٍسٍد بِ داًطکذُ ٌّشّبی دساهبتیک. 58سبل 

 کٌذ. دس اًقالة فشٌّگی ٍ سشکَة داًطدَیبى ضشکت هی 1359سبل 

 کٌذ. چبپ هی« اًدبم کتبة»سا « سٍی آفتبة سٍبِ»هدوَػِ داستبى  1359سبل 

 کٌذ. خْبد داًطگبّی چبپ هی« / الولل ًطش بیي»سا « ّضاس آى ضصت ًفش، آى ضصت»ًوبیطٌبهِ  1361سبل

 کٌذ. سا اًتطبسات ٍصاست اسضبد تدذیذ چبپ هی« ّضاس آى ضصت ًفش، آى ضصت»ًوبیطٌبهِ  1362سبل 

 ضَد. التحصیل هی بب هذسک لیسبًس ادبیبت ًوبیطی فبسؽ 1365سبل 

 گیشد. سِ یب چْبس پست هذیشیتی دس ٍصاست اسضبد هی 1366سبل 

 بِ ػٌَاى داٍسِ بخص هسببقِ، دس ضطویي خطٌَاسُ تئبتش فدش حضَس داسد. 1366سبل 

 ضَد. سَهیي خطٌَاسُ تئبتش داًطدَیی هی خبیضُ بْتشیي ًوبیطٌبهِ اص  بشًذُ« آى ضصت ًفش...»ی  ًوبیطٌبهِ 1366سبل 

 خشٍج اص ٍصاست اسضبد اسالهی. 1369سبل 

 9667ـ « ّشار ًفز آى ضصت  آى ضصت»ی ِ چبپ اٍل ًوبیطٌبه

M
.d

ela
sh

oo
b



 

 9531ـ «اتحاد جوان»آموزی  دانشو نشریه ایدئولوژیک  
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 طِ ػبدخدایی سزپزست هزکش ٌّزّبی ًوبیطی، دٍست ٍ ّوکبر ػببس هؼزٍفی. 

 ػببس هؼزٍفی اس اػضبی ّیئت داٍراى ضطویي دٍرُ جطٌَارُ تئبتز فجز
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 ٍ... َاةسًداًیبى تسپبُ، اسُزای ػزاقی، ًیزٍّبی 

 ی سزاسزی تئبتز فجز در جطٌَارُ ّبی تئبتزی بِ هثببِ گزٍُ
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هزکش ٌّزّبی ًوبیطی  ، ػضَ دفتز تْیِ ٍ تدٍیي ٍ تَلید هتَى ًوبیطیػببس هؼزٍفی

 داٍراى ضطویي جطٌَارُ تئبتز فجز. اس اػضبی ّیئتٍ  ٍسارت ارضبد
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گزاسین کِ  بل اص پیشٍصی اًقالة ضکَّوٌذ اسالهی گزضت. اهشٍص... ضطویي خطٌَاسُ تئبتش فدش سا دس ضشایطی پطت سش هیًُِ س»

استکببس خْبًی اص ّش سَ فشٌّگ ٍ ٌّش ٍ سیبست ٍ اقتصبد ایي هولکت سا هَسد ّدَم قشاس دادُ است. اهب هلت ضْیذپشٍس ایشاى دس 

خٌگٌذ ٍ اص سَیی ٌّشهٌذاى دس صیش  ّب هی سَ سشببصاى دس خبِْ بیٌین کِ اص یک ئل است ٍ هیّش ضشایطی بشای ٌّش اػتببس خبصی قب

 «داسًذ. ّبی فشٌّگی ٍ غشة ٍ ضشق چشاؽ ٌّش ایي هشص ٍ بَم سا سٍضي ًگبُ هی آهبج تبصیبًِ

 ضیضی ػببس هؼشٍفی، ػبذالحی ضوبسی، هْذی ضدبػی، هدیذ هدیذی، هحوَد ػـ  ّیئت داٍساى ضطویي خطٌَاسُ فدش
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9667ًبهِ دٍهیي جطٌَارُ سزاسزی تئبتز فجز ـ  ٍیژُ  
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 های جنگ، خواننده: مهرداد کاظمی ارکستر سمفونیک تهران در حال اجرا سرودهای تهییجی در جبهه

  9661ّبی گلطیزی در سبل  اػضبی جلسبت پٌجطٌبِ بؼضی اس
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 9611تِ ضدُ بِ کبًَى ًَیسٌدگبى بْوي ٍ اسفٌد فاػضبی جدید پذیز
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 9669ی سَسٌگزد، هحل کطتِ ضدى هصطفی چوزاى،  َّضٌگ گلطیزی، جبِْ

بِ ػٌَاى « هٌظزُ ببستبًی»ّب کِ ػببس هؼزٍفی آى را بب ًبم  سببىّبی هحلی اًگلیسی ، اس افسبًِ«پٌجزُ بیوبرستبى»داستبًک 

 داستبًی اس خَدش جب سدُ است.
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   9627، فزٍردیي دفبػیِ ػببس هؼزٍفی در دادگبُ اٍل هجلِ گزدٍى
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جدید بر اساس  یک کانون «تاسیس»کانون، بلکه « احیا»نه « گردون»هدف 

 قوانین جمهوری اسالمی بود. 
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اش  هجلِ گزدٍى کِ اهضبی سزدبیز اسوبػیل جوطیدی

 هَرد پذیزش جوغ هطَرتی قزار ًگزفت. 961بزای هتي 

سفز »ریشی  هسئَل تدارک ٍ بزًبهِ ػلی صدیقی

دیگز را بِ  هتقببال ّنارهٌستبى. اٍ ٍ هٌصَر کَضبى 

 کزدًد. یّوکبری بب سبسهبى اطالػبت هتْن ه
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 احود ضبهلَ ی ػببس هؼزٍفی اس خبطزُ
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 در مونترال گزارش مجله هفته از کالهبرداری عباس معروفی از کتابخانه زاگرس
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 72، ظ  617ضوبرُ  گشارش هجلِ ّفتِ،

M
.d

ela
sh

oo
b



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71، ظ  617ضوبرُ  گشارش هجلِ ّفتِ،
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 «این هب ًَیسٌدُ»یب « 961هتي »ًبم اهضبکٌٌدگبى 

 اًد. س هسبفزاى اتَبَس ارهٌستبى بَدُا  یک ستبرُاسبهی دارای 

 اًد. بِ قتل رسیدُ دٍ ستبرُاسبهی دارای 

 اهضبیطبى را پس گزفتٌد. سِ ستبرُاسبهی دارای 
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دبیزاى هَقت کبًَى در دفبع اس ٍسیز ارضبد اسالهی ٍ  بیبًیِ ّیئت

 گطبیصاقداهبت اصَلی ٍ  ی ٍ خبتوی بِ جْتقدرداًی اس ٍ

)ایي بیبًیِ فقط ضص هبُ پس اس قتل  ًسبی  فضبی فزٌّگی کطَر.

ٍ رٍضٌفکز دگزاًدیص در دٍرُ ّویي   ّب ًَیسٌدُ دُ

 جوَْر ٍ ّویي ٍسیز، صبدر ضدُ است!( رئیس
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ًَیس هٌطَر کبًَى ًَیسٌدگبى، ّیئت  پیص

 9661پٌج ًفزُ، 

ّیچ  حذف بٌد حق آسادی بیبى ٍ قلن بی

 حصز ٍ استثٌب

َری ٍ استٌبد بِ هَادی اس قبًَى اسبسی جوْ

 اسالهی ایزاى
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