
 بازخوانی ده شب
 



 که بود خواهد آن همه از بيش غرض درگفتارها»

 و شود شناسانده  بهتر و بيشتر ايران نويسندگان کانون

 و قلم، و انديشه آزادی يعنی آن، اساسی خواست

 در آزادی اين آن که منظور به آن کوشش های راستای

 زندگی عادی داده های از يکی صورت به و بنشيند عمل

 «برسد همگان اطالع به درآيد، ما اجتماع

 
o شاعران و  شب هایرحمت هللا مقدم مراغه ای، متن سخنرانی گشایش

 ۱۸۵نویسندگان، بازخوانی ده شب، ص



 
  

 

 می گفت این که مثل نمی کرد رهایم کوچولو ماهی این»

 و  مردم این تمام مظلومیت سمبل من ؟دیده ای من از  مظلوم تر 

 من این بگذار  .هستم جامعه دردکشیدۀ نویسندۀ و  شاعر 

 و  .دهم سر  را اختناق و  سانسور  با مبارزه فریاد که باشم

 کوچک ماهی این شد پوستر  طرح و  شد همین طور  هم آخرش

  هست جنگیدن و  مبارزه سمبل که- را جنگل از  دامونی دارد که

 ...می زند فریاد -

 



 
  

 ماهی رنگ گفت و  زد میز  روی را دستش ساعدی غالمحسین...است سرخ پوستر  زمینه   گفتم...

 هفته یک در  را پوستر  کار  و  نکردم درنگ که شد چنین و  ... پاک و  معصوم بگذار، سفید را

 فریاد را جنگل دارد که سفیدی کوچک ماهی و  ...انقالبی و  ملتهب ... سرخ زمینه   .کردم یکسره

 ...مبارزه و  جنگیدن ...می کند

 پوستر  صدها و  شد ماجرا وارد ساواک .۱۳۵۶ مهر ۲۷ تا ۱۸ گذاشتیم پوستر  در  را شب ها تاریخ

 را شاهنشاهی تاریخ می خواست که بود این مسئله .کشید آتش به گوته انستیتو  محوطه   در را

 و  ۱۳۵۶ تاریخ همان با را آن ها از بخش ی بسیار  کلنجارهای از بعد باالخره .۲۵۳۶ یعنی بگذاریم،

 .همین...مهر ۲۷ تا ۱۸ از نوشتیم فقط هم را بخش ی

 خورشیدی ۱۳۹۱ مهر ۲۷ فارس ی، .س ی .بی .بی برای خضرایی بزرگ یادداشت از برگرفته

 

 



 

 حال این با .بود گوته انستیتو  به شب ده پیشنهاد برای من الگوی  خوشه شعر  شب های واقع در 

 ظهر  از  بعد روز  هر  که پاسخ، و  پرسش جلسات جمله از  .داشتم نظر  در  را مفصل تری  برنامه   من

 ...می شد برگزار  گوته انستیتو  محل در 

 آن در  .انجامید طول  به ماه چهار  از  بیش اجرا هنگام تا گام ها نخستین از  شب ها برگزاری  تدارک

 زنده چون  کسانی و  بود، ما پایگاه کیهان ...نداشت علنی فعالیت اجازه   نویسندگان کانون  زمان

 خیلی می توانستیم و  بودند، ما پشتیبان مصباح زاده دکتر  شخص حتی هاتفی، رحمان یاد

 .کنیم استفاده روزگار  آن مطبوعاتی بزرگ مؤسسۀ این امکانات از  بااحتیاط

 
o۸۸ و ۸۵ صفحات شب، ده بازخوانی سرفراز، جالل 



 حکومت می شد احساس و  بود شده باز تر  کمی سیاس ی َجو   که شرایط آن در 

 نیست، گسترده دستگیری های یا شدید سرکوب برای مناسب شرایط در 

  مدنی حرکت این با کرد فکر  نویسندگان کانون 
ا
 را حکومت می تواند احتماال

 که بود اصلی انگیزۀ حقیقت در  این .بشناسد رسمیت به را کانون  کند وادار 

 است بهتر  شود، انجام کاری  است قرار  که حاال  می شد گفته تنها نمی شد، بیان

 .شب چندین برای و  نویسنده و  شاعر  شصت ـ باشد بزرگ کاری 

 
o۲۹ ص شب، ده بازخوانی طالعی، جواد   



 می توانست کانون  که بود استثنائی ما برای دلیل این به فرصت این

 زمان هنوز  آیا که کند طرح را پرسش این و  دهد نشان را خود موقعیت

 این از  البته و  برسد؛ ثبت به ایران نویسندگان کانون  که نرسیده آن

 .بود حاکمیت با نبود، مردم با کانون  سخن روی نظر 

 
o۶۰ ص شب، ده بازخوانی خویی، اسماعیل دکتر 



 آینده به رو  بود سرفصل چون  و  بود تاریخی سرفصل یک من، نظر  به گوته، شعر  شب های

 پیش که مجالی در  و  می شد داده مردم به می بایست که مدنی خواست های انباشت   ـ شد باز 

   .شد بیان نظری  چشم اندازهای انواع در  بود، آمده

 نویسندگان کانون  گرچه نمی بینم، شد که اعتراض هایی دلیل به را شب ها آن اهمیت من

 و  شاعران کنگرۀ برگزاری  اعالم به اعتراض در  که بود معترض جمع یک خود نفس در 

   .نیست دولتی امری  هنر  بگوید تا شد تشکیل دولت سوی  از  نویسندگان

   .می کنند صحبت آینده به رو  که است این در  شب ها آن اهمیت

 
o۵۱ ص شب، ده بازخوانی ،(آزرم) میرزاده نعمت 



 پس نمونه، عنوان به .کرد ایجاد پویا جریان یک گوته، شعر  شب های که گفت می توان

 این و  داشت نیرومندی و  بزرگ کینۀ شاه به نسبت که سلطان پور  سعید شب ها آن از 

 حرف بتواند تا بود گذاشته شعرخوانی برنامۀ شریف دانشگاه در  می دانستند، همه را

 ارتباط مهم ولی شد؛ مشکل دچار  و  مواجه نیز  ساواک دخالت با البته که بزند را خودش

   .بود شده ایجاد تحصیل کرده جوانان و  روشنفکر  الیۀ میان که بود تنگاتنگی

 روی در  رو  بیشتر  جسارات با را دانشجویی و  روشنفکری  جامعۀ شعر، شب های یعنی

 .قرارداد رژیم

 
o ۳۷جواد طالعی، بازخوانی ده شب، ص 



 نگاه های یعنی گوناگون، جهان بینی های سانسور، حضور  در 

 با برخورد امکان متفاوت، ارزش ی نظام های به گوناگون 

 نظام های میان از  حقیقتی نتیجه در  ندارند؛ را همدیگر 

 وجود جهان در  واحد حقیقت که چرا نمی آید؛ بیرون ارزش ی

 .ندارد

 
o۴۴ ص شب، ده بازخوانی ،(آزرم) میرزاده نعمت 



 ادب و  فرهنگ به که صدمه ای و  لطمه تمام با ادبی بی ارزش آثار  کردن پیدا قیمت و  قدر 

 سانسور  نوشتۀ که است این عمده تر  خطر  .نیست سانسور  خطر  عمده ترین می زند،

 سانسور  مطلب   نویسندۀ و  می کند پیدا سیاس ی غریب و  عجیب معانی بالفاصله شده

 و  رهبر  می شود و  می گیرد عهده بر  سیاس ی مسئولیت های صالحیتش از  خارج شده

 مخالفت، زور، حرف به واکنش در  و  ندارد، که منطق است، زور  حرف سانسور  .راهنما

 آن محتوای دیگر  کرد پیدا ارزش مخالفت نفس وقتی .می کند جلوه مهم ،مطلق به طور 

  .می افتد قلم از  مخالف خوان صالحیت و 

 
o ۱۲۲مهشید امیرشاهی، بازخوانی ده شب، ص 



 این حقیقت در  و  ممتدند، خط یک نقطۀ دو  خودسانسوری و  سانسور  من، نظر  به

 او  که برسانند جایی به را نویسنده کار  رعب، ایجاد با که است سانسورگران خواست

 استعاره و  ایهام از  پر  زبانی یا شود؛ خود سانسورگر  اطرافیانش تشویق و  تأیید با و  خود

 می خواهد او  آن چه نمادین دریافت و  درک به خوانندگانش که باشد امیدوار  و  کند پیدا

 ...برسند بگوید،

 کند، منتقل مخاطب به دارد، خود ذهن در  که را تصویری  نتواند نویسنده که زمانی

 .می شود تنگ تر ـ سه هر  ـ منتقد و  خواننده و  نویسنده ذهنی افق رفته رفته

 
o اک، بازخوانی ده شب، ص

ّ
 ۹۶دکتر احمد کریمی حک



 بسیار و  هستند، همه جا که می کنم، صحبت نظارت نامرئی گروه های از  من

 در  شما .ندارند بازشناختنی قابل مشخص چهرۀ که دلیل این به .خطرناک ترند

 ...نمی دانید مورد این در  و  طرفید، چی با و  کی با می دانید نظارت دستگاه مورد

 آن قدر  شده اند جریحه دار آن ها و هستیم مردم نمایندۀ ما این که کردن وانمود

 جانبداری  و  نقاب این پشت شدن مخفی با می تواند کس هر  که است روز  باب

  .کند تخطئه را کارتان مردم از  مصلحتی

 سانسور  را شما هم دیگران همۀ نیست، ظاهر  مرئی قشر  آن فقط سانسور  پس

    ...می کنیم را کار  این «واقعیت» اسم زیر  ما همۀ که است مهم و  .می کنند

 



 
ا
 خرج همه که است سکه ای .می بریم کار  به همه که است کلمه ای واقعیت احتماال

  «واقعیت» از منظورمان ولی .می کنیم
ا
 .است مصلحت بلکه نیست، «واقعیت» واقعا

 
ا
 که می خواهیم را واقعیت از  قسمت آن بگوید، را واقعیت همۀ کس ی نمی خواهیم واقعا

 
ا
 است، امیدوارکننده یا است، سازنده یا است، مؤثر  مختلف؛ تعابیر  به .است صالح فعال

  است ممکن آخر  دست و  داریم، خوش ما یا است، متعهد یا پویاست، یا
ا
 به هم ربطی اصال

 .باشد نداشته واقعیت

 
o۲۰۶متن سخنرانی، شب سوم، بازخوانی ده شب، ص  -بهرام بیضایی 



 دشمنی   .داشت خصومت قلم و  اندیشه آزادی با که نبود حکومت این تنها اما

 بر  را نعلبندیان تئا تر  که آن ها .بود هولناک تر  اندیشه، آزادی و  آزادی با خودی ها

 اندیشه آزادی سوی  به را جامعه داشتند قصد که دارم شک نمی تافتند،

 کانون  بر  آدمیت، فریدون  چون  آزادی خواهی شخص ریاست .شوند رهنمون 

   .نشد تحمل هم ساعت دو  حتی

 
o۱۱۱ص شب، ده بازخوانی نژاد، علی سیروس 



 هم انقالب خود کلید واژه های و بود انقالب از  قبل روشنفکری  کلید واژه های اینها

 تاختن، آریامهری  رژیم به آزادی اسم به یا و  شاه رژیم از  خواستن آزادی ...شد

 به دلبستگی نشانۀ بشر  حقوق  از  صحبت که همان طور  نبود؛ آزادی خواهی دلیل

   .سنجیدیم اعدام ها زمان در  و  انقالب طی را دو  هر  این .نبود حقوق  این

 
o۱۲۱ ص شب، ده بازخوانی امیرشاهی، مهشید 



« سلطان مار»سه سال قبل از آن، سعيد سلطان پور و رفقايش به تئا تر 

او خواسته بود . بيضايی حمله کرده بودند و تئا تر را به هم زده بودند

افسانه قديمی سلطان مار را اجرا کند که به مذاق اين آقايان خوش نيامد و 

بچه های حزب اللهی،  ۱۳۵۸وقتی که در سال . زدند و به هم ريختندش

سلطان پور را به هم زدند، « عباس آقا، کارگر ايران ناسيونال»تئا تر 

مصاحبه ای با من کرد و همان جا گفتم ما می گوييم اين کار « تهران مصور»

 ...درستی نيست ولی سلطان پور خودش بنای اين کار ها را گذاشته

 
o۱۳۹۱فارسی، مرداد . سی.بی.دمحم علی سپانلو، مستند ده شب، سامانه بی 



 به و  خواند را خود پیشگفتار  و  آمد تریبون  پشت سلطان پور  جان سعید که لحظه ای از 
 ایران نویسندگان کانون  عضو  که است سرافراز  و  آمده زندان از  که گفت فشرده طور 

د، شب آن آن چه اما است،
َ
  و  او  شخص ی مسئولیت با می خوان

ا
 مسئولیت از  جدا کامال

 دیگر، نویسندگان و  شاعران دادند؛ نشان او  شعر  به مردم که واکنش ی با و  ...است کانون 
 برخوردار  مردمان ستایش و  پذیرش و  تأیید از  بیشتر  هرچه که شدند برانگیخته انگار،
  .رویم پیش آرام و  نرم ما بود قرار  که کردند فراموش و  شوند

 در   که را کسانی داشتیم و  درگرفت مسابقه شعرا میان به ویژه انگار، بعد، به شب آن از 
 کردند؛ تند تر  را پیشینشان شعرهای سیاس ی فضای یا و  سرودند شعرهایی شب ها همان

 لحظه و  عصبی بسیار  فضایی سلطان پور  سعید از  بعد شعر  شب های فضای کلی طور  به و 
 .شد پرهیجان تر  لحظه به

 
o۶۳ ص شب، ده بازخوانی خویی، اسماعیل دکتر 



 بود، نکرده پیدا اجتماعی حضور  امکان دهه سه برای که جمعی برای شاید

 هم شعارگونه کمی لحن استقبالی، چنان با و  جمعیتی چنان در  که بود طبیعی

 تشویق بیشتر  بود منتقد تر  و  اجتماعی تر  شعر  چه هر  مردم که به ویژه .بگیرد

   .می کردند

 
o ۳۵جواد طالعی، بازخوانی ده شب، ص 



 تقاضای و  سانسور  با مبارزه مشترک، صنفی هدف یک دنبال به ایستادن هم کنار ...موقع آن
  بیان، آزادی

ا
  رو  این از  و  صنفی کامال

ا
 به آذین مرحوم رویداد آن در  که چپ .بود پذیر  امکان کامال

 که بود رسیده نتیجه این به می کردند، را نمایندگی اش نویسندگان کانون  در  هوادارانش و 
 انقالب از  بعد ولی .ایستادند دیگران کنار  و  است مفید صنف هدف های برای صنفی همکاری 

 پیروی به بودند گرفته تصمیم که بودند سیاس ی حزب یک اعضای همراهانش و  به آذین دیگر 
 برای را سیاس ی کاری  همین .کنند سیاس ی کاری  و  بروند آخوند عبای زیر  توده حزب استراتژی  از 
 و  اساسنامه خالف بر  نیز  کانون  داخل در  شدت به نویسندگان کانون  مهار  گرفتن دست در 

 از  را سرانشان از  تن پنج شدیم مجبور  ما سرانجام که کردند دنبال چندان کانون  منشور 
 تأیید را مورد این در  کانون  دبیران هیأت تصمیم نیز  کانون  عمومی مجمع و  کنیم اخراج کانون 
 هم تعجب و  می بینید کانون  اعضای از  بخش این رفتار  در  شما که تفاوتی بنابراین، .کرد

   .ندارد تعجبی و  است متفاوت سیاس ی شرایط دو  از  برخاسته تفاوت می کنید
 
o۱۴۶ ص شب، ده بازخوانی پرهام، باقر دکتر 



 سیاس ی سازمان هیچ به که عدالت جویی و  آزادی خواه نویسندگان من گمان به
 به نگاه یک با بودند، تشکیالتی و  سازمانی که آن ها با نداشتند، بستگی معینی
 هم مانند بودند، نشسته هم کنار  شب ها، آن در  اگرچه و  نمی کردند نگاه قضایا

   .نمی اندیشیدند
 عده ای می دید می آمد، قصر  زندان به ۵۳ سال در  کس ی اگر  بودم گفته جایی بار  یک
 آن و  عسگراوالدی تا جزنی بیژن  از  ـ بودند ایستاده دیوار  به پشت راست به چپ از 

  صف یک در  همه می آمد نظر  به سطحی نگاه یک در  ـ عمامه دار  چند میان
 پشت مانند درست نیز  آن ها جلوی  که دید می شد تاریخی نگاهی در  ولی ،ایستاده اند

 فضا هم اندکی که بود این آن ها بودن صف هم دلیل تنها و  بود دیوار  سرشان
 .بپیچند همدیگر  جلوی  تا نداشتند

 
o۵۱ ص شب، ده بازخوانی آزرم، نعمت 



   این ها .می داشت نگاهشان هم کنار  همین و  بود شاه انداختن هدف،
ا
 به مطلقا

 ...نمی کردند نگاه آینده

 خودشان ایدئولوژی برای کدام هر  سلطان پور  سعید و  صفارزاده طاهره

 همین برای .بود شاه انداختن می داشت نگهشان  هم کنار  آنچه و  می جنگیدند

 .نداشتند ایستادن هم کنار  برای دلیلی دیگر  اسالمی انقالب از  بعد که است

 
o۱۶۷ص شب، ده بازخوانی فّرهی، فرهنگ 



 
َرد که امیدی به»    «راند خواهد فرمان خ 
 
 سایه .ا .ه

 

 نيست اين سرنوشتمان که می کنم فکر و »
 باشيم ساعتی تعمیر  فکر به بايد
 ماست، فکر  به بس از  که

 صبح ها
 را بيدارباشش

 احمدی پگاه «.نمی زند

 



ما کسی مخالفت با خط مشی را با مخالفت با  زمانه  خوشبختانه در 

 .نمی گيرددستاوردهای يک فرد، اشتباه 

مستقل، شعر و  جوايزدر تمام  می کنم فکرو  خورشيد جايزه  در 

  نويسنده شان، نه شاعر و می شودمد نظر قرار داده  کهاست  ادبيات

اجازه  خودمانما به  يعنی. داشته اند همکاریجناح  کدام با اين که يا

و حذف  سانسور، دست به عقيدهبر اساس اختالف  که نمی دهيم

 .بزنيم شاعری

 
o۱۲۸ ص شب، ده بازخوانی ،جدیری  سپیده 



 چهره  مسئله دقيقا اين است که مثالً به دکتر خانلری به عنوان استاد، الگو و يک 

يعنی وقتی . می کنددقيقاً همين است که مشکل ايجاد . می شودسرشناس ادبی نگاه 

يک اديب گمنام با حاکميت همکاری کند، چندان تأثيری در جهت تبليغ حاکميت 

 اين جاست. می کنداما وقتی خانلری همکاری کند، موضوع فرق . نخواهد داشت

تشويق به همکاری  می کردنديک الگو نگاه  به عنوانکه ديگر اساتيد هم که به او 

به عنوان الگو نگاه  اين هاهم که به  جوان ترو آن وقت شاعران و ادبای  می شوند

اگر همه با حاکميت ...، ديگر همکاری با حاکميت را ننگ نخواهند دانستمی کنند

دنيا ثابت  بقيه  به مردم خودمان و  می خواهيمهمکاری کنيم، پس ديگر چگونه 

 .  است، بد است سانسورچیاست،  سرکوب گرکنيم که اين حاکميت ظالم است، 

 
o۱۳۳ ص شب، ده بازخوانی ،جدیری  سپیده 



مقصود آگاه بودن و پیوسته 

نگریستن است، و هر روز خود را 

بازنگریستن که مبادا به راه خطا 

در  هیچ چیز  درواقعرفته باشیم؛ 

 .جهان حکم کلی و ابدی ندارد

 
oآزادی و امید گرگین، ایرج   


