"ﺑﺨﺎرا" – ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی
ﺷﻤﺎرﻩ ٣۶
ﺧﺮداد -ﺗﻴﺮ  ،١٣٨٣ﺗﻬﺮان
ص  ٣٠٩ﺗﺎ ٣١۵
درﺑﺎرﻩ اﻧﺘﺸﺎر "از دﻳﺪار ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ" ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی
ش .ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر "از دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ – ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ" ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
)ﻧﺸﺮ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﮕﺎر ،ﺗﻬﺮان  ،(١٣٨٢ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﭼﺎپ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ هﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻴﺰ دوﺳﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺁﻗﺎی اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در
ﺷﻤﺎرﻩ  ٢٩-٣٠ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺨﺎرا درج ﺷﺪﻩ ،ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦهﺎ هﻤﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺁن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای وﺟﻮد و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ،ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ ،ﺑﺎزﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ از ﺑﺮوز هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎهﻤﯽ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
دو ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺧﺎرج در ﺳﺎلهﺎی  ١٣٧۶و ) ١٣٧٩ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی( ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ )ﺑﺎ ﻧﺎم ف .ﺷﻴﻮا( و
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﺑﺎران در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
زﻧﺪﻩ ﯾﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ) ١٣۶٠ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﻴﺶ از ﮔﺮﻓﺘﺎری و زﻧﺪان( ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب "از دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ" در ﺁﯾﺪ .او هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد در دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،از
اﺑﺘﺪا ﻃﺮح ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺪاﺷﺖ و اﺟﺰای ﺁن را ﺑﻪﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ و ﺑﯽ هﻴﭻ ﺗﻮاﻟﯽ از ﭘﻴﺶ اﻧﺪﯾﺸﻴﺪﻩای
ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﮐﻪ راﺑﻂ او ﺑﺎ ﺷﻌﺐ زﯾﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽاش ﺑﻮدم ،ﻣﯽﺳﭙﺮد .دﯾﮕﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ را ﭘﺲ از وﯾﺮاﯾﺶ و ﻣﺎﺷﻴﻦﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ﻣﯽدادم ،اﻣﺎ "از دﯾﺪار
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ" ﻗﺮار ﻧﺒﻮد در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﻃﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .او ﺑﻪﺗﺄﮐﻴﺪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁن را ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ،
در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺰب ﻗﺮارش ﻧﺪهﻢ ،و ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ او ﺁن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻢ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻴﺰ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ او اﻃﻼع
داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻧﺪﻩ ﯾﺎد ﺳﻴﺎوش ﮐﺴﺮاﯾﯽ ،دﯾﮕﺮان هﻨﻮز زﻧﺪﻩاﻧﺪ و ﻋﻤﺮﺷﺎن دراز ﺑﺎد .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت را ﭘﺲ از
وﯾﺮاﯾﺶ و ﻣﺎﺷﻴﻦﻧﻮﯾﺴﯽ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی او ﮐﻪ در ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺁﯾﺪ.
در ﺑﻬﺎر  ١٣۶٢ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ و دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ "از دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ" را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎﻧﺖ و ﻣﻴﺮاﺛﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،و ﺑﺎ ﺑﻪﺟﺎنﺧﺮﯾﺪن
ﺧﻄﺮ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻦ ﺁن ﺑﺮای ﺧﻮد و هﻤﺮاهﺎن در ﻃﻮل راﻩ ،ﺑﺎ ﺧﻮد از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎم
"ﮐﺎ گ ب" ﺳﺎﺑﻖ اﻓﺘﺎد و ﺗﻼشهﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁن ﺑﯽﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ در ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
ﭼﺎپهﺎی ﺧﺎرج اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪام و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺁن را در اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ:
http://home.tiscali.se/sabalan/farsipublic.htm
ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ ،ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪهﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪﻩ و ﭘﻨﻬﺎنﮐﺮدﻩ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدم .رد ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺨﻪهﺎ را ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ،و ﻧﺴﺨﻪهﺎی دﯾﮕﺮ را ﺁﻧﻘﺪر دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ دادﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﺎهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ردﺷﺎن ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ در ﺁن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﺑﻪ ادارﻩ ﭘﺴﺖ ﺑﺒﺮد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ،ﭘﺲ از  ١۵ﺳﺎل
ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ،ﻧﺴﺨﻪای از ﺁن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ و از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩای ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ رﺳﻴﺪ و ﺑﯽ درﻧﮓ دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر
اﻧﺘﺸﺎر ﺁن ﺷﺪم .ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﺒﺮی در ﺧﺎرج ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺧﺎﻃﺮات او ﺑﺎ ﻧﮑﺎت
ﺗﺎزﻩ ﺗﺮ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی از او ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪ .ﺁﮔﺎهﺎن دﺷﻮاریهﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ در ﺧﺎرج را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .هﻤﻪ
ﮐﺎرهﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﺘﺎب را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادم ،ﺣﻮاﺷﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻓﺰودم ،و ﻧﺸﺮ ﺑﺎران در
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺁن هﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪ و ﭼﺎپ دوم ﺑﺎ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی و رﻓﻊ اﯾﺮادهﺎی ﭼﺎپ اول و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺰودﻩهﺎ در ﺳﺎل  ١٣٧٩ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﭼﺎپ دوم ،ﺧﺎﻧﻢ ﺁذﯾﻦ ﻃﺒﺮی ،دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﮐﻪ در اﯾﺘﺎﻟﻴﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ
واﺳﻄﻪهﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦهﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر و ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ "از دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ" را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺷﺪت
ﺑﺮﺁﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ ﺁﻧﭽﻪ از ﻣﻴﺮاث ﭘﺪرﺷﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ ،هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﭙﺎرم .ﺧﻮد
ﻃﺒﺮی ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت "از دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ" را هﺮ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﺮای دﺧﺘﺮش ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺁنهﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺰب ﻗﺮار دهﺪ و
اﯾﻦ ﮐﺎر را هﻢ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد .ﻣﻦ اﻣﺎ وﻇﻴﻔﻪای را ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﻃﺒﺮی و وﺟﺪان ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻢ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،از ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻴﺶ و ﮐﻨﺎﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎرﻩ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﮐﻪ از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،و اﯾﻨﮏ از ﺟﺎﻧﺐ دﺧﺘﺮ
ﺧﻮد او ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺴﺘﻪ و دﻟﺰدﻩ ﺑﻮدم ،ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻢ،
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن درﮔﻴﺮ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﺑﯽهﻮدﻩ ﺷﻮم ،و ﻟﺬا ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﭘﺪرﺷﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ
ﻣﺎﺷﻴﻦﺷﺪﻩای را ﮐﻪ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم ،و ﺑﯽدرﻧﮓ
اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎری ﮔﺮان از دوﺷﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺷﻨﻴﺪم ﭼﺎپ ﺗﺎزﻩ ای از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ،اﺑﺘﺪا ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺁذﯾﻦ ﻃﺒﺮی و
دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر را دادﻩاﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻢ .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺴﺨﻪهﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺪﻩ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﮐﻪ ﺳﭙﺮدﻩ ام ،و ﺁﻗﺎی
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﺁن را ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﺣﻤﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺁن را ﮐﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ .ﺟﺎ دارد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در داﺧﻞ را ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽداﻧﻢ و هﻴﭻ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﻧﺪارم و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
دﯾﮕﺮ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪارد .ﺑﻪﻋﮑﺲ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ "ﺟﻌﻞ ﺧﺎﻃﺮات ﻃﺒﺮی" ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻬﺎﻣﺸﺎن ﺑﯽﺟﺎ ﺑﻮدﻩ ،و ﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼفهﺎی ﺟﺰﺋﯽ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از اﺧﺘﻼف
در درک ﻣﺘﻦ و ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪﻩای ﻣﻴﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺘﻦ و "ﺟﻌﻠﯽ" در ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد و دﯾﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺁذﯾﻦ ﻃﺒﺮی و دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ .ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ رواﯾﺖ از
ﮐﺘﺎب هﻢ رﺿﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﻪزودی ﺷﺎهﺪ اﻧﺘﺸﺎر رواﯾﺖ ﺳﻮﻣﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺁﻗﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺎ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب در ﺧﺎرج اﻃﻼع داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻪ در "ﯾﺎدداﺷﺖ وﯾﺮاﺳﺘﺎر" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ[...]" :
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ] [...ﯾﺤﺘﻤﻞ ﮐﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﻧﻴﺰ ،در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ" )ص  .(١٣اﻣﺎ
"ﯾﺤﺘﻤﻞ" ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﺎپهﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺧﺎرج را ﻧﺪﯾﺪﻩاﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﺁن ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﻠﻂهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ
ﻣﺎﺷﻴﻦﺷﺪﻩ راﻩ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ در ﭼﺎپهﺎی ﺧﺎرج در ﺣﻮاﺷﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩام ،ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﯾﻦ
ﻏﻠﻂهﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻃﺒﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﻴﺎق ﺁﮐﺎدﻣﻴﺴﻴﻦهﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ ﺁﮐﺎدﻣﻴﺴﻴﻦهﺎ اﺻﻞ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﺎم را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺮﯾﺪان
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﻓﺎﮐﺖهﺎی ﻻزم را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﻠﻂهﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﺘﺎب را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،و
اﻏﻠﺐ هﻢ هﻴﭻ ﻧﺎﻣﯽ از اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﻦ اﻣﺎ هﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺘﺎب در ﺳﻮﺋﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ "زﯾﺮ
دﺳﺖ ﺁﮐﺎدﻣﻴﺴﻴﻦ" و ﻃﻠﺒﻪ در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎد ،ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﺮدﻩام ،ﺑﯽ ﺳﻮاد و ﺳﺮ ﺑﻪ هﻮا ﺑﻮدﻩام ،و دﻗﺖ و ﺟﺪﯾﺖ ﻻزم
ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ و ﻏﻠﻂ ﮔﻴﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ او ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺪن را ﻧﺪاﺷﺘﻪام) .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ،در هﻴﭻ ﮐﺪام از ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن اﺛﺮی از اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎﯾﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ و اﺻﻮﻻً اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﮐﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﮏ در ﺁﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ﮐﻢ اﺳﺖ(.
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد درﺑﺎرﻩ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب را در ﭼﺎپهﺎی ﺧﺎرج ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺁن را ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬارم .از ﺑﺤﺚ
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ در ادﻋﺎهﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ در ﮐﺘﺎب ﻧﻴﺰ در ﻣﯽﮔﺬرم و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﻠﻂهﺎی در ﻓﺎﮐﺖهﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرم:
 -١در ﺣﺎﺷﻴﻪ "اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ" )ص  (۴١ﻃﺒﺮی ﺟﺰوﻩ "دو دﻧﻴﺎ" را ﮔﺰارش اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ هﻔﺪهﻢ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺷﻮروی ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ.
 -٢در هﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ )ص  (۴١ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ "ﯾﻮﺳﻒ اﻓﺘﺨﺎری و ] [...رﺣﻴﻢ هﻢراز ] [...از ﺳﺎل  ١٣٠٩زﻧﺪاﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ] ."[...ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﺣﻴﻢ ،ﮐﻪ در ﺟﺎهﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻩ ،هﻤﺪاد ﺑﻮد ،و
ﻧﻴﺰ اﯾﻦ دو از ﺳﺎل  ١٣٠٨زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٣در ﺁﻏﺎز "زﻧﺪان ﻗﺼﺮ" )ص  (۵٣ﻃﺒﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﮔﻮﯾﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،١٣١٧اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
را از ﻓﻠﮑﻪ زﻧﺪان ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ" .اﯾﻦ ﻏﻠﻂ در ﺑﺨﺶ "ﭘﻴﺸﻪ وری" )ص  (١٠۴ﻧﻴﺰ
ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ در  ١۵اﺳﻔﻨﺪ  ١٣١۶ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
 -۴در ﺑﺨﺶ "ﻣﺴﮑﻮ" )ص  ،(٧٩ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﺮی در ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ "ﻟﻮﮐﺲ" و در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
در ﻃﺒﻘﻪ دهﻢ ،ﺧﻮد ﺑﻨﺎ در اﯾﻨﺠﺎ دارای هﺸﺖ ﻃﺒﻘﻪ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی دارای ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﻴﺐ اﯾﻦ ﻏﻠﻂهﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺁن دارد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﺮی در ﻃﺒﻘﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﻨﺎی ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪهﺎ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺁن اﻓﺰودﻩاﻧﺪ.
 -۵در ﺑﺨﺶ "ﻧﻮﺷﻴﻦ" )ص  (١٠١ﺁﻣﺪﻩ" :در زﻧﺪان ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺴﺮو روزﺑﻪ و ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﺷﺪ رهﺒﺮان ﻓﺮاری دادﻩ ﺷﻮﻧﺪ" .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮوﺗﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﻴﺘﻪای ﻣﺮﮐﺐ از ﺧﻮد او ،ﺳﺮهﻨﮓ ﻣﺒﺸﺮی و ﺳﺘﻮان ﻗﺒﺎدی ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ.
 -۶در هﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ )ص  (١٠٢ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺗﺎ هﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮدی ﻗﻮی و ﺗﻦدرﺳﺖ ﺑﻮد" .در واﻗﻊ
ﻧﻮﺷﻴﻦ در  ١٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣۵٠در  ۶۶ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ.
 -٧در هﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻣﺪﻩ "در ﭘﻠﻨﻮم ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺣﺰب ] [...ﻏﺰﻟﯽ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎل ﻗﻠﻤﯽ ﮐﺮدم و ﺁن را ﻧﺰد ﻧﻮﺷﻴﻦ ﮐﻪ در
ﭘﻬﻠﻮﯾﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻬﺎدم" .ﭘﻠﻨﻮم ﭘﺎﻧﺰدهﻢ در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ) ١٣۵۴ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻧﻮﺷﻴﻦ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻃﺒﺮی
در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻮد ﻃﺒﺮی در زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﻴﻦ در ﻧﺸﺮﯾﻪ "دﻧﻴﺎ" )ﺷﻤﺎرﻩ  (١٣۵٠ ،١ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎری در ﭘﻠﻨﻮم ﭼﻬﺎردهﻢ هﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﻠﻨﻮم "ﯾﺎزدهﻢ" ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦﻧﻮﯾﺴﯽ از روی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ "ﭘﺎﻧﺰدهﻢ" ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 -٨در ﺑﺨﺶ "ﭘﻴﺸﻪوری" )ص  (١٠۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﭘﻴﺸﻪوری ﮔﻮﯾﺎ از ﺳﺎل  ١٣١٠در ﺁن ﺟﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد" .در اﺻﻞ
ﭘﻴﺸﻪوری در  ۶دﯾﻤﺎﻩ  ١٣٠٩ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
 -٩در ﺑﺨﺶ "ﺳﻴﺮوس ﺑﻬﺮام" )ص  (١١٠ﺁﻣﺪﻩ [...]" :ﻧﺎﻣﺰد وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﺮف اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻬﺮان
در ﺁﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎﻩ ﺑﻮد" .اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ،و ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ در ﺳﺎل  ١٣٠٢درﺳﺖ
اﺳﺖ.

 -١٠در ﺑﺨﺶ "ﮐﺎر در ﻣﺎزﻧﺪران" )ص  (١٣٣ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ [...]" :ﻣﻦ ] [...ﺑﺎ  ٩٠رأی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺗﻦ
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم" .ﺗﻌﺪاد ﺁرای ﻃﺒﺮی  ٩٢ﺑﻮد و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب ﯾﺎزدﻩ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -١١در ﺣﺎﺷﻴﻪای در ﺑﺨﺶ "ﺧﺎﻧﻢ روﭘﺮﺷﺖ" )ص  (١۴۴ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» [...]" :ﻧﺮدرن ﺁﯾﺮ« و »واﻧﮕﺮو ﺋﻮﮔﺮ« اﺳﺎﻣﯽ
ﺟﺰﯾﺮﻩهﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪر هﺎﻣﺒﻮرگ اﺳﺖ" .اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻓﺮﯾﺲ ﺷﺮﻗﯽ در درﯾﺎی ﺷﻤﺎل و
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز هﻠﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 -١٢در ﺑﺨﺶ "ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺁﺳﺎﯾﺶ" )ص  (١۶٣ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﯾﮑﻮﻓﺴﮑﯽ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ .ﭼﺎﯾﮑﻮﻓﺴﮑﯽ در  ۵٣ﺳﺎﻟﮕﯽ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎری وﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁن ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد ،درﮔﺬﺷﺖ.
 -١٣در ﺑﺨﺶ "ﻓﺮد و ﺗﺎرﯾﺦ" )ص (١٧٠از ﻧﺒﺮدهﺎی ﺳﺎﻻﻣﻴﻦ ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﻻﻣﻴﺲ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺁﻗﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺑﺒﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻏﻠﻂهﺎﯾﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ
ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻧﻴﺰ در ﺁن راﻩ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ! ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻣﻦ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ١٠ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ١٣٨٢
ﭼﺎپ دوم "از دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ" ،ﻧﺸﺮ ﺑﺎران ،اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ .١٣٧٩
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ http://home.tiscali.se/sabalan/

اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی و ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد )ﺗﻬﺮان  -ﺷﻬﺮﯾﻮر (١٣۶١

