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تماشای گذشت زمان      
 صبحانه در خانه شاهرخ مسکوب

                                             روزها درراه 
 شاهرخ مسکوب

 انتشارات خاوران ــ پاريس 
1379چاپ اول ، پاريس زمستان   

 
 

 ايرج هاشمی زاده 

 کتاب معرفی                                 
  عکس ازايرج هاشمی زاده                        1998شاهرخ مسکوب در وين 

  

جزئی  سرايت کرده ومارفتار وخوی به عهماج  حاکم درفقانخدرآورده که سکوت و  چنان دماری از روزگار ما استبداد
 . گرديده است از کاراکتر ما

می خالی  کتاب  قفسه ها را از،براجحاکمان  ترف  وآمد، با زلزله سياسی نمی دهيم، باکوچکترين   وقتبه حاکمانفرصتی 
       .می سپاريمدرحياط خانه به شعله آتش  دفتر ودفترچه هابا  وکنيم 

،  که فارغ از ترس جان و مال سراغ داريد  ها را فراموش کنيد ــ ــ گذشتهرامعاصر فرهنگی ياکدام شخصيت سياسی 
    ؟ ه کرده باشد ورقی بر اوراق تاريخ ما اضاف ورا بروی کاغذ آوردهش خاطرات
 می مردان سياست و فرهنگ . ميگذارند  باقی ن جای پائیروزهائی که . اند »  درراهروزها«  سياست و اجتماع درصحنه

  فاسد بود، دودوزه فالنیميخوانيم که ايو می شنويمو بعدها تاريخ به ثبت ميرسد  آيند و ميروند وتنها نامشان درگوشه
 و وفيلی بود، زبون و ترسو بود، خودخواه ومغرور بود، آمده بود درختی سايه بان بکاردلانگ  ،بازبود، شجاع بود و نترس

« پائيز عمرش را بگذراند و  .، يا مال اندوزی کرد تا به هنگام غضب در ويالئی درنيس  و ريشه درختش را کندندنگذاشتند
  .ببرد ها را بافروبردن حب سکوت به پايان » روز

سياه وجود دارد  باعينک  ترديد و شک شان اکثردراصالت گفتار و جستجوی علمی که  می شنويممفسرينی اززبان اين ها را
 دوتيپ انسانهای سياسی و فرهنگی و اشتندذرا جلوی روی ما ، روی ميز کالس مدرسه و دانشگاه می گ» روزها« و سپيد

   .دادند بخورد ما می ــ   ديو يافرشتهسياه يا سپيد ،ــ 
  . منتقل ميکنيمنسل بعد و به  وارمی پذيريمگوسفندجهل فرهنگی و اجتماعی بدون پرسش وپاسخی تب در  و ما

ی ئما انسانها  ازشکنجه زندان و  ازترس. خفقان ما زندگی ما به دو بخش، اندرونی و بيرونی تقسيم شده درجامعه دائم 
  .ساخته است ــ معلولين روحی ــ  )  Schizophrenie(دوچهره 

به هم  گلستان را نبايد بروز داد، دوستان گرمابه و   چيزی ،محرمند همهما کسی حق ورود ندارد، دربيرونی ندرون به ا
همسر، مشگل . سخن ميگوئيم مالی   واوضاع بدمرض و پزشگ و جوک ازکارو سياست، دربيرونی  ، ی نيستاندرونی راه

  ! تقيه  سال2500 .داريم ماسک تقيه برچهره . اک ميبريم ، وسوسه های جنسی اسراری است که باخود بدرون خبچه ها 
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، و با يادداشت های روزانه اش پشت و پا زده رسم ورسوم کهنه وپوسيده اين  درچنين حال وهوائی شاهرخ مسکوب به
به  سی خانه محقرش در پاري متر50بدرون   و ماراپائين آورده متری 3 و 2راحريمش اندرونی و بيرونی ديواربلند بين 
   .ميکند  دعوتنيمه تمام پی صبحانه و گ

 ازکشوری می آيد که ديوارهايش موش دارد و مسکوب از مشرق زمين می آيد ،  حد و حدودی دارد ،اما اين دعوت و گپ
  !موش هم ميدانيد که گوش دارد 

  و شرق سنت  بينمسکوب   ،»همه چيز را به همه کس نمی توان گفت «  درمشرق زمين برخالف جوامع مدرن غربی 
   ! گير است در غربمدرنيته 

   :  می نويسد 16/7/91 دريادداشت
ازاين عادت بيوگرافی بازی . دست هر نااهلی برسد هرنوشته ای ممکن است ب. وان گفت همه چيز را به همه کس نمی ت[ 

ده همه چيز را در آوردن و در کنجکاوی های خاله زنکی ، دل و رو. فرنگی ها که جای ادبيات را گرفته خوشم نمی آيد 
  . . ]شايد بهتر باشد بعضی ازدردهای شريف و خصوصی همچنان پنهان بمانند ! گذرگاه همه ريختن 
  !است که حدو حدودش نامعلوم است » دردهای شريف و خصوصی « و مشگل درهمين 

  .اصله زمان نوشته شده است يادداشت های روزانه مسکوب است که گاه پياپی و گاه باف» روزها درراه « کتاب 
 ازنوشتن دست ميکشد و دوباره يکی و ١٣٤٦ دراواخر سال ، سال پيش ــ است 41 ــ١٣٤٢  خرداد ماه٣١تاريخ شروع آن 

  :اززبان خودش بشنويد . چرا ؟  . به نوشتن ميکنددوماهی پيش از انقالب شروع 
ا هست ؟ ــ گرفتار دستگاه های ــ مگر موجب هم درکشورمشايد بيهوده می ترسيدم که مبادا روزی بی موجبی ....... [

امنيتی شوم و کنجکاو که اين کيست و آن کی، و بااين چه کارداشتی، آن چه کارميکردی، پس ، ازترس دفتر ودستک 
  ]رابستم و ازخيرش گذشتم 
  يادداشت های روزانهشتننو ازهرحرکتی، حتی مارا است که بردوش وذهن ما نشسته و هميشگیواين همان ترس لعنتی و 

اين ترس همان شاخ گاوی است که قبل از درافتادن باآن بايد .  ميتوان آنرا فهميد ، قبول کرد يا قبول نکرد .برحذرميکند 
  !اطاقکی در هتل اوين و تکه زمينی در بهشت زهرا رزروکنی 

را می » دفتر و دستک را ، ازترس «  که ، دستگاه های ديگری نيزدر درون خود ماست» دستگاه های امنيتی « جدا از 
  : اززبان خودش بشنويد ! . بنديم و ازخيرش می گذريم 

اول ، ازترس : نزديک به يک چهارم آنها را بيرون کشيدم تا بماند ، شايد برای زمانی دورتر و ديرتر ؛ به چند علت [ ..... 
رنظرها و اشاره ها به سياست و سياست بازان در ايران پس بسياری از اظها. آزار دشمنان ، که دشمن هرکسی جزخودند 

دوم ، ازترس آزردن کسانی که دوست ندارم بيازارمشان ، ويا به سبب ابراز نظر درباره کسانی که ديگر . کنار گذاشته شد 
  ... ] نيستند و يااگر هستند امکان جواب دادن ندارند 

اتفاقی بود و نينديشيده، نه فراهم  [ نداشته ، شروع آن بقول خودش ايادداشت هايش ر خيال چاپ و انتشار آغازمسکوب در
( آوردن چيزی به قصد انتشار، گفتگوئی باخود و فارغ از شنونده، برای همين قلم راحت و آزاد می گشت و به دلخواه 

....... رمن بيدار شد تا سه و چهار سال پيش که فکر انتشار اندک اندک د) نوشتن زيستنی دوچندان و گاه خوشايند است 
می خواهم راحت و ساده بنويسم، اين ديگر شرح براديپ و پرومته يا مقدمه بررستم وسهراب نيست، پيشامدهای روزانه 

اما زندگی . است ــ اززشت و زيبا ــ شهرفرنگی است که آدم ازصبح تا غروب تماشا ميکند  و چه بسا مبتذل وگذراست 
  ]لبريز ازهمين مبتذالت است 

 بحث ، ردازکتاب هائی که ميخواند و دريافتی که ازآنها دا . معرفی ميکندبه ما مسکوب جوان را مسکوب در خاطراتش
بادوستان برسر شعر وادبيات ، گذران با پسرش و روزهای بيماری و مرگ مادر يا ديدار و گفت و گو يا شرح سروسری با 

ازحضور ،  ، ازادبيات و نيز بی قراری دلداگی ) چند نقطه يا به رمز گرچه بی نام با( زن هايی که دوستشان داشت يانه 
 ، ازدخترش،  ازدوری وهجرت، ازدردهای اجتماعی و بيداد سياسی، اززمان ومرگهميشگی دوستان، ياد کسان و چيزها ،

اززندگی ، که سخت دلبسته او است ازپسرش اردشير، همسرش و جدائی گيتا اواست ، از به که سخت وابستهغزاله
   ......از آينده که نان فردا چه ميشود و دلهره دائمی درپاريس و

بهرحال آمدم ... درحقيقت نمی دانم برای چه آمدم ....  برای گردش و معالجه [مسکوب يکی و دوماه قبل از انقالب سياه 
 وه تهران انقالبی بازميگردد  کوتاه مدت به پاريس ميرود ، طاقت نمی آورد و ب]..  ولی تمام هوش و حواسم آنجاست 

 به سقوط شاه و روی کار آمدن امام ، زنان و مردان اهل کتاب و دفتر و دستک  ايران روشنفکران درصد90چون  متاسفانه
  .باعينک خوش بينی نگاه ميکند 

را به شک و جايش  درهمان هفته های اولاما اين خوشبينی  ].... آخرش رفت .  امروز شاه شرش را ازسر مردم کند [
اگر با شنيدن نام محمد ملت . ناگفته نماند که هرجا عکس آريامهر پائين آمده ، عکس آيت اهللا باال رفته  ..... [ ميدهد ترديد

مثل چندی پيش که  هرباربا ذکر نام آريامهر سه بار .... سه بار صلوات می فرستند يک بار صلوات ميفرستند با نام آيت اهللا
چشم عقل من نگران آينده است ، آينده ای که دربهترين حال با سال ها ديکتاتوری مذهبی ....   تند جاويد شاه می گف
    ]روبروخواهيم بود 

زيباترين واقعه ، شگفت انگيزترين انفجار نوری که درعمرم . چی بود و چی شد [  يادداشت ميکند 57 اسفندماه 23ودر 
بازشارالتان ها دارند جلو می افتند و آش همان آش و کاسه همان .... يده شد ديده بودم چه زود و چه آسان به ابتذال کش

چه نويد ها که به خود ...... چون که ديکتاتوری دارد می آيد و وقتی که بيايد پی آمدهايش هم می آيد . کاسه می شود 
  ]نداديم و چه زود همه چيز محو شد 
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 سال اما تفاوتش باعيدهای ديگر حس 2500 عيد بی پادشاه است بعد از اولين .... [ می نويسد 1358و دراولين روز سال 
را سنگين و تنفس را دشوار  بوی استبداد و خودکامگی هوا. عيد بوی خفقان و مرگ ميدهد . انگار نه انگار . نمی شود 
  »  پرازهوای مسموم است رريه هامان مثل تمام عم. کرده است 

   : زيبااست نوشتهديداراين  درتهران می بيند ، يادداشتی که ازدوباره  سال31را بعد از   تئوريسين حزب توده احسان طبری
 آنزمان ها چشم های تيز و نگاه سرشارش ، رفتار دوستانه و صورت معصومش با نوعی سادگی کودکانه و هوش بی تاب [

سی ساله بود که رفت و سی ! نوشتنی داشت چه گفتن و چه . و آرام ناپذيری که داشت ، خواه ناخواه آدم را تسخير ميکرد 
سی سال زندگی در تحقير ، در دسته بندی و . سی سال دوری اززمين و ريشه خود . سال زندگی در تبعيد کاراوراساخت 

، هرچند بزرگ ترين سی سال درحوضی کثيف و کوچک شنا کردن .  کشمکش و بيهودگی ، درقوطی دربسته حزب توده 
  ! چه تشبيه زيبائی ]  ق روحت را ميگيرد  رمماهی آن باشی ،
اکثر جواب هايش معمولی و سطحی بود ..... ازسرشب باسئوال های پرت وبی ربط کالفه اش کردند ....... [: و ادامه ميدهد 

يک نوع خوش بينی و ساده لوحی غم انگيزی . چون ازهمه چيز شوروی دفاع ميکرد ، چون وظيفه حزبيش را انجام ميداد 
وقتی هم که مسائل کلی تری درباره سرنوشت انسان و چهان پيش می آمد ، . مه جواب هايش بود که باورکردنی نبود دره

    .]طبق معمول مارکسيسم ارتدکس برای همه مشگالت راه حل پيش ساخته اش را تحويل می داد 
  : قصد پاريس ترک ميکند ؛ درپاريس است  تهران را به1979اواسط سال مسکوب 

دلم شاد ..... هوابرای دل خودش گريه ميکند ، دلش گرفته است . زمين تشنه نيست و انتظار نمی کشد . باران می بارد  [
اول بار که آمدم دستپاچه شدم . ديدنی بسيار است و بايد باچشم های باز راه رفت ........ روزهايم بيهوده می گذرد . نيست 

هنوز هم بعد . ازخستگی ناخوش شدم ؛ بی اختيار پرسه می زدم .  بعدش هم افتادم ،، پانزده روزه دو جفت کفش پاره کردم 
   ]ازبارها وسال ها ، لذت بزرگ من دراينجا پرسه زدن درخيابان ها و درجمعيت تنها بودن ، به هوای دل خود بودن است 

 و  و نظاره درخت پارک هاگالری ها ،درکناراين پرسه زدن ها درخيابانهای پاريس ، گشت درکتابفروشی ها ، موزه ها و 
 غزاله دخترش درمرکز زندگی اش قرار گرفته است ، گفتگوهايش با غزاله و گيتا همسرش بخش عظيمی بوته و گل ،

   ! و با چه صدافتی  گرفته و چه زيبادربررا ازکتاب
 اکروبات تازه واردی زندگیستگی  ، بدون حقوق بازنشی بدون چشم انداز70 و 60ی زندگی در غربت آنهم در سنين باال 

  .را ميتوان پيش بينی کرد  و هرآن امکان سقوطش است بدون توردرحرکت طنابی درارتفاع بلند روی است که
 مسکوب به تفصيل و باتاثر است که  درپاريس نمونه زنده ای ايرانیمعروفنويسنده  اسالم کاظميه ،  شادروانخودکشی

   .يکند دريادداشت هايش به آن اشاره م
  :ر يادداشت های مسکوب زياد به چشم ميخورد ترس از آينده که نان فردا چه ميشود د

رفتم و . . احمد تلفن کرد مغازه آماده شده و می توانيم امروز شروع کنيم ، دستپاچه شدم و قلبم می تپيد  [ . . .  31/7/89
دو و سه تا مشتری آمدند فيلم خواستند ، فروختم .. .  م ــ ازناچاری پشت صندوق و پيشخوان ايستادم ــ کارديگری بلد نيست

احمد . ولی ازمشتری می ترسم ، ازفروش ناراحتم و با صندوق نميتوانم کار بکنم دگمه و کد و فوت و فن مرموزی دارد 
جه اش يکی ــ از له. رفته بود ناهار اميدوار بودم تا برنگشته مشتری نيايد ، آمد و خوشبختانه به خير گذشت شانس آوردم 

گمان ميکنم آلمانی بود ــ فيلمی  خواست چيز ديگری نشان دادم داشت عصبانی می شد که احمد سررسيد و نجات پيدا کردم 
 [ . . .  

  .ا درپستوی همين دکه زندگی ميکند مدته مسکوب پس از جدائی از همسرش
م ميفروشند ــ اسالم کاظميه  فيل دردکه های پاريسن استحق آناردانی که نشستن بر کرسی استادی دانشگاه م چه بگويم ؟ 

 انقالب  همانوه ومحصولو اين مي !!دردکه فتوکپی نان ميخورد ــ  و درپستوی آن نيمرو ميخورند و شب را بروز ميرسانند 
     .يافت کنند  در ليوان پریدراسالم عزيز  چشم بسته ليوان نيمه پرشان را خالی کردند تا ماشنفکرانرو سياهی است که

  
 و بيگانه را باآنها کاری نيست و اين ، پشت پرده است است  اندرونیدرجامعه مردساالری ما ، زن و دختر جايشان در

ودهاتی ده رينه درمازندران نيست ، روشنفکران دينی و غيردينی ما را نيز دربرميگيرد  منحصر به مش قاسم بقال سرکوچه
مطلع و جلد خاطراتی که تابحال منتشرشده تنها به اشاراتی برميخوريد 5 شايد در سرتاسر ، نگاه کنيد به خاطرات علم ،

  .  والده آقا مصطفائی هم درزندگی اش وجود داشته است   کهميشويد
  : اشاره ميکنم برخورد مسکوب به غزاله وگيتا به نمونه هائی از 
  ]ازپشت افتاد من گرفتمش و نازش کردم . اين روزها تازه دارد می ايستد .  غزاله سرپا ايستاده بود [ : 1979/  8/ 8

   ]ماهيچه های پايش ضعيف است . غزاله نارحتی پای دارد [  1358/ 24/7
 با گريه غزاله عصبانی. زنک هم نگاه نکرد . کيف زنی به او خورد ، افتاد .  راه افتاديم به طرف مدرسه [ 22/10/81

من پشت سر بودم ، . داشت می دويد و می رفت زمين خورد . رفتيم جلوتر . پاشد و گفت پدر اين فرانسوی ها احمقن 
   ]!تابرسم ، زنی دستش را گرفت و بلندش کرد من که رسيدم گفت پدر اين فرانسوی ها چقدر مهربون هستن 

بهترم ؟ چی . خودم را نمی دانم . کمی بهتر از پيش است ردشير فقط ا. تا بداست حال گي.  غزاله مريض است [ 26/11/81
   ]هستم ؟ فقط اين را ميدانم که چيز هجوی هستم 

چه سعادتی است که . ماه های اخير و مخصوصا اين روزهای آخر ميانه من و گيتا خيلی بهتر شده بود  ..... [ 18/8/82
  » آدم با زنش دعوا نداشته باشد 
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پريشب برايم می گفت که چندروزی است دلش ميخواهد رگ دستش را . خيلی بداست . يتا خوب نيست  حال گ[  3/11/82
آن وضع عمومی همه ما ، . همه چيز نوميد کننده است . ....... اگر برای غزاله نبود خودش را شايد می کشت . بزند 

يان ، هردو ناخوش و دومی آواره و بيکار ، آن آن وضع اطراف.... آوارگی و دربدری و بی اعتمادی حتی برای يک ماه بعد 
. نگرانی اطرافيان و زندگی آينده خودش هم همينطور . خستگی دارد گيتا را از پا درمی آورد .... پدر ومادر بالتکليف 

. رود اينجوری ازبين مي. فقط می دانم که بايد يک کاری کرد ....... دوسه سال ديگر خرج زندگی غزاله  ازکجا می آيد ؟ 
   ]گيتا را خيلی دوست دارم 

می گويد که درزندگی بامن خوشحال نيست و محيطی که اختالف های ما ..... گيتا می خواهد ازهم جدا شويم [ 24/6/89
« رابطه زناشوئی . نمی خواهم چيزی بنويسم .  ازهم جدا شويم برای غزاله هم بهتر است رايجاد کرده طوری است که اگ

قرار شد دراين . چاره ای ندارم . بهتر است خفه بشوم . ون هرچه بنويسم يک طرفه و جانبدار خواهد شد چ. است » تابو 
کجا ؟ تنها جائی که به نظرم می . دوماهی که نيستند کم کم به گوش غزاله بخواند و آماده اش کند وقتی برگشتند من بروم 

خوشبختانه مستراح . يک کاناپه هم اضافه کنيم . ت بکنيم همانجايی که می خواهيم دفتر شرک. رسد پستوی دکان است 
    ] . . . . .موجود است 
  !ديده ميشود  صراحتما   ی و مذهبفرهنگ بستهدرآنهم  درسخنش

صبح دم مدرسه ، ازپشت راه رفتن غزاله را می . . . . صبح ازخانه بيرون آمدم که غزاله را برسانم  [ . . . . 24/6/89
ميگويد سفرم را به چين لغو . کنارم خانم مسنی با دونفر ديگر حرف ميزند .  دلم نمی آيد بگويم خيلی بداست ديدم ، بداست ،

چه جنايتی ، درکجا که نيست ، درچين ، درفلسطين و سرزمين . سعی ميکنم گوش ندهم ولی ناگزير به ياد چين افتادم . کردم 
پيش رفقای نازنين ، کشور شوراها ، . رفسنجانی درمسکو است . ان های اشغالی ، درلبنان ودرخاک پاک عنبرسرشت خودم
  !  . . . ] آی زکی . ميهن زحمتکشان و دژ تسخير ناپذير پرولتاريای جهان 

  
»«»«»«»  

  
 [ شمسی است 1324 ، سال ميشود ازدر حزب توده وارد اجتماع  ايران مسکوب دربهارزندگی ، چون اکثريت روشنفکران

ان هم نسل او دو مفهوم مترادف بودند نبرای قشرعظيمی از جوا» روشنفکر « و » توده ای «  واژه های يعنی دوره ای که
و حزب با شعارها وآرمان های ترقيخواه توانسته بود درجلب برخی ازدرخشان ترين چهره های ادبی و فرهنگی آن زمان 

 پايان 32 مرداد 28و زندانی شدن به دنبال کودتای فعاليت او درحزب توده بادستگيری . موفقيتی چشمگير به دست آورد 
  )1 (]يافت 

 سال فعاليت در 8مشق خطش را درکالس حزب توده ايران نوشته است و پس از پس ما با روشنفکری روبرو هستيم که 
 يکسو از.  و به جالباسی خانه اش آويزان ميکند درمی آورد را ازتن شاخه های باالئی حزب ، کت وشلوار مارکسيسم 

   فرهنگ پهناوردرحوزه ی شگفت انگيزباکنجکاوی و پشت کار سال 50 طی  دست ميکشد و دستوری مطالعهنگری و
  .بجای می گذارد از خود  ی درخشانکارنامه

شجريان ، او نيز چون من مشق خطش را در می بود و .  مهمان نويسنده و رفيق عزيزی بودم مونيخ سال پيش شبی در15
و گپ  گپ ميزد ، چون من زمانی قبای مارکسيسم را به جالباسی خانه اش آويزان کرده بود نيزته بود ، اوحزب توده نوش
 هرچند گاهی دوباره همراهی ميکند و انسان را چون سوزاک کهنه ،گذشته توده ای « : الم مستی گفت ميزدم ، درع

 . يشوم و به رختخواب ميروم نويسم و بعد بلند م ذوق نوشتن دارم ، میمن شبها!  می آيد غتبسراحضورش را اعالم و 
 به  رگه های توده ای  ،سطرهاالبالی  می بينم با تعجب م ووميرشب قبل نوشته  بسراغ مقاله يکراستقبل ازهرکاری صبح 

    »  !چشم ميخورد
بداد کشورش را  ، درد وطن دارد ، غم استدرد ميکند توده ای نيست اما سرش برای سياست سالی است که 50مسکوب 

  : ميخورد ، سياست را کنار نگذاشته است حتی اگر زيرش بزند ، دم خروس ازجيب کتش بيرون است 
رحلت حضرت امام : تقويم را نگاه کردم درباره امروز نوشته . ...  مرداد ، سالگرد مشروطيت است 14 امروز جمعه [

  ]مشروطه بی مشروطه . جعفر صادق ع 
متن اعترافات « :درصفحه اول عنوان اصلی  . را می ديدم 62 مهر 12 درکافه داشتم اطالعات  امروز صبح[19/10/83

همان باالی »  تن از سران حزب منحله توده درباره طرح براندازی ، جاسوسی ، تجزيه ايران و سوابق چهل سال خيانت 18
ها را می خواندم رسيدم به شاهرخ اسم .  تن مسئوالن 18صفحه اولی يک عکس بزرگ دستجمعی بود وزيرش اسامی 

حال وصف بنددلم پاره شد . جهانگيری ، يک آن شايد حداکثر سه چهارثانيه ، خيال کردم خودمم ، اسم خودم را خواندم 
و مثل آن وقت های خودم  (  مثل او ،يک مرتبه سی سال به عقب برگشتم ، يا شاهرخ ديگری شدم . نکردنی و عجيبی بود 

سرنوشتی که دراين بيچاره های شوربخت ..... ميخوانم .... اعتراف خودم را به جاسوسی ، خيانت و دارم توده ای شدم و
« چه سعادتی بود که به سرنوشت .  و متحرکی است که درخواب هم مرا ازوحشت ميلرزاند رتحقق پيدا کرده کابوس جاندا

بوسی که به عنوان يک ايدئولوژی خودکار ، مثل يک ماشين کالبد بی اراده چنين کابوسی نشدم ؛ کا. دچار نشدم » .. . . 
تاپيروی خط امام ، به . ب . گ . جهمنی دردرون آدم بگردد ، مثل موريانه درجمجمه جوالن بدهد و آدم را از جاسوسی کا 

  ]بکشد» هرجا که خاطرخواه اوست « همه طرف ، به 
 63 خرداد 2دوره هشتم سال اول شماره .  حزب توده روش شد  چشمم به جمال نامه مردم ارگان کميته مرکزی[ 13/7/84

پايدار باد همبستگی « : زير صفحه اول .  ... .  انگار نه انگار . يعنی بعد ازرسوايی های اخير باز روز ازنو روزی ازنو 
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 بااين سوابق درخشان انقالبی رفقا. . . . . . تازه کدام همبستگی. يعنی کون لق بقيه زندانيان » جهانی با زندانيان توده ای 
ازآنور دنيا باالی گود اشاره می ! استکهم ، سوئد : ا ؟ نشانی روزنامه درکج.  . . . قالبی معين می کنند همچنان وظيفه ان

 ]فرمايند لنگش کن 
يگانگی قضاوتش درباره اهل قلم وهنر ازهمين ب حرفش را ميزند ، ، رک و راست  با تعارفات شرقی بيگانه استمسکوب

  ! : چشمه ميگيرد 
گفتم اشتباه ميکنی ، سرسنگين نيستم اما تودلم باهات دعوا .  ديروز ساعدی تلفن زد گفت باما سرسنگينی[ 13/10/84

توضيح بيشتری ندادم اما اوهم مثل خيلی های ديگر ــ ازروشنفکران و غيره ــ حرف های بی مسئوليت می . دارم ، توی دلم 
فقط هوای عکس العمل . بی آنکه به فکر عاقبت يا نتيجه باشد . سياسی نسنجيده می کند »  اقدامات «زند و ژست ها يا 

عوام فريب و درنتيجه خود فريفته . باشد چيزی بگويند وکاری بکنند که خوشايند هواداران و مريدان . عوام را دارند 
   ] .د ــ ندارند عوامند و به همين سبب جرئت روبروشدن با حقيقت را ــ اگر ببينن

  
يعنی آب توبه سرش ريخته و ناگهان به آغوش اسالم عزيز برگشته اما .  کژراهه برادر طبری را تمام کردم[ 5/12/87

  » .... خدا نصيب هيچ تابنده ای نکند چنين عاقبتی را . . .  درحقيقت کج بود و کج تر شد 
  

يکی از يکی مزخرف تر ، . لمی است که ازمخمل باف ديده ام پس از دوچرخه سوار  دومين في.  سالم سينما [ 4/6/95
   ].همين .... ناصرالدينشاه ايشان را نديده ام و . هردو نامربوط ودل بهم زن 

  
 درباره جنگ ايران و عراق می خواندم ، کتابی است که 62رمان اسماعيل فصيح به عنوان زمستان . . .    « 24/7/88

. مخصوصا با آن نشر شتابزده شلخته پرغلط ولی بااين همه خواندنيست ، خيلی خواندنيست ارزش هنری وادبی ندارد ، 
اسماعيل فصيح عکاس بدی است که . بعضی تکه های آخر خيلی خوب نوشته شده . تصويری ازامروز ما به دست ميدهد 
  » ازمناظر جالب توجهی عکس برداشته 

  
. همانجور بود که خيال ميکردم ، ترکيبی از صبح و بيابان و خاک آسمان . ديشب محمود دولت آبادی را ديدم  [ 20/12/89

قرار شد مشتی کتاب و مقاله . . . . فروتن و مغرور ، خراسانی خوب ، معجونی از بايزيد و آن حکيم بيمانند و بزرگ توس 
 ولی دشاعران خودمان با استعدابرايش بفرستم ؛ جز آن فارسی خوب زبان ديگری نمی داند و مثل خيلی از نويسنده ها و 

  . . . . ] متاسفانه کم اطالع است 
  
. کتاب شلخته است درزبان و درساخت . را با چه زحمتی تمام کردم » طوبا و معنای شب « کتاب شلخته  [ 7/4/90

اچه ای به نظر می خواسته است همه چيز را به هر زبانی ــ اکثر پرازغلط های آشکار ــ بگويد و برای همين نويسنده دستپ
آش درهم ...... هرچند که اين تخيل گاه سرشار وغنی است . آيد که نمی تواند جلو تخيل شتابزده و بی سامان خود را بگيرد 

  ] جوشی است که به ذائقه کسانی بسيار خوش آمده است 
  

 ای کرده درزمينه فرهنگ وادب اين روزها درتهران مصاحبه. راستی شنيده ام آقا بزرگ خرف شده  [ . . . .  31/5/92
خداکند راست نباشد واين . امر فرهنک  ولی ماحصل و خالصه کالم حمله به رژيم گذشته و تعريف از توجه رژيم تازه به

  ] دوست عزيز و نازنين به سرنوشت آن فرتوت خرف ديگر ــ جمال زاده ــ دچار نشده باشد 
  

  : يرود  و باالخره با صراحت تمام بسراغ هموطنانش م
اهل دين و شيفته ايمانيم نه . ما ايرانی ها مردمی هستيم که پرسش نمی کنيم درعوض پاسخ همه چيز را داريم  [ 18/9/85

  . . . . ] مرد فلسفه و تفکر 
 پشت مالهای بيسواد درخيابان همراه مردان روشنفکر د بسر چارق مامتجدد زنان واالبوديم ن زن و مرد فلسفه و تفکر گويا

  ! چون سوهان قم فرو نمی بردند و اباطيل علی شريعتی و جالل آل احمد  فرياد نمی زدندمرگ بر تجددهای تهران 
  : را چنين توصيف ميکند  سياهدرسفری به ايران ، تهران بعدازانقالب

اجتماع ، دنبال نه فقط شهر ، همه جا ، ادارات ، مردم ، . شهر شلخته و کثيف و زشت و درهم ريخته است  [  13/11/90
کارمندان با دم پائی وقت ظهر قابلمه پلو روی ميز يا دم پختک گوشت . کار بازنشستگی بارها به سازمان برنامه رفتم 

کتابخانه را نمازخانه کرده . کوبيده ، بوی پياز ، يا بوی عرق و چرک پا ، دم نمازخانه ازکفش های کنده و خالی بادهن باز 
ولی درحقيقت دهن کجی به ! مثال ضد غرب زده . ده و سروروی ژوليده و رفتار مخصوصا الابالی ريش های نتراشي. اند 

برشهر ) بيچاره روستائی ( رويهمرفته زمختی روستائی . تمدن يا هرنوع آراستگی ظاهر که نشانه رفاه و آسودگی باشد 
  ]......ر سوار شده ، اما تاکی ؟ فرهنگ و رفتار روستا خودش را ازاعماق بيرون کشيده و برشه. حاکم شده 

»«»«»«»«»  
  

 300 به بهای 1379 در زمستان  به همت نشر خاوران در پاريس، صفحه 739يادداشت های مسکوب دردوجلد و در
     .منتشر شد )  يورو 50( فرانک 
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که تصميم به انتشار زمانی  . به پايان ميرسد  ميالدی1997 دسامبر 21 شروع و با شمسی 1357 سال ازيادداشت هااين 
بيرون می  . . .] ازترس آزار دشمنان ،ازترس آزردن کسانی که دوست ندارم[ يک چهارم يادداشت هايش را ميگيرد آنها

   .ی سپارد پاريس مانتشارات خاوران درو بدست کشد 
ويد ، اگر ميخواهيد  آشنا شاردشير شاهرخ مسکوب ، بادخترش غزاله و همسرش گيتا و پسرش  با خوی و خلقمايليداگر 

 شاهرخ مسکوب  آشنائی پيدا کنيد پخته زيبا وساده ،نظريات سياسی و اجتماعی او را بشنويد ، اگر ميخواهيد با قلم و نثر
درباره سياست و فرهنگ ، گفت وگو درباغ ؛ خواب وخاموشی ، داستان ادبيات و سرگذشت (  ازخواندن کتاب های او اگرو

و  ليوان آبی را که دردست داريد برزمين بگذاريد  به شما توصيه ميکنمدراينصورت غلفت کرده ايد ، تابحال ) اجتماع و وو 
بخريد و بخوانيد  را» روزها در راه « دوجلد کتاب چادر و چاقچور  کنيد و ازاولين کتابفروشی ايرانی درغربت ياکفش وکاله 

  ..بريدب  و لذت نگاه مسکوب بنشينيدزاويه  از »  تماشای گذشت زمان«و به
  !همين 

  
  
  درباره سياست و فرهنگ ، گفتگوی علی بنو عزيزی با شاهرخ مسکوب ، انتشارات خاوران) 1

  گرفته ام ازيادداشت های مسکوب [ ] تمامی نوشته های داخل قالب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
   


