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 مقدمه

 

به مناسبت سالگرد تولد و مرگ « دارممیها برام را به احترام آفتابگردانکاله»ی مجموعه

فراهم شده است.  (1360 خرداد 31و تیرباران  1319خرداد  15)تولد  پورسعید سلطان

ترین هنرمندان ایران است. هنرمندی که اندیشه و هنرش بدیلشک یکی از بیپور بیسلطان

-را در خدمت مردم )چهار حرف( به کار گرفت و اصوالً هنری جز این را به رسمیت نمی

اش غزل  "زمانه"ی است که برای . او شاعراندیشیدطور زیست که میشناخت. او  همان

، برای "رفیق"و  "دالوران"، برای "در بند سحر"و  "بند"، برای "رودخانه"برای  سرود،می

را     "چهار حرف" "کاواناوان و زمینشانه به شانه با فلزت" "بند پهلویدر " "شکنجه"

 سرود.می

ای کوچک مانند این در مجموعه ی اوست،چنان که شایستهپور آنپرداختن به سعید سلطان

ستند کردن زندگی این تواند شروع کاری جدی برای ماما این مجموعه می غیرممکن است

 هنرمندی که معتقد بود هنر تئاتر هم باید مستند باشد.  هنرمند باشد؛

بینیم و سعید را با کالم و بازگویی خاطرات ی اشعارش میدر این مجموعه، سعید را در آینه

کنیم. برخی از خاطراتی که در اش روایت میبندانرزمان و همدوستان، شاگردان، رفقا، هم

این مجموعه آمده، بازنشر مطالبی است که در اینترنت منتشر شده است. سعی شده که این 

های مختلف زندگی او را به ای انتخاب و کنار هم گذاشته شوند که برههخاطرات به گونه

 تصویر بکشند.
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 پورسالگی سعید سلطان 10عکسی از 

 

 پورسلطان سعیدی حوادث زمانهبرخی و  زندگیشمار سال

 

 در سبزوار  : تولد1319 خرداد 15

  شهر جنوب هایدبیر دبیرستان: 1342 تا 1339

 دکتر شهادت به: حضور فعاالنه در اعتراضات معلمان که 1340 سال اردیبهشت 12

 .انجامید خانعلی ابوالحسن
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  تهران دانشگاه زیبای هنرهای یدانشکدهتحصیل در  ی: دوره1348تا  1343

 ممنوع ساواک طرف از فوراً که «میرا صدای»ه نام ب شعر کتاب اولین : انتشار1347

 .دش اعالم

به صحنه بردن و  نژاداتر ایران با همکاری ناصر رحمانیانجمن تئگذاری پایه: 1347

 ،اثر برشت« ماشارهای سیمونچهره» ،«دشمن مردم» ندمختلف مانهای نمایشنامه

  گورکی« انگل»یا « رده بورژواهاخُ» نمایش

ا با همکاری را پس از یازده شب اجر« دشمن مردم»ساواک سالن نمایش  :1348

 .تعطیل کردی یسرپرستی امور دانشجو

  نمایشاجرای این  هایشب از یکی درو دستگیری  «آموزگاران»: اجرای نمایش 1349

یک ماه  .«نوعی از هنر، نوعی از اندیشه»ب کتا به جرم انتشار : بازداشت مجدد1351

 پس را نمایش برد. ساواک سالنرا به صحنه « های سیمون ماشارچهره» آزادی پس از

 یدانشجوی اعتراض احتمال و سالن به مردم هجوم هراس از کرد اما قرق شب سه از

 .دش اجرا دیگر شب 15 نمایش نشینی کرد وعقب

 .های زندان و شکنجه در زندان قصر و اوین: سال1356تا  1353

که به  کانون نویسندگان ایراننشست در  شرکت ،از زندانآزادی  :1356تیر  22

 یبیانیه امضایهمچنین و  ل شده بودتشکیفعالیت کانون  یدومین دورهآغاز  مناسبت

 ی کانون.نفره 98

در شب پنجم های گوته. و شبهای شعر کانون خوانی در شب: شعر1356مهر 

معرفی خود، چند شعر  کوتاهی درشعرخوانی انستیتو گوته،  سعید پس از سخنرانی 

در سطح وسیعی بین  ؛سعید که چاپ شده بود شعرهای یخود را خواند و بقیه

 حاضران پخش شد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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که بعد از  )شریف(رعرهایی در دانشگاه صنعتی آریامهشب ش حضور در :1356آبان 

ه، با تظاهرات ضد یک روز محاصره توسط گارد شاهنشاهی در سالن ورزش دانشگا

 های اطراف دانشگاه خاتمه یافت. در خیابان رژیم

های پیرامون در درگیری با پلیس های نواب، آذربایجان و کوچهجمعیت در خیابان

کارگران برادرند، »ها شعارهای شوند. در خیابانبیش از یکصد و پنجاه نفر زخمی می

و « سگ زنجیری آمریکاست ،شاه»، «حقوق بشر، چماق بشر»، «برادران برابرند

 شد.سر داده می« برادری، برابری، حکومت کارگری»

گزاری ، بر «تبعید تا زندان از یکمیته» خروج از کشور، تشکیل  :1356آذر و دی 

 .های مطبوعاتی در افشای رژیم شاهنشاهیتظاهرات و سخنرانی، مصاحبه

 : بازگشت به ایران1357اسفند 

های هاندیشه ایران و تولید و انتشار سرود: راه اندازی کارگاه هنر و 1359تا  1358

های انتشاراتی و پخش ، فعالیت1ئاترتهنرمندان و کارکنان  یسیس سندیکاانقالبی، تأ

 آقا عباس» نمایش ، روی صحنه بردندانشکده هنرهای دراماتیککتاب، تدریس در 

مرگ بر »مایش ها، اجرای نها و ورزشگاهها، خیاباندر دانشکده «ناسیونالایران  کارگر

 .«امپریالیسم

 : دستگیری در مراسم ازدواج1360 سال فروردین 27 

 : تیرباران1360خرداد  31

زمینی پشت گورستان که تکهزهرا دفن شد. اما پس از آنابتدا در بهشت وجسد ا

او و  قبر ؛انتخاب شد «کفار» برای دفن به اصطالح نیان و در کنار آرامستان بهاییانارم

                                                           

 ها آمده است.ی این سندیکا در بخش پیوستمتن اساسنامه 1 
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به همراه جسد تقی شهرام با بولدوزر تخریب و  کسانی که با او اعدام شده بودندسایر 

معروف شده است. )به نقل از  «خاوران»تان منتقل شد. جایی که اکنون به به این گورس

 مادران خاوران(

 

 

 

 آثار

 شعر(های کتاب) «از کشتارگاه»، «های بندآواز» ،«صدای میرا»

 (ها)نمایشنامه «آقا، کارگر ایران ناسیونالعباس »، «ایستگاه»، «حسنک»

های تئاتر و نگاهی ریشه»)نقد اجتماعی تئاتر(، « نوعی از هنر، نوعی از اندیشه»

 .ی نمایشی پراکنده دربارهیها)نقد و بررسی( و نقد« ایران به نمایش در
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 هنرمندی نامیرا

 شعرهایش یدر آیینهپور سعید سلطان

 (بند، از کشتارگاهصدای میرا، آوازهای )

 

 سلطان پور در صدای میرا چنین نوشته است: 

/  ام/ من خود را نوشته امهایی، شعر بوده/ من خود لحظه اممن هرگز شعر نساخته

ها کلمه بودند / و شعر ها کلمه بودند / ستارهکلمه بودند / چشمهها در من، درخت

-می چیزی بود که بیهوده من ستاره و درخت بود / فوران درشت چشمه بود /

 کوشم تفسیرش کنم

های شعر پور مروری بر اشعارش است. دفترسلطان پس بهترین راه برای شناخت سعید

کشند. صدای میرا می ترین شکل به تصویراش را به روشنهای مختلف زندگیاو برهه

تالطم آمده است. در شعرهای این دفتر، روح پر به نگارش در 47تا  40های در سال

 40 یاش را در دههبیست زندگی یبینیم که دههمی را ایجوان بیست و چند ساله

اش را این کودکی ،تکاپوست. او در صدای میرا جو ووگذراند و در جستشمسی می

 :کندمی تصویرگونه 

/ با خری  امهای دفترم / درختی را کودکانه تصویر کرده/ و من در برگ روز است

 چرد / و مردی / که از دستمال چارخانه / فطیرمی های سبزدر چمنکوچک که 
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شود می به جرم این صداقت بزرگ / صلیب های کوچک من /خورد / و دستمی

 م را / با زهر فرهنگ بیاالید.اپوست و خون خیس / ی/ تا ترکه

پرانم می های پایمهای نارس را / با پنجهدوم / و غوزهمی روز است/ در مزارع پنبه

تری سخاک یحیرتی لطیف / پرنده / در پرد / و منمی / / هراسان ای/ ... / پرنده

 گذرند / ومی هاروز است / آب... / کنم / می بدرقه های شقایق /را / تا پشت تپه

 گردم.... / می ها سیرابم / در چمنامن / که عاشق

    /رویدمی پرد /می جوباری با نام من /با نام من / گیاهی با نام من /  ایپرنده

یخ  لداند / و جوبار / فصنمی را زشناسد / گیاه پایینمی / پرنده قفس را خواندمی

 .بیندنمی را

 کند:می گونه معرفیسعید خود را این 

ها / جاری م، شکوه درختان و برگام / من جنگلاحتی برای مردم بیگانه دوست

  با بال م و در دشت بادها / اآوازهای من / مسکون باغ خویشاست در ماللت 

 .شوند پروازهای منمی ها / تکرارشمار برگان و شاخهبی

کنم / طوفان ترانه است بزرگ و می م / اندیشهاپرداز جنگلمن باغ سبز و همهمه

 بیگانگی مرا یشکوهمند / بیگانه مانده قصه

آید برای یافتن مسیر می در آن گام بردارد. به نظراو به دنبال یافتن راهی است که 

 کرده است: درنگ
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بگذار چون غروب / جاری شوم به وسعت خونین خویشتن / بگذار چون شهاب / 

از برج انزجار / بر قطب  ایغربت رها شوم / بگذار چون دریچه یتا انتهای تیره

تسبیح شد به رشته هر باد، آرام وا شوم / دیگر نمانده توانی به کاشتن / ، انزوایی

/ رام باد و شنآ بذرها / خیشم شکست در جدل دیرمان سنگ / اما هنوز در شط نا

 .درنگ امچونان تناوری ابدی کرده

 نویسد:می این جوان بیست و چند ساله چنین 

های غربت خود خرسندم / دور / به سعادت یم که بر این پهنهاگل امواج غریب

زده در آوندم / و پژمرده شود / حسرت باغ سحر، یخم که شبی روید اآن گیاه

 خندم.می اشک است، ولی یاز گریانی / پیکرم ساقه، افراشته یهمچو فواره

 داند:نمی اما در چنین وانفسایی او خود را تنها

بیند / بوی می ها را در منزاده است / علفمن دوستی دارم / دوست من روستا

من بیا / من تنها نیستم /  یگوید: به دهکدهمی بوید / و به منمی از منها را گل

 .دهکده تنها نیست

 :غمگین افسرده ونیز گاهی  و همه راضی نیست این ت. باتالش و تکاپوساو در 

عری که آرامش را / مثل مرا شعری دیگر باید / شعری که من ندانم چیست / ش

 کند های کهنه / در من بیداررطوبت خاک

 خواهم گریه کنممی کند /نمی و این همه سرشارم
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  اما جوستوشود. او در جستمی سعید دیده یسرگشتگی در شعرهای این دهه 

 خواهد:می چه را کهیابد آننمی

 دشت کرانِاز بی ایهای کهنه گذشتم / بی ارمغان بوتهاز جاده

 یابد:می گاه خود را ناتوان

های دور / بر قله جِوا وانیم / ناگه به سان پاره سنگی زناتیک لحظه بود فاجعه 

دشنه و خنجر رها شدم / ... / با قلب واقعیت خود آشنا شدم / دیدم کالغ زخمی 

 مان / تا قعر دردناک حقیقت های دور و مقوایی گ/ وز قله امدر خون تپیده

 امرسیده

 یابد:می و آنگاه به تحولی دست

 گریختم / وز  نهادم و از خود خورشید سوخته / تا لب فرو یدر زیر تازیانه

های عبث را های پرت حقیقت / پیوند ریشههای غبارناک / وز قلههای تجربهدشت

 گسیختم

 داند که چه باید باشد:می اکنون سعید جوان

آسود / باید از فراز  ایپرواز کرد و لحظه ایباید موج روشن بود / باید لحظه

هایی در هوا پاشید / مان قطره، پروازی بلورین داشت / باید شبنمدهای سرصخره

شفاف و  ایباید در فضای پاک و ناپاک پیرامون خود کاوید / باید سینه را آینه

باور داشت / ، چه را جاری است با جریان بی انجاملغزان ساخت / ... / باید آن
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قص آغازید / و به دنبال هزاران موج دیگر رباید بامدادان را درودی گفت / باید با 

 .هادیگر موج

   ش را به درداگوید، مردمی که دردهایشان، دلمی و خطاب به مردم از آرزوهایش

 اوست برای حرکت: یآورد و انگیزهمی

رویید / کاش از می تان شبنمیای تمامی مردمان شهر / کاش از گلبرگ پاک چشم

 هاتان کبوتر بودبارید / کاش نام مرغ دلنمی هایتان وحشتخاموشی لب

 :یابد کهمیاش است. او به تدریج دراو در حال شناخت مردم و جامعه

 روید از چکاد / مغرور و سربلندمی انسان دردمند /

 کند:می زندگی ایداند در چه جامعهمی او

از ژرفای شب ما شبی داریم / ما شبی داریم در اعماق سرد شب تبی داریم / باید 

 های خورشیدها شعلهنور / باید امشب بشکفد در آسمان رویید گیاه

 شود:می گاه خسته

چه تابستان جاری وار / گردیگر اکنون یخ امها / بستهدیگر از خواندن آهن امخسته

خواند آواز بیماری را / ... / این دروغ است، تو را در پنهان می هادود / در خیابان

 شفاف هزاران رود است / یخنده

دوانم در آرامش مصنوع تحمل، می هایم را /گشایم در پنهان، رگلیک / می، من

 هاشان بر لب /گر یاریسخره یم اما / آیهامویم، یارانمی م را /اخون
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 کند:می گونه ترسیماش را ایناو جامعه

 /های چرخی سیارخزد تابوتمی هیچ رنگی بر سواد شهر پیدا نیست / جز نیرنگ /

آسمان زهد هزاران حرف /  دود درمی تپد قلب پلشت شهر با سحر سیاه پول /می

 کوچک هایکرمـ  هاشانکاوند / بچههای فقرآلود / کوله بر دوشان میدر محله

 دوزندمی کوچه/  نهفت در سیاهی پول ساکت رقص به را هاشانچشم/  ـ خاکی

  توسن/  مغرب یقله بلند به بماند ما غروب تا/  اندمرده شهر هایکاوه/ ... / 

 اندی خورشید را دزدان پیر شب بردهابهار

 کند:می ها را ترسیمها و بیهودگیگیاو زندگی سخت و روزمره

   ت را به خانهاآلود است / دوستت همچنان مهابک بستنی / یک آبجو / قلب

 نیمرو / در بستر رها اینان / و بوته یپاره، گستری / اینکمی بری / ورق کیهانمی

 ر استاز مهتاب پُ، شود / پنجرهمی

 زند:می و فریاد

های سرد آهن / قلعه امهایم شعله و فریادهایم موج / سینههایم سنگ / چشمگام

اب خواهم کرد / ما به امید ها را گل مهتهای خونقطره یخ را آب خواهم کرد /

   ها را مرگفواره یمانیم / ما غرور سنگ و خندهمی های وحشی زندهمسلسل

داریم بر مردار شب آوازهامان را / و همه ذرات پاک می سازیم / و سحر آغازمی

 پروازمان را ینوشند / نغمهمی آسمان صبح
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 برخیز / تا  ، بالش عادت به در، بسته در زنجیر / خفته در دهلیز / پلک بگشا

توفان نهایی را / کرده است آغاز / و کبوتر بر فراز آسمان ها، موج رستاخیز، کران

های زنجیرهای سرد، سنگین است / کند پرواز / حلقهمی باز / در زالل بی نهایت

 پلک بگشا، خواب ننگین است / 

 گوید:می به دیگران هم ؛د چه باید کرددانمی او که

 ک نشینرهاتر کن و در خان / برگ در نور خاک بیامیز و در افالک نشی ریشه با

چشم هر برگ به خاک افکن و بیدار بمان / چشم آوند درخشان کن و هوشیار 

 بمان

 فایی باش / ماسه بگذار، ز خود بگذر و دریایی باشرژ یچشمه بگشای، شکوفنده

 آلود بمیرن برگیر / روی دلتای خروشنده، کفکوبان، گون وسنگ بیاباموج

 پرسد:می تردید دارد وهایی اما همچنان زمان

  ویرانی خود یآیم / و به ارابهمی آیم؟ / من چرا از ته تنهایی خودمی من چرا

 دیگر را؟ یبندم / چرخ یک رابطهمی

 هایی انگار خود را باور ندارد:و زمانی

های خون / کنم / قلب مهاجرم را از تنگهنمی کنم / قلب مهاجرم را باورنمی باور

 کنمنمی ویران / باورتا بادهای 

 گذارد:می داند بر کجا گامنمی ترسد. انگار هنوزمی زمانی نیز
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سنگ  پایم بگذار / تا اعتماد را ز ترسم / یک صخره زیرمی اینک / / و امترسیده

 های خارانسان غلتیدم / تا درههای بیاموزم / از صخره

 دهد:داند چه باید انجام می امید نیست چرا که اما نا

 است که ایم ستارهاشعر را میان حقیقت رها کنم / قلب باید ستاره را بشناسم / و

غمگین / از برج بادهای شبانه، سفر کند / ... /  یپای یک پرنده خواهد / برمی

 نفرت مرا ستاره خواهد کرد / تا در سرود باد شبانه / بر گورها چراغ بیاویزم.

دریغ چون ستاره داند که در این مسیر باید بیمی است واو که اعتمادش را بازیافته 

 سوخت:

دانم / و این ستاره که در باد با من است / سهمی است از من راز سوختن را می

نفجر کنم / بدایت دانستن / ... / باید از صخره بگذرم / و کوه را به کوری شب م

ترسد / می ستاره عبورر است / شب از صدای های من پُ... / شب از صدای قدم

عتماد پیدا کردم / اآمد / که من به حس ستاره شدن / می / شب از کدام بادیه...

افشانم / و می آمد؟ / غبار راه را چون کهکشانمی بی ستاره یشب از کدام بادیه

 زندانی سرشار است. یسوزم/ ببین / شب از ستارهمی مثل یک ستاره تا بامداد

 دنیای آینده دارد:رویای روشنی از 

بارد / می آیند / ... / بارانمی هاها و گلفتابی خواهد آمد / پرندهر آهای پُچه سال

م را به اداند / باید کالهمی خواند / ستاره راز آمدن آفتاب رامی ستاره روی باران

 .ها بردارمرداناحترام آفتابگ
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م در آوازهایم باشد / اقلب خوانم / چندان که دیگرمی / خوانممی خوانم /می

را به م، فانوسی باشد / هرگز برای مردن شایسته نیستم / زیاچندان که دیگر قلب

م / شعرم به بوی شهامت شک دار/  سوزدمی هایماین ستاره که در دست تجربه

های ها درختتمام ویرانه ست / خونی که قطره قطره فرو ریخت / تا ازخون آلوده

 برویدخونین سیب 

 ش نشسته باشد:امرگ شاید به کمین ،داند در این مسیرمی و

/ در انزوا چگونه  امشوم / هرگز میان خواندن تنها نبودهمی دیگر برای مردن آماده

ر قلب دود دمی شود / ... / موج توفانمی انزوا ستاره و خون خشک بخوانم / در

 برـ  ترمواجـ  گیرد / پیکرممی سرسامها بر پیکرم فواره یباد / ساقهاقیانوس تند

   یهست و مرگ/  هول هایدریاچه شب در/  سازدمی تصویر زندگی و مرگ مرز

 بندرگاهـ  گریه هایبوتهـ  هایمچشم/  افرازدمیبر را هابادبانـ  کدامین هرـ 

     را هادست/ ... /  اندازد ساحل در مرا جان ناخدا کدامین تا/  اخترهاست

    / ... / است خون از پر و مرگ از رپُ کش/  آغازممی را نبردی و/  افرازمبرمی

را / نیست جز پرواز خاموش  مدکبو هایرگ خون جوی سنگ هر خنجر گشایدمی

های خون بر شن، وازی / نیست جز آواز غمناک چکیدنم، هیچ پراهای خونستاره

 .غبار هیچ آوازی
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 . این دو«از کشتارگاه»و  «آوازهای بند»سعید سلطان پور دو دفتر شعر دیگر نیز دارد: 

اند. سعید در این سروده شده 50 یهای ابتدایی دههو سال 40 یفتر در اواخر دههد

گوید، از شکنجه و می مجموعه یک مبارز انقالبی است. در این شعرها از بند و زندان

 امید به انقالب. 

 سراید: می چنین 47شود و در آبان می اندوه در او تبدیل به خشمدر این دوره، 

انبوه  های خشم /های من / در خاستگاه خاکی شیرابترین الیهعمیق اندوه در

تبدیل  در پایگاه رعد / های من /آینده بر بلندترین قله های مکنده است /ریشه

 .توفنده استهای تازه های هماره / به نعرهگریه

نیست. او از پشت  «صدای میرا»یگر اثری از تردیدهای سعید جوان در آوازهای بند د

 نویسد:ها میمیله

 که / امنین دریافتههای خودر فرود تسمه / این فراز را نه تردیدی نیست / که من 

های فریادی / گاه که فوارهدر قلب سکوت آزادی است / آن تحمل / دانستم /می

 ایمبرنشانده میدان شهر / در

 آتش سیگاری / سلول / یستاره پشت پنجره آنک / دیداری / اگر نه با دوست /

 هاستشب که چون در میان دندان چریک کند /می که شب را کوتاه

اش را از ل این همه جنایت و پلشتی بردباریهای خوف است. او در مقابها، سالسال

 دهد:می دست
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خشم و جنون نه / نه / تا آخرین ستاره خون / نه / به اوج نفرت نه تا ارتفاع 

... / در انتظار  خواهم رسید / و از تمام ارتفاعات بردباری سقوط خواهم کرد /

و از بساک پریشان خویش بر مرداب / هزار  عشق خفته خواهم ماند / ای خشم تو

 ...طغیان خواهم فشاند یکرده

خواهند ترس را حاکم کنند و سکوت را در سراسر جامعه می حاکمان و قدرتمداران

 : فرخی یزدی و ی عشقیمیرزادههمچون  ؛شودنمی بگسترانند. اما صدای او خاموش

 چنان/  تو ینشسته خون به توان تمام با و/  انممنمی/  من توانای صدای ای/  نه

 ...خوانممی قتلگاه این از هنوز/  ببین/  عشقی و فرخی که

      چنین 1332و شانزده سال پس از مرداد  بین خود و آنان تفاوتی قائل است اما

 :سرایدمی

و توفانی  من سرخ و تند یمن رنگ دیگری دارد / صدای خسته یصدای خسته

       شبگیر بال یهعماند / که روی قلمی من آن عقاب را یاست / صدای خسته

چرخد / می فریادش / روی مدار منفجر انقالب یهای تیرهکوبد / و نیزهمی

ماندن بر خون سفر  یم براهخوامی شب / کجاست پاروها / ای ماکجاست قایق

  میان آتش و خون و گلوله /را مثل گل همیشه بهار امهستی کنم تا مرگ / و

 /بنشانم

 راهای سکوت شانزده ساله و خاک پیچد /می من است که روی فالت یاین نعره

 ...آشوبدمی
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و  یخالگذرد / و می یک انقالب یزمینه / مسلسلی که درآن  جزمن هیچ نیستم / 

 غلتدمی های جوانلود / در خون تودهآبرهنه و خون

 سراید:می های زندان برای انقالبدر لحظه لحظه

ست قلب های اشک نشسته است / دیریست / در پردهم صبور مردان دیریچش

ای  / های زخم، گلو بسته استهای قفس خواندیم / کز پارهگوشهعشق / در 

 مشت آفتاب / با کشورم چه رفته استلدرشت مردم / گُدست انقالب / مشت ِ

 ند و زندان به کار نخواهد آمد:باز این رو باور دارد که 

ازدحام شهر بی  شوریدگان خلق / در یوقتی که مفهومی بزرگ و سرخ / با جامه

گوید / و در کنار می های رنج روزدد / ... / و در اتوبوس از گرانیگرمیآواز 

کند روی مزار رتبه و قانون / و می و سوگواری نشیند با دلی غمناک /می کارمندان

آید / می زندان چه مقدار سراید شعر خونین رهایی را /می در کنار کار و زحمت

 ...این زنجیر پوسیده / این تدبیر؟ / این بند و / یاین قلعه

 او معتقد است که ملت بیدار است:

 شقایق سرشار است / ملت در آن  ها / از شبنم وکه دامن زنداندر کشوری 

 .مرگ آباد / چون آتش نهفته به خاکستر / مفهومی از اسارت بیدار است یکرانه

 گوید:ش میابه همبندان ببیند و خطامی او ایران را زندان بزرگی
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زندانیان خسته این خاک نیستیم /  در بندهای سرد قزل قلعه و اوین و حصار/

/ زندانیان خسته این خاک / در بند کارخانه و  نددیگرزندانیان خسته این خاک 

 زندان کشورند / ... / یجا / زندانیان خستهکار ستمگرند / انبوه سرخ رنجبران این

سرتاسر فالت / انبوه بندهای عمومی و انفرادی است / ایران در این  های مردمخانه

 تشویش / مفهومی از اسارت و آزادی است یمیانه

 کند: او نزدیکی انقالب را پیشگویی می

     های تافته / / با داغ ناگهان آهنگ پیشگویی توفان های کوچک توفان /این بام

 یخوانیم / از بند بند قلعهمی سوخته یبا سینه / -های زخم و پوست گل ـ

 نزدیک انقالب ای تحول خونین / یتاریک / آزادی / ا

 کند:می روزهای زندان را سر ،انقالبو به انتظار 

دان گردباد / گر یشب گر چه سخت و سنگی و تاریک است / آنک / شکفته شعله

صدای توفانی خلیج و  / نزدیک است / ... / ـهر چند دورـ توفان سرخ دانا / 

 تناور رعد /  یشکافد با نعرهمی ی مغلوب /تلم گسراید با بانمی خزر / حماسه

 سیاهکل تاثیر عمیقی بر اندیشه و شعرهای او دارد:

زنده باد صدای زمستان چهل و نه / پوینده باد آن دست / که تفنگ روی کتاب 

 نهاد 

 او به دنبال آزادی است:
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 های درشت آفتاب؟ / بارانی که روی کارخانهخیابانی با تکهآزادی چیست؟ / 

 های غروب چایخانهکه در قهوه خستگانی با هیاهوی فردای کار /کوبد؟ / دلمی

گریان  یچشمه تابد؟ /می که روی خستگی کارگران ایستاره نوشند / ... /می

، خستگان این زمین د؟ /نیشویزندان فرزندان به اشک م یمادران / که جامه

 ا زنان و فرزندان گرفتار / و اند / با/ که روی مزارع درو شده ایستادههمیلیون

 دهند / می تکان های وام را در بادبرگ

شود. خون جوانان بسیاری در این کشتارگاه می برای این آزادی بهای سنگینی پرداخت

 شود:می جاری

 شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد نغمه در نغمه خون غلغله زد، تندر شد /

خورشید چکید / کوهی از آتش و خون، موج زد و  یروی شبگیر گران، ماشه

 سنگر شد

  :داندمی زیرا ؛گیردمی شکنجه را به سخرهو زندان 

وار جاری است / گر چه دیهیم خاموش امگریه گیرد از تزویر نامردان /می امخنده

 یدیو مردم آزار، م / و به خون تازه من نیز / جندهارفیقانآلوده است با خون شب

خواری است / خون قلعه، کشتار / همچنان سرگرم، کاری / در کمیته/ قحبه پیر تبه

خوانم / پشت این شب / شب می انگیزهای سهمدانم / و چون توفانمی لیک

 ...فرتوت / صبح مردم / صبح بیداری است

 آموزد:می راکند و از آن زندگی می ها را تحملشکنجه ،هاییبا سرودن غزل
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 افروزم / ... /می سوزم / ز خون ریخته خورشیدهامی اگر چه در تب تند شکنجه

 آموزممی تشسته در شب خونین، کنار آتش زخم / ز برگ خون، تپش زندگی

 سراید:می گونهبیند و اینمی ش رااانمرگ دوستان و همبند

 سرخ شهادت است / من از شهادت تو شهیدم یبوسهزیبایی تو 

   خواهند و از آن حرفمی دانند چهمی در بندهای زندان پهلویش ااو و همفکران

 :زنندمی

شود می اش / از سحرگاهان که بیدارهای خستگی و بستگیزنیم از شبمی حرف

... / با عشق نان و رود / ... / از خفقان / از اعتصاب / از شب / از شبنامه / می و

و درخت / سهم مدرسه / سهم  گل آغاز کردیم / با عشق سهم همگانی آب

م کار / سهم های چوبی / سهم دانه / و سهم خاک / سهم کارخانه / و سهنیمکت

زادی / آزادی / سهم شادی / آها / سهم بی پایان آزادی / جنگل و رودها و معدن

 ...سهم فردا و

فرازهای بسیاری را از سر گذراند  دیگر زندگی سعید نشیب و یگونه یک دههو این

 به خون نشست. 1360خرداد  31تا در 

رسد / بر می رباید / و خون / به ستارهمی کند / خاکنمی هرگز شب ستاره را باور

 مانممی گوری

 سپارممی و جمجمه به مهتاب
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میرند و نمی هرگز «آگاهانندبه چرا مرگ خود »آنانی که  اما سعید سلطان پور و تمام

 زنند:می و فریاد «مانندمی همیشه جوان»

مثل  و/  سوزیممی/  های تاریکو معدن/  هادر کارخانه/  ما؛/ سهم ما را بدهید

  ریزیممی بیرون/  از دهان برق و زغال/  سوزهای نیمتوده

 ستسهم ما گرفتنی

 ...دانیممی

 

 

 نمایش انگل -سعید سلطان پور 
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 !آزاد است ؛نشر اندیشه و هنر در صورتی که آزاد نباشد

 

خوانی در انجمن فرهنگی ایران و آلمان شعر شب پنجمدر  پورسعید سلطان

 چنین خود را معرفی کرد:

 م، سالم.اهای سیاه، تشنگان آزادی، خواهران و برادارانگان سالسالم شکست

خود و پذیرش تمام  یاستقالل اندیشهنون نویسندگان ایران هستم و با حفظ اعضو ک

 زنم و برایتان شعرمی مسئولیت آن، از پایگاه کانون نویسندگان ایران با شما حرف

 خوانم.می

شعرهایم در  یتاکنون چهار کتاب از من چاپ شده است: صدای میرا اولین مجموعه

 شد.یافت ولی بالفاصله پس از انتشار جمع  انتشار یسال چهل و هفت اجازه

ویژه تئاتر، ههنر و ادبیات، ب یبارههنر، نوعی از اندیشه، تحلیلی در کتاب نوعی از

 انتشار نیافت. تنها به جرم نوشتن آن مدتی در بازداشت به سر بردم. یهرگز اجازه

انتشار  یبر بنیاد گزارش ابوالفضل بیهقی تاکنون اجازه ایکتاب حسنک نمایشنامه

ها م سرودن آن سه سال در بازداشتگاهآوازهای بند که تنها به جرکتاب  نیافته است.

آور کشیدم منتشر جا و وهنههای نابسر بردم و چون دیگران عقوبته و بندها ب

 نشده است.

چند صفحه  یدو هفته پیش کتاب صدای میرا که در سال چهل و هفت تنها به بهانه

 مشروط یافت. یاجازه ؛جمع شده بود
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آن را  یشار این کتاب آزاد است در صورتی که بیست و یک صفحهگفتند انت

نشر اندیشه و بینید می یعنی شعرها را تکه تکه کنی و از هویت بیاندازی. ؛برداری

 .آزاد است ؛هنر در صورتی که آزاد نباشد

های نمایشنامه، انجمن تئاتر ایران را در سال چهل و هفت بنیاد نهادیم. "تئاتر"و از 

های سیمون ماشار از آموزگاران از محسن یلفانی، چهره مردم از ایبسن،دشمن 

ن را از گورکی که کارگردا هاانگل یبرشت را کارگردانی کردم و نیز نمایشنامه

 ینامهایم همه و همه اجازهردهوهایی را که اجرا آمشترک آن بودم. تمام نمایشنامه

وت و سانسور را همواره پاسداران سکاند و با این همه غضب رسمی وزارتی داشته

 اند.برانگیخته

سر ه آن در بازداشت ب یآموزگاران مدتی با نویسنده یبه علت کارگردانی نمایشنامه

 بردم و چه بگویم محکوم شدیم؟

در  هاانگلی م به جرم همکاری در اجرای نمایشنامهاکنون چند تن از دوستاناهم

نام آزادی و بر بنیاد قانون اساسی ه نویسندگان ایران بکنون اچنان که بندند و من، هم

جهانی حقوق بشر خواستار آزادی هنرمندان و دربندان  یایران و متمم آن و اعالمیه

 هستم.

تئاتر سپردم. تازه چندی  یرا برای اجازه به اداره امونتسر یشنامهیدو ماه پیش نما

این صادر  یدیدم که بر اساس آن پروانهاین نمایشنامه  یرا روی پرونده ایپیش نامه

تئاتر بر اجرا نظارت  یاجرایی اداره یخواهد شد. نوشته بودند در صورتی که کمیته

هنر و  یبینید اجرای نمایشنامه و ارائهمی داشته باشد اجرای نمایشنامه آزاد است.

آزاد است. این دیگر سانسور در سانسور  ؛نباشد اندیشه در تئاتر درصورتی که آزاد

 است.
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شنهاد کردم. از برشت، روبلس از یتم و چهار نمایشنامه برای اجرا پشهر رفبه تئاتر

 یهر باطل خورد. نمایشنامهحسنک. در جا سه نمایشنامه مُ یگورکی و نمایشنامه

هند و در دنمی نمایش بدهند سالن یدیگر در چنگال بررسی است. تازه اگر پروانه

  کنند.می عمل تمام اجرا را سانسور

گوییم امیدواریم، شاید مجبور باشید می گویند از این پس چنین نخواهد بود و مامی

 چنین نباشید.

خوانم و بعد شعرهایم را. بیست و دو شعر از کتاب می دیگر ابیاتی از حافظ

 .آوازهای بند و آخرین کتاب شعرم از کشتارگاه

 کنندمی و عود چه تقریر دانی که چنگ

 کنندمی پنهان خورید باده که تعزیر

 برندمی ناموس عشق و رونق عشاق

 کنندمی منع جوان و سرزنش پیر

 گویند حرف عشق مگویید و مشنوید

 کنندمی مشکل حکایتی است که تقریر

*** 

 "برکشورم چه رفته است"و  "بند پهلوی"در این شب، پس از خواندن شعرهای در 

که با استقبال پرشور مردم حاضر روبرو شد، برخی از گردانندگان به سعید اعتراض 

کردند که خواندن شعرهای به این تندی سبب می شود که همین امکانات اندک را از 

مورد ترس بیگفت که دست بدهیم و به ما حمله کنند. سعید در پاسخ به آنان می

 رژیم سلطنت دیگر رفتنی است. است. 

 اریخ ثابت کرد که حق با سعید بودو ت
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 یی از زندگی سعید سلطان پورهابرش

 

 دوستان، رفقا، همبندان، همکاران، شاگردان سعید به روایت
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 :1حسن حسام

ر بود از دو دسته زیرسالن پُ ؛انداختی جا نبودمی ها سوزنشب اجرای نمایش انگل

گیالنی و خیل عظیم دانشجویانی که  سو روشنفکران چپ و دمکراتتماشاچی. از یک

 وقتی! تهران از اعزامی و محلی هایساواکی از تهران آمده بودند و از دیگر سو،

   که کاربا صدایی نافذ گفت: آن ؛کردنقش کارگر را ایفا می که صحنه در بازیگری

ها؛ و تو های جسورانه چپزدنکند ارباب است؛ سالن منفجر شد از صدای کفمی

 کوشیدندمی سالن تاریک نیمه فضای در دیدی کهمی ها راچشمان خشمگین ساواکی

 !کنند شناسایی را زنندگانکف

جنبش  یآن هم در حال و هوا ،نی در تهرانران ِ محسن یلفاآموزگا ینمایشنامه یاجرا

های سیمون چهره»شی بود علیه استبداد شاهی و سرانجام اجرای مسلحانه، عمالً شور

 چه با ن آن همهنرهای دراماتیک ِ دانشگاه تهرا بود در سالن تئاتر دانشکده« ماشار

 !حضوری چه و شوری چه و استقبالی

از  ـچون معلوم نبود شب دومی هم ممکن باشد  ـشب نخست برای دیدن اجرای 

ن شده بودم و چند ساعتی قبل از اجرا رسیده بودم به سالن و یکسر ارشت راهی تهر

ها. اکبر دکوراتور نمایش بود و همراه دائماً در پشت صحنه برای دیدن بچهرفتم 

شناختم و دوستان من بودند مثل محمود می حرکت! عالوه بر بازیگران که اکثرشان را

 یار آن و کسرایی سیاوش مومنی، باقر جمله از بودند هم دیگری یاران و محسن و...

                                                           

 شاعر و نویسنده 1 
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 سبیل عالمه یک شاسانگربه یچهره روی که گلسرخی خسرو من نوجوانی و کودکی

 .بود تکاپو در اشنشریه یشماره دومین تدارک برای و بود نشانده

 ؛الن اصالنیان که بازداشت شده بودکارگردان این نمایش سعید بود اما به جای اص

زدن لن با کفکه به صحنه آمد، ساکرد. به محض اینمی مرد را هم بازینقش پیر

 شود؟می جا کنده شد. مگر تماشاچیان از

 

 

با جسارتی . های پسر رضاخان میرپنج هم همیشه حضورِ حاضر بوددر زندان

وقتی ورزش جمعی را برای زیر  نگیز. به عنوان نمونهاشورانگیز، با روحیه باالی رشک

 دادندنمی در تن امر این به فشار قرار دادن زندانیان ممنوع کرده بودند، زندانیانی را که

 و زدندمی قپانی دستبد «هشت» زیر بردندمی دسته دسته ـ زندانیان قاطع اکثریت و ـ

 با و کردندمی های اتاق مالقات آویزانلهمی به فلزی دستبند با یا و شالق به بستندمی

 زندان تحمل غیرقابل و کثیف انفرادی هایسلول در انداختندمی را هاآن حال این

. گرداندندمی بر را قبلی یدسته و بردندمی نحو همین به را ایدسته روز هر. قصر

 دو یکی قاضای بقیهت به معموالً بودند؛ شده پار و لت که آنان ویژه به بازگشته زندانیان

. پیوستندمی جمعی ورزش به یاران، یحلقه در دوباره و کردندمی استراحت روزی

 با استراحت ایلحظه بدون اما الش، و آش پاهای با بود برگشته دیاانفر از هم سعید

 نگهبان که بلند صدایی با و ورزشکاران یحلقه وسط بود رفته یکسره تمام سماجت
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به شمارش حرکات نرمش ادامه داده بود و دوباره به زیر هشت  ؛دبشنو هم بند پشت

 ها!ها و انفرادی رفتنها و آویزان شدنفراخوانده شده بود و باز، همان شالق خوردن

 

 :1زرافشان ناصر

کردم. مارش زیبایی می زدم. با خودم مارشی را زمزمهمی یک روز توی بند داشتم قدم

سعید به نزدم آمد  شناختند.نمی ها آن راگویند. خیلیمی است که به آن مارش کوبایی

از آن مارش خیلی  زمزمه کردم.برایش آن را ؟ خوانیمی هکنی؟ چمی و پرسید چه کار

 کلمات بی معنی برای تقطیعبا  ؛که آهنگ را به یاد بسپاردبرای آنش آمد... اخوش

 خواند:فوری آن را 

 رام درام ..../  را را /بابم بام بابم / باراب بارابم/  رب رب/ دام دام الال 

 : خواندبرایمان را  سرود ش سعید توی حیاط اینیفرداو 

ای میهن ام  /  خشم تو خفته در خاکستر تابستانگـران /  مـرداد بعد از آن

درخشـد شعلـه ی می مـــــن / زنــــدان  ای میهن ای/  ایران من ای

چون فدائی با خشم و خون /  انقــــالب روی طـــوفـــان ســــرخ/  آفتـاب

شود نگون شود نگون سلطنت /  از دل آهـن و دود و شخـم و خـیش/  به پیش

بهار خون /  فالت خون فالت خون فـالت خـون/  گــل دهـد/  2 شود نگون

 ... گل آورد گل ارغوان گل ارغوان گل ارغوان/  مردمان

    
                                                           

 مترجم و وکیل دعاوی 1 

 نگونبعد از انقالب این بیت توسط خود سعید به این شکل تغییر داده شد: جام غم شود نگون شود  -2 
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 حسن حسام: 

 در شد؛ بسته کانونیان ما رویه ب قندریز تاالر ساواک زیرزمینِکه به دستور پس از این

 گرد آن در ما که سالنی. آمدندمی گردهم "آذینبه"ستان دبیر در کانون اعضای مواردی

 عبور. شده کوبیپل و چوبی فرسوده، و قدیمی داشت قرار راهرویی نتهاا در آمدیم؛می

 کوبش طنین و بود توأم فرسوده هایتخته قژاقژِ و سروصدا با دراز راهروی این از

آمده بودیم  چشم ساواک گرد از دوره ب فضایی چنین در. داشت را سربازی هایپوتین

 را« نوعی از هنر و نوعی از ادبیات» یو سعید در حلقه کانونیان برای اولین بار مقاله

هنگ اشاهی. ضربرویی با نظام استبدادی خواند که سرشار بود از صراحت و رودرمی

  سرها ناخواسته و لرزانیدمی را سخنرانی کوچک ، سالنِهر گام عابری در راهرو

خیال و ر به انتظار هجوم مأموران ساواک و پاسبانان! سعید اما بیگشت سمت دَمیبر

م و رسا مصم ؛فسی تمام و صدایی که مثل همیشه اندکی خش داشتبا اعتماد به ن

 سانسور و دیکتاتوری» :خواندمینر مجاز و حکومت استبدادی اش را علیه هنامهادعا

آن وظیفه هر هنرمند و  ت یافته که بررسی هموارهوسع چنان اندیشه، و هنر قلمرو در

 «ادیبی است...
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 :1ثقفیعلیرضا 

از پایان ای نشانه زندانیانفضای زندان تغییر کرد. تغیییراتی که برای  55اواسط سال 

 ...و  ها نو شدامتیازاتی به زندانیان داده شد. مالفه رژیم شاه بود.

ی در زندانیان سیاس یتی برای بررسی موضوع شکنجهمطلع شدیم که هیأ 56در سال 

 ها را دارند.ایران، قصد بازدید از زندان

ردند که اگر بگویید که کمی موران ساواک با حضور در بندها، زندانیان را تهدیدمأ

ت اعزامی ها خواهیم کرد. هیأآوریم و چه و چهمیپدرتان را در؛ ایدشکنجه شده

طور مشخص مطرح کرد. سعید و یکی دیگر تقاضای مالقات با برخی از زندانیان را به

وقتی  ،از این جمله بودند. در این مالقات ؛از نویسندگان که در آن روزها در زندان بود

-اش را روی بینیهوشیارانه، انگشتسعید  ؛شودمی از سعید در مورد شکنجه پرسیده

 «هیس! ؟شکنجه»: و گفته بوداش گذاشته 

گردند، سعید با میدر زندان نیست. وقتی به بند برای گوید که شکنجهمی اما فرد دیگر

گفتی که الاقل می: »گفتحرف زده است. به او  طورکه چرا این کرداو دعوای سختی 

توانم نیستم و نمی من مثل تو"و پاسخ او به سعید این بود:  «ای...تو شکنجه نشده

 "زندان بکشم.

 

 

                                                           

 نویسنده و مترجم 1 



 ی سعید سلطان پور     یادنامه

34 

 

 های تبعیدسعید در سال

 

 یکی از همراهان سعید در تبعید:

سعید از طریق شعر خوانی در دانشگاه صنعتی شریف، های مدت کوتاهی پس از شب

ای دوره ردید؛گاو آغاز  ی جدیدی از زندگیمرز بازرگان از ایران خارج شد و دوره

 به طول انجامید. 57که تا اسفند 

ای به نام های مختلف با او بودند؛ کمیتهی که در زندانرزماندر این مدت سعید و هم

کنفدراسیون رزمندگان فعال در  را شکل داد و با همکاری« ی از زندان تا تبعیدکمیته»

ها ری شکنجه و شکنجهافشاگ های شعرخوانی وسو، شبهای همی و سازماندانشجوی

 پرداخت وت رژیم شاه میشد که در این جلسات، کمیته به تشریح جنایابرگزار می

هرات ضد رژیم طور تظاو همینکرد را منتشر می مطالب و اخبار مبارزات مردم ایران

های سیاسی خارج کشور، به جز گروهی داد که در آن همهسلطنت را سازمان می

     ی فعالین کنفدراسیون دانشجویی کشورهای اروپایی شرکت حزب توده و همه

 کردند.می

که در آن برای اولین بار پرچم  ترین تظاهرات در برلین برگزار شدردهیکی از گست

های فدایی خلق ایران از آغاز تا پایان برافراشته بود. سعید و اعضای سازمان چریک

کردند؛ در صف اول که از سازمان حمایت میو مبارزانی « ی از زندان تا تبعیدکمیته»

 کردند. تظاهرات حرکت می
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را با کمک رزمندگان دالور خارج سعید روی یک تریلی شرایط زندگی مردم ایران 

ای گوشه مایش گذاشته بود. درکشوری که در نقش بازیگران ظاهر شده بودند؛ به ن

ای زندگی در گوشهستم سرمایه، زندگی کارگران و ای ها، در گوشهگاهزندان و شکنجه

ای تالش جمعی مردم ایران برای مبارزه با رژیم سلطنت را به معلمان و در گوشه

 .تماشا گذاشته بود

بعد از  و  به نماد خون مردم ایرانقرمز در دست داشت  رنگ بزرگ سطلیک سعید  

کنندگان        شرکتایران، از توضیح و افشاگری در مورد کشتار انقالبیون و مردم 

شان را در سطل فرو برده همراهی با مبارزات مردم ایران، دستان یخواست به نشانهمی

رو هایش را قرمز کرده بود. حزب توده اما در پیادهخودش هم دستو خونین کنند. 

 تماشاچی بود؛ تنها گروهی که تماشاچی بود.

شد و مسیر راهپیمایی به می جمعیت لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر ،در این تظاهرات

سازمان پرچم انبوه و به هم فشرده، ناگهان در میان جمعیت ی برلین بود. سوی دروازه
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راهپیمایان در میان ای باال رفت. ولوله« بادرماینهف» مخفی رزمندگان آلمان به نام

ر به سعید در صف اول رسید. خطر رفت. تا خبدرگرفت و جمعیت همچنان پیش می

پلیس که نیروهای ها به اطالع سعید رسید و اینبه هم خوردن تظاهرات و دستگیری

دوستان مترجم آلمانی به سراغ آلمان در تدارک حمله به تظاهرات هستند. سعید و 

ها آن پرچماثری از سر پیچ خیابان بعدی،  ،بعدرفتند. کمی حامالن پرچم بادرماینهف 

لیلی برای حمله د پلیس آلمان گونه که باال رفته بود، مخفی شده بود ونبود؛ همان

 نیافت. 

شد؛ در هایی که به دو زبان آلمانی و انگلیسی در افشای رژیم سلطنتی پخش میاعالمیه

 روها بسیار مورد توجه قرار گرفت.پیاده

دهنده و هرات نبود؛ هرگز چنین شکوهمند و تکاناگر سعید کارگردان این تظا 

ت در نشریات روز آلمان ها و انتشار اخبار تظاهراشد. مصاحبهتأثیرگذار انجام نمی

 گواه است.
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 کنفرانس مطبوعاتی در لندن

 

مبارزان انگلیسی و  با کمک و همراهی «تبعید از زندان تا یکمیته» 57در تابستان 

علیه رژیم شاه افشاگری  را شکل دادند تا ایکنفرانس مطبوعاتیلیدی، هادرِفِ ایرانی و

ها را بر پشت و کف پاهایش به نفرانس سعید برهنه شد و جای شالقدر این ک کنند.

او را منتشر  یهایی که مصاحبهدر شبهای شعرخوانی سعید، روزنامهداد.  حاضران نشان

 شد.کرده بودند؛ توزیع می

 یماه زندگی در تبعید، چاپ مجله 18پور در این های سلطانیکی دیگر از فعالیت

 شد.می منتشر طور مرتبش بهاایرانشهر بود که با همکاری شاملو و سایر دوستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیدی پس از پایان کنفرانسهاپور و فردسعید سلطان
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 :1شهین نوایی

 زنان علیه حجاب اجباری اعتراض کردند در آن زمان بیشتر  57اسفند ماه سال 

ی چندم است و پرداختن به ی درجههای چپ اعالم کردند که این خواستهجنبش

حجاب دیگر اعالم شد که زنان بی 59ای داریم. تیر ماه سال تر اجتماعیمسائل مهم

ی ر شد و زنان نیز دستگیر شدند؛ روزنامهتوانند سرِکار بروند که تظاهراتی برگزانمی

اطالعات و کیهان عکس زنان شرکت کننده در تظاهرات را انداختند و نوشتند یک 

 طرفدار بختیار و اشرف دستگیر شدند.  ،ی کافهعده رقاصه

های فارسی در فیلم که در بود هاییاز هنرپیشه ،یکی از دستگیرشدگان کبری سعیدی

کرد. وی شاعر نیز بود و چند کتاب منتشر کرده بود و کاباره بازی میهای نقش رقاصه

« شویمهای فارسی برهنه نمیچرا دیگر در فیلم»عنوان با ای در دوران انقالب نیز مقاله

 عضو کانون نویسندگان ایران شده بود. و. انوشته بود

. در کانون ه استهای تهران دستگیر شدمشهور کاباره یدر خبرها منتشر شد که رقاصه

حمایت از این عضو دستگیر شده بحث درگرفت و اگر حمایت در موردنویسندگان 

توانست شهرزاد بسیار ساده می ؛پور و دوستان همفکرش نبودثر سعید سلطانؤهای م

 اعدام شود.

 

 

 

                                                           

 .2015مارس  12 ی ضد سنگسار در پاریس،کنفرانس کمیته، شهین نوایی - 1
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 حسن حسام: 

 نغیرممکن است نویسندگان شرکت کننده در نشستی که به اخراج پنج تن ازنویسندگا

ای را فراموش کنند که سعید پشت تریبون رفت. لحظه ؛ای کانون منجر شدآور تودهنام

         بود که های شعرای با برگزاری شبعلت این درگیری، مخالفت اعضای توده

 در حتی آنان. قرارگیرد رژیم هایکُشیآزادی به اعتراض خدمت در بایستمی

 پشت سعید !است کرده رخنه ضدانقالب ،کانون در که بودند کردنده «افشا» شاننشریه

 احترام خود آموزگار و مترجم نویسنده، آذین بهبه » :گفت آذینبه به خطاب تریبون

 کانون درون در را استثناء و حصر بدون هایِآزادی ِمخالف آذین به اما گذارممی

 .«پذیرمنمی نویسندگان

  

ش آقای ادفاع از او وکیل گرفت. وکیل پس از دستگیری سعید بالفاصله کانون برای

آورد. آخر می آمد و خبرهای امیدوارکنندهمی رفت ومی ابوالحمد عضو کانون بود.

 یت دبیران کانون هم بود. در آخرین دورهأعضو هی ؛سعیدی که در زندان بود

 به فشار برای و نمادین صورته ب شد پیشنهادـ  شصت سال از قبل ـ انتخابات

 که وجودی با. شد هم این و کنیم کاندید دوباره غیاباً را زندانی سعید ،حکومت

حمد شاملو، رأی اول را آورد! بعد از او ا ؛ورزانه به او رأی ندادندری کینهشماانگشت

هوشنگ  ؛ی شدند اعضای اصلییمحسن یلفانی و اسماعیل خو ،هما ناطق، باقر پرهام

نون. از همان فردای علی هم شد منشی کابدل. محمد محمدالگلشیری و من شدیم علی
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های قلم را فعال المللی وحقوق بشری و انجمنبازداشت سعید، تالش شد مجامع بین

 .کند آزاد را کانون دبیر تا بیاوریم فشار کُشآزادی نظام به هاآن طریق از و کنیم

 

 :ناصر زرافشان

شود که می حدی بحرانیکمی بعد از دو ماه از دستگیری سعید، شرایط جسمی او به 

وی  یشود و پزشکی را از خارج از زندان برای معاینهمی در بهداری زندان بستری

 دعوت کردند. 

کنند: یک سمت بدن سعید می اند چنین نقلی که او را در چنین روزهایی دیدهکسان

ه بود. از کار افتاد هایشورم کرده و سیاه بود. کلیه هایشپایکی از کبود بود.  کامالً

می اگر امکانات درمان را برایش فراهم یگویند حتمیشکنجه کار خود را کرده بود. 

 د.ش سعید با این وضعیت تیرباران ماندن او بسیار اندک بود. زنده حتمالا ؛کردند

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی سعید سلطان پور     یادنامه

41 

 

 

 پوری سعید سلطانگوهایی دربارهوگفت

 

 صمد شعبانیگوی اول: وگفت

 توضیح دهید.پور سعید سلطان و هنریِ واقعیسوال: در مورد شخصیت 

این وجوه هم بسیار توانا  یداشت و در همه هیسعید سلطان پور شخصیتی چند وجـ 

سعید یک نگاه انقالبی  کردند...و منحصر به فرد. نسل سعید برای آزادی مبارزه می

بیشتر ما  .ایم تا یک فرد انقالبیزدهبه هر چیزی. اما ما بیشتر سیاست داشت نسبت

ی حاکم نیز همچنین ایدئولوژی افسارگسیخته .زده داریم تا انقالبیذهنیت سیاست

دهد دوست دارد برای ما مخرب بوده است... یک فرد انقالبی تن به هر شرایطی نمی

 .شرایطی را به وجود بیاورد که خودش حاکم آن باشد

به لحاظ محتوایی  پور به خصوصشعرهای سعید سلطان .کنممی از سعید شاعر شروع

پیشرو بوده است به قول شاملو ممکن است نیما شعر اجتماعی و سیاسی به مفهومی 

سعید  ،شعری یخروجی شعر نیما در این زمینه باشد.نگفته  وجود دارد؛که امروز 

 .پور، خسرو گلسرخی و نعمت میرزا زاده و دیگران هستندسلطان

ای داشت سسهؤپنجاه م یمصطفی اسکویی در دهه. اتر بودئکارگردان و بازیگر ت سعید

وارد آن  ،سعید و برادرش مسعود .به نام آناهیتا که کالس بازیگری و کارگردانی بود

سیستم تئاتر اسکویی  و سعیدکرد موسسه شده بودند؛ اسکویی تئاتر کالسیک کار می
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 یامهاناگر نمایشآن جریان کرد. مثالً های جدیدی وارد انگیزهو را به هم ریخت؛ آمد 

   آمد آن کاراکترها را می سعید ؛از زندگی افراد فقیر جامعه بود بدون بینش انقالبی

 .بود طورکرد اینمی اترهایی که کارئت یکرد. همهمیها را انقالبی گرفت و آنمی

او  .کردهدفی است که سعید در تئاتر دنبال می ؛چه برای نسل جدید آموزنده استآن

کرد به طوری که حتی نمایشاش را از طریق تئاتر دنبال میهای سیاسیبیشترین انگیزه

آورد که انسان به میچنان به صورت بومی درکرد ای را که انتخاب میهای خارجینامه

 .آمدندهای سعید میهای آن روزگار برای دیدن تئاترمعتبرترین آدم .مدآهیجان در می

هایی را که ومنی)نویسنده، مترجم و فعال سیاسی( از افرادی بود که نمایشمثالً باقر م

 .کردنقد می ؛آوردکه سعید به اجرا می

تئاترهایی از ماکسیم گورکی، چخوف و... به طور مثال ساس مایاکوفسکی را چنان  

کرد با چنین مضمونی اش میتحسین ؛دیدبومی کرد که اگر مایاکوفسکی آن تئاتر را می

وارث نیستند... به نوعی  ،وارثان انقالب هستند و تنها روشنفکران ،که مردمان ژولیده

پروری اش قهرمانکرد. مخالف تئاترهای اسکویی بود که مضمونضد قهرمان عمل می

بود... سعی داشت زیربنای جامعه را تغییر دهد... در تئاتر عباس آقا کارگر ایران 

این مردم هستند که باید این سیستم کمپرادور)وابسته(  اش چنین بود کهناسیونال نگاه

 ...را عوض کنند

 هایی داشت که در متن نمایش اثری از آن وجودهایش بداههمواره در نمایشسعید ه

چند شب اجرای که بعد از  محسن یلفانی یآموزگاران نوشته ینمایشنامه ندارد. مثالً

در  واجتماعی  متنی سیاسی نیست. متنی ؛سعید و یلفانی دستگیر شدند ،نمایش این

ناپذیر است. قدند که وضع آموزش و پرورش اصالحمورد معلمانی است که معت
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ل ئمورد مسا گذرد. معلمان که دریکی از این معلمان می یماجرای این نمایش در خانه

 .کنندمی ییهاصنفی خودشان صحبت

 کانون پرورش فکری کودکانمرکز اکنون مریکا که انجمن ایران و آاین نمایشنامه در 

این بود که یکی از  ؛نامه اضافه شده بودبه نمایش قسمتی کهشد. می اجرا است؛

 ،شودمی خشمگین و گیردمی هایش اوجصحبتوقتی که در حین نمایش، معلمان 

گرفته مسلسلی در دست  آورد و آن را به صورتمیبخاری نفتی را از جایش در یلوله

مسببان این  یکار فقط این است که باید همه یبه این عنوان که چاره کند.می شلیکو 

شود. محسن یلفانی مدتی می له سعید دستگیرأل را به رگبار بست. سر همین مسئمسا

له بیخ پیدا کرد و رفتند او را در شمال أاو معلم رسمی بود. اما مس. از تهران رفت

محاکمه نظامی  دادگاه ها درآن. بودامل شکل نگرفته کآن موقع ساواک هنوز  .گرفتند

 .پس از شش یا هفت ماه آزاد شدندشدند و 

 

 «آموزگاران»ای از تئاتر صحنه
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 دشمن مردم ایپسن را اجرا کردند. ، 52بعد از آن در سال 

بیزار است  "اکثریت"من است که از وکهم شخصیتی به نام است «دشمن مردم»در متن 

کند و ما وظیفه داریم خودمان حق خودمان را می آدم را گمراه ،اکثریت گوید کهو می

کرد. ماجرای این مردم را وارد نمایش  بگیریم. اما باز هم سعید متن را عوض کرد.

 لودگی سبب بیماری مردمآلودگی آب است و این که این آ یلهسأنمایش در مورد م

له و حل مشکل أبا طرح این مس ؛تاما شهردار که برادر این آقای دکتر اس شودمی

به شهر نیایند و  هاشود توریستمی له باعثأدگی به دلیل این که افشای این مسآلو

آب را که مأمورِ  ،کند. این آقای دکترمی ن مخالفتآبا  ؛یابدمی هشدرآمد شهرداری کا

 ولی سعید در نمایش طوری نشان کشاندمی به دادگاه ؛کردمی آلودگی آب را انکار

 د.کننمی را هااین کاربا هم،  که انگار مردم همه دهدیم

 .عباس آقا را به صحنه آورد ینمایشنامه ،بعد از انقالب

عباس آقا دو قسمت داشت.  ینامهنداشت. نمایش اینوشتهنمایش عباس آقا متن دست

نمایش مستندی بود که به  .قسمت اول نقالی بود. خود سعید نقش نقال را داشت

باس آقا افشاگری نمایش ع ؛کرد. اگر ادامه پیدا میشدمی ی بازیبسیار جذاب یشیوه

 .پذیریبتمام مشاغل آس یبارهوحشتناکی بود در

شد. می این نمایش روی تریلی اجرا را اجرا کرد. «مرگ بر امپریالیسم»بعد هم نمایش 

آهن. روی تریلی به حرکت کرد به سمت راه یلی شروعبار از پارک دانشجو تریک

کردند و به این ترتیب امپریالیسم و اقدامات می های مختلفی را بازیبازیگران، صحنه

 از تریلی یک دکل نفت هم درست کرده بودند.ای کردند. در گوشهمی او را افشا

 .نشد خواست کار کند کهمی شاه را همنادرنمایش 
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ی صنفی برای بازیگران تئاتر خیلی هدفمند بود. در زمینههمیشه کارهایش  سعید

ها ی کار یکسری از آناداره ی آن،در نتیجه تالش کرد و باعث و بانی جریانی شد که

 .را استخدام کرد

تشارات شناخت را بعد از انتشار و پخش کتاب هم بسیار فعال بود. ان یسعید در زمینه

بعد از انقالب  .ان دیگر هم ارتباط خوبی داشتسیس کرده بود و با ناشرأانقالب ت

بست برخورد کرده بودند از ناشران برای پخش کتاب به بن یعنی در زمانی که بخشی

اش این بود که یک هدف ؛ها داشتای که با انتشاراتیاو با ابتکار و با استفاده از رابطه

سال  50، 40حدود پخش سراسری برای توزیع کتاب به وجود بیاورد. ناشرانی که 

پور کاری کرد نین کاری را نداشتند. سعید سلطانشهامت چ ؛ی انتشاراتی داشتندسابقه

ها را به دو یا سه روز بعد این کتاب ؛شدکه کتابی که مثالً امروز در تهران چاپ می

 .رساندها میشهرستان

ها انقالب، فرانسویها بود. بعد از فرانسوی در خیابان فروردین. مالِ ساختمانی بود

فرار کرده بودند و خانه خالی بود. خود سعید از دیوار باال رفت در را باز کرد. اثاث 

رکت پخش را جا را به مرکز پخش کتاب تبدیل کرد. اسم شها را کنار گذاشت و آنآن

 کردند: مازیار، یاشار،می گذاشت. اول اسم چهار انتشاراتی بود که با هم کار «میشا»

وجود آورد. هاو این بود که پخش سراسری برای کتاب ب یخت و ارمغان. انگیزهشنا

ها را در سراسر ایران در اسرع وقت ها بسیار زیاد بود. کتابتیراژ کتاب در آن سال

فردا در سراسر کشور پخش شده  ؛دادمی کرد. کتابی که امروز ناشر تحویلمی پخش

احمد شاملو را هم  یکرد. کتاب جمعهمی پخشکار را هم از این طریق  یبود. مجله

 . جمع کردند هاشهرستان کتاب جمعه را در 36کرد. شماره می از این طریق پخش
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در هایی که بچه تمامبه این بود که  ؛دادمی یکی دیگر از کارهای دیگری که انجام

 .دادمی کتاب ؛کردندمیخیابان بساط 

بود. چند ی کتاب و مبارز سیاسی ناشر، پخش کنندهی سرود، پور سرایندهسعید سلطان

گذاشت  کرد. کتاب و نوارمی جلوی دانشگاه بساط باری هم برای دادن الگو به جوانان

های خیابانی کمتر از نمایش انداخت. این بحث های خیابانی راهبرای فروش و بحث

  .عباس آقا نبود

بود طوری که افراد عادی را جذب کننده پور بسیار جذببرخوردهای سعید سلطان

های کنونی از جمله افرادی بودند که با سعید کار کرده بسیاری از هنرپیشه .کردمی

 .بودند

-می   ناپذیر کار وقفه و خستگیاو بی زد.می هم قلمی کار نشریهدر پور سعید سلطان

ی بچهخصلت برجستهکرد. این از پر می ؛ماندی کاری را که خالی میکرد و هر گوشه

 .های آن نسل بود

            شد... سرخورده و ناامید نمیاز سختی شرایط وقت پور هیچسعید سلطان

ای که داشت دفاع کرد... همیشه از ایدئولوژیتکامل پیدا می ،ای که داشتگراییآرمان

 .شب گوته به صراحت بیان کرد 10طور که در کرد همانمی
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 علیرضا ثقفیگوی دوم: وگفت

این دوران مبارزاتی یک  یچکیده است که سعید ابرقهرمان نیست؛ یک انسان سوال:

 !اش را شناخت؟است... چگونه عمل کرد و چگونه جامعهملت 

ایران است که  یساله 50در تاریخ  اینظیر و ویژهپور یک شخصیت بیسعید سلطانـ 

توانیم به شاید اگر بخواهیم فردی همانند او را بیابیم می ؛ایماش را کم داشتهمشابه

هنرمندِ انقالبی آمریکای التین اشاره کنیم. هنرمندی که به لحاظ سطح  ،ویکتور خارا

و همچنین به لحاظ تسلط ه مشخص در جنبش مسلحانه شرکت داشتفعالیت به طور 

 .بود ایمبارزاتی انسان ویژه به مسائل هنری و

پور رئیس انجمن تئاتر ایران بود که آن را به صورت یک مجمع صنفی در سعید سلطان

کرد. در حالی که از لحاظ رسمی این گروه جایگاه ثابتی برابر نهادهای دولتی اداره می

نداشت اما مجمعی برای حمایت از هنرمندان تئاتر بود. هر یک از هنرمندان که به 

نشانی از درک  امر، که این گرفتندن قرار میمورد حمایت این انجم ؛افتادندزندان می

 است.فاع از حقوق صنفی هنرمندان ضرورت د

نسان مبارزی دانستند او اترین وجوه هنری را داشت در عین این که میاو برجسته

تئاتر  یهای سیمون ماشارِ برشت را به روی صحنهچهره ینامهاست. زمانی که نمایش

به طور مشخص در این نمایش یک  .غوغایی به پا کرد؛ های زیبا بردهنر یدانشکده

هایش با نیروهای آمد بر سر آرمانکرد که میفرانسوی را تصویر می دختر مبارزِ چریک

ک شد. خود سعید هم در این تئاتر در نقش یجنگید و بعد هم اعدام میفاشیستی می

 .کردسربازِ بازگشته از جنگ بازی می
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نبود  شاه به طور مستقیم در ارتباط با مبارزات آن دوره هایش در زماندستگیری

هایش بود. ها و نوشتهها به دلیل نمایشنامههرچند که ارتباطاتی داشت اما این دستگیری

گاه اینطوری نبود که پلیس به را لو نداده بود در آن زمان هیچ در بازجویی هم چیزی

ی را دارتباطات را بتواند کشف کند. فرتمام اطالعات بتواند دسترسی پیدا کند و تمام 

گاه تحت نآ ؛ن داشته باشدادانستند که باید ارتباطاتی با مبارزگرفتند و به تجربه میمی

 . ش را بگویدادادند تا اطالعاتشکنجه قرار می

شخصیت او طوری بود که مشخص بود که کارِ تشکیالتی کرده است اما پلیس 

به همین جهت هم پس از این که از . دسترسی پیدا کند نتوانسته است به اطالعات آن

نقش بارزی  57ونی شاه در سال نگبه مبارزه پیوست و در جریان سر ؛زندان آزاد شد

پور نشان داد که یک سعید سلطان ؛ایفا کرد. بعد از این که رژیم شاه سرنگون شد

زمان شاه نیز انسان تشکیالتی است و شکی هم نداریم که با وضعیتی که داشت در 

 .فعال بودنیز فردی تشکیالتی بوده است. در کانون نویسندگان 

خروجی فرهنگی و  کرد؟پور زنده بود چه کار میاگر امروز سعید سلطان سوال:

 توانست باشد؟می او چه فعالیتی

سیاست، فرهنگ و هنر در آن  یپور که مجموعهترین کار سعید سلطانبرجسته ـ

بود که در آن سیاست روز را « عباس آقا کارگر ایران ناسیونال» ینمایشنامه ؛توأمان بود

جناح سازشکار را که جلوی بازار  .کندحکومت را تحلیل می .کشدبه تصویر می

کارگر را که می یکشد و یک جناح متعلق به طبقهبه تصویر می ؛شودمتوقف می

کار او تلفیقی بود از بین . دهدان میخواهد تا آخرِ انقالب پیش برود، به تماشاچی نش

فرهنگ و هنرِ مردم  یمبارزات کارگران و مبارزات روشنفکران. در واقع نشان دهنده
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های کارگر ایران ناسیونال را به عنوان یک کارگر مطلق در ایران به تصویر بود. خواسته

رز انقالبی و یک مبا یچه به اصطالح خواستهتوان گفت آنکشید؛ با اطمینان میمی

اگر کار سعید  آمد.عد از آن تئاتر به دست میب ؛اجتماعی کارگری)فعال کارگری( بود

توانیم در حقیقت می ؛رسی قرار دهیممورد بررا بلور یافته در این تئاتر به صورت ت

از . یک فعال کارگری چپ تمام عیار بود یم که اگر سعید امروزه زنده بود حتماًیبگو

های تشکل   های کارگری چپ و اد تشکلجبرای ای و کرددفاع می حقوق کارگران

 . کردسراسری تالش می

در ایران بود که مستند  عباس آقا کارگر ایران ناسیونال اولین تئاتر خیابانی ینمایشنامه

 هزار نفری در استادیوم فوتبال)محل اجرای نمایشنامه( دانشگاه امیرکبیر 7تا  5تجمع 

افتاد چنین بود که تماشاگر اتفاقی که پس از دیدن این نمایشنامه می. وردآ به وجود را

های کارگری همانند چیزی که ما امروز در تشکل .گرفتثیر قرار میأبسیار تحت ت

گوییم که مثالً اگر کارگران یک کارخانه در روند مبارزاتی اعتراض یا اعتصاب کنند می

نسبت  ؛تر باشنداگر بعد از اعتصاب پراکنده د ولیحتی چند درصد اضافه حقوق بگیرن

 .شان بی فایده بوده استاین یعنی حرکت ،به قبل از اعتصاب

که پس از آن مردم بیشتر از هم جدا شوند تا این که نزدیک شوند  ایحرکت اجتماعی

عباس آقا کارگر ایران  یکارگری را ما در نمایشنامه ینیز بیهوده است. این پیام عمده

تر نزدیکبه هم م که باید کنیبعد از دیدن این تئاتر احساس می دقیقاً .بینیمناسیونال می

تر کنیم... اگر این پیام مهم را الت را گستردهینگی، همبستگی و تشکشویم و هماه

شدند شاید با چنین تر میشدند و گستردهمتوجه می 60تا  57های تشکیالت در سال

 ...بودیممواجه نمی ای سرکوب گسترده
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پور از ند... زمانی که سعید سلطانتر شورگر باید هر روز به یکدیگر نزدیککا یطبقه

 .شدندتر میبه هم نزدیکها آنشد و اش با افراد مبارز بیشتر میرابطه ؛آمدزندان می

بیرون آمد، کار را در از زندان  56نسبت به زمانی که سال  57پور سال سعید سلطان

دانست و پور میت را سعید سلطاند... هدفمند بودن تشکیالرکسطح باالتری آغاز می

 ...توانیم بیابیمکارگر پیامی بود که همواره در آثارش می یهمدلی طبقه

 هدف نسلِ آن دوره چه بود؟ سوال:

وجود  کرد تا تشکیالت بهدانست و خودش را فدا میآن نسل خودش را فدایی می ـ

بود که تئوری بقا مطرح شد که  ای دوره ،سفانه در جنبش فکری ایرانأبیاید. مت

ها موجود است. آن نسل به این نتیجه رسیده بود رسوبات آن هنوز هم در تفکر بعضی

 و این یعنی همان خواهی به عنوان یک مبارز باقی بمانی باید تعرض کنیکه اگر می

 .است حرکت سازمان یافته و مناسب. سکوت، سکون و بی عملی مساوی با مرگ

همین که نتوانی معنایت را بگویی، کارت ساخته »گوید: دارد که می ایمختاری جمله

انسان تا زمانی که زنده است باید بتواند وجودش را ثابت کند که هست... « است...

لحاظ فرهنگی، ذهنی و  به حال چه کندانسان مبارز باید روزانه خودش را ثابت 

واند در یک حرکت هنری، اجتماعی، خیابانی و... و اگر انسان نت و چه اجتماعی

گاه سکون پور از این نسل بود که هیچمرده است... سعید سلطان ؛خودش را ثابت کند

نداشت حتماً باید خودش را ثابت کند که هست چه در شعر، تئاتر، هنر و چه در 

اش هم این ثباتِ وجود نتیجه هم داد و نتیجهمسلحانه... و ما دیدیم که این ا حرکت

 نفر بودند دو ماه بعدش به علت  45بود که اگر سازمان فدایی در مقطع انقالب 

ورده بودند و آای که در طی مبارزات دوران سرکوب در میان مردم به وجود جاذبه
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هزار نفری  300تظاهرات  ،پورسعید سلطانهای افرادی نظیر در اثر فعالیت چنینهم

     پوری که در زمان قبل از سرنگونی رژیم شاه به زور راه انداختند. سعید سلطان

در  ه باشد؛نفر ظرفیت داشت 500توانست تئاتری برای نمایش بگیرد که حداکثر می

هزار  6، 5با  کرددانشگاه تهران بعد از سرنگونی رژیم شاه تئاترهای خیابانی برگزار می

نفر تماشاگر؛ پس به جلو حرکت کرده بود... سعید هم از نسل مبارزینی همچون 

. تفاوتی که االن وجود دارد ها بود که سکون نداشتندها و جزنیها، پویاناحمدزاده

سفانه باعث أمت که رشد تکنولوژی و ارتباطات، گردد به شرایطاش هم برمیبخشی

خواهی پرسیدند تو میدیروز اگر از یک چریک می رشد و حرکت نشده است...

 ...میرم برای زندگی کردنگفت من میبمیری... می

 کرد؟عمل می طورچ 53پور در سال سعید سلطان سوال:

 :اندروشنفکران بنا به تعریف کالسیک دو دسته ـ

کنند یعنی از طریق در ساعت معین کار می ایروشنفکرانی که به صورت حرفه -1

ها را های بورژوازی نیز آنخورند و به طور مشخص رسانهروشنفکری نان می یحرفه

کنند چرا که در جهت تثبیت نظر و متخصص مطرح میبه صورت نخبه، صاحب

و محال  ءدر چنین شرایطی به طور استثنا همچنین کنند وشرایط حاکم حرکت می

 .شودمطرح شدن به فرد مخالفی داده می یاجازه

داری که پس از حاکمیت سرمایه کارگر یروشنفکران انقالبی یا روشنفکران طبقه -2

 هرچند ضروری است که زندگی کنند ؛خورندنان نمی یا هنر خودشان از قلم خودشان

گاه تسلیم زرق و برق زندگی نیستند. پس های زندگی را بگذرانند اما هیچو هزینه

( علیه نظام حاکم. روشنفکری که 2( با نظام حاکم 1اند: روشنفکران در واقع دو دسته
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اش کند؛ وظیفهعلیه نظام حاکم هست و همواره حقوق مردم را به حاکمان یادآوری می

تغییر را پیدا  یبیان حقوق مردم و زمینه یمکان زمینه این است که در هر زمان و هر

 .کند

 باید جاهایی را ایجاد کنیم تا در ؛اریمبا توجه به شرایطی که داریم زمانی که رسانه ند

 یمسأله .تداوم حرف زدن و ایجاد تغییر استمهم  .آن جا بتوانیم حرف مان را بزنیم

ها هم هست. باید روشنفکری باشیم که با مردم جلو برویم پذیرش مردم و همراهی آن

باشیم تفاوت دارد با که البته با قشر فهمیده، پیشرو و آگاه. زمانی که باید با مردم همراه 

زمانی که باید با قشر پیشرو نزدیک باشیم یعنی زمانی که بیشتر شاهد خودفروشی 

های روشنفکران هستیم دیگر با روشنفکران کاری نداریم. باید در هر زمان تاکتیک

مناسب به آن زمان را پیدا کنیم. یک زمانی روشنفکر با اسلحه و فدا کردن خودش 

 یهای سادهمثالً آزادی. مکان دارد امروز مسأله بیان کردن باشدرفت اما اجلو می

طور تواند در شرایط موجود مطرح شود همانهای غایی نیستند ولی میاجتماعی هدف

که ما دیدیم در سال گذشته حدود دو هزار اعتراض کارگری داشتیم زمانی که شرایط 

؟ با توجه به گسترش فرهنگ باشد هاتواند در کنار اینچنین بوده چگونه روشنفکر می

اند و شاهد آن هستیم که بسیاری از روشنفکران مجیزگوی قدرت شده داری ماسرمایه

یید نظم و نظام موجود به هر ترتیب خود را وفادار أاکم و تحبا تسلیم خود به فرهنگ 

داقل حخود را حفظ کنند و یا  ن یا شغلآ جانبنند تا از کبه نیروی حاکمه قلمداد 

روشنفکر انقالبی که در هر زمان تنها  یوظیفه .ورد گزند نیروی حاکم قرار نگیرندم

یکی از  ز دیگری است.یچ ؛اندمعبودش کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم

های اش پیدا کردن راهی است که بتواند در هر زمان و هر مکان خواستهوظایف اصلی

حتی  .ایماین کار را بکنیم قطعاً شکست خوردهمردم را بیان کند و اگر نتوانیم 
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 بست خورد راه دیگری را آزمایش البی اگر یک راهی را رفت و به بنروشنفکر انق

ا در ایران بلکه ایم که نه تنها در سی سال گذشته شاهد این بودهکند... به طور کلی ممی

پور به روشنفکران بوده است. سعید سلطان هایی در برابر وضعیتبستدر تمام دنیا بن

  خورد، سعی بستی برمیود که اگر به سنگ و بنعنوان یک روشنفکر به مانند آبی ب

 .کرد راه جدیدی پیدا کندمی

 

 گروه آناهیتا - 1341 -غار سارامانگ تئاتر – پورسعید سلطان
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 «نسل پس از کودتا» یپور در آئینهسعید سلطان

زرافشانناصر   

 م چه رفته استابا میهن

 م چه رفته استابا میهن

 هاکه زندان

 از شبنم و شقایق سرشارند

 و بازماندگان شهیدان

 ـ انبوه ابرهای پریشان سوگوارـ

 ی سوختههادر سوگ الله

 بارندمی

 م چه رفته استابا میهن

 هنوز سوگوارند هام چه رفته است که گلابا میهن

که شخصیتی حساس، جسور،  ـاش ی شخصیهاگذشته از ویژگیپور، سعید سلطان

متعلق به نسلی  ها جداگانه قابل بررسی است ـزالل و خالق داشت که هر یک از این
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مرداد یافت؛ نسلی  28پس از کودتای  یاست که وقتی چشم باز کرد خود را در جامعه

ه است. نسلی که بر بهمن زندگی کرد و این نسل، نسلی ویژ 22مرداد و  28که بین 

ی پس از کودتا خود را شناخت، در فضای یأس و دلمرگی پس هاروی خاکستر اعدام

از شکست قد علم کرد مغلوب این فضا نشد، در همان شرایط خود را سازماندهی کرد 

کنونی که چون کشتی بی بادبان به  یهو بر خالف نسل سرگردان، سردرگم و افسرد

حب آرمان بود و برای تحقق آرمان خود نیز دست به عمل شود، صامی هر سو رانده

 زد. 

های خود کرد به ای که این نسل برای تحقق آرمانمهم این نیست که مبارزه     

  اجتماعی ماالً به یکی از این دو نتیجه  یهپیروزی انجامید یا به شکست. هر مبارز

انجام این مبارزه را داشت و به طور  یهانجامد. مهم این است که جسارت و ارادمی

 جدی به آن اقدام کرد.

ی امپریالیستی که به طور کامل به بلندگوی جناح هااخیراً در یکی از رسانه    

دلسوزتر از مادر سعی دارد در مقابل  یهفرودست قدرت تبدیل شده و در نقش دای

را به مردم ایران « دنیفعالیت م» یهجناح مسلط روایت درست و به روز اسالم و شیو

ی فدائی خلق و ارزیابی آن هابیاموزد، نشستی برای بحث پیرامون جنبش چریک

ی های آن نشست این بود که جنبش چریکهاگیری از بحثبرگزار شد. لب نتیجه

گرفت زیرا این جنبش به شکست انجامید ! گویی می بایست پافدائی خلق نمی

است یا پا گرفتن یا « به شرط چاقو»هندوانه ی اجتماعی حکایت خرید هاجنبش

نگرفتن یک جنبش اجتماعی امری انتخابی است و به پسند و تمایل یا عدم تمایل 
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کسی وابسته است. بزرگترین دلیل ناگزیری یک جنبش اجتماعی، واقعیت و وجود آن 

گیری جنبشی در یک جامعه فراهم است؛ زیرا تا شرایط عینی مشخصی برای شکل

آید. اگر پیروز شدن یا نشدن جنبشی را مبنای این د چنان جنبشی به وجود نمینباش

پدید آمده « بایستنمی»ی بزرگ تاریخ هاقرار دهیم، نیمی از جنبش هاگونه داوری

 اند.شند زیرا ماالً به شکست منجر شدهبا

 28تای تا کود 20گفتم. از شهریور می بهمن 22مرداد و  28از رژیم کودتا و نسل بین 

میالدی یعنی دوران جنگ جهانی دوم و  52تا  41ی هامرداد که تقریباً معادل سال

های پر آشوب پس از آن است بریتانیا ابتدا درگیر جنگ جهانی و تا چند سال پس سال

و مشکالت  هااز پایان جنگ هم عمدتاً درگیر مسائل داخلی خود بود که از ویرانی

مپریالیستی با ی اهااقتصادی و اجتماعی جنگ ناشی شده بود. همین درگیری قدرت

نازیسم و فاشیسم و پیروزی اتحاد شکست المللی ناشی از یکدیگر و فضای بین

ی جهان ها را در کشورهاشوروی در جنگ حضور استعماری و قدرت سرکوب آن

ی ملی هاوجب ظهور و رشد جنبشتر ساخت و مرنگسوم برای مدتی تضعیف و کم

طلبانه در مستعمرات سابق و کشورهای وابسته به آنها شد. در ایران استقاللو مردمی 

هم طی این دوره اتفاقاتی افتاده بود. جنبش ملی کردن نفت یکی از نخستین جنبش

ی های مردم در کشورهای سه قاره بود برای اینکه اختیار منابع زیرزمینی و ثروتها

 هابیعی خویش را خود به دست گیرند. اما اکنون جنگ تمام شده بود و امپریالیستط

در طول جنگ جای خود را به به خود آمده بودند و رفته رفته هم پیمانی متفقین 

داد و بایستی می ی غربی در برابر بلوک شوروی و آغاز جنگ سردهای قدرتآرایصف

در این کشور اتفاق افتاده  30 یهتا آغاز ده 20ر با مردم ایران نیز بابت آنچه از شهریو
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بود، تصفیه حساب کنند. به ویژه که جنگ کمر اقتصاد بریتانیا را شکسته بود و درآمد 

شد برای احیای می عاید بریتانیا AIOCهنگفتی که از غارت نفت ایران از طریق 

این کشور پس از جنگ اهمیت حیاتی داشت و به عالوه ایاالت  یاقتصاد ورشکسته

متحده هم به عنوان یک نیروی امپریالیستی تازه نفس، پس از جنگ تعرض خود در 

مرداد در ایران  28مریکایی ـ آ خارج از قاره آمریکا را آغاز کرده بود. کودتای انگلیسی

د که ایاالت متحده برای اولین مورد برجسته از سلسله تجاوزات و مداخالتی بو

 ی کشورهای گوناگون سه قاره به آنها دست یازید.هابراندازی رژیم

ای هان هم پیامدها و تأثیرات گستردهبلکه در دیگر مناطق ج این کودتا نه تنها در ایران

داشت در ایران این کودتا اپوزسیون سکوالر کشور را که از نیروهای چپ و ملی 

ی قبلی را و اگر دو دهه و نیم بعد، که جامعه آثار ضربه شکستدر هم  ؛شدمی تشکیل

های خود را مطرح ساخت زبان دیگری جز زبان مذهب برای ترمیم و مجدداً خواسته

اش این بود که کودتای بیگانه بیان دلیل ها برایش باقی نمانده بود؛بیان این خواست

رژیم کودتا با دستگیری و  .بودشکسته سوسیالیسم و ناسیونالیسم را در ایران درهم

جمعی پی در ی دستههاشکنجه و کشتار حدود سه هزار نفر از مبارزان چپ و اعدام

ی های اعدام روزبه ادامه داشت چپ را سرکوب کرد و با محکومیتهاپی که تا سال

نسبتاً سبک دو سه ساله برای بیست و سه نفر از سرکردگان جبهه ملی هم این جبهه را 

فروپاشی جبهه ملی نسبتاً آسان بود، زیرا ستون »م شکست به قول آبراهامیان در ه

ی مردم نهاد و متشکل از هااصلی و مرکزی آن حزب ایران، از تأسیس و ایجاد سازمان

افراد عادی جامعه خودداری کرده بود. عملکرد اصلی این حزب تأمین وزرا، مشاوران، 

فضای سیاسی و اجتماعی پس « ای مصدق بود.و کارمندان غیرنظامی بر هاتکنوکرات
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پرستی و مردم دوستی، فضای سیاه پس سیاه تمسخر و تحقیر میهن از کودتا، روزهای

بودند، فضایی « گرم رو آزادگان در بند و روسپی نامردمان در کار»از شکست بود که 

مبارزان چپ خود آن را توصیف و ترسیم کرده است: « زمستان»المثل اخوان در که فی

شدند و مطبوعات رژیم کودتا که اراذلی از می ی اعدام سپردههادسته دسته به چوخه

دادند. با می آیین شوهر یابی آموزش ؛کردندمی قماش شمس قنات آبادی آنها را اداره

ی عملی در مقابل رژیم کودتا هاآخرین مقاومت 1337اعدام خسرو روزبه در سال 

یا تحویل « نهادندناگزیر تقدیر را گردن نمی یهنوال»نی که متوقف شد. گردن فرازا

 ی شهرهای دور دست تبعیدگاهی به سرهای اعدام شده بودند یا در زندانهاجوخه

 بردند و آنان که بیرون مانده بودند برخی در هم شکسته با یأس و انتظار روزگارمی

به دنبال جبران مافات  ـ طلبان عضو حزب بادـ فرصتگذراندند و برخی دیگر می

 بودند. اما نسلی که سعید به آن تعلق داشت اکنون وارد دوران نوجوانی و جوانی خود

چهل  ییافت. این نسل در دههمی چه روی داده بود آگاهیشد و به تدریج از آنمی

دهه پیش را در هم شکست و با  رفته رفته فضای آمیخته به رعب و یأس و تمکین

رب گذشته هوشمندانه دریافت که رویارویی با قهر ضد انقالبی نظام بندی تجاجمع

 حاکم جز با قهر انقالبی ممکن نیست و درفش مبارزه قهرآمیز را بر افراشت.

یف و آن را به را تحری اخیر مفهوم آن هادر دهه هارالبدر مورد قهر تاریخی که نولی

تجزیه و تحلیل تجارب تاریخی و بیان مبانی نظری موضوع  ؛اندفرو کاسته« خشونت»

« ضد قهر»ی هاخور تأمل است که شبه نظریهن گفتار کوتاه ممکن نیست. اما دردر ای

شود که خود می یی در جهان صادر و پخشهانظری همان قدرت یاز زراد خانه

سر جهان علیه ترین افزارهای اعمال قهر را هر روزه در سراترین و مخوفپیشرفته
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حق قهرآمیز فقط برای مردم ممنوع است.  یبرند. گویی مقابلهمی مردم به کار

پور و نسل او بر گردن تاریخ ایران دارند را باید از این گرانسنگی که سعید سلطان

 دیدگاه بررسی و ارزیابی کرد.

 پور به پایان بریم:جا دارد این گفتار را با کالم زنده یاد سلطان

 در زنجیر  بسته

 خفته در دهلیز

 پلک بگشا، بالش عادت بدر، برخیز

 ، موج رستاخیز، طوفان نهایی را هاتا کران

 کرده است آغاز

 و کبوتر بر فراز آسمان باز

 کند پرواز می در زالل بی نهایت

 خفته در دهلیز

 بسته در زنجیر 

 حلقه زنجیرهای سرد سنگین است

 پلک بگشا، خواب ننگین است

 رویندمی با شوق آغاز قیامی سبز هالحظه

 میرندمی ، با انتظار انتقامی سرخهالحظه

 کارندمی ی رنگین خداوندان شب را بوسهها، لبهاجام
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 بسته در زنجیر 

 خفته در دهلیز

 آفتاب شهر بی آواز ما، باید

 ش را در خلیج خون سرخ ما بلرزاندای روشنهاریشه

 ستهاباغ فردا، در دل شب

 

 .گرامی و جاودانه باد رزمان اواو و همیاد 

 

مایش حادثه در ویشیسعید سلطان پور ـ ن  
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(1358) هنرهای دراماتیک یش در دانشکدهاسعید به روایت یکی از شاگردان  

نام سعید برای من مترادف است با بازگشت به زمان انقالب و بی اختیار دوران بهار 

و ورود به  گردم به دوران جوانیمی باز ،پیر کند و منِمی تداعیبرایم کوتاه آزادی را 

شعرهای سعید را در  58استادان آن بود. پیش از سال  که سعید جزءِای دانشکده

بودم و شعرهایش را هم شنیده بودم با صدای رسا، های جلد سفید خوانده کتاب

ش در زندان و اش و به سبب شخصیت جهانی و مقاومتاانقالبی و گیرا و جذاب

 کردم. می شابیرون تحسین

ما بود. با دیدن او این تحسین تبدیل به  یژوری دانشکدهاو جزء هیأت 1358سال 

شد و او برایم تبدیل می شتر و بیشتراو بیی دیدن هر روزه ستایش شد. ستایشی که با

ز نظیرش را در شد که هنوز جای خود را دارد. او انسانی بود که هرگای به اسطوره

توانم بگویم که می تام. به یقین هرگز هم نخواهم دید. به جرأزندگی واقعی ندیده

سعید هنرمندی بود که انقالب در وجودش سرشته و با آثارش یکی بود. در سعید 

گفتار، پندار و کردارش انطباق کامل داشت و همین ویژگی بیش از هر چیز او را 

های ؛ تأثیر عمیقی بر انسانهایی که داشتتوانست با ویژگیمی کرد. سعیدمی جذاب

نخستین کسانی بود که در همان  ءجامعه و جنبش بگذارد. بنابراین جز، شاپیرامون

به  کنند؛می اش دستگیرشدر شب عروسی آغاز دوران سرکوب با توطئه و دسیسه

 رسانند. می کنند و او را به قتلمی شدت شکنجه اش
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انشعاب در اثر که  کمر سازمان سچفخا، قتل یک نفر نبود. با قتل سعید حتی ،قتل سعید

پور، انقالبی کمونیست و سعید سلطانشکست.  ؛بزرگ اقلیت و اکثریت خم شده بود

گویی، های او در آن زمان مثل سخنبود. فعالیت 57نسل انقالبی سال  هنرمند محبوب

نسل  ها وهای سازمان تأثیر زیادی در جذب تودهخوانی، سخنرانی در متینگشعر

و کوشیدن در ارتقای آگاهی  اتر خیابانیئهایی همچون تجوان داشت. به غیر از فعالیت

ارزش آثارش بیشتر  ،دن و آشنایی با اوسعید از نادر هنرمندانی بود که با دی ،طبقاتی

دیگر که این تضاد و دوگانگی و حتی بر خالف روشنفکران و هنرمندان  شد.می آشکار

 شود که آثارشان نیز رنگ ببازد.می شان، سببچندگانگی میان آثار و زندگی

مثل صمد  و است که خود در آثارش سروده استای سعید از نظر من همان پرومته

او چند صورت و  «اش بود.شاهکارش زندگی»توان گفت: می بهرنگی، در مورد او هم

اش بزند و در هر جمعیتی به رنگی در به مصلحت به چهره چند نقاب نداشت که بنا

 آید. همچنان که امروز این کار به شدت رواج دارد.

 های سعیدویژگی

     چارچوب هیج مصلحتینخستین ویژگی دلچسب سعید صداقت او بود که در 

شد هیچ جوری نمی بی قرار مثل آبی زالل بود که گنجید. مثل اقیانوسی سرکش ونمی

 آلودش.

که باز هم من هرگز جز خودش تنی شکوهمندش بود وویژگی ستودنی دیگر سعید، فر

روابط او با دانشجویان بسیار رفیقانه و دوستانه و برابر بود و ما . به جز شاملو ام.ندیده
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استاد را دوست  یزیرا کلمه. نامیدیممی به خواست خودش او را سعید یا رفیق سعید

 نداشت. 

ترین ترین تشکیالت سیاسی آن زمان بود و محبوبکه یکی از رهبران بزرگبا آن

یاد دارم از دانشکده  دانست. بهمی شاعرشاعران نسل جوان، خودش را نه رهبر و نه 

ها راشت یا پرچم سرخ را و در خیابانافمیآمد یا پرچم سازمان را برمی که بیرون

سعید  کرد.می کرد یا مثل هواداران ساده در تمامی نقاط تهران اعالمیه پخشمی حرکت

ه در جنوب کرد کمی کرد و با آب و تاب هم تعریفمی با عشق و عالقه این کار را

 زنند. می شود اما جلوی دانشگاه چماقداران او را کتکمی روهشهر با استقبال روب

تی استثنایی و دوست یشخصی ها هم شیفتهعید بسیار محبوب بود؛ حتا غیر چپس

سعید آگاهی طبقاتی  گذاشت.نمی او هرگز تبعیضی میان دانشجویان داشتنی او بودند.

بقاتی و به آگاهی ط مبارزاتی واالیی داشت. با وجود مجهز بودن یو فرهنگی و تجربه

های نگری برخی چپنظری و سطحینگری و تنگدانش هنری عمیق هرگز جزم

و ابتذال  که سعید دشمن سرسخت بورژوازیزده را نداشت. ضمن آنمذهبی جامعه

 اش بود. فرهنگی

افزاید. سعید می نظری بر عظمت سعیدبینی و تنگکران و به دور از خُردهاین بینش بی

کرد. می خوانیدر کوچه و خیابان شعر. رقصیدمی خواند ومی پور به راحتیسلطان

ی  نظرانههرگز آن نگاه تنگ بوسید ومی گرفت ومی ش را در آغوشادانشجویان

ها رقص تابو بود. زده را نسبت به روابط اجتماعی نداشت. در آن سالهای مذهبچپ

 رقصیده و حتیمی لزگی ،هاانیها زیباتر از آذربایججشن اما معروف است که سعید در
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 متوانسته آموزگار تمامی گویند اوکرده است. میمی دیگران را هم به رقص دعوت

 های بومی ایران باشد. رقص

ه به بازداشت اندیش نبود. تنها عضوی از کانون نویسندگان ایران بود کسعید مصلحت 

 های فارسی بوده، اعتراضی فیلمهنرپیشه )شهرزاد( که سابقاًشاعر زن، کبری سعیدی

او را به نوعی طرد کرده بودند.  ،نظرتنگ هایی اعضای کانون و حتی چپکند. بقیهمی

 خود انتقاد کرده و هوادار چپ شده بود. یحالی که کبری سعیدی از گذشته در

ستم بود. و این ویژگی دیده و تحتاش به انسان ستماندازهویژگی دیگر سعید، مهرِ بی

که کالس آموزش های درس او در دانشکده بیش از آنوید. کالسترامی از وجودش

 ش هم سرایتاو این عشق به شاگردان تئاتر و هنر باشد؛ کالس انسانیت و آدمیت بود

انسانیت سعید شخصیت و  ئاتر مطرح باشد؛که تاز آن کرد. برای خود من بیشترمی

آمدم. اکثریت مطلق گرفتم و به پرواز در میمی های او جاناهمیت داشت. سرکالس

 او نبودند.  نظرِستودند حتی اگر متعلق به تشکیالت یا حتی هممی سعید را ،دانشجویان

ربار سعید در آن دوران بسیار کوتاه بهار آزادی از نظر کمی و کیفی بسیار پُ یکارنامه

این همه فعالیت کرده باشد.  ،طوری که هیچ هنرمندی را نداریم که در آن دوره بود. به

موفق  کرد و در آنمی عشق و عالقه و با جان و دل کار با ؛زدمی ستهر کاری د به

به . شوندمی هنرمندان دیگر به آن دچار که معموالً ...فارغ از شهوت نام و شهرت و

سیاسی یکی از  یر مشغلهایجانی در آن دوران پُهای آذربی بایاتیطور مثال ترجمه

 توانست با آن برابری کند. می شاهکارهای ترجمه است که تنها کسی مانند شاملو
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ها باشد؛ که اغلب نامی از او بر آنسرود و شعر برای مبارزان بدون آن سرودن آن همه

خوانش شعر تنها شاملو با  ین هنرمند بزرگ است. همچنین در زمینههنری آی کارنامه

 کند.می او برابری

گو کردم. از او آموختم. در وو گفتراه و بحث ها با او زیستم هم قدم، هم مدت

شود انسانی در قامت شکوهمند او وجود خارجی داشته نمی ام. باورماش کشیدهآغوش

ژه در رابطه با ام. به ویسعید را با آن عظمت، در خواب دیده کنممی باشد. گاهی فکر

خور دمروزگاری با این غول زیبای آینده کسانی که  یدگردیسی و مسخ و استحاله

نهایت ذلت و دریوزگی برای حکومتی به اکنون  زنند ومی اند و دم از دوستی با اوودهب

 اند.خوار تن دادهخون

پیشگام چریکی ی مسلحانه زهرنرودا بر بستر مبا عید تلفیقی از لورکا، مایاکوفسکی وس

 توانست بشود و بشکوفد. می که هنوز بود

 یباید بگویم همه را مانند خود و در آینه واهم نقطه ضعفی در سعید پیدا کنم؛اگر بخ

اتر بیزار ئکرد. بعد از سعید از تمی دید و به دیگران بی اندازه اعتمادمی زیبای خود

 شدم.
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  اتر کارگریئت

ایران آقا، کارگر  عباس

  ناسیونال
 

  سعید سلطانپور :کارگردان

 محل اجرا: هر جا که جا باشد

 

 

 یمثابه به اندیشه و هنر دیگر، زمان هر از بیش طبقاتی، جوامع در

 ماندگاری برای یجادوی ایوسیله و دارد بازار مؤثر، و ارزان سالحی

 تحقیر جهت در همواره و است جهانی امپریالیسم به وابسته یطبقه

 برای کوشش شود؛می گرفته کار به عامی و محروم مردمان تحمیق و

 مردم، هوشیاری برای ایمان، از سرشار پیگیری گاهآن و بیداری

 تاریخی لیاقت و توان درک با که ستهنرمندانی آرمانی یوظیفه

 ایشان، یرفته دست از حقوق شناخت و تحلیل همچنین و مردم

 اکتساب برای و اندکرده مجهز اقدام سالح به را خود مبارزی اندیشه
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 و تحقیر بهای به آن مردمی تنظیم و "کار" یشده ربوده حقوق

 کوشند.می خویش مرگ و خون و شکنجه و زندان و تهدید

 نویسد:می اتر چنینئپور در نوعی از هنر نوعی از اندیشه در مورد تسلطان

 دلیل به بینممی نیز من و انددیده من هایاندیشه بر ثرمؤ هایانسان که گونهآن تئاتر،»

  ادبیات، و هنر یجبهه در خویش، مفاهیم اجتماعی یعرضه و مستقیم ارتباط

محروم  جوامع مردمان عمیق و سوزان هایزخم درمان و شناخت پایگاه ترینحساس

 و بپردازد طبقاتی یجبرانه روابط تفسیر به متحرک، و زنده مردم، برابر در باید و است

-همه یتوجه با را انسان کشف قابل اما پیچیده دردهای روان ترینفردی و ترینپنهان

 مستقیماً مهم، این چه اگر سازد؛ متجلی طبقات یعرصه در ملی، هایموقعیت به جانبه

 در ریشه اگر اترتئ عقالنی و عاطفی ثیراتتأ زیرا نشود، درک فرمول صورت به و

 در باشد گرفته هستی مردمی و اصولیای نمایشنامه از داشته اجتماعی و علمی تحلیلی

 . نداملتای مبارزه فرهنگ رشد جهت

 و علنی مفهومی انتظار کلمه، هر و حالت هر حرکت، هر از تئاتر در است بدیهی

 کند؛می ییدتأ را علنیای مبارزه که هاستآن یمجموعه بلکه نداریم اجتماعی

 گسترش با لحظه هر ثر،مؤ تشکلی و طبقاتی تنظیم و پرورش دلیل به که ایمجموعه

 بدان تماشاگر کهآن بدون گاه را، ثیراتتأ ثرترینمؤ تئاتر، پرسناژ ناپیدای هایخصلت

 از هاتن مهم، این و نهدمی جای بر او شخصیت در تماشاگر، آگاهی با گاه و یابد آگاهی

 رهایی و آگاهی جهت را اجتماعی ضرورتی آن هنری کارمندان که آیدبرمی اتریئت

 باید اترئت گردانندگان. دهند تعلیم را اقدام ترتیب، ره به و باشند کرده حس مردمان

 که مردمی، اعمال و تفکرات تجلیات، از و بندند ریشه ،خویش واقعیت در که دریابند
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 برای ماسکی عنوانه ب است بوده آن تحقق یپشتوانه شماریبی هاییقربان و هارنج

 آمیزحقارت ترس هستند اگر یا و نباشند مردمی یا. نبرند سود اجتماعی وجاهت

 پایدار زیرکی. کنند معین جامعه لبَقِ در را خویش تکلیف و نهند سویی به را خویش

 دوره ب دارد پنهان را مردمی ضد هایخصلت تمام است ممکن التی زمانی تا که را

 پیوند مگر تا گردند گالویز خویش منفی هایزمینه با غرورمند و مردانه و اندازند

. برگیرد مرگ و خون از اصیل ایپشتوانه و باشد رادمردانه پیوندی مردم، با ایشان

 دیگر هنرهای و تئاتر اگر باشد؛ دور نیرنگ و دروغ از خویش هنرهمانند  باید هنرمند

 متناز  که است ملت یک یهنرمندانه محصول خود هنرمند هنرمندند، انسانی محصول

 نسبت به و است سربرداشته مردم یبربادرفته آرزوهای ترینحقیقی و تریننجیب

 هنرش ملت، یمبارزه تحقق برای آن کاربرد و مردم فرهنگی ایهفرآورده حفظ

 نسبت به باز و خویش عملی و اصیل زیست نسبت به همچنین و شودمی قضاوت

 ممکن او برای مردم ایهفرآورده با برخورد اثر در که ایتازه روابط و مفاهیم کشف

 ملت فرهنگ فعال کانون به متفکر و هنرمند که است صورت این در چه شود؛می

 همواره، عمیق هایرنج روشنفکر و هنرمند اگر. افزایدمی تازه نیرویی خویش

 را مردمان یسرکوفته نیازهای و روانی هایسامانیهناب و زیستی یاولیه کمبودهای

 در آنگاه بنگرد؛ ایشدهغصب مسلم حقوق چون هاآن محرومیت به و باشد دریافته

 و ایمانی مفهوم تریناساسی مبلغ تواندمی حتی، رفتاری و بیانی هایشیوه ترینیابتدای

 پود و تار با برخورد هر در را خویش اجتماعی ثیراتتأ ایشبکه و باشد خود ینآرما

  .آید گرد مبارزه و هنر یجبهه برای تازه یارانی تا بیامیزد محیط هایآدم تفکرات

 خطر، امروز چون کنم، خطر خواهمنمی گفت و بود مردمی تفکرات مدعی تواننمی

 هنری هیچ اما و کندمی تهدید و تعقیب را مبارز انسان هموارد و است حقیقت یسایه
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 این اترئت. بگذارد تأثیر و بسوزد اجتماعی مبارز مفاهیم آتش در تواندنمی اترئت چون

 مستقیماً تواندمی و است ملموس و انسانی تشکلی که دارد دیگر هنرهای بر را امتیاز

 اگر نمایشنامه هر در. دهد شکل مبارزه و حرکت تشکل، تجمع، عینی امکانات به

 و اجتماعی یمبارزه ضرورت درک ازای تازه یمرحله به تماشاگران و پرسناژها

. داد فریب توانمی راحتی به تئاتر در. است نیافته انجام کاری هرگز ؛نرسند فرهنگی

 همین من کار گفت توانمی نبود، معتقد بدان و گفت را نویسنده تفکرات توانمی

 نیز من پس هستند مترقی مفاهیم این بگویم، صحنه روی را مفاهیم این که است

 در قدم، اولین در نه اگر جامعه، از را خود و فریفت را خود ،توجیه این با و مامترقی

 هنگامی درست اما ساخت، پیشه اندیشیعاقبت و مسالمت و کرد جدا بعدی هایقدم

 باید اکنون اترتئ. ایمزده دست تخیان به یمبزدائ عمل از خود در را مترقی مفاهیم که

 یزمینه در مردم مبارزات فردا که باشد داشته را عملکردی همان هنر، هایزمینه در

 به را ملت یک هستی از ایپاره ؛آیدمی صحنه روی که انسان هر. داشت خواهد تاریخ

 باید ترتئا. یابد امکان الزم هایبرداشت و نتایج و گردد قضاوت تا آوردمی صحنه

 انسان محیط در. بیافزاید بدان نیز را آزادی و مبارزه امکان و باشد جامعه یزنده الگوی

 و خیزندبرمی کهن سکوت خواب از دیگری از بعد یکی محروم، هایملت که امروز

 .«طلبندمی را خویش یشده غصب آزادی و حقوق

 کشد:می را به نقد اترییان مزدور و خودفروختهئاتر دولتی، و تئاو ت

 مردم هایمالیات. اندیشیممی هنری هنگفت هایبودجه به وقتی است دردناک چقدر»

 پول این...  !شودمی مصرف چگونه آبادخراب این در "کار" اضافی هایارزش و

 موجود شرایط حفظ برای تا شودمی سرازیر اترئت حضرات جیب به که است کارگران

 مدُ با و است برده فرو دولتی امکانات آخور در را خود یپوزه اداری اترتئ. بکوشند
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 و خاص عقاید تلویزیونی... اترئت شورای کند...می ترسیم را رضایت وقیحانه خود،

 . است شده سنجاق فراوان پول و بیلاتوم و رفاه به و دارد هنرمندانی بسیار بسیار

 بی نواری. بزند حرف همچنان است؛ خوابیده که وقتی حتی تواندمی )چنین هنرمندی(

 شخصی هایضرورت طبق و راحتی به. است عمل بدون و پایهبی هایحرف از پایان

 اما بشناسند مکاتب و مذاهب تمام دوست را او خواهدمی. گویدمی دروغ اداری و

 دقت و سانسور مورد در مسئولیتی او به نیست احتیاجی. است ارباب خدمتگزار عمالً

 که ستفرهنگی چنان آن دارای اصوالً زیرا شود، داده چنانیآن اترهایئت انتخاب در

 همه، این با و زندمی دست الزم ترتئا انتخاب به و کندمی عملی را نظر مورد سانسور

 خود کار و... !است سانسور سرسخت مخالفین از و... !ندارد سانسور به اعتقادی هیچ

. است گرفته فاصله ساییآمعجزه طرزهب سیاست از که داندمی !هنری صرفاً کار یک را

 و رسمی عضو اند کهنشسته...! شکستنی خاتم چند ایشان مخصوص اتاق در همیشه

 نپرس که دهندمی ایآبستره نظرات! اندمعرکه .اترندئت ژنی. ترندائت شورای رسمینیمه

 هایلیاقت و اندکرده خاصی تحصیالت ؛شناسیمنمی ما که ایدره جهنم یک در و

 هاخانم این با. است قیامت ببینند باید مردمان که تریائت یدرباره قضاوت برای ایشان

 تصویب نشیند،می اند،سرسپرده قضایا دیگر و هنر به که دیگر بمآنوکر آقای چند و

 ...کنندمی صادر خارج به را "ژرف پژوهشی" زبانیک و دلیک هم با همه و کندمی

 !... جداست سیاست از هنر که است معتقد همچنان اما دارد دستور که خوردمی سوگند

برد. می را به روی صحنه "آقا، کارگر ایران ناسیونالعباس"سعید با چنین دیدگاهی 

خود  ییک نمایش کالسیک نیست. به گفته، "آقا، کارگر ایران ناسیونالعباس"

نمایشی مستند است. مستند به این معنا که بر مبنای واقعیات زندگی یک  ،کارگردان
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شرایط اجتماعی خاص زمان اجرای نمایش به آن کارگر استوار است. نمایشی که 

 شکل و محتوا بخشیده بود.

شکند و می های مشخص هنر نمایش را در همپور در این نمایش چارچوبسلطان

 ،گران آنتابی از زندگی کارگران است. بازیآقا بازاندازد. نمایش عباسمیطرحی نو در

آقا، عباس"اند. در بازیگران خود از مردماتر نیستند. ئمشهور ت وای بازیگران حرفه

برند. می نمایش در ارتباطی متقابل با هم به سر گر واتماش "کارگر ایران ناسیونال

کنند. صحنه و سالن یکی است. این شیوه می بازیگران کار خود را در میان مردم شروع

 آورد. می وجودهگر باکار زبان مشترکی میان بازیگر و تماش

ش، نمایشی از زندگی و کار یک کارگر ناسیونال را به روی اپور و یارانلطانسعید س

ها و همه جا به اجرا یک، پارکتکناتر را در دانشگاه پلیئاتر بردند. او این تئت یصحنه

ش با اآقا و زنتندی بود متکی بر ضبط سخنان عباساین نمایش مس ؛آورد در

 یهئشان. کارگردان در ارااسباب خانهشان و آقا، خانهعباس یهایی از خانوادهعکس

است زندگی یک کارگر  بینانه دارد. خواستهاین اسناد، کنشی سیاسی و واکنشی واقع

طور مستند برای سایر کارگرانی بازسازی کند که کمابیش با این زندگی آشنا ایران را به

کوشیده است در بازسازی زندگی هستند و از چند و چون آن خبر دارند. در این زمینه 

داند که برای جانبه عرضه کند. او میطور کامل و همهامین باشد و آن را به ،این کارگر

کند، برای مردم کوچه و بازار، برای کارگران و کشاورزان، پس چه کسانی کار می

آنکه با بیآورد، اتر عامیان روی میئدر نظر دارد. او به ت ها راسطح دریافت و عالیق آن

 سرگرمی و تفریح ـ است مرسوم عامیانه اترئت در که چنانآنـ نقل زندگی محرومان 

 .آورد پدید طغیان و بیداری نمایش، این با خواهدمی بسازد،
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ها مربوط به وقایع روز است، در واقع نیشی است به اشارات او در تمامی صحنه

او نظام حکومتی را به اتوبوس آشفته و کارگزاران دولت و نهادهای مملکتی، در جایی 

کارگران جلوی  یبه جای رفتن به محله و کند که دو راننده داردتشبیه می راهیکج

جوید اتر سود میئاو از تضاد بین آدم جدی و دلقک ت کند.بارش را خالی می ،"بازار"

 .آوردزندگی به وجود می ،اترئت یو مدخلی برای ورود تماشاگر به صحنه

 ینقطه ؛کشدمی چنان آشفته است که در خیابان فریادکارگری که اخراج شده و آن

 :شروع نمایش است
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: )کارفرما( گفت: برو بیرون. گفتم ...م رو بگیرماحق ؛بگیرم وم راه روز اومدم حقوقب»

پروریم. جا داریم اژدها میچرخه؟ گفت: ما اینکارخونه به دست ما نمیمگه این 

 «م رو بگیرم پس زندگی برای من حرومه...انتونم حق: من گفتم

کردند می شدند و فکرمی مردم جمعبا فریاد او  ؛شدمی اگر نمایش در خیابان اجرا

    او ادامهرفت. ای دیگر پیش می، روال به گونهو در صحنه یک کارگر است واقعاً

 داد:می

    چکه امسقف خونه ؛نیمکمی مونتاژشوید ما می ها را که شما سواراین ماشین»... 

 «م...کنه، اخراج شدمی

 .پرسد: شما بگویید من چه کار کنممی بعد از مردم

      یکی از بازیگران شدند. تماشاگران یکی یکی وارد نمایش میبازیگران از میان 

 :گفتمی

ها این حرفکی به  پیدا کن. ایبابا جمع کن این بساطو برو برای خودت کار دیگه»

 ...«کنهمی توجه

ساله اونجا  15شه مگه کار پیدا کردن به همین سادگیه. من می آقا مگه کار پیدا»

 ...«بودم

 برو حقتو از بیمه بگیر ،بودی که ب بیمهخُ -

 ...بابا بیمه کجا بود -
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ها شدند. یکی یکی افرادی که به آنمی تا افراد جمع شدمی طور بداهه کاربعد همین

  مشکالت خودش را سشدند و هر کمی شده بود که چه بگویند وارد صحنهگفته 

 .شدندمی بازیگر وارد صحنه یا بیشتر نفر 18گفت. تا می

 

در برخی اجراها دلقک است که  ش اول نمایش،. محور بخنمایش دو بخش داشت

رابطه با ها نه در د. دلقک در برخی لحظهرکمی پور نقش او را بازیسعید سلطان خود

به قصد خنداندن، بلکه برای دادن دیدی نقادانه به  ل جاری محیط و نه صرفاًمسائ

های ک این نمایش شبیه مبارک در نمایشکند. دلقمی تماشاگران است که شوخی

  بر لبان اوای کند و خندهمی تماشاگر را جذب نمایش ،روحوضی با طنازی خاص

 بازی "مستبد"و  "مستند"کند یا با کلمات می یشوخ "پایتخت" یکلمه نشاند. بامی

ها به قصد تنشود اما ممی آقا، موفق به خنداندن مردمکند. دلقک نمایش عباسمی
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برخورد با موضوع از  یآورد. خود موضوع و نحوهنمیخنداندن دیگران بازی در

 دارد. میجانب دلقک است که تماشگر را به خنده وا

فضای  ،ل اجتماعی روزپرده از مسائحال بیعین ظریف و در سعید بسیار زیرکانه و

نشان از جسارت هنری و سیاسی  ،های مختلف نمایشکند. بخشمی کمیکی ایجاد

سیاسی روز است که  ـل جاری زندگی اجتماعیارگردان دارد. او چنان مجذوب مسائک

 های هنری است و نه مالحظات سیاسی.ابهام در بند نه ایهام و

ل تعداد و تخیل خود را در خدمت مسائپور از جمله هنرمندانی است که اسسلطان

 هنر و نهایت آگاهی و خلوص، زند. درنمی او سنگ مردم را به سینه مردم گذاشت.

گشاید. کند که بتواند گرهی از مشکالت مردم بمی قدرت خود را به نیرویی بدل

پور در این نمایش کشد. سلطانمی به رخ ش رااتوانایی کارگردان آقا اوجنمایش عباس

برای یک ای و کارگران را به دستمایه زندگی مردم یل روزمرهشود که مسائمی موفق
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 بیافریند. ترین لحظه راانگیزانگیزترین و خشماثر هنری کند. غم

کارگر و امید برای  یگر وضع طبقهدر طول نمایش سرودها و شعارهایی که نمایان

غرض از اجرای نمایش، . شودخوانده و پخش می ؛بهروزی این رنجبران است

کردن کارگران و آگاهانیدن  ای اولیه در مستندسازی بود، تظاهراتی برای بیدارتجربه

خطاب  .باب طبع هنرپسندان نیست نمایش اصالً اند.ها بر وضعی که در آن غرقهآن

ران و برزگران است. این نمایش به آن خاطر به صحنه نیامده نجبران، کارگرنمایش، 

او خواسته بود تا با  تابید.نمینقد هنری را بر بود که به شیوه معمول نقد شود و اصوالً

ها، توان اندیشیدن به وضع و موقعیت خود و امید دگرگون کردن بازنمودن زندگی آن

 ،هد و در این کار نیز موفق بود. نمایشها بداین موقعیت دشوار و غیرعادالنه را بدان

 درها که در شرکت آندارد چنانعمل وامی تماشاگر خاص را به تفکر و احتماالً

خواندن سرود و شعار مشهود بود. البته بهتر آن بود که این نمایش در کوچه و بازار، 

به کارگردان امکان آن  یرفت ولی به گفتهروی صحنه میهها و مزارع بدر کارخانه

برای رساندن پیام خود به مخاطبان  ایپور از هر وسیلهدلیل شرایط مقدور نبود. سلطان

اگر برای هنر  کرد.حداکثر استفاده را می ؛اصلی که همان کارگران و زحمتکشان باشد

های تواند چارچوبمی ل باشیم که در هر لحظهئنمایش این حقوق طبیعی را قا

اجتماعی خود، طرحی نو بیندازد و  یمایهبشکند و زیر فشار دروندرهم مشخص را

آقا، عباس"در آن صورت  ؛رح تازه و چارچوب نوینی جای بدهدخود را در ط

 یک نمایش است. نمایشی که تازه است و تازگی امتیاز مضاعف آن است. "...کارگر

مردم، نور از تک ستاره ی ی مردم است و تودهنمایش بازتاب زندگی اجتماعی توده
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گیرد، خود آفتاب است. ارزش این نمایش تنها در رابطه با نیازهای اجتماعی مردم نمی

روی  "عباس آقا، کارگر..."تر از است زیرا اگر نمایشی صد بار کاملبه دست آمده 

ای ین اجتماعیبیننده هیچ دِ ؛داشتل جامعه نمیئبا مسا یآمد و ربط ملموسصحنه می

ننده خود موضوع نمایش است و اما در این نمایش، بی کردنمی جدان خود احساسبر و

داد که پیش از شکل و شمایل نمایش، چنین امکان می. از مردم ایخود پاره ،گرانبازی

به قصد پر کردن وقت اجرا و به جای یک سلسله رفتارهایی که ناشی از بالتکلیفی و 

کرد، شان حکم میها اگر الزم دیدند و احساس طبیعیبرخی از هنرپیشه ؛شودانجام می

 خود را آغاز در میان مردم، کار ند. بازیگرانردکمی مناسبات طبیعی با تماشاگر برقرار

، بلکه از جهت زبان مشترک از لحاظ مکانی ند. وحدت صحنه و سالن، نه صرفاًردکمی

 ید.آتماشاگر به وجود می ـبازیگر

اتر خودمان است که قبل از این هم ئخوانی سنتی تپردههمان، پیش نمایش، عمالً عشرو

لی که ئمساجا، این بخش با طرح منتها در این .زاری بودهای اللهالینفک نمایش ءجز

کند و تا ایش ورود میدر فرجام خود به متن نم ؛ی اصلی نمایش استر تحلیل، زمینهد

های قسمت یابد. طبیعتاًنمایش، ادامه می یحور عمدهبه عنوان م "آقاعباس"ظهور 

آمیزد. یعنی میست که با موضوع عینی انتقاد درهایییرین بخش اول نمایش آن پارهش

ع، وکند. بلکه وجه استهزایی نمایش، در رابطه با موضنمی ای جلوهدیگر چیز جداگانه

، خندیدناگر دیوانه هم باشد( تنها برای  یبخشد. چون انسان )حتی خود را میمعنا

 ؛د خنداندن دیگران بازی دربیاورددلقک!( اگر تنها به قص یخندد. دلقک هم )حتنمی

خورد با موضوع از ی بربلکه وجود موضوع و نحوه شودها نمیموفق به خنداندن آن
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واقع برخورد دارد. در دلقک( است که بیننده را به خنده وا می مثالًجانب یک بازیگر)

  کند.ل اجتماعی است که فضای کمیک ایجاد میئاو تلقی دلقک از مس

 

 یگرد، به سوی خانهسواری بازیگران دورهترین وجوه نمایش، اتوبوساز موفقیکی 

ی کارگرنشین شهر بروند و به خواهند به پایین شهر، به محلهآقا است. مردم میعباس

مردم  ؛کننداعتراض میبرد! مردم ها را به بازار میس آنآقا سر بزنند. اما اتوبوعباس

دخانیات،  پزخانه،سازی، بلورسازی، کورهغار، به کبریتاند به دروازهخواستهمی

ها را به توبوس، آنآباد بروند اما اچیخیا .شوش و.. یخونه، گود عربا، زاغهزنبورک

 :کنندمردم به راننده اعتراض می .بردبازار می
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 ...این که بازاره، الکردار»

 «ه بازاره، الکردار!این ک 

 آورد. مردممیهم سر از بازار در رود و باززند، میکند، دور میاتوبوس سر و ته می

  کنند:اعتراض می

  ماشین واسه مردم شاخ شده»

  ماشین واسه مردم شاخ شده

  ملت مگه اسیر شده؟!

 !«ملت مگه اسیر شده؟

رود بازار. اعتراض مردم، می ؛فته استی خود را رشدهاز پیش تعیین اما اتوبوس که راه

 ؛شود که ماشین دو تا راننده پیدا کند. فرمان اتوبوس در دست دو نفر استباعث می

 «بی .اف. گودریچ»الستیک  یشود و جماعت متوجهرود، پنچر میماشین قیقاج می

هنرمند  ،در این نمایش ه گذاشته است.را یها را در نیمهشوند که آنمریکا میآساخت 

به چنان باوری از واقعیت اجتماعی رسیده و در آن غرق شده که بیمی از صراحت 

ی خود سیاسی جامعهـ ل جاری زندگی اجتماعیئبیان ندارد. یعنی چنان مجذوب مسا

 . در بند ابهام و ایهام هنری نیست شده است که اصالً
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ش داده هایی از زندگی عباس آقا، کارگر پرسکار نمایبرش ،اترئدر بخش دوم ت

نمایش واقعی برخورد ظالمانه  ،ش. در این صحنهااز زبان خودش و زن ؛شودمی

این خانواده و سامان کار و زندگی هو ناب باربا کارگر، شرایط مسکنت کارفرما

شود. مطرح می هاهای این خانوادهآرزوها و خواست و همچنین های مشابهخانواده

چرا نباید چنان باشد و  شود تا بگوید چرا چنین است وکارگردان، گاه وارد معرکه می

 کشی و فقر و زور نباید حاکم نباشد.چرا بهره

پور از معدود هنرمندانی بود که استعداد و تخیل شکوفای هنری خود را، بی سلطان

 هنر از خود که برداشتی باـ  مردم لمسائ خدمت در و «شود فدا هنر»که هیچ بیم از آن

 هنرمندی هر از که است هنری فداکاری نوعی خود این .داد قرارـ  داشت مردم و
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اما در نهایت  درت خلق و ابداع هنر ناب را داشتلی که او قحا در. نیست ساخته

که خود از باور و اعتماد به مردم ناشی ـ  سینف باور و اعتماد به دلی،پاک ،یآگاه

ترین از سادهشود تا ریزی و اجرای این نمایش دارد؛ باعث می.ـ که در طرحشودمی

انگیزترین انگیزترین و خشمها آدم دوران ما، غمرویدادهای زندگی یکی از میلیون

این اقبال را فراهم آورده بود که  ،د. شرایط اجتماعی و فضای سیاسیبیافرینها را لحظه

وضوع به بیننده و برانگیختن که همانا القای مستقیم مود)پور دکترین هنری خسلطان

آقا و عباسمیان زندگی  ایجا که مقایسهاوست( را به طرز جامعی عرضه کند. آن

و  یک شعار «جور باشه؟!چرا باید این»آید که آید و فریاد برمیکشان پیش میبهره

  مستقیم ترین نوع شعار است.

چرا » اند که شعارِمایش را برای مردمی بازسازی کردهاین نش اپور و بازیگرانسلطان

آید. این شعار در قلب شان به شمار میزندگانی ی، گره عمده«باشه؟! جورباید این

 ی خودکاربرد خود را دارد و وظیفه ؛نشیندکند و میای خود را باز میاکثریت مردم ج

ل را در دل یا بر این سوا ،تماعیاج یزیرا قشرهای وسیع و فشرده دهدرا انجام می

 «باشه؟! جورچرا باید این»زبان دارند که 

ترین روشنفکران جامعه است که به سوی کارگران در پور خود کنایه از دلباختهسلطان

ز همان راه ه جاند. اکنون آن غریبی طبقاتی سپری شده است و سرانجام، راهی بشتاب

 غایی، وحدانیت خویش با خویش.چارهه، انگار نیست. راه دیرین و دیرین
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 ؛س آقا، مورد محبت قرار گرفته استنباید چنین تلقی شود که عبا ،در این نمایش

حیات  یدر نوع خود( هستهتیمار نیاز ندارد زیرا عباس آقا )عباس آقا به محبت و 

 و طلب دست که تیمار، دست نه دلباخته، روشنفکر. ماست دوران اجتماعیـ سیاسی

 بی که داندمی خود دلباخته، روشنفکر. کندمی دراز آقاعباس  سوی به جوییکمک

 را خود خودش نیابد؛ پیوند به راهی اگر سرانجام و است انتزاعی وجودی آقا، عباس

ش جز در خاک وجود اهای حیاتکه ریشه داندمی دلباخته روشنفکر. فرسود خواهد

  تواند بارور شود.ها، نمیعباس آقا

  تواند بخشی از یک رمان باشد.اجتماعی عباس آقا می ـهر لحظه از زندگی عاطفی

  صدای عباس آقا:

کردیم.  قصاب خونه. بعد مارو فرستادن بلورسازی. شیش هفت سال هم اونجا کار»

رفت به انگشتای پام که ریخت زمین. شیشه داغ داغ فرو میکفش نداشتیم. شیشه می

تریلی. بعد کاری. روکنی. سیمانبعد خیاطی. بعد بنایی. چاهفاشی، سوختم. بعد کمی

 «ناسیونال سال چهل و شش بود...رفتیم ایران

 سرود همسرایان:

  عمری در کار، عمری در کار، عمری در کار»

 ...«هی خسته، گاهی بیمار، گاهی بیکارگا
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هجو( نقاب  بهکارفرما و ایادی او که در نمایش) در کارخانه، عباس آقا در برابر 

که باعث مقاومت عباس  گیرد. موضوعاتیقرار می ؛شوندجانوران بر چهره، نمودار می

های گوناگون دارد. از گرفتن خون کارگران به منظور فرستادن برای شکل ؛شودآقا می

شب. گمان  11دستشویی بعد از  بهای آمریکایی جنگ ویتنام، تا بسته شدن درزخمی

خواب بادا کارگر خسته و بیشود که مب در دستشویی بسته میش 11برم از ساعت می

  جا به چرت بیفتد و به خواب رود.در آن

دوش دیگر کارگران به مقابله با کارفرما بیند جز این که همنمی ایعباس آقا چاره

بعد برای مبارزه،  ایبه دنبال راه چاره ؛کندبپردازد. او در تضادی که با کارفرما پیدا می

ها و تعیین زمان مشخص برای رفتن به دستشویی، دست به ابتکار از بستن دستشویی

تر کارگران و بیش گویی کارفرماها که جهت استثماررکمیکی برای مقابله با این زو
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 ایکند. عباس آقا از دستشویی تا محل کار خود را لولهپیدا می ؛هاستتوهین به آن

ی گذاشت و آن را به نزدیک دستگاهی که رویش کار قیف ،کشید و در انتهای لوله

خود را ترک نکند!  محل کار ،آورد تا هر وقت که احتیاج به دستشویی داشت ؛کردمی

 و در واقع برای تولید ارزش اضافی بیشتر از وقت خود نیز بکاهد.

 

کند زیرا چون توپی در صنفی و سپس سیاسی پیدا می یاین حرکت عباس آقا جنبه

در میان کارگران ایجاد کرد که باعث تمسخر  ایکارخانه پیچید و آن چنان ولوله

بر آن به گوش کارفرماها رسید و که خ کارفرما توسط کارگران گردید و هنگامی

جود آورد به ناسیونال به وایرانهای کارگران ثیری که این حرکت نمادین در تودهأت
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اش با کارفرما، دوشانسرعت او را اخراج و از کارخانه بیرون راندند. تضاد او و هم

ل دست و ئکشد. عباس آقا دیگر الک مساش میای زندگانی خانوادگیپرده بر فاجعه

پاگیر خانوادگی را شکسته است و از آن همه ستم که بر او رفته، انبانی از نفرت به 

انفجار  یاز عشق به کارگران فراهم آورده است. جامعه در آستانهکارفرما و دشتی 

موج اعتراض جامعه به ستم تظاهرات. عباس آقا در موج و اعتصابات ،اعتراضات :است

  شود.های دیگرانی چون خود غرق میو تجاوز و بیگانه، در شانه

 ، دست توست "

  شناسد.دستی که کار را می

  د.شناسکودک و لبخند را می

  شناسد.رودخانه و صبح و ستاره را می

 دستی که بر زخم رفیق

  یکپاره نوازش است

  گیردمیدستی که پرچم خون بر

  روددر رگبار پیش می

  "غلتد...درخون می

آیند. حرکت میدرسر دست بازیگران به حرکت  تظاهرات در صحنه، پالکاردها بر

بگشاید. سرود و حرکت. حرکت به درون  شود تا راه به سالننهایی در صحنه آغاز می

صدایی در کند. همسرود، سرایت می .شوندگرد یکی میمردم، مردم و بازیگران دوره
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 یخوانان. نمایش و زندگی، زندگی و نمایش. نمایش به زمینهسرود با سالن. همه

نمایش در قلب مردم  گیرد.نمی کند. نمایش پایاناصلی خود، به زندگی رسوخ می

رود. نمایش با مردم به کارخانه نمایش به میان مردم به خیابان می .وان شده استر

تر ایران( سالن ورزش ائت تاریخدر  ایرقم بی سابقهرود. دو تا سه هزار تماشاچی )می

ترین گرد، پرشکوهکند .بازیگران دورهیو هیجان م تکنیک را غرق در شوردانشگاه پلی

و اشک های مردم هزاران تماشاگر، توده اند.ان را از مردم دریافتهاتر ایرئتاریخ ت یهدیه

 ...شد دیگر در قلب مردم متولد بار اترئشوق در چشمان. ت

 

تکنیک، ی سالن ورزش پلیجوانی بر آخرین پله ،در یکی از اجراهای این نمایش

 زند:کند و فریاد میهایش را باالی سرش گره میمشت
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ی کارگرها از شما، کارم. من از شما، من از طرف همهنجارم، منبتمن یک کارگرم،  -

 1... متشکرم.رسانیدارگرها را به گوش مردم میما، حرف ک به خاطر این که درد

   خطر بزرگی را گوشزد ،گذاریین نمایشی با چنین سطح تماشگر و اثراجرای چن

ه محل اجرای نمایش حمله شد ادامه یابد. ب ؛شدمی کرد. خطری که نباید اجازه دادهمی

 تا جلوی اجرای آن گرفته شود.

 

 

                                                           

 1357منبع روزنامه آیندگان اردیبهشت  -1 
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منتشر شده  62که در پیغام امروز شماره  "گردان نمایش مستنددوره یدسته"ی در نامه

 طوالنی چنین گزارش شده است:ای ماجرای حمله به نمایش پس از مقدمه ؛است

 یگروهی وابسته، در بیست و دومین شب اجرای نمایش 26/2/58در تاریخ 

های کنها به دست کارچاقکارفرمایی و دزد و فاسد االخالق که از نظر ما نخ آن

با رخنه در میان جمعی کارگر بی بهره از  ؛عوامل ارتجاع داخلی و خارجی بسته است

ورودی دانشکده به میان بیش از هزار نفر  بآگاهی طبقاتی پس از یورش به در

گذشت به هم می نمایش را که ساعتی از اجرای آن د وتماشاگر نمایش هجوم بردن

 مد گفته شد و خواسته شد حتیآها خوشگروه نمایش به آن فکه از طرریختند. با آن

نمایش  یکشان به میدانچهبعد نظر خود را برای مردم بگویند؛ نعره نمایش را ببینند و

بر  مرگ"و  "پاره بشه بایدفیلم "دند کرمی وار تکرارطوطی حالی که ریختند و در

 هر فاشیسم کوفتند. مُی وحشیانه خود، با خون بازیگران بر حمله "کمونیست

ترین . کثیفحال اجراست درای مهادانستند چه برننمی شدگان حتیاین تحریک

را  چندان که حیرت مردم. هنری به زبان راندند ها را در محیطی فرهنگی ودشنام

پیکر زنان را  ،نام اسالم زیر سرپوشِ گران زن و مرد حمله کردند وانگیختند. به بازیبر

تهدید کردند.  گر را دریدند و بازیگران را به تجاوزازیر پنجه گرفتند. پیراهن زنی تماش

وسایل نمایش را پاره کردند و شکستند. سکوهای چوبی را خرد کردند.  ها وپرده

های دانشکده را خرد کردند و فرو ایش را کندند. شیشهچوبدست پالکاردهای نم

ها را ربودند و بردند. تماشاگران صوتژکتورها را زیر پا له کردند و ضبطریختند. پرو



 ی سعید سلطان پور     یادنامه

89 

 

به  دو بازیگر ، بازیگران را فروکوفتند.آهنیی با چماق و میله و ندتفرا به دشنام گر

مل ت عتحها از آنیکی  ،پس از انتقال به درمانگاه احسان دند ویسختی آسیب د

جم همه اکه گروه مهاکنون بستری است. پس از آنجراحی ترمیمی قرار گرفت که هم

موران بی سالح به ؛ تازه مأمردم را مصدوم کردند بازیگران و در هم کوفتند و اچیز ر

موران مسلح با تیراندازی سیب افتاد، مأها از آکه آب خوب ،تماشا آمدند و پیامد آن

چنان سازمان یافته بود که صطالح متفرق کردند. این تهاجم آناهوایی مهاجمان را به 

 اتوبوس منتظر مهاجمان بودند. 5حتی 

 چماقداران یحمله
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هزار  45در انتها نیز گروه نمایش از طرف مردم حاضر در دانشکده و بیش از 

حکوم م ها راسکوت دولت و کمیتهتماشاگری که تا آن زمان نمایش را دیده بودند 

 :و هشدار داده بودند کهکرده 

، دموکراتی نبخشیم... انقالب ، مفهومبه وحدت ملی اگر بیش از پیش متشکل نشویم و

شد که به  مدرگیر جنگی داخلی خواهینکوبیم در هم آن اگر ابعادی فاشیستی یافته که 

 مریکا و اسرائیل منجر خواهد شد. آ هتحکیم مواضع امپریالیسم و به ویژ

ناسیونال و بازیگر نقش عباس  کارگر ایران عباس صالحی ،نمایش پس از اجرای این

گیرد. اخراج قرار می او مستند شده، مورد تهدید و اتر از روی زندگی واقعیئکه ت آقا

باره درینای پور در مصاحبهشوند. سعید سلطانمی ش به مرگ تهدیدافرزندان حتی

 گوید:می چنین

هرگز چنین  آید؛می )عباس آقا( پیشناراحتی برای یک کارگرم این همه دانستمی اگر»

       بردم یا الاقل عباس آقا را با اسم مستعار به صحنهنمی نمایشی را روی صحنه

عباس آقا و محل زندگی و ی شناسنامه نیتی که داشتیم حتی... اما با حسنفرستادیممی

چه که اما آن ن نمایش اعتقاد داشتیممستند بود منعکس کردیم. زیرا به کار او را عیناً

ت از مشکالای گوشه قا کارگر ایران ناسیونال پیش آمد؛نمایش عباس آ برای بازیگران

 اسی جامعه است.های اسو موانع ارتجاع در برابر آزادی
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، چه به عنوان منطق برای بعضی از کارگران ایران ناسیونال تبلیغ شدهرسد آنمی به نظر

داری دیگر وجود ندارد. هایی از این قبیل که سرمایهکرده است. حرف تحریکها را آن

بنابراین دلیلی . اندداران از ایران رفتهکنیم و سرمایهمی ساعت کار 6اما حاال روزی 

داشته باشد. نقشی  ؛کندمی داری انتقادعباس آقا در نمایش که از سرمایه ندارد که

کدام ، هیچاندهزار کارگر که تاکنون نمایش را دیده 45که از حدود  خیلی عجیب است

عقیده  زادیی آاند. رویدادهایی در زمینهل نسبت به اجرای آن اعتراض نکردهتا به حا

افتد و دولت در قبال تمام این وقایع سکوت کرده است. می این روزها اتفاق ،و بیان

ن هم موقعی که آ ؛ترین نوع سانسور استاین سکوت دولت به نظر من بزرگ

 «داری را قدرت ببخشد.رود تا سرمایهپرچم اسالم را برداشته و می ،فاشیستم
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وید: گمی چنین ؛در مورد حمالتی که به او شده بودای در مصاحبهنیز عباس صالحی 

ناسیونال به خاطر بازی گروهی از کارگران ایران پیش از سوی یشنبه هفتهروز چهار

 دیتهد موضوع و کردم مراجعهکارخانه   یقتل شدم. به کمیتهدر نمایش تهدید به 

 بهتر. میکن محافظت کارخانه در تو جان از میتوانینم گفتند. گفتم هاآن به را یجان

   بتیغ دیینگو بعداً تا دیبده یانوشته الاقل گفتم. ییاین سرکار یروز چند است

 .است خارج ما یعهده از کار نیا گفتند. یاکرده

 .دهمیم  نشان اترئت یصحنه در را امیواقع یزندگ که است نیا من جرم

 من. است ریاخ انقالب آغاز تا یسالگ هفت از من یزندگ سرگذشت یهمه نیا تازه

     اما است گرید کارگر هاونیلیم و صدها یزندگ از بهتر امیزندگ که دارم اذعان

 از من. امنداشته بتیمص و یبدبخت و نبوده بارفالکت امگذشته که ندیبگو توانندینم

 از و باشم؟ نداشته یزندگ و خانه یعنی. شدم ونالیناس رانیا کارخانه وارد 46 سال

 ؛رمیبگ حقوق تومان 4500 از کمتر دیبا سال 12 از پس ؟یزندگ انیب حق بدتر همه

 ...بدهم دست از هم را امیکارگر

 که یکسان به ییجوابگو یبرا را یبانک وام به مربوط سند کی نجایا در یصالح عباس

 اشیحقوق شیف و برات و سفته یمقدار زین و اشخانه یبرا اند زده او به ییهاتهمت

 زین میهابچه حتا که اندگفته محل در و ندارم یجان نیمأت دیکن باور. کندیم ارائه را

  .هستند یکشتن
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