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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  )درتبعيد(انجمن قلم ايران 

  ٢٠١۶ فبروری ١٣

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )در تبعيد( اطالعيه انجمن قلم ايران

  "سھراب رحيمی"خراش مناسبت مرگ دل  به
  

  

  

 بروریيازدھم ف پنجشنبه شب ، بامداد)يدنسو( تبار ساکن مالمو ، شاعر و منتقد ادبی ايرانی»سھراب رحيمی«پيکر 

ای که باعث مرگ اين شاعر  علت حادثه.  پيدا شديدنخارج از شھر مالموی سو، در يک اتوموبيل سوخته در ٢٠١٦

  .شده، ھنوز روشن نيست

شدن يک اتومبيل در جادە  نی در جريان سوختهولفي با يک تماس ت ليس مالمووشنبه، پ پنجۀ شبی پس از نيمئھا دقيقه

  .در اين اتومبيل وجود دارد نيزليس متوجه شد که يک جسد سوخته وپ. شھر مالمو قرار گرفت» سوەداالی«
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از يک نفر ، اعالم کرد که در اين رابطه گزارشی دريافت کردە و يدن اکسپرسن سوۀ با روزناممصاحبه ایليس در وپ

با . تری در مورد چگونگی حادثه و يا دليل اين مرگ، ارائه نکرد عمل آوردە است، اما اطالعات بيش ی بهئنيز بازجو

 .بندی کند طبقه» قتل«ھا، اين حادثه را تحت عنوان  شدن نتيجۀ تحقيق است تا روشن ليس مايل واين حال پ

.  آغاز کرده بود١٣۶٨ را از سال يدن بود و ھمکاری با نشريات ايران و سو١٣۴١ ]جدی[ماه  متولد دی"سھراب"

 .نوشت نقد ادبی می يدنسردبير گاھنامه شعری اثر بود و در برخی نشريات سو، ١٣٧٧ تا ١٣٧۵ از "سھراب رحيمی"

 .بوده است) پن( يدنانجمن قلم سو وی از اعضای

 يدنیی و از سونديسو ھای متعددی از زبان فارسی به  ترجمه نيز فعال بوده و از او ترجمهۀ، در عرص"سھراب رحيمی"

 : وی عبارتند ازيدنی سو ھای فارسی به فارسی منتشر شده، از جمله برگردان به

جلسه ھيپنوز در مطب «، رمان از اميد محمودی؛ »گناه مجرمان بی«دفتر شعرھای آزيتا قھرمان؛ » سرانديپسفرنامه «

، بيژن »فروپاشی«؛ »صدای شعر«؛ »مجموعه آثار آزيتا قھرمان«مجموعه شعر آزيتا قھرمان؛ » دکتر کاليگاری

 ...و» منتخب آثار نعيمه دوستدار«عزيزی، مجموعه شعر؛ 

 : عبارتند از"سھراب"فارسی منتشر شده از    بهدنیيھای سو و ترجمه

ھا در کپنھاگ، گزيده شعرھای  زن«، ترجمه با آزيتا قھرمان؛ »روشنای تاريکی، گزيدۀ شعرھای توماس ترانسترومر«

حصار،  شھر بی«، ماری لوندکويست، برگردان با آزيتا قھرمان؛ »يک روايت ساده«، ترجمه با آزيتا قھرمان؛ »نيلز ھاو

 ...، برگردان با آزيتا قھرمان و»نتخب اشعار ماگنوس ويليام اولسونم

، رمان »کتابدار جنگ«؛ و »سفرھای ناگزير؛ مجموعه اشعار«ھای  نام  چنين دو کتاب به ، ھم"سھراب رحيمی"از 

، مجموعه »دمرھم سپي«، دفتر شعر؛ »ھای فاسد زمان ھسته«، دفتر شعر؛ »ھا خانه خواب«ھای  ی و کتابيدنزبان سو  به

، گزيده شعرھا، »ھای اجباری فصل«، دفتر شعر؛ و »رسم ھندسی ماليخوليا«، دفتر شعر؛ »ای برای تو نامه«شعر؛ 

 .اند زبان فارسی چاپ شده  به

ی ترجمه يدن از جمله ترکی، عربی، انگليسی، فارسی، اسپانيايی، فرانسوی، دانمارکی و سو چند زبان  شعرھای رحيمی به

 . اند شده

دوستان و بازماندگان و اھل قلم تسليت    را به"راب رحيمیھس"خراش  انجمن قلم ايران در تبعيد با اندوه فراوان، مرگ دل

 !دارد گويد و يادش را گرامی می می

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٦ فبروریدوازدھم 

 

 

 
 


