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 اشرف دھقانی

  ٢٠١۶ اکتوبر ١٩
 

  ! صداھای ماندگار
ر شنيدن صدائی از عزيزان و عزيز محبوبی پس از سال ھای طوالنی که از شھادت سرخ آنان می گذرد ، آن ھم به طو

غيرمترقبه که چنين انتظاری ھم نداشتی، دنيائی از شعف و ھيجان و احساساتی که به سختی قابل توصيفند به وجود می 

 برادر انقالبی ام بھروز دھقانی را زنده تر ۀًاخيرا نوارھائی به دستم رسيده که يکی از آن ھا حضور ھميشه زند. آورد

چشمانم را می بندم و در حالی که به شعر خوانی روان و سرشار از . ھداز ھر وقت ديگر در مقابل چشمانم قرار می د

او را در اتاقش با ميز تحرير .  متين، نجيب و مھربان بھروز را می بينمۀچھر  احساسات انقالبی او گوش می دھم

می بينم . نمکشودارش در يک سمت، سه تارش تکيه داده بر ديوار در کنار گرام و صفحه ھای بزرگ موسيقی اش می بي

که با جمعی از رفقای جوان تر از خود روی زمين نشسته و با شوری سرشار از زندگی ، آن شعرھا را می خواند و من 

      .دم در اتاق سرا پا گوش ايستاده ام

 مصمم و ۀبا شنيدن اين صدا بالفاصله چھر. در نواری ديگر صدای رفيق فدائی گرانقدر ، مناف فلکی ضبط شده است

 آن جا که رفقای پسر را در انتظار بازجوئی يک به يک در صندلی ھائی می نشاندند و ما -   او در راھرو اوينۀنج ديدر

آن لحظه ای .  برايم تداعی شد-  به بھانه ای از آن راھرو می گذشتيم و به دور از چشم ساواکی ھا رفيقی را می ديديم

حيف، حيف، با ! اشرف: يجان به سويم خيز برداشت و نامم را صدا زدبرايم تداعی شد که مناف عزيز با ديدن من با ھ

 در زندان قصر شنيدم که ١٣۵٠چند ماه بعد در ھمان سال . غم و اندوه فراوان ، حيف که فرصت و امکان صحبت نبود

 ۀيدادگاه را به صحنمناف در بيدادگاه شاه به چنان دفاعی از کارگران، طبقه ای که خود متعلق به آن بود پرداخته که آن ب

و بعد در ھمان زندان در زمانی که خبر اعدامش را شنيديم ، ...  دادستان و قاضی و کليت رژيم شاه تبديل کردهۀمحاکم

به ياد اين چريک فدائی خلق و ديگر چريکھای فدائی خلق ھمراھش که سرود زندگی بر لب به ميدان تيرباران چيتگر 

و روح انگيز ) سعادتی( کاظم ۀو خاطرات قبل از زندان، کوه رفتن، جمع دوستان در خاناين ھا . رفتند، سرود خوانديم

 ۀِھمه و ھمه با شنيدن صدای اين رفيق کارگر وفادار به آرمان ھای طبق ... که مناف ھم يکی از آن ھا بود) دھقانی(

  .خود، برايم زنده شدند

ولی متأسفانه نتوانستم به . سعادتی را ھم در اين نوارھا بشنوماميدوار بودم صدای يکی از عزيزترين ھايم يعنی کاظم 

صابر " ھوپ ھوپ نامه"در يک مورد يکی از ياران از .  صداھای موجود در اين نوارھا را شناسائی کنمۀدرستی ھم

ف مشترک متل ھا و چيستان ھا، تألي(يک شعر حماسی را با صدائی رسا می خواند و از کتاب تاپماجاالر و قوشماجاالر 
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با شنيدن اين صدا، ھم به ياد کاظم و ھم به ياد شاگردان پيشين . قطعاتی را نقل می کند) صمد بھرنگی و بھروز دھقانی

بھروز و صمد و دوستان جوان مشترک آن ھا می افتم و تصوير رفقای شھيدی چون محمد تقی زاده، اصغر عرب 

  آيا اين صدا متعلق به يکی از اين عزيزان است؟. ظاھر می شوندھريسی، عبدهللا افسری، جعفر اردبيلچی در مقابلم 

ُاھل ترکيه به ايران آمده و  با تحقيقاتی که در مورد اين نوارھا کردم ، متوجه شدم که در دوره ای يک پژوھشگر مبارز

ی يا يک نفر ديگر ئ ُالبته اين که آن فرد مبارز ترکيه. با رفيق بھروز دھقانی و دوستانش در ارتباط قرار گرفته است

ًولی در اين نوارھا کامال مشخص است که ضبط صداھا . نوار ھای موجود را ضبط کرده است ، برای من روشن نيست

ُمند به فولکلور آذربايجان صورت گرفته ، کسی که زبان ترکی اش با زبان ترکی در ارتباط با يک پژوھشگر و عالقه ُ

برخورد با او نيز نشان می دھد که وی تازه با جمع دوستان بھروز آشنا شده .  باشدرايج در آذربايجان ايران متفاوت می

توضيح می دھد که آن را رفيق صمد بھرنگی در ده  ًمثال در بخشی از نوارھا رفيق مناف در مورد داستانی به او. است

 در تماس قرار ء آمده و با رفقااالتی مطرح می کند که نشان می دھد که وی از محيطی ديگرؤنوشته است؛ يا او خود س

  .  گرفته است

در يک بخش از نوارھا صدای شاگردان رفيق بھروز را می شنويم که به دوره ای تعلق دارد که او در آذرشھر در 

  . دبيرستانی که از دھات اطراف ھم به آن جا می آمدند ، تدريس می کرد

مند به فولکلور آذربايجان را به کالس  آيد اين است که رفيق بھروز آن فرد پژوھشگر و عالقهآن چه از نوارھا بر می

باياتی   فولکلوريک آذربايجان، ۀاين نوجوانان ھريک از گنجين. درس خود برده و او را با شاگردانش آشنا کرده است

ن آذربايجان و يا از ارھائی در وصف مبارز، چيستان، متل يا داستانی را تعريف می کنند؛ ھمچنين شع)شعر دو بيتی(

ُشعرھای به ترکی ترجمه شده از شاعران بزرگ ايران توسط رفيق صمد بھرنگی و يا شعری ترکی از اوختای  رفيق (ُ

در آن جا فرد مزبور از شاگردان، اسم، شھرت، سن و اين که اھل کجا ھستند را می . را می خوانند) عليرضا نابدل

از اين جا معلوم می شود که ضبط . دارد  سال١٧ است و ١٣٣١د شاگردی می گويد که متولد سال در يک مور. پرسد

ً يعنی يک سال پس از شھادت رفيق صمد بھرنگی صورت گرفته؛ و فرد مزبور ھم اصوال ١٣۴٨اين نوارھا در سال 

ا صميمی ترين و نزديک ترين دوست  نقاط ، به ديدار دوستان صمد آمده و با پيچيدن آوازه صمد بھرنگی در اقصبايد با

 ، بھروز در ارتباط با شکل دھی به جريان چريکھای فدائی ١٣۴٨در سال . او يعنی بھروز دھقانی تماس گرفته است

بيشتر در رابطه با ( آثار انقالبی ۀًخلق ، شديدا از يک طرف دست اندر کار تحقيقات عينی ، نوشتن مقاله و ترجم

 انقالبی و سازماندھی نزديکان خود مشغول –بود و از طرف ديگر به تربيت سياسی ) ای التينمريکاتجارب انقالبيون 

 اين وظايف ، مانع از آن نبود که او در رواج ادبيات مردمی و شعرھای ارزشمندی که توسط شعرای ۀاما انجام ھم. بود

  .انقالبی و مترقی آذربايجان سروده شده ، لحظه ای غفلت ورزد

 که رضا خان قلدر توسط انگليسی ھا به تخت شاھی نشست ، زبان ١٢٩٩ می دانيم با کودتای انگليسی ھمانطور که

ًغير رسمی اعالم شده و شديدا مورد توھين و تحقير ) به غير از فارسی(ُترکی در کنار ديگر زبان ھای مردم ايران 

ُزبان ترکی بودند از دسترس عموم خارج شدند، آثاری  آثار انقالبی و مترقی که به ۀبا اين اقدام ارتجاعی ، ھم. واقع شد

از جمله به آثار . به چند نمونه می توان اشاره کرد. که به واقع حد رشد تاريخی مردم ايران را بيانگر بوده و ھستند

گران قرن  وی ، ياد آور روشنۀانديشمند مترقی ايران، ميرزا فتحعلی آخوند زاده که نوشته ھای فيلسوفانه و خرد گرايان

ھيجده غرب می باشد؛ آثار نويسندگان و شعرائی چون ميرزا علی اکبر صابر که انقالبيون مشروطه در سنگرھای 

ھمچنين بايد از .   مسلحانه عليه استبداد ، آن ھا را می خواندند و از آن ھا شور انقالبی ھر چه بيشتری می يافتندۀمبارز

بستری به عنوان يک انسان ضد امپرياليسم و مدافع سوسياليسم، شاعری شعرھای مترقی، صميمی و طنزآميز معجز ش
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که در تمام طول عمرش عليه آخوندھای مرتجع و جھل و خرافاتی که آن ھا می پراکندند ، مبارزه کرد، کسی که در 

و نوشته ھای اين آثار .  خود ، يکی از پيشقراوالن مدافع حقوق زنان بود ، ياد نمودۀً شديدا مردساالر دورۀجامع

آن ھا بيانگر جلوه ای از تاريخ مردم ايران می . ُارزشمند ديگر به زبان ترکی به واقع به مردم سراسر ايران تعلق دارند

ِ شان می توانستند در رشد و اعتالی فرھنگ و آگاھی توده ھای تحت ستم در سراسر ۀباشند که در صورت نشر آزادان
رفيق بھروز که به عظمت و اھميت چنين .  کنندأًايران نقش بزرگ خود را وسيعا ايف" به يغمای امپرياليسم رفته"ِکشور 

 و به فولکلوريک آذربايجان و قدر و عزت آن را نيز به خوبی می شناخت ۀآثاری واقف بود و از طرف ديگر گنجين

ن دسترسی به اين گنجينه ُزبان ترکی نيز به عنوان زبان مادری خود عشق می ورزيد، به طرق مختلف می کوشيد امکا

  .ُو ھمچنين دست يابی به آثار ارزشمند نويسندگان و شعرائی که به زبان ترکی نوشته اند را به سھم خود فراھم آورد

ھمچنين از کسانی که سال ھا آن ھا را حفظ کرده  در اين جا از رفقائی که اين نوارھا را در اختيار من قرار دادند و

 اين نوارھا کليپ ۀھمچنين بايد از رفقائی سپاسگزاری کنم که از مجموع. ن خود را ابراز می کنمبودند ، سپاس و امتنا

  .ھائی تھيه کرده اند که به تدريج در اختيار بينندگان قرار داده خواھند شد

  

    ١٣٩۵ ]ميزان[مھر ماه

  

  

  

  

 

 

 
 


