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  اشرف دھقانی

  ٢٠١۶ جنوری ١١
 

 !"گاردين" ۀ در روزنام"صمد بھرنگی"ی "ماھی سياه کوچولو"
  

 ۀ، صفحصمد بھرنگیی نويسنده و معلم انقالبی، "کوچولوماھی سياه ) "٢٠١۵مبر دھم نو ( امسال]قوس[در آذر ماه

، ديويد آلموند گاردين را به خود اختصاص داد؛ و به قول ۀجھان يعنی روزنام ھای روزنامهيکی از معتبرترين 

ی جذاب ، اين کتاب را به ا  در بريتانيا که با نوشتن مقدمه”بت اسپا“نووليست و استاد آموزش نويسندگی در دانشگاه 

 ۀ بريتانيا معرفی کرده است، حاال ماھی سياه کوچولو شناکنان خود را به ساحل انگلستان نيز رسانده و جامعۀجامع

 .بريتانيا را با خود آشنا کرده است

ً گاردين ھمراه با تصاويری که فرشيد مثقالی برای اين کتاب کشيده و مسلما در ۀحضور ماھی سياه کوچولو در روزنام

ھر چند .  ی پر اھميت و در خور توجه استا ه بيشتر خوانندگان اين روزنامه مؤثر می باشند، واقعهجلب توجه ھر چ

ی نيز پخش شده بود ولی معرفی ا پيش از اين نيز به زبان انگليسی ترجمه شده و در محدوده" ماھی سياه کوچولو"

ه کوچولو تا به آن حد از مرزھای ايران  بيانگر آن است که محبوبيت عظيم ماھی سياگاردين انگليسی آن در ۀترجم

 که متعلق به جھان گاردينی چون ا فراتر رفته و اھميت آن با چنان گستردگی آشکار و مطرح گشته است که روزنامه

ً که مسلما در غير اين صورت به دليل ماھيت خود -  خود به معرفی آن پرداخته است ۀ است نيز به نوبداری سرمايه

 ھای تا کنون به بسياری از زبان)  عزيز ماصمد ھای و ھمين طور ديگر کتاب(اين کتاب . ی نمی زددست به چنين کار

 اين سطور حتی کتابی منتشر شده ۀنگارند. اند شده گرفته تا ترکی و چک و پشتو و غيره ترجمه يدنیلمانی و سوادنيا از 

لمانی در مورد کتاب ماھی سياه اھای دانش آموزان  نقاشی ھا و اظھارنظرۀلمانی را ديده است که از مجموعابه زبان 

اين ھا واقعياتی ھستند که در تضاد با ھياھوھائی که گاه برخی افراد در ايران با ماھيت . کوچولو تھيه شده است

ن  و آثار او به راه انداخته و می اندازند قرار داشته و با روشنی غير قابل انکاری نشاصمد بھرنگیارتجاعی شان عليه 

، محتوای غنی و حقايق نھفته در بطن آن آثار است که بر دل خواننده نشسته و صمدمی دھند که اين، خود نوشته ھای 

اھميت اين موضوع به خصوص آن گاه .  بپردازندصمد بھرنگی آن آثار يعنی ۀباعث گشته که آن ھا به ستايش نويسند

رتجعی را از نظر بگذرانيم که گاه و بی گاه در نشريات تحت بيشتر عيان می گردد که تالش ھای افراد دست به قلم م

  . و آثار او می نويسندصمد بھرنگیسلطه رژيم جمھوری اسالمی عليه 

 در ميان صمد بھرنگیيم که مرتجعينی که قادر به درک داليل واقعی محبوبيت ا هدر رژيم جمھوری اسالمی شاھد بود

يعنی باور خلق ايران به اين که وی  (صمدن عنوان که گويا چگونگی مرگ خلق ھای مبارز ايران نيستند ، گاه با اي
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 و صمد ۀموجب چنين محبوبيتی شده است، به خيال خود برای خدشه دار کردن چھر) توسط ساواک در آراز غرق گشته

کار از  و به منظور غير مشکوک جلوه دادن مرگ او و انحراف اف  شھيد نشدصمديارانش می کوشند ثابت کنند که 

کسی " ھمکاری ۀ در سايرفسنجانی ۀ در دورآدينه ۀ از آن نوع که زمانی نشري- واقعيت امر به ھزار نيرنگ و دسيسه 

ارتباط نامبرده با (با وزارت اطالعات جمھوری اسالمی به آن توسل جست "  به آراز رفت و تنھا باز گشتصمدکه با 

صرفنظر از اين که امروز ديگر مدارک . ، دست می زنند)ر مال گشتوزارت اطالعات بعدھا در دادگاه ميکونوس نيز ب

 صمد به دست عواملی از ساواک وجود دارد اما واقعيت اين است که محبوبيت صمدو داليل محکمی مبنی بر کشته شدن 

بارز به ھيچ وجه ربطی به چگونگی مرگ او ندارد و مھر عميق اين نويسنده، معلم و انقالبی بزرگ در دل مردم م

  . زندگی اش بود صمدايران و بسياری از مردم جھان به خاطر زندگی و آثار وی می باشد؛ آخر، شاھکار

در شرايطی که شاھد تشديد حمالت قلم ) ١٣٨٨سال (ھم چنين دو سال قبل از خيزش انقالبی توده ھای تحت ستم ايران 

 که به دليل -  متعلق به جمھوری اسالمی بوديم به دستان راست و مرتجع عليه نيروھای کمونيست و چپ در نشريات

 و صمد بھرنگی باز - احساس گسترش فضای انقالبی در سطح جامعه و نياز به سرکوب قلمی آن صورت می گرفت 

ً صرفا به سازش ناپذيری او با صمداين بار سعی شد که دليل ھمه محبوبيت . آثار انقالبی اش آماج اين حمله قرار گرفتند

" راز اولتروشنفکر "تبد وقت و افکار چپ وی نسبت داده شود و گويا ھمين ھا باعث شده که او به عنوان حاکمين مس

روزگار سپری  " تحت عنوان" ھم ميھن "ۀ در نشري١٣٨۶ ]جوزا[ خرداد٩ًاين حمالت عمدتا در تاريخ . شناخته شود

  . صورت گرفتعباس ميالنی با مصاحبه، طی " روشنفکران چپۀشد

 کاذبی ۀو غيره سعی می کند چھر" تئوريسين"و " انديشمند" که مصاحبه کننده با نسبت دادن القابی چون النیعباس مي

 ادبيات و غيره به جوانان ايران معرفی و قالب کند، در ۀ يک مرجع و فرد مطلع در زمينۀاز او ساخته و وی را به مثاب

مريکا در انستيتوی ای ھا نمتعلق به نئوکا"  دموکراسی ايرانۀپروژ" يکی از مديران  مزبورۀزمان مصاحبه اش با نشري

 شاه در ارتباط با گروه ساواک ساخته ۀ در دورعباس ميالنی.  محسوب می شدستانفورد در ھوورضد کمونيستی 

 اداره می شد سيروس نھاوندی پليدی به نام ۀکه توسط شخص خود فروخت" سازمان آزاديبخش خلق ھای ايران"

 رھبر خود را در پيش گرفت و به ھمکاری با ساواک در کار جناياتش عليه ۀ و بعد در زندان، او نيز پيشدستگير شد؛

  .مريکا رفته و در آن جا سکنی گزيدامردم ايران پرداخت و پس از روی کار آمدن جمھوری اسالمی به 

يل پذيرش روشنفکران چپ در ميان  ياد شده می کوشد اين طور به خواننده القاء کند که دلمصاحبۀشخص نامبرده در 

، به خاطر بی سوادی جامعه و عدم شناخت "داليل تفوق طوالنی آن ھا بر فضای فکری جامعه"توده ھا در ايران و 

در آن  صمد بھرنگی ًخاطر بود كه مثال به ھمين: " گويا بی سواد بود و مطرح می کندۀادبيات و ھنر از طرف تود

ش، روشنفكر تراز اول شناخته ا  یفكر كارھای اندك رغم بضاعت و به شا  ارھای ادبیك اندك رغم بضاعت زمان، به

نشين به توده ھا و خدمت به ناساندن حقيقت به شکلی زيبا و دل ھنرمند نه شۀگوئی که وظيفاو در ضمن ." می شد

 گفته بود را در مورد صمد استدالل مشابه آن چه در مورد پيشرفت و ترقی جامعه بلکه خلق ھنر به خاطر ھنر است

 در زندان مقاومت  چونسعيد سلطانپور: " نيز مطرح کرده و می نويسدسعيد سلطانپورتحسين مردم از شاعر انقالب، 

ًش واقعا بضاعت بســيار اندكی ھم دارند، نوعی از ھنر، نوعی از شعرند كه از لحاظ ا  یفكر با اين كه كارھای كرده

 در اين ً اما به داليلی بركشيده می شــوند و ديگرانی كه اين وضعيت را نداشتند و اصالانگاری شگفت انگيزند، ســاده

 از سلك روشنفكری و از سلك خلقی بودن رانده می فروزانفر يا عباس اقبال آشتيانی يا مثل صديقیفكر نبودند، مثل 

يکی از " (تئوريسين مخاطب ساز"الح جای ترديد نيست که اين به اصط". كند شوند و كارھای شان اجر كافی پيدا نمی

 ھشيار و آگاه، ۀدر ھمين حد از اظھار نظراتش نيز برای خوانند)  می دھدعباس ميالنیبه " ھم ميھن "ۀالقابی که نشري
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ھم چنين توجه به موضع او در ارتباط با ديکتاتوری رژيم . بی بضاعتی مطلق فکری خود را به نمايش گذاشته است

 ايران را به زندانی برای اديبان و ھنرمندان جويای حقيقت و راستی تبديل کرده، به صورت جمھوری اسالمی که

ًاو در جھت الپوشانی ديکتاتوری شديدا قھرآميز رژيم . بارزی ماھيت اين قلم به دست مرتجع را نمايان می سازد

که خود می ی ا هسور يا به گونجمھوری اسالمی که در مقابل روشنفکران حقيقت طلب و مترقی جامعه، سد محکم سان

 کارھای دلخواه خود محروم و امکان شکوفائی استعدادھای شان را از ۀرا قرار داده و آن ھا را از ارائ" مميزی"نامند 

ن چپی ھستند که به دست ای سراسر کشور يادگار نسلی از مبارزھا انآن ھا سلب کرده است؛ و در شرايطی که خاور

انده شده اند؛ و ھم اکنون زندان ھا مملو از انقالبيون با انديشه ھا و منش ھای چپ تر خون غلرژيم جمھوری اسالمی د

ً با رضايتی که کامال از فحوای کالمش -از آن ياد می کنند " چپ سنتی" چپی که اين ھا احمقانه با عنوان -می باشند 

  : پيداست می نويسد

 وجود داشت؛ يعنی روشنفكر آن زمان تا كه ن، اين بود كه پيوند تنگاتنگی تحوالت انقالبــی ايراۀيکی از پيامدھای نتيج"

 ايران كار ۀآدم جــدی كــه در زمين ١٠شــما االن از ھر ايرانی بپرسيد كه .  را از بين برد،بودن بود انگار ھمزاد چپ

و نتيجه می گيرد که ."  داشته باشد آن ھا وجودكنم حتی يك نفر ھم چپــی در ميان كنند چه كســانی ھســتند، فكر نمی می

". فتن نــدارد گبرای االن مدت ھاســت كه چپ سنتی ايران حرفــی"گويا ديگر روزگار روشنفکران چپ سپری شده و 

 شاه و خدمتگزار کنونی نئوکان ھا به مثابه راست ترين جناح ۀ اين ھمکار ساواک در دورۀالبته اغراض حماقت گون

مريکا در انکار شدت اختناق موجود در ايران که امکان نفس کشيدن را از نيروھای چپ جامعه اھای امپرياليستی در 

سلب کرده ، نمی تواند بر کسی حتی با کمترين شعور سياسی ھم پوشيده بماند؛ و الزم نيست برای نشان دادن اين که 

 ايران از جانب ۀکه در زمينرا ی ئًاتفاقا چپ خيلی حرف ھا برای گفتن دارد به اين فرد ضدکمونيست کارھای جد

واضح است که اين خزعبالت در شرايطی .  يادآوری کرد،بسياری از روشنفکران چپ ايرانی انجام شده و می شود

 رژيم ننگ و جنايت جمھوری اسالمی صفحات خود را بی دريغ ۀمطرح می شوند که روزنامه ھای ايران، تحت سيطر

ياد قطعه ای نيز می  .می دھند و زمانی است که سنگ را بسته و سگ را رھا کرده انددر اختيار او و ھم کيشانش قرار 

ِباران ھميشه روی انسان خوب می بارد چرا که انسان بد : " از يک نويسنده نقل می کردبھروز دھقانیافتم که رفيق  ِ
  ."چتر او را برداشته است

ورانی را به خدمت می گيرند تا در ميدانی که تنھا  جمھوری اسالمی مزدھای روزنامهآری درست در شرايطی که 

سان حضور دارند ارزشمندترين آثار اديبان و ھنرمندان مبارز ايران را بی قدر و ارزش جلوه دھند، در شرايطی گکر

می باشند، معلوم می شود که تصوير " بی بضاعت "صمد بھرنگیکه ياوه می گويند که گويا کارھای ادبی و فکری 

صورت گرفته است که ی ا ه با چنان غنا و مھارت ھنرمندانصمد بھرنگیتماعی با بيانی رسا و لطيف در آثار حقايق اج

  .ی او سر باز زند"ماھی سياه کوچولو" گاردين نيز نتوانسته از اختصاص صفحه ای برای معرفی ۀحتی روزنام

 ۀ آمده است، ترجمماھی سياه کوچولواب  گاردين در رابطه با کتۀدر زير برای اطالع عموم از آن چه در روزنام

  :  گاردين نوشته شده استۀدر سر تيتر روزنام. فارسی آن را در اختيار خوانندگان قرار می دھم

   . با عکس–کتاب ھای مصور ايرانی برای کودکان : ماھی سياه کوچولو و داستان ھای ديگر

به روی کتاب ھای کودکان که از ايران بوده و با تصاوير ی را معرفی می کند که درھای خود را گالريديويد آلموند، 

اين کتاب دوست داشتنی در ايران، امروز .  باز می کندماھی سياه کوچولوحيرت آوری توضيح داده شده اند و از جمله 

  .برای اولين بار در بريتانيا در اختيار عموم قرار می گيرد
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 به حد کافی کتاب ھائی که از زبان ھای ديگر ترجمه شده باشند وجود ما می دانيم که برای کودکان ما: ديويد آلموند

  .می دانيم که کودکان ما به خاطر اين امر صداھای ديگر، تصورات و فرھنگ ھای ديگر را از دست می دھند. ندارد

.  شده استاين گالری برای متوجه کردن آگاھی عموم از وجود کتاب ھای زيبای ايرانی و تصاوير ھمراه آن ھا درست

اين کتاب مشھورترين کتاب کودکان . تصاويری که در اين صفحه مشاھده می کنيد توسط فرشيد مثقالی کشيده شده است

  . نوشته شده استصمد بھرنگی آن، ۀ خارق العادۀدر ايران است که توسط نويسند

ايرانی که در اين جا، در بريتانيا قرار  انتشارت جديد ۀ، خان"ُتی نی اول"اين کتاب برای اولين بار در بريتانيا توسط 

  .دارد، منتشر می شود

  .برای فروش عرضه کرده است" ُتی نی اول" در ميان اولين کتاب ھائی قرار دارد که ماھی سياه کوچولو

، آزادی، محدود شدگی و حد امکانات انسان را بيان می کند؛ و مثل ھمه بھترين کتاب ھای مصور، ماھی سياه کوچولو

شايد در زندگی چيزھای : " می گويدماھی سياه کوچولو.  کتاب در حين سادگی از مفھوم عميقی برخوردار استاين

 ماھی سياه کوچولو.  ماستۀاين، پيامی برای ھم."  ما استۀبيشتری وجود داشته باشند، شايد دنيا چيزی فراتر از برک

 به طرف ساحل ما ماھی سياه کوچولوباالخره .  داشته اندکتابی است که در ايران نسل ھا آن را خوانده و آن را دوست

  .شنا کرده است

 ١٣۴٩ ]قوس[ آذر

  

   خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩۴ ]قوس[ ، آذر ماه١٩٨ ۀشمار

 

 
 


