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 سـرآغـاز

  
گوییم در این یک سال بیش از هزار صفحه دانا گذشت. اغراق نیست اگر باز درگذشت فریبرز رئیسیک سال 

ها مراسم ... در بزرگداشت او نوشته شد. در فضای مجازی و محافل خصوصی دهه ومطلب، مقاله، شعر، خاطر

نگاری گرفته های کارگری، دانشجویی، روزنامههای گوناگون اجتماعی، از تشکلیادبود برای او برگزارشد. گروه

... از او سخن گفتند و به نیکی یاد کردند. گاهیان، اقتصاددانان، هنرمندان وانشتا شاعران و نویسندگان، د

های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیده دانا شخصیتی چندوجهی داشت و رد پای او در عرصهرئیس

یط دشوار و حتی در شرادانست. دوستان کانونی به یاد دارند که ای اصلی خود میشد. اما او کانون را خانهمی

دریغ در اش را بیی امکاناتگاه از همراهی و همکاری با کانون سر باز نزد. خانه و زندگی و همهبیماری هیچ

ها و مراسم کانون بود. در مراسم سالگرد مختاری، پوینده و گذاشت. پای ثابت تمام نشستاختیار کانون می

های کرد. با سخنان پرشور خود در نشستوجه میاش همیشه جلب تشاملو، قامت رشید و سر و وضع آراسته

و عضو متعهد کرد. جمع مشورتی، همگان را به ایستادگی در برابر سانسور، سرکوب و ستم دعوت می

را در شرایطی دانا پذیر کانون بود. در یک کالم، او برای کانون هیچ کم نگذاشت. دریغا فریبرز رئیسمسئولیت

بزرگداشتی برای او برگزار کنیم. اکنون در نخستین سالگرد درگذشت او، با انتشار  از دست دادیم که نتوانستیم

 داریم.یادش را گرامی می ؛زده و در فرصتی اندک فراهم شده استی مختصر که شتابنامهاین ویژه

 

 

 کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران

       26/12/1399 
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*«درد مشترک» یاه با دغدغهخوروشنفکری آزادی

 
 محسن حکیمی

 

چون ندیدند »مطابق معمول « ملت»دانا، دو طایفه یا، به قول حافظ، دو پس از درگذشت زنده یاد فریبرز رئیس

پردازی در مقابل یکدیگر جبهه گرفتند؛ یکی جویی و ایدئولوژی، و در پی این افسانه«حقیقت، ره افسانه زدند

راه »کرد. یکی از  ساخت که  و دیگری او را به مدافع جمهوری اسالمی تبدیل« ق کبیررفی»دانا از رئیس

سخن گفت و دیگری او را طرفدار پوتین و مدافع سرکوب خونین مردم سوریه به دست بشار اسد « دانارئیس

بود. یک  سیاسی آنها عقایدبهه داوری دربارۀ افراد بر اساس جهای دو سوی این نامید. فصل مشترکِ فرقه

دو طرف در این مورد  ادرست. اما هردانست و طرف دیگر آن را ندانا را درست میطرف عقاید سیاسی رئیس

آنهاست.  اندیشۀیا  عقیدهسازد توافق داشتند که معیار داوری دربارۀ افراد و در واقع آنچه که هویت افراد را می

 کردند. راه آن عقاید تعریف می ید آنها و طبعاً مبارزه درها را با عقابه بیان دیگر، هر دو طرف زندگی انسان

رخوردار از بیعنی حیوان « حیوان ناطق»تعریف انسان با عقیده و اندیشه همان تعریف ارسطوست که انسان را 

داند، اندیشه می« همان اندیشه»دانست. مولوی نیز در مثنوی معنوی، به پیروی از ارسطو، انسان را اندیشه می

)هیزم تونِ « هیمۀ گلخن»باشد از انسان « خار»کند، اما اگر می« گلشن»باشد انسان را « گُل»که اگر  ای

سازد. روشن است که این تعریف از انسان، تقسیم کار فکری و کار مادی و سلطۀ اولی بر دومی را حمام( می

یابد میان جودش[ ضرورت میی که ]ونخستین اجتماع»نویسد: گیرد. ارسطو در این مورد میپیش فرض می

]و  –آمیزند یمتوانند بی یکدیگر زیست کنند: ]مثالً[ زن و مرد برای بقای نسل با هم در کسانی است که نمی

یز گیاهان موجود نجانوران و  بندد که در همهاین[ نه از روی عمد و اراده، بلکه به آن انگیزۀ طبیعی صورت می

ه حکم ش بازنهند. اجتماعی که ]بعد الزم می آید[ میان کسی است که باست تا از خود چیزی همجنس خوی

ر دو در بردارست و غرض از این اجتماع آن است که هرواست و کسی که به حکم طبیعت فرمانطبیعت فرمان

و آن که جز ست روا و طبعاً خدایگان ااندیش است طبعاً فرمانامان باشند. زیرا کسی که به نیروی هوش، پیش

یکدیگرند[  بردارست و طبعاً بنده. و این دو ]چون مکملفرمان ا کارِ بدنی سودی به مردم نتواند رساندب

(. 2، ص1364های جیبی، چاپ چهارم، ، ترجمۀ حمید عنایت، کتابسیاست)ارسطو، « سودی مشترک دارند

رج کردن برده از شمول انسان، ست. در واقع ارسطو با خادار و برده اهمان برده« بنده»و « خدایگان»منظور از 

شوند و به از حیوانات متمایز می« نیروی هوش»داران و آزادمردان می داند، که با انسان بودن را مختص برده

 رانند.سودی به مردم نتوانند رساند، فرمان می« کار بدنی»حکم طبیعت بر بردگان، که جز با 

                                                 
  .، منتشر شده است377، شمارۀ «صنعت حمل و نقل»در نشریۀ  1399ین مطلب، خالصه ای است از مقاله ای که در اردیبهشت ا *
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فی نفسۀ عمل و اندیشه است( و برتری و سلطۀ اولی  پیش فرض گرفتن جدایی فکر از پراکسیس )که وحدت

اندیشه جنبه ای  -کند و به پراکسیس یا عمل بر دومی،  فکر را به مالک و شاخص انسان بودن تبدیل می

دهد. کارِ فکری، خاصه در شکل فلسفی و نظری، به امری واال  و پراکسیس به امری پست و مادون انسانی می

یابد. آن تقلیل می« کثیف»، به شکل تزهایی دربارۀ فویرباخبه گفتۀ مارکس در  شود و،حقیر تبدیل می

شود. همین فعالیت فکریِ واالیِ منفصل از خالصه می فکریبدین سان، فعالیت واال و انسانی در فعالیت 

تاد جنگ هف»شود که حافظ آن را ساز همان چیزی میپراکسیسِ پیش پا افتاده و بی اهمیت است که زمینه

های ایدئولوژیک شکل می گیرند، تا هرگونه اعتماد به نفس نامد. بر این بستر است که دوقطبیمی« و دو ملت

های درگیرِ پراکسیس رخت بربندد و آنان، به جای تکیه بر نیروی خود برای رهایی از کارِ مادیِ از وجود انسان 

پردازانِ نجات خود را در گرو پناه بردن به ایدئولوژی« دیشهفقدان فکر و ان»و « ناآگاهی»سازِ انسان، به سبب برده

عرصۀ کارِ فکریِ ببینند، نوعی پناهندگی که اگرچه آنان را به طور واقعی از چنگ بردگی برای دیگران نجات 

مینِ دهد. ستمدیدگان برای التیام درد خود به مُسکّن نیاز دارند و پناه بردن از زشان میبخشد اما تسکیننمی

، «شر -خیر»بخشد. چنین است که دوقطبی های ایدئولوژیک کارِ مادی به آسمانِ کارِ فکری آنان را تسال می

و نظایر آنها آفریده « دشمن -دوست »، «باطل -حق »، «اهریمن -اهورا »، «قابیل -هابیل »، «شیطان -خدا »

 یگر را از هرگونه حقانیت تهی کنند. شوند، تا با نسبت دادن حقانیت مطلق به  قطب نخست، قطب دمی

های ایدئولوژیک است سازیدانا  نمونۀ دیگری از همین دوگانهگیری دو طایفۀ فوق در مورد فریبرز رئیسجبهه

اعالم کند تا قطب خودش تجلی تمام « باطل»کوشد قطب مخالف خود را یکسره که بر اساس آن یک قطب می

های ئولوژی قانون صفر و صد است، یا همه یا هیچ! در تمام این دوگانهجلوه کند. قانونِ اید« حق»عیار 

ایدئولوژیک، قطب اول نمایندۀ حقیقت و درستی و نیکی است و قطب دوم نمایندۀ دروغ و ناراستی و بدی. 

سیاه. ها این گونه نیستند که یا سفیدِ سفید باشند یا سیاهِ دهند. واقعیتها اما خالف این را نشان میواقعیت

اگر حجاب جهان شمول ایدئولوژی را از روی افراد جامعه کنار بزنیم  و امکان نمایش واقعیت نهفته در پس دو 

کنندۀ هویت انسان ها نه فعالیت مغز و های ایدئولوژیک را فراهم سازیم، خواهیم دید که عامل تعیینقطبی

« حکم طبیعت»است. بدین سان، در پس  اندیشۀ صرف بلکه فعالیت توأمانِ دست و مغزِ یعنی پراکسیس

رسیم که چیز دیگری غیر از نظریۀ ارسطو را به ما نشان میواقعی ارسطو به یک حکم طبیعت  ایدئولوژیک

و فعالیت کردن در گرو ارتزاق از طبیعت و نیز مصونیت از گزند آن است و اینها ماندن و زندگی دهد: زنده می

ست، اما کار نه فقط به کمک مغز بلکه با دست. بر اساس این حکم، کارِ فکری دیگر نیز در گرو تولید یعنی کار ا

تواند از کارِ بدنی جدا باشد: برای آن که بتوانی بخوری و بیاشامی و بخوابی باید کار کنی، آن هم نه فقط نمی

ی آن همانا پراکسیس نماهای وارونهالسحر ایدئولوژی و دوقطبیبه کمک مغز بلکه با دست. بدین سان، باطل

دهد قطب ثالثی وجود یعنی وحدت درخودِ عمل و اندیشه انسان است. همین پراکسیس است که نشان می

دانا یکی از نمونه های چنین دارد که نه این است و نه آن؛ نه سفیدِ سفید است و نه سیاهِ سیاه. فریبرز رئیس

 قطب ثالثی بود. 

اش چیزی د جزئی از طبقۀ کارگر به شمار آورد. او در بهترین دوران زندگیدانا را از نظر طبقاتی می شرئیس

های بیش از یک استاد حقوق بگیر دانشگاه نبود. بعد هم که او را حتا از همین شغل هم محروم کردند به شکل

اش اقع زندگیکرد و در وپاره وقت یا قراردادهای سنار سه شاهیِ تألیف یا ترجمه برای این یا آن موسسه کار می
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دستی ذاتی زندگی کارگران رسمیِ شاغل را هم نداشت، هر چند این تنگدستی مانع گشاده« تأمین»حتا همان 

دانا شد. چنین بود که، برخالف بسیاری از روشنفکران که ایدئولوژی در اعماق جانشان ریشه دوانده، رئیساو نمی

ت عملی مشترک کنار رفتن حجاب ایدئولوژیک را ایجاب چندان ایدئولوژیک نبود و آن گاه که ضرورت فعالی

داد که دیگران او را بیشتر با کرد، گویی ترجیح میکرد مقاومت چندانی در برابر کنار رفتن این حجاب نمیمی

 پراکسیس، یعنی عمل و اندیشۀ متناظر با این عمل، بشناسند تا با ایدئولوژی و عمل ناشی از آن.

داد، ربطی به کمونیسم مارکس دانا را تشکیل میوژیک، که چهارچوب عقاید سیاسی رئیساما این حجاب ایدئول

کرد. نداشت. او به عنوان یک فعال سیاسی از موضع منافع ملی با نئولیبرالیسم و در واقع امپریالیسم مبارزه می

با امپریالیسم پیش  گرایی را تا حد ضدیتبود که ملی« مصدقی»و « ملی»دانا یک چپ به سخن دیگر، رئیس

واقعیتی وجود داشت که، همان گونه که « ضدامپریالیست»اندیشۀ این رئیس دانای  -بُرد. اما در پس عمل می

گفتم، آن گاه که ضرورت فعالیت عملی مشترک با فعاالن کارگری پیش می آمد، گرایش ایدئولوژیک او را 

کرد. با فعاالن کارگری را مشروط به همنظری با آنها نمیکرد. او رابطه و فعالیت عملیِ مشترک  با کمرنگ می

های متفاوت نشست و ها و دیدگاههای مختلف رابطه داشت. با فعاالن کارگری از نحلهکارگران فعال از طیف

اش را با دانا نه تنها رابطهکرد. رئیساش را با آنها به پذیرش دیدگاهایش منوط نمیکرد و رابطهبرخاست می

کرد بلکه در صورت لزوم هایی مخالف نظرات او داشتند مشروط به وحدت ایدئولوژیک نمینی که دیدگاهفعاال

که من خود شاهد و   –به عنوان مشت در مقابل خروار  –هایی از این واقعیت را کرد. نمونهاز آنها دفاع نیز می

 ام، در اینجا بر می شمارم. یا موضوع آنها بوده

دانا نداشت بلکه گاه های فریبرز رئیسیاسی زنده یاد جعفر پوینده نه تنها سنخیتی با دیدگاهدیدگاه های س -1

دانا به رغم نقدی که به شوروی درست نقطۀ مقابل آن بود. همین قدر کافی است که بگویم در حالی که رئیس

نامید. با این می« لیستسوسیال امپریا»دانست، پوینده این کشور را می« سوسیالیستی»داشت آن را کشوری 

کند، در این اندیشه بود فرسایی زندگی میدانست پوینده در چه شرایط سخت و تواندانا، که میهمه، رئیس

تواند به او کمک کند و اندکی از فشارهای اقتصادی زندگی او بکاهد. پوینده کار ثابتی نداشت که چه گونه می

هیچ گونه ممر معاش دیگری نداشت. با توجه به  –داد اش انجام میکه در خانه –و جز ترجمۀ کتاب و مقاله 

کرد کار می« بولدوزر»گفت، باید مثل درآمد ناچیز و غیرقابل اتکای این نوع امرار معاش، او، چنان که خود می

در کجاهای  دانند که اواش را درآورد. آنان که با او رفت و آمد داشتند میتا بتواند خرج زندگی خود و خانواده

اش بر ترجمۀ  کتاب لوکاچ به این واقعیت کرد. پوینده خود در یادداشتهایی زندگی میتهران و در چه بیغوله

را در اوج انواع فشارهای طبقاتی و در  تاریخ و آگاهی طبقاتیی کتاب ترجمه»نویسد: کند و میاشاره می

موعۀ همین فشارها بود که انگیزه و توان به پایان رساندن بدترین اوضاع مادی و روانی ادامه دادم و شاید هم مج

در همان زمانی که پوینده در زیر این فشارها مشغول ترجمۀ کتاب « ترجمۀ این کتاب را در وجودم برانگیخت.

کرد و این اختیار را کار می« های فرهنگیدفتر پژوهش»در  –شاید به عنوان مشاور  –دانا لوکاچ بود، رئیس

دانست پوینده از دانا، با آن که میه مترجمانِ مطالب مربوط به پروژۀ زیرنظرش را انتخاب کند. رئیسداشت ک

ای در انتخاب او به عنوان یکی دانست، لحظهاندیشد، اما چون شرایط زندگی او را مینظر سیاسی چه گونه می

نکرد. از قضا، همان روزی که پوینده را  از این مترجمان و درواقع کمک به پوینده برای گذران زندگی او تردید

قرارِ کاری داشت. « دفتر پژوهش های فرهنگی»دانا در همان در خیابان ربودند و بردند و خفه کردند، با رئیس
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کمیتۀ دفاع از حقوق »و چه در « کانون نویسندگان ایران»پس از این قتل نیز یکی از کسانی که، چه در 

ای در دفاع از حق حیات پایمال شدۀ جعفر پوینده ) و نیز محمد مختاری( لحظه« یاقربانیان قتل های زنجیره

 دانا بود.از پا ننشست، فریبرز رئیس

زاده طاهر کرج سه نفر از سپاری او در امام، در مراسم به خاک1377آذر  18پس از قتل جعفر پوینده در  -2

دانا. بعدها به اشرف درویشیان، من و فریبرز رئیساعضای کانون نویسندگان سخنرانی کردند: به ترتیب علی

دانا بود. او می دانست که درویشیان و من در کانون نویسندگان نظرم رسید که شاید این ترتیب خواست رئیس

مان ممکن است به سیم ترین دوستان پوینده هستیم و طبعا در مرگ جنایتکارانۀ رفیق از دست رفتهنزدیک

ور هم شد. او خواسته بود پس از ما دو نفر حرف بزند تا اوضاع را کمی آرام کند و به این آخر بزنیم. همین ط

ترتیب خطر دستگیری و چه بسا بدتر از دستگیری را از ما دور کند. محل اولین جلسۀ جمع مشورتیِ کانون 

تا زمان خانۀ من دانا، که سپاری پوینده خانۀ هوشنگ گلشیری در شهرک اکباتان بود. رئیسپس از به خاک

نیامده بود، به خانۀ من آمد تا با هم به جلسۀ جمع مشورتی برویم. نمی دانم چرا؟ هیچ وقت این را از او 

های تندی که در امامزاده طاهر به زبان خواست من در آن روزها و به ویژه پس از حرفنپرسیدم. شاید می

اً به سرنوشت پوینده دچار نشوم. شاید هم شنیده بود که آوردم به تنهایی در خیابان رفت و آمد نکنم و احیان

خواست من را تنها نگذارد. به هر حال، گلشیری، که خود را خواهد چه برخوردی با من بکند و میگلشیری می

سپاری پوینده سخت برآشفته بود، پس از دانست و ظاهراً از سخنان من در مراسم خاکپدرخواندۀ کانون می

شما »دانا گفت: ، و خطاب به رئیس«توانید داخل بیاییدشما نمی»اش رو به من کرد و گفت: نهگشودن درِ خا

ای تردید جواب داد: در این صورت من هم نخواهم آمد! گلشیری دانا هم بدون لحظهرئیس«. توانید بیاییدمی

یانِ حاضر در آن جلسه حرکت اش را به روی ما بست، و ما نیز با هم برگشتیم. کانوننیز بالفاصله درِ خانه

گلشیری را مورد انتقاد قرار داده و به او گفته بودند که جلسه، جلسه جمع مشورتی کانون است و او حق ندارد 

مانع شرکت اعضای کانون در جلسه شود. گلشیری نیز سپس عذرخواهی کرد. اما غرض از بازگویی این داستان 

دانا در دفاع از کسی گیری سیاسیِ رئیسنسانی و فارغ از هرگونه جهتدر اینجا ذکر نمونۀ دیگری از برخورد ا

را « اردوگاه سوسیالیستی»دانا از به اصطالح است که با او اختالف نظر سیاسی بنیادین داشت. من دفاع رئیس

چپ » داری دولتی نیست. او نیز من رامورد نظر او چیزی جز سرمایه« سوسیالیسم»گفتم تابیدم  و میبر نمی

نه تنها نگران جان من بود بلکه  1377نامید. با این همه، او در آن روزهای مرگبارِ پائیز و زمستان می« افراطی

 در مقابل اقدام حذفی و غیردموکراتیک گلشیری دفاع کرد.« چپ افراطی»با قاطعیت از منِ 

نویسنده( بود اما پس از قتل مختاری  134)متن « ما نویسنده ایم»دانا از امضاکنندگان متن با آن که رئیس -3

اش در اواخر بود که به کانون نویسندگان ایران پیوست. از آن پس تا لحظۀ درگذشت 1377و پوینده در پائیز 

ترین و پیگیرترین اعضای کانون بود و در این مدت، به خاطر فعالیت در کانون، زندان را از فعال1398اسفند 

اش دانا درهیئت دبیرانی اشاره کنم که فعالیتا به ویژه باید به تعهد و پیگیری رئیسنیز به جان خرید. در اینج

توانست آزادانه مجمع عمومی ساالنۀ خود را  1380ها، کانون فقط تا سال شش سال طول کشید. پس از قتل

به ناچار درقالب مانع برگزاری مجمع شدند و کانون  1387تا  1381برگزار و هیئت دبیران را انتخاب کند. از 

، جمع مشورتی تصمیم گرفت که مجمع عمومی را 1387به فعالیت خود ادامه داد. در سال « جمع مشورتی»

ای برگزار کند، با این امید که سال بعد مجمع را به صورت حضوری و طبق اساسنامه برگزار به صورت مکاتبه
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ای ناچار شد به جای دبیرانِ منتخب مجمع مکاتبهبه درازا کشید، و هیئت  1393تا « سال بعد»کند. اما این 

یک سال شش سال فعالیت کند، بی آن که حتا یک جلسۀ خود را تعطیل کند. یکی از اعضای این هیئت فریبرز 

خواهانۀ کانون باقی ماند. اولویت دانا بود که تا پایان فعالیت آن، مصمم و راسخ، متعهد به منشور آزادیرئیس

یا »داشت که به قانون ایدئولوژیک دانا را وا میاش رئیسعملی مشترک حتا با مخالفان فکری دادن به فعالیت

داشت اعتنا نکند. این گونه نبود که اگر امکان فعالیت حول محور یک برنامه حداکثری وجود نمی« همه یا هیچ

نویسندگان ایران، مبارزه الخطاب منشور کانون عطای فعالیت حداقلی را هم به لقایش ببخشد. اساس و فصل

شود آزادی بیان برای آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناست. تا آنجا که به مطالبات طبقۀ کارگر مربوط می

های سیاسی یکسره متفاوتی تنها یکی از این مطالبات است. بنابراین، با آن که بسیاری از اعضای کانون دیدگاه

اند و هیچ کدام از آنها خواهانۀ این جامعه متحد شدهکی از مطالبات آزادیدرباره جامعه ایران دارند، اما حول ی

اند. یکی از پیگیرترینِ فعالیت مشترکشان را مشروط به پذیرش دیدگاه حداکثری خود از سوی دیگران نکرده

 دانا بود. این اعضاء فریبرز رئیس

جنگ هفتاد و دو »را، فارغ از « د مشترکدر»سرانجام نمونۀ دیگری که دغدغۀ رئیس دانا برای درمان  -4

بود که سال پیش مدتی را در بازداشت به « گام»داد دفاع  جانانۀ او از دست اندرکاران نشریۀ ، نشان می«ملت

سر بردند، بی آن که مرتکب هیچ جرمی شده باشند و بعد هم به احکام سنگین زندان محکوم شدند. با آن که 

ها را نمایندگی می کرد که دانا نداشت و درواقع گرایشی از چپهای رئیسدیدگاهاین نشریه وجه مشترکی با 

دانا به درستی به دفاع از این نشریه و دست آیند، اما رئیسهای او به شمار میاز مخالفان سرسخت دیدگاه

 اندرکاران آن برخاست. 

 دارم.اش را گرامی میهدانا یاد او و مبارزۀ آزادی خواهاندر سالگرد درگذشت فریبرز رئیس

 

 1399اسفند 
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 !«انسان»این اوست: 

 نظیرِ نان و نمکدانا... برادرِ بیفریبرز رئیس

 
 

 سیدعلی صالحی

 

 .خورشیدی 1369 خرداد یکموسی بزرگ، یپایان. زلزلهمنجیل، رودبار، اقیانوسِ بادهای بی

پناه. بارِ اول همراه گروهی از گان: خاک نشین و بیدادند. بازماندههفت هزار انسان جان خود را از دست وسی

کرد. بار دوم همپایِ ام جدا میمانده، دستِ کلمات را از دستگانِ مات  دوستان راهی منجیل شدم. زیارتِ زنده

پایان ادهای بیآبادیِ گرامی به آن دیارِ دردآور نزدیک شدیم. هنوز هم بیاران مجله دنیای سخن و محمودِ دولت

 .اندرفتراه خود را می

خورشیدی. پنجاه هزار  1382 ماهدی پنجم بزرگ، ۀاقلیم عزا، صحرای خود مختار طوطی و خرما. زلزل بَم،

کرانه. همراه جمعی از یاران راهی شدیم شبانه. بلبل و طوطی روبه گور آبادِ بی گانی اندک،کشته. زیارتِ بازمانده

هم در غیابِ ایرج بسطامی مظلوم که در خوابِ حادثه... خواندند انگار، آنتان، مرثیه میبه سحرگاه آن مرگس

 یعنی بود، گانستمدیده به عشق و صلح سرآمدِ که بودیم آنجا انسانی هدایت با همه ما. شد خاکستان ٔ  سپرده

 دوید،می بود، آنجا... خاک ۀهزار و هیوال ۀعربد آغاز همان از او! دانا رئیس فریبرز نمک، و نان نظیرِبی برادرِ

ستاد بود در سازماندهی نیروهای داوطلب. صحنِ موقت: خرد و کالن و بیشترینه ارتش ا داد،می دستور

های آن دار و مدافعِ تنها بازماندهمعصومیت، کودکان ما در طلب و جویایِ پدر: آقا معلم، رئیس، فریبرز، طالیه

 .آمدش و جامه غرقِ غبار داشت و از پا در نمیو کفماللخانه بود. روی و موی 

برای چند دقیقه آرام گرفت، آمد و به دوستان کانون گزارش کار و ماجرا و مصیبت. روی سکو نشسته بود. 

جای خطرناکی است. هرچه هیوال »گفتم فریبرز... بپا! عقرب زرد بین ما راه گم کرده بود. فریبرز توضیح داد: 

در آن گیر و دار، فریبرز و دوستان، مردم را به شب شعر و سخنرانی و امید و « شوند.می هست با زلزله بیدار

سوتر، مهندس سحابی شریف همدلی دعوت کرد. دکتر سعید مدنی سخنرانی کرد، من هم شعر خواندم. و آن

 .داد که آرام شودکان میقرار و خردسالی را در بغل تنظیر نان و نمک، کودکِ بیخواند. فریبرز...برادر بینماز می

کرد، اما گاهی در فرصت درست اش را رو نمیفریبرز بزرگ، مهربان، دالور، عاطفی و شاعر...! در کار شعر دست

 .خواند، مثل همیشه با همان صدای ممتازاش را میو شعر تازه« سید بیا ببین چطور است؟»گفت: می

ام نظیر نان و نمک، من تا زندهد فریبرز، برادر بزرگ من! برادر بیشوحاال فرزندت فرداد نازنین دارد نوجوان می

 .آید، دلم به جا نیستلرزد، پایم به راه نمیآورم، اما دستم میبرای نوشتن از تو کم نمی

شود با انگشت رسد، تورا فقط میتو آنقدر مؤمن به انسان بودی و انسان بودی که کلمات زورشان به تو نمی

 !«انسان»داد، و شهادت داد که اوست:  شهادت نشان
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 امید داشت، بیش از آنچه هستیم

 
 علی کاکاوند

 
هایی ست که شاید برای ما مهم باشند یا نباشند. من با برخی فریبرز رئیس دانا در نظر هر کسی دارای ویژگی

ها را در شیوع بعضی رسانه سازند مخالفم. اصوالًکنند و برخی مفاهیم که میها استفاده میها که رسانهویژگی

دانم. در نظر من مهم نیست او دکترای اقتصاد داشت یا نه،  مدرکش را اخبار و اصطالحاتِ سطحی مقصر می

ها از مدرسه اقتصاد لندن گرفته بود یا جای دیگر. مهم نیست که او شخصیتی کاریزماتیک داشت یا نه، رسانه

خواهند از هر کنند. آنها میند حتی به کت و کراوات او اشاره میهایی که تحت تاثیر رسانه هستو نویسنده

انسانی، شخصیتی تخت و ساده تحویل مخاطب بدهند. فریبرز رئیس دانا در نظر من انسانی آزادیخواه، اهل 

و هایش، ای ویژگیای مخالف سانسور در هر شکلی شناختم. اما بارزتر از همهمدارا و گفتگو بود، او را نویسنده

دید و نشان ای از امید را میرا یک انسان امیدوار به آزادی یافتم که در میان هزاران یأس و سیاهی، نقطه

 داد، در جهان بد امروز این ویژگی کوچکی نیست. می

کند. کسانی که قرار است وقتی برای یک آدم قدیمی پای امید وسط باشد امید را در جوانان جستجو می

دید که دید. ما را که الزاماً با او هم نظر نبودیم اما میکنم ما را اینطوری میبفهمند. فکر میهای او را آرمان

گوییم. بخشی از امید او در اعضای جوان زنیم و از جهان و انسان معاصر سخن میهایی مینظراتی داریم، حرف

نشست جایگاهی برابر به بحث با ما می کانون نویسندگان ایران بود. در جلسات رسمی و غیر رسمی کانونی نیز در

شد. او که میزبان بسیاری از جلسات کانون بود در مراسمی کردیم آشفته نمیو از اینکه با نظر او مخالفت می

که کانون برای بکتاش آبتین برگزار کرد، جلو در ایستاده بود تا اگر ماموران مانع کار شدند با آنها وارد مذاکره 

ها از بهترین آدمها هستند دلشان ها این جوانزند گفت: ببینید این انساندارد با آنها حرف می شود و انگار که

شان در کانون شد. به نفع هیچ کسی نیست تپد واقعاً چرا باید مانع فعالیتبرای این سرزمین و برای مردم می

کانون، این اهمیتی بود که برای نسل این رفتارهای امنیتی. )نقل به مضمون( این نظر او بود در مورد جوانان 

 بعد از خود قائل بود.

های اجتماعی شکل گفتم اهل گفتگو بود، امروزه بخشی از گفتگوی بین اهل قلم در فضای مجازی و در رسانه

آمد زیر شعر یا یادداشت نوشت؛ وقتی میها و نظراتش را در فیسبوک میگیرد. آقای رئیس دانا هم یادداشتمی

کردم این به خاطر آن شعر یا متن باشد ، شخصاً که باور نمی"درود بر شاعر محبوب ما"نوشت ما می یکی از

های گذاشتم، بخصوص اگر در بخشی از مسئولیتبلکه همه را به حساب دفاعش از کانون و اعضای جوانتر آن می

کنی من اطر کانون فعالیت میگوید چون به خکانون حضور داشتیم. تعارفی از سر لطف و از سوی کسی که می

کوچکتر حرفی در میان باشد. متاسفانه جو -ی سنی و موضع بزرگتربا تو همراهم. همراه بود نه اینکه از فاصله

اند از آنها حرفی بزنیم. آنها که هایی زندهای ست که گویا ما حق نداریم تا زمانی که چنین انسانادبیات به گونه

کردند هر کدام یک تند و اگر در کشوری با حکومتی متوسط از هر نظر، زندگی میهای فرهنگ ما هسگنجینه
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ها در کانون هستند چرا کرسی در دانشگاه داشتند و مشغول آموزش نسل جوان بودند. حال که این گنجینه

به دنبال  نباید از آنها حرف زد؟ آنها که بزرگتر نیستند، بزرگان کانون نیستند، برای خود حقی قائل نیستند.

با احترام  "بینیم کسانی که مدام از جمالت کنند. میقدرتی نیستند و به جز دفاع از آزادی و حقیقت کاری نمی

... استفاده کردند چگونه این روزها در  "با مشورت بزرگترها"،  "با کمک بزرگان کانون"،  "به بزرگان کانون

ها خود با این نیستند چرا که سال "بزرگان"هستند. اما آنها های به زعم آنها بزرگتر حال تخریب همان انسان

دانند چه کسی چه شان جمع است و میاند. حواسسیستم بزرگتر کوچکتر، که سیستمی سنتی است جنگیده

خوانند، بعد گوید. برای همین یادداشتی طوالنی و چند صفحه ای از یکی از ما را کامل مینظری دارد و چه می

مان ی ادبیها به قضاوت بنیهها و شعرها و داستاندهند و بر اساس همین یادداشتیا موافق می نظر مخالف

 کنیم.نشینند، چیزی که متاسفانه بعضی از ما جوانترها به وقت قضاوتِ یکدیگر، رعایت نمیمی

نبود در عمل هم همین بود، مثالً گاهی با کسانی مثل  امید زنده یاد فریبرز رئیس دانا به نسل من، فقط حرف

های من همینطور بود. علتش این بود که درست یا غلط کرد. قطعاً با تعدادی از هم نسلمن مشورت می

اش ای برای فرهنگ و کانون، مفید باشیم. من نه همرزم او  بودم، نه هم دورهتشخیص داده بود شاید بتوانیم ذره

ام به جز کانون نویسندگان ایران که او از اعضای قدیمی و من از اعضای جدیدش یا گروهی بوده و نه در حزبی

کرد. رسید روی هر کسی حسابی باز میبودم. اما مثل هر دانشمند دیگری وقتی کار به عملگرایی و انتقاد می

رمی خواهند گذاشت. اما این ای به حساب بازارگدانم نوشتن این بخش از خاطرات درست باشد یا نه، عدهنمی

های من و امثال من؛ در واقع امید های فریبرز رئیس دانا بوده است، نه از توانایینویسم در واقع از ویژگیکه می

سازیم. ی خطاها ما نیز جهان خود را میدارم دیگران نیز به تعدادی از نسل من امید داشته باشند. با وجود همه

یاری من بود که از آدمهای و امید رئیس دانا ست نه الزاماً لیاقت یکی مثل من. از بختپس این خاطرات اعتماد 

ای که شد، مثالً یک بار زنگ زده بود برای بیانیهمورد اعتماد او در کانون بودم. گاهی نیز از دستم عصبانی می

متن را برایم بفرستید تا به  توانی از سوی دوستانت نیز امضا کنی که من گفتم لطفاًکنی و میآیا امضا می

کنند یا نه و او گفت من االن به حافظ موسوی زنگ زدم پرسیدم امضا دوستان نیز بدهم و بپرسم امضا می

پرسی، امضای من را بگذار پای متن. خیلی ساده میکنی یا نه، نگفت متن را بفرست گفت اصالً چرا می

زنیم فکر کردی کی به طنز این بود، حاال ما به تو زنگ می اش را نشان داد )شاید معنای دیگر حرفشدلخوری

هایش هستی؟( و البته متن را فرستاد و بعد از خواندنش امضا کردیم. یکی دو بار هم زنگ زد و در مورد نوشته

نظرم را پرسید. از جمله قضاوتی بود در مورد کاظم کردوانی که من گفتم ایشان چنین چیزی نگفته و 

شما بد منتقل شده است، زنگ زد و گفت اگر مطمئن هستی تا آن یادداشت را از فیسبوک بر  هایش بهحرف

دارم. بعد از اطمینان، آن را حذف کرد و خوشحالم که باعث شدم کدورتی بین آن دو پیش نیاید، چون نه نقد 

ی قدیمی ری یک مجلهو انتقاد که قضاوتی شخصی بر اساس سوء تفاهم بود. بار دیگر زنگ زد و پیشنهاد سردبی

آیم، چند نفر را نام برد و را داد که گفتم این نظر لطف شماست، من نه وقتش را دارم ونه از پس آن بر می

نظرم را پرسید که جواب دادم و مثالً گفتم فالنی این کاره نیست، فالنی بهتر است، بخصوص رضا خندان را 

سیار مناسب است. تشکر کرد از اینکه قضاوتم مسئوالنه بوده پیشنهاد دادم و گفتم برای سردبیری یک نشریه ب

ام همه جوانب را بسنجم. همینطور وقتی چند ماه پیش از مرگ، یادداشتی را در مراسم بزرگداشت و سعی کرده
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ی زندان شود خواند، به او گفتم که این شعر را برای نمونه بکتاش که قرار بود به همراه رضا و کیوان روانه

 اید بهتر است نباشد و قبول کرد.هآورد

کرد نه اینکه بخواهد مو به مو چیزی را از ما بپذیرد و نه اینکه انتظار داشته باشد مو به مو وقتی اعتماد می 

. "ما آزادیخواه هستیم، نه دروغگو"نظراتش را بپذیریم بلکه برایش مهم بود حقیقت گفته شود. به قول خودش 

مخالف بودم. با نظراتش در مورد سوسیالیسم و اقتصاد  "روژئاوا"وص در مورد مساله من با برخی نظراتش بخص

نه می توانستم مخالف باشم و نه موافق چون حوزه مطالعاتی من نیست، آن هم در مقابل کسی که به قول 

لفت خودش، همه ی عمر سوسیالیست بوده است. آنچه مهم است این است که در کانون نویسندگان ایران مخا

با نظرات یکدیگر فارغ از جنسیت و سن و میزان تجربه، امری عادی ست و طبیعی ست که من مخالف برخی 

نظرات او بوده باشم و مخالفتم را ابراز کرده باشم. اصوالً مشکل اصلی من با نظرات کسانی چون زنده یاد رئیس 

دئولوژی برای بشر است. این نظر که اگر لیبرال دانا، داشتن و نداشتن ایدئولوژی و الزم بودن یا الزم نبودن ای

نباشم، کمونیست هم نباشم پس البد پابند ایدئولوژی سومی هستم، از نظر من درست نیست؛ دوستم آرش 

 دارد. "ایست"گنجی گفت البد تو آنارشیستی، گفتم من حتی آنارشیست هم نیستم چون آخرش 

دانا و دیگر ید توانسته باشیم به فریبرز رئیسمیدی ست که شاالبته ما می ایستیم، اما نه از حرکت؛ این ا 

کنم های کانون نویسندگان ایران داده باشیم. آنها که وجودشان ارزشمند بوده و هست. من که باور نمیگنجینه

 ست.د فریبرز رئیس دانا زنده و گرامیآن انسان امیدوار و سرزنده، مرده باشد. همواره در نظرم منش و یا
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 آوریم؟دانا را به یاد مییسچرا فریبرز رئ

 
  بیگیاکبر معصوم                

 

 آوریم: ما یاران کانونی فریبرز او را به یاد می

 چون فریبرز از نخستین روزی که قدم به کانون نویسندگان ایران گذاشت بر تعهد خود برای نگاهبانی از منشور

 ی کانون تا دم آخر استوار ماند؛نامهو اساس

نفسه هدفی واال ای برای تبلیغ شخصی قرار نداد. فعالیت کانونی برای او فیچون فعالیت کانونی را هرگز وسیله

 هیچ حصر و استثنا برای همگان؛بود: دستیابی به آرمان انسانی آزادی بیان بی

کرد. نزد او، مسئولیت کوچک مسئولیت شانه خالی نمیگام بود. هرگز از قبول ها پیشچون در پذیرش مسئولیت

 و کم اهمیت معنا نداشت. مسئولیت مسئولیت بود، چه کوچک چه بزرگ. 

های تلخ و دردناکی که بر کانون و کانونیان گذشت، در صف مقدم رهروان آزادی بود. او چون در سراسر لحظه

های کانونی او را مبنای خواستند محکومش کنند فعالیترا  به مناسبت اتهام دیگری بازداشت کردند ولی وقتی 

 های آن استوار ماند؛ محکومیت او قرار دادند و او سرفراز بر پیمان خود با کانون و آرمان

چون همواره و در همه حال کانون نویسندگان ایران را مستقل و ناوابسته به حکومت یا جناحی از حاکمیت 

خواهی و دفاع جانانه و تا به ناپذیر کانون بر استقالل تام و آزادیاو اصل تخطی خواست. در نظرستیز میآزادی

 آخر از حقوق مردم بود؛

هایش هرگز دریغ نداشت. ی امکانات خود برای پایدار ماندن کانون و فعالیتچون از در اختیار گذاشتن همه

ی کوتاهی کند. همیشه خود قدم پیش ارو و مهربان بود و هرگز دیده نشد در میزبانی ذرهمیزبانی خوش

 خواند؛گذاشت و یاران کانونی را به گرد هم آمدن در منزل خود فرامیمی

ی اعالی چون در ستیز و آویز با نیروهای جهل و ستم و تاریکی شور و شتابی داشت که برای یاران جوان نمونه

آسا شور و شلتاق او با آن صدای غرا و غرش ها،طلبیدن دشمنان آزادی بود؛ گاه، شاید بیشتر وقتبه مبارزه

 نظیر بود؛ رساند. خطیبی کمحق مسری بود و هیجان و خلجان جمعیت را به اوج میبه

گیر کرونا امان از همه بریده بود، و سرانجام، گرچه پنج سالی بود که به بیماری سرطان مبتال بود، ویروس همه

ی او یافته بود. همواره د و مستأصلی نزد که تنها پناه خود را خانهی هیچ کارگر دردمنهرگزدست رد به سینه

راند. زندگی خود را برای مردم زحمتکش احدی را از خود نمی«. در خونه باز بود» و در همه حال به اصطالح 

 خواست.داد. آزادی را با عدالت میخواست. مرگ را بر جدایی از مردم ترجیح میپناه میو بی

 کنیم چون انسان بود و به قدر وسع و توان خود جهان و زندگی را معنا کرد.د میاز او یا
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 ی لعنتی دانا و آن سه هفتهفریبرز رئیس
 

 حافظ موسوی 
 

دانا برگزار شد. در منزل فریبرز رئیس 98آخرین نشست جمع مشورتی کانون به تاریخ بیست و نهم بهمن 

هایی که درگرفت برز قبراق و سرحال بود. در چند نوبت به اقتضای بحثجمعیت بیش از بارهای قبل بود. فری

نوبت خواست و صحبت کرد و طبق معمول باصدای رسا و لحن حماسی.  ده روز بعد، یعنی نهم اسفند، باید 

ان زاده بازرسان مالی کانون بودند. همکردیم. فربیرز و خانم سرحدیی کانون را برگزار میمجمع عمومی  ساالنه

زاده و آقای علی روز با فریبرز قرار گذاشتم که شنبه سوم اسفند ساعت چهار بعد از ظهر به اتفاق خانم سرحدی

های مالی کانون را بررسی و گزارش مالی را ها و صورتصبوری، صندوقدار کانون، به منزلش برویم و حساب

زار شد. فریبرز که اقتصاددانی برجسته بود، به برای ارئه به مجمع عمومی آماده کنیم. جلسه در موعد مقرر برگ

ی ی ساالنهای نگاه و توجه کرد که گویی بودجهحساب و کتاب کانون و گردش مالی اندکش با چنان دقت حرفه

ها  پیشنهادهایی داد و بدین کند. سرانجام برای تکمیل گزارش مالی و تفکیک سرفصلکشور را بررسی می

گیری شستی دیگر در یکی دو روز بعد موکول شد؛ نشستی که با علنی شدن همهترتیب تنظیم گزارش به ن

ی کرونا برگزار نشد. هیئت دبیران که بیش از یک ماه برای برگزاری مجمع عمومی در تاریخ نهم اسفند ستردهگ

گرفت  های دعوت را برای اعضا فرستاده بود، به درستی تصمیمریزی و دوندگی کرده بود و کارتبرنامه 98

گنجید گیری کرونا به تعویق بیندازد. هیچ یک از ما در تصورمان نمیبرگزاری مجمع را تا برطرف شدن همه

که کرونا این همه دوام بیاورد. اگر درست یادم مانده باشد نوزدهم اسفند بود که با خبر شدم فریبرز عزیز دچار 

نم باقی و دوست دیگری که متخصص امور آزمایشگاهی اند. با خامشکل تنفسی شده و او را به بیمارستان برده

اش این است و از دوستان نزدیک فریبرز و پیگیر امور درمان او، تماس گرفتم. گفتند پزشک معالج تشخیص

است که کرونا نیست و وضعیت او در حال کنترل و رو به بهبودی است. حال آن که چنین نبود و فریبرز که 

سرطان دست و پنجه نرم کرده بود آن قدر توان نداشت که این غول نوظهور را از پا  پیش از آن مدتی مدید با

درآورد و سرانجام در تاریخ بیست و ششم اسفند خبر درگذشت او بر سر ما آوار شد. باری، این جزئیات را از 

رود کرونا به ایران را آن رو مرور کردم تا به این جا برسم که بگویم اگر حاکمان پنهان کار و دروغگو، واقعیت و

رساندند، و ما آن نشست جمع مشورتی را همچون نشست مجمع عمومی کنسل به موقع به اطالع مردم می

؟  این پرسشی است که در این یک سال بارها به ذهن من ز فریبرز را در میان خود نداشتیمکردیم، آیا امرومی

ی آخر زندگی فریبرز را در ذهن خود مرور سه هفته خطور کرده و عذابم داده است. از سوی دیگر وقتی که

بینم زندگی او چقدر به کانون نویسندگان گره خورده بود. با رفتن و پرکشیدن نابهنگام او، کانون کنم میمی

شد برای هرنوع همراهی، ترین اعضای خود را از دست داد؛ عضوی که در بدترین شرایط مییکی از کانونی

ی ی او بخشی از تاریخ و حافظهاو حساب کرد. آپارتمان کوچک، پارکینگ و حیاط خانه همفکری و کمک روی

 .. یادش گرامیکانون نویسندگان ایران است

22/12/99  
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 هاما سوسیالیست

 سیامک میرزاده

 
 

 ای سرخدانا که چونان ستارههمانندِ دکتر فریبرز رئیسی شریف و ارجمند و بیپیشکش به خاطره

 امزندگی  در آسمانِ

 درخشید و                          

 جَست و                                       

 رفت                                                     

 

 شمع تا مژه بر یکدِگر زدیم چون اشکِ

 گذشت ما پای از  تو ، از سَر آمد و داغِ

 «صائب»                                              

 
 

ی جمع ی ماهانهدانا( جهت شرکت در جلسهآخرین باری که طبق ِ قرار ِ برقرارمان به دنبال ِ )دکتررئیس

های معمول با من پرسیبهمن( رفتم ، پس از سوارشدن و احوال29شنبهمشورتی کانون نویسندگان ایران )سه

رکاب بودیم ، دکتر با آن بیان ِ مُطنطن و سه رفیق دیگر هم-ه ِ دوهمراپور که بیشترا و غالباً بهو خانم حسن

ای پرداخت که مبنا و مسبب ِ متن ِ حاضر شد اش به نقل خاطرهدار و گیرای همیشگیشیوا وآن صدای زنگ

 مضمون کهبدین

هایش ز گفتهها به دیدارش آمده و اینطور که انشینش پس از سالاخیراً یکی از دوستان دیر و دور و خارج

ای دنگال و ویالیی دَرَندشت را صاحب و ساکن راه بوده و ثروتی درخور اندوخته و خانهآمده وضعش روبهبرمی

ترکش گفته ماحصل ِ تالش ِ معاش و ماتَرَک ِ ازدواجش بوده و وفا و همسری بهایضاً فرزندانی بی است و

 ذلکعلیقس

آزرده و از ثروتش اش میکرده و تنهاییی ، احساس باخت و شکست میافگاری و سرخوردگبا اینهمه اما با دل

 دست حروف ِ حریفانسودی عاید ِ عواطف و احوالش نشده بوده و ازاین

های مکرر ِ رفقای دکتر و دیگر مکالمان و مصاحبان ِ ی صحبتشان به سبب تماسبعد از مدتی که مدام رشته

 رو کرده به دکتر و گفته گاه ِ ایشان ، قطع شده بودهگاه و بی
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ها و آرزوهایت گام برداشتی و کوشیدی و قدم و قلم فریبرز! تو بُردی! تو حقیقتاً خوشبختی که در جهت آرمان

 زدی

 ی روزگارمام ، بازندهها و دستاوردهای مادیمن با تمام داشته

 

پور و درآمد کرد به من و خانم حسنپس از نقل و پایان این خاطره که تقریباً نزدیک مقصد رسیده بودیم ، رو 

 که

 (هاستها همین رفاقتی ما سوسیالیستسرمایه)

 اندمرز و محدودهدریغ و بیهای ما پُرگستره و بیرفاقت

گوییم )رفیق( ، رشک و غبطه و حسادت تمام ِ خودکامگان و اینکه ما باورمندان به آزادی و برابری به هم می

 انگیزدمزدورانشان ونیز اهالی قدرت و ثروت را برمی کاران ومستبدان و محافظه

مرزند و این بزرگترین سرمایه و ثروت ماست های ما فارغ از رنگ و نژاد و سن و سال ؛ جهانی و بیرفاقت

خواهانه ، پشت به پشت ی رفاقتی آزادمنشانه و برابریدارتریم چراکه در سایهی آنها سرمایهرو ما از همهازاین

 ر داریمیکدیگ

 ایمها اینگونهآری ما سوسیالیست

که من رفقایی مثل شماها دارم و اینهمه از احترام و و دست ِ مهربانش را بر پایم نهاد و گفت: مثالً همین

 ست؟ایالتفاتتان برخوردارم مگر کم سرمایه

یاد خوبی بهرا بهپور و آیدا عمیدی هم این خاطره البته به گمانم رفقای ارجمند من خانم فاطمه حسن

 باشندداشته

 

بابش را که تصاویر عزیزان ِ جان و جهانش بر ی گرم و گشودههرگاه به رسم مرافقت و مودت، آغوش ِ خانه

نشستیم گشود و در مشرق ِ پیاله به جَرَنگ ِ جام میدرخشیدند ، چونان همیشه به رویمان میدیوارش خوش می

یانی هستند که آرمان ِ توانم با خاطری آسوده دنیا را ترک کنم چراکه چون شماآمد که.....من دیگر می؛ درمی

چهرگان ِ اعماق را پی بگیرند و کانون عزیزم را در برابر رهایی ِ فرودستان و زحمتکشان و محرومان و بی

و تجربه هردوان  فراسترو خیالم راحت است.... بهدشمنان ِ مرتجع ِ آزادی اندیشه و بیان پاس بدارند ، ازاین

 :شاعرقولراند، بهو مهر و مرافقت بر زبان میکم در مورد من از سر لطف دانم که این سخن را دستمی

 .....!!من که باشم که بر آن خاطر ِ عاطر گذرم؟
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ی دانم با داشتن پدری جان و شادی جهانش )فرداد( ِ پر شور و شر بود که نیک میی شیرهتنها نگران ِ آینده

 .و بلندباالیی خواهد شد ؛ یقین دارم چون او ، مرد ِ برومند و برازنده

 

 آری! رفیق ِ دلیر و پیر ِ دبیر ِ ما

ی ستم و سود و سرمایه زیست و تردید ندارم با همین آرزوی بلند دور از سلطهبه امید ِ جهانی آزاد و برابر و به

 ....استترک ما گفتهو شریف و انسانی، به

 

قدر وسع و بضاعت و دانش و توش و توان ِ اندکم ، رهرو و خصه سعی ِ مزید و جهد ِ بلیغ خواهم کرد بهبالش

 جویش باشم....امیدامدار و برابریهای بلند و انسانپیجوی راه ِ پاک و آرمان

 ! ها _

 یادمچه خوب آمد به        

 _ ستگریه هم کاری                                   

 

حق سوسیالیستی آرمانخواه ، مبارز ، پادرراه و درمیدان بود و به دانا؛ بهکوتاه سخن آنکه دکتر فریبرز رئیس

جزاین سرگین ِ گردان ی کارگر و پیروزی غایی فرودستان و مظلومان ِ ژرفا وایضاً به جهانیرهایی ِ نهایی طبقه

 ؛ زیبا و آزاد و برابر ، باوری راستین و راسخ داشت

 نیکی روان ووجان ِ عزیزان و رفیقانش بهد و نامش در دلیا

 اش روا وآرزوهای انسانی

 .....بخشش ؛ روشن و پُر رهرو و بردوامراه ِ رهایی

 چنین باد

 

1398 اسفند 28  
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 «آخرین نیمکت»

 محمد مختاری                                                              

 دانا به فریبرز رئیس                                                             
 

 آن یک عصاکشان 

 رساند. خود را کنار نیمکت می

 جوید این یک نگاه رهگذری را می

 که گام های لرزانش را همراهی کند 

 ی دراز بید مجنون. تا سایه

 گشاید اش را میاین رو به باد روسری

 دارد: اب کالهش را بر میآن رو به آفت

 ...در خاطرات رفته هنوز جایی هست-                                                  

 آرمند می 

 خیره به بال شاپرکان 

 تا غروب                

 خاموشنای نیمکت و جسم 

 ی خسته رنگ پریده   سایه

 پرد.و آفتاب کم کم می

 در خاطرات رفته جایی هست؟ -                                                   

 گیسوی بید مجنون 

 های تاریک نیمکت. بر شانه

 

1366شهریور                                                   
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 «شب بخیر...»

 محمد شمس لنگرودی                      

 دانا یسبرای دکتر فریبرز رئ                    

 

 شب بخیر 

 های عزیز!بچه

 شب بخیر 

 که خیلی دیر است.

 

 به هواپیماها در هوای بهاری نگاه کنید 

 زنند که چه زیبا برق می

 ها نگاه کنید ها، تانکبه بمب افکن

 هیچ بچه آمریکایی شانس شما را ندارد 

 ی این چیزها را ها همهآن

 بینند،ی سینما میفقط بر پرده

 ها!بچه بخوابید

 و به یاد داشته باشید 

 جای شما در بهشت است 

 اما 

 چیزی بخورید و بنوشید 

 تان خواهد شد.که صف محشر طوالنی است و گرسنه

 

 ها!بخوابید بچه

 اما 

 یادتان نرود صورتتان را بشویید 

 فرشتگان 

 کشند های تمیز را میانتظار بچه
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 و هیچ در فکر دلتنگی مادر نباشید 

 آیند.دهند و زود نزد شما میمرگ را ترجیح میها آن

 

 دهیم ما هم قول می

 ی آزادی پای مجسمه

 گورهای ظریفی برای شما بسازیم 

 ها تا رهگذران و توریست

 دسته گلی بر آن بگذارند و 

 با رضایت خاطر بخندند.

 

1382فروردین  19      
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 دانا چهار شعر با یاد و برای فریبرز رئیس

 اسم ایرانی ابوالق

 

1 

 بیندم چشمی که می

 از سوراخ کلید 

 هایم را کتاب

 بیند می

 تفنگ و 

 دوربینم 

 بر دیوار 

 تنگ و لیوان 

 روی میز 

 دفترهای کنار تختخوابم را 

 بیند می

 و تا چراغ را 

 خاموش کنم 

 چشمی،

 یک چشم کنجکاو 

 از روزن کلید 

 آن سوی 

 پشت در اتاقم را 

 ... بیندمی

 

2 

 غضی تردید کوچه را ب

 ها به باور کشتی
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 راند و می

 ناخداهای زخمی 

 از دریا آمده، نیامده 

 های تو از خواب

 های تو به خواب

 های شهر دریچه

 اگر، چرا، نیامده بودند 

 یکی یکی، 

 کم کم 

 ما هم 

 های وحشی به شکل گربه

 های با ناخن

 سوهان زده 

 آییم.می

 

3 

 های جهان از غم

 ن که تو را نداشتیم همی

 نداشتیم                     

 هایی که همیشه جلبک

 خزند از دور شکل برگ می

 مرد کوری، سازش را 

 روی روزگار طوری کوک کرده که 

 رسد قطار که می

 نه سوت 

 نه ایستگاه 

 ای که نه کالسکه

 پریان را 

 ...به دریا
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 ...اعتمادی نیست

 با هم رفته بودیم که 

 آب کمی 

 در گلوی کوزه 

 حرفی بود که نبوده گفته بودی 

 شد کاش می

 به خیابان بیایی 

 هایی بازند هنوز هم دریچه

 ...که عاشق نارون باشند

 

4 

 همیشه از سفر

 آمدی که طوری می

 در آفتاب، باران بتازد 

 ای به خواب خسته از راه رفته

 ها کوچه پسکوچه

 دانندهمه می

 پی . دی . اف 

 های سکابو

 بعد از تو را 

 که دیشلمه کنیم 

 دوباره 

 روی تمام 

 های جهان طبل

 باران،

 باران، باران، 

 ...و باران
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 «یبرابر تا»

 میالد جنت

 دانافریبرز رئیس به

 

 دیهر سپ گاهانصبح

 بامداد را دامادانِ

 خواهد داد بوسه

 د؛یخورش                          

 از چپ زدیخیبرم

 جنوبِ گرسنه   اگر یسو به رو

 لبخند را یهاهیبخ میو بشکاف میباش ستادهیا

 طاقت فرسا یدر کشاکش   

 مزار... یِاز برا دیرویکه م یبه سان گل      

 !آه

 خاوران را بگو مادران

 د؛یرقصیم شانیمادرانه یو گلو هانهیکه بر س یزار اشکخون با

 فراموش شده و یهاهیموضجه

 در همِ سوگوارشان را یهارهط نیو طن تاب

 بگذارند یدخترکانِ دشت و انتظار   جا یمه گرفته یحنجره هوا در

 قیمرگ هر رف با

 کوه

 ایشود به وسعت دریم یجنگل

 اما

 ما

 میاروندگان

 قائم زندان یهالهیبه قهر م تا

 و دروغ و رنج هر انسان ینابرابر بر
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 میبگذار یانقطه

 یآر

 .انیپا ینقطه
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 دانافریبرز رئیس

 هرمز شریفی

  

 های زیادی را دوست داشتآدم

 اش داشتندهای زیادی دوستآدم

 ها این کلمه

 ست، با یک روز صبحمشارکت مرگ یا زندگی

 خاکستر بیار

 جا آماده استبرای رنگ کردن زندگی، باد همین

 ایمسکوت کرده

 آوردسکوت در روستاها با خودش باد می

 حاال 

 سنگ سیاه را هم که بشوریم

 های زیادی به یادش خواهند بودآدم

 شعر بخوان

 شعر بگو

 ی اصلی که برگردیمبه جاده

 مان خواهند کردهای زیادی، هر روز صبح، فراموشآدم

 های زیادی اما، برای گفتن باقی نمانده استحرف

 کمی خاک

 زندگی هم دیوانه است.
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 دجهان مثل تو کم دار

 علی صبوری

 دانایاد: فریبرز رئیس با

 

 ها،موج

 ها،توفان

 دوند؛با باد سمت ساحل می

 کوبند،سر به صخره می

 روند،و می آیندمی

 ها،دهان دریاها و اقیانوس شوند و باتکثیر می

 .آورندکنان نام ترا برلب میمویه

 ها،خزه ها،جلبک

 کشند،شانه باال می

 .گویندبا آفتاب از توسخن می

 دهد،فانوس دریایی دست تکان می

 زند،ودرچشمان روشنش نام تو برق می

 وتو خاموش،

 گویی،آوری و چیزی نمیسیلیِ دریا را تاب می

 اسماعیل بخشی،

 محمد خنیفر،

 سپیده قلیان

 خوان نکبت،از هفت

 ی زخم و سرکوب گریخته،از هفت تپه

 .اندههزاران فرسنگ راه را کوبیده به دیدار تو آمد

 مادران آبان،

 مثل گنجشکی باران خورده،

 های هواپیمای نگونبخت،درتکه پاره
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 .گردنددنبال صدای تو می

 .برمزارپویا بختیاری، آمنه شهبازی سرزدم نبودی

 .تیراندازها درتمام روز خاموش بودندتک

 !ازروی رخسارت بردار این یک مشت خاک را

 

 !بلندشو فریبرز

 ون،ببین حامد اسماعیلی

 .بوسدو می کشدرا بو می "پریسا  "و "راری "چگونه پیراهن 

 .گیردهای سوختگان را از تو میو رد استخوان

 .نباشی و تو قرارمان این نبود بهار بیاید

 قرار نبود،

 مان را به زنجیر بکشند،رفقای

 .نان خاموشی باشیچوتو هم

 جایت در قله هاست،

 .زدهنه در خاک نکبت

 .را از رخسارت بردار یک مشت خاک

 ! فرببرز

 طاعون با تو چه کرد؟

 زارها چه دیدی؟یدر ن

 دوشکاها در ماهشهرچگونه به جان گرسنگان افتادند؟

 با جان تو چه کرد؟ غم کودکان کار

 آیا مادران خاوران،

 هایت را تازه کردند؟دوباره زخم

 از فشافویه چه شنیدی؟

 زاده کنارت نبود؟مگر نرجس خانعلی

 زده رهابی بخشد؟از طاعون این خاک نکبت ترا

 رفتی؟ را گذاشتی کجا "بکتاش "بلندهای خنده

 من به اردیبهشت قول دادم،

 سوت پایان رنج را درکنارهم به صدا در آوریم،
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 سیدعلی صالحی

 ها و باران هم بودشاعر پروانه

 فشرد؟ کدام حرامی گلویت را

 به همسرم چه بگویم؟

 و بگویمدر جشمانش نگاه کنم 

 و ما خاموش ماندیم؟ شبانه ترا به قربانگاه بردند

 ! رفیق فریبرز

 تو قول دادی درکنارهم،

 های مان را،جام

 .درپایان رنج باال ببریم

 قرار نبود،

 آزادی را به بند بکشند،

 توخاموش باشی،

 .ات برای همیشه بسته بماندودرخانه

 ی پایان سا ل،سه شنبه

 .ن باشدترین روز زندگی مسیاه

 رفقای ما

 کشان،به اخطارهای سهراب

 .اندقاتالن نان و نمک و باران نه گفته

 این یک مشت خاک را از رخسارت بردار

 .بزدالن فالکت و نکبت را ببخش

 .ل تو کم داردثجهان م

 .ات برگردبه خانه

 .پروانه و نیلوفر و باران نگران تواند

 به قاتالنت بگو

 .یار استبرای چکاندن ماشه وقت بس

 مرگ باشد برای فرصتی دیگر

 ات برگردبه خانه

 1399فروردین  1
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 «52گیشا، پالک » 

 مونا محمدزاده

 دانابه یاد رفیق مهربانم، فریبرز رییس

 

 های جهان به سالمتی تودیگر تمام ودکاها و شراب

 ات.های زمستان، سالمتیها و سپید دشتسرخ فالت

 ات، سالمتی.های فاتحانهز طنین خندهات، آکنده اآن روستای کودکی

 ات.زهرا، سالمتیکاره بویینسرت در آن عمارت نیمهمزرع رویاهای شوریده

 آمدیگاه که از شفق سرخ میبه سالمتی شکوه تو، آن

 شیدای روز رهایی

 سرگشته رودی که به دریایت بیفکند.

 ها به سالمتی توتمام نوشانوش

 خواندم.وقتی که شعر می اتهای بستهبه سالمتی چشم

 وقتی که یلدا را 

 آوردیبه کجاوه طوالنی شب می

 و حافظ را

 دادی.ات پرواز میهای پُرآوای حنجرهمیان رج

 های استوار ناشکیبایتبه سالمتی گام

 که آرام نگرفته بودند از درد

 درد جانکاه.                                

 های خروشانتبه سالمتی خنده

 ناک زمانه.در تلخ هوای رخوت

 هایی سترگبه سالمتی شانه

 دادی.وقتی که اشک را جواز عبور می

 ناپذیر سرگردانبه سالمتی آن دو چشم گریزان سیری

 های میز اتاقتبر انبوده ورق

 و طراری آرام انگشتانت بر قلم.

 به سالمتی فردادت

 زل مردمکانش سرریز.زل نی چشمان توست درقرار که یادآور نیآن دلبند بی

 سالمتی سرت
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 آن هشیوار یگانه

 آن بوف درخشان آواز کشتگان

 بادهکه حاال خاک، خاک بی

 رذیالنه آن را نصیب کرده است.

 آه رییس

 فرمانده

 ای که دستانت از همه شورها و شرها دیگر تهی

 نشینخواب شببلندقامت بی

 توأمانها و عزاها با کراواتی سرخ زیباپوش همه شادی

 ات.به سالمتی

 چگونه آرام گرفتی رفیق مهربانم

 ام سوگوارآتشیدر نمور بی

 تو مستامست روشنای کدام دشتی؟

 ای رفیق آمده و رفته در زمستانم

 که نه مُردی و نه ماندی

 هاها و بیمارستانصبور زندان

 های ناعدلناخورده محکمهشکست

 به سالمتی تو که خواب زمستان را 

 کردی.ری از شکوفه و شادی تعبیر میبه بها

 حاال شهر

 تو راومیش اولین صبحگاه بیعطر گرگ

 اتهای باغچهنور آفتابگردانبی

 خواهد وزید.

 

 1398اسفند  27
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 «ی کوتاه و یک یادکردسه چارانه»

 سیامک میرزاده

 

 دانا )یک(فریبرز رئیس

 

 ساخت را جانش بِ؛ انقالاشتنهایی

 ساخت را جهانش ش؛برابر شِآغو

 سوخت را آهش مردُم؛ جِرن نِخُ-آتش

 ؛ آرمانش را ساختی سُرخشاندیشه

 

 

 

 دانا )دو(فریبرز رئیس

 

 ی گُرز برخیزبه یک نیزه از گُرده

 برخیز البرز بِپلنگانه از خوا

 تو گفتی که من زنده با انقالبم

 زمانش رسیده فریبرز! برخیز

 

 

 

 دانا )سه(فریبرز رئیس

 

 آوردمرد! بی تو جهان کم می برخیز

 آوردمی فراهم تو تِما را فراس

 ستبرابری دِای به امیهرجا شکسته

 آوردمی یادمبه -دُرُشت- را تو مِنا
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