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 محمّدبه  را شنیدم «لُرتا»»تۀ خسو وقتی صدای

 عاصمی گفتم:

 -جان می ومه بر جگر خز این صدا  -

 قمر الملوکِ»ازچرا م که یدفهمزه ات !زنَد

  !ییاد می کرد «نتر ایراائت

 ساعت ک ی حدود .دشمی  بیداراد بامد ۶   

 -می «آرایش» را خود و ادتایسمی  نه یآ ابلمق

آماده   ینامه انمایش  اجرای  برای گوئی  کرد،

زمزمه   راش کۀ دلانترحال،ن ادر هم د.وشمی 

 با/ربادمب دیاد/بُردی از یادم :می کرد

 ...شادم یادت

 

با  یاو  ؟)نوشین( «رتالُ»با  یا؟تفسخن می گ )عاصمی( «ایرن»با   آینهدر  او یاآ !می دانمن

  و نایسندگون ،شاعراندر بارۀ ی محمّد عاصمخاطرات  هرچه بود ؟وزیری الملوکقمر

 می گفت:که این  «بُردی از یادم» ترانۀبارۀ نکتۀ تازه در .بود ای هنیگنج ،ۀ ایرانبرجست هنرمندان

بلکه  ،دی نیستلخا مهدی داتاس ،آهنگساز این ترانه ،چه که شایع استآن خالفبر»

غالمحسین  و از شاگردانراه آهن کارمند  است کهگرگین زاده  یمصطف ام به ن یدفر

به گی نوازند کنار در وه وارد رادیو شد ۱۳۲۵  سال گرگین زاده در .بودمین باشیان 

 به من «ردی از یادمبُ» شاعرِ ،یبیپرویز خطدوستم  این را .مشغول بود ازی همسآهنگ

   .«...تگف

به یادِ  ...بُردی از یادم

عبدالحسین  ،«اتلُرِ»

 محمّد عاصمینوشین و 

 علی میرفطروس
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ین نوشینسعبدالح  

و رامین منوچهر تِ ه همّکه ب …مان به بلژیک، مادرید و  ترکمش یدر سفرها :مگفته اکه انچن

ن م به سفرِ این کار را وا اامّم تا خاطراتش را بنویسد، خواسته بود یعاصماز  ،میسّر شد یفرهنگ

 «.کستم شن جاکه آ خبر یوناگه شن » :که غادری .کرده بود طمشرو  به مونیخ

هنرمند با  ازدواج ضمناو  .بودتر نوین ایران اذار تئبنیانگ نوشین، عبدالحسین شاگردانعاصمی از 

« لُرتا» رشهمس و نوشین ،ایرنبا  یسعد رتادر تئ،(انسیززا «)یرنا» ،تراۀ سینما و تئپُرآواز

 شت.اد یکارمه

 ،تیهداصادق   شانین دوستترک نزدیهنر بود و اهل فرهنگ و اً اساس نوشینالحسین عبد

 جشن در نوشین .بودند یخانلر تلنا و علوی گبزر ،ینویمی مجتب ،یسینف دیسع ،زادرف مسعود

 یجتبم و یغروف یمحمد عل یراهمک اب (۱۳۱۳مهرماه ) همان رضا شاز در«فردوسی ۀزاره»

به  درخشانِ لُرِتا یبا بازرا  «م و تهمینهتسر»و « و قبادرستم »،«و زال بهدارو» ایان هستدا ،ینویم

 ۀشنوارجمخصوص  المد»کهطوریه ب ،تقرار گرف فراوانتشویق مورد که  صحنه برده بود

جائی که  ؛را شده بودجا «هتل اندگر»لِلّجاین نمایش در سالن م.شد ءو  اهدابه آن د «فردوسی

  خوانده بود.« هزارۀ فردوسی»به مناسبت  ملوک وزیری نیزقمرال ،شچند شب پی

https://mirfetros.com/fa/?p=22634
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  ایرن :تک عکس  میدعاصنفرآخر:محم   یستاده،ا سمت چپ، ،:ایرننشسته ،لنفراو ،استت رمس    

دین ورفر ۳ یادداشت فروغی در هنکانت چفایادامه ز نیا دهبعوغی رف یمحمد علبا  همکاری

 ویسد:می ن ۱۳۱۷

 خاطراتِ) «زبی جها وسِعر» [نِ]تمریقمشبرای  دندآم شیقارفو  نوشین شب،»

 .(۴۵۸ص،فروغی

ر د .داشتاشاره و دوستانش  نوشین چپِ های گرایشبه گویا  «رفقا»کلمۀ ذکر بافروغی 

 :می نویسدفروغی  نیز  ۱۳۱۷ داسفن ۵ه عجمشت داادی

 .(۴۹۷ص  ،فروغی اتِطرخا) .«جمه کرده بودترس پِیَ وشین آمد،ن  رهظ بعداز»

به تازگی سینما در ود و با توجه تر باهنر تئائی شکوفسال های  ،۲۰شهریور  ز د اعسال های ب

 تر باربد،اتئمانند ) دورانین تر های تهران در ااتعدّد تئ می زد. تر حرف اوّل را اتئهنر  ایران،

 و دوران رضاشاه  گرائیملّی یادآور  از یک طرف (و فرهنگ یسعد ، کسری ،نکیسا ،فردوسی

گفته می شود که  .بود جهان بزرگ نویسندگان آثار ۀترجم ازنوینی  موج ۀشانن ،از طرف دیگر

تر اسی ویلیامز به تئاثر تن «گربه روی شیروانی داغ»شاه نیز برای تماشای نمایشنامۀ رضا دمحم

 .(۳۸،صقوکاسیان) کسری رفته بود
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از یک نمایشنامهدر صحنه ای « ارتل  »  

)مارسل  پازتو :از جمله کرد یباز مشهوری نامه هایدر نمایش شیننو سینعبدالح همراه به «لُرتا»  

ق عمار ارُزماری )برکلی(، د ،(سپیراتللّو )شک )مترلینگ(، بیآ ۀدرنپ ن(،وس)جان لپنوُ ،(پانیول

لُرتا  هایااجر بسیاری از شاهد ودخ هکمد عاصمی حم ...اک( وه )بـالـزندگرا کی(، اوژنی)گور

 در «مونادِدِز»نقشخصوصاً  ،رپیکسبازی در نمایشنامه های ش»را و ا زشگفت انگی تعدادِسا ،بود

  .می دانست «اتللو

سیب آ»کتاب  در ایران وینر نئاتدر تاو  ظیمع( و نقش شیننو) «تبریزی پتیانیراها لُرتا» ۀاردرب 

زاون » به همّت ،لاح و یمده اکر یاه راشا (۴۸۰-۴۷۶هارم،صص چ) «شکست کشناسی ی

روشن تری ر و ت یقدقخت شنا انتو می ایران تراتئ و اتن و فرهیختۀ سینممنتقد فرو ،«نقوکاسیا

 :شامل مطالب زیر است کتاباین  .داشت «لُرتا»از

 سمیودارم هزار بار بن دوست/ادمیاز  یبرد/انیراپتیلرتا ها یبر زندگ ییاندازها چشم/درآمد 

نم اخبا گفتگو/یمیکر گفتگو با نصرتهنرمند خلق شده بود/ لرتا/دمیلرتا را ند گرید و/«لرتا»

 وشیحضور/ گفتگو با دار یهوا/راستگار مهی/ گفتگو با فهیاز جاودانگ یفصل/انسیزاز رنیا

/ یابآفت اسفند/انیبا لرتا/ الله تق گفتگو/زاهد نی/ گفتگو با صدرالدیگریعاشق باز لرتا/فرهنگ

/ احمد یبرف یبانو/یهاشم ی/ گفتگو با مهددهیندجها یلرتا/ انیاوانس یگفتگو با آرب

که خانم  ییها الیو سر ها لمیف ها، شنامهینما فهرست /نقدها/ییخدا یلرتا/ عل یروزها/یگدلیب

 .ریتصاو / ها هینما/اند کرده یلرتا باز
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سال  رداو  اشتغال داشت. سازیداروبه شغل ه ک بود تالیائیایش مادرو  مهاجر ارمنیِ« لُرتا» پدر

در  «لُرتا»کودکی.به جهان گشودم شچ «شیتجرۀ زرگند» در یدمیال ۱۹۱۱ /ورشیدیخ ۱۲۹۰

به  صفحه را ه ضبطِاولین دستگاچنانکه پدرش  ،گذشته بود رهن و موسیقیو رقص از فضائی 

که به -انش زلمن یها از اتاق یکیه بود و خوانندۀ جوانی بنام مرضیّه در وردایران آ

 (.۳۰ص،قوکاسیان )با ارکستر می خواند.  -در آمده بود «صدا یوی ضبطِاستود»صورت

 -بی ودب« ناهسرپ» نوعی ایران و نویسندگانبرای بسیاری از هنرمندان حزب توده  ،نزماآن  رد 

ب توده زح تعدّد نشریات به عبارت دیگر، .ندباش تهداش نآبه  اعتقادی لوژیک از نظر ایدئو آنکه

ق دصا،یسینف یدسع استاد ورضح .دوب «جذّاب» خیلی ها ایبر  نگیفره جشنواره هایاجرای  و

و  ،در همین راستا بود هم توده در محافل حزب  شیجیو انیم  و ررای بهالشعملک ا ،دایته

نوشین در ضویت ۀ عباررد .نداشتندی با حزب پیوند ،ههای برجستشخصیّت یناز ا یک هیچ ،نهگر

 حزب هب اش قلببا  اساساً عدالتخواه یاننسبه عنوان ا نوشینکه  گفت شاید بتوان زب تودهح

می  به حزب توده نیز کیخلیل ملپیوستنِ چگونگیِ در را مر ااین  .اش عقلنه با  بود ستهوپیه تود

از نزدیک را  رفقااز یانت و خباثت بسیاری خ «نفر ۵۳ »ماجرای درکه  ملکی .ه کردمشاهدتوان 

 از ،نوشیند اصرارهای وجوبا  و میمانه داشتص اربسیو  ای عاطفی رابطهنوشین با  ،دیده بود
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حزب ه تا ملکی ب باعث شد عامل عاطفییک خره ولی بالد،پرهیز می کر به حزب توده نپیوست

 کاتوزیان:دکتر وایت به ر .بپیونددتوده 

ملکی زودتر از  گذاشته شده بود.در خانۀ نوشین را روز قرار مالقات شان  کی»

 -رتالُ هنچگو  کوچک و محقّر مسکنِکه در آن  ودب ا رسیده و دیدهجآن دیگران به

 عاطفیِتأثیر  کودک شیرخواره شان را  آرام کند.ی می کرد که سع -نوشین رهمس

ده  را به پیوستن به حزب تو لکی دعوت نوشین و دیگرانممنظره سبب شد تا دیدن این 

 به کوشش امیر پیشداد و محمدعلی همایون نامه های خلیل ملکی، ) «.بپذیرد

 (.۲۰صوزیان،اتک

:می گفتو نورالدین کیانوری شین نو اخالقی نشِم و سیاسی تصیّشخ تاوتفدر بارۀ  عاصمی  

یسه مقا قابل اصالً وریکیان مانند یمآد با و دیگری بود جنسِ اساساً نوشین نسِج»

خودم  از نگوئی برای اینکه شتم.ااو ند یچوقت دلی برای دیدارِه در حزب،من  .نبود

اشاره به ضمن  شیاشت هاددیادر  نیز غنی مدکتر قاس ر می شوم کهوآدیا ،می گویم

 وفِترات» کیانوری چنین یاد می کند: دینرالون زا ر(مولیداستان  مانقهر) «تارتوف»

 .«...بیثخو  با تمایالت جنایت آمیز دوستِ پَستم مقا شهوترانِ اعِطمّ

ن ش احتمالی نورالدینقو  (۱۳۲۷بهمن  ۱۵) ندانشگاه تهرا رد رضا شاهترور محمّد از بعد

و  تگیرسدحزب توده ای و اعضان ربرهاز ،بسیاری  توده()مسئول کمیتۀ ترور حزب  کیانوری

سنگین محکوم  یسببه حو دستگیر  «ب تودهحزعضویّت در » امهاتّبه  نیز نوشین زندانی شدند.

. با دوب ین(ش)همسر نو «لُرتا» تایشگرانن و از سشینو ناستواز دن آن زما در یتداه صادق .شد

از هدایت  «لُرتا» هدایت بود، واهرهر خشو ،اد ارتشرئیس ست ،سپهبد رزم آرابه اینکه توجه 

ای  میانههیچ ت ایهد ند.م کرا فراه همسرشی دموجبات آزارزم آرا   نزدِبه تن رف تا باست خوا

 طبعِ متانتِو غرور  و همین امر، کرد نمی خواستدر چیزی حدیهیچ ا و از با رزم آرا نداشت

https://mirfetros.com/fa/?p=33084
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با نۀ رزم آرا رفت و به خا «لُرتا» بخاطرت ایهد با اینهمه، .دان می کردچن ودرا هدایت 

 شد. ر آزادی اوخواستا ،ینوشن تگیریدس اعتراض بهضمن  ،«تَشَر»عینو

 وا اشتی،مدّت بازد اببا احتس .افتتخفیف یبه سه سال  ننوشی بس سنگینح  رزم آراکوشش ه ب

-نیز نوشین  (۱۳۲۹آذر  ۲۵) رفرار رهبران حزب توده از زندان قصدر  ولی ،دشمی اد آز  بزودی

 فرار»چرائیِ این  درکِ .تفربه شوروی از زندان گریخت و  آنانبا  -واستهیا ناخ خواسته

ه ک توان گفت می نامۀ خلیل ملکی به عبدالحسین نوشینطبق  یول ،ار دشوار استبسی «گبزر

کرد و  و تدارکاتی می تبلیغاتی ی،مالکمک  شینونایشنامه های نمو  تر سعدیائتبه حزب توده 

 حزب نابرره گویا گذشته، نایاز  .می دانست «حزب مدیونِ» شاید نوشین خود را رو، این از

 «تر مسکوائمدرسۀ عالی ت»در می تواند  با رفتن به شوروی او که نددبو فتهگ نوشینبه  توده

 .تحصیل کند

و را تا و ا فرو ریخت «هاشورا کشورِ هشتِب» ازشین ونذهنیّت  ،شوروی هر بفرای ااه هلین موّا در

 عاصمی:به روایت  .مرز جنون کشاند

 ،حسرت نوعی ،مدیو دمسکو  الیپزیک()یآلمان شرقدر  ن رایوشباری که ن چند»

باعث آرمان هایش  کعبۀ فروپاشیِ .ار بودشکآ اودر  عمیق گیو افسرد شتگیسرگ

یا )ت نسنتوااو از این رو  ،باشده نداشت عالقه ای یروسان زبه ب نوشینشده بود تا 

رهبران حزب  کهحالیدراز این گذشته، .یابدحضور  تر شورویائدر عرصۀ ت (ستواخن

 وبسیار ساده  نوشینی زندگ ،بودند یی راحتگزندای راد مسکو و الیپزیکدر  توده

  .«بودفقیرانه  حتّی

 نوشین  برای  سیفردوشاهنامۀ  صاًو خصو ایران کسیادبیّات کال ،دشوارشرایط  در آن    

 و  «یفردوس شاهنامۀ که نامژاو»تدوینو در ن اخشاکارِ در.دوب طنسوی و هبای  هیچدر

ایران  نگفرهن به یشنو زالِالی قعشندۀ ینما «وکسم چاپ ۀهناماش» حیتصحدر  او کاریمه

فرستاد و ناتل خانلری  دکتر رایبرا  «هشاهنام که نامژاو» ۱۳۵۰در سال نوشین عبدالحسین  .ودب

https://mirfetros.com/fa/?p=33486
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بنیاد »ت در سلسله انتشارابه همّت دکتر خانلری  بکتااین  نوشینرگ با من همزماشگفتا که 

  منتشر شده بود. «ایرانگ فرهن

 

او را  «اسیسی سِهرا» عینو ،ناایر هب یننوش ی بازگشتبرا یرنلخاتر کدت های فعالیّ با وجود  

او  تلقطرح  ،الیپزیک مسکو و  حزب توده در انبربا رهنوشین  تالفاتاخ .بازداشت این کار از

حزب فرارِ رهبران  عامل) دیقبا حسین ستواناسترداد در  دولت شوروی اقدام ،انوریسط کیتو

 یها تردید ربو  دامن زد نوشین در را سرطان اریبیم ،رانایدر ویاعدام  و (رقص نااز زند دهتو

 «دق کرد»مسکو  در یانبیمارست در وشینن :«لُرتا»ه قولب .دافزو به ایران بازگشت رایب وی

 د:به یاد می آورَ «لُرتا» (.۱۳۵۰)

 .من عکسی از خودش فرستاده بود برای ]نوشین[ .ای بودم  مشغول بازی در نمایشنامه»

 قوکاسیان) «.را کنما اجتئاتر ررسید که نتوانستم دستم   به مرگ با هم رِعکس و خب

 (.۴۷،ص

   «تالُرِ» و ادق هدایتص

لرتا  ستایشگرانوی از و بزرگ علرزاد فعود مس ،سیسعیدنفی ،مینویمجتبی  ،هدایتصادق  

واطف ع ؛داشتیت هدانسبت به  عواطف و احترام خاصی «لُرتا» تان،دوس یان اینمدر  اامّ ،دبودن
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که وی در کوچه  آنچنان ،شته داادام«لُرتا»در یز نمهاجرت های سال  در حتّی ی کهاحساساتو 

 -می هدایتدر بارۀ  «لُرتا» استا،ن ریدر هم .دبوهدایت  نیز در جستجوی ای وینه کافهها و 

 وید:گ

مثل  .بی که با او خدا حافظی کردممثل ش توانم او را فراموش کنم، چ وقت نمیهی»

رون در  بی ا اول من ازد تتایسمی اتر را باز می کرد،اخروجی تئ هائی که او درِ شب

 ود،قتی بو صالًا آمیز بود.رافتخار تاای ما توی تئرب حضورش» (.بردی از یادم) بیایم

یک هدایت مثل  .هدیه بود یک می کرد،پیدا اصی رب خرج و قُا  تر و اجراهای مااتئ

  (.۴۹و  ۴۴ -۴۳صص، قوکاسیان) «جواهر بود

 
 از راست بــه چپ: هـدایت، حسن خاشـع، نـوشیـن و »ل رتا«

 قمر و« لُرتا» یِت اخالقمشترکا

   :می گفت رقم و تالُر ت اخالقیِرۀ مشترکااب در یصمعا

بی حجاب  ضورِبا ح« لُرتا» همقمر و م ه ،آن زمانبی ت های مذهیّودحدم بهجه با تو»

ف شک ان و گسترشِیراعتماد به نفس زنان ا تقویت به تر و موسیقیاتئ ه هایصحن در

 در«لورتا»قمر و همم ه ،هنریبا وجود غنای  ند.وشیدک یرانا اندی زنو آزا حجاب
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 تا این ث می شدباع «نفست عزّ» و «وقار» وعین ولی دزیستنی دستتنگ

هم  می شد که موجبستی نوعدوعدالتخواهی و  ،همه نبا ای .دگردن«فاش»ستیدتنگ

 «....بندبشتا ستمندانمُبه کمکِ  «لُرتا»قمر و هم 

           

زندگی  ..د.بو آشنا یزانی نآلم انانسه تسلّط داشت و با زبفرو ی، روسی به زبان های ارمن« لُرتا»

 مهاجرتدر  هرهبران حزب تود ت هایو رقاب هاگیری در خصوصاً و سکودر م نانۀ نوشیرمحقّ

ز ا«لُرتا»که در حالی ،دبه ایران بازگردوروی شز ا ()کاوه کوچکشبا پسر «  لُرتا» تا باعث شد

 هایترائتتوانست در  میو  آموخته بود در تهران هاروس  ۀرسدر مدروسی را زبان  کودکی

 !داری کرده بودخودارمنستان نیز کشور دائمی در  امتِاقحتّی از  «نیارم یرتالُ» .بدرخشدسکو م

 در گفتگو با زاون قوکاسیان با فروتنی فراوان می گوید:

 «باشم ی کهومو از هر ق ی که داشته باشمهر دین من ایرانی ام، گرفته ام. م راجرَمن اَ»

 (۴۴اسیان،صکقو)

 .همراه بود - و سینما تراتئ در از جمله -ت بزرگی با تحوّال ،(۳۱۳۴)نابه ایر «ارتلُ» زگشتاب

پس از  -«خستگی ناپذیر یرتالُ» و لب می کردطهنرمندان نوینی را و فضای تازه  ،«موج نو»

وانسیان اَآربی  تِهمّ به .همراه و همکار شود  تا با این نسل نو یدکوش -هاو شکنج نج رآنهمه 

تر ادر عرصۀ تئ ر دیگربا« لُرتا»، ترارجستۀ تئهنرمند ب مهدی هاشمیو رد اوانگا کارگردان

کارگردانی به  بود که «گیلر تپی» اثرِ «نتگالوت خُفخ» نمایشنامۀدر  «الُرت» آخرین بازی د.یدرخش

انقالب  طلوع  ه رفت.حنصبه روی  ۱۳۵۶در سال  سوسن تسلیمی یاهمره و نآربی آوانسیا

عیدی در تب -«لُرتا» لذا، و بود ایراندر  و موسیقیباله  تر،اتئ رقص، غروبِ هنرِ ،اسالمی
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 نها یادگارِت کنارِ دررا  یدگنای زسال هتا آخرین کرد  ش مهاجرتریات به -تهخودخواس

 ترشیه ببلکـ ست،ین یـائیمفهوم جغراف ـکیتنهـا  د،یبعت :گفته ام یدر جائ بگذراند.اوه( )کنوشین

ست  یئـهـا «خواستن»حسرتِ :دیتبع .است ینگو فره یعاطف ،یندرومفهوم  ـکی ،م ترو مه

ها از ست که تن یکس یدیو تبع … سوزند یشوند و م یها پَر پَر م«نتوانستن» رتِیح که در

  .دآورَ یم بخاطررا  دوب خو مجبو نهیم اشک، یها هشـیشپشتِ 

 یـنشهر ودر  گورستانیدر  ۱۳۷۷ فروردین هشتم در انجامسر سال تالش هنری ۵۰پس از  «لُرتا»

 !یئچه جان هاگاهی فکر می کنم که  فت.رام گرآ-می نامید «خُفتگان خلوتِ» خود آنرا که -

ضی کیوان، مرت :خاکستر شدند وحزب توده سوختند  شیدائی در حریقِ چه جان های شیفته وُ

جویندگان  ،فروتنِ شوکران کاشفانِ  :و بسیاران دیگرتـا، خلیل ملکی رِعبدالحسین نوشین، لُ

 «.می میرند   و خانه را روشن می کنند ،می ایستند تُندَر در برابرِ ،شادی

 عاصمی می گفت:محمّد 

با آن  «رتالُ» ...تر ایراناتئرِ مق ،نوشین لُرتا ز ایران بود وآوا رِقم وزیری، کلوالم قمر»

 .«بودهم ی ا تهسوخ یاصددارای  ،یلهجۀ زیبای ارمن

 .زنَدجان می  وُمه بر جگر خز این صدا  عاصمی گفتم:به  را شنیدم «تالُرِ»تۀ خسو صدای قتیو

 ها سال که ،گوئییمی کردیاد  «نایرار تائت قمر الملوکِ»ه عنوانِ ب «لُرِتا» ازچرا م که دفهمی تازه 

 دهخوانرا  «ما یِنساما وُ سر یب ۀصق»، یبافق یوحش درخشانِ شعرِ با« لُرتا» ،اسالمیب انقال از شپی

  :بود

 دوستان شرح پریشانی من گوش کنید / داستان غمِ پنهانی من گوش کنید

 1 دیکن من گوش یانریح من وُ یوگ وُ  گفت / دیکنوش من گ یسامان وُ سر یب ۀقص

                                                 

۱
 را کامل متنما  .حذف شده است «تال ر  »صدای  موجود   های هنسخ در این شعر نخست بیت   توضیح: 

 :بشنویدببینید و  .مده ایرکمنتشر  اخیرا   -«ل رتا»ا تصاویری ازب -

https://www.youtube.com/watch?v=o0fdIwFbRrE 

https://mirfetros.com/fa/?p=1575
https://www.youtube.com/watch?v=o0fdIwFbRrE
https://www.youtube.com/watch?v=o0fdIwFbRrE

