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من غالمحسین ساعدي را بار اوّل در تابستان  ۱۹۵۷در كتابفروشي تهران در بازار شیشهگرخانه
تبريز ديدم .دانشجوي سال دوّم دانشكده ادبیّات بودم ،انگلیسي و فرانسه ميخواندم ،و عصرها
هم براي ياد گرفتن عربي به مدرسه حاج صفرعلي در بازار تبريز ميرفتم .در آن زمان
كتابفروشيهاي تبريز میعادگاه روشنفكران و دانشجويان بودند و هريك از آنها عدۀ بخصوصي
را جلب ميكردند ،و من در همین كتابفروشي تهران با بهروز دهقاني و صمد بهرنگي آشنا شدم.
بیشتر اين مغازهها در بازار شیشهگرخانه بودند و هركدام در عرضه كردن كتابهاي بخصوصي
تخصص داشتند .كتابفروشي فردوسي كتابهاي آذربايجاني هم ميفروخت كه در زمان شاه
جزء كتب ممنوعه بودند .كتابهاي نوحه و مرثیه البّته اشكالي نداشت ،ولي كتابهايي نظیر
ديوان معجز شبستري و هوپهوپنامه صابر و غیره را فقط به اشخاص قابلاعتماد ميفروختند.
كتابفروشي تهران كه صاحبانش سه برادر بودند و يكي از آنها ــ حاجي بیتاهلل حاال در تهران
كتابفروشي دارد ــ بفهمي نفهمي قدري از ديگران «مترقي»تر بودند و شعر نو ،نقد ادبي و كتاب
هاي نويسندگان خیلي جديد را ميآوردند .كتابفروشي شمس از ديگر كتابفروشيهاي مترقي
آن دوران به كمك غالمحسین بود كه داستانهاي صمد بهرنگي را چاپ ميكرد .حتّي شنیده
بودم كه گاهي غالمحسین بعضي جملههاي صمد را عوض و گويا انقالبيتر كرده بود.

116

شماره ۱۴

آرمان

كتابفروشي صابر در يكي از گوشههاي بازار پرپیچ و خم تبريز قرار داشت و از تركیه كتاب-
هاي تركي و حتّي كتابهاي دوره عثماني را وارد ميكرد .دو كتابفروشي ديگر در خیابانهاي
پهلوي و شهناز سابق بودند كه يكي كتابهاي فرانسه و ديگري انگلیسي ميآوردند .در گروه ما
جوانان ،كه بیشتر دانشجو بوديم ،انگلیسي و فرانسهدان به معني واقعي وجود نداشت ،فقط من
چون پدرم قاضي دادگستري بود و در فرانسه درس خوانده بود ،فرانسه را نسبتاً خوب مي-
خواندم .غالمحسین ،انگلیسي را نميتوانست حرف بزند ولي خوب ميخواند ،و ولع عجیبي به
خواندن كتاب داشت .من در آن زمان يك عتقیهفروشي را هم جنب سینما كريستال در خیابان
شهناز كشف كرده بودم كه تمام كتابهاي مدرسه «مموريال اسكول» آمريكايي را كه سابقاً در
تبريز بود و كسروي در آنجا درس ميداد ،خريده بود .من از اين مغازه كتابهاي جالبي مي-
خريدم .غالمحسین به «كشفیات» من از اين عتقیهفروشي خیلي عالقه داشت.
غالمحسین سه سال از من مسنتر بود ،هردو بچۀ تبريز بوديم و شاهد وقايع عمدۀ بعد از شهريور
 ،۱۳۲۰ولي زمینۀ خانوادگي ما قدري فرق ميكرد .غالمحسین در مصاحبۀ خود در تاريخ
شفاهي هاروارد ميگويد« :من در  ۱۳۱۴توي تبريز رو خشت افتادم .توي يك خانواده كارمند
اندكي بدحال .فقیر مثالً .تحصیالتم تبريز بود ،حتّي طب را در تبريز خواندم» .غالمحسین
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داستان خانههاي شهر ري در تبريز و نمايشنامه لیالجها را در مجلۀ سخن چاپ كرده بود ،و بین
ما از اهمیّت خاصي برخوردار بود .من پدر و مادر ساعدي را در آن سالها نميشناختم و فقط
گاهگاهي او دربارۀ پدربزرگ مادريش كه يك مغازه گندمفروشي داشت و از مردان صاحب-
اعتبار محلهشان بود ،تعريف ميكرد .او بسیاري از داستانهاي دورۀ مشروطه را كه بعدها به
صورت پنج نمايشنامۀ دورۀ مشروطه درآورد از مادرش و همین پدربزرگش شنیده بود .خانوادۀ
ما از خانوادههاي قديمي تبريز بود ،متعین و نسبتاً ثروتمند .ديدگاههاي ما از نظر سیاسي هم با
يكديگر فرق داشت ،ولي اختالف نظرها طوري نبود كه دوستي ما را به هم بزند .غالمحسین
خیلي سیاسيتر و بيباكتر از من بود .ديدگاه ما نسبت به حكومت پیشهوري و شكست فرقه
دموكرات با هم فرق داشت .هردو به عنوان شاگرد دبستان از آن دوره خاطراتي داشتیم ،با اين
فرق كه خانۀ ما را مصادره كرده بودند و محل اقامت پیشهوري شده بود و ما به تهران گريخته
بوديم .پیشهوري بعداً به پدر من نامه نوشت و ميخواست او را رئیس دادگستري تبريز بكند،
ولي پدرم ترسید و به تبريز بازنگشت .به طور كلي خانوادۀ من سیاسي نبود ،و پیشهوري را آلت
دست روسها ميدانست .در حاليكه غالمحسین همدلي زيادي با آن حكومت داشت .من واقعاً
نميدانم جنبۀ قومي ،كه در سالهاي اخیر شدت گرفته تا چه حد مطمح نظر غالمحسین بود،
ولي من به ياد ندارم كه دربارۀ آذربايجان احساسات افراطي داشته باشد .البته در مورد اينكه
بچه هاي آذربايجاني بتوانند به آذربايجاني هم تحصیل بكنند خیلي مصّر بود .ما هردو شديداً
طرفدار مصدق بوديم و از شاه نفرت داشتیم .در عقايد غالمحسین كودتاي  ۲۸مرداد ــ كه شايد
هم تحت تاثیر جالل آل احمد بود ــ به نوعي ضد امپريالیسم افراطي تبديل شده بود ،و همین را
هم در داستان «دنديل» منعكس ميسازد.
البته معاشرت ما در اين دوره مدّت زيادي نپايید و من اوّل به فرانسه و بعداً به انگلستان رفتم و
ادامه تحصیل دادم .غالمحسین يك سال بعد از اينكه من لیسانس خود را از دانشگاه تبريز
گرفتم ،از دانشكدۀ پزشكي تبريز فارغالتحصیل شد و براي دورۀ سربازي و ديدن تخصص در
دانشگاه تهران عازم آن شهر شد .پنج يا شش سال بعد كه من به ايران برگشته و در دانشگاه
تهران درس مي دادم ،يك روز همراه مرحوم صادق چوبك به كافه نادري رفته بوديم و
غالمحسین آنجا بود.
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مدّت دوازده سالي ك ه من دانشگاه تهران بودم خیلي با هم نزديك شديم ،و مدّتي هم كه
غالمحسین در موسسۀ امیركبیر الفباي دورۀ اوّل را درميآورد ،مرتباً با هم كار ميكرديم .خانۀ
خانوادۀ غالمحسین توي يكي از خیابانهاي امیرآباد باال بود و ما هم توي خیابان كاشانك
زندگي ميكرديم .اغلب شبها به خانۀ ما سر ميزد ،و از كارهاي روزانه در كلینكي كه با
برادرش اكبر در خیابان سي متري (دلگشا) داشتند حرف ميزد .آشنايي من با غالمحسین در
تبريز زياد نبود ،ولي احساس ميكردم كه در عرض چند سال خیلي عوض شده است .خیلي
سیاسيتر و در عین حال پختهتر شده بود .انقالب روشنفكران در كوبا ( ،)۱۹۶۳شورشهاي
دانشجويي اروپا ( ) ۱۹۶۸در او اثر گذاشته بود .در ضمن شنیده بودم كه او با گروه بهروز
دهقاني ،مناف فلكي و علیرضا نابدل آشنايي پیدا كرده است .از اين گروه من بهروز دهقاني را
ميشناختم كه زير شكنجۀ كشته شده بود و نابدل را هم چند بار ديده بودم .ولي اصوالً من و
غالمحسین زياد درگیر بحثهاي سیاسي نميشديم .فقط يك بار در ساواك در مورد من از
غالمحسین پرسیده بودند ،و او هم گفته بود» :اصوالًجوادي آدم سیاسي نیست» .مأمور ساواك
هم گفته بود« :جون خودت ،اين مقالهاي كه در الفبا نوشته براي جفتتان كافي است» .منظور

مقالهاي بود كه در مورد «طنز و داستان حیوانات» نوشته بودم و اوّلین مقالۀ شمارۀ چهارم الفبا
بود .اين همان شماره اي بود كه غالمحسین را پیش از چاپ آن دستگیر كردند و عاقبت هم بعد
از چند ماه كه او از زندان آزاد شد جملۀ «به همت غالمحسین ساعدي» را از صفحۀ اوّل آن
برداشتند .البّته واقعاً مقالۀ من چیزي علیه حكومت نداشت ،ولي يكي دو جاي آن را سانسور
كردند.
گفتم كه ،ده دوازده سالي كه من دانشگاه تهران بودم خیلي غالمحسین را ميديدم .او دايماً
مي نوشت و همیشه چند طرح داستان و يا نمايشنامه در نظر داشت كه با دوستانش مطرح ميكرد
و نظر آنها را ميخواست .در به روي صحنه آوردن نمايشنامههاي خود واقعاً جانفشاني
ميكرد.
بايد خاطر نشان سازم كه آثار نمايشي غالمحسین اهمیّت و وزن خاصي به موقعیت تئاتر ايران
بخشید .اغلب نمايشنامههاي غالمحسین در عین حال كه به مسائل ايران نظر دارند از جنبۀ جهاني
نیز برخوردار هستند .مثالً آي باكاله و آي بيكاله كه سال  ۱۹۶۸درآمد و اجرا شد تحلیلي
است طنزآمیز از طبع مضحك انساني و نحوۀ كار آن .غالمحسین جنبۀ مضحك و غیرمنطقي
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طبی عت بشر و رفتار انسان را در چهارچوبي بسیار واقعگرايانه ترسیم ميكند .در سطحي
سمبولیك دكتر نشاندهندۀ طبقۀ مرفهالحال و باسواد ايران است كه نميخواهد زندگيِ راحت و
خوب خود را فداي چیزي بسازد كه به نفعش نیست .همین طور مرد روي بالكن معرّف طبقۀ
روشنفكر است كه به علّت تحصیل و تجربه اطّالع خوبي از مشكالت دارند ،و از طرف ديگر
شخصیتهاي ديگر چون مكانیك و مادرش و ديگران آدمهاي معمولي هستند با اعتقادات و
خرافات خود .پیرمرد را نیز شايد بتوان وجدان خفتۀ تودهها نامید كه با دادن قرص خواب
خوابش ميكنند .از لحاظ سیاسي ميتوان گفت كه اين نمايشنامه نشاندهندۀ وقايع دورۀ مصدق
و كودتاي  ۲۸مرداد است .همین تم را ميتوان در چوب به دستهاي ورزيل هم ديد ،كه به نظر
ميرسد از كرگدن يونسكو تاثیر پذيرفته است .آل احمد ترجمۀ كرگدن را در  ۱۳۴۵درآورد و
چوب به دستهاي ورزيل سال  ۱۳۴۴روي صحنه رفت ،ولي غالمحسین قبالً اثر يونسكو را مي-
شناخت.
هرچند اينجا جاي بحث نمايشنامههاي غالمحسین نیست ،1ولي بد نیست از يك نمايشنامه ديگر
هم مختصري صحبت بكنم ،كه در سال  ۱۳۵۳يكي از علل دستگیري او بود .ماه عسل را
غالمحسین بعد از نوشتن پانزده بار باز نويسي كرده بود و همه آن نسخه ها را مامورين ساواك
موقع دستگیري او برده بودند و در  ۱۳۵۷از روي تنها نسخه اي كه به انتشارات قبالً به انتشارات
 1نگاه كنيد به كتاب من به نام تاريخ طنز در ادبيات فارسي ،انتشارات كاروان ،تهران ،۱۳۸۴ ،ص.
 ،۳۵۳-۳۵۰چاپ جديد اين کتاب از طرف انتشارات مرواريد زير چاپ است.
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عکس صمد بهرنگی و کالسش به عنوان هديه برای گوهرمراد

آگاه داده بود توانست آن را چاپ كند .ماه عسل نمايشنامهاي است در سنّت آثاري چون
كارخانه آدمكسازي كارل چاپك ،عصر ماشین چارلي چاپلین و يا  ۱۹۸۴جورج اورول ،كه
در آن اشخاص شخصیّت خود را از دست داده و تبديل به روبات ميشوند .ساعدي با
هنرمندي خاصي نشان مي دهد كه چگونه مأمور ساواك به نام خانم سرخپوش يك زوج جوان
را در آپارتمان خود به عنوان «میهمان» جاي داده و از آنها عیناً مثل خودش مأمور ساواك مي-
سازد .ديالوگ اين اثر واقعاً جالب است .در وهلۀ اول آدم فكر ميكند كه حرفهاي زياد و
مهمي زده ميشود ،ولي اندكي كه دقیق ميشود ،ميبیند كه همان حرفهاي كلیشه و همان
گول زدنهاي معمولي ا ست كه همیشه از طرف طرفداران حكومت تحويل مردم داده ميشود.
نبوغ ساعدي در آفريدن صحنه ،ابداع موضوعات و ايجاد ديالوگ فوقالعاده است .همین نكات
را در اغلب آثار او ميبینیم ،مثالً اتللو در سرزمین عجايب را در نظر بگیريد كه چقدر از لحاظ
ديالوگ و ساختمان نمايش و موضوع جالب و قوي است .به هر حال ،بیشتر از قصّهها و داستان-
هاي كوتاهش ،مي توان نبوغ غالمحسین را در چهل و چهار يا چهل و پنج نمايشنامه و فیلمنامه
اي كه نوشت ،مشاهده كرد .همۀ اينها و همچنین آثار ديگرش نشان ميدهند كه غالمحسین در
طي بیش از بیست سال مبارزۀ سیاسي و چند بار حبس و شكنجه ،وطن و آثارش را از هم جدا
نكرده است .او در اين آثار ،به خصوص نمايشنامهها ،طیف وسیعي از اجتماع ايران را معرّفي
مي كند .زندگي روستايي و شهري در اجتماع جهان سومي كه در آن زورگويي سیاسي و سوء
استفاده حاكم است و ارزشهاي غربي هنوز جا نیفتادهاند ،به صورتي يكسان مورد توجه قرار
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ميگیرند .شخصیتهاي او اغلب افراد تنهايي هستند كه در سرزمین سترون اجتماع مدرن گم
شدهاند .بدي آنها بديِ ذاتي نیست ،بلكه فرآوردۀ اجتماعي است كه در آن زندگي ميكنند.
منظور من از دادن اين ديد كلّي از آثار ساعدي اين است كه بگويم ساعدي جامعۀ ايران را
خوب ميشناخت ،مسائل آن را خوب درك ميكرد و خیلي خوب آنها را تصوير ميكرد.
اغلب دوستان ما و خود غالمحسین زندگي خوبي داشتیم و تا حدي از وضع ديگران و طبقات
پايئنتر بيخبر بوديم ،ولي غالمحسین چنین نبود .او با همه نشست و برخاست ميكرد و نمي-
توانست خودش را از گرفتاريها و دردهاي ديگران منفّك سازد .مادرش ميگفت «:غالمحسین
حقوقش را همان اوايل ماه به اين و آن ميدهد و به آخر ماه نميرسد» .ساواك در يكي از
بازپرسي ها پرسیده بود» :علّتش چیست كه تو ميروي در مسگرآباد و يا دلگشا مطب باز
ميكني در حاليكه ميتواني در باالي شهر مطبي بزني و خوب هم پول در بیاري؟»
غالمحسین حس طنز و شوخي جالبي داشت كه حتّي در مشكلترين مواقع هم فراموش نمي-
كرد .ضمن شرح وقايع زندان ،داستانهاي جالبي ميگفت .در زندان اوين پاسباني بود
آذربايجاني كه نصف وقت كار ميكرد .روزي كه غالمحسین را شالق زده بودند ،براي اينكه
پاهايش ورم نكند ،اين پاسبان آنها را ماساژ ميداد .ولي غالمحسین را نميشناخت و فقط مي-
دانست كه دكتر است .از او ميپرسد» :دكتر ،تو چكار كردهاي كه اين طوري زدهاند؟ صمد
بهرنگي و يا ساعدي را خواندهاي؟»
داستان ديگري كه نقل ميكرد اين بود كه دفعۀ آخر كه  ۱۱ماه در زندان بود ،باالخره قبول مي-
كند كه به اصطالح «توبه» كند و به تلويزيون برود و خدمات شاه را بستايد .غالمحسین ميگويد
به اعلیحضرت بفرمائید كه ما نويسندگان اين عصر نميتوانیم كارهاي شگرف ايشان را درك
ك نیم ،مسلم است كه نويسندگان آينده دربارۀ اين ترقیات بزرگ قلمفرسايي خواهند كرد .ولي
البته اين حرفها را قبول نميكنند و باالخره ويديوي از غالمحسین آنطور كه ميخواهند
درست ميكنند .منتهي در ويديو خیلي اخمو بوده و بعد از مدّتها شكنجه حال خوبي نداشته
است! بعد از نشان دادن آن به شاه ميگويند« :اعلیحضرت فرمودند ،پدرسوخته چقدر بد قیافه
است!» .غالمحسین جواب ميدهد» :به اعلیحضرت بفرمايید بنده همینم كه هستم من كه سوفیا
لورن نیستم!».
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من اوّل سال  ۱۹۷۷براي تدريس در دانشگاه بركلي از ايران رفتم .غالمحسین شديداً مشغول
فعالیت هاي ادبي و سیاسي بود .در كانون نويسندگان فعال بود ،در ساختن فیلم از چند اثرش
فعاالنه شركت داشت و الفبا را هنوز درميآورد .غالمحسین خیلي به اين مجلّه عالقه مند بود.
آقاي جعفري مدير امیركبیر  ۲۵۰۰۰تومان بودجه در اختیار او گذاشته بود و الفبا «به همّت
غالمحسین ساعدي» درميآمد و ميتوان گفت اكثر نويسندگان و روشنفكران در آن مقاله،
داستان و نمايشنامه مينوشتند و يا ترجمه ميكردند .دفتر الفبا در امیركبیر پاتوق تمام روشنفكران
شده بود .غالمحسین به عنوان مدير و ويراستار مجلّه فوقالعاده بود .در انتخاب مطالب و تصحیح
فورمهاي چاپي وسواس و دقت عجیبي داشت.
در سال هاي آخر سلطنت شاه بود كه به توصیۀ حكومت كارتر مختصري فشار سانسور كمتر
شده بود و در زندانها تلويزيون گذاشته بودند .ولي به غالمحسین پاسپورت نميدادند كه به
خارج سفر كند .عدهاي از دوستان مقیم آمريكا دعوت نامهاي فرستاده بودند و غالمحسین هم
رفته بود به ادارۀ پاسپورت كه اجازۀ خروج بگیرد .افسري در ادارۀ گذرنامه مهر ممنوعالخروجي
روي گذرنامه زده بود و گفته بود « :برو ديگر خیالت راحت باشد كه از اينجا بیرون نمي روي».
در نیويورك عده اي از آشنايان و دوستان غالمحسین در انجمن قلم آمريكا ــ از آن جمله رضا
براهني ،لئو همیلیان ،كه يك سال در دانشگاه تهران استاد فولبرايت بود ،و آرتور میلر ــ نامهاي
نوشتند و به همسر كارتر دادند كه همراه شوهرش به ايران سفر ميكرد .قبالً هم چهار ناشر
آمريكايي نامهاي نوشته و به فرح پهلوي كه در دسامبر  ۱۹۷۷در نیويورك بود داده بودند كه به
غالمحسین اجازۀ مسافرت داده شود .خانم كارتر نامه را به شاه داده بود ،و به گفتۀ غالمحسین
همان افسر گذرنامه يكي دو روز بعد دم در غالمحسین آمده بود و با عذرخواهي پاسپورت و
اجازه خروج را داده بود.
غالمحسین به آمريكا آمد و چند روزي كه در نیويورك بود ،توانست مقالۀ جالبي در نیويورك
تايمز دربارۀ سانسور و يا خودسانسوري در ايران چاپ كند ،1در مدّت مسافرت چند ماهه خود
به آمريكا غالمحسین توانست توجّه عدهاي را به مسائل ايران جلب كند ،و مقالهاي هم به قلم
در مورد اين مقاله و سفر ساعدي نگاه كنيد به مقدمه اينجانب به ترجمه دنديل و داستانهايي از
زندگي در ايران
Gholam-Hossein Sa’edi, Dandil: Stories from Iranian Life, translated from the
1

Farsi by Hasan Javadi, Robert Campell and Julie Meisami, Random House, New
York, 1981
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ريچارد لینگمن دربارۀ او باز در نیويورك تايمز درآمد .1به عالوه غالمحسین توانست موافقت
ناشر بزرگ آمريكايي رندم هاوس را براي انتشار ترجمه مجموعهاي از داستانهايش جلب كند.

اين مجموعه كه خودش انتخاب كرده بود شامل داستانهاي دنديل ،بازي تمام شد ،من وكچل و
كیكاوس ،آرامش در حضور ديگران و آشغالدوني بود ،كه به ترجمه من و دو نفر از دوستان در
 ۱۹۸۱چاپ شد.
بعداً غالمحسین به بركلي آمد و پیش خواهرش ناهید و همسر او پرويز لشكري ماند .صادق
چوبك هم نزديك شهر بركلي زندگي ميكرد و اغلب همديگر را ميديديم .بركلي يكي از
مراكز دانشجويان انقالبي ايراني بود و غالمحسین اغلب با آنها جّر و بحث ميكرد .يادم ميآيد
يك روز در خانۀ پرويز لشكري كه مشرف به خلیجِ سانفرانسیسكو بود ،يكي از دانشجويان كه
خودش هم پسر ژنرالي در ايران بود ،از غالمحسین انتقاد ميكرد كه چرا سر مسئله سانسور با
هويدا مالقات كرده است .غالمحسین ميگفت «:اينجا نشستن و به خلیجِ زيباي سانفرانسیسكو
نگاه كردن و شراب سرخِ كالیفرنیا را خوردن و انقالبي بودن آسان است .من از تو ميخواهم
همراه من بیايي ايران .فقط همراه من بايستي و من هرچه ميخواهي و به هر كس كه ميخواهي
بگويم» .خالصه غالمحسین ميگفت از دور نشستن و شعار دادن فايدهاي ندارد .بدين جهت هم
به ايران برگشت.
ح دود سه سال بعد كه مجبور شد از ايران خارج شود و به فرانسه بیايد همین موضوع هم
برايش سخت ناراحتكننده بود .دايماً ميگفت« :من نميخواستم بیايم ،رفقا مجبورم كردند».
غالمحسین در پاريس احساس غربت عجیبي ميكرد ،فرانسه بلد نبودن هم مزيد بر علّت شده
بود .دور از ايران ،احساس پوچي و بیهودهگي ميكرد .من غالمحسین را بعد از برگشتن از
آمريكا ديگر نديدم ،ولي همیشه در تماس بوديم .حالت افسردگي روحي از نوشتههايش معلوم
است .ميخواست كاري بكند ولي امكانات نبود .تمام فكرش درآوردن الفباي دورۀ جديد بود.
از عجايب روزگار فقط شش شماره از آن را در پاريس توانست منتشر سازد ،درست همانطور
كه شش شماره هم در تهران چاپ شده بود .ميخواست الفبا را در آمريكا هم درآورد ،ولي
فقط يك شمارۀ آن در سن حوزه تجديد چاپ شد .بسیاري از مقاالتي كه در اين دوره نوشته
وصف حال خود اوست .از همه گوياتر دگرديسي و رهايي آوارهها است كه تفاوت آنها را با
Richard Lingeman, “Iranian Vistor,” New York Times, July 16, 1978.
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از آخرين آثار غالمحسين ساعدی

كساني كه به میل خود مهاجرت كردهاند مطرح ميسازد . . .« .كنده شدن از خانه و كاشانه و
رسیدن به پناهگاهي كه خود انتخاب نكرده آواره را گرفتار سرگیجه ميكند .خاطرهگويي،
رودهدرازيهاي بیهوده ،خیره شدن از پنجره به كوچههاي ناآشنا ،خوردن و بلعیدن ،اضطراب و
نوشیدن ترس و هراس  . . .بله آواره تا مدّتها دست راست و چپ خويش را نميشناسد ،چرا
كه جا نیفتاده ،به خود نیامده ،برهوت برزخ ،سرايي نیست كه طول و عرضش را بشود سنجید . .
دنیاي آوارگي را مرزي نیست و پاياني نیست ،مرگ در دنیاي آوارگي مرگ در برزخ است».
عليرغم فضاي ماللتبار غربت و آوارگي ،غالمحسین به نوشتن پناه ميبرد ولي آن هم دردي
را دوا نميكرد .ميگفت ميروم مترو مينشینم و گريه ميكنم .در سالهاي آخر نميتوانست
به دوستان تلفن بكند ،چون پول تلفن را نتوانسته بود بدهد .ما به او تلفن ميكرديم .هربار كه
تلفن ميكردم ميگفت كه روحم تازه ميشود .شديداً مريض بود و ميدانست كه خواهد مُرد
ولي اهمیتي نمي داد .شايد از همه چیز بهتر وضع روحي او را ،پیش از مرگش در دوّم آذر
 ، ۱۳۶۴اين بیت رودكي وصف كند كه در كنار عكسي كه براي پشت جلد ترجمه داستانهايش
برايم فرستاده بود :با صد هزار مردم تنهايي /بي صد هزار مردم تنهايي
بخش دوم
اواخر سال  ۱۳۶۰بود و از بعضي از دوستان بي خبر بودم .در تبريك نوروزي كه به سیمین
دانشور نوشته بودم ضمن پرس و جو از اوضاع  ،پرسیده بودم كه در مورد ششصد و خرده اي
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دالر حق التالیف "دنديل " ساعدي را چكار كنیم؟ چون سیمین دانشور با ساعدي و براهني و
عده اي از دوستان در تماس بود و در ۱۷فرودين  ۷( ۱۳۶۱آوريل  )۸۲نوشت:
از دوستان ،رضا را ديدم  .حالش خیلي خوب بود ،اما كمي الغر شده است و خداوند
فرزند ديگري (پسر) به او داده كه تصور مي كنم اسمش را ارسالن گذاشته است .اكبر
هنوزگرفتار است و تقريباً هر كاري كه كرده ايم تقريباً بي نتیجه بوده است .خدا كند
جزو  ۱۵هزار نفري باشد كه بناست در فروردين آزاد بشوند .ناهید چندبار بديدنم آمده
است البته بیشتر براي كار اكبر .دربارۀ ششصد دالر و خرده اي غالم ،ناهید مي گويد
بدهید به پرويز لشكري اما چون غالم گفته است ندهید بهتر است پیش خودتان
نگهداريد .غالم را ديگر نه ديده ام و نه تلفني كرده است .ناهید مي گويد به فرانسه
رفته است .هر كجا باشد خداحفظش كند .دوستان هر كدام از گوشه اي فرا رفته اند.
بطوري كه ناهید از قول پرويزلشكري نقل میكرد دكتر زرين كوب كانديداي تدريس
در بركلي است  .اما من مي دانم كه دكتر زرين كوب بیمار است و طبعاً نمي تواند
چنین بار سنگیني را بر عهده بگیرد .امیدوارم سر انجام قرعۀ فال بنام شما زده شود .از
اوضاع اينجا بخواهید ظاهراٌ جنگ دارد به سرفرازي ايران تمام مي شود و اگر اين طور
بشود ممكن است زندگي بسیار آسانتر بگذرد.
رضا براهني بعد از انقالب سه ماه زندان افتاده و شامل پاكسازي دانشگاه هم شده بود .اكبر
ساعدي برادر ساعدي هنوز زندان بود و ناهید خواهرش زن پرويز لشكري در تهران بود و
فعالیت مي كرد تا او را آزاد سازند .ساعدي وقتي بركلي بود به من گفته بود حق التالیف او را به
لشكري ندهم .در ضمن داستان كانديد شدن دكتر زرين كوب واقعیتي نداشت و پرويز لشكري
گاه گاهي از اين نوع حرفها مي زد.
ساعدي هنگامي كه در پائیز  ۱۹۷۸در آمريكا بود توانست با موسسۀ انتشارات رندُم هاوس
قراردادي براي انتشار ترجمۀ بعضي از داستانهايش ببندد ولي تعداد و اسامي آنها معلوم نبود.
تاريخ قرارداد  ۷سپتامبر بود .من قبالً دنديل را ترجمه كرده بودم وساعدي "بازي تمام شد"،
"من و كچل و كیكاوس"" ،آرامش در حضور ديگران" و "آشغالدوني" را براي ترجمه
انتخاب كرد .چون مي خواستیم كار ترجمه زودتر انجام شود از رابرت كمپبل و جولي میثمي
درخواست همكاري كردم و ساعدي هم هنگام رفتن به انگلیس در  ۲۹مارس  ۱۹۷۹با رندم
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هاوس قراردادي بست كه از بابت ترجمه مبلغ  ۱۵۰۰دالر دريافت نمايیم .میثمي فقط
"آشغالدوني" را ترجمه كرد .كمپبل هم كه "بازي تمام شد" را در يكي از كالسهاي من ترجمه
كرده بود" ،آرامش در حضور ديگران" را ترجمه كرد ،و "من و كچل و كیكاوس " را باهم
ترجمه كرديم .ويراستاري مجموعه با من بود و مقدمه اي هم در تحلیل داستانها و معرفي
ساعدي و زندان رفتن او نوشتم .خاطرم هست كه در ترجمۀ روي گفتگو هاي شخصیت هاي
"دنديل"  ،لحن عامیانه و خصوصاً فحش هاي آنها خیلي كاركردم وحتي يك فرهنگ عامیانه
انگلیسي كه مقداري اصطالحات فحش و ناسزا هم داشت ،خريدم .ويراستار رندم هاوس از
ترجمه من خوشش آمده بود و برايم نوشت ":مداد آبي خود را بندرت بكار خواهم برد".

1

منظورش مداد و يا قلمي بود كه موقع ويراستاري بكار مي برند و اصطالحي است به معني
خالصه كردن .بدين ترتیب "دنديل :داستانهايي از زندگي ايراني" از غالمحسین ساعدي با تیراژ
نسبتاً خوبي اول سال  ۱۹۸۱چاپ شد و نقد هاي خوبي هم درباره اش نوشته شد .يكي از آنها از
آن تايلر 2رمان نويس مشهور آمريكايي و همسر دكتر تقي مدرسي بود .مبلغي كه در نامۀ دانشور
بدان اشاره شده  ۶۳۸دالر و اولین حق التالیفي بود كه برنیس هافمن ،3نماينده يا به اصطالح
"ايجنت" ما براي من فرستاده بود ،چون اوال نمي دانست ساعدي كجاست درثاني بعد از جريان
گروگانها فرستادن پول به ايران مشكل بود.
برنیس هافمن كه سیمین دانشور او را "ايجنت زبل براهني" مي نامید زن بسیار خوب و با
فرهنگي بود كه در نیويورك يك بنگاه كارهاي ادبي داشت و همیشه جوياي حال براهني و
ساعدي بود و در نامه اي مورخ  ۴فوريه  ۱۹۸۲به من نوشت" :نامه اي كه به براهني و به ايران
نوشته بودم برگشته است .خیلي نگرانم نمي دانم چه اتفاقي افتاده است؟ لطف فوق العاده بزرگي
به من مي كنید اگر بتوانید كسي را پیدا كنید و خبري از او بگیريم ".آن موقع من هنوز اطالعي
از براهني و ساعدي نداشتم ولي آنچه از وضع ايران مي دانستم برايش نوشتم و ضمناً پرسیدم
كه آيا مي تواند براي پخش كتابهاي انگلیسي "سري خاور میانه" كمكي بكند؟ برنیس هافمن
مجدداً ناراحتي خود را ابراز داشته وسعي كرد از لحاظ "سري خاور میانه" كمكي بكند هرچند
كه كوشش او زياد مثمر ثمر نشد .هافمن بعد از اين كه شنید ساعدي به پاريس رفته و براهني هم
1

I will use my blue pencil sparingly.
Tyler, Anne, The New Republic, Vol.185(4), Jul 25, 1981, p.36.
3
Berenice Hoffman
2
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در ايران است ،باز من وسیله ارتباط با آنها بودم .براهني احتماالً به لحاظ مسائل امنیتي خواسته
بود كه مستقیماً به نام او مكاتبه نكنیم .ساعدي هم نمي توانست به انگلیسي مكاتبه كند .من
سعي كردم قرار دادي براي چاپ سه نمايشنامه ساعدي با رندم هاوس ببندم ،ولي موفق نشدم
چون مي گفتند فروش "دنديل" برخالف انتظار بخاطر اوضاع سیاسي بعد از جريان گروگانها

از راست به چپ :زنده نام ها منصور کوشان ،هوشنگ گلشيری و غالمحسين ساعدی

خوب نبوده است .برنیس هافمن هر ساله آمار فروش كتاب را مي فرستاد كه زياد جالب نبود،
يعني كالً  ۱۵۳۰دالر عايد ساعدي شد .حق الترجمه ما سه نفر حدود هزار و سیصد و خرده اي
شد و من از میثمي و كمپبل خواهش كردم كه همه اش را بفرستیم براي ساعدي در پاريس و
آنها هم قبول كردند .جالب اين كه چون چك باسم من بود سال بعد ادارۀ مالیات مرا
بازخواست كرد كه بنا به گزارش رندم هاوس اين مبلغ به تو پرداخت شده و جزوء درآمد تو
بوده ولي آن را در ورقه مالیات نیاورده اي .خوشبختانه حواله بانكي ارسالي به ساعدي را داشتم
و از آن دونفر هم نامه اي گرفتم كه ما پولمان را به مولف كتاب داده ايم و قضیه فیصله يافت.
اكنون اندكي به گذشته برگردم .پس از برگشتن از آمريكا ساعدي به انگلستان رفت و چندي
مجلۀ ايرانشهر را با شاملو راه انداخت هرچند كه در آنجا زياد نماند و به ايران برگشت .چندي
بعد انقالب شد و خیلي ها به ايران برگشتند .بر خالف خیلي هايي كه خوش بین بودند او زياد
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خوش بین نبود .يادم مي آيد حدود سه ماه بعد از انقالب ،حدود يكي دو روز پس از تظاهرات
علیه حجاب اجباري ،يكي از رفقاي كنفدراسیوني كه از ايران برگشته و با ما بود خیلي از اوضاع
اظهار رضايت مي كرد ،در همین موقع تلفن زنگ زد .ساعدي بود .به او گفتم اين دوست ما
مي گويد":اوضاع خوبست ".گفت" :به فالني بگو .اينطور نیست .باش تا صبح دولتش بدمد"...
مدتي گذشت من از غالمحسین خبري نداشتم و پس از دريافت نامه سیمین از صادق چوبك
شنیدم كه ساعدي ممكنست پیش ناصر پاكدامن در پاريس باشد و نامه اي نوشتم .اندكي بعد
اين نامه بي تاريخ از غالمحسین رسید:
حسن و ناهید بسیار عزيزم ،سالم فراوان
حال من اصالً و ابداً خوش نیست .وطن سوختهاي را از دست دادهايم و من بسیار
خرابتر از آنم كه فكر ميكنید .از نظر جسمي و روحي ،بسیار آشفته و خرابم .من
نميخواستم تكان بخورم ،بچهها مرا مجبور كردند كه« :عالوه بر خودت ،صدها نفر را
به كشتن خواهي داد!» من درست و حسابي جلو اين رژيم  ....ايستاده بودم .يك سال و
خردهاي در دخمههاي عجیب و غريب مخفي بودم .اگر مرا ببینید ،شايد نشناسید.
عزيزترين رفقاي مرا اعدام كردند ،و من يكي نیز جزو لیست اعداميها بودم .بهناچار،
با هزار مكافات ،از كوههاي بلوچستان فرار كردم ،و االن پشیمانم .آن كس كه
ميمیرد ،يك بار ميمیرد؛ كسي كه زنده ميماند ،روزي هزاران بار ميمیرد .فعالً در
پاريس هستم ،و تعجب ميكنم كه چگونه آدرس مرا از چوبك و خانم ترقي
گرفتهاي .به هرحال ،آنچه مايۀ خوشحالي من شد ،نامۀ شما بود .فعالً دربدرم؛ دربدري
نیز سرنوشت آدمي چون من است .در ايامي كه مخفي بودم ،لحظهاي خیال راحت
نداشتم ،و با وجود اين ،چون رودرروي مرگ ايستاده بودم ،مدام مينوشتم .بیش از
دوهزار صفحه نوشتم ،چندين و چند كتاب را تمام كردم ،ولي حتي صفحهاي از آنها
را نیز نتوانستم با خود به خارج بیاورم .وقتي از مرز پاكستان رد ميشدم ،جز يك كیسه
دارو و يك مسواك و يك شلوار ،چیزي نداشتم .غم هیچچیز را نداشتم ،جز غم وطن
را .فكر نميكردم كه من سفر ميكنم ،فكر ميكردم ــ بله ،به جان عزيز شما ــ ايران از
من دور ميشود ،و من مسافر نیستم ،مسافر اوست.
ز حال يار سفركرده از كه پرسم راست كه هرچه گفت بريد صبا ،پريشان گفت...
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من آدم تخمي نیستم كه بگويم« :به درك»! من وجب به وجب آن خاك را
ميشناختم .من جز در آنجا نميتوانم نفس بكشم .به اين ترتیب است كه ميتوانید
حدس بزنید من چه حالي دارم .زياد ناله نكنم! حال شماها هم مطمئناً بهتر از من نیست.
به پاريس هم كه رسیدم ،از همان لحظۀ اول ،شروع به كار كردم .دوتا متن سینمايي را
تمام كردم .اولي به نام خانه بايد تمیز باشد ،جانانه از آب درآمد! كاري را كه بايد در
دو سال مي نوشتم ،در شانزده روز نوشتم .و دومي ،تقريباً مرددم كه به دست چه كسي
بدهم .سه قصه در پاريس نوشتهام.
مجلۀ  Indexشمارۀ مخصوص براي ايران ميخواست بدهد كه سرمقالهاش را نوشتم
با عنوان فرهنگ كُشي و هنرزدايي در جمهوري اسالمي كه بسیار تندوتیز از آب
درآمد .كانون نويسندگان را راه انداختهايم كه در يك سطح وسیع جهاني بتوانیم كار
بكنیم .فعالً من آوارهام .جا و مكان ندارم .در خانۀ ديگران نميشود ماند .از بابت امور
مالي نگران نیستم؛ در مترو هم خواهم خوابید و تا لحظهاي كه جان در بدن دارم ،با هر
نوع رژيمي خواهم جنگید .من دشمن تسلط هستم .والسالم.
بعد ،خبر ديگر اينكه الفبا را روبهراه كردهام .از بابت مسائل مالي آن درگیرم .شماها
بايد در آنجا ،سهم بفروشید .شمارۀ اول را در آخر تابستان منتشر خواهم كرد ،حتي
اگر به قیمت گدايي باشد .فرهنگ و هنر ايران را بايد زنده نگه داشت.
حسن عزيزم ،حتماً بايد مطلب جانانه ،مخصوصاً اگر بتوانید راجع به مهاجرت
روشنفكران و نويسندگان و اهل علم و هنر در دوران صفويه به هند ،باشد .يا فصل
بسیار خوبي از تحلیل سفرنامههاي فرنگي كه در اين مورد باشد ...وضع اكبر بسیار
مبهم است .اگر او را بكشند ،من از كوههاي پاكستان دوباره برميگردم ......نامهها را
فعالً به آدرس اين نامه بفرستید .از ناهید عزيزم خواهش ميكنم به ايران نرود .من
هیچوقت از او خواهش عمدهاي نكردهام ،ولي اين بار ميكنم! امكان برگشتن مشكل
است .من نمي توانم به امريكا بیايم .هر كاري از من ساخته است بنويسید در اينجا انجام
ميدهم؛ هر كاري بگويید.
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من حتي در پاريس حاضر نیستم جايي بروم .روزي شانزده ساعت كار ميكنم .يعني
مينويسم .پدر درخواهم آورد! اين سه سال هزار سال تجربه به من داده است .تلفن
فعلي من تلفن خانۀ هما و ناصر پاكدامن است .حرف زياد دارم.
االن آفتاب زده ،من بعد از تمام كردن يك داستان ،دارم براي شما نامه مينويسم .به
پرويز لشكري سالم برسانید و بگوئید با من تماس بگیرد .مسعود و سحر را مي بوسم.
براي من زياد نامه بنويسید هیچ دلخوشي ندارم .انباشته از كینه ام و يك قطره مهرباني
از هر دوستي مرا آشفته مي كند.
فداي شما
غالمحسین ساعدي
اين نامه بايد از اواخر بهار ۱۳۶۱باشد كه غالمحسین تازه به پاريس آمده بود و هنوز اعالن انتشار
الفبا را در تابستان آن سال نداده بود .در زمستان همان سال نامۀ بي تاريخ دوم را فرستاده و ما از
زير چاپ رفتن الفبا خبر مي كند و چون من و عده اي از رفقا پیشنهاد كرده بوديم كه به بركلي
بیايد و الفبا را در امريكا منتشر سازد ،مي نويسد:
از اين كه نتوانستم برايت نامه بنويسم به خاطر دوندگي بیش از حد براي الفبا است.
كامال دست تنها هستم ،چه از نظر اديت و غلط گیري و چه از جهت كارهاي فني.
وضع مالي مجله كامال پا درهواست .ولي من مي خواهم پررويي كنم و هر طوري شده
منتشرش كنم .در شرايط فعلي ،زنده نگه داشتن فرهنگ و هنر ايراني ،براي ما  -امثال
من و تو  -مهمترين وظیفه است .از اين كه تا حال براي الفبا كاري نكرده ايد ،هیچ گله
اي ندارم .ولي اگر بجنبید و چاپچي و كاغذ فروش باعث دردسر يك پناهنده سیاسي
نشوند ،و الفبا دربیايد ،كار بسیار مهمي كرده ايد ...راجع به مسافرت امريكا ،هر جوري
فكر كردم ديدم فعال براي من امكان پذير نیست .يا بايد مجله در بیايد و يا من به اين
سفر بروم .به ناچار ،از "دان" عذرخواهي بكن و بگو كه در فرصت ديگر ،حتما در
خدمتش خواهم بود.
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چون امكانات پخش خوبي در امريكا نداشتیم ،چاپ مجدد الفبا بصرفه نبود و فقط
شماره اول را تو انستیم يك بار ديگر درهمان چاپخانه سن حوزه چاپ بكنیم .يك بار
من از شمارۀ  ۵آن كه نسبتاً خوب فروش رفته بود و از قرار هر نسخه اي  ۷دالر پول ۵۹
نسخه را برايش فرستادم در حالي كه تیراژ شماره اول چاپ پاريس  ۲۵۰۰بود .بعد از
انتشار شماره  ۳مي نويسد ":الفبا را كمتر از هفت دالر نمي شود در آورد .سفارش كرده
بودي كه ارزان در بیاورم .اگر پول داشتم ،مجاني درمي آوردم .ولي همه پا روي پا
انداخته اند و منتظرند كه اتفاقي بیفتد .اتفاق كه خود به خود نمي افتد! به هر حال ،بايد
سعي كنیم؛ با پول يك لیوان ويسكي و چند لیوان آبجو ،میشود يك الفبا خريد و اين را
بايد به همه تفهیم كنیم".
در نامه ديگري مي گويد:
" كار الفبا به وضع بدي كشیده ،يعني بسیار خوب فروش مي رود ،ولي مطلقا پولي پس
نمیدهند  .خودت را در نظر نگیر ،همه كه مثل تو نیستند كه حساب و كتابشان دقیق
باشد .و من هم كه مثل خودت آدم كمرويي نیستم .در مورد آقاي شیرزاد ،خودت
تصمیم بگیر ،منتها اگر قرار است الفبا دربیايد  ،واقعاً نیاز به پول هست .اين شماره نسبت
به شمارۀ قبل ،پانزده هزار فرانك گرانتر از چاپ درخواهد آمد .نمي فهمم چرا همه از
گراني كتاب و مجله مینالند ،در حالي كه از گراني اغذيه و اشربه نمي نالند".
ساعدي در نامه هايش از من مي خواست كه براي الفبا مقاله بنويسم .من هم دو مقاله فرستادم:
يكي فصل "زن بعنوان موضوع طنز" از كتاب تاريخ طنز در ادبیات فارسي بود كه اصل
انگلیسي آن را تقريباٌ نوشته بودم ولي هنوز چاپ نشده بود و بعضي از قسمت هاي آن كتاب را
ايرج افشار به فارسي در نشريۀ آينده چاپ مي كرد .ديگري مقاله اي بود راجع به علي اكبر صابر
طنز نويس مشهور آذربايجاني .مقاله اول را ساعدي متوجه نشده درجیب كتش به خشك شويي
داده بود وبا معذرت خواهي فراون آن را دوباره خواسته بود .متاسفانه وقتي كه دوباره فرستادم به
موقع بدستش نرسید .عده اي از آذربايجاني هاي فرانسه مي خواستند نشريه اي زير نظر ساعدي
به تركي آذري منتشر كنند و مقاله دوم را من براي آن نوشته بودم ،ولي آن نشريه هم بعلت
فوت ساعدي سر نگرفت.
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البته من از دور دستي بر آتش داشتم ،ولي خیلي ها در اروپا در نشر الفبا كمك مي كردند.
ساعدي ضمن تشويق دوستان خودش با انرژي بیش از حدي كار مي كرد .در نامه ديگري مي-
نويسد:
زياده از حد كالفه ام .چندين و چند ،قصه تازگي تمام كرده ام .يعني برخالف
كارهاي قبلي و مزخرف ،سر هم نكرده ام .دقت كرده ام كه سر پیري ،كلمه را دقیقا
بغل كلمه بكارم تا رنگ و بويي داشته باشد .براي شماره دوم ،دو قصه از خودم كنار
گ ذاشته ام ،مقاله اي دارم كه تا تايپ شد  ،برايت مي فرستم .عنوانش هست" :چهرۀ
طاليي دمكراسي در قاب سیاه"… تا الفبا در آمد برق آسا برايت خواهم فرستاد .منتظر
مقاله ات هستم ،ولي هنوز خبري نشده نمي دانم چرا تنبلي مي كني .من واقعاً همۀ
كارها را دست تنها انجام مي دهم .شما ها اگر كمك نكنید چه خاكي بسر كنم؟ زمان
صفويه اهل قلم و اهل فكر رفتند به هندوستان ،باالخره نتیجه اش مكتب اكبر شاه بود.
يا زمان مشروطیت ،از بیرون چیزي صادر میشد ،ولي حاال كه ما نبايد بیكار بنشینیم".
در مورد ترجمۀ آثارش هم تاكید داشت .من از نمايشنامه هايش "عاقبت قلم فرسايي" را ترجمه
كرده و از ديئدرا لشكري هم ترجمۀ "چوبدست هاي ورزيل"را داشتم و امیدوار بودم كه
بوسیلۀ برنیس هافمن ناشر خوبي براي مجموعه نمايشنامه ها پیداكنم .ساعدي باز مي نويسد:
راجع به نمايشنامه ها تا يادم نرفته بنويسم كه " جانشین" خیلي مناسب است .اجراي آن
در تهران ،سر و صدايي كرده است .به شیوۀ "ماه عسل" بود ،و مترجم هم دستش باز
است .لطف كن و نسخه اي از آن را پیدا بكن .براي مجموعه تئاتر فكر میكنم خیلي
مناسب باشد .اگر هم توانستي چند الل بازي از مجموعه الل بازيها اضافه كن".
ولي كار اين مجموعه هم به سامان نرسید و فقط "چوبدست هاي ورزيل" را تورج رهنما در
 ۱۳۶۲به آلماني ترجمه و با شرح مفصلي درباره تئاتر جديد ايران در برلن منتشر ساخت 1.هیچ
كدام از نمايشنامه هاي ساعدي پیش از مرگش به صورت كتاب به انگلیسي چاپ نشد و از
داستانها هم گذشته از مجموعۀ "دنديل" مینو ساثگیت "ترس و لرز" را در  ۱۳۶۳با انتشارت
Aufruhr in Varasil : das Drama in der neueren persischen Literatur ; [ein

1

] Schauspiel von Gohar Morad
Sāʻidī, Ghulām Ḥusayn. Tr. Tourdj Rahnema/ Bonn : Hafiz-Verl.-Ges /
(Ausgewählte Schriftenreihe ; 2) 1983.
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ثري كانتینانتس به انگلیسي در واشنگتن چاپ كرد .از مقاالت ساعدي در الفبا من و مايكل بیرد
مقاله ترجمه كرديم بعالوه من مقدمه اي را كه ساعدي براي كتاب عكس هاي ژيل پِرِس بنام
"تلكس ايران :تحت عنوان انقالب" ترجمه كردم كه مقالۀ جالبي است .ساعدي تحوالت
انقالب ايران را در شعارهاي يبحد وحساب و بعد از انقالب روي ديوارها را مطالعه مي كند ،و
دوران شاه را به قالي زيبايي تشبیه مي كند كه "روي لجن زاري پر از كرم و حشرات ناشناخته
اي پهن كرده باشند و چون آن قالي پس زده شد ،همۀ آن حشرات ريز و درشت ،ريز خوار و
درشت خوار ،به يك باره بیرون ريختند ".در نظر ساعدي " آنچه به نام انقالب نامیده مي شد،
نیشتري بود بر دملي كه صدها سال بیمار خود از آن خبر نداشت".

1

زندگي در پاريس براي ساعدي خیلي سخت بود .او كه يك عمر براي بهتر شدن اوضاع ايران
مبارزه كرده و حتي بارها زندان رفته بود ،از اين كه مجبور به فرار شده بود رنج مي برد و از آن
بدتر ،رنج ناامیدي از انقالب ايران بود .مي گويد:
احساس مي كنم كه از ريشه كنده شده ام .هیچ چیز را واقعي نمي بینم .تمام
ساختمانهاي پاريس را عین دكور تئاتر مي بینم .خیال مي كنم داخل كارت پستال
زندگي مي كنم ....مدام كابوسهاي رنگي مي بینم .مدام به فكر وطنم هستم .مواقع
تنهايي ،نام كوچه پس كوچ ه هاي شهرهاي ايران را با صداي بلند تكرار مي كنم كه
فراموش نكرده باشم ... .تنها نوشتن باعث شده كه من دست به خودكشي نزدم".

2

نوشته هاي اين دوره حاالت روحي او را بخوبي نمايش مي دهد :در "سه گانه :تلخ آبه،
جاروكش سقف آسمان ،سفرۀ گستردۀ رسوم نهفته" و يا در "سراچۀ دباغان" به شرح احساس
وحشت خود از وقايع ايران مي پردازد كه گويي ادامۀ كابوسهايي هستند كه دركتاب "واهمه
هاي بي نام و نشان" سالهاي پیش بودند .در مقاالتي چون "رودر رويي با خودكشي فرهنگي“
و يا "تصوير جمهوري اسالمي در آينۀ قصه ها" به انتقاد از رژيم مي پردازد و مي خواهد
میراث فرهنگي ايران را زنده نگه دارد و اعادۀ حیثیت و حرمت از علم و معرفت نمايد ،و در
"دگرديسي آواره ها" فرق بین آواره و مهاجر را بیان مي دارد و آواره ها را به مقاومت هرچه
1

; Telex Iran : in the name of revolution , Peress, Gilles. / First Scalo ed. / Zurich
New York : Scalo ; New York City : Distributed in North America by D.A.P.
c1997.
" ۹شرح احوال" ،الفبا ،جلد هفتم چاپ پاريس ،صص .۵-۴
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بیشتر فرا مي خواند .در "پناهنده سیاسي كیست؟" يلو پیج ايرانیان در لوس آنجلس را ورق
مي زند و از ناهمگوني هزاران نفر را كه از ايران بعنوان "پناهنده سیاسي" فرار كرده اند را بحث
مي كند و بر آنهايي كه جا خوش كرده اند و حتي از امكانات زندگي قبلي شان امكانات
بیشتري دارند و به وضع ايران توجهي ندارند ،مي تازد .همین انتقاد را بر فعاالن سیاسي سابق هم
دارد كه جزوء اين دسته و آن دسته شده اند و با اين تفرقه بجائي نمي رسند .درنمايشنامۀ "اتللو
در سرزمین عجايب" با طنزي تلخ اج راي نمايشنامۀ شكسپیر را در تهران زير مقررات عجیب و
غريب و نظارت كمیته اي عبارت از وزير ارشاد ،استاد خروش ،استاد مخملچي و يك خواهر
زينب و يك پاسدار شرح مي دهد .درتمام اينها گذشته از طنزي تلخ يك نوع حس
سرخوردگي هم سايه انداخته و نشانگر آنست كه ساعدي پس از سقوط شاه امید هاي بزرگي
براي مردم ايران در سر مي پروراند ،اما رويا هاي او براي جامعه اي آزادتر و بازتر تحقق نیافتند.
در ماه هاي آخر وضع جسمي و روحي ساعدي خیلي پس رفته بود و شرايط مالي خوبي هم
نداشت .ما همه نگران بوديم .صاحبخانه اش بخاطر عقب افتادن پرداخت تلفن آنرا قطع كرده
بود و نمي توانست به خارج تلفن كند .من يا به ناصر پاكدامن و يا هما ناطق تلفن مي كردم تا از
غالمحسین خبر بگیرم .با اين همه استواري ،جسارت و يكدنگي او در راه مبارزه بي نظیر بود و با
اين كه مريض بود الفباي شماره  ۶را زير چاپ داشت و مقالۀ "پناهندۀ سیاسي " را هم براي
نشريۀ شورا نوشته بود كه از مرگش با خبر شديم.
 ۲۴نوامبر  ۳( ۸۵آذر  ) ۶۴روز دوم كنفرانس خاورمیانه در نیواورلئان در ايالت لويزيانا بود كه
يكي از رفقا اين خبر را داد .به هما ناطق تلفن كرديم و او هم اشك ريزان شرح درگذشت
ساعدي را داد .مجلس يادبودي ترتیب داديم و هريك از دوستان ساعدي شرحي بیان داشت.
ماه بعد هم در بركلي و هم در لس آنجلس مجالس بزرگداشت ترتیب داديم .تعداد كساني كه
به مجلس بركلي آمده بودند خیلي زياد بود و من در بركلي و هم لس آنجلس سخنراني كردم و
ناهید ساعدي در درگذشت برادر ،شرح بسیار دردانگیزي نوشته بود.
مطلب گفتني در مورد سخنراني من در لس آنجلس اين كه قرار بود پیش از سخنراني من
نمايشنامه كوتاه "خانه روشني" از ساعدي و پس ازحرفهاي من فیلم "بدرود با ساعدي " ساخته
رضا عالمه زاده و سپس برنامه موسیقي اجراء شود و مانند جلسۀ بركلي تعداد كساني كه آمده
بودند ،خیلي زياد بود .بعد از سخنراني يك ربع تا نمايش فیلم وقت بود كه يك دفعه ولوله اي
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راه افتاد كه در سالن بمب گذاشته اند و همه فرار كرديم و نمايشنامه اجرا نشد .خوشبختانه عده
زيادي در آنتراكت بیرون سالن بودند و در هجوم جمعیت براي بیرون رفتن كسي آسیب نديد.
بعداً معلوم شد كه اين شايعه از طرف مخالفین پخش شده و بمبي در كار نبوده است.
آن سال ،بزرگ علوي هرآنچه درباره ساعدي نوشته مي شد ،براي دو سخنراني كه درباره
ساعدي قرار بود در برلن و كپنهاك داشته باشد جمع مي كرد و نكات زيادي در مورد ساعدي
در نامه هايش مي نوشت .در  ۱۹فوريه  ۱۹۸۶مي نويسد:
من كمي ناراحت هستم از اين كه دسته هاي گوناگوني مي خواهند او را به خودشان
بچسبانند .او آزاده بود و به هیچ گروهي وابسته نبود ... .درباره او دو سخنراني كردم،
يكي در دانشگاه كپنهاك و يكي در برلن .در آخر سخنراني نكته اي گفته ام كه به
سلیقۀ بسیاري از دوستان آن مرحوم و من خوش نیامده است .بدين مضمون :استعداد و
پشتكاري او شايسته بود كه شاهكار خود را بنويسد و نه به او و نه به صادق هدايت اين
قسمت نصیب ن شد .عقیده ام اين بود كه پزشك و روانكاو مي دانست كه فرصت
زيادي ندارد و گاهي شتابزده و دستپاچه مي نوشت بي آنكه فرصت داشته باشد .در
سال  ۱۹۷۹و  ۱۹۸۰كه در ايران بودم با او شخصاً آشنا شدم و ديدم غالمحسین ساعدي
همان نويسنده ايست كه در خاطرۀ خود نقشي از او حك كرده بودم .چندين بار در
تابستان او را در پاريس ديدم و در پاريس چندين روز در خانه اش مهمان بودم .همیشه
شاد و خندان و متلك گو و در عین حال معذب .غالمحسین انساندوست بود و دلسوز.
شبي كه در خانۀ او بودم آخر شب جواني آمد و آخر شب آنجا با يك دوشك و پتو
خوابید .از او روز بعد پرسیدم  " :اين آقا كي بود؟"
جواب داد" :از كجا مي دانم؟ بي جا بود و در خیابان ويالن .او را بخانه ام آوردم كه
اقالً جاي گرمي داشته باشد".
عقیده دارم خودش مي دانست كه مرگ او را تهديد مي كند .تا نزديكي هاي صبح
مي توانست مشروب بنوشد .سیري نداشت .شب همان روزي كه من وارد پاريس
شدم ،داشت "اتللو در كشور عجايب" را نمايش مي داد .وقتي وارد آن ساختمان
شدم .از گوشه اي راه خود را از میان جمعیت باز كرد و با يك جام آبجو در دست
بسوي من آمد .غذا هیچ نمي خورد .بار آخر كه او را درخانه اش سر شام ديدم بسیار
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خوشحال شدم كه حسابي مثل آدم معمولي دارد شام مي خورد .آيا بخاطر من بود كه
همیشه باو تذكر مي دادم كه بیشتر به خودش برسد وكمتر دنبال هوسهايش برود.
عقیدۀ من اين است كه او نويسنده ستیهنده اي بود و گاهي از فرط سركشي و عصیان
كمتر به استواري هنر خود مي پرداخت .دارم چرت مي نويسم .شما مرا به بزرگي خود
ببخشید".
اين مطلب آخر بزرگ علوي شايد بیشتر از غم ناشي از مرگ ساعدي بود .ما همه دوستان او را
نصیحت مي كرديم كه مشروب نخورد چون بیماري كبدي 1داشت و آخر هم كبدش فیبروزه
شد و سبب مرگش گشت ،ولي چنان از اوضاع ناراحت بود كه نمي توانست از مشروب خود
داري نمايد .البته ساعدي خودش اين را مي دانست ولي به زندگي خود اهمیتي نمي داد .اين با
نظر آدم منظمي مثل علوي كه در هفتاد و چند سالگي هر روز در آب سرد شنا مي كرد ،تفاوت
داشت.
مرگ ساعدي با آن همه نبوغ و امید به آينده ايران در آن سالهاي نكبت بار جنگ با عراق براي
همه ما نابودي تمام امید هاي ما بود .علوي كه درسالهاي آخر با ساعدي خیلي نزديك بود و دو
بار در پاريس چند روزي پیش او مانده بود ،مي گفت "مرگ ساعدي برايم ضربتي بود و سخت
مرا آزرد ".در همان نامه مي نويسد" :خیلي او را دوست داشتم .آدم يك دنده و نیكي بود .اگر
بدانید چقدر با هم شوخي و بازي داشتیم .اما (تنها) دوستي نبود .او را محترم مي داشتم .دوسه
نفر آدم هاي محترم كه دور و برمن بودند ،مردند .بدجوري هم مردند .حیف شد".
در آخر نامه اضافه مي كند:
" يكي از نويسندگان سرشناس از تهران مي نويسد كه ساعدي از ايران گريخت و در
غربت دق كرد ،ما در لجن زار داريم غرق مي شويم و هنوز زنده ايم".
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