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مقدمه
گفتگوی حاضر دریچهای است به زندگی نجف دریابندری ،متررم
نویسندهی برمستهی آبادانی ،در سالهایی که در زادگاهش میزیسرت
در شرکت نفت انگلیس ایران بعدتر شرکت ملی نفت ایرران ،در
کنار بزرگانی چون ابراهی گلستان ،ابوالقاس حالت ،هوشنگ پزشکنیا،
دکتر حمید نطقی  ...به کار قل

ر زنامهنگاری میپرداخت .تجربهی

فعالیت ا در حزب توده که به گفتهی خودش بازتاب شور موانی بود
این د ره را پربارتر میکند .در همین د ره است که دربابندریِ موان با
نخستین ترممههای حود مسیر درخشان آینده حرفرهای خرود را آ راز
میکند .مقطع پایان این گفتگو چند مراهی پرس از کودترای  82مررداد
 2338است که ی به همرراه شرماری از یراران سیاسریاش دسرتگیر
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میشود آنگونه که خود در مای دیگری گفته است برا لاراز زنردان
برای همیشه به تهران میر د.
گفتگوی من با نجف دریابندری ا اسط سال  2321در چهار ملسه
در منزل شخصی ی در تهران انجام شد .هدف ا لیره ،ترد ین یرک
کتاب تاریخ شفاهی محلی در گفتگو با چند شخصیت نامردار ادبری
هنری سیاسی آبادان بود که به دالیلی به ثمر نرسید.
گفتگوی حاضر تنها یک بار در سال  2331به صرورت پرا رقی در
چند شمارهی ر زنامه کار ن به چاپ رسید .این کتاب تفا ت چندانی
با آن متن ندارد در اصل به منظور دسترزپذیرتر کردن مرتن گفتگرو
برهخصرو

برای عالقهمندان

محققران تراریخ فرهنرگ در شرلل

کا ذی یا دیجیتالی ،فراه آمده است.
الزم به ذکر است در یرایش نهایی ،برخی سؤاالت بهدلیل ممانعت
از تقطیع ملرر گفتگو حفظ یلدستی متن حذف شده ،اما پاسخها در
مای مناسب خود محفوظ مانده است.

فصل اول

دوران کودکی

نجف دریابندری و پدر حدود سالهای  3131و 3131

از تبار بندر و دریا
نام خانوادگی شما نشان میدهد که بایدد ا باداب برددب ر دبیدا
باشید .دبست است؟
بله! در واقع پدرم اهل چاهكوتاه است .چااهكوتااه دها اسات زددكا
بوشهر .فاصله[ای] با بوشهر زدارد .زددك

اسات .البتاه ن طاور كاه در

خازواده م گفتند گوكا پدرم در حادود دهساالي ا نزااا ما نكاد باه
بوشهر و تا حدود بیستسالي هم در بوشهر بوده .بعد ،در بوشهر ك
داستا جالب پیش م نكد .ك

كشت فرزي بدرگ ،م نكد به بوشهر و

نزاا به اصطالح بوشهریها «الهام» م شود .كعن به گل م زشیند و در
زم نكاد .پادر ماک كاه گوكاا ن موقاع  22-22ساالش باوده و جادو
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كارگرهاك بوده كه م رفتند و ا كشت ها بار م گرفتند و م نوردزاد-
چو كشت دور ا بندر م اكستاد -م رود به كاپیتا كشات ما گوكاد
كه مک حاضرم اكک كشت را ا توی گال در بیااورم .كاپیتاا كاه گوكاا
ازيلیس بوده م گوكد خیل خب[ ،اگر] م تواز در بیاور ،به هر حال
اختیار كشت را م گذاركم دست خودت .چو خودشا خیل كوشش
كرده بودزد و در زیاورده بودزد.
پدرم م رود و فرما م دهد و به هر حال كشت ا گل در م نكد.
بعد زاخدای كشت م گوكد كه خیل خب ،مک م توازم باه شاما كا
مددی بابت اكک كار بدهم ول پیشنهاد دكيری دارم و ن اكک است كاه
شما را ببرم به بصره .ن موقع بصره در واقع بندر مهم جناو

باود .ن

موقع هنو نبادا تشکیل زشده بود[ .زاخدای كشت به پدرم م گوكاد]
شما را م برم به بصره و معرف م كنم باه كشاتیراز و خالصاه نزااا
ك

كاری براكت جور م كنم .پدرم قبول م كند و با كشت م نكاد باه

بصره .حاال مک جدئیاتش را كامالً زم دازم ،ول چناد ساال در بصاره
بودزد .توی بصره ك

كشت هاك بود -حاال هم باكد باشد قاعدتاً -كاه

دورا كودك
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تاگبوت بهشا م گفتند و اكنها متصادی حركات كشات هاای بادرگ
بودزد .كعن كشت های بدرگ زفت كه م نمدزد و پهلو م گرفتند ،بعاداً
اگر م خواستند بروزد خودشا زم توازستند برگردزد .ك

كشت هاای

دكيری بود كه اكنها را هل م داد وسا رودخازاه ،باه اكاک كشات هاا
م گوكند تاگبوت .كشت هاك هستند تقركباً به ازدا هی ك

اتاا پان

در سه متر كه موتور خیلا قاوی دارزاد و كشات هاای بادرگ را هال
م دهند .پدرم مدت روی اكک كشت ها كار م كند .بعد باالخره پاكلوت
م شود ،به با ازيلیس كعن راهنما .راهنمای كشت هاك كه ا خارج
م نمدزد .شما م دازید كشت خاارج كاه ما نكاد وقتا باه مصاب
رودخازه م رسد باكست اهل محل اكک كشت را راهنماك كنناد ،چاو
زاخدا دكير نشنا زیست .پادر ماک ما شاود پااكلوت اكاک كشات هاای
خارج  .البته چندكک زفر دكير هم بودزد كه همشا اكراز بودزد.
پدر مک م رود جدو اكک پاكلوتها و چنادكک ساال در بصاره كاار
م كند .بعداً نبادا كه تشکیل م شود اكک پااكلوتهاا قصاد ما كنناد
بروزد به نبادا  .ن موقع ازيلیس ها به نزها پیشانهاد ما كنناد كاه اگار
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تابعیت عرا را قبول كنند ،م توازند بمازناد و تاوی بصاره كاار كنناد.
ظاهراً نزها قبول زم كنند و م گوكند كه ما اكراز هستیم و باكاد باروكم
به نبادا  .م نكناد باه نباادا  ،ولا ما دازیاد كاه ن موقاع رودخازاه
[ش العر /اروزد] تماماً متعلق به عرا بود و پااكلوتهاا هار باار كاه
م خواستند بروزد و ن كشت ها را بیاورزد باكست وكدا م گرفتند .اكاک
براكشا ك

مکافات بدرگ باود ولا خاب اكنهاا ن را قباول كارده

بودزد.
بدكک ترتیب پدرم ساكک نبادا شد و ماک در نباادا متولاد شادم.
مادرم و پدرم قوم و خاوكش بودزاد .منتهاا زاه قاوم و خاوكشل خیلا
زددك  .خازواده مادرم مال جای دكيری بودزد در بوشهر به زام الور.
ظاهراً ارایل که شهر آبادان داشت شكل مدیگرفدت سدكره
یادي نداشته است .طاعاً احتیاج داشته به مهدارر ر بعدداد
یادي ا این مهاررها بوشدهري بدود اندد .شدما لتدتر با
میدانید؟

دورا كودك
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علتش خیل ساده بود .برای اكنکه بوشهر درسات بارعکآ نباادا كاه
روزق م گرفت ،دكير تعطیل شده باود .كعنا بعاد ا اكنکاه رضاشااه
راهنهک را درست كرد ازتهاكش در خلی فارس به بندر شاپور نمد ،بندر
[امام] خمین اال  .كشت هاك كه ا خارج م نمدزد م رفتناد باه اكاک
بندر و بارشا را نزاا خال م كردزد و بعاد ساوار قطاار ما كردزاد،
م رفت به تهرا  .در زتیاه بوشاهر در واقاع ا كاساب افتااد و كشات
خیل كم شد .ن موقع ما تشکیل نبادا هم بود و عادهی كاادی ا
كارمناادا ل شااركتهااا كااه در بوشااهر كااار ما كردزااد -مااًالً منشا و
ماشیکزوكآ و ...بودزد -در شركت زفت استخدام شدزد .در واقع وقت
زياه م كنیم به سابقهی نبادا  ،قسمت مهم ا كارمندا شركت زفات
جدو ن كارمندا بوشهری بودزد كه به نبادا نمدزد.
میگویرد انگتیسیها دب کابگزابيشان دب بوشهر ،کابمرددان
با استخدام شرکت میکردند ر به آبادان میفرستادند .شدما
اطاللی دابید؟
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اكک جركا مربوط به سالهای بعدتر است .كعن وقت كه نبادا تشکیل
م شود و كارمندا تاارتخازهها به نبادا م نكند .ماز كه بچه بودم
تابستا ها كه مدرسه تعطیل ما شاد ماک را ما فرساتادزد منادل كا
دوست به اسم نقای فرو از در بوشهر كه در محلهای به زاام «ساني »
ك

خازهی وكالك بدرگ داشت .م دازید كه كا روز ها در بوشهر ك

خازوادهی بدرگ بودزد كاه ا كاا رو نماده بودزاد و بوشاهری شاده
بودزد .كک ا پسرهای اكک كا روز ها ندم خیل مهم بود .تاجر باود
و عمارت خیل بدرگ به زام عمارت كا روز ها داشت .كکا ا اكاک
پسرها در شركت زفت كار م كرد .او در ازيلیآ درس خوازاده باود و
جدو رؤسای شركت زفت بود .بعد به نبادا نمده باود .نقاای كاا روز
به بوشهر نمده و عدهای كارگر استخدام كرده بود و با ك

سری كشت

ازيلیسا باه زاام اسالومیل ( )slowmailباه نباادا نورده باود .اكنهااا
كشت های ازيلیس بود كه ا هند م نمدزد .ن سافر ماک هام باا نزهاا
بودم .خیل سفر جالب بود ،برای اكنکه كشت پر ا كاارگر باود و ماک

دورا كودك
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نقای فرو از باه زاام محماد نمادكم نباادا  .فکار

م كنم سال  2128-29بود.

متولد محلهی حمّام جرمنی آبادان
شما دب کدام محته آبادان متولد شدید .چه سالی؟
بنده در سال  2117متولد شدم .البته شناسانامهام  2118اسات ولا در
مستا  2117در محلهی حمّام جرمن به دزیا نمدم .حمّاام جرمنا در
ازتهای خیاباز بود به زام پروكدی .خیاباز كه ا ك
سمت شهر و ا ك
ك

طرف م رفت باه

طرف م خورد به جاده شركت زفت جادهای كاه

سرش م رود به باوارده و ك

سرش م رود به بركم .خازهی ما در

نخر اكک خیابا پروكدی بود .حمام جرمن هم هماا روباروكش باود.
مک نخركک باری كه رفتم نبادا  ،ا حمّام خبری زبود .نزاا ك

دكواری

به مک زشا دادزد و گفتند اكک دكوار حمّام است .ول درست پیدا زبود.
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چو حمّام جلوكش مین با بود كه ن موقع ما نزاا با ی م كاردكم.
بعداً اكک میک ساخته شده بود .در زتیاه حمّام افتااده باود پشات اكاک
میک و خیل فر كرده بود .خازهی ما شش تا دكا داشت ،كعن لابل
خیابا شش تا دكا بود.
شهرت حمّام براي چه بود؟
اوالً ك

حمّام بدرگ بود .قسمت مردازه و زازاهاش جادا باود .علات

اكنکه همه به ن م گفتند جرمن اكک بود كه سا زدهی اكک حمّاام كا
شخص بوشهری بود به اسم محمادباقر و اكاک قابالً تاوی كنساوليری
نلما در بوشهر كار م كرد .م دازید ن موقعها اسم و شناسنامه زباود،
در زتیاه اشخاص برای خودشا اسم م گذاشتند .اسم اكک را گذاشاته
بودزد نقای جرمن

كعن نلماز  .اكک جرمن نمده بود به نبادا و خیل

شخصل جالب بود .به جهت اكنکه ك

حمّام بدرگ درست كارده باود،

كارخازه بر درست كرده بود ،كارخازه كا درسات كارده باود .شاهر
خرمشهر را هم لولهكش ن

كرده بود .ك  ،بر و تلفک را اكک جرمنا

در نبادا و خرمشهر داكر كرده بود.

دورا كودك
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كادم هست كه با پدرم نشنا بود .با هم دوست بودزد .ماًالً كارخازاه
برقش را مک كادم هست كه باا پادرم ما رفتایم .كارخازاهاش زددكا
نخركک خیابا شهر بود كه ن موقع ك

حفار قرار داشات .ن خیاباا

اال هم ،مر شهر [با شركت] است .خیابا شاپور بهش م گفتند .كادم
هست با پدرم م رفتیم و كارخازه را تماشا م كردكم .ك

موتور بدرگ

نزاا بود و بر شهر را تأمیک م كرد.
خازهی ما در نبادا جدو خازههای ازيشاتشاماری باود كاه بار
جرمن داشت .بر دكيری در نبادا زبود و در واقع ك

عده ا اعیا ،

تاااار و پولاادارهای نبااادا باارای خازااههاكشااا ا اكااک باار اسااتفاده
م كردزد .ما هم همیکطور .باالخره پدرم جدو ندمهای سرشناس شاهر
بود.
جرمناا ندم خیلاا جااالب بااود ،مبتکاار بااود و بساایار باااازر ی.
خااازوادهاش در خرمشااهر بودزااد .پساارش بعاادها ماادت هاام شااهردار
خرمشهر شد .ن موقع دكير فامیالشاا «ماوقر» باود .خیلا خاازواده
جالب بودزد .برای اكنکه چندكک پسر داشت كاه هركادام كا

كاارهای
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بودزد .كک توی نبادا شاركت داشات .كکا شاا در تهارا مالاهی
«مهر» را داشت .مالهای كاه ماهازاه باود و مطالاب ادبا و اجتمااع
م زوشت .مًل مالهی سخک كه بعدها داكر شد.
ماله مهر در ما رضاشاه در م نماد .خاود اكاک شاخص را ماک
بعدها در تهرا دكدم .ن موقع دكير پیرمرد بود .ندم جالب بود .همیشه
ك

كیف دستش بود و خیلا فعاال باود .همیشاه هام اكناور و نزاور

م رفت .مالهاش در ما رضاشاه تعطیل شده بود ،ول چند سال بعد
در نمد .مالهی خیل و كن بود[ .عل ] دشت و اكک قبیل ندمها در ن
م زوشتند .به هر حال اكک خازواده موقر كاه اصاالً بوشاهری بودزاد در
نبادا و خرمشهر زقش مهم داشتند.
شما فر ند چردم خانواد هستید .چردد بدا خدواهر ر بدرادب
دابید؟
ما سه تا بچه بودكم .دو خواهر و مک .مک وسط بودم .خواهر بدرگم ا
مک هفت سال بدرگتر است .خواهر كوچکم دو سال كوچ تر ا ماک
است.

دورا كودك

21

سرودی که پدرم میخواند
پدببان همان شغل سابق با دب آبادان ادامه داد؟
بله ،پاكلوت كشات هاای زفتا باود .در واقاع زاخادای شاماره  6باود.
پاكلوتها بر حسب اكنکه ك نمده بودزاد شاماره داشاتند .پادرم بعاد
شماره  1شد ،به دلیل اكنکه زاخدای اصل فاوت شاد .زاخاداها بیشاتر
بوشهری بودزد .البته ك

اصفهاز هم بیک نزها بود .مک عکآهاشاا را

دارم .ا جملااه اكااک زاخاادای اصاافهاز كااه ماارد بلندقااد و خیلاا
خوشقیافهای بود .اسمش را كادم زیست .ا زاخداهای بوشهری كسااز
كه كادم م نكد كک نقای طبیب بود .در واقع شاگرد پادرم باود و بعاد
دوست پدرم شد .كادم هست بعدها كاه ا زادا مارخص شادم اكاک
طبیب هنو پاكلوت بود ،كعن ساال  .2117-8ن موقاع رفتاه باود باه
شادگا .
این پایتوتها دب استخدام شرکت نفت بودند؟
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زه! اكنها هار زاوبت كاه ما رفتناد كشات را ما نوردزاد كا

ماددی

م گرفتند .كادم هست كاه ما گفتناد در ابتادای تشاکیل شاهر نباادا
شركت زفت بهشا پیشنهاد ما كناد كاه بیاكناد كارمناد شاركت زفات
بشوزد ،ول اكنها قبول زم كنند .برای اكنکه ن موقع درنمدشاا خیلا
بیشتر بود .هر زاوبت كاه ما رفتناد كا

كشات را ما نوردزاد پاول

م گرفتند كه براكشا قابل توجه بود .مًالً م گفتناد حقاو شاا 1-1
برابر كارمندا شركت زفت بود .پآ قبول زم كنند كارمند شركت زفت
بشوزد و به همیک ترتیب م مازند .بعداً كک دو زفر ا نزهاا ا پااكلوت
درم نكند و م روزاد تاوی شاركت زفات و ماک كاادم هسات كاه در
خازههای باوارده زدگ م كردزد و خیل خازاههاای تمیاد و قشاني
داشتند .به هر حال پدرم و كک دو تا ا پااكلوتهاا مساتقل مازدزاد و
گوكا اكکطور كه م گفتند عامل اصل اكک كار پدرم باود .كعنا او باود
كه نزها را تشوكق م كرد كه توی شركت زفت زروزد.
م دازید كشت وقت م رسید مصب ش العر  ،پاكلوت ما رفات بااال
توی كشت و ك

مراسم جاالب هام داشاتند .كا

صاف را تشاکیل

دورا كودك
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م دادزد ا افسرا كشت و زاخدای كشت اول صف م اكستاد .زاخدای
محل كه وارد م شد اكنها خبردار م اكستادزد ،كاپیتا كشت كاركنازش
را تحوكل م داد به اكک زاخدای محل و خودش ما رفات تاوی اتاا
خودش و به كل ن اد بود .اكک مراسم قشان
محل م رفت و مسؤول كشت م شد .ك

و جالاب باود .زاخادای
بار كادم هست ا خرمشهر

م رفتیم بوشهر .گماازم دو تاا كشات باود كکا اسالومیل كکا هام
فاستمیل ) (Fastmailپستِ نهسته و پستِ سركع .اكنهاا ما نمدزاد
نبادا و خرمشهر و سركع م رفتند .ما را گمازم فاستمیال بارد .پادرم
با زاخدای كشت نشنا بود .البته ن موقع كه ما را برد باه عناوا مساافر
بود .كعن ن موقع وظیفه پاكلوت زداشت.
دبباب پدببان بگویید؟
پدرم خیل

ود فوت شد ،كعن در حدود  12-12سالي  .پادرم باكاد

بيوكم ك

ندم عایب باود .خیلا ندم متشخصا باود و تاوی شاهر

معروف بود .م شود گفت جدو ندمهای پولدار نبادا بود .خیل شی
[لباس] م پوشید .همیشه كراوات و لباسش بقاعده بود .با كاراوات ا
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خازه بیرو زم رفت .خازه ما هم شش تا مغا ه داشت .ن موقاع جادو
خازههای ممتا نبادا بود .كادم هست كه شیشههای اكک خازه را ،كعنا
شیشههای درها را كه باالش ك

گردی داشت ،رز

كرده بودزد .ماًالً

سبد و قرمد .پدرم داده بود خازه را مًل خازههای بوشهر درسات كارده
بودزد .خازههای بوشهر شیشههای رزي داشت .البته خودِ شیشه رزيا
بود .هنو هم باكد ا اكک خازهها در بوشهر باشد .ا جملاه مشخصاات
خازههای قدكم بوشهر شیشههای رزي باود .خاب ،نباادا ن موقاع
شیشهی رزي زبود .ول پدرم داده بود شیشهها را رز

كنند.

پدرم با وجودی كه درنمد كادی داشت پآازدا زداشات و ماادرم
بعدها م گفت كه مک هرچه به او م گفتم كا

مقاداری ا پاولهاا را

برای بچههات زيه دار ،او هم خیل ساده م گفت كه اگر بچههای ماک
ندمحساب باشند خودشا در م نورزد .اگر هم زباشند اكک پولهای مک
را در ظرف كک دو سال خرج م كنند و بنابراكک پاول گذاشاتک بارای
نزها دلیل زدارد .به هر حال چنیک استدالل داشت.

دورا كودك

پدرم فرصت مدرسه رفتک زداشت .رفته بود سرل كار و ك
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ساوادی

در حیک كار كاد گرفته بود .ول خ زداشت .كعن چیدی زم توازسات
بنوكسد .ول رو زامه و كتا

را ما خوازاد .اكاک را هام خاودش كااد

گرفت و گمازم اكنها را با اشکال م خوازد ول به هر حال ما خوازاد.
موقع كه فوت شد برای خودش ك
كتا ها نشنا شدم .پدرم ك

كتابخازاه داشات .ماک نزااا باا

سرودی برای ما بچهها م خوازد كه وقت

بدرگ شدم ،متوجه شدم اكک سرودِ حاد
اواكل دوره رضاشاه ك

كموزیسات باوده اسات .در

حدب بود به زام حد

كموزیسات .ماک هناو

هم ا اكک سرود چناد بیاتش را كاادم هسات :داس و چکاش /كاار و
حمت /درسل اخالف نكناده گاردد .پادرم اكاک سارود را ما خوازاد.
م خوازد و در ضمک م گفت جاك زيیدها! هما موقع بود كه ظااهراً
[گروه] پنااه و سه زفر را گرفته بودزد .به هر حال اكاک سارود قبال ا
اكنها باق مازده بود .البته پدرم كموزیست زبود ،ول خب اكک سارود را
كاد گرفته بود .حاال ك كاد گرفت و چه جور ،مک زم دازم.
پدببان بان انگتیسی هم بتد بود؟
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بله! ازيلیس هم كاد گرفته بود .حاال چه مقدار ازيلیس كاد گرفتاه باود
مک زم دازم .ول ك

چید مسلم است .زاخداها و پاكلوتها با خدمه و

كاركنا خارج كشت صحبت م كردزد .پدرم زرو ی هم كااد گرفتاه
بود .چو كشت زرو ی هم م نمد .حاال ن را چقدر كاد گرفته بود با
هم زم دازم .كادم هست كه در كتابخازه كوچکش كتا های فرزي هم
داشت.

بعد از پدرم اوضاع ما تغییر کرد
پدرم ك

عده همکار داشت كه ندمهای جالب بودزد .همشا بوشهری

بودزد .پدرم پاكلوت شماره  6بود .پاكلوت شماره  1كا
به اسم امیر گرگیک .ك

شخصا باود

ندم خیل بلندباالی جالب بود .اكک زاخدا امیار

گاه م نمد خازهی ما .ا پدرم بدرگتر بود و كادم هست پادرم باه او
خیل احترام م گذاشت .گما م كنم كه در واقع اساتاد پادرم باود و
پدر مک پیش او پاكلوتگری را كاد گرفته باود .خاازوادهاش هام تاوی

دورا كودك
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بوشهر خیل معروف بودزد .پسرش ،اكرج گرگیک ،با مک دوسات باود.
زاخدا امیر ،دوست خیل زددك

پدر مک بود و خو

كاادم هسات كاه

در دو مورد دكدم پدرم خیل زاراحت شده بود ،كکیش رو فوت زاخدا
امیر بود .وقت خبر نوردزد زاخدا امیر فوت شده كا

رو صابب باود.

پدرم لباس پوشید و رفت خازهشا كه ببیند چکار م خواهند بکنند.
كادم هست كه پدرم وقت زاخوش شده بود سیيارش را ترك كرده
بود .به جای سیيار تنباكوی خوراك استفاده م كرد كه ن موقع تاوی
نبادا خیل رسم بود .كارگرها كه شركت زفت م رفتند حاق زداشاتند
سیيار بکشند و تنباكوی خوراك م بردزد كه گوكاا ا هناد باه نباادا
م نمد .تنباكو را م كوبیدزد با گردی باه اسام «ساني » كاه ا جداكار
جنو

م نوردزد .كارگرها با خودشا سر كار م بردزد .هر كاآ كا

كیسهای ا تنباكو داشت .كادم هست ن رو كه خبر نوردزد زاخدا امیار
فوت شده پدرم دست كرد توی كاسه تنباكو و مقداری گذاشات تاوی
جیبش .زددك

تابستا بود و پدرم كت و شالوار سافید پوشایده باود.

تنباكو را توی جیب شلوارش گذاشت و تنباكو در واقاع ن

داشات و
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م داد و رز

عایب داشت كه لباس را ضاكع م كرد .به هر حاال

با اكک وضع رفت كه حواسپرت و زاراحت
ك

كادش را زشا م داد.

مورد دكيری كه گفتم كه كادم هست پدرم خیل زاراحت شده

بود مربوط به شخص بود به اسم سردار رحماز  .سردار رحماز كا
كتا فروش داشت و در ضمک عالوه بر كتا فروش  ،توی مغاا هاش
چیدهای دكيری هم م فروخت .ول اصل مغا هاش كتا فروش باود
و پاتو پدرم بود .كعن رو هااك كاه پادرم كااری زداشات و منتظار
م شاد تاا زاوبتش بشاود و بارود كشات هاا را بیااورد ،ما رفات باه
كتا فروش اكک سردار رحماز  .مک هم با پدرم م رفتم .حاال داساتا
اكک سردار رحماز خیل ترا ك

است .سردار رحمااز زسابتاً جاوا

بود .ز داشت و دختری .بعداً مشخص شد كه دختر و زاش هار دو
مركضازد .گوكا بیماری سل داشتند كه ن موقع بیماری العالجا باود.
ن موقااع در نبااادا ساال كاااد بااود .كساااز كااه مبااتال م ا شاادزد را
م فرستادزد به جاهای خاوش ن
م خواست

و هاوا .اكاک ساردار رحمااز هام

و بچهاش را به همدا بفرستد .ولا پادرم باه ساردار

دورا كودك

گفت شما اهل كا رو هستید و كا رو هم جای خوش ن
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و هاواك

است .دلیل زدارد كه شما بفرستید همدا  ،بفرست باه كاا رو  .او هام
گفت كه خیل خو  .به هر حال
كه رفتند كادم هست كه ك

و بچهاش را فرستاد كا رو  .نزها

شب او به خازه ما نماد و تاوی حیااط باا

پدرم زشسته بودزد .نخر شب بلند شد و خداحافظ كرد و رفت .فاردا
صبحش ظاهراً م رود به حمام به اسم حمامل زمره و نزاا خاودش را
حلقنوكد م كند .كعن بعد ا اكنکه خازوادهاش را م فرستد ،ا

زدگ

مأكوس م شود .حدود ساعت  22-22ظهر برای پدرم خبر نوردزد كاه
سردار رحماز به اكک ترتیب خودكش كارده و پادرم هام لباساش را
پوشید و رفت .مک كادم هست كه وقت م رفت گركه م كرد .اكک تنهاا
وقت بود كه مک پدرم را دكدم كه گركه م كرد.
پدببان چه سالی فوت شدند .شما چرد سالتان بود؟
مک هنو كالس اول بودم .سال  .2121بالفاصله بعد ا قضیهی كشاف
حاا

بود .مرگ پدرم هما سال اتفاا افتااد .كاادم هسات كاه ماک

مدرسه بودم و ظهر ا مدرسه نمدم مندل .پدرم در حدود هفت ،هشات
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رو ی بستری بود .كادم هست قبل ا رفاتک باه مدرساه بهازاه گارفتم.
خالصه تعلل م كردم .پدرم گفت كاه بارو مدرساه باباا .مدرساه ال م
است .باكد بروی مدرسه .اكنها نخركک حرفهاك بود كاه ماک ا پادرم
شنیدم .حالش هم خو

زبود و باه حمات حارف ما د .ماک رفاتم

مدرسه .ظهر وقت به خازه برگشتم دكدم خازه شلوغ است .دكدم ماادرم
زاراحت است و كقهاش را پاره كرده و گركه م كند .همساكهای داشاتیم
كه زش نمد مک و خواهر كوچکم را برد خازهشا  .به هار حاال دكيار
بقیه چیدها را مک زدكادم .ظااهراً همشاهریهاماا ا بوشاهر و نباادا
م نكند و مرده را بلند م كنند و م برزاد دفاک ما كنناد .مارگ پادرم
درواقع زدگ ما را عوض كرد .بدكک صاورت كاه ماا ا كا

حالات

خازوادهی بهاصطالح اعیا نباادا در نمادكم و تبادكل شادكم باه كا
خازواده فقیر .گفتم كه پدرم هیچ پول پآازدا زم كارد .كاادم هسات
پولهاش را كه جماع كردزاد -چاو دسات اشاخاص مختلاف باود-
 2211توما باق مازده بود .ك

تاجری اكک پول را ا مادرم گرفات و

ماه  21توما به مادرم م داد .حدود  21توما هم ا محل اجااره ن

دورا كودك
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شش دكاز كه كر خازهما بود درنمد داشتیم .پدرم كه باود درنمادش
ا پاكلوت مبلغ قابل توجه بود و او اكک پول را برای مخارج خاازواده
م داد .ك

مقداری هم دست خودش بود .خرج م كارد .گفاتم پادرم

ندم عایب بود .مًالً مکبا

زموزه ،كم كه بدرگ شده بودم دست مک

را م گرفت عصرها م رفتیم توی شاهر ما گشاتیم .كا رو سااعت
چهار ،پن ل بعد ا ظهر ا جلوی ساختما شهرداری م نمدكم .به گمازم
ن ساختما هنو باكد باشد .ساختماز بود كاه شاركت زفات سااخته
بود .توی باغ بود و گلكاری داشت .ملت هم زم نمدزد معموالً .كا
كالهفرزي توی اكک باغ بود .ساکو داشات و كا

دساته اركساتر هام

م زشستند توی اكک كالهفرزي و سا م دزد .اقدامات جالب بود كاه
ن موقع ازاام شده بود .وقت كه مک و پدرم وارد اكک باغ شدكم پادرم
روی ك

زیمکت زشست .دستهی اركستر وقت دكدزد ك

كسا نماد

شروع كردزد به د مو ك  .پدرم خیل خوشش نمد كه وقت ما وارد
شدكم نزها شروع كردزد به مو ك

د  .دست كرد تاوی جیابش كا

اسکناس  11توماز در نورد داد به مک گفت برو بده به نزهاا .ماک هام
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رفتم و  11توماز را دادم به نزها كه خیلا خاوششاا نماد و تشاکر
كردزد 11 .توما ن موقع قابل توجه بود 11 .توما مًالً دو ،سه برابار
حقو ك

كارمند معمول بود .پدرم اكنکاره بود .ا اكک قبیال پاولهاا

كاد خرج م كرد .كادم هست پدرم كه زده بود ك

سال در جناو ،

طرف بندرعباس قحط شده بود و عدهای ا ن مناطق پای پیاده نماده
بودزد و خودشا را رسازده بودزد به نبادا  .عدهای كه ماركض بودزاد،
م مردزد .مغا ههای ما بسته بود ،برای اكنکه ن موقاع محال ماا هناو
محل كسب و كار زبود .پدرم اكک مغا هها را با كرد و اكاک با كاآ و
كارها كه ا الور و بندرعباس نمده بودزد را در اكک مغا هها جا داد .بعد
به زازوا دستور داد كه رو ی فال مقدار زا به نزها بدهد .بعاد ا پادرم
اكک مغا هها را اجاره دادكم .نزاا در ظرف دو ،سه سال محال كساب و
كار شده بود .هر مغا های را حدود  2-1توما اجاره دادكم .كراكاه اكاک
شش مغا ه م شد  28توما كه خب در واقع درنمد ما جمعااً ما شاد
چیدی حدود  11توما  .در مقاكسه با درنمد مردم قابل توجه بود ،ولا
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با ما پدرم خیل فر داشت .برای اكنکه ن موقاع اصاالً حساا

و

كتاب زبود.

ماجرای کشف حجاب در آبادان
پدرم تقركباً بعد ا ماجرای كشف حاا
سالم بود .كشف حاا

هم در اكرا ك

اكرا قبل ا ن توی حاا

فوت كرد .مک ن موقع پان
داستاز باود .كعنا

بودزد و حاا شا هم مًال حااال زباود.

اكک حااب كاه اال هسات [در مقابال ن حااا
متفاوت است .ن موقع

هاای

قادكم] كا

چیاد

هاك كه بهاصطالح دستشا به دهاکشاا

م رسید ،چادر م پوشیدزد .چادر ك

چیدی بود كه دامک داشت .كعن

ها ن را واقعاً م پوشیدزد زه اكنکه سرشا كنند .ن را تاوی پاشاا
م كردزد و بعد سرشا ما گذاشاتند .جلاوش هام بساته باود .زقاا
م گذاشتند .زقا

را هم با دم اسب م بافتناد .كا

زخا داشات كاه

پشتش گره م دزد و چادر را هم ما گذاشاتند روكاش .چاادر را كاه
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م گذاشتند زقا

هم م كشیدزد و روكشا را م بست .در تماام اكارا

چادر اكک جوری بود .اال مردم فراموش كردهازد ،ول مساأله حااا
در اكرا ك
حاا

چید خیل سخت بود .اكک حااب كه اال هست در واقع

به ن معنا زیست .زاز كاه ا اقشاار پااكیک و ضاعیف بودزاد

روسااری داشااتند .ما پیچیدزااد بااه خودشااا و روی صااورتشااا را
م گرفتند.
سال  2121بود كه قازو رفع حاا

را گذاشتند .رضاشاه كه چاادر را

برداشت در واقع ده سال ا حکومتش را در حاا
حاا
حاا

بود .كعن

زدگ كرده بودزد و پن ساال نخار با حااا
هم به سب

رضاشاه و ن دوره ك

كکهو تصمیم گرفتند رفع حاا

ها باا

شادزد .رفاع

چید مضحک باود .كعنا

كنناد و دساتور دادزاد كاه جلساات

بدرگ درست كنند و خازمها با حااا

باه ن مااالآ بیاكناد .كاادم

هست كه به اكک ماالآ م گفتند جشک ب حااب  .ك

ندمهاك بودزد

مًل پدر مک و خیل های دكير كه طرفدار رفع حاا

بودزاد و معتقاد

بودزد كه حاا

باكد برداشته شود و

ها و دخترهاشاا با حااا

دورا كودك
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بیاكند توی جامعه .جشک با حاااب را در نباادا در مدرساه پهلاوی
گرفته بودزد .مدرساه پهلاوی مدرساه پسارازهای باود در وسا شاهر.
مدرسهی بدرگ بود .نزاا صندل گذاشته بودزاد و

هاا با حااا

نمدزد .در واقع ن مدرسه عادهای را دعاوت كارده بودزاد .عادهای ا
اشخاص شناخته شده و اعیا شهر كاه پادر ماک هام جادو نزهاا باود.
دعوتكننده هم گما م كنم فرمازدار نبادا بود كه چنایک مالسا را
درست كرد و سخنراز هم كارد .اكاک در واقاع اول با حاااب باود.
درواقع اعالم اكک بود كه به ماردم بيوكناد ،ببینیاد ماردا زخباه نباادا
هاشا را ب حاا
كنند .حاال

نوردهازد ،بنابراكک بقیه هم باكد همیک طور رفتار

های ن مالآ هم دو ،سه دسته بودزد .ك

بودزد كه سواد داشتند و در واقع ا قبل بهزوع رفع حاا
بودزد .ك

عده كسااز
هام كارده

عده كساز بودزد مًل مادر مک .مادرم سواد زداشات هرگاد

هم سربرهنه ا خازه بیرو زرفته بود .ول خب ،پدرم دعوت شده باود
به ن جشکل معروف و باكست

زش را هم با خودش م برد و همچنیک

خواهرم را كه ن موقع  21-21سال داشت .خب ،خواهرم مدرسه رفته
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بود و براكش مسألهای زبود ول مادرم باراكش خیلا مشاکل باود كاه
بدو چادر ا خازه بیرو برود .ول پدرم م گفت كه باكاد باه جشاک
ب حااب بیاك  .به هر حال رفتند .كادم هست كه پدرم دست مک را هم
گرفت و برد نزاا .ردكف ردكف خازمها زشسته بودزد .خیلا مضاح
در واقااع .پاادرم قباال ا ن باارای مااادرم و خااواهرم كاا

ترتیبااات

مخصوص داده بود .كاله خركاده باود كاه ماادر و خاواهرم باه جاای
حاا

سرشا بيذارزد .برای خواهرم پالتو و كفاش پاشانه بلناد هام

خركده بود .ك

مغا های بود در نبادا كه لباسهای خارج وارد كرده

بود .كادم هست كه پدرم ك
ك

كاله فرزي برای مادرم خركد .كاله مادرم

كاله سرمهای بود .روكش هم ك

اشتباه زکنم ك

چیدهاك داشات .خاواهرم اگار

كاله قهوهای داشت .خب خواهرم مشکل زداشت كاله

را م گذاشت سرش و برای خودش خوش و خرم م رفت .ول مادرم
براكش خیل مشکل بود .اصالً شما فکر كنید
حاا

اكراز را كاه تاوی ن

معروف بود حاال در نوردزد و بخواهند كاله بيذارزد سرش كه

خودش را مًل

فرزي كناد .باه هار حاال رفتناد و در ن مالاآ

دورا كودك

زشستند .مادرم با خودش ك
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دستمال نورده بود كه گرفته باود جلاوی

دهازش .چو حق زداشتند سرشا را بپوشازند .ول خب ما توازساتند
دها شا را بپوشاازند [ما خنادد] .ماادرم دساتمالش را دائام جلاوی
دهازش گرفته بود .به هر حال اكک داستا كشف حاا

خیل داساتا

جالب بود .بعدها فراموش شد .در واقع مک زدكدم در جااك تفسایر ن
وقاكع را زوشته باشند.
حتی بوي داستانها ر بمانها هم نیامد.
زه! برای اكنکه رما زوكآهای اكراز غالبااً ن دوره را تارباه زکردزاد.
بعد ا ن دوره نمدزد .بنده ن موقع تقركباً پان ساالم باود .ولا كاادم
هست اكک چیدها را .اال رما زوكآهای ما تقركباً همه متولدكک بعاد ا
شهركور  21هستند .گما م كنم غیر ا عل محمد افغااز  ،هماا كاه
«شوهر نهو خازم» را زوشته ،او هم اشارات به داستا رفع حاا

دارد.

به هر حال كادم هست كه اكک جشک را به اكک ترتیب برگدار م كردزد.
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اولین فیلمهایی که دیدم
ا درب ي کودکی خاطر اي ا سیرماهاي آبادان دابید؟
پدرم دو سه بار مرا به سینما برد .ك

بارش توی مدرسه پهلوی بود كه

در خیابا پهلوی قرار داشت .نزااا فایلم فارسا «دختار لار» را نورده
بودزد و روی پردهای كه درست كرده بودزد زمااكش ما دادزاد .پادرم
چو عالقهمند بود مرا برای تماشای اكک فیلم بارد .ماک تقركبااً هماهی
فیلم را كادم هست .برای مردم خیل جالب بود .برای اكنکه تا ه ساینما
با با كرده بود .قبالً سینما صامت بود و م دازید كه صادا در ساینما
عنصر خیل حساس است .ن موقع با ن دستياههای ابتاداك پخاش
صاادا ،صااداهای فرزياا فاایلم بیشااتر همهمااه بااود و مااردم ن را
زم فهمیدزد .صدای فارس به هر حال قابل فهام باود .كعنا بااالخره
فارس حرف م د و بهخصوص كه اول فیلم ك
ك

پردهای با م شد و

زفر كه خود مرحوم سپنتا ،سا زده فیلم ،بود ما نماد جلاو پارده و

دربارهی فیلم در حدود ده دقیقهای صحبت م كرد .صحبتش هم راجع

دورا كودك
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به پیشرفتهای مملکت بود كه خب ببینید مملکت ما بعاد ا قاجاركاه
كه در واقع ادامهی دورهی قدكم بود و خیل عقب مازده بود ،حااال كاه
رضاشاه نمده حکومت جدكد شاده و مملکات پیشارفت كارده اسات.
م دازید كه رضاشااه دو جنباهی كاامالً متمااكد داشات .كا
سركو

جنباهاش

زیروهای سیاس و اجتماع بود كعن نزها را به كل سركو

و متفر كرد و ك

حکومت مركدی كاامالً مقتادر بناا كارد ،اماا اكاک

حکومت مركدی جدكد و مقتدر چیدهای مترق هم داشت .مًالً فارض
كنید سینما در اكرا در دوره رضاشاه با

شد .فیلم دختر لر كه در هند

درست شده بود به با فارس بود و اكک در ن

ما اتفا عایب بود

كه م افتاد چو تصوكر به با فارس صحبت م كارد .باه هار حاال
پدرم مرا برد فیلم را تماشا كنیم .بعداً كک دو مرتبه دكير هام مارا باه
سینماك برد كه تا ه در نبادا دائر شاده باود باه اسام ساینما شایركک.
صاحب اكک سینما كک ا همکارا و دوستا پدرم بود باه اسام نقاای
حسامیا كه تا همیک چند سال پیش زده بود و در سک  99سالي ك
رو نمد خازه ما .با هم زاهار خوردكم و اتفاقاً خیل زاهار مفصال هام
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خورد در ن سک و سال و بعد پادرم را كااد كارد .حساامیا صااحب
سینما شیركک ،اولیک سینمای نباادا  ،باود .ساابقاً همکاار پادرم باود و
برخالف پدرم كه پولهاكش را برباد م داد اكاک ندم خیلا حساا
كتا

و

سرش م شد .سینما شیركک را راه كه ازداخت بعداً نمد در تهارا

و جدو سینماچ های مهم تهرا شد .سارماكهی چناد تاا فایلم مهام را
نقای حسامیا تأمیک كرد .پدرم دو ،سه مرتبه مرا برد به سینما شایركک.
اكک سینما دو سالک داشت .كک تابستازه ،كک
در واقع ك

مستازه .ساالک تابساتازه

حیاط بود و بهاصطالح لاژ هام داشات كاه بارای رئایآ

شهرباز و مقامات شهر در زظر گرفته بودزد .پدرم غالباً م رفت در لاژ
م زشست .نقای حسامیا هم كه مدكر سینما بود م نمد ،م زشست باا
پدرم صحبت م كرد و شربت و شیركن م خوردزد .بعد ا فوت پدرم
مک دكير حسامیا را زدكدم تا چند سال پیش كه  99سالش بود و نماد
خازه ما .بعداً در ساک  211ساالي فاوت شاد .ندم جاالب باود نقاای
حسامیا  .بعد ا فوت پدرم ك

بار پسار زاخادا امیار گارگیک باه زاام

عباس كه جوا خیل رشید و خوشيل بود و گاه م نمد خازهی ما،

دورا كودك

مک و خواهر كوچکم را به سینما برد .كا

11

فایلم كاارتوز معاروف ا

والت دكسن بود به زام سفیدبرف و هفات كوتولاه كاه ساینما شایركک
زماكش م داد.
اكک عباس گرگیک بعداً ك

زدگ تأسفباری پیدا كرد .پولهااك

كه پدرش براكش گذاشته بود را بار بااد داد .مادت

تاوی ساینما كاار

م كرد و مدت بیکار بود .ن موقع كه پاول داشات خیلا لبااسهاای
شی

م پوشید و كادم هست فوتبالیست هم بود .بعد كاه پاولش تماام

شد دكير كارگری م كرد و نخركک باری كاه دكادمش وقتا باود كاه
زداز بودم و ا او هم هیچ خبری زداشتم .تاا اكاک كاه كا
م خواستند جای مرا در زدا عوض كنند ك

رو كاه

مرتبه عباس گارگیک را

دكدم كه در لباس نجاز بود .مرا دكد ول به روی خودش زیاورد ،ماک
هم هیچ زيفتم .به هر حال نخركک باری بود كاه دكادمش .رفتاه باود
نجا شده بود.

فصل دوم

ترک مدرسه

نجف دریابندری در دوران دبستان

همکالسی موطالیی من
اولین بار در آبادان به کدام مدرسه رفتید؟
مدرسه رفتن من يک داستان جالبی دارد .در آباادان ياک مدرساه م ای
بود ،يعنی يک شخصی از تهران آمده بود و يک مدرسه دائر كرده باود.
يک مدرسهی شيک و خي ی خوب .ظاهراً اين مدرسه را به ايان صصاد
درست كرده بود كه بچههای خانوادههايی را كه دستشان به دهانشان
می رسيد بگذارند آنجا .اسمش بود مدرسهی م ی .مان كوكاک باود ،
گويا  5-6ساله بود كه پدر مرا همراه يک پسر ديگار گذاشات تاوی
اين مدرسه .اسم اين پسر هم نجف بود و كند سال از من بزرگتر بود.
همشهری بوديم .گويا سال صحطی بوده و اينها هم ناكار شده بودناد از
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اطراف بوشهر كوچ كنند بيايند به آبادان .پدر خي ی بهشان رسيده باود
و دستشان را گرفته بود .اين نجف در واصع همبازی من باود .در هار
صورت توی خانه او مواظب من بود .بعاد پادر مان و او را گذاشات
توی مدرسه .مدرسه در واصع يک خانهی بزرگ مفصل بود كه اتاقهای
زيادی داشت .مدرسهی جالبی بود ،از جهت اينكه عم ياات ورزشای و
از اين صبيل برنامهها داشت .برای من و آن نجف دو لباس مدرسه هام
درست كرده بودند .برای هر كدا مان دو دست .ياد هست كه من و او
لباسهامان را میپوشيديم ،دست هم را میگرفتيم و صبحها مایرفتايم
مدرسه .منتها من از درس و مشق كيزی حاليم نمایشاد .بارای اينكاه
كوكک بود  .يک كند وصت رفتيم مدرسه .البد ياک ساال ،شاايد هام
كمتر.نمیدانم .بعدش ياد هست كه يک روز توی مدرسه وصتی داشتيم
درس میخوانديم ،تيغ صورتتراشی كه يكی از بچهها همراه داشت را
گرفتم تا مداد را بتراشم اما دستم را بريد  .تيغ ،شاكاف عميقای روی
دستم زد ،خون آمد و همه دور من جمع شدند و نجف هم من را آورد
خانه .بعد دستم را بستند .ور كرد و كندين روز حالم بد شد .االن هم

ترک مدرسه 04
جای آن بريدگی هست .اين ماجرا باعث شد من ديگار باه آن مدرساه
نرو .
بعد در هفتسالگی كه صاعدتاً بايد میرفاتم مدرساه ،مارا در ياک
مدرسه مخت ط به نا مدرسه  41دی ثبت نا كردند .دخترهاا و پسارها
با هم صاطی بودند .پسرها تعدادشان خي ی كمتر بود .مثالً شايد مجموعاً
توی كالس بيست ،سی نفری فقط پنج ،شش تا پسار باوديم ،بقياهاش
دختر بود .بعداً جای اين مدرسه تغيير كرد .رفت توی دل شهر .نزديک
بازار صفا .موصع امتحانِ آخر سال اتفاق جالبی افتاد .دو تا خاانم بودناد
كه بهاصطالح از ما امتحان میگرفتند .آنها بارای خودشاان ترتيبای داده
بودند .وسط كاغذی را سوراخ كرده بودند و میگذاشاتند روی صافحه
كتاب ،يک ك مهای را مشخص میكردند و میپرسيدند اين كيه؟ وصتی
از من سؤال كردند ديد كه ك مهای است از يک سطری از كتاب .مان
تما سطر توی ذهنم بود .گفتم كه اين ك مه اين است .آنها ياک خارده
با تعجب به هم نگاه كردند ،كون من ك مه تنها را نگفتم ،سطر را گفتم.
بعد يک ك مهی ديگر را پيدا كردند و من باز هم تماا ساطر را گفاتم.
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گفتند اين ياد نگرفته ،ب كه حفظ كرده .در حالی كاه مان ناه تنهاا يااد
گرفته بود ؛ ب كه تما سطر را ياد گرفته بود  .برای اينكه مان ك ماه را
كه میديد تما سطر را ياد میآمد و خي ی بارايم محاحک باود كاه
فقط ك مهی تنها را بگويم و تما سطر را میگفاتم .آنهاا دو ،ساه تاای
ديگر هم نشانم دادند من هم تما سطر را میگفاتم .گفتناد كاه فاياده
ندارد من را مردود كردند [میخندد] .شاگردهای ديگر رفتند كالس باال
و من ماند هماان كاالس اول .ساال ديگار بااز هام هماان كيزهاا را
خواند  .توی خانه هم زياد اهميت ندادناد .كاون شناسانامها را ياک
سال بزرگتر گرفته بودند .من زمساتان  4041باه دنياا آماد  .بعاد كاه
میخواستند برای من شناسنامه بگيرند ،ظاهراً ششماه بزرگتر گرفتناد.
كون میگفتند اگر  4041بگيريم ،يعنی اگر زمستان بگياريم ،از مدرساه
يک سال عقب میماند .برای اينكه ياک ساال عقاب نماانم تولاد مارا
نوشتند شهريور  .4041بنابراين من را كه بردند مدرسه ،كوكاک باود .
آن سال كه مردود شد مطابق شناسنامها دوباره يک سال عقب افتااد .
يعنی در واصع تمهيدی كه پدر كرده بود فايدهای نبخشيد [میخندد].

ترک مدرسه 00
بعد از آن من تا كالس كهار شاگرد خي ی برجستهای باود  .غالبااً
يا شاگرد اول بود يا دو يا سو  .توی مدرسه هم دختار و پسار كناار
هم روی يک نيمكت مینشساتند .يااد هسات تاوی كاالس ماا ياک
دختری بود به نا مريم كه كنار من مینشست .اسام ماادر هام ماريم
بود .دختر كرمانشاهی بود .هيچ ياد نمیرود دختر خي ای خاوبی باود.
شايد مثالً صشنگ به آن معنی نبود ولی موهای بوری داشت و شاعرهای
كرمانشاهی میخواند .خي ی بامزه بود .متأسافانه ايان دختار در جرياان
بيماری تيفوس فوت كرد .اين بيماری را لهستانیهای فاراری از جناگ
جهانی دو كه فرار كرده بودند و در جاهاای مخت اف خي ای بادبختی
كشيده بودند به ايران آورده بودند .عدهای از آنها هام باه آباادان آماده
بودند و توی شركت نفت كار میكردند .ياد هست تعطيالت تابساتان
آن سال كه تما شد و ما مهرماه رفتيم مدرسه ديديم اين دختار موباور
نيامده است .گفتند كه تيفوس گرفته و مرده .هيچ وصت ياد نمیرود.
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ترک تحصیل در سال نهم
بعد از كالس كهار از مدرساه مخات ط باه دبيرساتان رازی آماد كاه
شركت نفت ساخته بود .داستان غريبی بود .دبيرساتان رازی مدرساهی
پسرانه بود و پسرها هم مع و است كه در مدرسه ككار میكنناد .مان
هم كه از مدرسهی مخت ط آمده بوديم طبعاً دانشآموز خي ای بقاعاده و
آرامی بود  .تا خواستم خود را با اين محيط جديد تطبيق بادهم يكای
دو سال طول كشيد .سال اول ياد هسات كاه اصاالً درس و مارس و
همه كيز پس رفت .به طوری كه شد جزو شاگردان معمولی مدرساه
و بعد از آن هم تا كالس نهم كه ديگر ترک تحصيل كارد هايچوصات
شاگرد برجستهای نبود  .خيال میكنم ع تش همان مدرسه مخت ط باود.
برای اينكه توی مدرسهی پسرانه اصالً محيط به ك ی جور ديگری باود.
برخالف مدرسهی صب ی حياط وسيعی داشت و پسرها غوغا میكردناد.
در واصع من هيچوصت با محيط دبيرستان تطبيق پيدا نكرد .

ترک مدرسه 05
به هر حال تا كاالس نهام مان آنجاا درس خواناد  .يكای از مع ماان
برجستهی ما كه بسيار آد جالبی بود و خي ی تأثير داشت آصای فياا
بود .ايشان مع م تاريخ و جغرافيا بود .مع م امالء و انشاء هم باود ولای
در اصل مع م تاريخ بود .بعادها رئايس فرهناگ خرمشاهر شاد و آد
جالبی بود .مثالً در انجمن شهر خرمشهر كارهای مهمی انجاا داد و از
جم ه برای فرهنگيان خرمشهر خانه درست كارد .اتفاصااً بعاد از جناگ
 4051يک روز آمد منزل ما و خي ی متأثر و متأسف بود برای اينكاه در
جنگ همه اين خانهها خراب شده بود .يكی ديگر از مع مهای ما آصای
هروی بود كه شيمی و فيزيک درس میداد.
درباره همكالسیهايم عر

كنم كه بچههای خاوبی بودناد .كناد

سال صبل بچههای همكالس را دعوت كرد باه منازل تاا باهاصاطالح
تجديد عهدی كرده باشيم .بچه هايی كه دسترسی داشتيم دعوت كرديم.
شب جالبی بود؛ بچههای آبادان هركدا بارای خودشاان كاارهای شاده
بودند ولی هيچ كدا شان توی خط نويسندگی نبودند.
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ما در دوره دبيرستان كارهای فوق برنامه میكارديم .داناش آماوزان
يک هيأتی را انتخاب میكردند برای كارهای فوق برنامه ماثالً نماايش،
سرود و از اين صبيل برنامهها كه بهخصوص برای آخر سال كاه پادر و
مادرها میآمدند برنامه اجرا كنند .گمان میكنم سال هشتم يا نهام باود
كه من انتخاب شد و جزو آن هيأت فعاليت میكرد .
مدرسهی رازی مدرسهی جالبی بود .يک تفريحاات و برناماههاايی
برای كسانی كاه عالصاهمناد بودناد داشات .ماثالً ياک اتااق بازرگ و
مخصوص برای موسيقی داشت و پر از سازها و لاواز موسايقی باود؛
طبل و شيپور و ساكسيفون و ...و خي ی از بچههای مدرساه عالصاهمناد
شده بودند .ولی من اهل اينكار نبود و بيشتر توی خط ادبيات بود .
ياد هست كه هر از گاه شخصيتهايی برای سخنرانی باه مدرساه
رازی ماایآمدنااد .از جم ااه كسااانی كااه آمدنااد محمااود تفحاا ی،
روزنامهنويس ،بود كه توی مدرسه سخنرانی كرد .بعدها كه من آمد به
تهران ،خب با ايشان آشنا شد و با هماديگر دوسات شاديم .او بارادر
جهانگير تفح ی بود كاه روزناماه «اياران ماا» را در مایآورد كاه ياک

ترک مدرسه 01
روزنامه كپ بود .محمود تفح ی  45 -44سال پيش با ماشين تصاادف
كرد و از بين رفت.
به هرحال من تا سال نهم در مدرسه رازی بود و بعاد تحصايل را
رها كرد  .حاال كی شد كه رها كرد خي ی ساده است .مع می داشاتيم
به اسم آصای ع وی كه مع م رياضيات و هندسه بود .يک روز كه درس
رسم داشتيم و مان رسامم را نكشايده باود  ،آماد پرسايد رسام شاما
كجاست؟ گفتم كه نياورد  .گفت كه خي ی خب پاشو برو بيار .من هام
از كالس رفتم بيرون كه رسمم را بيار و ديگر برنگشتم [میخندد].
بعد از حدود هفت -هشت -ده ماه رفتم شركت نفت .حاال پذيرش
ترک تحصيل من برای خانواده ساده نبود و مادر اصالً صبول نمیكارد.
میگفت بايد بروی مدرسه .به هر حال يک مدتی با خانواده كشامكش
داشتم .واصعيت اين بود كه هيچ فكری نداشتم يعنای از روی آگااهی و
ع م و اطالع اين كار را نكرد  .يكدفعه از مدرسه بيزار شد .
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جنگ که شد افسران رضاشاه فرار کردند!
قبل از اینکه به وقایع بعد از ترک تحصیل شما بپردازیم میخواستم
در مورد وقایع شهریور  0231و ورود متفقین به ایران صحبت کنیم.
در آن مقطع آبادان اشغال میشود و درگیریهایی هم در شههر بهین
نیروهای خارجی و ارتش ایهران ر مهیدههد .شهما از آن وقهایع
خاطرهای در ذهن دارید؟
ب ه ،من در حدود  44سال داشتم و به دبساتان  41دی مایرفاتم .يااد
هست صبل از ورود متفقاين تعادادی نيروهاای نياامی از اهاواز آورده
بودند و در شهر مستقر كرده بودند .صبال از ايان ماا نياروی نياامی در
آبادان نديده بوديم .در واصع ما نيامیها و افسران ايرانی را برای اولاين
بار بود كه میديديم و برای مرد خي ی عجياب باود .بارای اينكاه اوالً
يونيفر های بسيار شيک میپوشيدند و ككمه ،كااله و كياف دساتی و
باتو داشتند .زمان رضاشاه بود و رفتار اين نيامیها باا مارد باه ك ای
برای ما آبادانیها كياز جديادی باود .ماثالً دو تاا افسار باا هام تاوی
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خيابانها راه مایرفتناد؛ درسات مثال اينكاه مشاق [رژه] بكنناد .بعاد
بچاههاايی را كاه ايسااتاده بودناد و آنهاا را تماشااا مایكردناد اگاار د ِ
دستشان بود با باتو میزدند .به هر حال افسرجماعت به ك ی برای ما
كيز عجيبی بود .ياد میآيد كه يكی از روزهای صبال از ورود متفقاين،
خانمی كه مدير مدرسه ما بود مرا صدا كارد و ياک ناماه دساتم داد و
گفت ببر به ادارهی پست .ادارهی پست هم توی خيابان سيکلين بود و
من بايد از احمدآباد به سيکلين میرفتم كه راه زياادی باود .تاوی راه
يک مرتبه ديد كه صدای تيراندازی توی شهر ب ند شد .توپهای ضاد
هوايی ش يک میكردند.
آن موصع توپهای ضد هوايی را باالی ساختمانهای مشخصی مثالً
ادارهی دادگستری گذاشته بودند و اينهاا ياک دفعاه شاروع كردناد باه
تيراندازی .برای اولين بار بود كه توی آبادان كنين اتفاصی میافتاد .شهر
بهم ريخت و مرد وحشت كرده بودند .حااال نگاو كاه اينهاا در واصاع
دارند تمرين میكنند ولی مرد نمیدانستند كون از صبال اعاال نكارده
بودند .معهذا من نامه را بارد اداره پسات و صبحاش را هام گارفتم و
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برگشتم به طرف مدرسه .ديد مدرسه تعطيال شاده .برگشاتم خاناه و
ديد مادر به ك ی نگران شده كه اين بچهی ما كی شد .كون از وصت
مدرسه هم گذشته بود .به هر حال اين اولين نشانهی جناگ در آباادان
بود .بعد مدرسه به كل تعطيل شد و يک شب گمان كنم سااعت كهاار
صبح بود كه باز صدای تيراندازی شديدی ب ند شد .ما روی پشات باا
خانه خوابيده بوديم و يكهو از خواب پريديم .ديديم تاوی افاق يعنای
منتهیاليه شهر از سمت شطالعرب هماين طاور بارق تيرانادازی دياده
میشود .آن روز به ك ی صدای تيراندازی شديد از هر طارف مایآماد.
شهر شا و شاده باود و افاراد مایرفتناد و مایآمدناد .ماا د حيااط
میايستاديم و به اين رفتوآمدها نگااه مایكارديم .يااد هسات ياک
ماشينی يک دفعه آمد رد شد كه كهار تا كرخش پنچار باود .يعنای باا
كرخ پنچر حركت میكرد .روی گ گيرهای ماشين هم آد هايی ايستاده
بودند و سخنرانی میكردند و به مرد میگفتند بروياد باه خاناههاتاان.
اينها ظاهراً آد های معمولی شهر بودند ولی انتيامات شهر را به دسات
گرفته بودند .به هر حال اين اولين برخورد ماا باا جناگ باود .بعاد باه

ترک مدرسه 54
فاص ه دو ،سه روز گمان میكنم جناگ تماا شاد .ساربازهای هنادی
آمدند به آبادان و آن افسران معروف جنگی رضاشاه هم كاه بچاههاا را
میزدند ،فرار كردند [میخندد].
سه ،كهار روز بعد ارتاشِ اشاغالگر كاه آن موصاع بيشاتر ساربازان
هندی بودند و انگ يسی در بينشاان خي ای كام باود رژهای در آباادان
ترتيب دادند .رژهی آنها در خيابان پشت خاناهی ماا كاه مایرفات باه
باوارده برگزار شد و ما بچهها هم رفتايم تماشاا .تقريبااً هماه ساربازها
هندی بودند و خود انگ يسیها خي ی تعدادشان كم بود .عده زياادی از
اين سربازهای هندی سيک بودند و عمامه به سر داشتند.
به فاص هی سه ،كهار روز كه ارتش متفقين آمدناد و در شاهر رژه
رفتند به ك ی اوضاع شهر عو

شد .يعنی همهی آن فحای رضاشاهی

و افسران باتو بهدست ناپديد شدند .در واصع ارتش فارار كارد و هايچ
افسری در شهر نماند .در ساعتهای اول جنگ كه نيروهاای انگ يسای
وارد خاک ايران شدند كند نفر مرد عادی هم كشاته شادند .يكای از
آنها كسی بود به نا «مرشدی» كه خانوادهشان در آباادان معاروف باود.
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اينها كنار شطالعرب خانه داشتند و موصع تيراندازیها آصای مرشدی كاه
از خانهاش آمده بود بيرون ،تير خورد و افتااد و مارد .تيار باه گ اوش
خورده بود .اين جزو ت فات جنگ بود.
پیامد اشغال و جنگ در آبادان چه بود؟
جنگ كه شد طبعاً گرانی شد ،ولی من يااد نمایآياد كاه باهصاورت
خارقالعاده اين اتفاق افتاده باشد .فكر میكنم كه اين ياک امار طبيعای
بود .پيامد جنگ عو

شدن فحای آباادان باود و شاروع ياک دورهی

كامالً جديد .يعنی با بركناری رضاشاه و رفتنش از مم كت و آمدن شاه
جديد فحای سياسی مم كت عو

شد .شاه جديد هم هناوز كاارهای

نبود و رجال مم كت در واصع كساان ديگاری بودناد .فحاای آباادان و
كشور كه بهك ی بسته بود آزاد شد و آباادان يكای از شاهرهای متفقاين
شد .مرد به فاص هی خي ی كمی باا ايان نياا و شارايط جدياد خاو
گرفتند و متفقين هم بر شهر حاكم شدند.

ترک مدرسه 50
انگلیسی را در سینما آموختم
زبان انگلیسی را کی و چگونه آموختید؟
در انگ يسی خواندن من كند عامل مؤثر بود .يک عامل مهم مع مهاای
خوبی بودند كه [در] دوره دبيرستان داشتيم و باعث شد كه به يادگيری
زبان انگ يسی عالصهمند بشو  .سال اول ،يک خانم ارمنی مع م ما بود و
سال بعد آصايی به نا [رضا] شايورد كه انگ يسی را خوب مایدانسات.
آصای شايورد رئيس اداره فرهنگ آبادان بود منتها سر كالس هم میآماد
و به ع ت عالصهای كه داشت انگ يسی درس میداد .منتهاا آد عجيبای
بود .خي ی عصبی بود و اصالً رفتارش صابل پيشبينی نبود.
با اينكه من شاگرد برجستهی درس انگ يسی بود ولای ايان آصاای
شايورد اگر كيزی را غ ط میگفاتم ياا ماینوشاتم باهشادت عصابانی
میشد ،دفتر را پرت میكرد و حتی يكی ،دو بار مرا كتاک زد .البتاه باا
دانشآموزانی كه به درس عالصه نداشتند كاری نداشت ،ولی باه مان و
دو ،سه نفر ديگری كه خوب درس میخوانديم و باه انگ يسای عالصاه
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داشتيم خي ی سخت میگرفت .مدا مایگفات درسات كاو ،مشاقات
كو ،و بعداً اگر اشتباه میكرديم عصبانی میشد .بعد از ايشان مع مهايی
آمدند كه انگ يسیزبان بودند و در اصل كارمند يا مدرس شركت نفات
بودند .مع مها توی كالس فقط انگ يسی حارف مایزدناد .منتهاا ياک
مقدار دصت میكردند و ك مات مشكل بهكار نمیبردند .من واصعاً از اين
كالسها استفاده كرد  .بعد كه از مدرسه در آمد خود شروع كرد به
خواندن زبان انگ يسی و گمان میكنم در ظارف ياکساال ،شاايد هام
كمتر ،زبان انگ يسی را بهخوبی ياد گرفتم .طی اين مدت من باهشادت
انگ يسی میخواند  ،منتها ديگر كتابهای درسی را نمیخواند  .مقادار
زيادی كتابهای كمکدرسی مثل داساتانهاای معاروف و رماانهاای
انگ يسی خالصهشده ،میخواند  .هيچ فراموش نمیكنم كه اولين كتاب
غير درسی كه به زبان انگ يسی خواناد «ديوياد كاپرفي اد» اثار كاارلز
ديكنز بود.
يكی ديگر از عوامل واصعاً مؤثر در يادگيری زبان انگ يسی من سينما
بود .سينمای شركت نفت .سينمايی كه آن موصع اسمش تاا باود .مان

ترک مدرسه 55
بعدها رفتم و كمی دنيا را گشتم ،باه آمريكاا و اروپاا رفاتم ولای هايچ
سينمايی به اين خوبی نديد  .سينما تا آبادان يک كياز فاوقالعاادهای
بود .سينمايی بود كه شركت نفت صبال از جناگ شاهريور  44درسات
كرده بود و در زمان جنگ هنوز ساختمانش تما نبود .با اين حال فاي م
نمايش داده میشد و صندلیهايش از بشكههاا و مصاالحی باود كاه از
شركت نفت میآوردند .بعد از جنگ كند ماه ساينما را تعطيال و بعاد
تكميل كردند .صندلیهايش را عاو

كردناد و باه شاكل مادرنی در

آوردند .در آن دورهای كه مشغول خواندن انگ يسی بود به اين ساينما
میرفتم كه در هفته دو يا گاهی سه في م نمايش میداد .في مها انگ يسی
بود .دورهی بعد از جنگ جهانی بود و سينمای انگ ساتان ياک دورهی
خي ی پر رونقی را میگذراند .بعد از كند سال البته دكار بحران شادند
و هنرپيشهها و كارگردانها به هاليوود رفتند و ساينمای انگ ايس كناد
سالی به هم خورد .ولی به هر حال آن دوره خي ی فعاال باود و ساينما
تا في مهای كامالً تازهی انگ يسی میآورد و نمايش میداد.
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برای من خي ی غنيمت بود .من مقدار زياادی از زباان انگ يسای را
توی سينما ياد گرفتم .به طوری كه وصتی رفتم شركت نفت كه استخدا
بشو انگ يسی را خوب میدانستم و نه تنها میخواند ب كه حرف هام
میزد  .برای اينكه توی سينما گوش میكرد و ت فظ زباان -انگ يسای
نه آمريكايی -را از همين سينما ياد گرفته بود  .به طوری كه وصتی رفتم
شركت نفت يک انگ يسی كه مسؤول استخدا بود كند سؤال پرسيد و
من كه جواب داد تعجب كرد و گفت :شاما انگ يسای را از كجاا يااد
گرفتی؟ گفاتم هماين جاا در آباادان يااد گارفتم .گفات كاه انگ يسای
حرفزدن را از كجا ياد گرفتی؟ گفتم كه ايان را هام تاوی ساينما يااد
گرفتم .حاال جالب اين بود كه من كون انگ يسای حارف زدن را تاوی
سينما ياد گرفته بود در واصع از خي ی از انگ يسایهاا بهتار و ادبایتار
حرف میزد [میخندد] .میدانيد آنها لهجههای مح ی دارند ،ولی مان
انگ يسی را خي ی صشنگ حرف مایزد و ايان شاد كاه خي ای باعاث
تعجبشان شده بود.

ترک مدرسه 51
به اين ترتيب من يک سالِ بعد از تارک تحصاي م را در خوانادن و
يادگيری زبان انگ يسی صرف كرد و وصتی كه يک سال تما شاد مان
در واصع انگ يسی ب د بود  .كتاب انگ يسی میخواند و حرف مایزد .
بعد شروع كرد به ترجمه .خيال میكنم كه هفده ،هجده ساله بود كاه
داستانهای وي يا فااكنر را مایخواناد و دو ،ساه تاا از داساتانهاای
كوتاهش را ترجمه كرد  .سی سال بعد هم سه داساتان ديگار از فااكنر
ترجمه كرد و كتابی منتشر كرد به نا «يک گل سارخ بارای امي ای».
ولی به آن سه تای اول هيچ دست نزد  ،يعنی سه داستان اين مجموعاه
همان ترجمهای است كه در هفده ،هجده سالگی انجا داد  .البته خالی
از اشكال نيست .االن كه نگاه میكنم ،میبينم ايرادهايی هست كه باياد
اصااالح كاانم .ولاای موصااع كاااپ كتاااب اياان كااار را نكاارد و همااان
ترجمههای جوانی را استفاده كارد  .بعاد از آن باود كاه باه ترجماهی
ادبيات انگ يسی عالصهمند شد .
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از گرایش به کسروی تا عضویت در حزب توده
اولین گرایشهای فرهنگی و سیاسی شما چه بود و چطهور
به وجود آمد؟
اولين گرايش فكری من انديشه های كسروی بود .اما صبل از آن كاالس
ششم دبيرستان كه بود كتابی را توی صندوصی در خانهمان پيادا كارد
كه ج د كرمی داشت و من هميشه كنجكاو بود كه بادانم كاه كتاابی
است .كتاب را كه باز كرد ديد يک كتاب دعاست باه زباان فارسای.
اسمش را ياد نيست .كتاب از كتابهای خرافات مرد بود كاه ماادر
زمانی كه من مريض شده بود از يک دعانويس خريده بود و مدتی باه
گردن من آويزان كرده بود .بعد هام كاه مان خاوب شاده باود تاوی
صندوق مانده بود .من شروع كرد به خواندن اين كتااب .تاوی كتااب
نوشته بود كه مثالً اگر تب كرديد فالن دعا را بخوانياد و از ايان صبيال
كيزها .ياد هست كه به اين كتاب خي ی اعتقاد پيدا كرده بود  .بعاد از

ترک مدرسه 51
مدرسه بازش میكرد و مینشستم میخواند  .حتی ياک دورهای هام
آن را با خود به مدرسه میبرد .
بعد كتابهای كسروی را خواند كه يک مرتبه دريچهای باه روی
دنيايی جديد برايم باز كرد .برای اينكه دنيای مان محادود مایشاد باه
كتابهای خرافاتی .دصيقاً نمیدانم آشنايی من باا كتاابهاای كساروی
كطور شروع شد .ولی يكی از منابعی كه مؤثر بود شوهر خاواهر باود
كه ظاهراً آن وصتها از خوانندگان و پيروان كسروی بود و طبيعی است
كه نوشتههای كسروی توی دست و بالش بود و من استفاده مایكارد .
كتابهای كسروی كه ياد هست آن موصع خواند كتااب «خاواهران و
دختران ما»« ،حافظ كه میگويد» يا «شايعهگاری» باود كاه مان وصتای
می خواند اصالً به ك ی دگرگون میشاد ؛ باه طاوری كاه باا شاعر و
شاعری و حافظ و سعدی به ك ی مخالف شده بود .
در واصع كسروی يكی از جريانات فرهنگی مهمای باود كاه بعاد از
شهريور  44اتفاق افتاد و بهخصوص در آبادان خي ی شاايع شاد و مان
هم به آن جذب شد  .كسروی جمعيتای تأسايس كارده باود باه اسام
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آزادگان و تا كند سال بعد از شهريور 44شخص خي ی مهمی به شامار
میآمد و عدهی زيادی از روشنفكران جذب انديشههای او شده بودند.
شايد در آبادان بيش از جاهای ديگر خوانناده و پيارو داشات؛ كراكاه
تشااكيالت هااوادار كسااروی در آبااادان يااک ك ااوب ،كتابخانااه و يااک
كتابفروشی را اداره میكرد كه من هم به آنجا میرفتم.
ياد هست كه آن موصع كاريكاتورهای بزرگ صدی میكشيد و آنها
را به ديوار كتابخانه يا كتابفروشی هواداران كسروی نصب مایكارد .
اين جريانات مربوط به صبل از عحويت من در حزب توده بود .در واصع
گرايش من به كسروی از زمان دبيرستان شروع شد كه كتاابهاايش را
میخوانديم و بحث میكرديم.
يک مع می هم داشتيم باه اسام آصاای سارفراز كاه ماذهبی باود و
مخالف كسروی .او هم كتابهايی به ما میداد كه بخاوانيم و در واصاع
راهنمايی میكرد كه مذهبی بشويم .از جم ه ياد هست كه كتابهاايی
از سيدجمالالدين [اسدآبادی] به ما میداد .اين باعاث مایشاد كاه ماا
عالوه بر كتابهای كساروی مقاداری هام افكاار جماعات ماذهبی را

ترک مدرسه 64
بخوانيم و اينها راهنمای خاوبی بارای شاكلگياری گارايش فكاری و
فرهنگی ما بود .منتها انديشه مذهبی تأثيری در ما نداشت و فقط بيشاتر
ما را وارد كشاكشهای فكری میكرد و باعث میشاد كاه از افكاار دو
طرف مط ع شويم.
خالصه سه ،كهار سال دكار كسروی شده بود كه تا يكی دو سال
بعد از كشته شدن كسروی در  4040ادامه داشت .و بعد در ساال -46
 41گرايش تودهای پيدا كرد  .عام ش هم كتابی باود كاه ياک شاخص
كمونيست در نقد انديشههای كسروی نوشته بود .كتااب كاوككی باود
كه وصتی خواند به ك ی مرا دگرگون كرد .نا نويسندهاش ياد نيسات.
خي ی جالب بود و نوعااً باا نوشاتههاايی كاه بعاداً دياديم تاودهایهاا
مینوشتند تفاوت داشات .تاازه متوجاه شاد كاه كقادر حارفهاای
كسروی بچهگانه است .حتی بعدها شنيد كه پروياز شاهرياری كاه آن
موصع جزو شاگردان كسروی بود و توی تشكيالت او كار میكرد وصتای
اين كتاب نقد منتشر شاده باود از كساروی پرسايده باود راهنماا -باه
كسروی میگفتند راهنما -راجع به كتاب فالنی كيزی نماینويسای؟ و
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كسروی در جواب گفت كه حرف حساب جواب ندارد .باه هار حاال
اين كتابِ نقد ،مرا متحول كرد و باعث شاد از دار و دساتهی كساروی
جدا شو و برو دنبال حزب توده.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ

ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﺍﻥ ﻧﻔﺘﻲ

ﻧﺠﻒ ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪﺭﻱ ،ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪﻱ 1320

چگونه در شرکت نفت استخدام شدم
چگونه به استخدام شرکت نفت درآمدید؟
سال  6231-7بود .من مدرسه را رها كرده بودم و ميتوانستم با داشتتن
تصديق سوم دبیرستان در شركت نفتت كارمدتد بمتوم .همستايههتايي
داشتیم كه همهشان را «شیرازی» خطاب ميكرديم .در حالي كه هركدام
اسمي داشتدد؛ مثالً يکي زند شتیرازی بتود و ديیتری مب توب .ايدهتا
ايرانيهايي بودند كه از هدد آمده بودند .كساني بودند كه خانوادهشان از
شیراز آنها را به هدد فرستاده بودند .آن موقع در جدوب ايتران يعدتي در
بوشهر و شیراز رسم بود كه خانوادههتای اییتان ب تههايمتان را بترای
تبصیل به هدد ميفرستادند .اين شیرازیهای همستايهی متا بته ايتران
برگمته بودند و در شركت نفت آدمهای مهمي شتده بودنتد .از جملته
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زند شیرازی ،رئیس اداره كارگزيدي كتارگران شتركت نفتت شتد و آدم
مهمي بتود و آقتای مب توب هتم رئتیس چاپخانته شتركت نفتت در
بهمدمیر بود .خواهر من از آقای شیرازی خواست كته مترا در شتركت
نفت استخدام كددد.
اصالً چرا به فكر استخدام در شرکت نفت افتادید؟
برای آدمهايي مثل من در واقع مبل ديیری برای كتار نوتود .يعدتي آن
موقع خیلي طویعي بود كه ب هها به سن كار كه ميرسیدند اولین چیزی
كه به ذهنشان ميرسید اين بود كه بروند و توی شركت نفت استخدام
شوند .الوته یدهی زيادی بودند از ب ههايي كته كتار پتدرانشتان را در
بازار ادامه ميدادند ولي برای یتده زيتادی از ب تههتای آبتادان خیلتي
طویعي بود كه وقتي ميخواستدد كار كددد اولین كاری كه به ذهتنشتان
ميرسید شركت نفت بود.
شرایطش خوب بود؟
شرايطش خوب بود .حقوق خوبي ميدادنتد .متثالً متن آن موقتع يتادم
ميآيد كه با حقوق  352تومان استخدام شدم 352 .تومان ،بته ااتافهی
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مزايايي كه بعد از جدگ پرداخت ميكردند و چیزی معادل حقوق بود.
خالصهی كالم من  522تومان ميگرفتم و  522تومان آن موقع حقتوق
خیلي خوبي بود .الوته 522تومان حقوقِ خیلي كم شركت نفتت بتود و
كارمددان شركت نفت از  022تومان تا  6322تومان به باال متيگرفتدتد.
حتي كساني بودند كه  3222تومان  2222تومان حقوق متيگرفتدتد كته
بستیي به تبصیالت و سابقهی كارشان داشت.
به هر حال من با پارتي آقای شیرازی سر كار رفتتم .حتاال ديیتران
چه طور ميرفتدد ظاهراً واع خیلي بهتتری داشتتدد بترای ايدکته االوتاً
ديپلمه بودند كه استخدام ميشدند .خب ،شركت نفت برای كستي كته
ديپلم داشت شرايط خیلي بهتری پیمدهاد ميكرد .بعضيها هم ميرفتدد
شاگرد مدرسه فدي ميشدند يا  Atميشدند يعدي آتالنتیس تکدیکال .يا
 Acميشدند آتالنتیس كراپ .مثل دوست من آقای «صتفدر تقتيزاده»
كه چدد سالي از من كوچكتر بود ،رفت شركت نفتت  Acشتد .چدتد
سال توی مدرسه درس خواند و بعد كارمدد شركت نفتت شتد .واتع
ايدها خیلي بهتر شد .برای ايدکه دروس كارمددی ميخواندند ولتي متن
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به یدوان يك آدم معمولي استخدام شدم .ابتتدا يتك ستالي در شتركت
نفت در ادارهی شیپیدگ كار كردم .كار متن مدمتيگتری اداره كتارگری
يعدي پرداخت حقوق و مرخصي و از اين قویل بتود .در اتمن مدمتي
يك شورای كارگری و كارمددی هم شده بودم .توی اين شورا كارگران
يکي دو نمايدده داشتدد كه ماهي يك بتار بتا رئتیس اداره شتیپیدگ بته
مسائل مربوط به كار رسیدگي ميكردند .متن مدمتي جلستات بتودم و
صورت جلسه مينوشتم .مسؤول ادارهی شیپیدگ يك انیلیسي بتود بته
نام آقای پترسن ،يك بار وقتي صورت جلسهای كه من نوشتته بتودم را
خواند خوشش آمد ،مرا صدا كرد و گفت ايد ا به درد تو نمتيختورد.
من شما را به اداره «سيمدز انستیتو» (اداره دريانوردان) ميفرستم .آن تا
كارمددان كمتيها هستدد و احتیاج دارند به آدمي كته بتوانتد انیلیستي
خوب حرف بزند .خالصه مرا فرستاد آن ا.
در ادارهی دريانوردان هم يك سالي ،شايد هم كمتر ماندم .تا ايدکته
رئیس جديدی آمد كه سابقاً افسر نیروی دريايي انیلستان بود و به كلي
روحیهاش بتا كارمدتدان شتركت نفتت فترق داشتت .متا بتا هتم كدتار
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نميآمديم .يادم هست كه يك بار رفته بودم تظاهرات -دوره ملي شدن
نفت بود -و خیلي هم سروصدا كرده بودم به طوری كه صدايم گرفتته
بود .وقتي رفتم اداره اين رئیس جديد گفت ك ا بودی؟ گفتم كه سترما
خوردم ولي او متوجه شد كه من رفتهام تظاهرات و داد و فرياد كردهام،
برای همین مرا فرستاد به ادارهی كارگزيدي شركت نفت و گفت كه بته
شما احتیاج ندارم.
در همین موقع بود كه انیلیسيها از آبادان رفتدد .كارگزيدي شركت
من را مدت كوتتاهي بته بختش حستابداری فرستتاد .ديتدم كته تتوی
حسابداری هم نميتوانم كار كدم و با من جور در نميآيد .بتاالخره از
آن ا هم مرا فرستادند ادارهی كارگزيدي .آن ا يك شخصي بتود كته بته
من گفت تو چه ممکلي داری؟ چون شخصاً كه با تو صبوت ميكدتیم
آدم بدی نیستي و به نظر ميآيد كه ميتواني كارمدد خوبي بموی ،ولي
هرجا كه ميفرستیمت پس ميفرستدت .من گفتم برای ايدکه كار ايدها با
من جور در نميآيد و من فکر ميكتدم اگتر متن را بفرستتید بته «اداره
انتمارات شركت نفت» آن ا ميتوانم كارمدد خوبي باشم .او گفت آخر
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آن ا چکار ميتواني بکدي ،تو كه چیزی بلد نیستي .گفتم متن انیلیستي
بلدم .گفت :پروندهات نمان نميدهد .گفتم كته ختب و یمتالً شترو
كردم به انیلیسي حرف زدن .گفت :ی ب! خیلي خوبه .به هر حال من
را فرستاد ادارهی انتمارات .خیال مي كدم اوايل سال  6222بتود كته در
اداره انتمارات شركت نفت ممغول شدم.

سینمایینویس روزنامه شرکت نفت شدم
زمانی که به اداره انتشارات رفتید فضای این اداره چگوننه
بود؟
موقعي كه به اداره انتمارات شركت نفت رفتم تازه شركت نفتت ،ملتي
شده بود .يعدي انیلیسيها رفته بودند و ايرانيها مانتده بودنتد .در اداره
انتمارات قوالً چدد كارمدتد انیلیستي كتار متيكردنتد و يتك روزنامته
انیلیسي در ميآوردند به اسم «ديلتينیتوز» .متن قتوالً ايتن روزنامته را
خوانده بودم .در اداره انتمارات ،روزنامه ديیری هم چاپ ميشتد كته
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به زبان فارسي بود و «خورهای روز» نام داشت .زماني كه متن بته ايتن
اداره آمدم روزنامه فارسي هم دان چاپ ميشد ولي ديلينیتوز تعطیتل
شده بود .بعد از رفتن انیلیسيها كارمددان ايراني ظتاهراً كارهتای اداره
انتمارات را بین خودشان تقسیم كرده بودند .آقای دكتتر حمیتد نطقتي
رئیس اداره انتمارات شتده بتود و آقايتان مبمتود فخردایتي ،ابتراهیم
گلستان ،ابوالقاسم حالت ،هوشتدگ پزشتكنیتا و نیکتزاد كارمدتد آن تا
بودند .دكتر نطقي اصالً ترك آذرباي ان بود .ولي رفته بود تركیته درس
خوانده بود و آن ا زن استانوولي گرفتته بتود .پتدر فخردایتي نويستدده
معروفي بود و خودش هم مينوشت و ترجمه ميكرد .پزشكنیا نقتاش
و طراح بود و توی اداره انتمارات هم طراحي و نقاشي ميكرد .در كدار
او آقای نیکزاد هم طراح و نقاش بود .اين كارمددها آقای دكتر نطقي را
به رياست اداره انتخاب كرده بودند و خودشان كار مهمي نداشتدد .كتار
اداره تقريواً خوابیده بود .فقط روزنامه خورهای روز در ميآمد كه قطتع
كوچکي داشت و در چهار صفبه مدتمر ميشد .هفتهای يك بار هم دو
صفبه اليي به مطالب ادبي و هدری اختصاص پیدا ميكرد.
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آقای گلستان تقريواً سر كار نوتود .يعدتي يتك دوربتین فیلموترداری
داشت و ميرفت پااليمیاه فیلم ميگرفت .در واقع تمرين فیلمبترداری
ميكرد .خب ،مثالً هفتهای يك يا دو بار سری به اداره متيزد .متن كته
رفتم آن ا يکي دو تا مطلب از م له تايم آمريکا به من دادنتد و گفتدتد
ترجمه كن بویدیم چیکار ميكدي .من هم ترجمته كتردم و ختب چتون
مترجم خیلي خوبي بودم ،يعدي به فارسي خیلتي ختوب متينوشتتم و
مطلب را روشن در ميآوردم بایث تع بشان شدم .تع ب كردند كته
يك آباداني پیدا شده و به اين خوبي ترجمه ميكدد .بته هتر حتال ايتن
مطالب را در روزنامه خورهای روز چاپ كردند و روزهای بعد مطالتب
ديیری برای ترجمه دادند .خب اين كارها با كارهتای معمتول شتركت
نفت به كلي فرق داشت و برايم راايتبختش بتود .آن تا يتك میتز و
صددلي به من دادند كه كار كتدم .بتاالخره هتم متن را مستؤول ستتون
سیدمايي روزنامه كردند .شركت نفت آن موقع در سیدما تاج فتیلمهتای
انیلیسي نمايش ميداد .در بريم نزديك اداره انتمارات هم يك سیدمای
كوچك داشتدد كه فیلمها را قول از نمايش در سیدما تاج ،متيديدنتد و
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ارزيابي ميكردند .يك جای نسوتاً كوچکي بود و پتردهی كتوچکي هتم
داشت .برای ارزيابي مأمور شهرباني و مدير سیدما تاج متيآمدنتد ،متن
هم ميرفتم و فیلم را تماشا ميكردم و دربارهاش مطلب مينوشتتم كته
توی روزنامه در معرفي فیلم چاپ شود .اين مطالب ظاهراً خیلي متورد
پسدد مسؤولین روزنامه واقع شده بود.
الوته مطالوي كه من مينوشتم چیزهای ساده بود .مقالتههتای خیلتي
كوتاهي بود كه اشاراتي به داستان فیلم ،بازیهتا و صتبدههتای جالتب
فیلم داشت .من بعداً متوجه شدم كه اين مقالههای كوتاه اولین مطتالوي
بود كه راجع به فیلم در ايران نوشته شده بود .به هر حال ايتن مطالتب
خیلي خواندده داشت و بهاصطالح خیلي گرفته بتود .متيدانیتد كته آن
موقع كارمددان شركت نفت در واقتع گتل سرستود روشتدفکران ايتران
بودند .يعدي در واقع بهترين تبصیلكردگان دانمتیاههتا بترای كتار در
شركت نفت به آبادان ميآمدند و آبادان يك مبتیط خیلتي برجستتهای
بتتود .كارمدتتدان شتتركت نفتتت هتتم االوتتاً روزنامتته خورهتتای روز را
ميخواندند و ظاهراً مطالب من مورد توجهشان قرار گرفته بود.

77

سالهای جواني و سیاست /خاطرات ن ف دريابددری از آبادان

مطالب با امضای شما چاپ میشد؟
بله ،ن -د.

دربارهی همکارانم؛ حالت و پزشکنیا
جایی دیدم که ابوالقاسم حالت به عنوان مدیر مسنؤول ینا
سردبیر روزنامه خبرهنای روز مررفنی شنده بنود .درسنت
است؟
ظاهراً حالت مدتي سردبیر خورهای روز بود .ولي آن موقع كته متن بته
اداره انتمارات رفتم سردبیر ختود آقتای دكتتر نطقتي بتود .او بتود كته
مقالههايي به من ميداد كه ترجمه كدم .گمان ميكدم حالت با فخردایي
توی يك اتاق بودند .گاهي به اتاق ما متيآمتد و ستالم یلیتك جزيتي
ميكرد .به كلي آدمي ایر از گلستان بود .بهاصطالح شایرمسلك بتود و
 .6در آرشیو كتابخانه و اسداد ملي ،نام مديرمسؤول خورهای روز ،بر استاس شتماره  070ايتن
روزنامه در سال  ،6230هاشم شمس داوری ذكر شده است -مصاحوهگر.
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قوالً هم توی نمريه توفیق كار ميكرد .بعتداً بترای شتركت در ستاخت
يکي دو فیلم رفته بود به هدد و دو ،سه سالي آن ا بود و كمي انیلیسي
ياد گرفته بود.
بعد كه به تهران برگمته بود در تهتران بته استتخدام شتركت نفتت
درآمده بود و به آبادان آمد .آدم خوب و بيآزاری بود .تا آن ا كه يتادم
هست در روزنامه خورهای روز كار زيادی نميكرد ولي ختب روزنامته
خورهای روز خیلي مختصر بود ،در واقتع مطتالوش چیتز مهمتي نوتود.
مقداری اخوار خارجي بود كته از م تالت ختارجي ترجمته متيشتد،
مقاالت سیدمايي بود و مقداری هم اخوار داخلي .ايتن اخوتار داخلته را
احتماالً حالت درست ميكرد .اخوار خارجهاش را بعداً به من سپردند و
من رفتم به چاپخانهای كه نزديك پتل بهمدمتیر بتود و همان تا اخوتار
خارجي را برای روزنامه ترجمه ميكردم.
قول از من شخص ديیری در همان چاپخانه اين كار را ميكرد .مرد
نسوتاً مسدي بود كه اسمش يادم نیست .ظاهراً كار ترجمته بترايش كتار
آساني نوود و با مکافات اين را ان ام ميداد .من اين كار را خیلي سريع
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ان ام ميدادم .اخوار و مطالب را ميگرفتم ،نیاه ميكتردم و آن چیتزی
كه جالب بود ترجمه ميكردم .يك ماشیننويس آن ا بود كه مطالتب را
ماشین ميكرد و او به من گفت كه شما خیلي سريع ترجمه ميكدید در
حالي كه نفر قولي با يك مکافاتي ان ام متيداد .متن كتار را زود تمتام
ميكردم ،مثالً كاری كه ظرف هفت ،همت سایت ان ام ميگرفت متن
در ظرف گمان ميكدم دو سایت ان ام متيدادم و بعتد بته كلتي فتار
ميشدم.
در واقع آخر سر ،كار من در اداره انتمتارات یوتارت بتود از ايدکته
سایت پدج صوح ماشین ميآمد دنوالم و ميرفتم به آن چاپخانته ،اخوتار
را ترجمه ميكردم و تبويل ميدادم .اين كار حتداكثر دو ستایته تمتام
ميشد ،بعد ميگفتم مرحمت زياد ،من رفتم .متيرفتتم باشتیاه و آن تا
ب هها را ميديدم.
درباره هوشنگ پزشكنیا صحبت کنید.
پزشكنیا نقاش بود[ .اشاره ميكدد به يك تابلوی نقاشتي روی ديتوار]
اين تابلو كار پزشكنیاست .و چدتد تتا ديیتر از كارهتايش هتم تتوی
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اتاقهای من هست .ايدها را من بعداً از دخترش خريدم .پزشكنیا اصالً
گیلك بود .يعدي پدرش و مادرش هر دو گیلتك بودنتد مدتهتا ختودش
بزرگشدهی تهران بود و بعد در استانوول درس نقاشي خوانده بتود .در
ايران هم در مدرسه كمالالملك نقاشتي خوانتده بتود و نقتاش خیلتي
بااستعداد و جالوي بود .در واقع بايد بیويم كه شايد اولین نقتاش ايتران
بود كه بدای نقاشي مدرن را در ايران گذاشت .همزمان بلکه شتايد بعتد
از يك نقاش ديیری به نام [جلیل] ایاءپور كه او هم در نقاشي متدرن
ايران خیلي مؤثر بود .ولي به نظر من به هیچ وجه استعداد پزشكنیتا را
نداشت.
پزشكنیا آدم ی یوي بود .چه جور بیتويم ،آختر ستر بته كلتي حالتت
یادی خودش را از دست داد يعدي در واقع ديوانته شتد .در ستال -30
 6237به آبادان آمده بود .من با بترادر كتوچکترش همکتالس بتودم و
بوسیله او با هوشدگ پزشتكنیتا آشتدا شتدم .بعتد هتم كته رفتتم اداره
انتمارات ديیر با هم همکار شديم .ولي از همتان موقتع يتك رگتهی
ناراحتي و یواي داشت .در دوره مصدق امتیتاز روزنامته گرفتته بتود.
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خودش تعريف ميكرد يك بار كه از تهران برگمته بود به آبادان و چدد
نسخه از روزنامهاش را آورده بود كه به ما نمتان بدهتد ابتتدای جستر
آبادان (پل بهمدمیر) -كه پل متبركي بود و برای یوور قتايقهتا جمتع
ميشد -ايستاده بود توی خط ماشینها كه بیايد اين طرف ،يتك افستر
آمده بود طرفش و او چون آدم خیلي بدگماني بود اين افسر كته آمتده
بود با او سالم یلیك كدد ،فکر كرده بود ميخواهد ماشیدش را بیتردد،
لذا روزنامههايش را از ماشین پرت كرده بود بیرون .در حالي كته تتوی
روزنامه فقط شعر و مطالب اين جوری چاپ كرده بود.
بعداً كه من از زندان آزاد شدم و آمدم تهران كه توی دستیاه آقای
گلستان كار كدم پزشكنیا هم ميآمتد بته گلستتان ستر متيزد .ظتاهراً
گلستان و پزشكنیا با هم از شركت نفت استعفا كرده بودند به اين امید
كه يك دستیاه ممتركي درست كددد و با هم كار كددتد .مدتهتا گلستتان
متوجه ميشود كه هوشدگ حواسش درست نیست .خالصه گلستان بته
ویده خودش یمل نميكدد و پزشكنیا بیکار ميشود .آخر سر هتم بته
يك حالت خیلي بدی افتاد .روزهای آخر یمرش االواً به او سر ميزدم
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و خیلي واع ی یوي پیدا كرده بود .پزشكنیا در اداره انتمتارات بترای
م له «اخوار هفته» طرح و نقاشي درست ميكرد و تعدادی كار جالتب
از پزشكنیا در اخوار هفته هست .يك نقاش ديیری هم به نتام نیکتزاد
با او همکاری ميكرد .جوان بااستعدادی بود كه كار میدیاتور ان ام متي-
داد .اين دو نفر تصاوير كارگرها را پمت جلد م لته متيكمتیدند كته
خیلي جالب بود .به هر حال اخوار هفته ،بعد از رفتن انیلیسيها تعطیل
شده بود و زماني كه من به اداره انتمارات رفتم ديیر چاپ نميشد.
ظاهراً آقای گلستان هم در «اخبار هفته» مطلب مینوشتند.
آقای گلستان ظاهراً مدتي سردبیر اخوار هفته بود .از جمله يتادم هستت
كه آن ا مقالهای راجع به كتاب صادق چوبك «انتری كه لتوطیش مترده
بود» ،نوشته بود كه مقاله خوبي هم بود.
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من و ابراهیم گلستان
در اداره انتشارات شرکت نفت روابطتان با گلستان چگوننه
بود؟
ما با هم تماس زيادی نداشتیم .گلستان بتا پزشتكنیتا تتوی يتك اتتاق
بودند .اما خیلي كم به اداره متيآمتد .گتاهي متيآمتد و ستالم یلیکتي
ميكرديم .گاهي هم درباره ادبیات با هم صبوت ميكرديم.
من و گلستان هیچوقت رابطهی واقعتي و صتمیمي نداشتتیم .ولتي
خب او دو ،سه كار برای من ان ام داد .زماني كه من به اداره انتمتارات
رفتم و تا حدی با گلستان آشدا شدم صبوت شد كه شما چیکتار متي-
كدید ،چیکار كرديد و از اين حرفها .من گفتم كه چدتد داستتان كوتتاه
ترجمه كردم .سه داستان از ويلیام فاكدر كه شامل انوارسوزی ،دو سرباز
و گل سرخي برای امیلي ميشد.
آقای گلستان خیلي یالقهمدد شد كه من فتاكدر را ترجمته كتردهام.
چون خود گلستان هم قوالً توی م له «مردم» داستاني از فتاكدر ترجمته
كرده بتود و یدتوانش را نوشتته بتود« :آن روز شتب كته شتد» .یدتوان
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انیلیسياش اين بتود .That evning sun go down :بته هتر حتال
گلستان به ادبیات آمريکا یالقهمدد بود و فاكدر و همیدیتوی را ترجمته
كرده بود .گلستان از كار من خوشش آمد و بعداً كه آن سته داستتان را
در يك كتاب چاپ كردم مقدمهای برای كتتاب نوشتت .حتاال در ايتن
گفتیوی اخیری كه با «پرويز جاهد» كرده و اسمش هست «نوشتتن بتا
دوربین» ،از اين قضیه يادی نکرده .ديیر ايدکه كتاب «ودا بتا استلبه»
همیدیوی را داد به من .در واقع من ازش خواهش كردم كه ايتن كتتاب
را مدتي در اختیارم بیذارد .چون گفته بود كه اين كتاب را دارد .او هم
كتاب را به من داد .من اين كتاب را خواندم و خیلي خوشتم آمتد بعتد
هم شرو كردم به ترجمه آن.
حی کار ترجمه «وداع با اسنلحه» هنی وقنت بنا گلسنتان
مشورت نكردید؟
نه هیچوقت .چون فرصتش پیش نميآمد .اصالً توی اداره ديده نميشد
و خیلي كم به آن ا ميآمد.
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گلستان در همی کتابی که نام بردیند عننوان منیکنند کنه
دریابندری یك نفر را آورده بود که در اداره انتشارات کنار
کند برد م سؤال کردم که چرا این آدم را آوردی و شنما
میگویید حزب [توده] دستور داده است.
مطلقاً درو است .اصالً هم ین چیزی نیست .واقعاً من هر چتي فکتر
كردم ديدم چدین چیزی اصالً اتفاق نیفتاده .اوالً كه حزب به من چدتین
دستتتوری نتتداده و دومتاً ايدکتته متتن اصتالً كستتي را نیتتاوردم بتته اداره
انتمارات .به كلي درو است.
گلستان مدعی است همان موقع به شما گفته بنه جنای این
کارها و پرداخت به حزب و سیاستبازی بروید کتاب وداع
با اسلحه را ترجمه بكنید .یرنی میخواهد بگوید دریابندری
را م به وادی ترجمه آوردم.
من قول از ودا با اسلبه كار ترجمه كرده بودم .به شما گفتتم كته سته
داستان فاكدر را ترجمه كرده بودم .اين كتاب را هم از گلستان گرفتم كه
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بخوانم و بعد كه خوشم آمد ختودم ترجمتهاش كتردم .اصتالً گلستتان
هیچوقت راجع به ترجمهی كتاب صبوتي با من نکرد.
ایشان هی تأثیری در کار ترجمه شما نداشته است؟
به طور مستقیم كه خودش كاری كرده باشد نه ،ولي خب من يکتي دو
مقالهای را كه توی م له مردم نوشته بود خوانده بودم .چدتد داستتان از
همیدیوی را هم ترجمه كرده بود كه خوانده بودم .يکي از آنها داستتان
«زندگي خوش و كوتاه فرانسیس مکومور» بود.
فكر میکنید ای ترجمهها روی سبك ترجمه شنما تنأثیری
داشت؟
خیال ميكدم كه بايد بیويم بله .به هر حال بيتتأثیر نوتود .االن كته آدم
ترجمههای گلستان از همیدیوی را نیاه ميكدد ،خب ییبهای زيتادی
در آن ميبیدد ولي آن زمان به نظرمان خیلي جالب بود .به هر حال بايد
يادمان باشد ترجمههای گلستان مال  52سال پیش است .آن زمان اصالً
سوك ترجمه فرق ميكرد .به هر حال بايد بیويم كته كتار گلستتان بته
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یدوان مترجم و نويسدده مقالهای راجع به همیدیوی برای ما جالب بتود
و در واقع روی من بيتأثیر نوود.
الوته گلستان در گفتیويش با جاهد مطالتب نادرستت ديیتری هتم
درباره من گفته است .بین ما بعدها اتفاقي افتاد كه به هر حال از دستت
من دلخور شد .من شدیده بودم در لدتدن گتاهي چیزهتايي دربتاره متن
ميگويد .من زياد اهمیتي نميدادم ولي در اين گفتیويي كته بتا جاهتد
كرده من تع ب ميكدم حرفهايي زده كه اصالً باطتل استت و چدتین
اتفاقاتي نیفتاده .مثالً ميگويد كه من با شاملو رفتم پیش او .در حالي كه
من اصالً چدین كاری نکردم .حاال يا او خیال كرده يتا شتاملو بتا كتس
ديیری رفته پیمش .گمان نميكدم مخصوصاً گفته باشد.
يا مثالً گفته زن سابق من با خانم فرو فرخزاد يك برخوردی كرده
و مقدمهای چیده كه اصالً حقیقت ندارد .اصل داستان از اين قترار بتود
كه زن من يك بار تلفدي به دفتر گلستان زده بود كه با من صبوت كدتد
و تلفد ي آن ا در واقع خانم فرخزاد بود و احتماالً جواب درستي به او
نداده بود .يك روز كه زن من آمده بود دفتر گلستان و آقای گلستان هم
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آن ا بود نميدانم چي شد كه خانم من به یدوان گلتهگتزاری بته آقتای
گلستان گفت كه من تلفن زدم جواب درستي نمدیدم.
اين را هم بیويم كه آن موقع صبوت رابطهی گلستان و خانم فرختزاد
توی مبافل پی یده بود و خانم سابق بدده هم يك خرده در اين كارهتا
فضول بود .به هر حال خانم من به اين مواو يك اشارهای كرده بود.
گلستان گفته بود خانم صبیح نیست و از اتاق رفته بود.
تمام برخورد خانم من با گلستان و فرو فرخزاد همتین بتود .متن
وقتي كه ديدم اين برخورد پیش آمد چون ميدانستم گلستتان بتا ختانم
فرخزاد يك قرارهايي دارد نامهای نوشتم و از كارم در مؤسسه گلستتان
استعفا كردم و گفتم حاال با اين برخوردی كه پیش آمده صبیح نیستت
من ايد ا بمانم .گلستان نامه را خواند و آمد پیش من و گفت آقتا چترا
استعفا كردی ،يعدي چه و اصالً لزومي ندارد و خالصه بهاصطالح يتك
نو دل ويي كرد .من گفتم كه خیلي خوب ميمانم و فکر متيكتدم دو
يا سه ماه ااافه بر آن چیزی كه خیال كرده بودم ،مانتدم و بتاالخره بته
اين نتی ه رسیدم كه فايدهای ندارد و از مؤسسه گلستتان بیترون آمتدم.
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اين در واقع تمام آن چیزی بود كه اتفاق افتتاد و ايدکته گلستتان گفتته
دريابددری بعد از آن برخورد گريه كرد و از اين حرفها اصالً صتبت
ندارد.

فصل چهارم

جامعه و سیاستِ دوران ما

نجف دریابندری ،اوایل دههی 0331

جامعهیطبقاتیآبادان

نقش شرکت نفت در زندگی اجتماعی مردم آبادان چه بود؟
شركت نفت در آبادان يک عامل مؤثر اجتماعي و اقتصااد با د .البتا
اين را بگ يم ك در آبادان دو بار علی شركت نفت اعتصاب بزرگ شد.
يک بار در سال  5231ك حزب ت ده بساا سايدييا كاار ر را در
خ زستان راه انداخت و ميجر ب اعتصاب بزر ي شد ك بعاد با زد و
خ رد و تیرانداز انجامید و عده زياد كشت شدند .يک اعتصاب هم
در سال  5221شيل رفت و باز هم كار ران و كارميدان شركت نفات
اعتصاب كردند .ولي بايد بدانید ك اعتصابها يک امار ببیعاي با د و
قبل از سال  5231هم رخ داده ب د .ولي از برفي شركت نفات جااا
مثبت خیلي زياد برا شار و مارد آباادان داشات .خانا هاايي كا
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نجف دريابيدر از آبادان

شركت برا كار ران و كارميدان خ دش ساخت ب د ،تييیيال اساي ل
(مدرس فيي) ،كالسها درس معلمان انگلیسي و ساير چیزهاايي كا
شركت نفت برا شار ايجاد كارده با د ،مزياتهاايي بارا آباادان و
مردمش ب وج د آورده ب د.
ميتاا اعتصابا

از جمل اعتصابا

ساال  5231و نا روز  5221در

آبادان هم جا خا دش را داشات .مان در ساال  5221جازو فعاالین
اعتصابا

ب د و آن م قع ما ب مرد ماي فتایم كا ايان بساابي كا

شركت نفت برا شما درست كرده و شما هام قبا ل كردياد و دارياد
زند ي مي كيید ،كافي نیسات ،ايان فريبياده اسات .از میاان كارميادان
شركت نفت كمتر كسي ب د ك حرف ما را

ش كيد ب جز البت نسال

ج ان.
كارميدان جديد را شركت نفت در تاران استخدا كارده با د و با
آبادان فرستاده ب د .ت

اين عده اشخاص زيااد ب دناد كا

ارايش

سیاسي داشتيد و بعضي حتي عض حزب ت ده هم ب دناد .با هرحاال
تعداد زياد از آناا مستعد جذب شدن ب فعالیتها سیاساي ب دناد.

جامع

ولي كارميدان سابق شركت نفت

و سیاستِ دوران ما 05

ششان ب ايان حارفهاا بادهيار

نب د .فضا اجتماعي ك شركت نفات در آباادان سااخت با د متازثر از
ويژ يها جامع انگلیسي خیلي ببقاتي ب د .هيا ز هام انگلیسايهاا
همین ب ر هستيد .مثالً شركت نفت ات ب سهايش را دو قسمت كارده
ب دند .تعداد از ات ب سهاا كا دورش نا ار قرماز داشات و روياش
ن شت ب د «سیيی ر استاف» ،فقط مخص ص كارميدان ارشد شركت ب د.
تعداد از ات ب سها مخص ص «ج نی ر اساتاف»هاا يعياي كارميادان
معم لي شركت نفت ب د.
در واقع بايد بگ يم آبادان س ببق كاامالً مشاخد داشاتك يياي
ببق كار ران ك شركت نفت برايشان در محل باميشیر خانا سااخت
ب د .كار رها حق س ار شدن ب ات ب سها شركت را نداشتيد و تا
محل شان ات ب س رفت و آمد نميكرد .ببق ديگر ج نی ر استافها ياا
ب اصطالح كارميدان درج پايین ب د ك در خانا هاا بااوارده جيا بي
زند ي ميكردند .ببق س

سیيی ر استافها يا با اصاطالح كارميادان

درجا باااد ب دنااد ،در بااريم و باااوارده شاامالي زنااد ي ماايكردنااد و

03

سالها ج اني و سیاست /خابرا

نجف دريابيدر از آبادان

ات ب سها مخص صي داشتيد ك غالباً خاالي هام با د ،بارا ايييا
تعداد كارميدان سیيی ر خیلي كم ب د .فير ميكيم ساال  5231با بعاد
ب د ك تفاو

اين ات ب سها برداشت شد.

عالوه بر ات ب سها شركت نفت ،ات ب س شار آبادان هم دايار
ب د ك خیلي پاكیزه ب دند .ياد هست آن م قاع در تااران ات با سهاا
ظاهر عجیب و غريبي داشتيد .م قع س ار شادن ،مارد مايريختياد و
خیلي ميظره عجیبي ايجاد ميشد .چا ن سار ايساتگاههاا مارد صاف
نميكشیدند .ات ب س ك ميآمد ،مايريختياد و غ غاا مايشاد .اماا در
آبادان برا ات ب س همیش صف ب د و ات ب سها خیلي مرتب رفت و
آمد ميكردندك درست مثل شارها حسابي دنیا ،ب ب ر ك مسافراني
ك از تاران ب آبادان ميآمدند خیلي متعجاب مايشادند .خاب مارد
آبادان اين رفتار را از انگلیسيها ياد رفت ب دند.
درباره تفاو ها ببقا

در شركت نفت بايد بگ يم ك باشگاههاا

تفريحي هم هركدا ب يک ببق اختصاص داشت .ماثالً باشاگاه اياران
مخص ص ج نی ر استافها ب د ك من هم مايرفاتم .باشاگاه سایيی ر

جامع
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استافها در باوارده شمالي و بريم قرار داشت .البتا تفااو

سایيی ر و

ج نی ر در سالها آخر قبل از ملي شدن صيعت نفت تقريباً كم شاده
ب د .در سالها آخر ،شركت نفت كارميدان جديد از تاران استخدا
ميكرد و ميآورد ك شامل مايدسان يا ديگر متخصصاان و ديللما هاا
ميشد .دست اول سیيی ر استاف حساب ميشدند و ديللم هاا ج نیا ر
استاف .ايياا هم ممين ب د بعد از ده ياا بیسات ساال سایيی ر اساتاف
بش ند.

اعتصابکارگریسال5231
گفتید که در دورهی مبارزات ملیی شیدن نفیت در آبیادان
اعتصاب  5231هنوز در خاطرهی کارگران باقی بیود .شیما
حوادث آن اعتصاب را به خاطر داريد؟
بل  .من در ح ادث سال  31چيدين بار رفتم ب «مسجد سید علي نقاي»
ك در واقع محلي برا میتیيگ كار رها شركت شاده با د .اولِ كاار
سخيراني ميكردند .از تااران هام مايآمدناد .از جملا آقاا «جاالل
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آلاحمد» را ياد هست ،اول بار تا

ايان مساجد دياد  .البتا آقاا

آلاحمد آن م قع ج ان ب د .كارها هم نب د ولاي از تااران آماده با د
ردش ،آمد و سخيراني هم كارد در آن مساجد« 5.علاي امیاد» هام از
كساني ب د ك در میتیيگها مسجد سخيراني مايكارد .علاي امیاد از
رهبران قديمي كار ران صيعت نفت ب د ك در زمان رضاشااه دساتگیر
شده ب د .ديگر رهبران كار ران هم آنجا سخيراني ميكردناد .آن م قاع
من خیلي كم سال ب د  5231 .هجده سال ب د  .ولي ياد هسات ياک
مقدار آشيايي داشتم .از جمل يک جا اني با د كا فعاال با د تا
سیاست .از ما يک خرده بزر تر ب د و در جرياان اعتصااب و كشات و
كشتار ك شب اعتصااب اتفااا افتااد از باین رفات و ماا نفامیاديم
چط ر .جزو كشت هاا با د 51-51 .ساال داشات و احتماادً با لحاا
سیاسي يک آد خیلي سطحي ب د .ولي خب ت
 .5خ د آلاحمد در مقال

اين اعتصاب با د و

« زارشي از خ زستان» ،تاريخ ديدار خ د از آبادان و ساخيراني در

مسجد مذك ر را سال  5239عي ان ميكيد .در آن سال ،آلاحماد با قصاد شاركت در مراسام
افتتاح دفتر حزب ت ده در آبادان ب اين شار سفر كرده ب د– مصاحب ر.

جامع
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يک هفتتیر داشت ك حاد از كجا آورده ب د را نميدانم .ولي باا ايان
هفتتیرش رفت ب د ت

راهلیماايي .شاايد هام كساي را كشات با د.

نميدانم .ولي ب هرحال كشت شد.
البت در مد

آماده شدن كار ران برا اعتصاب ،شركت نفت هام

بیيار نيشست ب د .حزبي ب نا «سعاد » درست كرده ب د ك در واقاع
در اختیار عربها كيتراتچاي شاركت نفات با د .با خصا ص ياک
شخصي ب د ب نا «حداد» ك قبل از اين ماجراها هم شخد معروفاي
ب د .كيتراتچي شركت نفت ب د ،يک جیپ شیيي داشت ك سرش بااز
ب د و عصرها س ار ميشد و در آبادان شت ميزد و با ات مبیلش ت
آبادان خیلي معروف ب د .آد پ لدار و متيفذ هم ب د .ماان مايكايم
شركت نفت حداد را مزم ر كرد ك حزب سعاد
هم ت

مدرس پال

را داير كيد .دفتارش

باد خیابان امیر ب د .عربها ميآمدند و آن

جا جمع ميشدند .تابستان ب د .كل پ كار ران هم مدا برنام داشاتيد.
ب هر حال روز اعتصاب كار رها ب سمت دفتر حزب سعاد

حركات

كردند و شعار ميدادند ،آنجاا ظااهراً باین كار رهاا و اعضاا حازب
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اصطياكي رخ ميدهد و كار ران ب دفتر حزب حمل ميكييد،

آناا هم تیرانداز ميكييد و كشت و كشتار زياد رخ ميدهد .با ر
ك فردا صبحش ك ما رفتایم و نگااه كارديم تماا زماین و دي ارهاا
جل

مدرس

پال

خ ن ب د .تعداد كشات هاا و زخمايهاا را مان

نميدانم ولي حتماً قابل ت ج ب د.
ظاهراً در آن درگیریها حداد هم کشته میشود.
م قع در یر حداد

يا ت

مدرس ب د يا همان نزديييها با ماشاین

عباا ر ماايكاارد .خااب حااداد آد سرشياسااي باا د و كار رهااا او را
ميشياختيد .اين با د كا شاب ريختا ب دناد سارش و او را كشاتيد،
ماشیيش را هم داغ ن كردند .شخصي ب نا «حسین ز » هم از افاراد
مامي با د كا در كشات و كشاتار كشات شاد .حساین از هام از
كيتراتچيها شركت نفت ب د .در احمدآباد خان داشت .حسین از
سرش ت

سیاست نب د .مال ابراف اصفاان با د و آماده با د آباادان

كيتراتچي شركت نفت شده ب د .ب هر حال ت
كشتيد.

در یر هاا او را هام

جامع
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فاردا آن در یار حي مات نظاامي اعاال شاد و اتحاديا هاا
كار ر را اشغال كردند و فعالیتها كار ر در آبادان محدود شاد.
اين را هم بگ يم ك در قالب در یر كار ران و حازب ساعاد

ياک

ج ر دع ا فارس و عرب هم در رفت .ميتاا مبيا ايان دعا ا اصاالً
وج د اتحادي كار ران ب د و ياد نميآيد ك بعاد از آن دعا ايي باین
كار رها و عربها اتفاا افتاده باشد .چ ن ت

اتحاديا كاار ران هام

عرب زياد ب د .يعيي عربهايي ب د ك عض اتحادي كاار ران ب دناد.
در حالي ك حزب سعاد

در واقع حزب شركت نفت ب د ك دو ،سا

كيتراتچي ك رئیسشان حداد ب د آن را داير كارده ب دناد و بعاد هام
كار رانِ كيتراتچيها كار ران شاركت نفات نب دناد ،غالبااً كاار ر آزاد
ب دند .حداد عدها از عربها دور و بر خ دش را در حزب سعاد
جمع كرده ب د و بعد ك زد و خ رد و كشتار اتفاا افتاد حزب سعاد
هم تعطیل شد .يعيي هام اتحاديا كاار ران بسات شاد و هام حازب
سعاد  .ب هر حال آن زمان من فقط يک ج ان هجده سال ا ب د ك
ب كلي پر

ب د از اين قضايا و فقط ناظر مسايل ب د  .بعاد كا ايان
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قضايا تما شد ،فعالیتها كار ر را برا مدتي تعطیل كردند .ولاي
سابق اش در دل و ذهن ماها ب د ك باعث رايش ما ب حازب تا ده و
مبارزه با شركت نفت شد.

چراتودهایشدم؟
گرايش و تفکر سیاسیتان در چه مقطعی سنی شکل گرفیت
و روند آشنايی شما با حزب توده چگونه بود؟
مان ميكيم در سال  5231 -5231با د كا با صا ر

جاد وارد

فعالیت سیاسي شد و رفتم در حزب ت ده .قبل از آن ب اصطالح نااظر
جريانا

سیاسي ب د  .ب ق ل ت دها ها سملاتیزان حزب با د  .يعياي

جزو برفداران حزب محس ب ميشد  .بعد از آن سالهاايي كا رفتا
ب د شركت نفت و مشغ ل ب كار شد ي اش ي اش در كاار سیاسات
داخل شد  .فعالیت بيده در فروردين سال  5221ل كرد .در آن م قاع

جامع
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در دانشيده نفت آبادان اعتصاب شد و عدها از دانشاج يان دوساتان
من ب دند .ياد هست در آن م قع عدها از دانشج ها رفت ب دند ت
برج ساعت دانشيده و از آنجا شعار ميدادند و جماعتي بیرون ايساتاده
ب دند و با ايياا شعار ميدادند .من جزو ايان بیرونايهاا با د و يااد
هست ك اين قدر سر و صدا كارديم و شاعار داديام كا صادا مان
رفت.
موضوع اعتصاب چه بود؟
آن م قع اصالً در آبادان اعتصاب عم مي شده ب د .يعيي كاار ران هام
دست ب اعتصاب زده ب دند .كارميدها ن  ،ولي كار رهاا و دانشاج يان
دانشيده نفت هم شان دست ب اعتصااب زده ب دناد .بياده هام جازو
كارميدها ب د  ،ولي خب در اين كارها دخالت ميكرد  .چا ن رفقاايم
جزو دانشج يان دانشيده نفت ب دند.
اعتصاب ،خیال ميكيم ك اول از دانشاج ها شاروش شاد .اعتصااب در
واقع سیاسي ب د .ب اين معيي ك دانشج يان سیاسي ب دند و باا حازب
ت ده مرب

ب دند و در واقع حزب ت ده آناا را تحريک مايكارد .بعاد
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ي اش ي اش اعتصاب ب كار ران هم سرايت كرد .كار رهاا پايس ساال
پیش از آن هم اعتصاب كرده ب دند و خابرها از آن در ذهنشان زنده
ب د .دانشج ها ك اعتصاب كردند ب كار رها هم سرايت كرده ب د .با
عالوه آن م قع درست مقارن ب د با مسزل ملي شدن نفات يعياي دوره
دكتر مصدا.
دور و بر  5221ب د و دكتر مصدا مي فت ك من كار عباار

اسات

از حل مسزل نفتك يعيي بارهم زدن قارارداد م جا د شاركت نفات و
دولت ايران و بستن يک قرارداد جديد كا مطاابق مياافع ملات اياران
باشد .با آمدن مصدا و ر شدن بسا ب اصطالح مباارزه باا شاركت
نفت ،كار ران و دانشج يان دست ب اعتصاب زدند .ايان اعتصااب با
واقع بیشتر سیاسي ب د تا اقتصاد  .يعيي كار رهاا چیاز با خص صاي
نميخ استيد .ا ر آناا را ب حال خ دشان مي ذاشاتيد فيار نمايكايم
چيین اعتصابي ميشد .اما دكتر مصدا ياک جرياان سیاساي را ايجااد
كرده ب د .ب هر حال در آبادان اعتصاب عم مي شد و شل غ شاد و در
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همین ايا بادخره كارميدان انگلیسي شركت ب ناچار از آباادان رفتياد،
يعيي انگلیسيها خلع يد شدند.
آن موقع که در اعتصاب دانشکده نفت شرکت داشتید عضو
حزب توده هم بوديد؟
بل  ،آن م قع در حزب ب د  .مان ميكيم ساال  5231ياا  5231عضا
حزب شد .
حزب توده در آبادان دفتر و دستك داشت يا زيرزمینی بود؟
آن م قع ك بيده وارد شد  ،در آبادان دفتار و دساتک نداشات .حازب
ت ده يک حزب مخفي ب د .چ ن بعد از قضی

ترور شاه حازب تا ده

غیر قان ني اعال شد .همین باعث شد كساني ك بیارون حازب ب دناد
ت ج شان ب اين حزب جلب شد .يعيي مت ج شدند يک حزبي مامي
در ممليت هست ك اين حزب غیر قاان ني اعاال شاده .پاس معلا
است حزبي است ك در جريانا

مؤثر است .در واقع بارا مان ماثالً

اين خیلي مام ب د و شايد علت اييي من ارايش پیادا كارد و رفاتم
ت

حزب ،همین غیر قان ني شدن حزب ب د .من فير مايكايم بارا
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خیليها اين اتفاا افتااده با د .ميتااا آن م قاع درسات خ دشاان هام
نميدانستيد چرا .ب هر حال در آباادان در آساتان
حزب ت ده خیلي ق

ملاي شادن نفات

رفات .علاتش هام ايان با د كا بسایار از

كارميدان عاليرتب شركت نفت ت دها ب دند .ايياا كساني ب دند ك در
تاران ،در دانشيدهها مختلف ،جزو ت دها ها ب دند .بعداً آمده ب دند
در شركت نفت كار رفت ب دند و يک وضع خیلي عجیبي پایش آماد.
در واقع مركزيت حزب ت ده در آبادان يک عده ج ان تحصایلكارده و
كارميد عااليرتبا شاركت نفات ب دناد .ماثالً عالیخااني ،بارادر دكتار
عالیخاني وزير اقتصاد شاه .عالیخاني جزو كارميدها عاليرتب شاركت
نفت و عض حزب ت ده ب د.

فعالیتهایحزبیمن
شما چطور به عضويت حزب توده درآمديد؟
نميدانم كارميدها ت دها شركت نفت ك با من دوست ب دند باعث
شدند يا ...درست نميدانم .ولي ب هرحال ما با هم رابطا و معاشارتي
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سیاسي ديگر هم در آباادان با د .ماثالً جرياان

پانايرانیست .ايياا در واقع يک ن ش فاشیست ب دناد و هماان م قاع در
آبادان فعالیتهايي داشتيد و دنبال آد هايي ب دند ك با درد ايان كاار
ميخ ردند .از جمل ياد هست ك آمدند سراغ من .درست م قعي كا
من داشتم وارد مسايل سیاسي ميشد  .ايياا ميخ اساتيد مان را ببرناد
ب حزب پانايرانیست .من باشان فتم ك معذر

ميخا اهم ،مان باا

شما مخالفم .ميدانید ك آبادان آن م قع بعد از تاران يا شايد هام قبال
از تاران ،مركز فعالیت سیاسي ب د .يعيي هم عياصار كا در آباادان
ب دند ب غیر از آناايي ك كارميدان قديم شركت نفت ب دناد ،با ياک
نح

مرب

ب دند ب مسايل سیاسي و سرشان ت

كار سیاست با د.

حاد يا پانايرانیست ميشدند يا ماركسیست ميشدند .بادخره ب يياي
از اين مرا ها جذب ميشدند .شركت نفتيها اغلب ت دها مايشادند،
چ ن كارميدهايي ك شركت در تاران استخدا كرده با د و بعاد جازو
كارميدها عاليرتب شركت نفت شدند ،عادها شاان تا دها ب دناد.
يييشان آقا «مايدس رمان» ب د .مايدس رمان يک بار آمد فاتش
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ك آقا! اين حزب كاار ر نشاد كا  .شاما كارميادها عااليرتبا را
ذاشاات ايااد در حاازب و مااي يیااد حاازب كااار ر  .او عاادها از
كار رها قديمي شركت نفت كا در جرياان اعتصاابا

ساال 5231

ب دند را در كمیت ها محلي سازماندهي داد و با اصاطالح كاار را با
دست كار رها سلرد .ولي خب اين ديگر حركتها آخر حازب با د.
سال 5225و  5223ب د ك برخ رديم ب ك دتا.
وقتی خواستید عضو حزب شیويد سیندیم میدرکی امضیا
کرديد؟
واهلل ...ياد نیست ،ولي ب احتمال ق
بعد از مدتي كار

لیستي را امضا كرد  .چا ن كا

حزبي من آمد.

با توجه به ممنوع بودن فعالیت حزب داشتن اين کیارت خطرنیا
نبود؟
چرا! خطرناک ب د و غالباً ب من سفارش ميكردناد كا باياد كاار
مخفي كيي .من هم ياد هست ك كار
درش را هم بستم و خاک كرد .

را ذاشتم ت

يک شیشا ا

را

جامع

و سیاستِ دوران ما 511

حزب برای شما جلسات خاصی برگزار میکردم آمیوز

و

جزوه میداد؟ اصالً حزب چه کار میکرد با کادرهايی مثیل
شما؟
حزب عدها

ييده داشت ك با كادرهايي مثل من جلسا

تعلیمااتي

مي ذاشتيد .ييي از مسؤولین حزب در آبادان ياک جا ان پايس ،شاش
سال از ما بزرگتر ب د .بعداً از حازب در آماد و رفات تا
برنام و مقاما

ساازمان

خیلي عالي رفت و بعد هام رفات با آمريياا .ايان

مسؤول ما ب د در جلسا

هفتگاي كا داشاتیم و راجاع با تعلیماا

خ ب صحبت ميكرد .بعد از او ييي ديگر ب د ك در واقع هي ز رفیاق
بيده است .ادن
نشريا

يا  03-2سال دارد .آن م قع

ييده با د و مساؤول

آبادان هم ب د.
آبادانی بود؟

خیر ،تاراني ب د .جزو كار ران راهآهن ب د ك در زمان رضاشااه ياک
تصادفي شده ب د و

يا او در تصادف تقصیر كرده با د ياا دخاالتي

داشت ،برده ب دنش زندان و در زنادان باا ببار و عادها از رجاال
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حزب آشيا ميش د و در واقع از همانجا ت دها ميش د .بعد كا آماد
بیرون ب ش رو رفت ،چین رفت ،آد مامي ب د.
گفتید حزب روزنامهای داشت که شما هم در آن مینوشتید.
مال چه دورهای است؟ قبل از سال 5221؟
ن ! بین 21تا  .23روزنام ا ب د ب اسم «خلق خ زستان» كا آن م قاع
روزنام مؤثر ب د و خیلي از مطالبش را مين شاتم .امتیاازش

من ت

مال ييي از همین بچ ها سیيی ر استاف شركت نفت ب د كا شاركت
نفت بادخره بیرونش كرد .بعد آمد ب تااران .مايادس با د و شاركتي
درست كرد 5.خلق خ زستان مال او ب د ،ولي البت در اختیار حزب ب د.
من در اين روزنام كار ميكرد .
دفتر

کجا بود؟

 .5در فارست مطب عا
خ زستان اين
مصاحب ر.

م ج د در كتابخان مجلس ش را اسالمي مشخصا

روزنام خلاق

ن آمده است :صاحب امتیاز آزرمي ،مدير داخلي رمضانیان ،خرمشار-5221 ،

جامع
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دفتر نداشت [ميخيدد] .در تاران چاپ ميشد و ميآماد خ زساتان.
ما مين شتیم ،ميداديم ب حزب و حزب چاپ ميكرد.
چی مینوشتید؟ درباره ديالکتیك؟
ن ! مقادتي درباره جريانا

روز مين شتم .يااد هسات بعاد از ايييا

ميتقل شد ب اداره انتشارا

شركت نفت ،يک مقدار بارا روزناما

خبرها روز ك مال شركت نفت ب د كار ميكرد  ،يک مقدار هم آنجا
برا حزب جريانا

روز مين شتم.

شما قبیل از اينکیه وارد حیزب تیوده بشیويد بیا ادبییات
مارکسیستی آشنا بوديدم يا اول به خاطر جاذبهای که حیزب
داشت عضو شديد و بعد مارکسیسم را آنجا شناختید؟
بيده بعد از اييي از حزب ت ده در آمد باا ادبیاا

ماركسیساتي آشايا

شد ! اص دً حزب اسمش و ظا اهرش ماركسیساتي با د .در واقاع از
ماركسیسم چیز در حزب نب د .ميتاا بعدها ك من نگاه كارد و ماثالً
با رجال حزب آشيا شد  ،ديد ايياا هیچ چیاز از ماركسیسام سرشاان
نميش د .در واقع اين يک مسزل تاريخي مامي است ك ماركسیسم در
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حزب ت ده فقط يک اسم ب د و در ش رو هم ياک تعبیار خاصاي از
ماركسیسم وج د داشت .بايد بگ يم كا ايان تعبیار اصاالً ماركسیسام
نب دك بلي انگلسیسم ب د .ميدانیاد كا انگلاس دو تاا كتااب دارد كا
ظاهراً در ت ضیح ماركس است ،ولي واقعیت اين اسات كا ياک چیاز
جديد است .يک چیز سطحيتر از ماركس و البتا جدياد .مان فيار
ميكيم ك حتاي لياین و بعادش اساتالین و ديگاران در شا رو هام
ماركس را نميشياختيد ،انگلس را ميشياختيد .واسط

ايان شاياخت

از انگلس هم پلخانف ب د .پلخانف ك ميدانید در واقاع رهبار فيار
روسها ب د .در واقع تما رجال حزب كم نیسات شا رو شاا ردان
پلخانف ب دند .برداشت ش رو ها از ماركسیسم ب واسط پلخاانف آن
هم از انگلس برداشت شاده با د .پلخاانف حتاي باا انگلاس در ليادن
مالقاتي داشت .
بيابراين بايد فت ك آن جرياناتي كا ميجار شاد با تشايیل دولات
ش رو  ،در واقع اسمش ماركسیسم ب د ولي رسمش انگلسیسم .و اين
دو تا با هم ب كلي فرا دارند.

جامع

و سیاستِ دوران ما 510

در آن زمان از فعالیت سیاسیتان راضی بوديد؟
بل ! برا ما ك آن م قع خیلي دلانگیز ب د .البت ميدانید ديگر همراه با
دلاره هم ب د .همیش تحت تعقیاب با ديم .ولاي خاب از ايييا ياک
كارهايي ميكرديم و بسا شركت نفت را ميخ استیم زير و رو كيایم،
خ شحال ب ديم [ميخيدد].

فصل پنجم

در آستانهی اعدام

نجف دریابندری ،دههی 0431

کودتا را جدی نمیگرفتیم
میخواهم درباره کودتای  82مرداد و حوادثی که منجرر بره
دستگیری شما شد صحبت کنیم .خبر کودتا را کی و چگونه
شنیديد و اين خبر در آبادان چه بازتابی داشت؟
بعدازظهری بود و ما توی اتاق آقای نطقي در اداره انتشاارا
نف
حاق

آبادان نشسته بوديم .من و د تر نطقي و گمان ماي امم ابواققامام
و فخرداعي .درم

يادم نيسا  .آنجاا يار رادياو داراتيم اه

ناگهان صدای مدير روزنامه آتش از آن بلمد رد و گف
مل

رار

ايران دوق

مصدق را برانداخ

من فالنايام و

و از اين صحب ها .خب ما چمد

دقيقه ای ايمها را گوش رديم و بعاد هام اا راديم هار ادام بارويم
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خانههامان .رهر ير م بهم ريخته بود .چمد مااع

بعادش يعماي در

حدود عصر رهر رلوغ رد و تظاهراتي در حماي

از ودتا برگزار رد

ه همهاش ماختگي و از قبل برنامهريزی رده بود .فاردای آن روز ماا
رفتيم مر ار و اتفاقاً هم سي نيامد مراغ ماا .يعماي در واقاب بگيار و
ببمدی اتفاق نيفتاد تا در حدود هف  ،هش
حزب توده قو رف

ماه بعد ه ربكهی افسران

و عادهای را گرفتماد .از جملاه ياادم مايآياد اه

رخصي بود ه مارهم

ر ان 2ارتاش باود و اارش هام در آباادان

باز رمي نظامي بود .او تودهای بود .ميدانيد ه ر ن 2ارتاش آن موقاب
به جای مازمان اممي

ار مي رد .او را بعد از ودتا گرفتمد.

تا روزی که شما دستگیر شديد حزب تروده شراخه آبرادان
جلسه يا نشستی برگزار نكرد که مثالً در اين وضريیت چره
کار بايد کرد؟
نه! در واقب اتفاق خاصي نيفتاد .چمد جلسهای برگازار رادا اماا اصاالً
جدی گرفته نشد .خود دوق

هم برخورد نكرد .گفتم ه تاودهایهاای

معروف آبادان را دنبال نكرد و در واقب بگير و ببماد از زماان قاو رفاتن

در آمتانهی اعدام 111
ربكه افسران اتفاق افتاد ه در حدود هف  ،هشا

مااه بعاد از ودتاا

بود.
خودتان آن موقع چه حسی داشرتید؟ ناراحرت بوديرد کره
کودتا شده يا بیتفاوت بوديد؟ چون آن اواخر مصرد هرم
مورد انتقاد حزب توده قرار گرفته بود .آيا ممكرن برود کره
حزب توده يا بدنهاش خوشرحا باشرد کره کودترا اتفرا
افتاده؟
نااه خورااحال نبودنااد ،وقااي در عااين حااال خيلااي ودتااا را جاادی
نميگرفتمد .فكر مي ردند ه ير روزی حريفش ميروند .من خاودم
آن موقب مسؤول اخبار خارجي روزنامه خبرهای روز بودم .يادم هس
ه چمد روز بعدش ه مصدق را گرفتمد و ميخوامتمد محا ماه مماد،
اخبارش را از نشريا

خارجي ميگرفتم به فارمي در ميآوردم و ايان

اخبار را ميآوردم بارگاه ايران ه عدهای از رفقا آنجا بودند بارایراان
ميخواندم .وقي چيز عجيب اين ام

ه مان هايا احساار تارر

نمي ردم ه ميخواهمد ما را بگيرند .چمد روز بعدش ير روز صاب
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ه دارتم ميرفتم جايي ،ير ارممد رهرباني ه من مايراماختمش و
و گفا

اه باياد بارويم النتاری .رفتايم

آدم رذقي بود من را گرف

النتری و آنجا برايم رونده درم

روز

بازدار

ردند .خالصه هف  ،هشا

بودم .بعد خواهر و مادرم به تاالش افتااده بودناد و باا خره

وميلهای فراهم ردند و گمان مي مم ه ده روز نشاد اه مان را آزاد
ردند .من هم برگشتم مر ارم و باز چماد مااه ديگار اتفااق خاصاي
نيفتاد .بعد ه ربكه افسران قو رف  ،بگير و ببمد اصلي صور
يعمي در حدود هف  ،هش

گرف .

ماه بعد از ودتا .در رهرمتانها از جملاه

در آبادان هم افسرهای مرتبط را گرفتمد.
از بچههای حزبی کسی را گرفتند؟
بله ،از جمله خود بمده را .ممتها اين دفعه با قيد گذارتن ير ممد خاناه
آزادم ردند و بعد دوباره فرمتادند دنباقم ه زم اما

بياايي .وقتاي

رفتم ،گرفتمد و حبسم ردند و اين حبس اين بار بيش از ده روز طاول
شيد .در نتيجه از رر

نف

اخراج ردم.

در کدام بازداشتگاه حبس شديد؟

در آمتانهی اعدام 111
ير بازدارتگاهي درم

رده بودند ه حا دقيقاً يادم نمايآياد جاا

بود .چون خانه ارگری بود و در جاده بين باوارده و بريم قرار دارا .
نزدير مدرمه رازی بود .آنجا ير حياط بزرگ وميعي بود اه دور و
برش اتاق بود .ير اتاق اصلي بزرگ گذاراته بودناد بارای ما موران و
قسم

اداری .ما را در اين اتاقها حبس ردند .حا  ،موقعي اه ماا را

گرفتمد آوردند تاوی ايان زنادان ،بااز هام ماا خيلاي قهايه را جادی
نميگرفتيم .خب قبالً هم زندان دياده باوديم .بعاد يار مارهمگي از
تهران آمد ه بهاصطالح تكليف ما را مشخص مد.
يادم ميآيد ير روز آمد به همين زندان و امامي ده نفار را خواناد
ه يكيران هم من بودم .گف

ايمها بيايمد .ما را موار مارين ردناد و

بردند به جايي به امم اميرآباد ،توی جاده خرمشاهر اه در واقاب يار
مربازخانه بود .ما را بردند توی ير برج .نميدانم اين برج اصالً بارای
چي ماخته رده بود .جزء ادگان نظامي بود .بردند تاوی بارج و آنجاا
نگهمان دارتمد .ما در حدود ده ،انزده روز توی اين بارج باوديم .بعاداً
وضب خيلي بدی يدا رديم .آن برج ثياف و زماين هام خاا ي باود،
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اصالً هيچي هم ندارتيم .آن موقب حدود مهار و آباان باود .بعاد از ده،
يازده روز ير ملماني آوردند مر و ريشمان را اصالح رد و بعاد ماا
را برگرداندند به زندان احمدآباد.
اتهام شما چه بود؟
عهوي

در حزب توده و در دادگاه هم اتهاماتي مثل خيان

به شاور،

جامومي برای خارجي و از اين قبيل به ما تفهيم ردند.
دور دومی که به زندان برگشتید چند سا طو کشید؟
دوره دوم چهار مال طول شيد [ميخمدد].
چهار سا در زندان آبادان بوديد؟
نه ،ير مال در آبادان بودم .بعد ما را بردناد باه دادگااه .دادگااه دماته
جمعي بود .ما ير گروه  11نفره بوديم .بعداً ه ما را محكوم ردند باز
هم به زندان احمدآباد فرمتادند .ير ماال ايمجاا باوديم و بعاد ماا را
بردند تهران.

در آمتانهی اعدام 111
«تاریخ فلسفه غرب» را در زندان ترجمه کردم
ما  11نفر باوديم اه در دادگااه محكاوم راديم و باه زنادان قاين 11
احمدآباد انتقال يافتيم .مج نفر از ما را ه باه حابسهاای نسابتاً ماي
محكوم رده بودند از ما موا ردناد و راش نفار ديگار اه مان هام
جزوران بودم را در يكي از ملولهاای زنادان جاا دادناد .از باين ماا
«مهمدر آگه» را به اعدام محكوم ردند .مان و رخصاي باه ناام ا بار
بهشتي هم محكوم به اعدام رديم ممتها با ير درجه تخفيف حبس ابد
برايمان بريدند.
مهندس آگه چه مسؤولیتی در حزب داشت؟
آگه اصالً حزبي نبود ،ممپا

حزب بودا وقاي تاوی خاناهاش امالحه

مهان رده بودند .اقبته ار حزب نبود« .ا بر بهشتي» و بچههاای ديگار
به اتفاق آگه خودران اين ار را ارده بودناد .امالحههاا را از ويا
آورده بودند .اين ار به لي ابلهانه بود .برای ايمكه با چمد تاا تفما

و

دو ،مه خمپاره چه ار ميرد رد .حتي خودران هم نمايدانساتمد باا
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اين مالحها ميخواهمد چه ار ممد .اقبته مهمدر آگه به لي ممكارش
رد .گف

من اطالع ندارم .معهذا دادگاه نپذيرف

و او محكوم به اعدام

رد.
دادگاه دوم هم همان حكم دادگاه اول يعمي اعدام را ت ييد ارد .ماا
فكر مي رديم ه مهمدر آگه را اعدام مي ممد و باه لاي جادی باود.
اعدام هم صور

ميگرفا

و چماد نفاری از افساران را اعادام ارده

بودند .بمابراين فكر رديم آگه اعدام ميراود .وقاي روزهاا گذرا
برای بردن آگه نيامدند .مي ،چهل روز اه گذرا

و

تقريبااً يقاين يادا

رديم ه آگه اعدام نميرود.
وقتی حكم حبس ابد گرفتید چه احساسی داشتید .آيرا فكرر
میکرديد برای امری بیهوده بايد حبس ابد بكشید يرا اينكره
احساس قهرمانی و مبارز بودن داشتید؟
آدمهای مختلف احساما

مختلف دارتمد .من رخصاً بايد بگاويم اه

قهايا را خيلي جدی نميگرفتم .خب اقبته حبس اباد باه مان دادناد و
يدا بود ه به اين زودیها آزادبشو نيستم .وقاي خاب ااری اه مان

در آمتانهی اعدام 121
ردم اين بود ه برای خاودم تااب فاراهم اردم و راروع اردم باه
ترجمه و نقاري ردن .در واقب تاب «تاريخ فلسفه غرب» اثار برتراناد
راماال را تااوی زناادان ترجمااه ااردم و چمااد ااار ديگار را از جملااه
نمايشمامه های «امكار وايلد» .داماتاني هام از «ماار

تاواين» ترجماه

ردم .بعد از انتقال به تهران در زندان قصر نقاري هم ماي شايدم اه
هموز دارمشان.
چطور شد که به زندان قصر تهران منتقل شديد؟
بعد از ير مال ه در زندان احمدآباد بوديم تقريباً بدون مقدماه ماا را
به تهران ممتقل ردند .اين انتقال با هوا يما انجام گرف  .چهار ،مج ماه
هم توی قشگر زرهي حبس بوديم و بعد دوباره ما را بردند باه دادگااه.
اين دادگاه ير درجه تخفيف به همه ما داد .يعمي حكم مهمدر آگه از
اعدام تبديل رد به حبس ابد و حكم ما ه حابس اباد باوديم راد 11
مال حبس .بعد از آن ما را به زندان قصر تحويل دادند.
گمانم در حدود ير مال بعد بود ه ما مجدداً اعتارا

ارديم و

نامه نورتيم .به هر حال رونده ما را دوباره بردند به دادگساتری .آنجاا

122
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باز هم ير درجه تخفيف دادند .يعمي حكم ما از  11ماال راد چهاار
مال و حكم مهمدر آگه رد مج مال .بعد مادرم هم آمد و در تهاران
ما ن رد.
بيد از آزادی ديگر به آبادان برنگشتید؟
نه ديگر برنگشتم مگر برای گردش .رايد مه يا چهار مرتبه برگشتم باه
آبادان.
سؤا آخرم را میپرسم .نجف دريابندری چقدر خرودش را
مديون زندگی در شهر آبادان میداند؟
فكر مي مم زندگي در آبادان به هر حال امری اما
ام

اه اتفااق افتااده

و بمده را ه مالحظه مي ميد به هر حال ماخته آن محيطم .آبادان

به قحاظ فرهمگي رهر خيلي يشرفتهای بود .حاا نمايدانام چطاوری
ام  .وقي آن موقب حتي از تهران هام خيلاي يشارفتهتار باود .ماا در
آبادان ،تابخاناه ،باراگاه ،روزناماه و خيلاي امكاناا

فرهمگاي ديگار

دارتيم ،بعد هم ه ار حزبي مي رديم .گمان نمي مم اين امكاناا
موقعي ها در جای ديگری برايم فراهم ميبود.

و

در آمتانهی اعدام 121
فكر میکنید زندگیتان در آبادان پربار بود؟
بله ،فكر مي مم.
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« ۳۱۳۱يک گل سرخ برای اميلی» ،ويليام فاکنر ،پيام
« ۳۱۳۳معنی هنر» ،هربرت ريد ،کتابهای جيبی ،فرانکلين
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« ۳۱۳۳آنتيگونه» ،سوفوکلس ،آگاه
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فلسفه غرب ،نشر پرواز
 «۳۱11يک گفتگوی» ،گفتگوی ناصالر حريالری بالا نجالف دريابنالدری،
کارنامه
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