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  زندگی زنی شاعر و هنرمند دراعماق جامعۀ ايران

  
١٣٨٧دهم شهريورهف يکشنبه                                                                   شاهدخت- بازياب- شاديمقدم -شفيق  

 
 

  "..ش"آقای  سرنوشت عبرت انگيز خانم و

 خانمان ها و یدن در آنار بي بعد از چند وقت وحشتت از خوابی خوابی در پارك میوقت"

به  ی توانی گرم تابستان، میدر شب ها.  رسدیموش و گربه و سوسك به الفت با آن ها م

. یش نكنيداي و بازهم پین بار دنبال ستاره بختت بگردي هزارمی و برایره شويآسمان خ

 یت تازه شروع مي، دردسرهای برویي به دستشوی خواهی و می شویدار مياما صبح آه ب

آجا بروم؟ .  شودیل مي بزرگ تبدیا به مشكلي دنی روزانه همه آدم هاین آار عاديهم. شود

  [1] "م را آجا بگذارم؟ياچه آار بكنم؟ سا ك ه

پيشه هنر..." ش" خانم. آيد از الله زار می..." ش"خانم . است..." ش"اينها اظهارات خانم 

..." ش"خانم . است بوده است و برای اولين بار نام او در تيتراژ فيلم قيصر ظاهر شده

امروز ..." ش"خانم . را بر عهده گرفته است" بدکاره" بعدها در فيلمهای زيادی بازی کرده است و در آنها نيز نقش زنان

 ا در پارک به دنبال ستاره بخت خود در آسمانکند و شبه از خانه سينما دريافت می مستمری ناچيزی. کارتن خواب است

  .سرگذشتی چه. خانمانها يافته است  الفت و مهربانی را نزد بی..." ش"خانم . گردد  می

را بازيگر معروف ..." ش"خانم  ..."ش"آقای . بر سر زبانها انداخته است..." ش"را آقای ..." ش"سرنوشت خانم 

..." ش"آقای . بی خانمان شده است..." ش"از اين که خانم  خوشحال است.." .ش"آقای . کند  سينمای ابتذال معرفی می

 خانمانهای ديگر هم از ديد آقای  البد آن بی. برد  را کنار بی خانمانهای ديگر به سر می شبها..." ش"ميداند که خانم 

  .عبرتی باشد برای ديگران را بيان ميکند تا درس..." ش"سرنوشت خانم ..." ش"آقای . اليق همان سرنوشت اند..." ش"

شدند و چه بسا اندام زيبای   او شاد می خيلی ها از رقص. شناختند را زمانی همه سينما بروهای ايران می..." ش"خانم 

انگيخت و موردی هم برای نزاع   به عشق و لذت را در آنان برمی او وسوسه های مردان زيادی را دامن ميزد، ميل

هيچ  مايه شادمانی..." ش"آقای . شناسند شناخت، امروز همه می  را آن زمان کسی نمی.." .ش" آقای. شد خانوادگی می

آور آنسوی   پيام..." ش"آقای  .را هيچ کس نميخواهد بشناسد، همه مجبورند بشناسند..." ش"آقای . زن و مردی نيست

کند و سرانجام  اندازد، تعزير می میبرد، به زندان  زبان می کند،  کشد، نعره ميزند، تهديد می عربده می. زندگی است

 مرگ را..." ش"زندگی ميکرد و با زندگی خود مايه شادی ديگران بود، آقای ..." ش"خانم  .رساند اين که به قتل می

پيروزی خود را بر خانم  با رضايت خاطر..." ش"و امروز آقای . گستراند زيد و با زندگی خود خوف را می  می

   .زند  جار می..." ش"
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اين . نفوذترين روزنامه جمهوری اسالم است سردبير با..." ش"يک هنرپيشه ساده فيلم فارسی بود، آقای ..." ش"انم خ

اين جمهوری هزاران فرزند شريف مردم را به قتل رساند تا . شده است همان جمهوری است که بر پايه های انتقام بنا

تا انتقام اساعه ادب   اين جمهوری ميليونها مردم را به نکبت راندحقارتهای تاريخی خود را از آنان بگيرد، انتقام همه

اين جمهوری مردان الهوتی است که از روز اول به . بستاند اله تعالی فرجه را از آنان الی آنان به ساحت الهی امام عج

 مرد است، خانم..." ش"آقای . هم جزئی از اين انتقام است..." ش"سرنوشت خانم . پرداخت انتقامگيری از زنان ناسوتی

تجسم نکبت است، اما ..." ش "آقای. برد گرفته است لذت می..." ش"از انتقامی که از خانم ..." ش" آقای   .زن..." ش"

  ؟..."ش"خانم 

آلمان شد و بعد از هفت سال به ايران   راهی۶۴کند که او در سال   را چنين نقل می..." ش"حکايت خانم ..." ش"آقای 

چند سالی را در انزوای خود در ايران سر کرده است و ..." ش" آيد که خانم  اين حکايت چنين بر میاز . بازگشت

گرفته  کناری گذاشته بود، چند صباحی را گذرانده است و بعدا تصميم به ترک ايران" طاغوت" احتماال با آنچه در زمان

را ترجيح داده است و امروز به اين  زندگی در ايراننتوانسته است در آلمان بماند و ..." ش"به هر دليلی، خانم . است

   .نبود..." ش"اين سرنوشت اجتناب ناپذير خانم  نميگويد که..." ش"اما آقای . سرنوشت دچار شده است

چماق به  ببندد،به کمرکمونيستها چادرمنافقين و برطاغوت و برپيروزی سپاه اسالم برروز ميتوانست در..." ش"خانم 

  .چنين نکرد..." ش"خانم . سرنوشت ديگری داشتچنين ميکرد امروزاگر.بيفتد به جان زنان تظاهرات کنندهويرددست بگ

ای که در الله زار داشت  روابط گسترده توانست پا بنداز آقايان علما و برادران سپاه شود و از ميان  می..." ش"خانم 

او ميتوانست . عشرت" مواد"از مواد تسعير گرفته تا . فراهم کند الزم برای بساط عيش و عشرت برادران را" مواد"

..." ش" خانم. بود..." ش"اگر چنين ميکرد، امروز نور چشمی آقای . جماعتهای اروتيک سازمان دهد برای آقايان نماز

  .چنين نکرد

توبه کند و به عنوان محضر آقايان  توانست عمن جزو به دست بگيرد، چاقچور به سر بيندازد، در می..." ش"خانم 

کرد، امروز جای خانم   اگر چنين می. قرار بگيرد..." ش"آقای  ای از تهذيب اخالقی در خدمت دستگاه تبليغاتی  نمونه

کيميايی و در  پارکها و زير پلها، بلکه در فستيوالهای فجر و زجر و در کنار آقايان انتظامی و نه بر نيمکتهای..." ش"

اين يکی خصلت نمای رابطه مردم عادی  و. چنين نکرد..." ش"خانم . يجانی و قاليباف بودمعيت صفار هرندی و الر

ساده تر ..." ش"خانم . و اين رژيم بود" اليت روشنفکری"با رابطه بين  کوچه و خيابان با رژيم اهللا و تفاوت اين رابطه

مهارتهای  برای اين کار.  و ضد زن شودوارد بازی پيچيده ساخت و پاخت با رژيم ضد هنر و ضد شادی از آن بود که

به کشف عناصر زيبايی شناسانه عرفانی   ويژه امثال آقايان کيميايی الزم بود که در صفير گلوله های پاسداران اسالم

  . نبودالله زاری..." ش"ن کار خانم اي. بنشينند

که نان خود در کار خود  است از بسياری جهات سرنوشت مردمان ساده کوچه و خيابان  ..."ش"سرنوشت خانم 

مايه کسب امتيازشان باشد و نه از دانش ويژه  ای دارند که ميليونها مردمی که نه سرمايه. جويند و بس  می

ليبرال و سوسياليست و ..." ش"خانم . مراکز قدرت را با آن باز کنند تحصيلکردگانی برخوردارند که راه خود به

وزارتخانه  ق نبود که با چرخش باد قدرت برای دريافت وامهای بالعوض راهیچپی و مجاهد ساب  و سوسيال دمکرات

ای داير کند و در  بجويد، کارخانه ها شود و سعادت دنيوی خود را در بوسه زدن بر دست سرکوبگران ديروزی خود
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 و لذت بردن از نعمات آن را راهی به قدرت..." ش"خانم . راه بيندازد اش را کانادا هم اقامتگاه تابستانی خود و خانواده

مردمان ساده  و تفاوت او با..." ش"شانس بد خانم . ميليونها کارگر و زحمتکش را راهی به آن نيست نيست، همچنانکه

که ..." ش"خانم . شود  شناخته نمی به رسميت" کار"او در جمهوری خدا به عنوان " کار"ديگر در اين است که 

  .هم برخوردار نيست استثمار شدن" سعادت"نميتوانست استثمار کند، حتی از 

خانمانهای ديگر پناه جسته  بی جويد و به الفت اکنون شبها ستاره بخت خود را در آسمان می..." ش"چنين شد که خانم و 

  ...".ش" بر خانم درود. انسانيت خود را حفظ کرده است..." ش"خانم . است

  قبهمن شفي
 ٢٠٠٨ سپتامبر ٢ - ٨٧ شهريور ١٢

شايد . چند ساعت از سايت اين روزنامه حذف شده است نميدانم به چه دليلی اين مطلب پس از. ٨٧ شهريور ١٢روزنامه کيهان،   [1] 
اصل خبر  .استبيش از آنکه عبرتی برای ديگران داشته باشد، مايه رسوايی خودشان ..." ش"خانم  خودشان هم فهميده اند که سرنوشت
 به عنوان نمونه. هنوز در سايتهای ديگر موجود است

http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=18911&Itemid=42 
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مقدم یبهروز شاد  
  

    بعد از سالها 

  بيداری حق من است 

  . واکنون دربيداری خسته ام 

 شهرزاد 

  

ويژه شهرزاد "کس پيرزنی چادرمشکی راديدم وتيتردرالبالی خبرها وقتی درسايت چشمان بيدارِ  مهستی شاهرخی ع

   )١(.جب شدم ويسيار متاسف گرديدم ، متعاندمرا خو "هنرمند

 متحول گرديد و روشنفکری ٥٠ / ٥١شهرزاد َان چهرۀ دوست داشتنی سنيمای جدی ايران قبل ازقيام ، که درسالهای

شاعری که . هنرمندی بااستعداد که شاعر ونويسنده هم بود . هنرمند که ازاعماق جامعۀ برخاسته راازخود نشان داد 

به . شاعری معترض . انگر جامعه ای نابسامان و زندگی مردمی که دراين نابسامانی زيست ميکردند شعرش بي

  . خصوص به زندگی ورنج زنان تحت ستم در َان جامعه 

  : باو اين بند شعرش درابتدای کت ١۵ درسال "باتشنگی پيرميشويم  "  چاپ اولين کتاب شعرش به نام

  ازسالها  بعد

  بيداری حق من است 

  . اکنون دربيداری خسته ام و
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انگار  اما متاسفانه . خلق نمايد ثار بهتری آرفت کند و اپيش بشارت ميداد که درَاينده ميتوانست  مدن شاعری راَآبه ميدان 

را چاپ کرد و "  توبا"  و"قاآ، سالم" :بنامهای کتاب ديگر درسالهای بعد دو. مشکالت زندگی مانع اينکار شد  جامعه و

م گرم سالهای قبل و بعد از قيا نمايش نگرفت و کتابهايش در گرما فيلمهايش اجازۀ . مايی را کارگردانی نمودنيدو فيلم س

  . نکرد متوجه خود خوانندۀ زيادی را

دراولين تظاهرات زنان برعليه جمهوری اسالمی ، که تازه رژيم سرکار َامده بود و اين اولين مخالفت گسترده با 

 باازمانهای چپ ضد اين تظاهرات موضع گرفتند و اين زنان را بورژوا خواندند و َانرا حکومت بود ، بخشی از س

  . لنده تشبيه کردندآ تظاهرات زنان درشيلی در دورۀ

ومدت هازندانی رژيم شناسايی شدکه به وسيلۀ عناصردوربين فيلمبرداری ميکرد درهمين تظاهرات شهرزاد فعال بود وبا

  . و بی حرمتی های بسيار ديد دراين دوره توهين ها. زار کشيد آ و شکنجه و

تاعقب افتادگی و وحشی . بازگو کنند) امثال شهرزاد ( نها چگونگی اين دوران زندان را بايد درشرايطی ديگر خود انسا

  . گری اين نمايندگان خدا روشن شود

احزاب .  در پارک هاوخيابان ها ميخوابد باری شهرزاد هنرمند و درد کشيده در ايران پول برای زيستن ندارد و شب ها

زادی به َآوبحث رهايی و  ه سياه ميکنندحف در مورد يک اتفاق هرروزه صدها صوسازمان هايی که درخارج ايران

اگر نکردند َايا . خصوص زنان را مطرح مينمايند، َايااين خبرراشنيده اند ؟ واگر بشنوند خبرش رادرج ميکنند ؟ نميدانم 

 نيست که تظاهرات زنان بی حجاب درمقابل رژيم طرفدار حجاب را تظاهرات ۵٨وز همان تفکر چپ سال تفکرشان هن

َايا همان تفکر رژيم نيست که هنگام دستگيری شهرزاد . د وباحکومت دراولين قدم همگام شدزنان بورژوا و فاسد نامي

  اورا بدکاره و فاحشه ناميد و اورابه اعماق جامعه پرتاب کرد؟ 

  مقدم  وز شادیبهر

٢٠٠٨ -٠٩-٠٣  

مهستی شاهرخی که درسايت های ديگر سايت شاهدخت َامده است ، : برای اطالعات بيشتر درمورد شهرزاد به سايت چشمان بيدار از) ١( 
  http://shadochdt.wordpress.com . دمراجعه کني

  
  )ژهيخبر و( ابتذالینمايگر معروف سيسرنوشت عبرت آموز باز

  
  . دهندیم مبتذل دوره طاغوت خبریهالميمعروف فگري بازی و آارتن خوابیابان گرديخ ازی خبریهاتيسا منابع ویبرخ

» ...ش«بهنما ي سیگري شده و در دوران بازیم و شهال شناخته مي آبرا، مری آه با نام هایو«ن گزارش، يبراساس ا

 از دود ی الله زار و در انبوهی در آافه هایاو با رقصندگ.  گذراندی را می پر از نگرانیمعروف شده، اآنون روزگار

 آرد آه ی بازیلم فارسيلم مطرح فيصر آمد و بعد از آن درچند فيلم قيتراژ فياول بار نامش در ت. گار و الكل آغاز آرديس

  ». بودنقش او نقش زنان بدآاره و رقاصه

ران ي سال به ا٧شود و بعد ازي آلمان میراه١٣٦٤سال  دری و جسمی روحیمارياوج باو در:  آندین گزارش اضافه ميا

ان ين ميا گذشته و دریشاني و پری و آوارگی آه به دربه دریسال١٧ گذرد، یآن بازگشت م سال از١٧حاال .  گرددیبازم

  .ش به عمدينند، آم به سهو و بي بیم است آه او را نميدوستان قدان وينما و آشنايس یابد اعتماد و توجه اهالي یآنچه نم
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ش با خوردن قرص يسال ها پ» ...ش«ران، خانم يبراساس آتاب آارنامه زنان ا«: سدي نویادشده مي ی از منابع خبریكي

 ی آه روی آشد درحالیگار مياو س. ردي گینما مير از خانه سيش رفت و امروز حقوق بخور و نمي پیتا مرز خودآش

 بعد از ی خوابی در پارك میوقت: دي گویم. دهي آه شب گذشته آنجا خوابیي در مقابل خانه هنرمندان نشسته، جایمكتين

 یدر شب ها.  رسدی خانمان ها و موش و گربه و سوسك به الفت با آن ها میدن در آنار بيچند وقت وحشتت از خواب

اما . یش نكنيداي و بازهم پین بار دنبال ستاره بختت بگردي هزارمی و برایره شويه آسمان خ بی توانیگرم تابستان، م

 روزانه ین آار عاديهم.  شودیت تازه شروع مي، دردسرهای برویي به دستشوی خواهی و می شویدار ميصبح آه ب

  .»م را آجا بگذارم؟يآجا بروم؟ چه آار بكنم؟ سا ك ها.  شودیل مي بزرگ تبدیا به مشكلي دنیهمه آدم ها

 در اوج ین دست در روزگار جواني از ایگرانيگر از آن جهت عبرت آموز است آه معموال بازين بازيسرنوشت ا

 را آه یره اينده تي، آیه اي ثانی گذرا و آف و سوت هایجان هاي هی دهد در وراین اجازه نميشهرت و توجهند و هم

 .نندي خود ساخته اند ببیبرا

 بازياب
٨٧ شهريور ١٢روزنامه کيهان، : منبع   

١٣٨٧ور يرهش١٢  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
دختاهش سايت: منبع تصاوير  


