
  !خانم شهلا لاهیجی אولیנ زנ ناشر אیرאנ نیست
 )٢٠٠٠چاפ شدה در نیمروز ، لندנ، جولای (

 
 نیلوفر بیضایی

                                         
 آقای پرویز אصفهانی گرאمی ،

. لذت بردممصاحبه ی خانم عفت ماهباز رא كه در برلیנ با خانم لاهیجی אنجام شدה אست ، در نیمروز خوאندم و 
با אینهمه نكته یی به ذهنم رسید كه אز شما چه پنهاנ مدتهاست ذهנ مرא به خود مشغول كردה و چاפ אیנ 

در شرح زندگینامه ی خانم لاهیجی برאی چندمیנ آمدה كه אیشاנ    . אی شد تا در مورد آנ بنویسم   مصاحبه بهانه
ای دیگر نیز در شرح زندگینامه ی خانم لاهیجی دیدה  אیנ אدعا رא مנ در چند ج. אولیנ زנ ناشر אیرאנ بودה אند 

 .אم و حتی درتقویمی كه تحت عنوאנ سالنمای زناנ در אیرאנ منتشر شدה نیز بهمیנ ترتیب آمدה אست 
אما وאقعیت پنهاנ دیگر אیנ אست .  كار نشر رא آغاز كردה אند  ١٣٦٢وאقعیت אیנ אست كه خانم لاهیجی אز سال 

 بعنوאנ ناشر كار خود رא آغاز كردה بود و אیנ رא خانم لاهیجی אز هر  ٦٠נ دیگری در سال كه پیש אز אیشاנ ، ز
چرא كه אیנ زנ برאی אهل هنر و אدب ناشناخته نیست و خانم دكتر سیما كوباנ نام دאرد و . كسی بهتر می دאنند 

ز אعضای فعال كانوנ خانم كوباנ كه در آנ سالها א . خانم لاهیجی نیز אیشاנ رא אز نزدیכ می شناسند 
نویسندگاנ אیرאנ بود ، هم محقق אست و هم چندیנ سال بعنوאנ אستاد دאنشگاה در دאنشكدה ی هنرهای زیبا ، در  

 درصدد ٦٠אخرאج شد،  در سال ) ٥٩سال (وی  پس אز אینكه אز دאنشگاה تهرאנ   . رشته ی نقاشی تدریس كردה אست 
 كه برאی همگاנ نام بسیار  “كتاب چرאغ“אیرאنی رא در مجموعه אی بنام بر آمد تا نوشته ها و مقالات روشنفكرאנ 

آشنایی אست گردآوری كند كه نتیجه ی تلاشهای وی چهار جلد كتاب چرאغ با آثاری אز אحمد شاملو ، كریم قصیم   
ی ،    منصور אوجی ، אسماعیل خوی،، سعیدی سیرجانی ، فریدوנ آدمیت ، محمد علی سپانلو ، مهدی אخوאנ ثالث

(   توسط خانم كوباנ١٣٦٠אولیנ شمارה ی چرאغ در سال  . بود... پرتو نوری علاء ، بهرאم بیضایی ، سیما كوباנ 
حدود یكسال بعد خانمها پرتو نوری علاء و  منیر رאمیנ فر به       . منتشر شد ) كه هم گردآورندה و هم ناشر آנ بود  

 “אنتشارאت دماوند“. ، همكاری خود رא با אیشاנ آغاز كردند خانم كوباנ پیوستند و بعنوאנ شركا ی אیנ אنتشارאت  
 كار خود رא آغاز كرد ، تا سال   “چرאغ “ با چاפ شمارה ی אول ١٣٦٠كه خانم كوباנ بنیانگذאر آנ بود ،  در سال 

فتحنامه ی  “ ، “ آینه های روبرو “نمایشنامه و فیلمنامه های  :  كتابهایی به شرح زیر به چاפ رساند ١٣٦٤
 אز אینیا “خروج אضطرאری“ אز بهرאم بیضایی ، “אشغال“ و “ندبه“، “خاطرאت هنرپیشه ی نقש دوم “، “كلات 

مردی كه همه چیز ، همه      “ אز فریدوנ آدمیت ، “אندیشه های طالبوف تبریزی“ و “مقالات تاریخی“تسیوسیلونه ، 
 אز مهدی אخوאנ   “  عطا و لقای نیما“ ،   אز آستوریاس و به ترجمه ی لیلی گلستاנ   “چیز ، همه چیز می دאنست   

 אز میلاנ كوندرא به ترجمه   “كلاה كلمنتیس “אحمد كریمی حكاכ ،  :  אز پابلو نرودא ، مترجم“سرود אعترאض“ثالث ، 
همه ی אیנ .  אز مانس אشپربر و به ترجمه ی كریم قصیم “نقد و تحلیل جباریت “ی אحمد میرعلایی  و بالاخرה 

 جزو یكی אز پرخوאنندה تریנ كتابهای  “نقد و تحلیل جباریت“ر تجدید چاפ شدה אند و بخصوص كتابها چندیנ با
،  ) ٦٤אوאیل سال " ( چرאغ "٥پس אز تجدید چاפ سوم אیנ كتاب و در آستانه ی چاפ شمارה ی . آנ سالها بود 

زیادی אز كتابهای אیנ  مقادیر . ماموریנ وزאرت אرشاد به אنتشارאت دماوند ریختند و  آנ رא تعطیل كردند 
پس אز چند روز كه وی با قید ضمانت . אنتشارאت توقیف شد و خانم دكتركوباנ برאی بازپرسی روאنه ی زندאנ شد 

אز زندאנ آزאد شد ، ناشریנ رא مجبور كردند كه در نامه אی אز وزאرت אرشاد بخوאهند تا بدلیل وאهی كمبود كاغذ      
چند سال بعد ، אز آنجا كه خانمها رאمیנ فر و نوری علاء אیرאנ رא  ! طیل شود ، אیנ אنتشارאت برאی همیشه تع!!! 

 رא گردآوری و منتشر كرد و پس אز آנ  “كتاب تهرאנ “ترכ كردند، خانم كوباנ به تنهایی مجموعه ی אرزندה ی 
و אز آنجا كه   پس אز خستگی مفرط ناشی אز دوندگی های شبانه روزی و سرو كله زدנ های مدאوم با وزאرت אرشاد   

بهیچوجه אنساנ محافظه كاری نبود و بهمیנ دلیل مورد بی مهری شدید مقامات مربوطه وאقع شدה بود ، אز אیرאנ    
 . خارج شد و در فرאنسه ، در كشوری كه در جوאنی تحصیلات خود رא در آנ به אتمام رساندה بود ، سكنی گزید 

אول אینكه خانم لاهیجی ، بعنوאנ زنی كه تحقیقات . لیل دאرد אینكه مנ אیנ توضیحات رא لازم می بینم ، چند د
بسیار אرزندה אی در مورد زندگی و حضور زناנ אیرאנ در تاریخ آנ سرزمیנ אنجام دאدה אست و با توجه بر אینكه  

אز آنجا كه       جزو كسانی هستندكه بدرستی به حذف حضور زناנ אز تاریخ زندگی אجتماعی אیرאנ معترضند و باز
دشاנ  یكی אز پیشقدماנ در ثبت و درج אیנ حضور حذف شدה هستند ، نمی بایست با یכ אدعای نادرست به  خو

 مصدאق حال خانم لاهیجی  “אز دل برود هر آنچه אز دیدה رود “شاید אصطلاح . حذف همكارאנ خود دست بزنند 
لاאقل مנ . كار نشر سهم دאشته אند باشد  و אیشاנ فرאموש كردה باشند كه پیש אز خودشاנ ، زناנ دیگری نیز در

אمیدوאرم كه אدعای אیشاנ منبی بر אینكه אولیנ زנ ناشر بودה אند ، ناشی אز ضعف حافظه باشد و نه چیزی دیگر  
یكی אز كشندה تریנ بلایایی אست كه تاریخ یכ سرزمیנ " دیگری "אیشاנ خود بهتر אزمנ مנ می دאنند كه حذف  . 

 در عیנ حال אیشاנ  زندگینامه ی درخشانی دאرند كه در آנ رد پای یכ عمر پر  .ممكנ אست بدאנ دچار شود
تلاש در رאה دفاع אز حقوق زנ ،در رאה شناساندנ و ترویج فرهنگ آנ سرزمیנ و برאی برقرאری عدאلت אجتماعی ، 

با . נ ندאرند بوضوح دیدה می شود ، پس برאی پرتر كردנ אیנ زندگینامه ، نیازی به درج یכ بند نادرست در آ
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אینهمه אیشاנ بدرستی می توאنند אدعا كنند كه אولیנ زנ ناشری بودה אند كه كتابهای بیشماری در مورد زناנ و 
ما بعنوאנ زنانی كه دאغ   . אز زباנ زناנ چاפ كردה אند و אیנ אدعا رא با كمال אنصاف می توאנ אزشاנ پذیرفت 

لار رא بر سینه دאریم ، بهیچوجه نمی بایست بپذیریم كه به   حذف شدנ در پستوهای تاریخ یכ جامعه ی مردسا
مهم אینست كه אرزشهای  . مهم אول یا دوم بودנ نیست . بهای حذف دیگرאנ بر אرزש تلاشهایماנ אفزودה شود  

نادرست تنها زمانی برچیدה می شوند ، كه كسانی كه بدאنها معترضند قدم אول رא در رאה برچیدה شدنشاנ  
مید مנ بر אینست كه خانم لاهیجی در آیندה אی نه چندאנ دور ، نگاה دوبارה אی به زندگینامه ی  بردאرند و א

 . אحترאم برאنگیز خود بیندאزند و نقاط مبهم رא אز آנ پاכ كنند  
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