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 انقالب بدون ترانه ناممکن است 1

شناسی در استاد جامعه  ،زادهپیمان وهاببا    جدلیهی  ی مصاحبهترجمه  حاضر  متن

ی جدیدترین  . او در این مصاحبه دربارهی کانادا، استدانشگاه ویکتوریا، بریتیش کلمبیا 

فرهنگ  کتابش   سرپیچی:  مسلحانه و  مخالفان  هنر  دهه  مقاومت  ایران  ی در 

 (مترجم: حسین رحمتی)  کند.( صحبت می ۲۰۲۲ادینبورگ،  دانشگاه  )انتشارات    ۱۳۵۰

 

 جدلیه: چه شد که به فکر نگارش این کتاب افتادید؟

،  ی چریکیاودیسه  ۲۰۱۰کتاب به کتاب  نوشتن این  ی  : ایدهزادهپیمان وهاب

فصل  به کتاب،    ۷ویژه  و  گردد.  بازمی آن  جوانی  در  دههمن  ایران   به   ۱۳۵۰  ی در 

گوشت و استخوان خود دیدم که چطور هنر ممنوعه و   و  و با پوسترسیدم    خودآگاهی

های ی پیکارگران مسلح ایران به پیشگامی چریکی مبارزهدهندهبازتاب  هماناانقالبی  

 ی چریکی ادیسهی شاه )البته کتاب  فدایی خلق ایران علیه رژیم خشن و خودکامه

ی پشت کتاب به تعبیری حدود های فدایی خلق است( بود. بنابراین ایدهی چریکدرباره

ام که چرا هیچ کسی زدهوز شگفت زده است! من هن چهل سال در ذهن من پرسه می 

ی میان ادبیات و هنر را با سیاست یا مشخصاً کنش مسلحانه که هرگز نکوشید رابطه

ی فرهنگی بزرگ شدم  مطالعه کند. من در یک خانواده  ،است   ۱۳۵۰ی  نمای دههمنش 

نمایش ادبیات، شعر،  روزمره و  زندگی  از  بخشی  ترانه  و  موسیقی  باله،  ام نامه، سینما، 

پدرم  ندبود طبعاً    کتابدار.  از   ی گردآورنده و  من  آموزگار.  و  شاعر  مادرم  و  بود  کتاب 

های ادبی بررسیام شروع به نوشتن و انتشار شعر، قصه، خاطره، و  سالگی بیست   ی میانه 

پایانم به تاریخ ی بی ام که همه را مرهون پدر و مادر مهربانم هستم. بنابراین عالقهکرده

ی ادبیات فارسی مرا به نوشتن این کتاب سوق داد. من ادبیات و شعر پیچیده غنی و  

های فدایی خلق را نیز  شناختم و چریکی بیستم( را به خوبی می پارسی مدرن )سده 

این بود که    فقط   آنچه نیاز داشتم  ی پیش مطالعه کرده بودم. بنابراینحدود یک دهه

نقاشی   شد با   هنر سرپیچیکتابِ    ˚پیوند بزنم. نتیجهبه یکدیگر  ی دانش را  این دو بدنه

سیامک غفاری که موضوعات کلیدی کتاب را به تصویر   بدیعکننده و  خیرهروی جلد  

 کشد.می 

 پردازد؟ای میجدلیه: کتاب به چه عناوین، موضوعات، و ادبیات ویژه

https://www.jadaliyya.com/Details/44383
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های فدایی کند که چطور چریککتاب با این پرسش آغاز می   زاده:پیمان وهاب

ترین سازمان ترین و مردمیبه بزرگ   ،بودند  شماراندک  ۱۳۵۷خلق که پیش از انقالب  

 های گرایان در سالبه دست اسالماین سازمان  تا آنکه    ند،چپگرا پس از انقالب تبدیل شد

تا    ۱۳۶۰ و خشن سرکوب شد. در آن زمان، گروه   به طور وحشیانه  ۱۳۶۷و سپس 

میچریک خلق  فدایی  خیابان   ۳۰۰توانست  های  به  تهران  در  را  تن  بیاورد. هزار  ها 

ریختهچریک آرای  از کل  که حدود ده درصد  بودند  مدعی  فدایی خلق  به  های  شده 

  دست هرا بنشده(  یید  أت)که البته    ۱۳۵۸سال    اسفند  انتخابات مجلس در  صندوق در

. این محبوبیت قطعاً به دلیل پروپاگاندای گروه نبود. بنابراین، من به این  آورده بودند

و حتا پیش از آن، تصویر مبارزان    ۱۳۵۰ی  توجه کردم که چطور هنر در دههله  إمس

آزادی   راه  ما، چریک  –جاودانِ  مورد  فدایی خلقدر  توده   بهرا    –  های  برد. میان  ها 

البته )ق به یاری جذبههای فدایی خلچریک انقالبی و  ( سکوالرشان کنممی   کیدآتی 

بگذارند که رویکردشان عمیق بر آگاهی هنرمندان و نویسندگان ایرانی  ثیری  أتتوانستند  

و از سانسور   ندبود  حساس   عدالت اجتماعیای استوار سکوالر بود و آنان نسبت به  به گونه 

یک نویسنده یا که    در آن زمان این امری غریب نبودکشیدند. شاه رنج می   شدید رژیم

  یاز سوی ساواک )پلیس امنیت   هنرمند یا حتا یک خواننده )برای نمونه داریوش اقبالی(

هنرمند   کهاینیا  و    د،احضار شو  «توجیهی»ی  برای حضور در یک جلسهخشن ایران(  

نویسنده   هفتهو  برای  و  ماه بازداشت  و  شودزها  ها  حتا   ،ندانی  خسرو   –  یا  مورد  در 

 با اتهامات ساختگی اعدام شود.   – گلسرخی

ها را کردند که دستگاه سرکوب آناحساس میمخالفانی که  بنابراین کوشندگان  

آفریدند که   را  –  شعر، ترانه، داستان کوتاه، و فیلم  –خفه کرده است مجموعه آثاری  

 کرد.آرمانِ مبارزان مسلح راه آزادی را ترویج می

تئوری   یک  ساختن  با  می   رخداد  ی دربارهکتاب  آغاز  اسطوره  استدالل  و  و  کند 

 عموم  برای   که  کندمی   تبدیل  ای اسطوره  به  را  رخداد  یک  ̊ کند که گفتمان عمومیمی 

های واقعی حاکم رخدادستودنی است و این اسطوره بر دستور زبان درگیری با  مردم  

در آثار هنری های مقاومت  ها و کنایهاستعاره راه را برای ظهور    اسطوره  شود. اینمی 

استعارهمی  یا  مجازها  رابطهگشاید.  مستقیم  ها  یک  ی  به  یک  مسلحانه  مقاومت  با  و 

کنند. گسترش به آن اشاره می   ای شبهه بدون هیچ شک و    بلکه به طور پیوسته و  ،ندارند
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آثار هنری   استعاره  –چنین  و  را در دیده چریک  –  شانهایکنایهها و  و مجازها  ی  ها 

آراید و پیام پیکارگران مسلح را نه به روشی ایدئولوژیک بلکه به روشی که مخاطبان می 

مخاطب زیستهدرک  عام  برای  تجربیات  راه  از  )یعنی  باشد  به کردنی  مشترک(  ی 

 رساند. های مردم میتوده

پردازد  ها )هر کدام در یک فصل( می های کوتاه و فیلمها، قصه ، ترانههاکتاب به شعر

رسد  بندی می به این جمعاین مطالعه  . در نهایت،  بحث مرکزی کتاب را نشان دهدتا  

جهانی و تراملیتی بوده است    ی یک پدیده  و مقاومت مسلحانههمگرایی هنر مخالفان  که  

تواند موفق شود مگر تصویری هنری از دنیای کند که هیچ جنبشی نمی و استدالل می 

    ارائه دهد.اش یاییؤر

ها فاصله  تان است یا از آن ی آثار قبلیجدلیه: کتاب جدید شما چقدر ادامه

 گیرد؟ می

در مورد  ها  کنم و فقط یکی از آنحوزه پژوهش می   من در چند  :زادهپیمان وهاب

ام. تمرکز من بر  ها نوشته ایران است. با این حال، من در این حوزه بیش از سایر حوزه

طور است. همان  ۱۳۶۰و    ۱۳۴۰های  های سیاسی و اجتماعی ایران میان دههجنبش 

من    ی چریکیاودیسه  کتاب  «جلد دومِ»تر اشاره کردم، کتاب به تعبیری  که پیش 

جا من تاریخی وس(. در آنیسیراک دانشگاه    انتشاراتچاپ شد )  ۲۰۱۰است که در سال  

چریک از  بحث تحلیلی  و  دادم  ارائه  خلق  فدایی  درونهای  برون  یهای  سازمانی    ی و 

نشان   هنر سرپیچی.  بررسی کردمشان را  های ها و امکان، تنگناها، محدودیتهاچریک

ی  های هنربخش طیف کاملی از جنبش های فدایی خلق الهامدهد که چطور چریکمی 

های فدایی چریککه  شد    سبب هنرمندان و نویسندگان مخالف    شدند. هنر و ادبیاتِ

ها را به مقام جاودانگی مردم دیده شوند و این آثار هنری چریکسوی  خلق بهتر از  

   رساند. 

جدلیه: امیدوارید که کتاب شما را چه کسانی مطالعه کنند و دوست دارید 

 جای بگذارد؟ بر ثیری أ تکتاب چه نوع 

کنم روایتِ کتاب نه تنها برای آنانی که به ایران معاصر  : فکر می زادهپیمان وهاب

مندند  های سیاسی عالقه بلکه برای خوانندگانی که به نقش هنر در جنبش   ،مندندعالقه
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ویژه، آنانی که به این دوره از حیات سیاسی  به بخش باشد.  بسیار خواندنی و نیز لذت

عال مدرنهقایران  ایرانی  و  فارسی  ادبیات  و  هنر  پژوهشگران  و  خوانندگان   ، مندند، 

های گاه هنر و جنبش مندان به تالقیو عالقه  ،مطالعات ایران مدرنی  رشتهدانشجویان  

انتخاب کارزار  شعار  سالوادتااجتماعی.  آورید:    آلنده  روی  یاد  به  ترانه »را  بدون   انقالب 

را   ]انقالبی[بلکه هر شکلی از هنر این پتانسیل    ،تنها ترانهنه به نظرم  !«  ناممکن است

های اجتماعی از گاه میان هنر و جنبشمندِی به این تالقیی عالقهدارد و هر خواننده

کننده و تاریخ اجتماعیِ های خیرهها، داستانخواندن کتاب که سرشار از اشعار، ترانه

 ست لذت خواهد برد. این آثار ا آفرینش چگونگی 

 های دیگری در دست دارید؟جدلیه: چه پروژه

ی جنبش شورایی  : در حال حاضر در حال نوشتن کتابی درباره زادهپیمان وهاب

. پس  (۱۳۵۸-۱۳۵۷) انگیز دهقانان ترکمن در شمال شرقی ایران هستم  مردمی حیرت

فرهنگی و سیاسیِ  »کانون  هم آمدند و    ، روشنفکران ترکمن گرد۱۳۵۷از انقالب بهمن  

ترکمن همزمان  «خلق  نهادند.  بنیان  پادشاهیو    را  سقوط  که ده   ،با  ترکمن  قانان 

ها از آنزور  به های حاصلخیزِ ترکمن  شان در دشتهای کشاورزی و مراتع اجدادی زمین 

ها شوراهای مردمی گرفتند و برای مدیریت این زمین پس    ها را باززمین گرفته شده بود،  

پیوند  ها  نآا  و ب  های فدایی خلق از این جنبش حمایت کردندکردند. چریکسیس  أت

کشت و محصوالتشان   ه طور مشترکب  ۱۳۵۸ها در سال  . دهقانان در این زمین خوردند

را نیز با موفقیت برداشت کردند. خیلی زود یک سیستم شورایی پیشرفته در این منطقه  

به طور غیررسمی برای تقریباً ترکمن صحرا«  ستاد مرکزی شوراهاِی  » شکل گرفت و  

  حاکمیت حالی بود که اوباش و عوامل    . این درکردمیایت  را هد  منطقهاین  یک سال  

گرا، واپسگرایان  بنیادکردند.  می   در منطقه حاضر بودند و علیه جنبش توطئه  نیز  جدید

و    ۱۳۵۸رحم در نهایت جنبش را از راه تحمیل یک جنگ بر آن در سال  ناروادار و بی

را   ها کشتن رهبرانش درهم شکستند و به تدریج کنترل شوراها را در دست گرفتند و آن

شورایی های  ی جنبش سته نداتوان پیشگام ناتهی کردند. جنبش ترکمن را می  ]از درون[

 –  یه دانستروسد زاپاتیستای مکزیک و روژاوا در شمال شرقی  خودگردان امروز، مانن

اند. این کتاب که های متنوع در دنیای امروز در حال گسترشهایی که در شکلجنبش 
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در دفاع از زمین و یک کتاب از جنبش ترکمن است  حجم  ی مفصل در  اولین مطالعه

 منتشر شود.    ۲۰۲۳امیدوارم که در سال نام دارد و  فرهنگ

جنبش اصالً  چرا  چریکجدلیه:  مانند  مسلحانه  را  های  خلق  فدایی  های 

 توانند داشته باشند؟ ها چه اهمیتی می مطالعه کردید؟ آن 

های گیرد. چریکهای عصر ما را هدف می این پرسش دغدغه  زاده:پیمان وهاب 

سراسر جهان، چه روستایی و چه شهری، های چریکی مشابه در  فدایی خلق و جنبش 

ها این  آن  قصد بخش ملی بودند.  های آزادی کنشگران عصر رهایی از استعمار و جنبش 

کشانه، سرکوبگرایانه های دنیای نوین و متفاوتی از دنیای استعمارزده، بهره بود که افق

نتس فانون این  و از نظر اکولوژیک نابودگر را تصور کنند و برای تحقق آن بجنگند. فرا

کرد   را درک  که گفتآنروح  باید  »  جا  کنیم، شیوه  سرآغاز جدیدی ما  ی را درست 

این    «دهیم و تالش کنیم انسان جدیدی بیافرینیم.  گسترش جدیدی از اندیشیدن را  

بیافرینند جنبش  جدیدی  سرآغاز  نتوانستند  کوشش   ،ها  درسهای اما  برای  شان  هایی 

کنشگ جنبش  برای  ما،  عصر  داردهای  ما  فردای  و  اکنون  کسانیران  فروپاشی   ،  که 

هایش را در سراسر جهان اکولوژیک را به چشم خواهند دید، چیزی که ما امروز نشانه 

بینیم. از این منظر، کتاب من به ی خوراک میهای فزایندهدر شکل کمبودها و قیمت 

خش و از سوی بموازی است، از یک سو جستجوی مسلحانه و آزادی پنداشت  دنبال دو  

چطور بینید که  بیندیشید می له  أمس. اگر به این  خواهانهدیگر جستجوی هنری و آزادی 

. به نظرم ما باید به این روحیه بازگردیم و آزادی  ندیک چیزدر تمنای  این دو در واقع  

   به پنداشت!« قدرت    »تمامیهمصدا شویم،    ۱۹۶۸را طلب کنیم. بنابراین با شعار پاریس  
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 (۸-۵برشی از کتاب )برگرفته از مقدمه، صص 

 ۱۳۵۰ی  ی چپ مسلح در دهههای پیشین من درباره ی کتاباین کتاب در ادامه

های شخصی من در باال ]در . یادوارهدنگرای تازه به این دهه می زاویه  در ایران... اما از

پژوهش به  بسته  که  مقدمه[،  اول  کردههایم جمعبخش  می آوری  نشان  که ام،  دهند 

بیرون   های زیستهتجربهی اجتماعی، سیاسی و تاریخی از دل  های ویژهچطور پدیده

و  می  میویژه  ۱بینی ّ جهانآیند  تشکیل  آنانی  برای  را  میای  )هنوز(  که  ند تواندهند 

مردم قدرت یادگیری    ی ها را در میان گرفته است تصور کنند. همهی را که آنرخداد 

نامم را ندارند. در شرایط عادی، شهروندان تجربه« می-چه من »هنراز راه آن  رخداداز  

دهد،  شوند و با تصویری که حکومت از »زندگی خوب« ارائه می می   هژمونیزههرکشوری  

ی شهروندان )به پیروی از گرامشی( از های عمدهنند. از این رو، تجربهکهمراهی می

شوند.... بنابراین تعجبی ندارد که می  ۲بندیبازچارچوبی حاکم  طبقه   بینیجهانسوی  

صحنه در  مسلح  پیکارگران  شماری وقتی  در  جوانان  کردند،  ظهور  ایران  سیاسی  ی 

ها داشت )درست مانند ماهی سیاه  نانگیز به رغم خطرات مرگباری که برای آحیرت

 ها پاسخ دادند.  ای ما( با شور و شوق به ندای آنکوچک افسانه

ی  کرد: زمانی که ایران در حال تجربه  توان به این صورت خالصهاین کتاب را می  تز

ی نظام  ای بود که بنا بود موقعیت کشور را در حاشیهمدرنیزاسیون پرشتاب و آمرانه

که ایران قرار بود  ۱۳۵۰ی تثبیت کند )به رغمِ ادعای شاه در دههجهانی  داری سرمایه

ی یک طبقه  گیری حکومت به شکل  ژاپن غرب آسیا شود( سیاست گسترش آموزشِ

تحصیل  دهه کردهمتوسط  در  انجامید.  بزرگ  شاهد  یکاز    ۱۳۵۰و    ۱۳۴۰ی  ی  سو 

ی حکومت و از سوی دیگر شاهد برآمدن کنترل، سانسور و سرکوب فراگیر و فزاینده

  ۱۳۵۰ی  های فدایی خلق در دهههای شهری به پیشگامی چریکوار چریکآذرخش

آثار هنری   ˚به دست هنرمندان مخالف،  و  ̊ دیالکتیکیی  ااز دل این دو، به شیوه   هستیم.
ترانه  – ویژه شعر،  قصهبه  فیلم  ها،  و  کوتاه  آثار هنری هم آفریده شدند  –های  این   .

پوست پیکارهای مسلحانه زیر  بازتاب می   جامعه  ی  و هم را  گیری یک به شکل   دادند 
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ی هاهای پیکارگر مسلح که در غیر این صورت گروهتصویر عمومی و پرجاذبه از گروه

بینی حکومتی  این آثار هنری و ادبیات از جهاننهایت کمک کردند.  بودند بی  یکوچک
.  ندگیری بیانگری عمومی مخالفت آماده ساخت و زمینه را برای شکل  ندسرپیچی کرد

های هنری به قامت کنش مسلحانه درآمدند.  هنری یافت و جلوهکنش مسلحانه زبان  
های خاصی از جامعه کرده و نیز الیهبنابراین هنرهای سرپیچی چنان بر جوانان تحصیل

آن که  گذاشتند  رادیکالاثر  عینک  با  مسلح ها  پیکارگران  نقد  یعنی  نقدها  ترین 

خواهد نشان دهد که  تاب می نگریستند. بنابراین این ک مارکسیست به حکومت ایران می 

 شمار بودند و ادبیاتکه کم   –چطور به لطف آثار هنری پیکارگران مسلح فدایی خلق  

های دانشجویی زیرزمینی و محافل روشنفکری غیررسمی و حضورشان تنها در گروه   آنها

ی  ا ی چندانی یافتند و به دنیای اسطوره در نگاه مردم ابعاد قهرمانانه   –یافت  بازتاب می 

شان بود. و بدین سان، در آگاهی ی و نمادینی برده شدند که ورای وجود واقعی مسلحانه

ها در قامت پیکارگران جاودان راه آزادی  چریک  ]با رژیم حاکم[جمعی ایرانیانِ ناهمراه  

این   ]های فدایی خلقشدن چریکاسطوره[نقش بستند. یکی دیگر از پیامدهای جانبی  

های فدایی خلق بلکه سایر پیکارگران مسلح نیز نه فقط چریکبود که سرپیچی فعالِ  

(، که یازده سال طول  ۲۰۱۰)  ی چریکیاودیسهدر آن زمان امری ستودنی شد. در  

ها را مطالعه کردم و اشاره  ها و تاریخ سیاسی فدایی کشید تا آن را کامل کنم، تئوری 

تر، از راه اجتماعی گسترده های فدایی خلق در یک بافتار سیاسی کردم که چطور چریک

 ی چریکیاودیسهشد. با این حال کتاب »جنبش« به اصطالح »فدایی« بازنمایی می

ای نوشتم  پردازد. بعدها مقالههای فدایی خلق نمیهمتای چریکبه دالیل محبویت بی 

  ۱۳۵۰ی  های فدایی خلق در دههیعنی هنر و سیاست در بافتار چریک  –که بر این راه  

ی شناسانه افشاند، که در نهایت به این کتاب رهنمون شد که بر »بعد زیبایینوری می  –

 کند....  جنبش« تمرکز می

های ی میان جنبش ی موردی از رابطهی یک نمونه که این کتاب مطالعه کوتاه این 
ادبیات و فیلم از سوی دیگر است از یک سو و شعر،  البته این داستان نه  .  اجتماعی 

 سازان هموارهو فیلمدانان  موسیقی . شعرا، نویسندگان،  منحصر به ایران بلکه جهانی است

و خودشان را با    اندکردهها حمایت میهای انقالبی که از آنهنرشان به جنبش   از طریق
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ی ماست. من در ورای مطالعه  اما این قضیه  ،اندرسانده یاری  ،  نداهکردیم  تعریفها  آن

کنم. پذیرفته شده است که ی ایرانی این جنبش جهانی را روایت میاین کتاب نسخه

ب بودند،  هنرها  آن  تجسم  ایران  در  چریک  پیکارگران  که  عمیق  اجتماعی  اعتراض  ه 

اما چگونگی این   ،های فدایی خلق بودند، کمک کردندجنبشی که قهرمانانش چریک

ور سیستماتیک مطالعه نشده است. کتاب بر پیوندهای دیالکتیکی میان امر هرگز به ط

دهم که محبوبیت  افکند. در این کتاب نشان میهنر اعتراضی و مقاومت مسلحانه نور می 

های پس از انقالب و به  ، که در سال ۱۳۵۰ی  های فدایی خلق در دههنسبی چریک

گین حکومت( به اوج خود رسید  )پیش از سرکوب سن  ۱۳۶۰تا    ۱۳۵۷های  ویژه از سال

های پیش  ساز آثار هنری در سالی اسطورهو بیش از همیشه نمایان شد، به لطف جنبه 

ها به زبان ژرژ سورل »اسطوره« آفریدند  بود. آثار هنری در برخی ژانرها و سبک  ۱۳۵۷از  

اسطوره این  ادبیاتچریک  ˚سازی و  که  را  پیامی  رساند.  جاودانگی  مقام  به  را   ها 

-۱۳۴۹های  کوشیده بود به گوش دانشجویان رزمجو در سال های فدایی خلق  چریک

مردم در دههب  ۱۳۵۰ به گوش عموم  اسطوره  اسطوره،  رسانید:    ۱۳۵۰ی  رساند،  این 
قابل   ایستادگی را  شاه  رژیم  برابر  در  کردمسلحانه  خواستنی  حتا  و   یهنرها.  درک 

به لطف و سایر پیکارگران مسلح مانند مجاهدین خلق    –یی  فدا  ی هاکیچر،  ˚یاعتراض
ی واالی پیکارگران جاودان را به مرتبه   –شان به کنش مسلحانه و مدونِ فداییان  نزدیکی

ی فرهنگی جمعی ایرانیان از  ی راه آزادی رساند، تصویری که با خاطرهو از خودگذشته 

خاص میان آثار هنری   راین تالقیایستادگی در برابر سرکوب کامالً همخوانی داشت. بناب

ی  شمولی ورای این مطالعهو سیاست در قلب این مطالعه است که البته تلویحات جهان

اسطوره دارد.  دارندخاص  دیرکرد«  با  »تاثیری  چطور   ها  که  داد  خواهم  نشان  من  و 

طرز  هاچریک مسلحانهتنها    کالیپارادوکس  ی به  مخالفت  تب  که  طور   زمانی  به 

به خود گرفتند. آثار هنری بودند که به    ی قامت فرابشر  کرده بودچشمگیری فروکش  

اپیکارهای کنشگران مخالف  سازِی  نمادینیاری   از   زدهکیدئولوژی)که عمدتاً  بودند و 

 را داشتند ارتباط برقرار کنند(   شانج یقصد بس  آنان  که   یبا مردم  توانستندینم  رونیا

ی نفوذ اجتماعی و تری از مخاطبان قابل درک و دامنههای گستردهها را برای طیفآن

تر کردند. خالصه، فداییان )و سایر پیکارگران مسلح( که  ها را بسیار گسترده عمومی آن

بی  آماج  وقف  را  بی خود  پیکارپایان،  سازماندهی  باالِی  انرژی  با  و  ی مسلحانه  امان 
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زیرزمینی کرده بودند، به ابزارهای فرهنگی برای ترسیم تصویری عمومی از خود مجهز 

که هنرمندان، نویسندگان، نبودند یا منابع الزم برای انجام این کار را نداشتند، در حالی

اسطوره   نرااعش تصویر  را  و روشنفکرانِ مخالف،  آزادی  راه  پهای جاودان   کارگران یاز 

ها از خودشان بود. اما  ترین تصویر آنورای سرکشانهحتی  کردند، چیزی که    ائهار  مسلح

در باال، آثار هنری، ی شخصیِ خودم  درست مانند خاطره   با دیرکردثیر  أتپیش از این  

چریک جذب  را  بسیاری  شعر،  ویژه  کپی به  که  دورانی  در  کردند:  انتشارات  ها  های 

 ر یسا  ایشعر    ی جذبهاز راه  شدند...  زیرزمینی و ممنوعه با سرعت بسیار اندک پخش می

به بسیاری کنشگران   ی،بهرنگ انکودک ی هامانند داستانادبیات دست به دست گشته، 

ایم: از هر سو کامل را پیموده ی ر اینجا یک چرخهکشانده شدند. د یکنش انقالب  سوی 

 رسیم.  که برویم به هنر می 

 


