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 به یاد رضا براهنی
  

ین، روز شنبه، مورخ: دینسایت    6/1/1401آن
  

رخی مندانه، بسوگ گذرد؛می برجسته فرهنگیِ چهره این درگذشت خبر انتشار از		ساعاتی که  طی
 .اندابراز خوشحالی کرده توزانه و خصمانه، از مرگ ایشاناز هموطنان، به نحوي کین

 اهـــاو نیز گذشت از این گذرگ

  وان کیست که نگذرد از این راه
 

روي در نقاب خاك  رضا براهنی، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی، در روزهاي آغازینِ سده شمسی
آموز دبیرستان بودم که نام او را  روحش شاد. هنوز دانش». پشت حوصله نورها دراز کشید«کشید و 

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران درس خوانده بود، چند  شنیدم. مادرم که در دهه چهل شمسی در
 .براهنی را در کتابخانه پدرم دیده بودم» ط در مسِ«همچنین، کتاب د. صباحی شاگرد او بو

برخی دیگر از آثار  و» آواز کشتگان«، »ط در مس«روزگاري که دانشجويِ دانشگاه تهران بودم، 
مهمی  نقش در ایران معاصر، انصافاً» نقد ادبی« سنت شدنِ نهادینه		او را در مطالعه گرفتم. براهنی در 

نان نشست؛ همچافتاد. اشعارش با ذائقه من جور نبود و به دلم چندان نمی ایفا کرد و کارهایش مؤثر
 .پسندیدمنمی خطاب کردن سپهري را» بچه بوداي اشرافی«هاي قلمش، از جمله برخی تیزي که

 هاي نخستالام. سشده از قضاي روزگار، بیش از ده سال است که ساکن کانادا و تورنتو نشین
و درس و مشق بودم؛ توفیق دیدار و چندین  اقامتم، روزگاري که در دانشگاه تورنتو مشغول کار و بار

، »ماه تورنتو کتاب«را پیدا کردم. یک نوبت به سخنان ایشان در  بار نشست و برخاست با دکتر براهنی
» شه پویااندی« اي براي نشریهمصاحبه هم با شد بنا من، پیشنهاد به ایام، همانبهره بردم.  گوش کردم و

چه منتظر شدیم، ایشان نیامد. تماس  اي قرار گذاشتیم و هرانجام دهیم. به اتفاق دوستی در کافه
رنتو دیگري نشسته و منتظر ما بودند. همان ایام از دوستانِ ساکن تو گرفتیم، دریافتیم به اشتباه در کافه

یم بیماري فراموشی (دی شنیدم که انجام  براي بعد، روز چند		منشیا) در ایشان پدیدار شده بود. ع
منتشر شد و » پویا اندیشه« سال پیش در 9مصاحبه به منزل ایشان رفتیم. صورت ویراسته مصاحبه، 

با کارهاي براهنی آشنا بودم؛ در حین مصاحبه نیز، د. یم باز نشر ش”هاصداي سفر آینه”در جلد اولِ 
قه وافر او به ج از «مهري او در حقِ احمد شاملو نمایان بود. احمد و فروع فرخزاد و بی ل آلع

ف من، میانه و» بوداي اشرافی بچه ا انسی ب خطاب کردن سپهري راضی نبود؛ در عین حال، بر خ
 .اشعار سپهري نداشت
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بش با هم صحبت کردیم؛ ه با ک از روزگاري پس از اتمام مصاحبه، از خاطرات قبل و پس از انق
ار محترمانه اي رفتبراهنی، ساواك، در برهه دکتر گفته به و بودند بند هم زندان در شریعتی علی دکتر

ب و دیدارها و بحث و گفتگوهایش با احمد فردید، دکتر رضا  با هر دو داشت؛ تا ایام پس از انق
شده  براهنی فقید مکتوب خاطرات امیدوارم. ما		هاي ادبی و روشنفکريِ دیار چهره  داوري و دیگر

 .باشد و در اولین فرصت منتشر شود و پیش چشم اهل فرهنگ قرار گیرد

رخی مندانه، بسوگ گذرد؛می برجسته فرهنگیِ چهره این درگذشت خبر انتشار از		طی ساعاتی که 
ب ااند. عمیقاً اسبابراز خوشحالی کرده توزانه و خصمانه، از مرگ ایشاناز هموطنان، به نحوي کین

نی و بهمانی موافق نبود. اما، ابراز  توان با محتواي مکتوباتتأسف است. می و مواضع سیاسیِ ف
 مرگ یکی از اهالی فرهنگ، بیش از هر چیز، آستانه تحمل پایین و فقر فرهنگ شادمانی کردن از

نهادینه شدن  مخلِّ آزار، زمخت وکشد؛ امري سخت دلپذیري را در میان ما به تصویر میمدارا و دگر
 .فرهنگ دموکراتیک

سره آن همگی، یک دهد و پس ازاي رخ میتصور نکنیم، شب بخوابیم و صبح بلند شویم و معجزه
ً و ابو مداراجو میدموکرات و پلورالیست  مان و مدنیت و مدرا را اگر از حاكداً. شویم، اص

مطالبه کنیم؛ در میانِ شهروندان  شهروندي ماست و باید مردانِ مملکت انتظار داریم که حقِدولت
خیابان هم البته باید سراغ بگیریم و انگشت انتقاد خود را به سمت کسانی  پیرامونی و مردم کوچه و

م و مشی و روی ریزند، نشانهدانسته و ندانسته، خواسته و ناخواسته بر آتش دگرستیزي نفت می که
لزمِ پذیري، مستمحوري و دگرمدارا شان را آشکارا و صراحتاً نقد کنیم. بخاطر داشته باشیم کهمرام

شود و رفته در ذهن و روان و رفتار ما نهادینه می دانش و مهارت و ممارست است؛ امري که رفته
 .وسع، در ترویج و نهادینه شدنش بکوشیم کند. به قدرجا خوش می

  رويوش بر اوج انور میزین ر
 رويیـــم آذر بر گر برادر اي

 
 


