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کافه جمعه

اصغر نوری ،مترجم دو رمان تازه از ژوئل ا

چیزی فراتر از نبوغ

تراژدی با طعم طنز

یک بازیگر با سابقه از سوسن تسلیمی در ایام تولدش یاد میکند

یاد

پرویز پورحسینی

بازیگر

این روزها مصادف اســـت با زاد روز سوســـن تســـلیمی،
بازیگر نامآشـــنای تئاتر و ســـینمای ایران .ایـــن بازیگر که
قدم به  69ســـالگی گذاشـــته اگرچه در نزد مخاطب عام
بیشـــتر به خاطر بازیهای ســـینمایی و مشـــخصاً بازی در
چهـــار فیلم بهرام بیضایی شـــناخته میشـــود ،اما عمده
فعالیت هنریاش به صحنه تئاتر برمیگردد .از تسلیمی
بهعنوان اولیـــن زن صاحب ســـبک بازیگـــری و یکی از
برترین بازیگران زن تاریخ ســـینمای ایران یاد میشـــود.
او سالهاست در کشـــور ســـوئد زندگی میکند و در آنجا
به کارگردانی و بازیگری تئاتر مشـــغول اســـت و توانسته
موفقیتهایی هم به دســـت آورد که از آن میان میتوان
به دریافـــت جایزه شـــخصیت ممتاز فرهنگـــی و هنری
سوئد در سال  ۲۰۰۲اشـــاره کرد .آنچه در ادامه میخوانید،
یادداشـــتی اســـت که پرویز پورحســـینی ،همکالســـی و
همبازی قدیمی تسلیمی به مناسبت زادروز این بازیگر در
اختیار روزنامه ایران قرار داده است.
از میـــان بازیگرانـــی که من تجربـــه همکاری بـــا آنها را
داشـــتم ،دو نفـــر بیشـــتر از بقیه بـــرای من برجســـتگی
داشـــتند؛ یکی پرویز فنیزاده و دیگری سوسن تسلیمی.
خانم سوسن تسلیمی را ازدوره دانشکده هنرهای زیبای
دانشـــگاه تهران میشناسم .همکالســـی بودیم و خوب
به یـــاد دارم کـــه از همـــان دوره تحصیل چه اســـتعداد
فوقالعادهای در بازیگری داشت .یادم هست در همان
دوران دانشکده نمایش«روسپی بزرگوار» ژان پل سارتر
را بازی کرد و چقدر درخشان در این نمایش ظاهر شد.
بعدتـــر بود کـــه گروهی در کارگاه نمایش تشـــکیل شـــد

بهنـــام گـــروه بازیگـــران شـــهر و در آن گروه ما با ایشـــان
همبـــازی شـــدیم و نمایشهای بســـیاری را بـــه صحنه
بردیـــم .خانـــم سوســـن تســـلیمی در نمایـــش «بـــاغ
آلبالـــو» چخـــوف نقـــش «آینا» را بـــازی میکـــرد و من
نقش«تروفیمف» را؛ همبازی فوقالعادهای بود و اصالً
با همیـــن نمایش«باغ آلبالو» بود که تئاتر شـــهر تهران
افتتاح شد.
در ســـینما هم در فیلم «باشـــو غریبه کوچک» ســـاخته
آقـــای بهـــرام بیضایی مـــن و خانم سوســـن تســـلیمی
همبـــازی بودیم .اگرچه نقـــش من در فیلم «باشـــو»...
کوتـــاه بود اما بـــازی در کنـــار خانم تســـلیمی آن هم به
کارگردانی کســـی چون بهرام بیضایی باعث شـــد نقش
دیده شود و «باشو »...فیلم ماندگاری شود.
در توصیف ویژگیهای خانم تســـلیمی میتوانم بگویم
که ایشـــان به اصطـــاح کاریزمای خاصی داشـــتند .این
کاریزما روی صحنه خود را بهصورت بســـیار برجستهای
نشـــان میداد .شـــاید خیلی بیشـــتر و برجســـتهتر از کار
تلویزیـــون و ســـینما .دلیلـــش هـــم این اســـت که شـــما
بهعنوان بازیگر وقتـــی روی صحنه تئاتر میروید ،انرژی
را به طور مستقیم از تماشاگر میگیرید.
همانطور که ممکن اســـت در یک مجلس یا میهمانی
یـــک نفر از خودش انرژی ســـاطع کنـــد ،در صحنه تئاتر
هم این اتفاق به همان صورت مستقیم و بیواسطه رخ
میدهد .البته نمیتوان جزئیات این کاریزما را توصیف
کرد چون تقریباً میتوان گفت غیرقابل توصیف اســـت.
فقط میتوانم بگویم که خانم سوســـن تســـلیمی خیلی

پیشنهاد

روی خودشـــان و هنرشـــان کار میکردنـــد .یعنـــی همه
آن چیـــزی که ایشـــان داشـــتند در جنبـــه کاریزماتیک و
نبوغ خالصه نمیشد .خانم تســـلیمی جدای از تمرین
بازیگـــری مدام در حال جســـتوجو و تحقیق و مطالعه
بودند.
خیلیها هســـتند که نبوغ ذاتی دارند و کاریزمایشان هم
مثالزدنی است اما هرگز به جایگاهی که خانم تسلیمی
یـــا پرویز فنیزاده به آن دســـت پیدا کردند ،نمیرســـند.
دلیلش این است که آنها فقط به آن نبوغ بسنده کردند
در حالـــی که مثالً خانم تســـلیمی ســـعی در پرورش آن
نبوغ و ارتقای آن داشتند و در نتیجه بازیگر بزرگی شدند
که نقشآفرینیهایشـــان برای همیشه در تاریخ فرهنگ
و هنر این کشـــور خواهد درخشـــید .هر چند جایش برای
همیشه در سینما و تئاتر ما خالی است.

نگاهی به ویژهبرنامههای جشنواره فیلم فجر در

دوست داشتم چخوف میهمانم باشد!

تلویزیون و سوء تفاهم نقد

یک نویسنده از کتابها و نویسندههای مورد عالقه خود میگوید

گپ
مترجم:

سینا سالم

لیالسلیمانی،نویسنده۳۷سالهمتولدمراکشوبرندهجایزه
ادبـــی «گنکور» از کتابها ،نویســـندهها و شـــخصیتهای
داستانی محبوبش میگوید .سلیمانی نویسنده کتابهای
«ادل» و «ترانه شـــیرین» است که در لیســـت  ۱۰کتاب برتر
سال 2018نیز قرار گرفتند« .نیویورک تایمز» گفت و گویی با
این نویسنده انجام داده و از او درباره کتابهایی که خوانده
و میخواند ،پرسیده است که تلخیصی از این گپ و گفت
رامیخوانید.
قبلازخوابکتابمیخوانی؟دوستداریچهبخوانی؟
مجموعـــهای از داســـتانهای کوتـــاه «آنتـــوان چخوف» و
«موپاســـان» .همچنین کتاب «گزارشهـــای ژول رنار» که
الهامبخش من است.

تو به عنوان نماینده رئیسجمهوری فرانسه برای توسعه
زبان و فرهنگ فرانسوی انتخاب شدهای .در این جایگاه چه
کتابهاییرا توصیهمیکنی؟
مـــن کتابهای «ماریـــس کنـــده» نویســـنده بینظیر اهل
«گوادلوپ» یا «الین مابانکو» که در دانشگاه «یو.سی.ال.ای»
مشـــغول به تدریس اســـت و کتابهـــای بینظیری مثل
«شیشه شکسته» را نوشته است ،پیشنهاد میکنم.
کدامرماننویس،نمایشنامهنویس،منتقد،روزنامهنگاریا
شاعررادرحالحاضربیشازهمهتحسینمیکنی؟
بههمینترتیبیکهخواستیدبایدبگویم«:سوتالناالکسیویچ»،
«تونی موریسون»« ،لیودمیال اولیتسکایا»« ،عالء االسوانی»،
«ماریسکنده»«،پاتریکمودیانو»و«الراکاسیچ».

آخریـــن کتابی کـــه خواندی و به نظرت کتـــاب بینظیری
است؟
کتاب «بقایای عشـــق» نوشـــته «زرویا شـــالو» .در منحصر
بهفرد بودن شالو هیچ شکی نیست.
از کتاب کالسیک مورد عالقهات بگو؟
کتاب کالســـیک مـــورد عالقـــه من «آنـــا کارنینا» نوشـــته
تالستوی است .هرچند«مادام بواری» فلوبر را هم دوست
دارم.

بیشترچهزمانیکتابمیخوانی؟
در همه ساعات روز.
چه چیـــزی در ادبیات تو را بیـــش از هر چیز دیگری تحت
تأثیرقرارمیدهد؟
چیزی که از نظر من در ادبیات جادویی اســـت این اســـت
که صـــدای نویســـنده منحصربهفرد اســـت ،امـــا در عین
حال خواننده احســـاس میکند نویســـنده ســـعی دارد به
مفهومشعمومیتببخشد.

از خواندن چه ژانرهایی بیش از بقیه لذت میبری ؟ و از چه
ژانرهاییدوریمیکنی؟
من همه چیز میخوانم ،امـــا تعجب میکنم که طرفدار
بزرگی برای ژانر علمی  -تخیلی نیستم.
دوست داشـــتی کدام کتاب را که نویسنده دیگری نوشته،
خودتمینوشتی؟
دوست داشتم «موطالیی» نوشته «جویس کارول اوتس»
را مینوشتم.
از شـــخصیت محبوب و شخصیت منفی داستانی مورد
عالقهاتبگو؟
قهرمانهـــای مـــن «آنـــا کارنینا»« ،امـــا بـــواری» و «تیریز
دکیـــورو» هســـتند و شـــخصیت منفـــی مـــورد عالقه من
«وتـــرن» در یکی از رمانهای «بالزاک» یا «ژاور» در کتاب
«بینوایان»هستند.
در کودکـــی بیشـــتر چـــه کتابهایـــی میخوانـــدی؟ چه
کتابهایکودکانهوچهنویسندگانیبرایتجذاببودند؟
من بسیار کنجکاو و عجول بودم .میخواستم همه چیز را
بخوانم« .ژول ورن» یکی از اولین نویسندگان الهامبخش
من بود .اما «جک لندن» کسی بود که سبب شد بخواهم
خودم نویسنده شوم« .مارتین ادن» یک شگفتی بود.
اگر میتوانســـتی دونالد ترامپ را ملزم به خواندن کتابی
کنی،آنچهکتابیبود؟
بـــرای هـــر دو آنها کتـــاب «افکار» نوشـــته «پاســـکال» یا
«مقاالت» نوشته «مونتنی».
اگر قرار باشد یک شام تدارک ببینی و ازبین نویسندههایی
که در قید حیات هســـتند و آنها که نیستند ،سه نفر را دعوت
کنی،کدامنویسندههاراانتخابمیکنی؟
«چخوف»« ،فیلیپ راس» و «ویرجینیا وولف»
چهکتابیرانصفهکارهرهاکردیوقبلازآنکهتمامشکنی
کنارگذاشتی؟
کتـــاب «مـــرد بیخاصیـــت» نوشـــته «رابـــرت موزیـــل».
میدانم که این اثر یک شاهکار است ولی برای من بسیار
کسلکنندهبود.

قاب
بهنام ناصری
خبرنگار

تحشیه
سهند آقایی

پژوهشگر زبان
و ادبیات فارسی

از دید مردمان باســـتان کیمیاگران ،آهنگران و سفالگران از «اربابان
آتش»اند؛ چه ایشان ن ه تنها بر آتش چیرگی دارند و گذر ماده از یک
مرحله به مرحلـــه دیگر را با آن هدایت میکنند ،بلکه در تماس با
قدرت جادویی-دینی آن نیز بهـــره میبرند .درواقع باید
آتـــش ،از ِ
در نظر داشت که بسیاری از روایات ابتدایی ،قدرت جادویی-دینی
را چون گدازه آتش« ،ســـوزان» نشـــان دادهاند؛ ً
مثـــا برخی واژگان
حماســـی در میان آثار هندواروپایی – -wut, ferg, furorدر معنای
تجسمی از
خشـــم و «گرمای سوزان»ی هســـتند که میتوان گفت ّ
قدرت قدسی را آیینگی میکنند .باری ،شمنها نیز چون آهنگران
ِ
«استادان مسلط بر آتش»اند؛
زیـــرا کارهـــای مرتاضوارانهای
بـــا آتـــش میکننـــد؛ چنانکه از
آزمونهای ســـخت تشـــرف در
شمنیســـم ،تحمـــل یـــا پایایی
دربرابر ســـرمای شدید یا شراره
آتش و اشـــیای ســـوزان اســـت؛
کارهایـــی نظیـــر روی آتـــش
راهرفتن یا بلعیـــدن زغالهای
ســـوزان و ...بههرتقدیـــر حرفه
تندیسی از کاوه آهنگر
آهنگر از منظر اهمیت درست
پـــس از حرفه شـــمن قرار میگیـــرد؛ و در برخـــی فرهنگها آهنگر
معادل شمن گرفته شده است .همچنین بقایای اسطورهای نشان

میدهد که آهنگر در جهان باستان سهم بســـزایی در رازآموزیها،
آیینهای تشـــرف ،تربیت فرزندان و هدایتگری مردم داشته است.
ضربالمثلییاکوتیمیگوید:آهنگرهاوشمنهاازیکآشیانهاند؛و
ضربالمثلیدیگرمیگوید:همسرشمنقابلاحتراماست،همسر
آهنگر قابل تقدیس؛ و ضربالمثل ســـوم میگوید :اولین آهنگر و
اولین شمن و اولین سفالگر برادران خونی هستند .آهنگر بزرگترین
برادر اســـت و شمن بین آن دو قرار دارد؛ و از این رو درمییابیم چرا
شمننمیتواندباعثمرگآهنگرشودیاچرااعتقادبرایناستکه
آهنگر میتواند روح شمن را تسخیر کند.
اف.آلتیـــم دیده اســـت کـــه در ترانههـــای حماســـی مغولها و
ترکهـــا واژه آهنگـــر (دارخان) هم به معنای «قهرمان» اســـت
شـــخصیت حماســـی
و هـــم «اسبســـوار آزاد»؛ و ما در اینجا با
ِ
شـــمن-آهنگر مواجهیم که از طریق سنت شـــفاهی باقیمانده
در تبارشناسیها شکل میبندد  -آثاری که سرایش آنها باید کار
شاعران و شمن-کاهنان باشد -چنانکه این روابط همواره میان
شـــمنها ،قهرمانان و آهنگران در میان اشـــعار حماسی آسیای
مرکزی آمده اســـت .آهنگر به خاطر تقدســـی کـــه در حرفهاش
هســـت ،و نیـــز بـــه خاطـــر اســـاطیر و تبارشناســـیها و همچنین
پیونـــدش با شـــمن و جنگجو و شـــاعر و کاهن ،ســـهم مهمی در
آفرینش و انتشار اشعار حماسی در سراسر دنیا داشته است .مثالً
کارل مولی ساختار شمنی برخی مضامین حماسی یونان را شرح
میدهد و به نحوی شایسته اینهمانی آهنگر با کالهواال ،شمن-

آنچـ ــه ش ـ ـبهای اخیـ ــر در ویژهبرنامههـ ــای تلویزیونی
جشـ ــنواره فیلم فجر گذشـ ــت ،بیش از آنکه مایه تحلیل
هنری باشـ ــد ،نیازمند بازنگـ ــری در تعریفهای موجود
تلویزیـ ــون از مفاهیمـ ــی چـ ــون هنـ ــر ،فرهنگ ،مسـ ــائل
اجتماعی و نسبت میان آنهاست.
از مصایـ ــب روزگار فرهنگ و هنـ ــر در ایران یکی هم این
اسـ ــت کـ ــه دغدغههـ ــا و دلمشـ ــغولیهای تعالیگرایانه
فرهنگـ ــی برای طرح خـ ــود تریبـ ــون مناسـ ــبی ندارند؛ و
نتیج ـ ـهاش میشـ ــود اینکـ ــه جـ ــوان پرشـ ــور ،اخالقگرا و
آرمانگـ ــرای نگران وضع اجتماعـ ــی و فرهنگی موجود،
برنام ـ ـهای تلویزیونـ ــی را که نـ ــام «نقد سـ ــینما» بر خود
دارد با تریبونی برای دفاع مستقیم از ایدههای سیاسی،
اجتماعی خود اشتباه بگیرد.
چنیـ ــن سـ ــوءتفاهمی در تلویزیون با مسـ ــائل و مباحث
هنـ ــری ،نقل امروز و دیـ ــروز نیسـ ــت .در برنامه «هفت»
در دورههـ ــای مختلـ ــف شـ ــاهد چنیـ ــن رویکـ ــردی بـ ــه
سـ ــینما بودهایـ ــم؛ همانطور که در مورد سـ ــایر قالبها،
ژانرهـ ــا و رشـ ــتههای هنـ ــری در دیگـ ــر برنامههـ ــای
تلویزیونی.
در برنامه «نقد سـ ــینما» که در ش ـ ـبهای جشنواره از
شـ ــبکه پنج تلویزیون پخش شد ،کارشناس جوان برنامه
که منصفانه تأکید داشـ ــت خود را کارشناس و پژوهشگر
مطالعـ ــات فرهنگـ ــی معرفی کنـ ــد تا منتقد سـ ــینما ،در
مقابل منتقد باسابقه قرار گرفت.
نتیجـ ــه این تقابـ ــل نامتوازن ایـ ــن بود که انـ ــگار زبان
مشـ ــترکی بیـ ــن ایـ ــن دو سـ ــویه تقابـ ــل وجـ ــود نداشـ ــت
تـ ــا از رهگـ ــذر آن ایدههـ ــا و دیدگاههـ ــای هـ ــم را تحلیل
کنند.
مثالً در مورد فیلـ ــم «غالمرضا تختی» بهرام توکلی،
تأکیـ ــد کارشـ ــناس جـ ــوان بر این بـ ــود که فیلـ ــم از تختی
اسطورهزدایی کرده است.
او فیلم بهرام توکلی را با پیشینه تاریخی و اسطورهای
تختـ ــی بیتناسـ ــب میدانسـ ــت و هیـ ــچ بعیـ ــد نیسـ ــت

یادی از تحرکات هنری در حال و هوای بهم

کاوه؛ اسطورهای که بر سندان تاریخ کوبید

یادداشتهاییپیرامونایرانفرهنگی

بتازگی رمانی با ترجمه من از سوی نشر افق منتشر شده است .این
رمان که «عوضی» نام دارد ،اثری اسـ ــت از ژوئل اگلوف ،نویسـ ــنده
 48ساله فرانسـ ــوی .من از این نویسنده قبالً رمانی با نام «منگی»
ترجمه کردهام که اآلن در چاپ هفتم است.
ژوئل اگلوف یکی از نویسندهای فرانسوی جوانی است که توانسته
خود را هم به منتقدان و هم به بدنه خوانندگان ادبیات داسـ ــتانی
در فرانسه اثبات کند .او از نسل جوان نویسندگان فرانسه محسوب
میشـ ــود .نویسندگان جوانی که در دهه  70میالدی متولد شدند و
به نوعی صدای نسل خود در ادبیات داستانی فرانسه هستند .آنها
اولین کتابهای خود را در سالهای آغازین جوانی در اواخر دهه 90
میالدی یا اوایل قرن حاضر منتشر کردند.
ژانری که اگلوف و نویسندگان همنسلش در آن مینویسند« ،طنز
سیاه» است .این ژانر ادبی که در فرانسه و اروپا قدمت دارد ،در آثار
این نویسندگان جوان فرانسوی با فرم و ساختاری تازه دستمایه قرار
گرفته و احیا شده اسـ ــت .آثار این نویسندگان هم پرفروش است،
هـ ــم واجد ویژگیهـ ــای ادبی .یعنی هم اقبال عمومـ ــی دارد و هم
مورد توجه منتقدان قرار میگیرد .آنها رفتارشان با ژانر «طنز سیاه»
به این صورت است که معموالً تراژدیهایی را برمیدارند و با لحن
طنز روایت میکنند .آنها تحت تأثیر سینما هم هستند .خود اگلوف
سینما خوانده ،فیلمنامه مینویسد و در بخشهای مختلف سینما
کار کرده اسـ ــت .او در سال  1999اولین کتابش را منتشر کرد .بعد از
چاپ آن کتاب بود که اگلوف ترجیح داد که نوشتن را کار اصلی خود
قرار دهد و به یک معنا خود را وقف نوشتن کند.
رمان «منگی» اگلوف در محیطی در حومه پاریس اتفاق میافتد.
جایـ ــی که شـ ــخصیت اصلی رمـ ــان زندگی میکنـ ــد ،یک طرفش
کشـ ــتارگاه اسـ ــت ،یک طرفش محل تخلیه زباله و یک طرف هم
تصفیهخانه آب .شـ ــخصیت اصلی کارگر این کشـ ــتارگاه است .او

برای ایجاد فضای گفتوگو ا
قهرمان فنالندی را آشکار میسازد .همچنین قرابت قابل تأملی
میـــان حرفه آهنگر و شـــعر حماســـی در خاور نزدیـــک و اروپای
غربی دیده میشـــود؛ برخی از آهنگـــران و تعمیرکاران دورهگرد
تزیگان معموالً نقال یا آوازهخوان دورهگرد یا تبارشناس هستند.
باری ،شـــگفت آنکه اف.آلتیم بر اهمیت نظامی رســـوم شمنی
از جملـــه طبل تأکید دارد که میتوانســـت نوعی پیشبند فلزی
باشـــد؛ و دینشـــناس و اســـطورهپژوه رومانیایی ،میرچا الیاده با
سخن او به یاد پیشبند کاوه آهنگر یا درفش کاویان میافتد.
ما در وهله نخســـت رویارویـــی کاوه و ضحاک را به یـــاد میآوریم و
اینکه چرا ضحاک دربرابر کاوه خود را میبازد و زبانش بند میآید.
خشـــم درونی یـــک «آهنگر الهی»
اما مـــا دیگر نیک میدانیم که
ِ
وقتی فریاد دادخواهیاش بلند میشود« ،سوزان» است .همچنین
میدانیم که یک آهنگر میتواند روح یک شـــمن را تســـخیر کند یا
به عبارتی دیگر ،خشـــم درونی کاوه چنان تفتان اســـت که ضحاک
(جادوگر /شمن) تاب مقاومت دربرابر نیروی جادویی آن را ندارد.
دیگر آنکه خویشکاری کاوه در هیأت یک «آهنگر الهی» هدایتگری
مردم است؛ و پیشتر دیدیم که «آهنگران الهی» در جوامع ابتدایی
بـــه تربیت فرزندان و هدایتگری مـــردم میپرداختند .درواقع بر ما
آشـــکار میشـــود که از چه رو کاوه در مجمع ضحاک بدان شیوایی
ســـخن میراند یا چرا ضحاک دربرابر خشـــم او خـــود را میبازد؛ و
اینکه اساساً چرا خویشکاری هدایتگری مردم در قیام علیه ضحاک
بر دوش اوست.

بهمن
سعید شهالپور

نقاش و مجسمهساز

بهمنمـ ــاه کـ ــه فرا میرسـ ــد یاد و حـ ــال و هوای انقـ ــاب را هم به
خود میآورد .برای من سراسـ ــر این ماه با خاطرات انقالب پیوند
خورده اسـ ــت .درباره امـ ــری مانند انقالب به خاطر گسـ ــتردگی و
تنوع اتفاقهای آن زمان خیلی چیزها میتوان گفت .در سال 27
وقتی شاه را ترور کردند ،من یک کودک چهار ساله بودم اما چون
داییهایم که در آن زمان جوان و در کارهای مبارزاتی با رژیم شـ ــاه
بودند ،جو خانه ما هم از اخبار سیاسی متأثر بود .دایی کوچکم که
آن زمان دبیرستانی بود ،با خوشحالی به خانه آمد و گفت به شاه
تیر زدند .چون میدیدم داییام خوشحال است ،من هم که خیلی
او را دوست داشتم ،خوشـ ــحال بودم .اولین واکنش ذهنی من به
مسـ ــأله همین بود .در واقـ ــع مهر ذهنیت سیاسـ ــی من همانجا
خورد .در دورهای که من دانشـ ــجوی دانشکده هنرهای زیبا بودم،
فضا کامالً سیاسی و ملتهب بود .شـ ــاید نسل جدید ندانند که در
زمان ما چقدر فضای سیاسـ ــی بسـ ــته بود .در دورهای که ما درس
میخواندیم ،خواندن کتابـ ــی از صمد بهرنگی یا جالل آلاحمد
ممکن بود برای افراد مشکل به وجود بیاورد و کارشان را به زندان
بکشاند .تحرکات سیاسی در آن زمان عمدتاًچپ بود .البته چپ با
گرایشهای مختلف .در فضاهای دانشگاهها نیروهای مذهبی در
حال گسترش بودند .چیزی که در این میان اهمیت داشت ،فضای
موجود برای گفتوگو بود .همه جریانهای انقالبی با هر عقیده و
گرایشی در کنار هم فعالیت میکردیم و در عین اختالف سلیقه با

