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آه!8
دیری ست کاین قصه گویند

از بَِر شاخه، ُمرغی پریده
مانده بر جای از او، آشیانه

)نیما/ افسانه(
امیرحس��ین فردی که من، او را - به دالیلی نامعلوم- همیشه امیر 
فردی صدا می زدم؛ هم والیتی من بود. روس��تازاده و س��اده دل بود. آن 
صفاِی خوش روس��تایی را تا َدِم آخر عمر، در خودش حفظ کرده بود. 
این روس��تازادة موسپید، چه خوش درخشید و چه زود شتافت به دیار 
باقی. راستی، رفتنش ناگهانی بود و غمی غریب داشت این رفتِن عجیب 

و ناگهانی اش.
امیرحس��ین بی تردید یکی از تأثیرگذارترین چهره های درخشان 
ادبیات کودک و نوجوان کشور بود و است و خواهد بود. مثل رودخانه ای 

سخن دوست

یادداشتي از جعفر ابراهیمي )شاهد( 
در رثاي امیرحسین فردي

مثل رود جاري
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که م��ی رود و همچنان زالل و پاک، جاری اس��ت. 
نخستین بار وقتی دیدم او را، زمانی بود که سردبیری 
مجلة کیهان بّچه ها را به عهده گرفته بود. من پیش 
از آن، ب��ا کیهان بچه ها همکاری داش��تم. در زمان 
مسئولیت آقای داریوش نوروزی، که البته بار اصلی 
کارهای نش��ریه به دوش دوست گران مایه ام وحید 
نیکخ��واه آزاد بود. این دوس��تان وقتی که از کیهان 
بچه ه��ا رفتند و مرحوم فردی مس��ئولیت آن را به 
عهده گرفت، من ش��ش هفت ماهی پ��ا به کیهان 
نگذاش��تم. حقیقت این بود که م��ن آقای فردی را 
خوب نمی ش��ناختم و قلباً، تمایل��ی به همکاری با 
کیهان بچه ها نداش��تم. تا اینکه یکی از دوستان به 
گمانم مرحوم علیرضا آقاباالیی بود که به من گفت: 
»آقای فردی، مردی نازنین و خوب اس��ت. بیا یک 
روز بروی��م کیهان تا تو را با وی آش��نا کنم.« رفتم 
و دی��دم آن تصورات ذهنی که از دور از او داش��تم، 
کاماًل نادرست بوده است. فردی در همان دیدار اول، 
حسابی تحویلم گرفت و دوستی ما آغاز شد. مسئولیت 
ش��ورای شعر مجله را به من سپرد. حدود یک سال 
این مس��ئولیت را به دوش داشتم تا اینکه دوستان 
دیگری از ش��اعران جوان جذب مجله ش��دند و من 
این مسئولیت را به یکی از جوان ترها سپردم و خود 
به صورت عضوی ساده از اعضای شورای شعر مجله 
باقی ماندم. سال های سال، شعرها و داستان هایم در 
کیهان بچه ها چاپ می شد. باید صادقانه اعتراف کنم 
که آن سال ها- به خصوص سال های جنگ- بهترین 
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دوران برای رشد و تعالی ادبیات کودک و نوجوان 
در ایران بود. من این دوران را به دوران ش��یدایی 
یاد می کنم. آقای فردی، در آن زمان چنان بستر 
مناس��بی در مجلّة کیهان بّچه ها فراهم آورده بود 
که نویس��ندگان، ش��اعران و تصویرگران زیادی 
با اندیش��ه ها و عقاید جورواجور جذب این مجله 
می ش��دند. من این نکته را همیش��ه گفته ام و باز 
می گویم که در آن زمان- در آن دوران ش��یدایی 
من و هم نس��النم- مجلة کیهان بّچه ها مثل یک 
دانش��کدة ادبیات کودک و نوج��وان بود که افراد 
زی��ادی را در ش��عر و قص��ه و تصویرگری تربیت 
کرد و تحویل جامع��ه داد. ما بهترین تجربه های 
خودمان را در آن دوران و در مجلة کیهان بچه ها، 
از س��ر گذراندیم. این حرکت بزرگ و این تحول 
سترگ در ادبیات کودک و نوجوان کشور، میّسر 
نبود ُجز با تالش های صادقانة مرحوم امیرحسین 

فردی در آن زمان.
آن دوران درخشان، متأسفانه پس از یک دهه 
و اَندی، به تدریج کم رنگ و کم سوتر شد، تا اینکه 
پای بسیاری از ما به کلی از کیهان بریده شد. در 
آن زمان، کس��ی و نهادی از آقای فردی به خاطر 
زحمت هایش در آن یک دهه و اندی، تشکر نکرد 
و تجلیل��ی از او به عمل نیاورد. هرچند بس��یاری 
از دس��ت اندرکاران ادبیات ک��ودک و نوجوان، آن 
مرح��وم را به دلیل وضعیت نامناس��بی که بعدها 
پیش آمده بود، مورد نکوهش و انتقاد قرار دادند. 

ای��ن دوران رک��ود و کم کاری در کیهان بچه ها بای��د روزی مورد نقد و 
بررس��ی و مطالعه دقیق قرار بگیرد تا معلوم شود که چه عواملی باعث 
به وجود آمدن آن وضعیت شد و چه پیش آمد که آن دانشکدة ادبیات 

کودک و نوجوان به دبیرستان و مدرسه تبدیل شد؟
پس از پایان دورة درخشان کیهان بچه ها، پای من نیز چون دیگران 
از کیهان بچه ها بریده شد؛ هرچند که رشتة دوستی من و مرحوم فردی 
هرگز پاره نشد و دوستی ما همچنان برقرار ماند. هر از گاهی زنگی به هم 
می زدی��م یا گاهی من پیش او می رفتم و از نزدیک می دیدمش. دیدار 
او همیش��ه برای من سرشار از خوشی و شوخی و خنده بود و همراه با 

تشویق های گرم او برای ادامة کارم و شروع یک کار تازه.
امیرحس��ین فردی عالوه بر مس��ئولیت در کیهان بچه ها، کارهای 
ب��زرگ دیگری نیز کرده بود و می کرد. او س��هم بزرگ��ی در راه اندازی 
حرکت های فرهنگی خاص داش��ت. مث��ل بنیان گذاری حوزة هنری و 
مسئولیت اخیر او در مرکز آفرینش های ادبی حوزه، البته بنده در این 
بخش ها هیچ گونه همکاری با وی نداشتم، ولی کارهای ایشان را همواره 
می ستودم. بزرگ ترین کار او راه اندازی نهضت داستان نویسی بچه های 
مسجد بود که پیش از انقالب در مسجد جواداالئمه)ع( به راه انداخت. 
او در نشس��ت هایی که با نوجوانان و جوانان نویس�نده در این مس�جد 
داش��ت، راه های تازه ای پی�ش پای آن ها می گشود. نویسندگان زیادی 
را تربیت کرد. یادم می آید وقتی یکی دو بار از من دعوت به عمل آورد 
که در جمع آن ها در مسجد جواداالئمه)ع( شرکت کنم و برای بچه ها 
حرف بزنم، دیدم و متوجه ش��دم ک��ه آقای فردی چه نقش مهمي در 
این حرکت بزرگ فرهنگی داش��ته است. هرچند باز هم کمتر کسی و 
نهادی و سازمانی- چه دولتی و چه خصوصی- از این کار بزرگ تجلیل 
کرد. فقط یک بار در جش��نوارة کتاب ک��ودک و نوجوان کانون پرورش 
فکری که بنده دبیری آن را به عهده داش��تم، میزگردی ترتیب دادم و 



11

از آقای فردی و دو سه تن از همراهان اصلی او در مسجد دعوت کردم 
که بنش��ینند و دربارة خودشان و کارهایشان حرف بزنند و از بچه های 

مسجد بگویند که گفتند و مورد استقبال قرار گرفت.
راه اندازی جایزة ش��هید غنی پور از دیگر کارهای بزرگ آقای فردی 
بود. این جشنواره هر سال برگزار می شود و اگرچه بنده هیچ وقت با این 
جشنواره هم�کاری نداش��ته ام و آشنایی اندک�ی با نحوة برگ�زاری آن 
دارم، اما می دانم که این کار، کار بزرگی اس��ت و خدمتی است به رشد 

ادبیات کودک و نوجوان در ایران.
چند ماه پیش که مادر بزرگوار آقای فردی به رحمت خدا رفت، من 
در ختم آن مرحومه شرکت کردم و از آقای فردی گالیه کردم که چرا 
ما را فراموش کرده است. چند روز بعد به من زنگ زد. کمی افسرده حال 
بود. بیش از شصت سال در کنار مادر زندگي کرده بود و حاال از دست 
دادنش، افسرده خاطرش کرده بود. گفت: »جعفر دیگر رهایت نمی کنم. 
هر ماه کارهایت را پیگیری می کنم و از تو می خواهم که کارهای بزرگی 
بکنی و من از تو حمایت خواهم کرد.« دست اجل اّما آمد و او را برد و 
او نتوانست مرا رها نکند. مرا رها کرد و رفت. مرگ او بی تردید برای من، 
از نظر روحی، ضربة سختی بود و زنگ خطری بود به من و هم نسالنم 
که به هوش باش��یم و بدانیم که نوبت ما نیز نزدیک اس��ت و ما هم در 
سراش��یبی زندگی قرار گرفته ایم. پس باید بیشتر از حال یکدیگر آگاه 
باشیم و قدر یکدیگر را بدانیم. فردی انسانی آرام و کم حرف بود. هرگز 
نشنیدم که پشت سر کسی بد بگوید. او یک روستازاده بود. هم والیتی 
م��ن بود. یکی از بهترین تکیه گاه های ادبیات کودک و نوجوان بود و از 
کسانی بود که نیروهای جوان و تازه نفس را با تمام وجود تشویق می کرد 
و به س��وی ادبیات کودک و نوجوان راهنمایی می کرد. یادش گرامی باد 

و روحش شاد.
یازدهم اردیبهشت 1392  
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گزیده اي از سرمقاله هاي امیرحسین فردی در 
کیهان بچه ها به انتخاِب مریم فردي

آي كيهان بچه ها!
اشاره

شـاید دیگر کسي آخرین روزهاي مرداد 1361 را به یاد نیاورد، شاید 
خیلي از آدم هاي آن موقع دیگر نباشند، شاید رنگ شهر عوض شده 
باشد، شاید خیلي از ساختمان ها و خیابان ها و درخت ها از بین رفته 
باشـند. اما خاطره ها هرگز از بین نمي روند. آن ها همیشه جایي براي 
خـود مي یابند. شـاید االن خاطرة آن بعد از ظهر گـرم را تنها بتوان 
در دیوارهاي سـاختمان قدیمي کیهان، یا سنگ فرش هاي رنگ و رو 
رفته، یا حتي میزهاي فرسـودة دورانداخته شـده، پیدا کرد. شـاید 
تنها همین ها باشـند که آن جوان میان قد، با موها و ریش هاي سیاه 
و چشـم هاي میشي و شـرمگین را به یاد بیاورند. جواني که با کیف 
چرمین زیربغل، پرسـان پرسان خودش را به مؤسسة کیهان رسانده 
بود تا عهده دار هدایت تنها نشریة کودك و نوجوان آن سال ها بشود. 
از شهریور همان سال مشغول به کار شد. تا 31 سال بعد، اتوبوس هاي 

سخن آشنا
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خط میدان امام خمیني، درخت ها، باغچه ها و سنگ فرش هاي خیابان 
باغ ملي هر روز شـاهد عبورش بودند که ذکر گویان و سالنه سالنه به 
سوي تحریریه مي رفت تا بعد از خوردن یك استكان چاي و خواندن 
روزنامه، مشغول نوشتن شـود. به عنوان یك سردبیر مي بایست هر 
هفته در مجله یك سرمقاله مي نوشت. نوشتن این مقاالت، فقط رفع 
تكلیفي کارمندانه نبود؛ احساس تكلیفي بود که بر دوش مي کشید تا 
پدرانه در کنار کودکان سرزمینش بنشیند و با سرانگشت، نگاهشان 
را به سـوي روشـن ترین نقطة هستي بگرداند. سرشـان را به سینه 
بچسباند و برایشـان بگوید که چگونه هوشیارتر باشند و از دام هاي 

پیش رو برهند و از زندگي به سالمت عبور کنند. 
روزگاري که موهایش دیگر سـیاه نبودند و چشـم هاي میشـي اش، 
کم سـوتر شـده بودند، تصمیم گرفت تمام این سرمقاله ها را در یك 
مجموعه گردآوري کند تا یادگاران عزیز عمر گذشته اش را از دست 

ندهد؛ ولي افسوس که نقطة پایان عمر بر او هم پوشیده بود. 
این وظیفه را بر عهده گرفتم و حدود 850 سرمقالة او را در طول 32 
سـال سـردبیري کیهان بچه ها جمع آوري کردم. تعدادي از آن ها را 
تقدیم یادگار عزیز او، جشـنواره شهید حبیب غني پور و کتاب ویژة 

آن مي  کنم. باشد که روح پاکش از ما راضي باشد. 

اول سال و اولین شماره
س��ال نو آغاز شده اس��ت. بیش از چند هفته از تولد آن نمي گذرد. 
اکنون آسمان ش��هر و روستایمان شسته و شفاف است. باد بهار، با 
ش��تاب از روي قله هاي سفید کوهستان ها و سینة سرسبز دشت ها  
مي گذرد و خبر بیداري زندگي را در همه جا پخش مي کند. طبیعت 
زبان باز کرده است، حرف مي زند، خمیازه مي کشد، لبخند مي زند و 
به ما سالم مي  دهد. الزم است که ما هم سالم کنیم و لبخند بزنیم، 
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آن قدر که بفهمد ما هم او را دوست داریم. 
نکتة دیگر برنامة تحصیلي خود ماست. همان طور 
که مي داني، خرداد ماه، پایان یک سال تحصیلي 
اس��ت؛ بنابراین باید از فرصت استفاده کنیم و 

آمادة امتحانات آخر سال بشویم. 
و  آخرین نکته، شهادت شهید حبیب غني پور، 
یکي از نویس��ندگان کیهان بچه ها، در روزهاي 
آخر سال 65 اس��ت. حتماً با نام آن شهید، در 
صفحة »شغل آیندة شما چیست« آشنا شده اید. 
شهید غني پور یکي از نویسندگان خوب مجله 
ب��ود. مطالبي که او تهیه مي ک��رد، خوانندگان 

بس��یاري داش��ت. دربارة آن ش��هید، در صفحة خ��ود او مطالبي را 
خواهید خواند. در اینجا از فرصت اس��تفاده مي کنیم و شهادت آن 

برادر عزیز را به خانوادة محترمش تبریک و تسلیت مي گوییم. 
1366/1/18

صدایي که مي شنوم 
صدایي مي ش��نوم. صدایي به نرمي یک نفس، به بلندي یک پرواز و 

به لطافت یک نسیم. 
صدای��ي که فرمان درک آن را از دل مي گیرم، نه از مغز. صدایي که 
با آواز سبزه ها و خندة غنچه ها همراه است. من مي شنوم که کسي 

مي گوید: »من هستم، هستم، هستم،...«
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کنار یک درخت ایستاده ام و زندگي سبزش را تماشا مي کنم. صدا، 
البه الي برگ هایش طنین انداخته است. آهسته مي گویم: 

- هي بیدار شوید. برگ هاي سبز، ساقه ها، جوانه ها! بیدار شوید و به 
این صدایي که مي شنوم، گوش کنید!

نگاه مي کن��م، خوِب خوب. برگي کوچک از خواب بیدار مي ش��ود. 
پیل��ه اي رویش تکان مي خورد. صدایش را مي ش��نوم. به نرمي یک 
نفس است. به بلندي یک پرواز و به لطافت یک نسیم. مثل صداي 
باران اس��ت، وقتي که در ابرها مي مان��د و نمي بارد. مثل صداي باز 

شدن غنچه هاست. 
پیله ترک مي خورد، برگ مي خندد. کرمي کوچک، سرش را از پیله 
بیرون مي آورد. دنیا را تماش��ا مي کند و بعد ب��ا دو بال جادویي، پر 
مي کش��د و پ��رواز مي کند. صداي پروازش در گ��وش من و درخت 

مي پیچد که مي گوید: »من هستم، هستم، هستم...«
همة برگ ها از همهمة آوازش بیدار مي شوند. 

کنار درخت، روبه روي س��ایة خودم مي نش��ینم و مي گویم: »دیدي 
که درس��ت شنیدي؟ این صداي یک تولد بود.« و آن وقت با خودم 

زمزمه مي کنم: 
- من هستم، هستم، هستم... 

1368/5/31

پدرم در باران رفت 
)از یادداشت هاي نرگس( 

ام��روز هم با صدایش از خواب بیدار ش��دم. ب��ا صداي نمازش. یک 
ج��وري نماز مي خواند که آدم هم مي ش��نود و هم نمي ش��نود. هم 
بیدار مي شود و هم بیدار نمي ش��ود. به اخالقش واردم. مي دانم که 
مخصوصاً این جوري مي خواند. نه خیلي بلند که وحشت زده از خواب 

بپریم و قلب مان گرومپ گرومپ بتپد و نه آن قدر 
آهسته که اصاًل نشنویم و بیدار نشویم و نفهمیم 

که صبح شده است. 
پدرم عاشق صبح است. عاشق آن نسیمي که عطر 
ناش��ناخته و دل پذیري دارد و عاش��ق آن آخرین 
س��تارة شب که آن قدر مي ماند و چشمک مي زند 

تا خورشید طلوع کند و او هم قاطي صبح شود.
 موقع رفتن دلم خواس��ت ببینم��ش، به او صبح 
به خیر بگویم و صورتش را ببوس��م. اما رفته بود. 
پنجره را باز ک��ردم. باران مي بارید؛ ریز ریز اطراف 
چراغ تیر برق دیده مي شد. هوا مه آلود بود. صداي 
پاهاي پدرم را شنیدم. به کوچه نگاه کردم. داشت 
مي رفت س��رکار. صداي پاهایش هم، مثل صداي 
نمازش بود؛ مهربان، تنه��ا و دور. آن قدر نگاهش 
کردم که توي مه گم ش��د، دیگ��ر ندیدمش، اما 

صداي پا و صداي نمازش در گوشم بود. 
باد قطره هاي باران را به صورتم زد. خواب از سرم 
پرید. باد، بوي صبح و باران را با هم داشت. نفس 
عمیقي کشیدم. پنجره را بستم و برگشتم. سجادة 
پدرم گوشة اتاق بود و صدایش در سرم مي پیچید؛ 

صداي نرم و مهربانش!
1383/10/15

سایه سار پرنده ها و پروانه ها 
امس��ال هم مثل پارس��ال، مثل 24 سال گذشته، 
باید دربارة س��الگرد انتشار کیهان بچه ها بنویسم، 
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اما امسال با سال هاي دیگر فرق مي کند. امسال 
باید بنویس��م »کیهان بچه ها پنجاه ساله شد!« 
سال هاي پیش، هر وقت به پنجاه سالگي کیهان 
بچه ها فکر مي کردم، دلم یک جوري شور مي زد، 
مي ترسیدم که پنجاه سالگي کیهان بچه ها برسد 
و من به خاطر مسئولیتي که دارم، مجبور بشوم 
در این باره بنویسم. حاال آن لحظه هاي دشوار و 

سخت نوشتن رسیده است. باید بنویسم. 
... دیروز همکارانم آمدند باالي س��رم ایستادند 
و ش��وخي جدي گفتند: »دیر ش��ده، بنویس!« 
نگاهش��ان کردم. خودم مي دانس��تم دیر شده، 
ام��ا نمي توانس��تم بنویس��م. دس��تم مي لرزید، 

نمي دانستم از کجا ش��روع کنم. این ها را به همکارانم نگفتم، بغضم 
گرفت و س��رم را انداختم پایین. آهس��ته از کنارم دور ش��دند، البد 

فهمیدند که چه حالي دارم!
نمي شود که ننوشت، هر چند که دشوار باشد. شغل من نوشتن است. 
من نویسند ة کیهان بچه ها هستم. 24 سال است که براي این مجله 
مي نویس��م؛ 24 سال! خداي من چه زود گذشت! انگار دیروز بود که 

آمدم کیهان. مرداد 1361، پرسان رسیدم اینجا. 
انگار دیروز بود. چه زود گذشت آن سال ها! من و کیهان بچه ها با هم 
پیر شدیم. نه، کیهان بچه ها بدون آنکه پیر بشود، عمر کرده، اما من، 
نه! موهایم سفید شده، دندان هایم ریخته، آن کسي که در مرداد 61، 
پرسان پرس��ان خودش را به دفتر کیهان بچه ها رساند، خیلي عوض 

شده. مشکل شناخته مي شود. 
آي کیهان بچه هاي عزیزم، چه زود گذش��ت آن سال ها! یادت هست 
آن روزهاي نفس گیر بمباران و موشک باران که میزهاي تحریریه را به 
زیر زمین کشاندیم و کار را تعطیل نکردیم؟ کیهان بچه هاي خوبم آن 
روزها، همکاران هنرمند تو، جذاب ترین قصه ها را نوشتند و زیباترین 
ش��عرها را س��رودند و به صفحات صمیمي تو سپردند تا به کودکان 
و نوجوانان این س��رزمین هدیه کني و راز و رمز پایداري را به آن ها 
بیاموزي. چه روزهایي بود آن روزها و چه قدر س��رت ش��لوغ مي شد. 
خیلي ها صمیمانه، هنر خود را تقدیمت مي کردند تا به بچه ها برساني. 
دلم براي آن ها تنگ مي شود. دلم براي آن هزاران کودک و نوجواني 
که 24 سال پیش این نوشته ها را مي خواندند تنگ مي شود. االن آن ها 
کجا هس��تند، چه مي کنند، چند س��ال دارند؟ البد آن ها هم کم کم 

موهایشان سفید مي شود، دندان هایشان مي ریزد و پیر مي شوند.
1384/10/6
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حبی��ب بیدارغنی پور در محلة »جی« � حاجیان � واقع در جنوب 
غربی تهران به دنیا آمد. پدرش کاسب محل و مادرش معلم قرآن 
جلس��ات مذهبی بانوان بود. چهارده س��الگی اش مصادف با وقوع 
انقالب ش��د و او به عضویت مس��جد جواداالئّمه)ع( که روبه روی 
منزل آن ها بود، درآمد و فعاالنه در نشس��ت های قصه خوانی و نقد 

داستان آن محفل معنوی شرکت جست.
اولین داستانش س��ال 1359، با عنوان»انشاء« در نشریة »سوره، 
بچه های مس��جد« به چاپ رسید و باعث ش��د تا حبیب گام های 
جدی تری به سوی داستان نویسی حرفه ای بردارد، اما شروع جنگ 
او را روان��ة جبهه ها کرد، در چند حملة بزرگ ش��رکت نمود و در 
عملیات »مسلم بن عقیل« از ناحیة هر دو پا به شدت مجروح شد 
و در بیمارس��تان تبریز بستری ش��د. بعد از مدتی با بهبود نسبی 
ب��ه تهران برگش��ت، ولی تا موقع ش��هادت همچنان یک پایش را 

می کشید.
س��ال 1362 دیپلم گرفت و به عنوان معلم در مدرس��ة راهنمایی 

شهيدحبيب بيدار غنی پور 
زندگی و آثار

)1344-1365(

چراغ راه
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ش��هید چمران در حوالی راه آهن تهران مش��غول تدریس دروس 
دینی و ادبیات شد. هم زمان با تدریس، در مجله های »رشدجوان« 
و »کیهان بچه ها« ش��روع به نوشتن کرد. س��ال 1364 در رشتة 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد و ضمن 
تحصیل و نوش��تن بیش��ترین داس��تان هایش در همین سال، در 
عملیات والفجر هش��ت )فتح فاو، بهمن ماه 64( شرکت کرد. سال 
65 در دو عملی��ات کرب��الی 1 و 5 حضور مؤثر و فعال داش��ت و 
سرانجام در مراحل پایانی عملیات کربالی 5 در شلمچه به دیدار 

معشوق شتافت.
نقش س��ازنده  و اثرگذار ش��هید غنی پور از نظ��ر منش اعتقادی و 
انس��انی و سلوک واالی ادبی و هنری در مسجد جواداألئمه)ع( به 
قدری بود که نام آوران این جریان مهم داستان نویسی در دهه های 
اخیر بر آن شدند که هر سال در جشنواره ای به نام ایشان بهترین 

کتاب سال را در چهار حوزه انتخاب نمایند.
با توجه به دوران کوتاه نویسندگی این شهید، بیشتر آثار به جا مانده 
از این نویسندة جوان و شوریده سر، عبرت آموز و همت برانگیز است.
حبیب ضمن کار مطبوعاتی و نوش��تن مطالب آموزندة فراوان در 
قالب ه��ای مختلف مطاب��ِق ذوق و ذائقة ک��ودکان و نوجوانان در 
نشریات، دست نوشته های مفّصلی در زمینة تخصصی ادبیات مثل 
داس��تان زال و رودابة ش��اهنامه، مقالة ناتمام��ی دربارة جالل آل 
احم��د، چندین طرح کوت��اه و بلند داس��تانِی نیمه تمام، طرح دو 
داس��تان مصّور از حکایات قدیمی، نوزده داس��تان کوتاه منتش��ر 
نش��ده، چند داس��تان برای کودکان، یک رم��ان نیمه تمام، چند 
طرح رمان، بازنویس��ی چند داس��تان از کلیل��ه و دمنه، تحقیقی 
دربارة شهر تبریز و تعداد زیادی گزارش از مناطق جنگی از خود 

به جای گذاشته است.

کتاب »س��فر جن��وب« )81( که بعده��ا با نام 
»جبهة جنوب« )سوره مهر، 86( به چاپ رسید، 
در اص��ل از خاطرات مکتوب و یادداش��ت هایی 
فراهم آمد که شهید آن ها را  از تاریخ 63/9/14 
تا 65/4/25 در شش دفترچه نگاشته بود که به 
هم��ت دفتر ادبیات و هنر ادبیات و هنر مقاومت 
ح��وزة هنری و تالش مخلصان��ة احمد دهقان � 
یکی از دوستان شهید � گردآوری و منتشر شد.
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 آثار حبیب
الف: عموسبدی، مجموعة نوجوان

        )تهران، رویش، 1368، چاپ اول(
کت��اب ح��اوی چه��ار داس��تان ب��ا نام ه��ای: 
»عموسبدی«، »صندوق« ، »لب کلفت« و »یک 
آش��یانه، دو پرستو« است که س��ه داستان آن 
ارتباط��ی با جن��گ ندارند؛ اما یک آش��یانه، دو 
پرس��تو داس��تان نوجوان رزمنده ای است که از 
ناحیة س��ینه زخم بدی برداشته است. او سعی 
می کند از میان نیروهای دشمن خود را به سمت 

نیروهای خودی بکشاند.
وی در این بین یک سرباز عراقی را اسیر می کند. 
اس��یر، رزمندة ایرانی را ب��ه دوش می گیرد و در 
حالی که خود زخمی اس��ت، به سوی نیروهای 
ایرانی پیش می آید. نوجوان که دانش آموز کالس 
دوم راهنمایی است، در بین راه بیهوش می شود، 
ولی سرباز عراقی به هر زحمتی که شده، او را به 
سنگرهای رزمندگان ایرانی می رساند و هر دو از 

مرگ نجات می یابند.
از قص��ة عموس��بدی فیلمی ب��ه تهیه کنندگی 
مهرداد غف��ارزاده و کارگردان��ی محمد ابراهیم 
معّیری س��اخته شده، که در ابتدا و انتهای فیلم 

زندگی حبیب گنجانده شده است.
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 ب: ُگل خاکی، مجموعه داستان
       )تهران،رویش، 1368، چاپ اول(

از هفت داستان این مجموعه جز دو داستان: »شفق« و »مولود شب 
قدر« که در ارتباط با جنگ نیستند، بقیه هر کدام به نوعی به موضوع 

دفاع مقدس پرداخته اند.
»شکار در آسمان روشن«، حکایت نوجوانی است که به خاطر بیماری 
مادرش از جبهه به خانه بازمی گردد و او را برای مداوا به بیمارستان 

می برد.
»کاکاصالح«، تالش جهادگران و بسیجی ها درکردستان و ارتباط آنان 

با مردم این مناطق را به تصویر می کشد.
»کانال«، حکایت ش��هادت یکی از فرماندهان جبهه های نبرد است، 

در حالی که افراد در حال حفر کانال براي حمله به دشمن هستند.
»ُگل خاکی«، روایت گر ایثار، اخالص، عشق و محبت پیرزن محتاجی 
است که باوجود نیازمندی ش��دیِد خودش، برای رزمندگان، کاله و 

شال گردن تهیه می کند.
»کبوترها می گریند«، بازنماِی حال و هوای نوجوانی است که با وجوِد 
اشغال خرمش��هر از س��وی ارتش عراق، همچنان برای دانه دادن به 

کبوترهایش که بسیار به آن ها عالقه دارد، به خرمشهر می رود.
نویس��نده، همراه این نوجوان، خواننده را ب��ه کوچه پس کوچه های 
ویران ش��دة ش��هر می کش��اند و افق های جدیدی از اوج خصومت و 

بی رحمی دشمن را در برابر دیدگان او می گشاید.
این کتاب در نخستین دورة جشنوارة »انتخاب کتاب دفاع مقدس« از 

سوی کمیتة داوری در بخش استان مورد تقدیر قرار گرفت.
آقای خسرو باباخانی این اثر را با عنوان»ُگل افالکی در زمین خاکی: 
نقدی بر مجموعة داستان ُگل خاکی« در »کتاب حبیب: ویژة سومین 

کتاب سال شهید غنی پور« مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
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داستان

خورشید از میان ابرهای پراکنده مسی رنگ که سرتاسر افق را پوشانده 
بود به طرف کوه های پربرف غرب حرکت می کرد.

هوا سوزشی مختصر داشت و باد گه گاه می وزید و شاخه های درختان 
بی برگ را تکان می داد.

رضا باعجله می دوید. فقط به پادگان فکر می کرد. دوس��ت داش��ت 
قدم هایش به بلندی درخت های چنار باشد تا زودتر به پادگان برسد. 
غرش مسلس��ل های انقالبیان فضای ش��هر را پر کرده بود. مردم در 
جنب وجوش بودند. همه دور میدانی که در س��مت غربی آن پادگان 

واقع شده بود به انتظار ایستاده بودند.
� پس چرا نیروهای انقالبی نمی آیند؟

� آمده اند، ولی کم هستند... در جنگل گیر افتاده اند.
� بیچاره سربازا... االن گاردی ها همه شان را می کشند.

� بابا حق ش��ان اس��ت... مگر امام نگفته از پادگان ها فرار کنند... چرا 
ایستاده اند.

ناگه��ان در نگاه حیرت زده مردم، س��ربازی که کاله س��ربازی اش را 

فشنگ
طرح داستان منتشر نشده اي

از حبیب بیدار غنی پور
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در جیبش گذاش��ته بود از پش��ت میله های پادگان ب��اال آمد و خود 
را به خیابان رس��اند. مردم با هیجان او را تشویق کردند. پشت سر او 
سربازان دیگری خود را از میله های پادگان باال کشیدند و به خیابان 
فرار کردند. موج س��وت و فریاد و تکبیر م��ردم میدان کوچک را فرا 
گرفته بود. الستیک های تریلی را در وسط خیابان آتش زده بودند و 

دود غلیظ آن فضای میدان را پوشانده بود. 
رضا به میدان رس��ید. باعجله به طرف پیرمردی که به عصای چوبی 
خود تکیه داده بود و با نگرانی به رفت وآمدهای مردم خیره شده بود 

نزدیک شد و بریده بریده گفت:
� بابا جان، آن هایی که اسلحه دارند و می جنگند کجا هستند؟

پیرمرد با هیجان عصایش را به س��وی میله های نقره ای رنگ پادگان 
گرفت و در حالی که چشمانش روی درختان چنار پادگان می چرخید 

گفت:
� آنجا... پشت میله ها... میان جنگل هستند. چه کارشان داری؟

رضا دیگ��ر مهلت نداد و به طرف میله ها دوی��د. جلوتر از او خیلی ها 
نزدیک میله ها ایستاده بودند، اما کسی جرئت نزدیک شدن را نداشت. 
ناگهان دویست متر آن طرف تر، که میله ها به دیوار آجری خاک گرفته 
سیاه متصل می شد، دیوار پادگان فرو ریخت و گردوخاک غلیظی به 
هوا برخاست. رضا همراه کسانی که در نزدیکی میله ها منتظر بودند، 
به طرف دیوار فروریخته هجوم بردند، ولی صدای رگباری بلند آسمان 
را ش��کافت. همه روی زمین خوابیدند. رضا هم خوابید. جوانی که در 
دستش کوکتل مولوتف بود، با خشم و عصبانیت بلند شد و فریاد زد:

� چرا خوابیدید، یاا... بلند شین باید به پادگان حمله کنیم.
کبریتش را آتش زد و به س��ر کوکتل مولوتف گرفت. فتیلة شیشه به 
تندی شعله ور گردید. جوان با فریادهای تکبیر به طرف دیوار فروریخته 
یورش برد. بقیه هم پش��ت سرش دویدند. وقتی که به دیوار نزدیک 

ش��دند، مردی را دیدند که صورتش را با پارچه ای 
پوش��انده بود و قطارهای فش��نگ روی سینه اش،  
ابهت خاصی به او داده بود. مرد با حرکت دس��ت 

فرمان داد بیایید... و بعد فریاد زد:
� بچه ها دیگر چی��زی نمانده، حمله کنید... آن ها 

دارند از جنگل عقب نشینی می کنند.
رضا به هم��راه مردم داخل پادگان ش��دند. وقتی 
از دی��وار فروریخت��ه گذش��تند، پن��ج ش��ش نفر 
آن طرف ت��ر به دیوار بلند و تاریکی رس��یده بودند 
که از درخت های چنار تبریزی درس��ت شده بود. 
درخت های چنار تبریزی البه الی هم کاشته شده 

بودند.
موتوری که با س��روصدای بلند کار می کرد رضا را 
متوجه خود کرد. برگشت. جرثقیل ارتشی را دید 
که روش��ن بود. خوب که دقت ک��رد فهمید مرد 
مس��لح چطور دیوار را خراب ک��رده بود. کمی به 
جرثقی��ل با دقت نگاه کرد. آرام به طرفش حرکت 
کرد و از پله های آن باال رفت. کسی داخل ماشین 
نبود. به تندی داخل ماشین نظری انداخت. ناگهان 
تمام بدنش داغ شد. سرش درد گرفت. با عجله از 
پله های ماشین پایین آمد و دستی به جیب کتش 
زد. با خود گفت: »اگر گم بشود چی؟« از خودش 
خجالت کشید اصاًل یاد فشنگ ها نبود، دستش که 
به جیبش خورد خیالش راحت شد. قوطی کوچک 
فش��نگ در جیبش بود. ان��گار آب خنکی رویش 
ریخته باشند. خوشحال شد. ولی این خوشی او زیاد 



24

دوام نداشت... همه به سمت جنگل مي دویدند.
هوا داش��ت تاریک می ش��د. از البه الی درختان 
جنگل کمي از آسمان آبی رنگ، که کم کم تیره 

می گشت، دیده می شد.
صدای تیراندازی از دور و نزدیک شنیده می شد. 
رضا به داخل جنگل نگاه کرد. حاال جنگل تاریک 
تاریک بود. در انتهای درختان روشنایی خفیفی 

دیده می شد... با خود گفت:
� حتماً آن ها رفته اند به ته جنگل.

از دس��ت خ��ود عصبانی ش��د. خ��ود را مقصر 
می دانس��ت. مگر تا حاال جرثقیل ندیده بود که 
این طور دوروبر جرثقیل می چرخید. ش��اید هم 

جرثقیل ارتشی ندیده بود.
وارد جنگل ش��د. چند مت��ری راه رفت، صدای 
خش خش برگ های خشک درختان که زمین را 
پوشانده بود به دل رضا چنگ می انداخت. کمی 
دوی��د. صدای خش خش نیز تندتر ش��د. تندتر 
و تندت��ر دوید... این بار ص��دای رگبار گلوله ها را 
به قدری بلند و نزدیک ش��نید که احساس کرد 

گلوله ها از کنار گوش او رد شدند.
خود را فوراً به زمین انداخت. چند کالغ که روی 
ش��اخه های بلند درختان چن��ار بودند از صدای 
گلوله ترس��یدند و پر کش��یدند. رضا س��رش را 
کمی بلند کرد و به جلو نگاه کرد. تاریک تاریک 
بود. فقط در انتهای دیگر جنگل یک روش��نایی 
دیده می شد. آن هم یک ماشین ارتشی بود که 
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می سوخت. دیگر هیچ. صدای گلوله ها خیلی زیاد شده بود. فریادهای 
اهلل اکبر و صداي انفجارها تمام جنگل را پر کرده بود. رضا می ترسید. 
قلبش به شدت می کوبید. آب دهانش خشک شده بود. دستش را به 
جیب کتش زد. قوطی فش��نگ س��ر جایش بود. آن را درآورد. به آن 

خیره شد.
درس��ت یک س��اعت پیش بود که آن را گرفته ب��ود. اوس یحیی با 

ناراحتی می گفت:
� رضاجان، آخر این فشنگ ها خیلی خطرناک هستند... آدم می کشند.
به دنبال حرف اوس یحیی، حمیدآقا پسر بزرگ همسایه شان که تازه 

پایش به مسجد باز شده بود، گفت:
� آقارضا... فشنگ که بچه بازی نیست.

با نفرت به حمیدآقا نگاه کرد. دوست داشت هم قد او بود تا نه فشنگ 
بلکه یک اس��لحه هم از اوس  یحیی می گرف��ت و می رفت پادگان... 
حمیدآقا خیلی بزرگ بود. س��ربازی هم رفته بود، ولی هیچ موقع نه 
تظاهرات می رفت و نه کاری می کرد. بی خیال بی خیال بود. کاری به 

این کارها نداشت. رضا دوباره گفت:
� اوس یحیی تو را به خدا...

حلقه اشکی دور چش��مان اوس یحیی بسته شد. سفیدی چشمان 
آبی رنگش س��رخ شد. س��رش را پایین انداخت. شاید به یاد پسرش، 
احمد انداخته بود. احمد با رضا هم کالس بود. شاید اصرار رضا، او را 
یاد پسرش افتاده بود که چطور برای رفتن به تظاهرات اصرار می کرد.

احمد در هفده شهریور گلوله به سرش خورد و شهید شد.
رض��ا طاقت نیاورد. برای آخرین ب��ار به طرف اوس یحیی رفت. اوس 

یحیی جعبة کوچک فشنگی را به طرفش دراز کرد و گفت:
� بگیرش، ولی زیاد به پادگان نزدیک نش��و. همان نزدیکی ها بایست 

هرکس خواست و اسلحه داشت به او بده...

تمام جنگل تاریک شده بود. آتش گلوله ها شدید 
شده بود. رضا خنده اش گرفت. خنده دار هم بود. او 
فشنگ ها را گرفته بود که به نیروهای مسلح انقالبی 
کمک کند نه اینکه از ترس روی زمین دراز بکشد.

بلند ش��د. به ته جنگل نگاه کرد. دوس��ت داشت 
چش��مش را ببندد و بدود و وقتی که چشمش را 
باز کرد ببیند به آن طرف جنگل رسیده است، ولی 
امکان نداشت. شب ش��ده بود. ستاره ها یکی یکی 
در آس��مان چشمک می زدند و می درخشیدند. باد 
س��ردی در جنگل وزید و میان شاخه ها محو شد. 
ناگهان صدای خش خش پایی به گوش رضا رسید. 
احساس بدی کرد. فکر کرد که در پشت درختان 
سربازان شاه � گاردی ها � پنهان شده اند و آرام آرام 
به او نزدیک می شوند. ترسید، خواست فریاد بزند، 
ولی فایده ای نداشت. قوطی فشنگ را در دستش 
به س��ختی می فشرد. دوست داشت دستش تفنگ 
می شد و با آن این گلوله ها را به طرف سربازان شاه 
ش��لیک می کرد. به یاد احمد افت��اد. خیلی با هم 
دوس��ت بودند. به یاد آورد که سربازها با تیر چنان 
به س��رش زده بودند که فقط قس��متی از پوست 
سرش مانده بود. می ترسید. از مرگ می ترسید. یاد 
کالسش��ان افتاد. صندلی خالی خود را می دید که 
رویش گل گذاش��ته اند و روی تخته سیاه با رنگ 
قرمز نوشته اند: رضاجان رضاجان شهادتت مبارک.

صدای خش خش پا لحظه به لحظه نزدیک می شد. 
حتماً این س��رباز شاه او را شهید خواهد کرد. تمام 
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بدنش یخ زده بود. به یاد مادرش افتاد. در دلش 
مادرش را صدا زد.

� مادرجان...
شبح مردی را دید که اسلحه به دست داشت و 
البه الی درختان حرکت می کرد. سیاهی نزدیک 
و نزدیک تر شد. چشمانش سوخت و قطره اشکی 
بر صورتش جاری ش��د. ت��رس در تمام جانش 

نشسته بود. 
� دستا باال...

رضا از جایش جم نخورد.
� گفتم دستا باال وگرنه شلیک می کنم.

قدری صدا برایش آش��نا بود. ت��رس اجازة فکر 
کردن به او نمی داد. نیم خیز شد.

� پسرجان، اینجا چه کار می کنی؟
 صدا برای رضا آش��ناتر شد. تمام بدنش یخ زده 
ب��ود. ه��ر آن انتظار صدای ش��لیک گلوله ای را 

داشت ولي...
� رضاج��ان، مگ��ر نگفتم که فش��نگ بچه بازی 

نیست؟
رض��ا با تعجب برگش��ت. دس��تانش هنوز روی 

سرش بود.
� تو کی هستی؟

مرد جلوتر آمد، صورتش را با پارچه پوشانده بود.
� من را نمی شناسی؟ حمیدم.

رضا بیشتر تعجب کرد.
حمیدآقا!

باور نمی کرد. آخر حمیدآقا که...
حمیدآقا در روشنی ماه چهرة مبهوت رضا را دید.

� چی فکر می کنی؟
� آخر شما که این طوری نبودید!

� آره، خودم هم نمی دانم چطور ش��د. یک دفعه... و بعد دیگر چیزی 
نگفت.

رضا از ته دل خوش��حال شد. نمی توانست باور کند حمیدآقا هم به 
پادگان آمده و با سربازان جنگیده است. البته حمیدآقا وارد بود. چون 

دورة سربازی رفته بود.
... بعد به یاد فشنگ ها افتاد.

� راستی حمیدآقا من آمده بودم که فشنگ ها...
حمیدآقا حرف او را برید و گفت: »فش��نگ ها را برای خودت نگهدار. 
این فش��نگ ها که جنگی نیس��ت، این ها گازی هستند و فقط صدا 

دارند.« هر دو خنده شان گرفت.
رضا با تعجب پرسید: »شما از کجا فهمیدید؟«

� خ��وب وقتی از اوس  یحیی قوطی فش��نگ را گرفتم که به پادگان 
بی��اورم، توی راه در قوطی را باز کردم و فهمیدم فش��نگ ها جنگی 

نیستند. 
هر دو آرام از میان درخت ها گذشتند و به طرف ماشین ارتشی که در 

شعلة آتش می سوخت حرکت کردند.
صدای تیراندازی قطع ش��ده بود. از س��ربازان ش��اه هم خبری نبود. 

پادگان آزاد شده بود.
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داستان

فرماندة دسته، به آرامي سرش را از لبة کانال باال آورد و در تاریک و 
روشن هوا، نگاه تند و تیزي از زیر کاله خود به دشت انداخت؛ دشت 
ساکت و آرام بود. چاله هاي گود و سوخته از خمپاره، شانه به شانه هم 
روي زمین، دهان باز کرده بودند. خاک از شدت حرارت خشکیده بود.

س��رش را که از لبة کانال پایین کشید، کف کانال نشست. به سمت 
راست خود، به انتهاي کانال، که تا نزدیکي خاکریزهاي خودي کشیده 
شده بود، نظر انداخت. بعد رو کرد به بقیه بچه هایي که در سمت چپ، 
ستون یک، میان راهروي تنگ و تاریک کانال با بیل و کلنگ به انتظار 
ایستاده بودند و گفت: »از اینجا که تقریباً وسط کانال است، باید هر 
چه زودتر به س��مت راس��ت جلو برویم، کانال باید از حد خاکریزها 
بگذرد. اگر دیر بجنبیم کانال عراقي ها از جلوي ما رد مي ش��ود و به 
پش��ت خاکریزهاي خودي مي رس��د. آن وقت ه��م که مي دانید چه 
مي ش��ود! همة گردان به محاصره در مي آید. کار باید خیلي س��ریع 
انجام بش��ود. مي توانیم تا س��اعت هفت و هشت صبح به راحتي کار 
 کنیم. ش��ب هوا نس��بتاً خنک است و آتش دش��من هم سبک تر.«

كانال
 حبیب بیدارغنی پور
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فرمانده مکثي کرد تا نفسي تازه کند لبخند بر لبان 
خاک گرفته اش نقش بس��ت. با چشمان خسته و 
بي خواب��ش، نگاهي به بچه ه��ا انداخت و به آرامي 
 گفت:»... یا علي....! قربان دست هایتان! شروع کنید!«
بعد، آرام و خمیده، از میان بچه ها راهي باز کرد و 
به طرف انته��اي کانال حرکت کرد. ناگهان به یاد 
مطلب مهمي افتاد؛ برگشت و به برادر »رحمتي« 
 ک��ه جلوتر از هم��ه، زمین را مي ش��کافت، گفت:
- برادر رحمتي، حواس��تان باش��د! بچه ها سرشان 
را از کان��ال ب��اال نبرن��د. »س��یمینوف چي هاي« 
هس��تند! کمی��ن  در  دش��ت،  می��ان   عراق��ي، 

برادر رحمتي، با احترام س��ري ت��کان داد و دوباره 
مش��غول کار ش��د. صداي برخورد بیل و کلنگ با 
خاک، از میان کانال ش��نیده مي ش��د. خاک هاي 
کن��ده ش��ده از داخل کان��ال به می��ان چاله هاي 
خمپاره ها ریخته مي ش��د. از دور، ص��داي انفجار 
گلول��ة توپي در دل دش��ت منعکس ش��د و چند 
لحظ��ه پ��س از آن، مسلس��لي با ص��داي گرفته 
 و ضعی��ف، زنجی��ري از گلوله ه��ا را ره��ا ک��رد.

س��عید مشغول جابه جا کردن وسایل تدارکاتي در 
 گوش��ه اي از کانال بود که صداي فرمانده را شنید:
- س��الم، س��عیدجان! بچه ها دارن��د کانال جدید 
مي زنند. تشنه شان مي شود. برایشان آب جور کن.

- س��عید که مثل همیشه صورتش از لبخند موج 
برداشته بود، با شادماني جواب سالم فرمانده را داد 
و گفت: »دمشان گرم! االن یک آبي برایشان ببرم، 
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از آب تهران هم بهتر!«
فرمانده ادامه داد: »پس من مي روم پاي بي سیم، 

اگر کاري داشتي، آنجا هستم.«
س��عید، تدارکات گروه را به عهده داش��ت. فرز 
و چاپ��ک بود، با قد و قامتي ورزیده، چش��ماني 
تی��ز و بازیگ��وش، موهای��ي خرمای��ي و ریش 
کم پش��ت و نرمي هم صورتش را مي پوش��اند. 
همیش��ه مي گف��ت و مي خندید. ب��ا همه زود 
گ��رم مي گرفت و اخت مي ش��د. اولی��ن بار که 
مي خواس��ت به جبهه بیای��د، از خانه فرار کرده 
ب��ود از آن موق��ع به بعد، م��دام در جبهه بود و 
در عملیات مختلف شرکت کرده بود. گه گاه که 
گردان مرخصي مي داد، سري به تهران مي زد و 
فوري برمي گشت. دفعة قبل که براي مرخصي به 
تهران رفته بود، مادرش با ناراحتي پرسیده بود: 
»سعیدجان! چند س��ال مي خواهي توي جبهه 
بماني؟ بس اس��ت ننه، بیا و به من و پدر پیرت 
رحم کن همین فردا پس ف��ردا، باباي کارگرت 
بازنشسته مي شود تو تنها سرپرست ما هستي. 
 قربانت بروم! ننه جان، بیا و دیگر به جبهه نرو...«
 س��عید در جواب م��ادرش با خن��ده گفته بود:
»غص��ه نخور نن��ه جان! ان ش��اءاهلل جنگ تمام 
مي ش��ود و من بر مي گردم... تازه اگر من نروم، 

کي باید برود؟« 
مادرش در مقابل پاس��خ سعید نمي دانست چه 
بگوید. او تمام حرف هاي سعید را قبول داشت؛ 

ولي نمي دانست چطور مي تواند دل خودش را راضي کند.
باالخره، براي اینکه سعید را خوشحال کند، با خوشرویي گفته بود:

- عیبي ندارد، من و بابایت باز هم دندان روي جگر مي گذاریم و صبر 
 مي کنیم. ان شاءاهلل این دفعه که رفتي، جنگ تمام مي شود و بر مي گردي!
سعید تعدادي گالن آب در گوني گذاشت. اما در همین لحظه یادش 
افتاد که باید س��ریع خودش را به جاده برساند و از ماشین تدارکات، 
صبحانه را تحویل بگیرد. ماشین تدارکات، صبح زود، صبحانه را مي آورد 
و زود بر مي گشت. توي این فکر بود که چه جوري هم آب را به بچه ها 
برساند و هم به موقع، در جاده اي که آن طرف کانال است، صبحانه را 
 تحویل بگیرد. که سالم نوجواني دماوندي رشتة افکار او را از هم برید:

- سالم، آقا سعید! من دارم مي روم پیش بچه ها، کاري نداري؟
- چرا، قربان دستت بیا این آب را ببر به بچه ها برسان.

نوجوان دماوندي، با خوشحالي گوني را گرفت و خمیده از پیچ کانال 
گذش��ت و ناپدید ش��د. در همین موقع، زوزة تند و تیزي آسمان را 
شکافت و به سینة خاکریزي که با فاصلة کمي در انتهاي کانال قرار 
داش��ت، اصابت کرد. زمین لرزید س��عید فوري سرش را از کانال باال 
آورد تا محل انفجار را ببیند. تپه اي از خاک و دود به هوا برخاسته بود 
و ترکش هاي داغ و تکه هاي کلوخ بر بیابان مي بارید. گلولة دوم که از 
راه رسید، پیش خودش گفت، مثل اینکه عراقي ها متوجه شده اند که 

ما داریم کانال مي زنیم.
صداي دیده بان که پش��ت بي س��یم از توپخانة خودي تقاضاي آتش 
مي کرد، ش��نیده ش��د. در همان لحظه، آتش متقابل بر سر دشمن 
ریخته ش��د و دوباره آرامش به دش��ت بازگش��ت. سعید جعبه هاي 
بیس��کویت و کمپوت را که براي صبحانه، از ماشین تدارکات گرفته 
ب��ود، باز ک��رد. در حالي که آن ها را بیرون م��ي آورد، با صداي بلند و 

هیجان زده، پیش خودش چیزهایي مي گفت:
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»هاي بدو... صبحانه کله پاچة کمپوت دارم... بیسکویت برشته کبابي 
دارم... بدو بدو تا تمام نشده!«

بعد در بازکن را برداشت تا کمپوت ها را باز کند که نوجوان دماوندي 
را با رنگي پریده در پیچ کانال دید.

»سعید....! آن دو تا گلولة توپ... رحمتي را شهید کرد!«
خون به چهرة سعید دوید و نفسش بند آمد. احساس کرد که قلبش 
 از جا کنده ش��ده اس��ت. دندان هایش را به هم س��ایید و فریاد زد:
- آهاي دماوندي شوخي نکن...! صبح اول صبحي آمده اي حال ما را 

بگیري؟
نوجوان دماوندي، آرام و ساده جواب داد:

»به خدا رحمتي ش��هید شده! امدادگر مي گفت که موج توپ پرتش 
کرده توي میدان مین خودمان.«

سعید توي خودش رفت. عرق سردي بر پیشاني اش نشست و نگاهش 
 به جاي ناشناخته اي خیره شد. یک مرتبه مثل فنر از جا پرید و گفت:

»ببینم، حتماً به تمام بچه ها خبر را رساندي!«
- آره، خود قاسمي گفت که بگویم.

ابروهاي س��عید درهم پیچید و از عصبانیت دوباره دندان هایش را به 
هم سایید. دست هایش از توان افتاد.

قوط��ي کمپوت��ي که در دس��تش بود، ره��ا ش��د و روي زمین قل 
 خورد. با ش��تاب، دس��ت هایش را ب��اال برد و بر پاه��اي خود کوبید.
- باباجان، او گفت، تو خودت عقل نداشتي که این حرف را نگویي؟ 
 االن تمام بچه ها که کار مي کردند، روحیه اشان را از دست مي دهند.
سعید درست حدس زده بود. وقتي به محلي که بچه ها کار مي کردند، 
 رس��ید همه را ناراحت و بي حال دید. با تعجب، اما خنده کنان گفت:
» ببینم اعتصاب کرده اید، عجله نداش��ته باشید. االن صبحانه حاضر 
مي ش��ود.« یکي از بچه ها با بیلي که توي دستش بود به دیوار کانال 

زد و گفت:
»آقا س��عید، مگر خبر نداري که رحمتي ش��هید 
شده؟« با شنیدن این حرف، دوباره، آتشي در قلب 
بچه ها شعله ور شد. یکي دو تا از بچه ها بلند گریه 
کردند و بقیه سرشان را پایین انداختند. قلب سعید 
لرزید. حتي پاهایش سس��ت شد، ولي به خودش 
 جرئ��ت داد و تحم��ل کرد و به آرامي پاس��خ داد:
»اي بابا تا مطمئن نشده اید، هیچ خبري را باور نکنید!« 
به زحمت خودش را نگه داشته بود. به سمت انتهاي 
 کانال که مي رفت، صدایي وادارش کرد که بایستد.
-آقا س��عید، مي روي رحمتي را ببیني؟ بهتر است 
 که نروي، چون فرمانده نمي گذارد کسي آنجا برود.

سعید بي تفاوت پاسخ داد:
»من که باور نمي کنم رحمتي شهید شده باشد. تازه 
 خبر مهمي براي فرمانده دارم که باید به او برسانم.«
صحبت هاي آرام س��عید، جان تازه اي به بچه هاي 
 داخل کانال بخشید. آن ها دوباره مشغول کار شدند.
اش��ک، گونه هاي س��عید را خیس ک��رده بود. زار 
م��ي زد و ناله مي کرد. وقتي س��رش را از لبة کانال 
ب��اال آورده بود، رحمتي را دیده ب��ود که بي جان، 
میان چاله هاي سوختة خمپاره ها و انبوه مین هاي 
مختلف پرت شده بود. احساس مي کرد که قلبش 
آنجا افتاده؛ اما هنوز باور نمي کرد که رحمتي تنها 
 و بي یاور و دور از او س��ر بر خاک گذاش��ته باشد.

فرمانده دس��ته هم  آشوبي در دلش بر پا شده بود؛ 
اما مدام خونسردي خود را حفظ مي کرد و به سعید 



32

مي گفت:
»سعیدجان، بس اس��ت! بلند شو! نگذار بچه ها 
صدایت را بشنوند. تو دیگر نباید این طور باشي، 

بلند شو!«
نال��ه اجازه نمي داد س��عید حرف��ش را بزند. به 

زحمت جواب داد:
»ت��و را به خدا اجازه ب��ده بروم بیاورمش! خودم 

مین ها را خنثي مي کنم.«
»س��عیدجان، مگ��ر عقل��ت از س��رت پریده؟ 
عراق��ي  چي ه��اي  س��یمینوف  اینک��ه  اوالً 
منتظرن��د. ثانی��اً، اگر تو جنازه را بکش��ي این 
 ور، بچه ه��ا روحیه اش��ان خراب تر مي ش��ود.
بس اس��ت، بلند ش��و، عوض اینک��ه به بچه ها 

روحیه بدهي، نشستي و ناله مي کني!«
فرمان��ده براي اینکه آبي روي آتش غم س��عید 
بری��زد، ب��ه آرامي در حالي که ب��ه جنازه خیره 
 شده بود، قضیه شهادت رحمتي را تعریف کرد.
از پیش بچه ها به ته کانال آمد. داشتم از منطقه 
دیده باني مي کردم که دیدم آمد. سالم و علیکي 

کردیم و گفت:
»مي خواه��م ب��روم می��ان یک��ي از چاله ه��ا 
 ک��ه نزدی��ک خاکری��ز ده��ان ب��از ک��رده.«

گفت��م: »ب��رادر رحمت��ي، حواس��تان را جمع 
کنید و س��ریع بدوید.« باال پری��د، از کانال که 
گذش��ت، به طرف یکي از چاله ه��ا دوید. هنوز 
به گودال نرس��یده بود که گلولة تانک به سینة 
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 خاکری��ز خورد و موج��ش رحمتي را ب��ه میدان مین پ��رت کرد...
سعید به افق خیره شد. آفتاب باال نیامده بود؛ اما نور طالیي جاني تازه 
به افق بخشیده بود. ابرهاي نقره اي صف اندر صف، رنگ خود را باخته 
 و زرین شده بودند. سعید یاد روزهاي خوش صبحگاهي اردوگاه افتاد...
ای��ن صداي ب��رادر رحمت��ي بود. س��عید قابلم��ة گندة ت��دارکات 
را ک��ه در آن غ��ذا مي گرف��ت، روي زانوان��ش جابه ج��ا ک��رد و 
ض��رب گرفت؛ ض��رب زورخان��ه اي. برادر رحمتي، ش��عر دوس��ت 
 داش��تني و محب��وب خ��ودش را ب��ا ص��داي مردان��ه مي خوان��د.

علي اي همان رحمت تو چه آیتي خدا را...
و در حال��ي ک��ه ب��ر چه��ره اش گلخنده هاي ش��ادي رویی��ده بود، 
ب��ه وس��ط مي آمد. بچه ها مش��تاقانه گ��رد او حلقه مي زدن��د. برادر 
رحمت��ي ب��ا خود، یک جف��ت میل ب��زرگ از ته��ران آورده بود. به 
خاطر همی��ن عالقه و ذوقي ک��ه به این ورزش داش��ت، براي بقیه 
 بچه ها ه��م از پوکه هاي توپ ضدهوایي، میل زورخانه س��اخته بود.

هر روز صبح، پس از دویدن و ورزش صبحگاهي که همة گردان موظف به 
 انجامش بودند، او بچه هاي دسته را جمع مي کرد و ورزش باستاني مي کردند.

برادر رحمتي، مردي جا افتاده و سنگین بود. با اینکه سي و چند سال از 
عمرش گذشته بود و پدر یک خانوادة کوچک بود، هنوز طراوت جواني 
در او موج مي زد مثل یک پهلوان، از خود گذشته و مهربان بود. نفس هاي 
او آهنگ موزوني بود که قلب هاي خستة بچه ها را به تپش وا مي داشت. 
 او با صداي بلندي که ته قلبش جان گرفته بود، موالیش را صدا زد.

یا مرتضي علي!
سعید ضرب را تندتر کرد و نرمش ها شروع شد.

یکي و دو تا، سه تا و چهار تا...
دیگر در داخل چادر و انجام کارهاي عمومي، هیچ کس جلودارش نبود. 
 هرگز دست هاي توانمند و کارگري اش از تالش نمي افتاد. بچه ها مي گفتند:

 - پس خادم الحسین ها براي چي تعیین مي شوند؟
ج��واب برادر رحمت��ي، خنده بود. زمی��ن را جارو 
مي کرد؛ ظرف مي شست؛ اگر مي  خواست لباس هاي 
خودش را بشوید، از بچه ها هم تقاضا مي کرد، هر که 
لباس  شستني دارد، به او بدهد تا بشوید. نیمه هاي 
شب، با قدم هاي استوار، پاورچین پاورچین، چادر 
را ترک مي کرد و به سوي قبري که در گوشة صحرا 
 کنده بود، مي رفت و در داخل آن، عبادت مي کرد.
بچه ه��ا  ب��رادر رحمت��ي مث��ل خ��ون در رگ 
داش��تند... دوس��تش  هم��ه  ب��ود.   ج��اري 

س��عید با به یاد آوردن آن روزها، بیشتر متأثر شد. 
اش��ک به او امان نمي داد و ش��انه هایش به شدت 
مي لرزید. آن شب سخت و وحشتناک عملیات را 

به یاد آورد:
... گلوله هاي س��رخ و آتش��ین، زوزه کشان هوا را 
مي شکافتند و به زمین اصابت مي کردند. خمپاره ها 
و توپ هاي دش��من، آتش س��نگیني را در منطقه 
ب��ه وجود آورده بودند. ترکش هاي س��رخ و مذاب 
خمپاره ها مرتب به هوا مي رفت و زمین از ش��دت 
انفجاره��ا مي لرزید. منورها، یک��ي پس از دیگري 
آسمان منطقه را مثل روز، روشن مي کردند. صداي 
کر کنندة انفجار، دش��ت را فرا گرفته بود و زمین 
یک لحظه آرامش نداشت. دشت پر بود از تانک و 
نفربرهاي سوخته و شعله ور دشمن. دشمن چهار 
لولي در کنار جاده بچه ه��ا را زمین گیر کرده بود. 
چند نفر بلند شدند و خواستند از جاده رد شوند. اما 
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هنوز پا میان جاده نگذاشته بودند که مانند برگ 
خزان، نقش زمین شدند. گلوله هاي مذاب درست 
بر روي جاده مي ریختند و به زمین مي خوردند 
 وکمانه مي کردند. فریاد فرمانده به گوش رسید:
- آر، پي. جي زن! بلند شو، چهار لول را خاموش 

کن.
برادر رحمتي که در وس��ط س��تون قرار داشت، 
مثل فنر از زمین برخاس��ت. گلوله ها، بي امان و 
پرشتاب از کنار پاهاي او مي گذاشتند. دیگر براي 
کس��ي دلي نمانده بود. همه مي گفتند او دیگر 
 ماندني نیس��ت. فریادي از ته قلبش بلند ش��د:

- یا علي مرتضي....
 آر. پي. جي را که شلیک کرد، مسلسل خاموش شد.
سعید در حالي که خیره بر خاک مي نگریست، 
لبخندي از رضایت بر لبانش نقش بست. آهي از 
 ته دل کشید و دوباره در فکر و خیال فرو رفت...
وقتي فرمانده دستور پیشروي داد، برادر رحمتي 

در حالي که نفس نفس مي زد، گفت:
»سعید جان، چند نفر عقب جمع شده اند و در 

جا مي زنند. برو راهشان بینداز.«
س��عید دوان دوان به عقب برگش��ت. دو س��ه 
نف��ر را دی��د ک��ه نزدیک ه��م کنار ج��اده کز 
 ک��رده و ب��ه زمی��ن چس��بیده بودن��د. گفت:

»زود باشید! آي قربان قدم هایتان! دیگر چیزي 
نمانده، بیایید جلو!«

ترس حسابي به جانشان چنگ انداخته بود. اما 

وقتي س��عید را شاد و سرحال دیدند، مثل این بود که نیروي تازه اي 
گرفته باشند، همراه سعید به جلو دویدند.

... سنگیني دست فرمانده که روي شانه هاي سعید قرار گرفت، افکار 
سعید از هم گسسته شد.

س��عید جان، بلند ش��و، اگ��ر بچه ها کار کان��ال را عق��ب بیندازند، 
عراقي ه��ا م��ا را دور مي زنن��د. بلن��د ش��و، ان ش��اءاهلل جن��ازه را 
 ش��ب عق��ب مي کش��یم. بلن��د ش��و و ب��ه بچه ه��ا روحی��ه ب��ده.

سعید با اینکه دلش میان میدان مین  بود، حرف فرمانده را که شنید، 
از لبة کانال آمد و روي زمین نشست. 

چند نفس پیاپي کشید. گویي چیزي درون سینه اش گیر کرده بود. 
با آستین پیراهنش که حسابي از عرق شوره زده و خشک شده بود، 
 چش��مان اشک آلودش را پاک کرد. بلند ش��د و زیر لب زمزمه کرد:

یا علي مرتضي...
و ی��ک مرتبه دگرگون ش��د. خن��ده روي صورتش م��وج انداخت، 
دیگ��ر س��عید چند لحظ��ه قبل نب��ود. ش��اد و خرم داخ��ل کانال 
دوی��د و ص��داي ی��ا مرتضي عل��ي از پی��چ و خم کانال گذش��ت؛ 
 م��وج خ��ورد و م��وج خورد و در وس��عت دش��ت طنی��ن انداخت.

سعید به بچه ها رسید، همه با هیجان به صورت او نگاه کردند. 
 س��عید وقت��ي ک��ه ت��الش بچه ه��ا را دی��د، ش��ادمانه فری��اد زد:
 - هاي قربان خودتان و بیل هایتان! من مي روم که صبحانه را آماده کنم.
بع��د، در حالي که دس��ت هایش را زیر گوش هایش گذاش��ته بود، با 
 خوش��حالي صداي بره اي را در آورد و با سرعت از خم کانال گذشت.
ص��داي برخورد بیل و کلنگ ها با خاک و س��نگ از میان پیچ و خم 
کانال شنیده مي شد. صدایي که به گوش مي رسید، بي شباهت نبود 

به صداي برة گمشده اي که به دنبال مادرش مي گشت.



35



 

گفت و گو
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اشاره

جشـنواره چهاردهم شـهید غنی پور با تجربه دوره های قبل 
خود به راهش ادامه می دهد. انتخاب هایش روزبه روز مقبول تر 
و تأثیرگذارتـر می شـود. تـا جایی که نویسـندگان از اینكه 
برگزیده این جشنواره باشـند با خیال راحت می توانند ادعا 
کنند که نه دوستی با یكی دوتا از داوران یا دبیر جشنواره یا 
هر عامل دیگری باعث انتخاب آنان نشده است. نویسندگان، 
این نوع برگزیده شـدن را که برخالف بعضی جشنواره ها زیر 
دین یكی دو داور نباشـند، بیشتر می پسندند. این اطمینان 
برای هر نویسـنده ای که جز کتابت مدیون کسی نیستی که 
برگزیده شده ای، امتیاز کمی نیست. درباره این جشنواره که 
خاستگاهش مسجد است، با محمد ناصری که سال هاست به 
نمایندگی از همة شـورای نویسندگان مسجد جواداالئمه)ع( 
دبیـری جشـنواره را به عهده دارد، گفت وگـو کرده ایم؛ برای 

اینكه بدانیم این مسیر چگونه طی شده است.

سالمت و 
سطح كيفي داوري ها

گفت وگویي صمیمي با محمد ناصري، 
دبیر جشنوارة چهاردهم

ابراهیم زاهدي مطلق
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 جناب آقای ناصری ابتدا بفرمایید که جشنواره حبیب االن و 
پس از گذشت چهارده دوره، کجای ادبیات ایران ایستاده است؛ 
چه به لحاظ نگاه مردمی به این جشنواره و انتخاب هایش و چه 
نگاه خواص و نویسـندگان و اهل ادبیات به این اتفاق. ارزیابی 

شما از جشنواره چیست؟
به نام خدا. خدا رحمت کند آقای امیرحس��ین ف��ردی را. با توجه به 
اخالصی که در زندگی او وجود داشت و نگاه مسجدی هم که در کار 
بود و تعصب ویژه او به مسجد و کار مسجدی، می توانیم بگوییم ایجاد 
این جش��نواره از س��ر خلوص نابی اتفاق افتاده و پایگاه مسجدی اش 
هم کمک کرده اس��ت به رونق آن. فکر می کن��م این جایگاه؛ یعنی 
جش��نواره شهید غنی پور، نزد خواص و نویس��ندگان جایگاه رفیعی 
است. این هم از اظهاراتی برمی آید که خود نویسندگان و هنرمندان 
جا به جا به بچه های م��ا یا به خبرنگاران می گویند. این را از اظهارات 
آنها می توانیم بفهمی��م، اما از جهت نگاه مردمی و اینکه آنجا را یک 
مرجعی بدانند که کتاب های برگزیده اش را بخرند و بخوانند به نظرم 
هنوز جای کار است و فکر می کنم از این جهت جایگاه خاصی برای 
جش��نواره بین مردم نمی شود قائل شد. البته نه فقط برای جشنواره 
شهید غنی پور بلکه همه جشنواره ها همین وضع را دارند. فکر می کنم 
ما بای��د تالش بکنیم ب��رای ترویج کتاب خوانی و ب��ردن کتاب های 
منتخب داوران و برگزیدگان به میان مردم تا این همراهی ها را بیشتر 
کنیم؛ چون تا وقتی که این کتاب ها خوانده نشود، یک حرف داخلی 
اس��ت و باقی می ماند بین خواص و خود بچه های مس��جد. من شما 
را ارج��اع می دهم به کتاب بچه های مس��جد ش��ماره یک؛ آن موقع 
البته کتاب خوانی هم نس��بت به االن زیادتر بود اما جریان بچه های 
مس��جد به عنوان یک جریان فکری فرهنگی اصیل دینی دیده شد. 
یادم می آید خیلی از کس��انی که بعدها حتی از مس��ئوالن فکری و 
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فرهنگی هم شدند می گفتند ما سمپات بچه های 
مسجد بودیم. یعنی یک جریان تأثیرگذار بود در 
فضای فرهنگی کش��ور در آن س��ال ها. من فکر 
می کنم جریان ش��هید غنی پور به این معنی در 
بین مردم جا نیفتاده اس��ت. این را تردید ندارم. 
شاید یکی از اتفاقات مهم هم رفتن جشنواره از 
دوره شش��م به بعد، از مسجد به فضای خارج از 
مس��جد بود. فکر می کنم در بازگشت مجددش 
به مس��جد، اگر این جریان مسجدی بودنش را 
تقویت کنیم، تبیین کنی��م، حتی واژه تبلیغ را 
هم نمی خواهم بگوی��م؛ اگر این را تبیین کنیم 
و مردم این را بدانند جش��نواره ش��هید غني پور 
بیش��تر رونق می گیرد. از نهادها هم خیلی توقع 
نداریم. به نظرم اگر مردم بدانند و نویسنده ها که 
در طیف های مختلف هستند، این را بپذیرند، کار 
ما به سرانجام رس��یده است. نهادهای فرهنگی 
هم همین که به کار خودش��ان برسند و درست 
کار کنند ما توقعی نداریم که دست مان را بگیرند 
یا مهم نیست که درباره ما چه فکری می کنند و 
چه جایگاهی نزد آنان داریم. مخاطبین عمده ما 
مردم هستند و نویسندگان. این دو گروه خیلی 
برای ما مهم هستند. البته آدم های فرهنگی مهم 

هستند که در جریان قرار بگیرند.
 به نظرم یك بار گفتـه بودید که از کمك 
نهادها به شـرط آنكه بی قید و شرط باشد، 
اسـتقبال می کنیم. آیا این هم برای شما و 

بچه های مسجد مهم نیست؟
با توجه به کیفیت و کمیت جش��نوارة ش��هید غنی پ��ور، نتایج این 
جش��نواره می تواند مورد توجه نهادها و افراد و مس��ئوالن تأثیرگذار 
فرهنگی باشد. کیفیتش به این دلیل است که یک عده بچه هایی که 
تربیت ش��ده مسجد هستند و سابقه شان به چندین دهه می رسد و 
کارشان کار فرهنگی اصیل است، دارند کتاب انتخاب می کنند و این 
می تواند مایه اطمینان از سالمت انتخاب ها باشد. از لحاظ کمیت هم 
ما یک جشنواره خیلی بزرگ و گسترده نیستیم؛ چهار بخش داریم 
که در هر بخش یک برگزیده داریم و حداکثر یک تقدیری؛ یعنی سر 
جمع هر سال هشت نفر نویسندة برگزیده داریم. نهادهایی که مایل 

باشند خیلی راحت می توانند از این کتاب ها حمایت کنند. 
 آقـای ناصری، بعضـی وقت ها بعضی نهادهـا می گویند که 
انتخاب های جشـنواره ها شـاید دچار کجی ها یا زاویه هایی 
با نگاه آن نهاد، به انقالب داشـته باشـد که به همین دلیل به 
سادگی نمی شـود ریسك حمایت را به جان خرید. شاید هم 
برخی از مسـئوالن خیال می کنند باید بروند به مقام باالتری 

توضیح بدهند برای این حمایت هایشان؟
این نکته مهمی اس��ت. سابقه انتخاب های ما و بچه های مسجد گواه 
این است که ما خیلی بیشتر از بعضی نهادهای دل نگران، حواسمان 
جمع بوده است. ما که جشنواره تازه از راه رسیده نیستیم. سابقه مان 
را یک روزه دو روزه پیدا نکرده ایم. مس��جد ما و جلسه های ما از قبل 
انقالب می درخشد. سیزده دوره هم جشنواره برگزار کرده ایم. نگاهی 
به انتخاب های ما برای راحت شدن خیال هر کسی کافی است. خالصة 

کالم آن که حرف هاي  چنین نهادهایي براي ما اهمیت ندارد. 
 مهم ترین کار یك جشـنواره انتخاب کتاب اسـت؛ یكی از 
مسـائلی که در جلسه داخلی شورای نویسندگان مطرح شد 
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این بود که بعضی ها اعتقاد داشـتند ما فقط در حوزه داستان 
نوجـوان وارد شـویم یا حوزه کودك. چون مـا با این حوزه ها 
شناخته شـده ایم و نویسنده های شـورا عموماً در این حوزه 
تخصـص دارند. و اینكه ما نباید در حوزه هایی مثل رمان آزاد 
بزرگ سال وارد شویم. بعضی ها هم اعتقاد داشتند حوزه رمان 
دفاع مقدس را فقط بررسـی کنیم. اما در نهایت رأی بر چهار 
حوزه ای شـد که االن وجود دارد. توضیح می دهید چطور شد 

آن نظرها رأی نیاورد.
سؤال خوبی است؛ من رای جمع را می گویم؛ چون نظر شخصی من 
که رأی نیاورد. می خواهم بگویم جمع به چه نتیجه ای رس��ید و چرا. 
این هم اتفاق جالبی است که ما در مسجد یاد گرفتیم. خدا بیامرزد 
آقای فردی را که هیچ وقت نظرش را تحمیل نمی کرد. بیشتر شنونده 
بود. در آن جمع نظر این بود که ما عمدتاً نویس��نده های ژانر کودک 
و نوجوان هس��تیم و اتفاقاً نویسنده های بزرگی هم در جمع ما وجود 
دارند. گروه دیگری هم می گفتند کودک و نوجوان سرجای خودش، 
ما که نمی توانیم دفاع مقدس را نادیده بگیریم. ش��هید غنی پور هم 
آخرین اثرش شهادتش بود. مثاًل دو سال قبل بحث شاخه زندگی نامه 
داس��تانی را هم داش��تیم. چون ش��اخه بالتکلیفی بود. جمع بندی 
ما هم به این نتیجه رس��ید که آن را ح��ذف کنیم. در این ژانر البته 
در س��ال هایی کارهای خوبی درآمد؛ اما بحث این بود که حاال دیگر 
زندگی نامه های خیلی خوبی که بخواهیم بنویس��یم، وجود ندارد. از 
طرف دیگر شهدای شاخص هم زندگی شان نوشته شده و ما هم دیگر 
نمی خواهیم داوری هامان را گسترده کنیم؛ پس این را حذف کردیم. 
دلیل دیگرش هم این بود که دیگر نویسنده های بزرگ و مطرح وارد 
کار زندگی نامه نویسی نمی شوند. داستان نویسان تازه کار هم کارهای 

خیلی شاخص خلق نمی کنند که بخواهیم وارد داوری شویم. 

شاخه ای که این بار بحث مفصلی هم شد، رمان با 
موضوع آزاد بود. دسته ای از نویسنده های ما اعتقاد 
داشتند که ما از موضع مسجدی باید وارد این ژانر 
شویم و خیلی هم با حساسیت و معیارهای خودمان 
انتخابمان را به جامعه ادبی کش��ور معرفی بکنیم؛ 
چون این ژانر اتفاقاً جایی است که ما باید جامعه را 
با نظر مسجدی مان مواجه کنیم. گروه دیگری اما 
می گفتند در رمان آزاد موضوعات یا مسائلی مطرح 
می شود که ما به لحاظ مسجدی بودن و بعضی از 
مالحظات نمی توانیم انتخاب واقعی مان را داش��ته 
باش��یم. چون در این وادی بعضی آثار هستند که 
از نظر مالحظات مسجد نمی توان به آنها رأي داد، 
ام��ا به لحاظ ادبی جزو رمان ه��ای خوب و ادبیات 
ناب هس��تند. کس��ي مخالف بحث دفاع مقدس و 
انقالب نبود. تصویب شد که بماند. مخالفان رمان 
با موضوع آزاد ه��م رأی نیاوردند و در نهایت قرار 
ش��د ما داوری مان را با معیارهای مسجدی داشته 
باشیم. چرا که همه جشنواره ها انتخاب خودشان را 
با معیارهای خودشان دارند. ما هم مخاطبانی داریم 
که حتماً می خواهند با نظر ما کتاب ها را ببینند و 
صدای ادبیات مسجد را در میان صداهای مختلف 

بشنوند.
 فكـر نمـی کنیـد اختالف نظـر داوران در 

انتخاب ها کار را با مشكل مواجه کند؟
ببینید در داوری های جشنواره های دیگر هر سال 
داورانی می آیند و سال بعد داوران دیگر. سلیقه ها 
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ثاب��ت نیس��ت و اختالف ها هم زیاد اس��ت؛ اما 
داور های جشنواره ما خصوصاً در سال های اخیر، 
بچه های مس��جد و اعضاي شورای نویسندگان 
هستند. این ها بیشتر از 25 و گاهی بیش از 30 
س��ال است که همدیگر را می شناسند. با هم در 
جلس��ه های قصه خوانی و نقد شرکت داشته اند. 
بحث و جدل کرده اند و س��لیقه هم را می دانند. 
به ذهن هم آگاه هس��تند. اگرچه سلیقه هاشان 
گاهی خیلی با هم متفاوت است، اما دیدگاه های 
مسجدی شان و مالحظات ش��ان نزدیک به هم 
اس��ت. یعنی مشترکاتی دارند که به سادگی در 
جش��نواره های دیگر گیر داوران نمی آید. به این 
دلیل ما  داوری های بی حاشیه ای داریم که خیلی 
جاها ندارند. در واقع روابطی در این س��ال های 
طوالنی بین اعضاي شوراي نویسندگان مسجد 
به وجود آمده، تعریف ش��ده و شکل گرفته که 
قابل گفتن نیس��ت. اگر ه��م داوران ما جایی به 
مش��کل و اختالف نظر بیفتند با آن روابطی که 
ذهن هم را می خوانند، مشکل را حل می کنند. 
شما می دانید که بچه های ما هر ماه جلسه دارند 
و درباره ادبیات با ه��م بحث و تبادل نظر دارند. 
از ه��م باخبرن��د. یعنی دارن��د در این چالش ها 
کنار هم باال می آیند. این جور نیس��ت که صبح 
به هم برس��ند و بخواهند تا بعدازظهر روی یک 
رمان با هم به تفاهم برس��ند. این هم از مزایای 
جشنواره شهید غنی پور و داوری های آن است. 

البته در شورای نویسندگان ما دوستانی داریم که به شدت حرفه ای 
کار می کنند. می نویسند و از شناخته شده هاي این عرصه اند. کسانی 
را هم داریم که در س��طح حرفه ای کار نمی کنند. اما در حوزه نقد و 
کارشناسی داستان از بسیاری از داوران جشنواره های دیگر مطلع تر 
و کارآمدترند. به همین دلیل من عرض می کنم که سطح داوری های 
جش��نواره شهید غنی پور، باال، قابل اتکا و مطمئن است و اشتراکات 
داوران مسجد جواداالئمه)ع( به مراتب از داوران جشنواره های دیگر 

بیشتر است.
 یـادم می آید قبل از فوت زنده یاد امیرخان فردی این بحث 
مطرح شـد که چرا ما خارج از بچه های مسجد داور بیاوریم. 
چرا سـلیقه خودمان را اعمال نكنیم و سلیقه کسانی را وارد 
کار کنیم که اگرچه خیلی هم خوب هسـتند، اما شاید گاهی 
به ما نزدیك نباشند. آقای فردی استقبال کردند و چنین شد. 
حاال ارزیابی شما از این روند چیست؟ آیا این تغییر داوران از 
خارج مسجد به بچه های مسجد و شورای نویسندگان راضي 

کننده بوده است؟
به نظر من که بسیار بهتر شده است. البته زحمت بچه های ما خیلی 
زیاد ش��ده اس��ت. اما آن ها یک تعصب و ایمان خاصی به جشنواره 
دارند. حس��ی دارند که از خلوص شان سرچشمه می گیرد. در بعضی 
دوره های گذش��ته، دوستانی داشتیم که به داوری دعوت می کردیم؛ 
موضوعی که برای بچه های خودمان مفهوم و حل ش��ده بود، باید به 
آن داور توضیح می دادیم تا متوجه شود. عواطف و احساسات بچه هاي 
ما طوري است که این جشنواره را فرزند خودشان می دانند. این فرق 
می کن��د با اینکه فرزندی را به یک دای��ه بدهید. این تیمی که یک 
عم��ری را با هم گذرانده اند حتماً نتیجة کارش��ان خیلی خیلی بهتر 
می شود. در کارهایی که زحمتش را بچه های مسجد می کشند، همه 
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چیزش بهتر مي شود و داوری هایش از همه بهتر.
 جلسـه های قصه شـورای نویسندگان که 
ده دوازده سـال بود تعطیل شده بود، دوباره 
شروع شـده است؛ با توجه به اینكه تعدادی 
از بچه هـا در ایـن سـال ها خیلـي جـدي و 
حرفه اي در فضای داستان و رمان بودند؛ کار 
هم می کردند و چاپ هم می شـد. جایزه های 
بزرگی هم نصیب شـان می شـد؛ اما بعضی ها 
هم در این سال ها از این فضا جدا شدند و به 
کارهای دیگر پرداختند و کمتر در کار داستان 
نویسـی بودند. تحلیل شـما از شروع دوباره 
جلسـه های قصه و بحث های دهه شـصت و 
هفتادی که شروع شده است، چیست. ضمن 
آنكه در این سال ها بعضی از سالیق سیاسی 
اعضا هم از هم دور شده و تغییر کرده است. 

آغاز دوبارة جلسه هاي قصه هم از نفس قدسی آقای 
فردی بود. بعد از فوت آقای فردی همة دوستان به 
این نتیجه رس��یدند که به هم نیاز دارند. باید کنار 
هم باش��ند. این فقط بحث داستان یا ادبیات نبود. 
نیاز این بود که دور هم باش��ند البته در مس��جد. 
وجه عاطفی کنار هم بودن مهم تر از همه چیز بود. 
دور ه��م بودنی که ما را به س��ال هایی می برد که 
دل های بچه ها به هم نزدیک تر از امروز بود. آن فضا 
ما را به جایی متصل می کند که ما فرزندان آنجا و 
پرورش یافتگان آنجا بوده ایم، جایی که امروز موجب 
فخر و مباهات همه ماست که از آنجا آمده ایم؛ یعنی 
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مس��جد. این یک وجه ماجراست. وجه دیگرش 
اینکه دوستانی که از فضای داستان کمی دورتر 
ش��ده بودند، دوباره آمدند داخل فضای ادبیات. 
وقتی کسی هر ماه در جلسه ای شرکت می کند 
که بیشتر از سه چهار ساعت درباره داستان حرف 
زده می شود خودش یک کالس داستان نویسی 
اس��ت. این برای کس��انی که دور بوده اند و حاال 
دارن��د حرف ه��ای ام��روز ادبیات داس��تانی را 
می شنوند خیلی جذاب تر است. حداقل اش این 
است که هر ماه یکی دو کتاب باارزش مي خوانند. 
برای کس��انی که حاال دیگر زندگی ش��ان ثبات 
گرفته و بچه های شان بزرگ شده و در دهه های 
چهل و پنجاه زندگی شان هستند، این بازگشت 
به روزهای طالیی مس��جد ی��ک اتفاق جذاب و 
لذت بخش اس��ت. این دوستان ما در آن سال ها 
داس��تان هایی خواندنی می نوشتند. حاال با این 
ش��روع بعید نمی دان��م آن رگ دوباره بجنبد و 
داس��تانی نوشته ش��ود از همان جنس و این بار 
ب��ا تکیه بر کوله باری از تجربه های زندگی که از 
لوازم نویس��ندگی است. ما در این یک سالی که 
جلسه ها شروع شده است، بارقه های این اتفاق را 

حس می کنیم. 
یک نکته مهم هم این است که خود شما تالش 
کردید و جلس��ه های قصه جوانان را در مسجد 
تشکیل دادید. جلسه هایی که جوانان مسجد آن 
را احیا کردند. قفل اتاقي را که سال ها بود درش 

بسته شده بود و خاک و غبار فراموشی رویش نشسته بود، باز کردند 
و س��رو صورتش را صفایی دوباره دادند و کتاب خانه را آماده کردند. 
اینها از برکات مسجد بود که بچه ها این طوری عالقه نشان دادند برای 

شروع جلسه های قصه.
  سـؤال دیگـر من دربـاره داوری های جشـنواره اسـت و 
ارزیابی کتاب های امسال از لحاظ کیفی توسط داوران نسبت 
به سـال های گذشته؛ ارزیابی شـما که با داوران نشسته اید و 

حرف های ایشان را شنیده اید، چیست؟
آنچ��ه از داوران ش��اخة کودک آنچ��ه من از آنان در جلس��ه هایی که 
داش��ته ام، ش��نیده ام خیلی روند خوبی نبوده است. یعنی کتاب حوزه 
کودک خیلی مایه خوشحالی نیست. در حوزه بزرگ سال که خود شما 
مس��ئول داوری هایش هستید، خیلی خوب است. هم به لحاظ تعداد و 
هم به لحاظ کیفیت کارها که ظاهراً آثار قابل توجه خوب بوده است. در 
شاخه دفاع مقدس و انقالب اسالمی هنوز به من تحلیلی نرسیده است؛ 
یعنی داوران نگفته اند. ش��اید در این باره ه��م حرف هایی بعدها بزنند. 
دربارة بخش نوجوان هم هنوز صحبتی نداشته ایم و در جلسه هایی که 

همین امروز و فردا با آن ها داریم به نتیجه خواهیم رسید.
 بحـث بعدی جوایز جشـنواره اسـت؛ می دانم شـما تالش 
می کنید که برخی اشـخاص و نهادهای فرهنگی یا مؤسسات 
را متقاعد کنید که بیایند از برگزیدگان مسـجد تقدیر کنند. 
نهادهایـی کـه وقتی یك فیلـم خوب یا حتی نسـبتاً خوب 
ساخته می شود، برای اینكه از هم عقب نمانند، در سكه دادن 
و تقدیرکـردن دنبال بهانه می گردنـد که آن فیلم را به نوعی 
مربوط به سازمان خود کنند و برگزاری مراسم تقدیر را وظیفه 
سازمان شـان قلمداد کنند! آیا تالش های شـما نتیجه ای هم 

داده است؟ 
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خوشبختانه همه هزینه های جشنواره را از ابتدا تا انتها، از خرید کتاب، 
پول تندیس ها، نش��ان ها، برگزاری و ایاب و ذه��اب و بقیه هزینه ها را 
بچه های مسجد دارند از جیب خودشان می دهند. داوری ها هم که کار 
سنگینی اس��ت، س��رجای خودش که کار بچه های خودمان است. در 
این باره هم ما اصاًل نه نیازي به کمک کسي داریم و نه اصاًل به مشارکتي 
راضي مي شویم. متأسفانه فضای حاکم بر دستگاه های فرهنگی ما فعاًل 
چنین است. دست بچه های خودمان درد نکند که توی جیب خودشان 
است. اینکه من می گویم »بچه های مسجد« شما شمول آن را فراتر از 
شورای نویسندگان بگیرید. همه بچه های مسجد. هم نویسندگان و هم 
غیر آن ها. منظورم به طور عام بچه های مسجد است که ممکن است در 
شورای نویسندگان نباشند، اما از بچه های مسجد جواداالئمه)ع( هستند 
و در جاهای دیگری زحمت می کش��ند. مس��ئلة حمایت فقط حمایت 
از کتاب هاي برگزیدة جش��نواره است. در این باره به دوستان عالقه مند 
به جشنواره شهید غني پور اطالع رساني شده است. همان طور که گفتم، 
جشنواره ش��هید غنی پور ممکن است برای عامه مردم خیلی شناخته 
شده نباش��د. کاری که کرده ایم این است که به این دوستان جشنواره 
غنی پور را یادآوری کرده ایم. یعنی از ش��خصیت حقیقی شان استفاده 
کرده ایم. به آنها گفته ایم که شما بیایید فکر کنید که ما چطور می توانیم 
از منتخبین جشنواره حمایت کنیم به نحوی که آثار برگزیده که حتماً 
کتاب های خوب و قابل اعتمادی هس��تند، راحت تر به دست مخاطبان 
آن ها برس��د. اولین کسی که من با او طرح موضوع کردم، امام جماعت 
مس��جد نور بود، جناب آقای دکتر محمدیان. عرض کردم به نظر شما 
نباید نهادها یا اشخاصی از نتیجه جشنواره استفاده کنند برای رساندن 
کتاب ها به دست مخاطبان آن ها. ایشان به عنوان امام جماعت مسجد نور 
گفتند این طرح شما خیلی خوب است. شما این موضوع را با آدم های 
مختلف مطرح کنید. من ده میلیون تومان از کتاب های برگزیده ش��ما 

را می خرم. ایش��ان ضمناً گفتند که بهتر است این 
موضوع با »امور مس��اجد« هم مطرح ش��ود که آنها 
هم برای تجهیز کتاب خانه های مساجد چنین کاری 
بکنند. آقای محمدیان گفتند که من خودم این کار 
را می کنم و با مس��ئوالن آنجا صحبت می کنم. فرد 
دیگری که با ایشان صحبت کردیم آقای کفاش بودند، 
معاون پرورشی وزیر آموزش وپرورش. به ایشان هم 
گفتم شما اطالع داشته باشید که جشنواره ای به نام 
شهید غنی پور هست چنان که خبر دارید. از جاهایی 
که مخاطبان فراوانی برای کتاب های داستانی هست، 
مدارس و کتاب خانه های آن است. شما می توانید با 
خیال آس��وده کتاب های منتخب جش��نواره شهید 
غنی پ��ور را برای مدارس بخرید. ایش��ان هم گفتند 
به طور اجمال موافق هستم. گفتند حتماً این موضوع 
را بررسی می کنند. نهاد کتاب خانه های عمومی کشور 
جای دیگری است که طرح موضوع شد. امیدوارم که 
به نتیجه برسد. آن ها با خود جشنواره کاری ندارند. 
با نتیجة جشنواره که همان کتاب های برگزیده است 
کار دارند.امیدوارم از کتاب هاي منتخب جش��نواره 
آن چنان که شایسته است حمایت شود. این بهترین 
حمایت از نویسنده است؛ چون هر نویسنده دوست 
دارد حاص��ل عرق ری��زان روح��ی اش و دیدگاه های 

تازه اش به دست مخاطب برسد. 
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سـال 1391 مدتي در حوزه هنري به عنوان دبیر کارکاه قصه 
و رمان مشـغول به کار شـدم. هم زمان مسئول سایت شهید 
غني پور هم بودم. آن روزها یك بار زنده یاد فردي مرا صدا کرد 
و گفت: »با آقاي بیگدلي گفت وگویي انجام شده که گفت وگوي 
خوبي است. از این گفت وگو در سایت استفاده کن.« رسم آن 
روزهاي سـایت فعالیت در دو ماه منتهي به جشنواره بود. از 
همیـن رو گفت وگویي که آقاي ابراهیم زاده گرجي انجام داده 
بود، ماند تا در آن ایام اسـتفاده شود. نمي دانم چه شد که در 
ایام جشنواره این گفت وگو در کشوي من ماند و استفاده نشد.

***
یكـي از روزهاي اوایل اردیبهشـت بود کـه طبق معمول هر 
روز رفتـم خدمـت امیرخان تا سـالمي کنم. بي رمـق بود و 
کمي ناراحت. احوالش را که پرسـیدم، گفت چند روزي است 
نمي توانم احوال نویسندگان را بپرسم. با خودم قرار گذاشته 

يك مصاحبة پر ماجرا
محمدعلي قرباني

غم نامه ای برای کوچ احمد بیگدلی
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بـودم هـر روز زنـگ بزنـم و سـراغ یكي از 
نویسـندگان را بگیرم، ولي چند روزي است 
که این کار به تأخیر افتاده. به من گفت یكي 
از وظایف کارگاه باید این باشـد و خواست از 
طرف ایشان این وظیفه را من به عهده بگیرم.
بعد هم گفـت مثالً مي داني ایـن روزها حال 
آقاي بیگدلي چطور است، ایشان همسرشان 
را از دسـت داده اسـت و با فرزندش روزهاي 
سـختي را سـپري مي کند. مي تواني با آقاي 
بیگدلي شروع کني. اما باز اتفاق ناگواري رخ 
داد. فـرداي آن روز آقاي فردي به دیدار حق 

رفت و من هم دیگر به حوزه نرفتم.
***

در ماه آذر امسال آقاي ناصري، دبیر جشنواره 
افتخار گردآوري و تدوین کتاب »حبیب 11« 
را به من سپردند. در همان جلسه اول که طرح 
کتاب را نوشتم، از دوستان خواهش کردم تا 
اجازه دهند این گفت وگو را که دو سـالي در 
کشـوي میزم خاك خورده اسـت، استفاده 
کنـم تا بلكه در این دوره از جشـنواره یادي 
هم از زنده یاد احمد بیگدلي شده باشد. کسي 
کـه امیرخان فردي یـك روز قبل از کوچش 
نگران احوال او بود و امروز هر دو در میان ما 

نیستند. یادشان گرامي!
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گفت وگویي را که مي خوانید، مكاتبه اي اسـت. پرسش ها را 
پُست تا یزدان شهر، دِر خانه احمد بیگدلي برد. پاسخ ها نیز 
از همین راه به تهران رسـید؛ روز سه شـنبه 25 خرداد ماه 
1389. گفت و گویي بدون بهره گرفتن از فناوري روز و کاماًل 
سـنتي. اگر چه نشسـتن کنار یا روبه روي هم براي گفتن و 
شـنیدن، و گاهي میان کالم یكدیگر دویدن در حوزة نقد و 

بررسي لطف خاص خود را دارد، اما چاره اي دیگر نبود.
بهانه را هم دوسـتان دست اندرکار »جشـنوارة کتاب سال 
شـهید حبیب غني پور« جور کردند؛ زیـرا بیگدلي یكي از 
برنـدگان این جایزه بود از ِقَبِل رمان »اندکي سـایه«. البته 
وسـعت »اندکي سـایه« به نظر مي رسید، آن قدر نیست که 

دیگر آثار احمد را از آفتابي شدن باز دارد.
مي خوانید و مي خوانیم این گفت و گوي دورادور را از نزدیك!

چه كسي به پرسش 
نويسندة »اندكي سايه« 

پاسخ مي دهد؟
ابراهیم زاده گرجي
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 آقـاي بیگدلي، پرسـش را غیرمعمول آغـاز مي کنم و به 
اصطالح تكـه چوبي که یكـي از خواننـدگان در اجاق نقد 

انداخت، بنده به صرافت افتادم، در متن آن را روشن کنم.
در صفحه هـاي 35، 66، 67، 71، 79، 87 و 97 »اندکـي 
سـایه« به تشـریح عكس هاي باقي مانده از دوران گذشته 
پرداخته اید. طراح جلد کتاب نیز از این مورد اساسـي براي 
طـرح بهره گرفته، امـا بخش عكس طرح، هیچ سـنخیتي 
بـا عكس هاي متـن و موضوع داسـتان ندارد؛ آیـا طراح با 
هماهنگي جناب عالي این کار را کرده؟ و آیا کتاب را خوانده 

بود؟
بای��د اعتراف کنم که چندان اطمینان خاطري ندارم که طراح این 
کتاب را خوانده باش��د، اگر طراحي در کار باشد. عکس روي جلد 
یادآور این بخش از رمان اندکي س��ایه باید باش��د که در داس��تان 
کوتاه »این دیگري« هم آمده که متأس��فانه ناگزیر ش��دم آن را از 

مجموعه داستان آناي باغ سیب حذف کنم. آن مطلب این است:
»پدرم مدتي ایس��تاد و ن��گاه کرد. بعد مثل اینک��ه چیزي یادش 
آمده باش��د که نمي بایست فراموش مي کرد، ش��تابزده خودش را 
به حیاط و س��پس به اتاِق نََس��ِر کناري رساند و با یک قاب عکس 
خاتم برگشت. رویش خاک نشسته بود. لکه هاي قهوه اي کم رنگ 
هم بود. روي صورت بعضي از آدم هاي توي عکس که صف کشیده 
بودند جلوي دوربین، با بیلرسوت و کاله ایمني. عکس دکتر مصدق 

در قاب هاي هم اندازه دستشان بود...« ص 35
پدر مي رود قیچي را مي آورد و س��ر ای��ن آدم هاي داخل عکس را 
قیچ��ي مي کند ک��ه در آن بگیر و ببند بعد از 28 مرداد ش��ناخته 
نش��وند. روي جلد هم سر عکس ها بریده ش��ده، اما به وضوح این 
عکس صادق هدایت و دوستانش��ان اس��ت ک��ه روي جلد آمده و 

سرش��ان بری��ده ش��ده اس��ت و عک��س آن قدر 
آشناس��ت که خیلي ها آن را مي شناسند. در این 
مورد کس��ي با من حرفي ن��زد. البته طرح روي 
جلد این رمان هم حائز اهمیت فوق العاده اي بود 
و هم در آوردنش کار بسیار مشکلي بود که گمان 
مي کنم ناشر در اینجا س��عي کرده راه حلي ارائه 
بدهد. با توجه به اینکه اس��م ط��راح جلد نه در 
کتاب هست نه روي آن، باید بگویم ناشر زحمت 

این کار را کشیده  است.
شاید رنگ سرخ باالي سر عکس هاي بریده شده 
این جلد توانس��ته باشد تا حد زیادي جبران این 
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نقص را بکند.
 جناب عالـي بـه خوبـي از کارکردهاي 
اسـتفاده از شـعر، تمثیل، روایت و آیات 
کریمـه و ضرب المثل در ادبیات فارسـي 
آگاهي دارید؛ یا تزئیني و تذهیبي است، یا 
تأکید یا پندي را در بر دارد یا نتیجه گیري 
براي تأثیر مضاعف است. به نظر مي رسد 
بیشـتر شـعرها )از میـراث گذشـته و از 
سـرمایة معاصر( در »اندکي سایه« هدف 
شما را برآورده نمي کند. ضمن اینكه شعر 
معاصر به دلیـل ماهیت آن، گونه اي ابهام 
در متـن قصه ایجاد مي کند. چرا اصرار بر 

آوردن وسیع شعر دارید؟
در واق��ع مي خواس��تم از نوع��ي »آرایه« براي 
ش��کیل کردن مت��ن هر فصل اس��تفاده کنم. 
آرایه اي که صرفاً جنبة بزک نداشته باشد، بلکه 
بتوان��د در تعمیق موضوع یا تلخیص در جهت 
نوعي ایجاز مفید به کار آید. پیشاني نوشت هر 
فصل یک آیه از قرآن مجید بود که بار عاطفي 
متن را بردوش مي کش��ید. اما بعد دیدم از نظر 
خواننده � در همان ن��گاه اول � رمان تعریفي 
پیدا مي کند که مقصود من را از انتخاب آیات 
کریمه، ک��ه با زحم��ت فراوان ت��دارک دیده 
ب��ودم، برآورده نمي کند و ای��ن زحمت از بین 
م��ي رود و خواننده با توجه به اس��تفاده ابزاري 
رایج عده اي، اشتیاقي براي خواندن کتاب پیدا 

نمي کند. جز در یک یا دو مورد، در موارد دیگر از اش��عار ش��اعران 
معاصر اس��تفاده کردم که مي توانست بار عاطفي مدنظر را القا کند 
ی��ا ذهن خوانن��ده را به آن بخش از متن که گفته نمي ش��ود ولي 
معموالً احس��اس مي شود، توجه بدهد و نیز نوعي تعمیق متن هم 

مي توانست محسوب شود.
در مت��ن البته آمدن مصراع ها دلیل دیگ��ري هم دارد و آن پرهیز 
از اطناب اس��ت؛ ایجاز مفید براي آنکه نخواهم توضیح بیش��تري 
بده��م یا مجبور باش��م توضیح بدهم. وقتي ی��ک مصراع مي تواند 
هم تلخیص را به مفیدترین ش��کل بی��ان کند و هم به متن غنا و 
زیبایي ببخشد و آرایه اي چش��م نواز پدید آورد، پرهیز از آن صرفاً 
به خاطر اینکه متداول نیست یا محل ایراد قرار مي گیرد، به گمانم 
بي انصافي باشد. زماني که هادي مي رود تا ذوالجناح را بیاورد، من 
صداي کوبش س��م اسب را مي ش��نوم: »پاي کوبان، دست افشان 
در ثنا« ص 74، به گمانم با توجه به نقش ذوالجناح در داس��تان، 
ای��ن مصراع مي توانس��ت ح��س و عاطفه را به هم��ان گونه اي که 

مي خواستم بیان کند و آن را کامل نماید.
ی��ا آنجا که هادي بعد از آن همه چاکري و نوکري، از طرف رئیس 
انگلیس��ي تحقیر مي ش��ود و مي کوش��د خودش را آتش بزند، این 
مص��راع ما را به فکر مي اندازد که با هیچ توضیحي نمي توان آن را 
به خواننده القاء کرد: »چون تهي شد، یاد حق آغاز کرد« ص109

این هادي رها شده از آتش، هماني مي شود که به خاطر حمایت از 
اعتصاب در روز عاشورا کشته مي شود. این مِن نویسنده هستم که 
وارد داس��تان مي ش��وم و با هر مصراع یا بیتي حرف دلم را مي زنم 
و این فراتر از خواندن یک داستان معمولي است که فقط قصدش 
ایجاد هیجان و درگیري خواننده با ماجراس��ت. این یک تجربه بود 
و احتم��ال موفقیت��ش را حدس نمي زدم، ب��راي همین هم ایجاد 



51

س��ؤال کرده اس��ت. باید یک اعتراف هم بکنم و الزم است پیش از 
آن توضیح بدهم و هم براي کساني که مشق نوشتن  نقد مي کنند 
و کارشان آن قدر شرم آور مي شود که گمان مي کنند »نداف«، یک 
اسم یهودي است و با قرارگرفتن این اسم کنار اسحاق و نفهمیدن 
معني »کنیسه« در لهجة جنوب؛ مرا به انجمن جهاني صهیونیسم 
پیون��د مي زنند )به نقد نوزاد عجیب الخلقه در یکي از ش��ماره هاي 

ادبیات داستاني مراجعه کنید( اما اعتراف:
دوس��ت زی��رک ارمني من، وقتي بخش��ي از این رم��ان را برایش 
خواندم گفت دیگر تاریخ این جور داس��تان ها سرآمده است. راست 
هم مي گفت. تصمیم گرفتم به نوعي این »موضوع« را با اس��تفاده 
از ش��گردهاي داستاني مناس��ب و فرم بخشي، در قالب امروزي اش 
روایت کنم و به آن شمایلي تازه و با وقار ببخشم. در ضمن از قانون 
کم گوي و گزیده گوي هم پیروي کرده باش��م تا اگر ُدري نسفته ام، 

الاقل خشت هم از قالب ِگل در نیاورده باشم.
 اگر متن را کلیت به هم پیوسـته بدانیم که قسـمت هاي 
مختلف همدیگر را یاري مي رسـانند تا در نهایت مكمل هم 
باشـند، در »اندکي سایه« بین قصة اصلي )بخش عمودي = 
سیر انفسي( و سفرنامه )بخش افقي = سیر آفاقي(، سنخیت 
هم بسـته مشاهده نمي شـود؛ زیرا اگر پاره هایي از یكي که 
بیـن دو تكة دیگري آمده، حذف شـود، هیچ گسسـتي در 
دیگـري به وجود نمي آید و خواننده احسـاس خالء و رخنه 
نمي کند. بدین ترتیب مي توان گفت؛ حذف یكي لطمه اي به 
دیگري نمي زند و هر یك از اسـتقالل برخوردارند.آیا براي 

افزایش حجم چنین کاري شده؟
نمي ش��ود این طور ب��ا قاطعیت دربارة عدم دره��م آمیختگي قصة 
اصلي و س��فرنامه نظر داد؛ زیرا من به عنوان نویسنده و شخصیتي 

از اش��خاص داس��تان، پیوند دهندة ای��ن دو به 
قول ش��ما مجزا از یکدیگریم. به این س��ادگي ها 
هم نیس��ت. این درهم آمیختگي در بطن ماجرا 
ش��کل مي گیرد، تقابل عیني سرسبزي و پرآبي 
زاینده رود و آن ش��هر بي باران، یکي از این موارد 
اس��ت. در مورد این نوع روایت م��ن خودم را به 
دست غریزه اي س��پرده ام. رماني � حاال کوتاه یا 
بلند � هم پیش از اندکي س��ایه ننوش��ته بودم. 
این هم سیاه مش��قي بود که در س��ال 67 نوشته 
ب��ودم و چند بار باز نویس��ي کرده ام. سیاه مش��ق 
دیگري هم از همان س��ال ها باق��ي مانده به نام 
»خلوت خفتگان« که هنوز س��راغش نرفته ام. با 
این نتیجه گیري شما هم موافق نیستم که حذف 
یکي لطمه اي ب��ه دیگري نمي زند. س��فر آفاقي 
گزارش��ي است که بار نوستالوژیک قصة اصلي را 
تلطی��ف مي کند و از خش��ونت آن مي کاهد و در 
واقع یک جور حرکت در س��یر طبیعت به سوي 
سیر معنوي است. مي شود این جور هم گفت که 
این درآمیختگي مثل طنابي است که از دو رنگ 
مثاًل س��بز و آبي بافته ش��ده، حذف یکي کلیت 
چیزي را که طناب نامیده مي شود از بین مي برد. 
قصدم توجیه نیس��ت و هرگز هم در پاسخ دادن 
به توجیه روي نیاورده ام. آن جور که شما دیده اید 
هم مي ش��ود نگاه کرد. چنان چه این جور که من 
نگاه مي کنم هیچ مغایرتي با س��اختار داس��تان 

ندارد.
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 پرسش سـوم را از زاویة دیگري با شما 
در میـان مي گذارم که تا حـدي متفاوت 
اسـت و از نقدهاي دیگران گرفته ام که به 
صورت عریان مطرح کرده اند؛نوشـته اند 
»اندکي سایه« مي تواند بدون »سفرنامه« 
و در حـد همان متـن اصلي یا قصة اصلي 
)قصـه ـ خاطره( کامل باشـد. اگر موافق 
نیسـتید با این نظر، »سفرنامه« چه نقش 
تكمیلـي در قصة اصلي دارد؟ لطفًا از نظر 
کلیت سـاختار کتـاب بـدان بنگرید و با 

شاهد از متن تشریح بفرمایید.
بله. این طور هم مي شد. اما کتاب دیگري از کار 
در مي آمد. س��فرنامه در اینجا، محمل بازگفت 
قصة اصلي است. این س��یر آفاقي است که ما 
را به یاد سیر انفسي بنا به قول شما مي اندازد. 
مي ش��د از س��یر آفاقي یا  باز هم به قول شما 
س��فرنامه، صرف نظر کرد و تنها به همان قصة 
اصلي روي آورد. همان طور که عرض کردم این 
دیگر اندکي سایه اي مي شد به رسم و ساختار 
دیگري که با این یکي کاماًل فرق داش��ت. یک 
توضی��ح باید ع��رض کنم آیا اندکي س��ایه در 

تعریف سفرنامه مي گنجد؟
آیا قصة اصلي واقعاً یک خاطره نویس��ي است؟  
چه بس��یار رمان هاي ارزش��مندي ک��ه پایه و 
اساس شان خاطره نویس��ي است. هر چند من 
معتقدم که اندکي سایه بیشتر یک رمان است 

تا خاطره گویي.
بای��د خیل��ي صادقانه عرض کن��م من جور دیگري نمي توانس��تم 
بنویس��م. اندکي سایه همان چیزي است که از  غریزة من برآمده. 
این طور غریزه نویسي را نمي توانم توضیح بدهم. باور کردنش دشوار 
اس��ت. »اندکي س��ایه« براي من پاره هاي روشن رؤیایي است که 
وقت بیدار ش��دن کوشیدم با شگردهایي که مي شناختم، پاره هاي 

ناروشنش را به یاد بیاورم: »نیست بود و هست بر شکل خیال«
 در »اندکي سـایه« از میراث زبان و ادب فارسي )فرهنگ 
فارسـي( بهره اي کارگشـا برده ایـد و به مخاطبـان تقدیم 

کرده اید:
ـ زبان سخته و شاعرانه و پیرا سته 

ـ شیوه اي از تداعي نقالي )همراه با رجوع به تعزیه(
ـ استفاده از شگرد قصه در قصه

آیا آگاهانه و همراه با تجربة قبلي بود؟
به نظر شـما مي توان از این میـراث عظیم و دقیق و عمیق، 
به شكل نظام مند در داستان نویسي امروز بهره گرفت و در 
نهایـت نظریه اي را با اسـتفاده از این میـراث و تجربه هاي 

دیگر سازمان بخشید؟
متأسفانه با تأکیدي که داستان نویسان نامدار کشورمان در نوشته ها 
و مصاحبه هاش��ان بارها یادآور شده اند، نسل معاصر )به تصور من( 

توجه چنداني به میراث زبان و ادب فارسي نشان نمي دهند.
آقاي بورخس در آن سر دنیا خودش را وامدار هزار و یکشب و عطار 
نیشابوري مي داند و ما هرگز به درستي درنیافتیم که شگرد و شیوة 
داستان  س��رایي شهرزاد، عطار در منطق الطیر و موالنا در مثنوي تا 

چه حد مي تواند در داستان نویسي امروزه مؤثر واقع شوند.
پیراس��تگي زب��ان و تودرتو ب��ودن قصه ها ک��ه از درون هم بیرون 
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مي آیند ت��ا به قول ادگار آلن پو در جهت الق��اي تأثیر واحد پیش 
برون��د و مهم ت��ر از همه ایجاز فوق العادة متون ادبي قدیم ماس��ت 
که مي تواند ش��اخص برجستگي ادبیات معاصر ما به حساب آیند. 
می��راث فرهنگي و هن��ري ما مي توانند در  بالندگي داس��تان هاي 
معاصر تأثیر به س��زایي داش��ته باش��ند. نوع روایت در نقالي و آن 
بازي کلمات که تماش��گر، آرایش صحنه هاي داستان را در خیالش 
مي بیند و تصور مي کند مي تواند وارد داستان معاصر بشود. اصالح 
و ارائه مدرن ش��یوة نقاالن و تعزیه گردان ها، ساحت داستان نویسي 
معاصر را گسترش مي دهد. استفاده از تداعي معاني، دیدگاه شاهد، 
خودش ش��گرد بسیار خوبي اس��ت. من در داستان آناي باغ سیب 
ی��ا پري چل گیس یا  کمي پیش از م��رگ، اینها را تجربه کرده ام. 
عمدة مطلب این اس��ت که استفاده از متون ادبي گذشته، زبان را 
غني مي کند یا حداقل مي تواند به عنوان فرامتن، داستان را تعمیق 
ببخشد و از طرفي در حافظة خالق نویسنده باقي بماند و با گذشت 

زمان آنالیز بشود.
آنچه در اندکي سایه آمد، آنالیز شده همین توجه به میراث فرهنگي 
اس��ت. در مجال��س ترحیم به دقت به نوحه س��را، گوش داده ام که 
چگونه با توجه به جمع و سلیقه هاي مختلف مردمي که حضور پیدا 
کرده اند، از بازي زبان به نحوي س��امان یافته و تأثیر گذار استفاده 
مي کند و گاهي به قول خودش��ان مي روند پشت خیمه ها و به این 

ترتیب مجلس را به دشت نینوا مي کشانند.
بچ��ه که بودم زی��اد پرده خوان��ي مي دیدم. آغاجاري ش��هر کاماًل 
کارگري بود. هیچ چیز از خودش نداشت. مهاجران از گوشه و کنار 
آمده بودند و در ش��رکت نف��ت کار مي کردند و ه��ر پانزده روز با 
خوشحالي پاکت معاش را باز مي کردند و آن را مثل گوشت قرباني 
بین بقال و نانوا و حمامي تقسیم مي کردند و آنچه مي ماند هر چه 

قدر کم بود ص��رف خرید روزنامه، رفتن به کافه 
و خوردن بس��تني، یا تماشاي تئاترهاي خیاباني 
مي ش��د: پرده خوان ها، معرکه گیره��ا، پهلوان ها، 
مارگیرها، نقال هاي جورواجور، خیمه شب بازها و 
عروسک گردان ها، یکي پس از دیگري مي آمدند 
تا س��همي از آن پاکت معاش را بگیرند و به زخم 
زندگي شان بزنند. اگر مي خواستم در اندکي سایه 
خاطراتم را جا بدهم، آن وقت مي ش��د یک رمان 
پانص��د صفحه اي مبتني بر خاطره. اندکي از این 
همه تجربه به ش��کلي متناس��ب با داستان آمده 
اس��ت: ش��رح یک تراژدي و یادآوري بخش��ي از 

جریانات سیاسي.
در کنار اینها خواندن ش��اهنامه ه��م بود. من با 
ص��داي ش��اهنامه خواني پ��درم بزرگ ش��دم. با 
حاف��ظ، ه��زار و یکش��ب و بعده��ا تذکرئ االولیا. 
خ��ودم هم، نه ب��ه آن اندازه اي ک��ه الزم بود، به 
متون ادبي توجه داشتم... اگر جدي تر و با رغبت 
بیشتر خوانده بودم، یقیناً در موقعیت بهتري قرار 
داش��تم. حاال که به نظرم رسید مطرح شده ام و 
مس��ئولم و باید پاس��خ گوي خوانندگانم باشم، با 
ناتواني هاي جسمي اي که دارم، مي کوشم جبران 
بکنم. براي جوان ترهاي خودم مي  گویم که، توجه 
ب��ه میراث فرهنگي و ادبي س��رزمین مادري مان 
ک��ه غني ترین ادبی��ات را دارد، یک��ي از وظایف 
ماس��ت. این توجه ارزش هاي ادبي معاصر را باال 
مي برد و رونق مي بخش��د. در رمان »گنجشک ها 
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خیلي صریح و ش��فاف بگویم دیگر آن »حال نوشتن« خاص زمان 
خلق اندکي س��ایه به »گذشته« تعلق دارد. من امروز حال دیگري 
دارم که به منتقدان و دوس��تاني که رمان اندکي سایه را خوانده و 
نکاتي را یادآور شده اند مدیونم. براي همین هم رمان »زماني براي 
پنهان ش��دن« را به آنها تقدیم کرده ام. اگر بخواهم اندکي سایه را 
دوباره بنویس��م، حتي اگر بگذارم جلوي رویم و رونویس��ي بکنم، 
رمان کاماًل متفاوتي خواهم نوشت. مطمئنم حجمش بیشتر خواهد 
ش��د. دیگر از پیش��اني نوش��ت ها خبري نخواهد بود. در متن هم 
برخي تغییرات را خواهم داد و از ترجیع بند نام ها و نشانه ها پرهیز 
خواه��م  کرد؛ زیرا دیگر خوانندگان محبوب خودم را پیدا کرده ام و 
الزم نیست با این »طبل آهنگ« حواس آنها را به خودم جلب کنم. 
بله، رمان دیگري خواهم نوشت که به هیچ روي قادر نیستم دربارة 
س��اختارش حرف بزنم. زیرا با توجه به تأکیدي که همیشه داشتم 
من آدمي ام که براس��اس غریزه مي نویسد. در اصفهان، نویسنده اي 
را مي شناسم که داس��تان هایش شاهکار معماري اند، نقص ندارند. 
همه را با ش��اقول و ریسمان و تراز نوش��ته است. مو الي درزشان 
نمي رود و سال هاست که مي نویسد و نویسندة مشهوري است. اما 
به گمان من، داس��تان هایش گرم نیستند، خون ندارند و فاقد آن 
لذت کش��ف و ش��هوداند، یا حتي »این هماني« ندارندکه خواننده 
را دو زان��و بنش��اند پاي داس��تان ت��ا همچون پارس��ایي در معبد 
خدایان، آن را ذره ذره بچش��د و همچون تعویذ به گردن بیندازد. 
نویسنده اي که مي گویم ادبیات داستاني را بسیار خوب مي شناسد 
و مي تواند ساعت ها دربارة آن حرف بزند، حتي دربارة شاهنامه. اما 
داستان هایش هیچ کدام از ضمیر ناخودآگاهش برنیامده اند؛ همین.

براي همین است که گاهي در نوشتن اشتباه مي کنم. مي لغزم، ُسر 
مي خورم و اغلب خواب مي بینم؛ زیرا ضمیر ناخودآگاهم دس��تم را 

در حیاط« از یک قصة قدیمي بهره جس��ته ام 
و در رم��ان »بي تردی��د سه ش��نبه ب��ود« الي 
کت��اب مجمع الدع��وات را باز ک��ردم تا برخي 
از ش��خصیت هاي رمان را از میان طلس��م ها و 

تعویذ ها بیرون بیاورم.
 اگـر با وقفة چند سـاله و بـا عنایت به 
»اندکـي  خواننـدگان  و  منتقـدان  آراي 
سایه« و تأمالت شـخصي بخواهید آن را 
بازنویسي کنید، چه تغییراتي در ساختار 

و عناصر داستان به وجود مي آورید.
این هم یک از بهترین س��ؤاالت این پرسش و 
پاسخ است که اولین بار است که اتفاق مي افتد. 
باید عرض کنم، خودم هم به فکرش افتاده ام؛ 
یا اینکه یک دوگانه یا س��ه گانه اي به نام اندکي 
سایه بنویس��م. حاال هم شما پرس��یدید. باید 
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گرفته و پیش مي برد.
 به گفتة خودتان، و آنچه از نوشـتار شما برمي آید، به فرم 

تعلق خاطر دارید.
ـ فرم چه کمكي به شما در اجراي فكر مي کند؟

ـ آیا خوش دارید صورت را بر محتوا غلبه دهید؟
ـ فكر مي کنیـد در نهایت چه توازني بیـن فرم )صورت( و 

محتوا در کارتان به وجود مي آید؟
بله، به فرم بسیار وابسته ام، نه در حد قرباني کردن محتوا. آن ضمیر 
ناخودآگاهم تربیت شدة فرم است، زیرا من بسیار تمرین مي کنم. 
حتي بعضي تکه ها را، تکه داستان هاي دیگران را رونویسي مي کنم، 
چندبار. منتهي من در پیري راه افتاده ام و هیچ کس باور نمي کند. 
اگر چه س��ال ها پیش تر از مطرح شدنم، نوشته ام. چون همه جور 
نوشته ام، فرصت داستان نویس��ي را کمتر داشته ام. تئاتر نوشته ام، 
فیلم نامه نوش��ته ام، گفتار متن فیلم  هاي مس��تند را نوشته ام. نقد 
نوش��ته ام و حتي براي اینکه خوش نویس بشوم مدت ها نزد استاد 
رفته ام. اینها همه به من در فرم و شکل گرفتن داستان هایم کمک 
کرده ان��د. اینها عصاي بس��یار خوبي بوده اند ت��ا بتوانم با اطمینان 
خاطر راه بروم و باالخره اینها همه در سامان بخش��ي به س��اختار 
داس��تان هایم و فرم گرایي، نقش اساسي داش��ته اند و مرا به غناي 
ش��عر نزدیک کرده اند. صورت و فرم را براي غنا و تکمیل زیبایي و 
اس��تواري داستان هایم الزم مي دانم، اما محتوا آن چیزي است که 
نهایت��اً مي خواهم بگویم. نه آن گونه که لقمه را دور س��ر خواننده 
بگردان��م. در آواي نهن��گ و حتي آناي باغ س��یب که مجموعه اي 
از تجربه هاي ش��خصي من اس��ت، براي رس��یدن ب��ه مرحلة ناب 
داستان نویس��ي این توازن را رعایت ک��رده ام. توازن میان صورت و 
محتوا در اکثر داس��تان هاي کوتاهم هس��ت، اگر چه هنوز داستان 

آرماني خودم را در حیطة رمان ننوشته ام، اما در 
پري چل گیس یا هانریش اُلر به عنوان مثال، این 
توازن در عرضة در هم آمیختگي شکیل محتوا و 
فرم انجام گرفته است. داستان هاي دیگرم، همه 

کوششي است براي رسیدن به این مقصود.
 دربارة دو سـطح کتاب )سطح عمودي  =  
سیرانفسـي( و )سـطح افقي = سیرآفاقي( 

مي توان از زوایه دید دیگري نگاه کرد.
الف ـ اگر سـفر آفاقي، گزارش مي شـود تا 
بار نوسـتالوژیك قصة اصلي )سفرانفسي( 
را تلطیـف کند و به اعتراض واقفي )ص59( 
و اعتراض مقدر مخاطبان از طریق سـیر در 
طبیعت بكر پاسـخ گوید و آنهـا را با راوي 
همراه کنـد؛ باید گفت رویكردي اسـت در 

سطح، چه مي فرمایید؟
ب ـ اما اگر سطوح قصة اصلي )سفرانفسي 
= الیة عمودي( در تضاد ساختاري با سطوح 
گزارش سفر )سفر آفاقي = الیة افقي( قرار 
گیرد مي توانسـت کاري ویـژه از آب درآید 
و جنبة فلسـفي کتاب را تقویت کند. نمونه 
بیاورم؛ آنجا که حكایت مرغابي هاي گرفتار 
در گـودال عظیم قیر مذاب، نقل مي شـود 
)ص21( تضـاد تراژیك پیدا مي کند با وصف 
)ص 133(که رودخانه زاینده رود »در آن دور 
دست بي انتها در شـنزار مي تپید و باتالقي 
مي شد براي پرنده هاي آبزي که از آسمانش 
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مي گذشـتند ـ یـا بي هیـچ دغدغه اي بر 
آن فـرود مي آمدند« با این شـگرد به نظر 
مي رسد ساختار رمان در دو سطح افقي و 
عمودي چفت و بستي در ساختار و درون 

مایه پیدا مي کرد. چه مي فرمایید؟
خیل��ي دقیق تر از خودم به این دو س��فر نگاه 
کرده اید. کاوش ش��ما براي من بس��یار جالب 
اس��ت. آنچه مي گویم عین حقیقت است. باور 
کنید وقت نوش��تن تابع هی��چ قاعدة از پیش 
تعیین ش��ده اي نیس��تم و در ارتباط با اندکي 
سایه نبودم. دستم توي دست غریزه اي بود که 
ذاتاً براي داستان نویس��ي خلق شده  است. اگر 
ُس��ر مي خورد یا مي لغزد یا اگ��ر در خواب راه 
مي رود، براي این اس��ت که هنوز مانده تا بالغ 
بشود. این پاسخي براي گریز نیست یا اقرار به 
فروتني بیش از حد که بن مایه اش غرور است. 
ن��ه، گاهي اوقات حس��رت مي خ��ورم زیرا که 
دانش من کافي نیست. در محدودة جغرافیاي 
اندکي زندگي مي کنم و دیگر قادر نیستم بعد 
از این همه س��ال توقف در آن، ساحت اندیشة 
دیداري ام را گس��ترش بدهم. آنچه دارم قدرت 
تخیل فوق العاده اي است که به من عنایت شده 
تا از من یک نویس��نده بس��ازد. آنچه شما در 
بخش الف و ب پرسیدید، هرگز به ذهنم خطور 
نکرده اس��ت. مي توانستم بروم، مروري بکنم و 
براي پاس��خ گفتن به آنها راه حلي دل چسب و 

احیان��اً غافلگیر کنن��ده پیدا کنم. اما ای��ن کار را نکردم و از اینکه 
مي بینم نوشته ام این گونه قابل تفسیر است که هوشیارم مي کند و 
غنایش روحم را نوازش مي کند، خوش حال مي ش��وم و از این بابت 

به شما مدیونم.
س��فري که در حاش��یة زاینده رود اتفاق افتاد، در آن س��ال واقعي 
ب��ود، واقعاً این س��فر اتفاق افتاد. آدم هایش ه��م واقعي اند، غیر از 
کاکا و پري خانم. من این دره را همواره دوس��ت داشته ام. روستاي 
یاس��ه چاي، روستاي آبااجدادي پدري ام اس��ت و مادرزنم که شاه 
صنمي بود براي خودش، اهل صادق آباد بود. اما بسیاري از کساني 
که در کودکي ستایش ش��ان مي کردم و دوست ش��ان داشتم، حاال 
دیگر مرده اند. از طرفي پدرم مالک حتي یک درخت از این آبادي 
نبود. تمام تابستان هاي کودکي و نوجواني ام در این روستا گذشته 
اس��ت. همواره نگاه به گذش��ته یکي از خصایص داستان هاي من 
بوده است. زیرا حسرت آنچه را مي بایست مي داشتم و ندارم در دلم 
مانده است. و شاید از آن رو است که مي پندارم پیش از این بارها به 
دنیا آمده ام. این سیر طبیعت با دلبستگي ام همراه شده، با خاطرات 
کودک��ي ام و با همین حس، بارها به دنیا آمدن، براي همین س��یر 
آفاقي به قول شما تا به این حد شیرین از کار درآمده که بسیاري را 
به هوس انداخته این دره را از نزدیک ببیند)اکنون هویت اصلي اش 
را به س��رعت دارد از دس��ت مي دهد.( آنچه ه��م در آغاجاري رخ 
مي ده��د )س��قوط مرغابي هاي مهاجر در گودال قی��ر( واقعي بود. 
مرگ دس��ته جمعي آن پرندگان هنوز هم بغض ناشکفته اي است 
که وقتي یادم مي آید آزرده خاطرم مي کند. مي بینید که احساسي 
ک��ه در رمان بیان کرده ام ظاهراً ش��خصي به نظر مي رس��د، یک 
جور خاطره نویس��ي. اما وقت نوش��تن دیگر این »من« نیستم که 
مي نویس��د، کسي بیرون از من است که مرا به خوبي مي شناسد و 
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مراقب اس��ت که خواننده را هم عزیز بدارد. همة این واقعیت ها در 
ذهن من و با قوة تخیل من درهم آمیخته و نتیجة س��ومي از آن ها 
روي کاغذ آمده که رمان اندکي سایه تولد یافته آن است. داستان 
واقعي داس��تان دلچسبي نیست، حتي اگر واقعاً لحظه به لحظة آن 
واقعي باشد. اثري که زادة واقعیت در هم آمیخته با تخیل شاعرانة 
نویس��نده است مي تواند دلچسب باشد. مي شود گفت، پاسخ سؤال 

3 را در سؤال 8 هم مي توان پیدا کرد.
یک بار تا انتهاي زاینده رود رفتم، تا آنجا که رودخانه به ش��نزار فرو 
مي رود تا در جاي دیگري ظهور کند. ایس��تادم و نگاه کردم و فکر 
کردم این ش��نزار چه بس��یار حوادثي را پشت س��ر گذاشته است 
ک��ه فقط خ��ودش مي داند و آن هایي که مي کوش��ند با قوة تخیل 
از آن داس��تان هایي بس��ازند. ظهور آبي که در شنزار فرو مي رود و 
در چشمه س��اراني شاید در کرمان س��ر بر مي آورد، چقدر مي تواند 
خیال انگی��ز و رؤیایي باش��د. اما چرا آن ویژگي که جنبة فلس��في 
کت��اب را مي توانس��ت تقویت کند، در اندکي س��ایه اتفاق نیفتاده 
اس��ت، یکي شاید به این دلیل باشد که زمان نوشتن این رمان، در 
واقع نویس��ندة داستان هاي کوتاه بودم. باید عرض کنم که آناي باغ 
سیب و آواي نهنگ اگر چه بعد از رمان اندکي سایه منتشر شدند، 
اما پیش  از آن نوشته و به ناشر سپرده بودم. براي آناي باغ سیب، 
س��ي ماه و براي آواي نهنگ 39 م��اه زمان الزم بود تا مجوز چاپ 
صادر بش��ود، براي همین بعد از اندکي سایه منتشر شدند. نوشتن 
داس��تان هاي کوتاه مرا به کوتاه نوشتن عادت داده بود، خلقم تنگ 
مي ش��د اگر مطلب به درازا مي کشید. رمان یک اثر مطول است و 
توضیح بیشتري نیاز دارد. یکي از منتقدان، انگشت روي فصل کاکا 
و پري خانم گذاش��ته بود و همی��ن را مي گفت. گفت که این فصل 
احتیاج به توضیح بیشتري دارد. وقتي دوباره خواندم، دیدم حق با 

اوست و من حوصله نکرده ام آن را وسعت بدهم.
زمین��ة  در  تجرب��ه ام  نخس��تین  اینک��ه،  دوم 
رمان نویس��ي، همین اندکي س��ایه است. اولین 
تجربة نوش��تنم براي داس��تان بلن��دي که وقت 
زیادي مي طلبید. اش��کالي که در اندکي س��ایه 
هس��ت، گم��ان نمي کنم با تجرب��ة کنوني ام، در 
رمان چاپ ش��دة زماني براي پنهان ش��دن یا دو 
رمان آماده ام براي چاپ، یعني بي تردید سه شنبه 

بود و گنجشک ها در حیاط دیده شود.
 »اندکي سـایه«  با توجه به فاصله  اندازي 
زماني و رفت و برگشـت بین حال و گذشته 
و راویـان بیـش از یك زوایه دیـد در متن 
بخـش اصلي )الیه عمـودي( در فرم مدرن 
سـازمان مي باید به عالوه به فهـم این فرم، 
القاي حضور مخاطب در داسـتان نیز کمك 

مي کند.
ـ امـا در بخش گزارش سـفر )الیة افقي( از 
ویژگي هاي گزارش نویسـي نوین اسـتفاده 
نمي شـود، چرا؟ آیا نمي شـد در فرم روایت 
دو سـطح، تـوازن ایجاد کرد و تـا حدي از 

گالیه هاي مخاطبان و منتقدان کاست؟
در این مورد باید عرض کنم تقصیر از کم دانشي 

من است.
 به نظر مي رسـد با انتشـار اندکي سـایه، 
به ویـژه پس از اقبـال داوران کتاب سـال 
جمهوري اسـالمي ایـران بـه آن، ناگهان از 
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سـایه و تاریكي سـالیان عمر درآمده اي 
و در نـور تنـد آفتاب، در فضـاي هیجان 
و هیاهـوي رسـانه ها قـرار گرفتـه اي و 
اظهار نظرها و نقدهاي چند وجهي برشما 

آوار شده است:
ـ مي پرسـم با عنایت به سـابقة معلمي، 

چطور با این فضا کنار آمده اي؟
ـ آیـا قبل از ایـن رویـداد در محیط کار 
و تدریـس بـا نقـد و انتقـاد و احیانـًا با 
شـوخي هاي گزنـدة جوانان بـا انرژي در 
کالس و غیـرکالس مواجه مي شـدید، در 

این صورت واکنش تان چگونه بود؟
اول بای��د بگویم این اتفاق، درآمدن از س��ایه، 
یک بار دیگر هم افتاده اس��ت. در سال 1356، 
ب��ه خاط��ر نمایش نام��ه »دالو« در س��ومین 
جشنواره تئاتر شهرستان ها در تهران، از اهواز 
شرکت کرده بودم. با اجراي این نمایش نامه در 
آمفي  تئاتر هنرهاي دراماتیک به مدت ده شب، 
توجه بس��یاري از اهل هنر به این نمایش نامه 
جلب ش��د، ب��ه وی��ژه وزارت فرهنگ و هنر، یا 
این طور که ش��ایع ش��د از دفتر ف��رح. فرصت 
مغتنم��ي بود؛ مي ش��د از آن نردباني بس��ازم 
و به س��رعت خ��ودم را باال بکش��م و بعد توبه 
کنم. نتوانستم، جگرش را نداشتم. مي ترسیدم 
اش��تباه کنم و دیگر نتوانم توي آینه صورتم را 

ببینم که غل و غشي در آن نباشد.

س��ال بعد هم با دو نمایش نامه در جش��نواره شرکت کردم و پس 
کش��یدم. تئاتر را موقتاً گذاشتم کنار تا سال 1372 که از آن پس، 
پنج نمایش نامه نوشتم که یکي از آن ها به جشنواره تئاتر فجر راه 
پیدا کرد و مابقي در حد جش��نواره هاي منطقه اي مطرح ش��دند. 
مجموع��ه اي از آنها س��اخته ام آماده چاپ. اما تمام حواس��م جمع 
داستان نویس��ي ام بود که رفته رفته مرا تا دریافت جایزه کتاب سال 
پیش برد. حال آنکه در این گوشة دور مانده از همه جا، نمي دانستم 
جایزه اي هم براي کتاب سال هست. )هیچ کس این حرف مرا باور 
نکرده  اس��ت( آنچه اتفاق افتاد کرامت ایزدي بود و بس. زماني که 
جایزه را دریافت کردم، ده س��ال از بازنشستگي ام مي گذشت. این 
را هم بگویم که تا پایان س��ي سال و پنج ماه و پانزده روز خدمتم، 
فق��ط در مقطع ابتدایي و س��پس راهنمایي تدری��س کردم. آدم 
سخت گیري بودم. تشر هم مي رفتم، اما هرگز به هیچ دانش آموزي 

اهانت نکرده ام. 
س��خت گیر بودم مث��ل پدربزرگ ه��ا. از طرفي خداون��د برخالف 
اش��ک هاي پنهان��ي ام، ب��ه من چه��ره اي عبوس و تلخ بخش��یده 
اس��ت. همین کافي اس��ت که بچه ها جرئت نکنند سرشوخي را با 
م��ن  باز بکنند. ب��ا جوان ها و هنرجویاني که بعد از بازنشس��تگي 
به عنوان مدرس فیلم نامه نویس��ي یا داستان نویس��ي مواجه شدم، 
آن ق��در مهربان و صمیمي بودم که خجالت مي کش��یدند س��ر به 
سرم بگذارند. اما از بعضي دوستاني که در نوشتن یاورشان بودم و 
آن هاي دیگر که ادعاي دوستي میان مان بود، بعد از دریافت جایزه، 

ناسپاسي و تلخ کامي بسیار دیدم. 
براي همین است که در نجف آباد دوست اهل قلمي ندارم. به همین 
دلیل اس��ت که گوشة بسیار مطلوبي در کنار خانواده و در شهرک 
حاش��یه )یزدانشهر( دارم که بهترین نقطه براي نوشتن و خواندنم 
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است.
 حال پس از گذشت چند سال که در متن ویژه و جو خاص 

داستان نویسي و نقد در سطح کشور قرار گرفته اید:
ـ چه ارزیابي از جریان داستان نویسـي، بـه ویژه از جریان 

نقدنویسي و منتقدان این حوزه دارید؟
ـ آیـا شـده بخواهیـد در برابـر منتقدان موضـع دفاعي با 
اسـتفاده از سپر سـاخته شده از پوسـت کرگدن بگیري یا 

براي هجو تدارك خفتان ببیني؟
نمي دانم در جاهاي دیگر دنیا هم همین طور است یا نه. در کشور ما 
اگر دوست منتقدان باشي که با رودربایستي آثارت را نقد مي کنند 
و بیشتر به جنبه هاي مثبت اثر نگاه مي کنند. و اگر نباشي دیگر نه 
از تاک نشان مي ماند و نه از تاک نشان. به ویژه آنکه روزنامه نگاران 
هم هوایت را داش��ته باشند. آن وقت چهرة مقبول مطبوعاتي پیدا 
مي کنید. مصاحبه پش��ت مصاحبه، نقد پش��ت نقد، آن قدر که اثر 
بزرگ مي ش��ود و نمي گذارند از س��که بیفتد. هر ح��وزه هم براي 
خودش دارو دسته اي دارد که هواي همدیگر را خوب نگه مي دارند. 
اما اگر منتقدان هیچ رابطة رفاقتي با شماي نویسنده نداشته باشند، 
دیده نمي ش��وي: نه خودت و نه اثرت. باید بگردي خودت را جایي 

بند کني و البته این کار »بَلَدي« مي خواهد و »لِم« دارد.
در این میان آنچه در رابطه با اندکي سایه و شخص من اتفاق افتاد، 
به هیچ کدام از این جریانات تعلق ندارد. س��واي دو س��ه نفري که 
مشق نقدنویسي ش��ان را معموالً با آثار نویسندگاني آغاز مي کنند 
ک��ه بي خطر یا کم خطراند، رفتار مطبوعات با من چندان بد نبوده  
اس��ت. بیش��تر در رابطه با اندکي س��ایه و کمتر با دیگر آثاري که 
منتش��ر شده. مجموعه داس��تان آواي نهنگ، جایزه هفتمین دوره 
کتاب فصل را دریافت کرد و در این میان کمي برایش استثنا قائل 

شدند. مي شد بهتر باشد، اما نشد. 
درباره همین مجموعه آواي نهنگ هم باید بگویم 
دوس��ت نوقلمي در یکي از مطبوعات نوشته بود 
فالني در دوران جمالزاده به سر مي برد که خوب، 
این نظر نشان مي دهد که الي کتاب هاي مرا باز 
نکرده، جز آنکه پري چل گیس را خوانده  باش��د. 
این داستان بنا به ضرورت روایت براساس روایت 
سنتي نوشته شده  است که باز هم نسبت به آقاي 

جمالزاده حداقل یک قرن جلوتر است.
هیچ گاه در مقام پاسخ گویي برنیامدم جز مطلب 
مختصري که در وبالگم گذاش��ته ام و نامه اي هم 
براي س��ردبیر ادبیات داستاني نوش��ته ام درباره 
همان گاف هاي منتقد جوان شان که قباًل توضیح 
دادم. بله، به قول شما سپري ساخته ام از پوست 
کرگدن، از پوس��ت خودم. نی��ازي هم به خفتان 
نیس��ت. دلخوري ام را همان جا در گوش��ة اتاقم 
خ��ودم تصفیه مي کن��م. وقتي عزی��ز بزرگواري 
در مقام نقد، از پش��ت جلِد اندکي س��ایه شروع 
مي کند، از اینکه من خودم این متن را نوشته ام و 
از عکس چاپ شده ام که بیني  بسیار بزرگي دارم 
نشسته روي یک جفت سبیل از بناگوش در رفته 
و بعد مي رسد به مقدمة کتاب و ناهید طباطبایي 
و گوش��ه و کنایه زدن هاي ناص��واب، دیگر نیازي 
نیس��ت اعتراض بکنم. کاري ک��ه مي کنم همان 

است که سعدي سفارش کرده:   
 بنشینم و صبر پیش گیرم
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 دنبالة کار خویش گیرم
  تا پایان سال 1389، چه کار تازه اي در 
قوارة مجموعة داسـتان، داستان بلند، و 

رمان از قلم شما خواهیم خواند؟
ـ اگر مي خوانیم آیـا متفاوت خواهد بود، 

به ویژه در فرم؟
پیش از این، رمان »بي تردید س��ه شنبه بود« 
را به نش��ر علمي س��پرده ام. بعد نشستم یک 
مجموعه داستان نوشتم به نام »کتاب اشباح« 
با س��یزده داستان � براساس فیلم نامه هایي که 
در حوزه هنري اصفهان و ش��هرکرد درس داده 
بودم. مضمون واح��دي دارند مبتني بر رؤیا و 

خواب زدگي.
بع��د از آن رمان »گنجش��ک ها در حیاط« را 
نوشته ام که آخر اردیبهش��ت ماه امسال تمام 
ش��د. پیش از آن هم فیلم نامة بلندي نوشته ام 
به نام »با چش��مان کاماًل ب��از« یک مجموعه 
داستان را هم ش��روع کرده ام. دو تا داستانش 

را نوشتم و رها کردم. 
ای��ن را هم بای��د توضیح بدهم ک��ه: »تخیل« 
آدمي مثل تنور نان پزي نیس��ت که آب و آرد 
را خمیر کني و پهن کني روي شاته و بزني به 
تنور. گمان کنم تخیل مثل برکه اي است  که 
باید منتظر شد تا از آب باریکة چشمه پر بشود 

و بعد به اصطالح »واره« را بکشي. 
چون عمر از دس��ت رفته ام با س��ال هاي تلف 

ش��ده همراه است، این اس��ت که وقت نوشتن از ساعت 9 صبح تا 
12 هر روز و گاهي از 5 تا 7 بعدازظهر با خواندن همراه مي ش��ود. 
و معم��والً دو کتاب را با هم مي خوان��م � یک رمان یک مجموعه. 
هر وقت از نوشتن خسته مي شوم، مي نشینم روي فرش، چهارزانو 

مي زنم و کتاب مي خوانم همراه با یک متن کهن یا رمان 
معاصر، شب ها هم اختصاص دارد به دیدن 
فیلم در کنار خانواده، فیلم هایي که بتوانند 

در نوش��تن کمکم کنند یا آن برکه را 
پ��ر کنند. البه ال تمرین خوش نویس��ي 

هم مي کنم. حاال اگر فرصتي ش��د به اتفاق 
خان��واده مي روی��م همی��ن نزدیکي ه��ا، درة 

زاین��ده رود. ن��ه مایه دارم و نه وس��یله اي براي 
سفرهاي دور و دراز.

ب��ا اطمین��ان این حرف را مي زن��م که آنچه از این پس منتش��ر 
مي شود، بي گمان از آنچه تاکنون نوشته ام بهتر خواهند بود. البته 

اثر انگشتم را حفظ کرده ام.
حاال من یک س��ؤال بي جواب دارم: رمان اندکي سایه بیش از حد 
تصور، طي این س��ه سال ونیم، پیوس��ته مورد بحث و گفت و گوي 
مطبوعاتي قرار گرفته  اس��ت. حاال یک نفر به من بگوید: چرا فقط 
این کتاب سه بار چاپ شده و از سومش، مقداري روي دست ناشر 
مانده. حال آنکه این کتاب در حروف نگاري، صفحه آرایي، انتخاب 
کاغذ، قطع کتاب، بس��یار شکیل و آراس��ته از کار درآمده و نشان 

مي دهد که ناشر با عالقه مندي این کتاب را منتشر کرده  است.
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جمعه ظهر براي هماهنگي ک��ه با رضا امیرخاني تماس گرفتم، 
عجله داش��ت. صداي باد ش��دیدي از آن س��وي تلفن به گوش 
مي رس��ید. بعد از سالم خودم را معرفي کردم و گفتم مي خواهم 
گپ��ي درخصوص قی��دار با او بزنم. از قبل موض��وع را از ابراهیم 
زاهدي مطلق شنیده بود. دو سه بار با عجله گفت موافقم. موافقم. 

هر روزي خواستید بیایید. گفتم یکشنبه خوب است.
گفت: »آره سه شنبه. باشد. بیایید.«

با فریاد گفتم: »آقاي رضا امیرخاني یکشنبه!!«
گفت: »باشد. سه شنبه ناهار. منتظرم. خداحافظ نمي توانم حرف 
بزن��م. مجال خداحافظ��ي هم نداد و گوش��ي را قطع کرد. زنگ 
زدم ب��ه آق��اي زاهدي  تا ق��رار را با او هم هماهن��گ کنم. گفت 

داستان امروزي
با شخصيت هاي ديروزي

محمدعلي قرباني

گپي با رضا امیرخاني دربارة ُرمان »قیدار«
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قرار ب��ود امروز رضا برود کوه و پ��رواز و چتربال. تازه از موضوع 
سردرمي آورم و آرزو مي کنم که ان شاءاهلل سالم به زمین برسد.

سه ش��نبه س��اعت نه صبح آقاي زاهدي مطلق را سوار مي کنم و 
مي رویم سراغ خسرو باباخاني. قرار شد تا او هم بیاید. مي خواهیم 
حس��ابي گپ بزنیم. خس��رو باباخاني که باش��د بحث به جاهاي 
ش��یریني مي رود. همان ادبیات خسرواني معروف. نزدیک توحید 
او را هم س��وار مي کنیم و به س��مت کوه هاي ش��مال تهران راه 

مي افتیم. 
در می��ان راه صحب��ت از کارهاي رضاس��ت. از 
پایان بن��دي و کم رنگ بودن نق��ش زنان در آثار 

رضا.
دفت��رش را ع��وض کرده اس��ت و پی��دا کردن 

آدرسش چند دقیقه طول مي کشد.
ت��ازه جل��وي دفت��رش متوجه مي ش��ویم که 
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چی��زي نخریده ایم. پیدا ک��ردن یک مغازه از 
پیدا کردن دفتر او س��خت تر اس��ت. وارد که 
مي شویم همه چیز از جنس رضاست. با روي 
باز ما را مي پذیرد و هنوز ننشسته گفت وگوي 

ما شروع مي شود.
خسـرو باباخاني: یک��ي از ویژگي هاي رضا 
امیرخان��ي، تحقی��ق جام��ع و کامل اوس��ت 
براي نوش��تن ی��ک اثر. احترام��ي که رضا به 
مخاطبش مي گذارد براي من جذاب اس��ت. 
من مي خواهم بدانم رضا براي نوش��تن قیدار 
چقدر وقت صرف تحقی��ق روي اصطالحات 

ماشین و گاراژ و فتوت نامه ها داشته است؟
رضا امیرخاني: خوب س��ؤال شما دو بخش 
دارد. یک قسمت باید راستش را گفت و یک 
قس��مت باید راس��تش را نگفت. راستش این 
اس��ت که تحقیق زیادي براي این کار کردم، 
ول��ي اینکه چقدر از ای��ن تحقیق در این کار 
اس��تفاده شده، خیلي کم. کار به این سادگي 
واقع��اً این قدر تحقیق نیاز نداش��ت. بیش��تر 
وق��ت تحقیق من براي این بود که ببینم چه  
کارهایي نوشته شده تا من مثل آن ها ننویسم. 

نه اینکه بخواهم از روي آن ها بنویسم. 
ابراهیم زاهدي مطلق: تحقیقاتت فقط براي 
این بود که مثل کساني دیگر ننویسي یا واقعاً 

کار تحقیق نیاز نداشت؟
امیرخاني: من فصل یک و دو را نوشته بودم 

و در حقیقت در همان جا متوجه ش��دم که کس��ي که اولین بار 
کلمة سگ دس��ت را در جلوبندي س��ازي اختراع کرد، یک شاعر 
بوده است. اسامي مثل شغال دست، کله گاوي و... شاهکار هنري 
بود و ما بعد از آن در انتخاب واژه دچار مشکل شدیم. با کلماتي 
مث��ل کی��ت و اِي بي اس و... روب��ه رو مي ش��ویم و برایش واژه اي 
مناس��ب نداریم. من بعد از فصل دوم شروع کردم به جست وجو 
تا باز هم از این دست شاعرانگي ها پیدا بکنم. مثاًل ماک سگ پوز 
را خودم به کار گرفتم. چندین تصویر از ماک را گذاشتم و تماشا 
کردم و گفتم آن را بي صدا کنم بهتر اس��ت. بعد از اینکه اسم را 
رویش گذاش��تم شک کردم. گفتم نکند اسامي بهتري هم باشد 
و قباًل در میان اهل فن اس��تفاده شده باشد. یک روز رفتم جاده 
قدی��م تهران کرج، کوي گاراژ ها و با اه��ل فن و پیرمردهاي جا 
س��نگین گاراژ حرف زدم و گ��پ زدم. و کلمات میان حرف هاي 
آن ها را درآوردم. حدود پنجاه کلمة خوب ش��نیدم ولي فقط دو 

سه تاي آن ها را در کار استفاده کردم.
در مورد فتوت نامه ها هم بگویم که فتوت نامه ها مرا در صورت بندي 
کار کمک کرد. به این شکل که متوجه شدم هیچ قسمت از کار 
نبای��د خارج از فتوت نامه باش��د؛ یعني قیدار ه��ر کاري مي کند 
باید در فتوت نامه قیدار وجود داش��ته باشد. فتوت نامة قیدار یک 
فتوت نامة امروزي بود که باید بندهایش با عمل داس��تاني گفته 

مي شد نه با یک دو سه.
مث��اًل در فتوت نام��ة قصاب ها، چاق��و را یک مدل��ي برمي دارند 
که مختص خودش��ان اس��ت. پس فهمیدم که سفت کردن پیچ 
ماش��ین قیدار باید از جنس فتوت نامة خودش باش��د. من وقتي 
فتوت نامه ها را خواندم رس��یدم به آچارکش��ي ماشین نو. و باید 
بعد براي آچارکش��ي یک وجهي پیدا مي کردم. »قیدار ماش��ین 
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نو را برد پیش س��ید مکانیک و او گفت که کارگر دختر کارخانه 
مرس��دس بنز آلمان چه مي دونه که موقع پیچ سفت کردن باید 
چي بگه. بعد پیچ ها را باز کرد و با ذکر هر کدام را دوباره بس��ت 
سرجایش.« این فکر را از فتوت نامه گرفتم ولي در فتوت نامه  که 
آچارکش��ي نبود. فتوت نامه به من یاد داد که وسیلة قیدار باید با 
مرامش همگون باش��د. و از موتورش صداي یاهو علي مدد بیاید 
بی��رون. همة ارکان زندگي قی��دار باید طبق اصول فتوت نامه اش 
باش��د. اس��تفادة من از فتوت نامه ها اس��تنباطي ب��وده و نه کپِي 
پیس��تي. هیچ کدام از فتیان بني هندل ای��ن کار را قبل تر نکرده 
بودن��د ولي من با تأثیر از تفکر فتوت نام��ه  این کار را در زندگي 

قیدار به کار گرفتم.
باباخاني: اي کاش همة نویس��نده ها حال این حجم از تحقیق را 

داشته باشند.
امیرخانـي: باید مراقب باش��یم. همان قدر ک��ه تحقیق مي تواند 
کمک کنن��ده باش��د، مي توان��د پرخطر هم باش��د. چ��ون وقتي 
اطالع��ات زیادي جمع کردي دلت مي خواهد آن ها را بروز دهي. 
آن وقت ممکن است مخاطب خسته شود. مثل اتفاقي که در ازبه 
افتاد. براي من پرواز و اصطالحات آن کاماًل دروني شده و بخشي 
از زندگیم اس��ت، اما این حجم اطالعات شاید مخاطب را خسته 
کند و بگوید چقدر احترام مي گذاري و برایم تحقیق کرده اي ولي 

لطفاً قصه ات را بگو.
ی��ا مثاًل در من او براي نوش��تن کورة آجرپزي من به خاطر اینکه 
در اط��راف تهران کورة روش��ن خمیري وجود نداش��ت رفتم تا 
ج��ادة اراک؛ نزدی��ک حس��ین آباد. خوب کل��ي از کارهاي کوره 
یادداش��ت برداري کردم و دلم مي خواست این را در کتاب بیاورم 
مي دانس��تم خیلي ب��ه درد مخاطب نمي خورد ول��ي حیفم آمد 

نیاورم.
زاهدي مطلـق: بح��ث را ببریم ب��ه جایي که 
خودت گفتي این فتوت نامة امروز است. با توجه 
ب��ه اینکه قیدار یک حکومتي درس��ت مي کند 
در داس��تانش. آیا مي توانیم فتوت نامه ش��ما را 
بیاوریم در حکومت امروز و شیوة حکومت داري 

زمان نوشته شدن کتاب.
محمدعلي قرباني: خود شما در جایي گفتید 
م��ن دغدغه هایم مربوط به اواخر دهة هش��تاد 
بوده. و حکومت امروز را با آدم هاي سال پنجاه 
نوش��ته ام. آیا واقعاً ش��ما س��عي کرده اید آداب 

حکومت داري به زبان داستان بنویسید؟
امیرخاني: یک مقدار از بحث شما را قبول دارم 
و یک مقدارش را نه. اینکه من ش��خصیت هایم 
را برده ام و یک لنگر درس��ت کرده ام یعني دارم 
بین خودم و جامعه خط مي گذارم وقتي بین ما 
خط وجود دارد؛ یعني ش��خصیت من مي ترسد 
بیاید توي جامعه. من شخصیت هایم را مي بندم. 
مي برم توي دنیاي کوچک خودش��ان. این آدم 
اگ��ر در دنیاي امروز بیاید بی��رون دو هزار نفر 
مي ریزن��د دورش و مي گویند ب��ه ما هم کمک 
کن بع��د مي بینید ک��ه هیچ کاري از دس��تش 
برنمي آید و مي رود خودش هم معتاد مي شود. 
ی��ک بخش از این اتفاقات ضعف من اس��ت که 
بلد نیستم این آدم را در اجتماع نشانش بدهم 
و مجبورم دورش دیوار بکشم و کوچکش کنم.
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بیشترین تعدادي که در قصة من مي توانند در 
لنگر زندگي کنند همین تعداد است. جامعة 
من بیش از این غیرقابل کنترل مي شود. پس 
رمان به دلیل اینکه یک آزمایش��گاه و نمونة 
آزمایش��گاهي است نش��انگر ضعف نویسنده 
اس��ت. اما آرماني اگر فکر کنیم هدفم همین 
مورد بوده که ش��ما گفتید. اصاًل دلیل اینکه 

قیدار متمول اس��ت این اس��ت که نیازش به بیرون کمتر باشد و 
خودش مسائل را حل کند. اگر قیدار قرار بود کار کند اصاًل این 

نمي شد و نمي توانست خودش را نشان بدهد.
زاهدي مطلق: چي ش��د که تصمیم گرفتي یک جامعة کوچک 
درس��ت کني و فتوت نامه اش را بنویسي و آداب ادارة آن جامعه 

کوچک را گوشزد کني؟
امیرخاني: راس��تش من یک دایي دارم که خیلي دوستش دارم 
و حدود نود س��ال دارد. شب یکي از مناظره هاي معروف، ایشان 
من��زل ما بود. مرحوم پدرم هم بود. یکي از کاندیدها داش��ت به 
طرف مقابل تندي مي کرد که دایي ام برگشت و رو به جمع گفت 

همین شماها مقصرید. شما بچه هاي انقالبي.
گفتیم: »ما چرا؟«

گفت: »اوایل انقالب ش��ماها در این قهوه خانه ها را تخته کردید 
و گفتید مردم نباید بروند قهوه خانه و مملکت این طوري شد.«

من گفتم: »دایي جان قهوه خانه چه ربطي به حکومت داري دارد 
و اینکه کسي بیاید جلوي مردم این حرف ها را بزند.«

دایي ام گفت: »قهوه خانه را که بس��تید. مردم این طوري ش��دند. 
اگر این آدم ها یک بار رفته بودند قهوه خانه و شاه وزیربازي کرده 
بودند مي فهمیدند که وقتي ش��اه ش��دي نباید حکم تند بدهي. 
چون وقتي ورق برمي گش��ت و طرف مقابل شاه مي شد پدرت را 
درمي آورد. این جوان ها که امروز دارند به رأس دولت مي رس��ند 
یاد نگرفته اند این چیزها را. خوب کسي نبوده که یادشان بدهد. 
ای��ن چیزي نیس��ت که آخوندها بتوانند ب��ه آدم یاد بدهند. این 

چیزها را قهوه خانه به آدم ها یاد مي داد که تعطیلش کردید.«
وقتي دایي ام این حرف ها را زد من بریدم. فکر کردم بازي شاه و 
وزیر در حکومت داري مهم اس��ت. یک بار دیگر یک تصویري بود 
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مربوط ب��ه زماني که تختي در اوج محبوبیت و ش��هرت بود. در 
همان ایام دایي من قصد س��فر حج داشته و تختي چون دایي  ام 
به گردنش حقي داش��ته، که داستانش بماند، مي رود به فرودگاه 
براي بدرقه دایي ام. که یک عکس از همان روز موجود است. این 
عکس و رابطة دایي ام با تختي هم مزید علت ش��د که یک جوري 
این داس��تان ها را بگویم. به هر ش��کل دوست داشتم یک جوري 
دربارة این نس��ل  که احساس مس��ئولیت مي کردم در موردشان 

بنویسم.
راس��تش امروز که دارم با شما صحبت مي کنم باید اعتراف کنم 
دو س��ه روزي است که رمان جدیدي را شروع کرده ام ولي قیدار 
من را واقعاً موقع نوشتن به وجد مي آورد. خودم شیفته اش بودم 
دوست داشتم بنویس��مش. ولي در مورد کار جدید صبح ها باید 
خودم را مجبور کنم که در موردش بنویس��م. من راستش از راه 

رفتن قیدار خوشم مي آمد.
زاهدي مطلق: آیا دایي از نوشته شدن قیدار خبر داره؟

امیرخاني: خیر. اصاًل. ش��اید من درس��ت منظ��ورم را نگفته ام. 
قیدار ش��بیه دایي من نیست. ما در فامیل کس دیگري را داریم 
که بسیار شبیه تر است به قیدار. من راجع به نسل صحبت کردم. 
)رض�ا عكس ف�رودگاه را مي آورد و ش�خصيت هاي موج�ود در عكس را 
تك تك توضيح مي ده�د و بعداً تصوير وصيت نامة تختي و بحث در مورد 
كشته شدن تختي و خودكشي باال مي گيرد و مصاحبه كاًل از دست مي رود 

و تا دوباره برگرديم به قيدار آلبوم عكس رضا را يك بار تا ته مي رويم.(
قرباني: رضاج��ان جمع بندي کنیم: آیا رض��ا امیرخاني تصمیم 
گرفت یک رمان بنویس��د که در آن زمان آداب حکومت داري به 
دولت مردان بیاموزد یا نه یک رمان نوش��ت که بعداً این از داخل 

آن استنباط شد؟

امیرخانـي: ای��ن تصمی��م خودآگاه ب��ود. من 
مي خواس��تم بگویم تا بلد نباش��ي یک گاراژ را 
اداره کني نمي تواني دو گاراژ را اداره کني و بعد 
تعمی��م دهم که اگر نتواني چن��د گاراژ را اداره 
کن��ي نمي تواني یک ش��هر را اداره کني. البته 
گفته باش��م من در عمل دیدم در داس��تان هم 
ادارة یک گاراژ چقدر س��خت است چه برسد به 
ادارة یک گاراژ واقعي. اما اگر ما نتوانیم داستان 
ادارة یک گاراژ را بنویس��یم، اص��اًل نمي توانیم 

داستان ادارة یک شهر را بنویسیم.
قرباني: پس چرا گذاشتي کسي در گاراژ تو زیر 
دماغ قیدار خالف کن��د. در گاراژي که خودت 
مي گویي اگر یک طرفش عروس��ي باشد و یک 
طرفش کسي بمیرد، عروس و داماد همان شب 
راه بیفتند به ش��ب هفت مرحوم مي رسند. چرا 

زیر دماغ قیدار؟
امیرخاني: این را من نوش��ته ام؟ معلوم اس��ت 
ک��ه قدیم ها ب��د نمي نوش��تم. )خن��دة حضار( 
واقعاً اگر هر کس��ي این را نوشته خوب نوشته. 
)دوباره خندة حضار( برگردیم به س��ؤال ش��ما 
مگر مي ش��ود در یک حکومت خ��الف نکنند. 
من مي خواس��تم بگویم نحوة برخ��ورد قیدار با 
ی��ک خالفکار چیس��ت. خود ش��خصیت قیدار 
س��فید نیس��ت. در این رمان رق��اص به داخل 
گاراژ مي آی��د و بعد برایش چه��ار لیتري عرق 
مي آورند. از اینجا مخاطب ها دو دسته مي شوند 
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عده اي مي گویند این شخصیت سیاه است و 
شایستة مرگ و برخي او را ستایش مي کنند. 
ت��وي قیدار یک کلی��د وج��ود دارد. به زعم 
من جامعة آرماني ش��یعه از چند کلید اصلي 
تشکیل شده است. اسم یکي از کلیدهایش را 
من مي گذارم کلید عاشورا. کلید عاشورا براي 
من یک شبکة انساني اس��ت که با اعتقادات 
ش��کل نگرفته اس��ت؛ چون زهیر ک��ه قطعاً 
عثماني اس��ت. من براي تش��کیل این شبکة 
انس��اني به یک باور رسیده ام که در قیدار هم 
این کلی��د وجود دارد. آیه اي ک��ه در تابلوي 
زیارت عاش��ورا به وضوح دیده مي ش��ود این 
است »إني س��لم لمن س��الکم و حرب لمن 
حاربکم«. با کس��اني که با تو دوست هستند 
دوستم و با کساني که با تو دشمنند، دشمن 
هستم. براساس این حرف مي توان یک شبکة 
انس��اني ساخت. این موضوع خیلي مخصوص 
م��ا هم نیس��ت. مث��اًل در فیل��م پدرخوانده، 
مي گوی��د: بران��دو(  )مارل��ون  اول   نق��ش 
یعن��ي   your enemy is my enemy

همین دشمن تو دشمن من هم هست.
من اس��م این شبکه را گذاشتم شبکة زیارت 
عاش��ورایي یا در حالت کلي تر شبکه شیعي. 
در قیدار، او سعي مي کند این شبکه را بسازد 

و این به نظر من آرمان است.
قربانـي: گفت��ه باش��م ک��ه واقع��اً ارتب��اط 

بچه هاي مس��جد با همدیگر و امیرخان خدابیامرز در مسجد هم 
همین طوري بود. ما تقریباً در مورد مس��جد و جلسة قصه نویسي 
و جش��نوارة حبیب همین طوري که شما فرمودید به هم متصل 

هستیم.
زاهدي مطلق: ش��ما در این حکومت لنگ��ر فقط به قیدار و آن 
قش��ري که کاري به آن ها سپرده اي کار داري و بقیه آدم ها اصاًل 

وجود ندارند.
امیرخاني: اینجا جایي است که به نظرم شما دارید از من دفاع 
مي کنید. راس��تش ب��ه نظر من راوي اصلي ای��ن کار باید همان 
نوجواني مي شد که مداح است و بعدها هم شهید مي شود. )قاسم 
بن حس��ن(. ولي خوب من دیدم قاس��م مثل م��ن به قیدار نگاه 
مي کند از پایین به باال و بعد دیدم اگر بخواهم داستان را از زبان 
او بگویم باید قضاوت هاي قیدار و مس��ائل دیگري را از او نش��ان 
م��ي دادم که به نظرم از توان من خارج اس��ت. لذا راه آس��ان تر 
را انتخ��اب کردم. راوي من ش��یفتة قیدار اس��ت و اگر این طور 
نباش��د و بخواه��د با منطق افع��ال قیدار را بگوی��د آن وقت کار 
خراب مي ش��ود. مثاًل گاهي در کار، قی��دار در صحنه نبود مثل 
صحنه هاي دعواي صفدر و همسرش. نوشتن این صحنه ها برایم 

خیلي دشوار بود.
قرباني: البته خانم صفدر کم از قیدار نیس��ت و خیلي مردتر از 

شوهرش است و روحیاتش به قیدار نزدیک است.
امیرخاني: اتفاقاً این کار جدید که دارم مي نویسم راوي اش یک 
زن است و کلي با او مشکل دارم. مدام مثل مردها حرف مي زند 
و مجبورم دائم به او گوشزد کنم که بابا تو یک زني و رفتارت را 

زنانه تر کن. ولش مي کنم مثل قیدار حرف مي زند.
قربانـي: اما تو هیچ وقت ش��خصیت هایت با ی��ک لحن صحبت 
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نمي کنند هر کدام لحن خودشان را دارند.
امیرخانـي: م��ن توي قی��دار از یک صحنه خیل��ي حال کردم. 
صحن��ه اي که علي فتاح من او با قیدار هم صحبت مي ش��ود. هر 
کدام لحن خودشان را دارند. این مورد خیلي مرا خوشحال کرد.

قربانـي: س��یدگلپا در کتاب قیدار رهبري اس��ت ک��ه بر دل ها 
حکوم��ت مي کن��د و از قی��دار مراقب��ت مي کند. خ��ودش وارد 
ماجراهاي قیدار نمي شود. آیا این تعمدي بوده که او کنار باشد؟ 

شما دین را از حکومت جدا کردي؟
امیرخانـي: نه من به این موضوع فک��ر نکرده بودم. اما حاال که 
ساختمان تمام ش��ده است، و من از پایین به آن نگاه مي کنم تا 

حدودي حرف شما درست به نظر مي رسد.
باباخاني: این فقط در ایران اتفاق مي افتد که نویس��نده احساس 
مس��ئولیت کند تا مس��ائلي را در مورد حکومت بگوید یا بخواهد 
آموزش بدهد یا نقد کند. بهتر است نویسنده ها دنبال خلق جهان 
داس��تاني خودشان باش��ند و خیلي دنبال حس تکلیف نباشند. 
نویس��نده بای��د جهان  ناب خ��ودش را فارغ از دنی��اي بیرون از 
داستانش بسازد. یعني اینکه نباید داستانش مربوط به یک آدمي 
در ی��ک حکومت یا از دورة خاص باش��د. این طوري داس��تان ها 

تاریخ مصرف پیدا مي کنند.
امیرخاني: نه. این طوري نمي شود. مثاًل در آنا کارنینا هیچ مسئلة 
سیاسي نیامده است. ولي اگر یک جامعه شناس این اثر را بخواند، 
انق��الب اکتبر را از درون آن بیرون مي کش��د. ام��ا بعید مي دانم 
تولس��توي این قدر تعهد نس��بت به اجتماع احساس مي کرد، که 

چنین موضوعي را تعمدي در کار آورده باشد.
زاهدي مطلق: اما رضا این احتیاط، احتیاط خوبي است.

قرباني: حتي اگر نویس��نده تعمدي نخواسته باشد، این اتفاق در 

ناخودآگاهش افتاده است. 
امیرخاني: شاید اگر این کار در سال 88 چاپ 
مي ش��د این شائبه ها در موردش بیشتر بود. اما 
من با حرف خس��رو موافقم. ضم��ن اینکه اول 
بحث گفتم. من به دایي ام بیشتر احساس تعهد 
کردم تا اجتماع. ول��ي اعتراف مي کنم اصاًل در 
هیچ لحظ��ه اي به این موردي که قرباني دربارة 

روحانیت گفت فکر نکرده بودم.
قربانـي: همان ط��ور که مي دانی��م و در جایي 
خود آق��اي امیرخاني هم اش��اره کرده آخرین 



70

مرحل��ة عرفان، گمنامي اس��ت. در اینجا هم 
قیدار حکومت را مي س��پارد به خانم صفدر و 
خودش گم مي ش��ود. آیا این به خاطر تجربة 
حکومت ه��اي پهلوان ها بوده ک��ه هرگاه در 
تاری��خ آن ها حکومت را به دس��ت گرفته اند، 
خ��راب کرده ان��د؟ یعني این ه��م از مطالعه 
فتوت نامه و تاریخ پهلواني و حکومت ناموفق 

عیاران آمده بود؟ 
امیرخاني: اصاًل این طور نبود. یعني اصاًل من 
به این موضوع فکر نکرده بودم. البته باز حاال 
که به کار فکر مي کنم مي بینم مي ش��ود این 
را هم از کار برداش��ت ک��رد. اما قیدار برایش 
لنگر مهم نب��ود. او مي گفت اگر همه چیز مرا 
از م��ن بگیرند و بعد تنها رهایم کنند باز هم 

من قیدار مي شوم.
ما با مرحوم پدر آمریکا بودیم. سفر دومشان 
بود که ایش��ان گفت براي من یک حس��اب 
بانکي باز کنید و یک دسته چک بگیرید. من 
به ش��ما قول مي دهم بدون یک دالر سرمایه 
م��ن مي توانم ظ��رف یکس��ال در آمریکا هم 
بش��وم حاج آقا امیرخاني. قیدار هم این طور 
بود. لنگر پاس��ید را رها کرد ت��ا دوباره از نو 

قیدار شود.
قرباني: م��ن زمان خواندن قی��دار از اوقات 

خوش کتاب خواني ام بود.
امیرخاني: شما این کار را دوست داشتي به 

خاطر خودت. چون رفیق بازي و این طوري از مرام قیدار خوشت 
مي آمده. حاال هس��تند کس��اني که این طوري نیستند و با قیدار 

حال نمي کنند.
قربانـي: منظورم این ب��ود که روزهایي که قی��دار را مي خواني 
تأثیرش خوب است ولي بعداً این مرام و این حس پهلواني دوباره 

از ذهنت مي رود و زیاد عمر نمي کند.
امیرخاني: دقیقاً. چون قیدار عمیق نیس��ت. توي اثر قیدار هیچ 
سؤالي وجود ندارد. کاماًل معلوم است که وقتي او جلو مي آید چه 
مي کند. در بیوتن و تاحدودي من او س��ؤال وجود دارد. ولي در 
قیدار هیچ. او تصمیم س��ختي نمي گیرد. همة تصمیماتش آسان 

و راحت است، قیدار خطر نمي کند. به همین خاطر نمي ماند.
قرباني: اما سیدگلپا ماندني شده. دو سه جا حضور دارد ولي در 

ذهن مي ماند.
امیرخاني: من براي اینکه س��یدگلپا بیاید پیش قیدار هزار فکر 

و راه حل داشتم.
اما به نظرم اینکه آم��د و فاتحه خواند خوب درآمده ضمن اینکه 
من آن صحنه اي را که دختر مقابل س��یدگلپا در پیاده رو مي آید 
و دس��ت س��ید را مي بوس��د، خودم از نزدیک دیدم. من همراه 
مرحوم آیت اهلل گلپایگاني از منزلش داش��تیم مي رفتیم مسجد. 
ت��وي خیاب��ان یوس��ف آباد دیدم ی��ک دختر خانم ک��م حجاب 
)بي حجاب بعد از انقالبي( آمد و به ایش��ان سالم کرد. من رویم 
را برگرداندم، ولي ایش��ان ایس��تاد و احوال دخترخانم را پرسید 
و گف��ت دخت��رم خوبي و خیلي گ��رم پاس��خ او را داد. اگر این 
صحنه خوب درآمده دلیلش این است که واقعي بوده. چرا؟ چون 
یک عکس اس��ت؛ یعني یک برش کوچک از زندگي اوست. اگر 
مي خواستم درخصوصي اش فیلم بسازم شاید این طور درنمي آمد. 
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یعني من سعي کردم در یک یاد و تصویر تأثیر حداکثري بگذارم. 
اما در مورد قیدار چهار تا تصویر خوب هست ولي چهل تا صحنه 
معمول��ي هم هس��ت. چون که من مجبور ب��وده ام چهل و چهار 
تصوی��ر درخصوص او بیاورم. قبول دارم قیدار یک آدم س��طحي 

است و حرف شما درست است.
قرباني: اما نکتة آقاي بایرامي درخصوص قیدار درس��ت اس��ت. 
ش��ما یک شخصیت به شخصیت هاي ادبیات ایران اضافه کردید. 
گرچه عمیق نیست و گاهي شعار مي دهد مثل قضیه نفت و پول 

نفت.
امیرخانـي: بله. آن قس��مت کار در نیامد. ضم��ن اینکه اگر کار 
س��ؤال نداشته باشد در ذهن نمي ماند. قیدار هیچ سؤالي را پاسخ 

نداد و تحولي نداشت.
قرباني: ش��اید قیدار یک پیامبر مي ش��د در س��رزمین خودش، 

درست مي شد.
امیرخاني: واقعاً قصدم این بود ولي درنیامد.

قرباني: س��ؤالي مي پرس��م که قباًل جوابش را از شما شنیده ام و 
مي دان��م چه مي خواه��ي بگویي ولي باز مي پرس��م ببینم نظرت 

هنوز همان است؟ آیا قیدار یک داستان مذهبي است.
امیرخاني: اگر دین بین ش��ریعت و طریقت باشد. قیدار طریقت 

دین است. مثل هیئت و مسجد. قیدار بخش هیئت است. 
قرباني: آقاي امیرخاني راجع به جشنواره حبیب هم چیزي بگو.
امیرخانـي: ح��رف من همان اس��ت که قباًل در مس��جد گفتم. 
جش��نوارة حبیب تنها جشنواره اي اس��ت که باید کفش هایت را 
بکني و جای��زه ات را پا برهنه بگیري. م��ن راجع به این موضوع 
قب��اًل خیلي فکر کرده بودم و خیلي خوش��حالم که جایزه دوباره 
به مس��جد برگش��ت. چون واقعاً آن س��ال ها که جایزه در خارج 

از مس��جد برگزار مي ش��د ما به شدت ناراحت 
بودیم. تا جایي که حتي وقتي بیوتن برنده شد، 

دوست نداشتم بیایم جایزه را بگیرم.
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»پروان��ه اي روي ش��انه« دومین اثر  داس��تاني »بهن��ام ناصح« 
نویسنده معاصر کشورمان است. 

»ایراندخت« اولین کتاب این داس��تان نویس اس��ت که براساس 
زندگي س��لمان فارس��ي نوش��ته اس��ت. انتش��ار آن، نوید ورود 
نویس��نده اي تازه نفس و آش��نا با اصول داستان نویسي در جامعه 

ادبي کشورمان است. 
پروان��ه اي روي ش��انه با فاصل��ه اي اندک از کتاب نخس��ت، در 
انتش��ارات »آموت« چاپ و منتشر شد. این کتاب برگزیده رمان 
بزرگ س��ال با موضوع آزاد دهمین جشنواره انتخاب کتاب  سال 
حبیب غني پور است. گفت و گو با این داستان نویس، بهانه اي است 
براي معرفي این اثر ارزشمند به داستان نویسان جوان کشورمان. 

راز و رمز ايده و موضوع 
محمد مهدوي شجاعي

گفت و گو با بهنام ناصح
نویسندة رمان پروانه اي روي شانه
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جوانان کم ش��نوا بیشتر آشنا ش��دم و دیدم از 
دل ای��ن گفت و گوهاي دوس��تانه گاه مایه هاي 
داس��تاني زیادي مي توان بیرون کش��ید که به 

درد رمان مي خورد.
  شـخصیت هاي داستان چگونه در ذهن 
شـما شـكل گرفت؟ آیا ما به ازاي بیروني 

دارند یا از خود زندگي گرفته شده اند؟
هر دو؛ یعني بذر بعضي از شخصیت ها با دیدن 
آدم هاي واقعي در ذهنم کاش��ته ش��د، ولي در 
طول داستان آن قدر رشد کردند و شاخه و برگ 
گرفتند که دیگر ش��باهت زیادي به شخصیت 
اولی��ه ندارن��د. البت��ه وظیف��ه نویس��نده هم 
همین طور است؛ نویسنده باید آنچه را مي بیند 
از فیلتر ذهن خود که ماحصل زندگي، تجربه و 
تکنیک هاي داستان نویسي است، رد کند و فضا 

و آدم هاي جدیدي خلق کند.
مضم��ون و درون مای��ه اصلي رمان چیس��ت؟ 
براي رس��یدن به این مهم از کدام ش��یوه هاي 

هنرمندانه در متن بهره بردارید؟
ش��اید کمي دشوار باش��د مضمون و درون مایه 
ه��ر رمان��ي را در ی��ک یا چند جمل��ه خالصه 
ک��رد، ولي اگر مجبور به این کار باش��م ش��اید 
بتوانم بگوی��م »زندگي«؛ با همه پیچ و خم ها و 
مختصاتش، عشق، ناامیدي، یأس و... . اما اینکه 
چه شیوه اي را براي بیان برگزیدم، سعي کردم 
ت��ا حد ممکن به خود متن اجازه بدهم با توجه 

س��ال ها پیش، ی��ک روز در هفته به صورت افتخ��اري با یکي از 
مؤسسات وابسته به کم شنوایان همکاري و در تهیه نشریه داخلي 
کمکش��ان مي کردم. در این رفت و آمدها با مش��کالت کودکان و 
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به درون مایه اش ش��یوه بیان��ي اش را انتخاب 
کند و در اینجا ترجیح دادم از پنج راوي اول 

شخص براي شرح داستان استفاده کنم.
 به سـاختار کنوني متـن رمان چگونه 
رسیدید، چرا این نوع خاص از روایت را 

برگزیدید؟
با توج��ه به دغدغه هاي دروني ش��خصیت ها 
و درگیري هاي ذهني ه��ر کدام، به نظر آمد 
راوي اول ش��خص مناسبت تر باش��د، ولي با 
توج��ه به تعدد ش��خصیت ها و نیاز به کاوش 
در ذه��ن هرک��دام، انتخاب پن��ج راوي اول 
ش��خص را الزم دانس��تم؛ گو اینکه به درک 
نگاه هاي مختلف کمک بیشتري مي کرد و به 

دموکراسي نزدیک تر بود.
 رمانـي در ادبیات ایران و جهان با این 

نوع و شكل روایت خاص سراغ دارید؟
بله زیاد اس��ت، قصدم از انتخاب این ش��یوه 
روای��ت به هیچ وجه نوآوري نبود؛ چون اصال 
کار نویي انجام نگرفته اس��ت. بدون مقایسه 
محتوای��ي یا تکنیکي تنه��ا از نوع روایت، در 
نمونه ه��اي خارجي مي توان ب��ه آثار فاکنر و 
میالن کوندرا اشاره کرد و در آثار نویسندگان 

وطني صادق چوبک و و عباس معروفي.
 به زعم شـما کدام ویژگـي مهم رمان 
پروانه اي روي شـانه؛ سـبب تمایز آن با 

سایر رمان هاي ایراني مي شود؟

ب��ه اعتقاد من ه��ر رماني به ش��رط آنکه نویس��نده قصد تقلید 
یا تظاهر نداش��ته باش��د خواه ناخواه از دیگر آثار متمایز اس��ت؛ 
همان ط��ور که هر انس��اني در جه��ان منحصر به فرد اس��ت. از 
آنج��ا که فضاي ذهني، جهان بیني و تجربه زیس��تي من با دیگر 
نویس��ندگان متفاوت است بي شک این اثر هم با دیگر رمان هایي 
که منتشر مي شود تفاوت هاي ظاهري و ماهوي دارد ولي باز اگر 
مجبور باش��م به یکي از همه ویژگي ها اش��اره کنم باید بگویم تا 
آنجا که مي دانم تاکنون رماني با محور کم ش��نوایان به فارس��ي 

نوشته نشده است و احتماالً این نخستین باشد.
 در روایت برخي فصول بهانه روایت از سـوي نامشخص 

مي نماید. دیدگاه شما در این مورد چگونه است؟
این موضوعي اس��ت که برخي منتقدان نیز به آن اشاره کرده اند 
و به نظرم تا حد زیادي هم انتقاد به جایي است که التبه نقصان 

در آن تا حدي به دشواري کار برمي گردد.
 زبان راوي هاي متفاوت در روایت ذهن و زبانشان، انگار 
یكسان و مشابه زبان نویسنده است؛ این براي متن حسن 

محسوب مي شود یا خلل؟
قطعاً حس��ن محسوب نمي ش��ود؛ هر داس��تان نویس تازه کاري 
که کمي با تئوري هاي ادبي آش��نا باش��د هم مي داند که زبان و 
لحن س��خن گفتن هر شخصیتي را باید مطابق با سن، جنس و 
جایگاه اجتماعي فرد نوش��ت، اما در عمل انجام آن کار ساده اي 
نیس��ت حتي اگر به لزوم آن اش��راف داشته باشید. البته هر قدر 
ش��خصیت ها از نظر موقعیت اجتماعي از هم فاصله داشته باشند 
این کار س��اده تر انجام مي ش��ود؛ براي مثال اگر قرار بود در این 
رم��ان ی��ک قالپ��اق  دزد را در کنار یک پزش��ک متخصص قرار 
مي دادیم ش��اید تضاد ها بیش��تر دیده مي ش��د، ولي همه این ها، 
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توجیه گر ضعف هاي زباني در این رمان  نیست. 
مي توان مضمون اصلي این رمان را عشق خواند؛ عشق به فرزند، 
عشق به هم نوع، عشق به ادبیات و در یک کلمه عشق به زندگي؟ 
البته که مي ش��ود؛ همان طور که مي ش��ود خیلي  چیزهاي دیگر 
خواند. تالش )هر چند کوچک یا کم  توفیق( من این بوده که راه 
را بر نگاه هاي مختلف نبندم و براي این کار کافي اس��ت زندگي 
را ش��رح دهید؛ در زندگي همه این ها که گفتید هس��ت و خیلي 

چیزهاي دیگر مثل یاس، مقابله با آن، مبارزه و البته عشق. 
 با کدام یك از شـخصیت هاي رمان همذات پنداري بهتر 

و کامل تري دارید؟ 
روند مطالعه با مکانیزم نوشتن متفاوت است. هنگام مطالعه رمان، 
خواننده ممکن است با شخصیتي احساس نزدیکي بیشتري کند 
و به ویژه اگر ش��خصیت محوري باش��د با او همذات پنداري کند 
اما براي نویس��نده از آنجا که هنگام خلق اثر مجبور اس��ت خود 
را در قال��ب ش��خصیت هاي مختلف بگذارد ناگزی��ر با همه آن ها 
همذات پنداري مي کند. پس ش��اید جواب دادن به این پرس��ش 
کمي دشوار باشد و اگر بخواهم جواب درست تري بدهم با توجه 
به اینکه پنج شخصیت اصلي در این رمان دیده مي شود نمي توان 
گفت با کدام یک همذات پنداري کامل تري داشته ام؛ شاید بتوان 

گفت با بخش هایي از هر کدام. 
 آیا سـیاوش جلـوه و بازتاب شـخصیت هنرمند جوان 

امروزي است؟ 
بل��ه مي توان این طور گفت و البته ن��ه فقط هنرمند، چون وجوه 
دیگري هم دارد که به آن در طول داستان تمرکز شده است مثل 
وجه توجه به فلس��فه زندگي. در عین حال که این وجود او را تا 

حدي خاص و متمایز نیز کرده است. 

 بـه اطالعـات تخصصي متـن در زمینه 
شعر، خط و نقاشي چگونه دست یافتید؟ 

در دوران نوجواني مدتي خوش نویس��ي تمرین 
مي ک��ردم و تا حدي ب��ا آن فضا و فضاي ذهني 
و اخالق��ي هنرمندان آش��نا هس��تم. همچنین 
دوس��تان هنرمندي در زمینه هاي مختلف مثل 
نقاشي و موس��یقي دارم. این آشنایي در درک 
موقعیت هاي داستان و مسائل تخصصي کمکم 
ک��رد و هر جا هم الزم بود اطالعاتي از کتاب و 

اینترنت به دست آوردم. 
 آیـا در مـورد مشـكالت ناشـنوایان و 
به خصوصـي  مطالعـات  آن هـا  خانـواده 

داشتید؟
همان طور که گفتم آش��نایي ام ب��ا خانواده هاي 
کم ش��نوایان در مؤسس��ه و ش��نیدن خاطرات 
و مش��کالتي که متحمل ش��ده بودند ایده هاي 
اولیه داستان را ش��کل دادند اما نباید فراموش 
کنیم ک��ه درون مایه اصلي  ای��ن رمان موضوع 
کم شنوایي نیست بلکه تنها بهانه اي است براي 

شرح تنهایي و دغدغه هاي انساني.
 اگـر بخواهید امروز دوبـاره این رمان را 
بازنویسـي کنید؛ چـه تغییراتـي در متن 

حاصل مي شود؟ 
احتماالً روي لحن ش��خصیت ها و تناسب گفتار 
با موقعیت اجتماعي و س��ني افراد بیش��تر کار 
مي ک��ردم و ابهامات��ي که در برخي قس��مت ها 
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در زمین��ه بهان��ه روایت وج��ود دارد از میان 
برمي داش��تم. هر چند فکر مي کنم رماني که 
منتش��ر شد مثل ساختماني است که ساخته 
شده است؛ یعني بهتر است هنگام خلق و در 
ویرایش هاي پیش از چاپ ایرادها گرفته شود 
و بع��د از اتم��ام، صحبت ک��ردن در این باره 
بي فایده است همان طور که نمي توان ستوني 

را که خروارها آهن و آجر روي آن گذاش��ته ش��ده است جابه جا 
کرد. این بنا با همه ایرادهایش تنها مي تواند تجربه اي باشد براي 

ساخت بناي جدید. 
 در انتخاب نام رمان جز شـعري که سیاوش مي گوید آیا 

علت دیگري هم دخیل بوده است؟ 
همان طور که گفتید »پروانه اي روي ش��انه« بخش��ي از ش��عري 
است که سیاوش سروده اما عالوه بر اینکه به نظرم اسم قشنگي 



77

مي آم��د گویا در برخ��ي فرهنگ ها چون فرهنگ سرخ پوس��تي، 
نشستن پروانه روي شانه کسي نشان دهنده رستگاري است. 

 نظر شـما پیرامون کتاب سال حبیب غني پور و برگزیده 
شدن اثرتان در آن چیست؟ 

وقتي ش��غلت مرتبط با خبر و رس��انه باشد، آن هم اخبار ادبي و 
هن��ري به احتمال زیاد روزانه آن ق��در نام کتاب و جایزه ادبي به 
گوش��ت مي خورد یا درباره ش��ان مي خواني که معني شان برایت 
تنه��ا در حد خبر باق��ي مي ماند. جایزه »حبی��ب« براي من که 
سال ها اخبار برگزاري اش را تهیه مي کردم یا خبرش براي انتشار 
از زیر دس��تم مي گذشت، چیزي از همین دست جوایز بود؛ نامي 
مثل نام هاي دیگر، تا اینکه سال گذشته  از طریق برگزارکنندگان 
مطلع ش��دم که برنده آن ش��ده ام. از آنجا که نس��بتاً )شاید هم 
مفرط( آدم خونس��ردي هستم از خوش��حالي به هوا نپریدم ولي 
به هر صورت  از اینکه اثرم دیده ش��ده و این جایزه موجب بیشتر 
دیده ش��دن آن شده است خوشحال شدم؛ از این رو از داوران که 

»پروانه اي روي شانه« را الیق این جایزه دانستند سپاسگزارم. 
با توج��ه به تصوراتي ک��ه از اغلب جوایز ادبي در اذهان ش��کل 
گرفته اس��ت و با در نظر گرفتن اینکه خود را هرگز وابس��ته به 
گروه و باند خاصي ندانس��ته ام، انتخاب داوران محترم را ناش��ي 
از س��المت نفس مي دانم؛ کس��اني که احتماالً کیفیت ادبیات را 
ب��ر گرایش هاي فکري و جناحي ارج��ح مي دانند و در این زمانه 
وانفس��ا، این موهبتي پربهاست باشد که چراغ آن همواره روشن 

بماند. 
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این نویسندة س��ربه زیر و قلِم سربلندش حال وهوای دشت های وسیع 
ترکمن صح��را و آالچیق های باصف��ای مردم مهربان آن دی��ار را دارد. 
عبدالصالح از آن دست نویسنده های بی هیاهویی است که مثل خیلی 
از نویسنده های شهرستانی، سال ها در سکوت و آرامش، برای نوجوانان 
نوشته و می نویسد. او در چند دهه فعالیت ادبی اش افتخارات مختلفی را 
تجربه کرده و آثار قلمی اش نامزد دریافت جوایز ادبی متعددی بوده اند. 
از جمله کتاب »آن س��وی پرچین خیال« که در بخش رمان نوجوان، 
اثر برگزیدة سیزدهمین جشنوارة ادبی شهید حبیب غنی پور بوده است. 
این موفقیت را بهانه کرده ایم تا با این نویس��ندة پیش کس��وت سخنی 
بگوییم و بش��نویم. بی شک نظِر پاک و خطاپوِش امثال ایشان می تواند 
توشة راه جوانانی باشد که نیت کرده اند در زندگی عبِد صالح باشند؛ نه 

بیشتر، نه کمتر.

نگاهي به
»آن سوی پرچين خيال«
حبیب یوسف زاده

در گفت وگو با عبدالصالح پاك
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هرآنچه به شـناخت بیشتر جناب عالی کمك 
می کند.

متولد م��اه آذر 1341 در روس��تای قره قاش��لی، از 
روس��تاهای نزدیِک بندر ترکمن هس��تم. کودکی 
و نوجوان��ی را در می��ان اهالی خوب همین روس��تا 
گذراندم. با توجه به اینکه پدرم ش��اعر بود و مادرم 
افسانه های زیادی بلد بود، در طول شب های متمادی 
در نور کم س��وی چراغ گردس��وز دل به حکایت ها و 
افسانه های آن ها می س��پردم. کم کم خودم هم یاد 
گرفتم ب��رای لذت ب��ردن و خیال بافی چگونه یک 
افسانه را برای دیگران روایت کنم. خیلی از دوستانم 
هم افس��انه هایی بلد بودند. در طول پاییز و زمستان 
هر شب به بهانة نوشتن مشق خانة یکی از دوستان 
دور هم جمع می ش��دیم و برای س��رگرمی به نوبت 
افسانه ای روایت می کردیم. حتی طی روز هم حرف 
افسانه ها در میان بود و درباره شان فکر می کردیم و 
حرف می زدیم. البد تأثیر همان افس��انه ها بودند که 
به داستان نویسی عالقه مند شدم. عنوان اولین کتابم 
»چهل دروغ« بود که در انتش��ارات قدیانی به چاپ 
رس��ید. بعد از آن سه کتاب دیگر با عناوین »دختر 
چوب��ی«، »55 افس��انه ترکمنی ب��رای نوجوانان«، 
»گرِگ آواز خوان« و »افس��انه های ترکمن صحرا« را 
به چاپ س��پردم. کتاب 55 افسانه به عنوان بهترین 
کتاب س��ال در بخش آیینی جشنوارة نشریة سالم 
بچه ها و کتاب »گرگ آوازخوان« از انتشارات کانون، 
به عنوان بهترین بازنویس��ی از س��وی شورای کتاب 

 بـه نام خداونـد جان آفرین و صلوات بر محمـد و آِل محمد. 
جناب آقای پاك، ضمن سپاس از فرصتی که صرف پاسخ به این 
سؤال ها می فرمایید، قبل از هر چیز لطفاً مختصری خودتان را 
معرفی کنید. شامل: اشـاره هایی درخصوص چگونگی گرایش 
به قصه و داسـتان، مشاغلی که تجربه کرده اید، اولین اثر چاپ 
شـده، کتاب های منتشر شده و در دست انتشار، جوایز ادبی و 
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ک��ودک انتخاب ش��د. آخرین رمانم »آن س��وی 
پرچین خیال« از انتش��ارات کانون است که بهانة 
این گفت وگو شده اس��ت و در فضایی آمیخته با 

واقعیت و خیال روایت می شود.
 از کارهای تازه چه خبر؟

به تازگی رمان »خوجه مرگن« را به کانون پرورش 
فک��ری ک��ودکان و نوجوانان س��پردم. همچنین 
رمان »چکامة ناتمام« که زندگی داس��تانی شاعر 
منوچهری دامغانی است، در انتشارات سوره مهر 
مراحل انتش��ار را می گذران��د. در حال حاضر هم 
مش��غوِل نوش��تن رمانی با عنوان »خِط عشق« 
برای نوجوانان هستم. یک کار قدیمی هم دارم که 
همان مربی گری در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اس��ت. امسال بیست و ششمین سال 
خدمتم را پشت سر می گذرانم. چیزی نمانده که 

فریاد بزنم: بسی رنج بردم در این ساِل سی...
  بذر رمان »آن سوی پرچین خیال« از کجا 

و چگونه در ذهن شما جوانه زد؟
بی شک دلبس��تگی های ایام کودکی به افسانه ها 
از دالیل اصلی نوش��تن این رمان بوده است. من 
تقریباً بیست سال اس��ت که مشغول جمع آوری 
و بازنویسی افسانه های مردم ترکمن هستم. طی 
این مدت بارها تصمیم داش��تم در رمانی افسانه 
و واقعی��ت را با هم عجین کنم و ش��خصیت های 
افس��انه ای و واقعی را کنار هم بنشانم و مرز بین 
آن ها را از میان بردارم، اما فرصتی پیش نمی آمد. 

همین که فرصتی پیش آمد، نشس��تم و آن را نوش��تم. کانون پرورش 
فکری از نویسنده ها طرحی برای رمان نوجوان خواسته بود. من هم طرح 
همین رمان را دادم و خوشبختانه پذیرفته شد. به این ترتیب در فرصت 
ش��ش ماه تعیین ش��ده، دغدغة یک عمر خودم را روی کاغذ ریختم و 

تحویل دادم.
  ایـن رمان داسـتان نوجوانی به نام »عراز« اسـت که پدرش 
گله دار و مادرش بیمار است. او که به دنبال مداوای مادر خویش 
است مدتی با »خوجه مرگن« برای شكار پرنده می رود. تا اینكه 
کم کم به قصه های »گلدی آقا« دل می بندد. بعد در یك فضای 
فانتزی به توصیة پیرزنی جادوگر تصمیم می گیرد با قصه گفتن 
بـرای مادرش بـه مداوای او کمك کنـد. همچنین با خود عهد 
می بنـدد بعد از »گلدی آقا« که به سـن پیری رسـیده اسـت، 
رسـم قصه گویی را زنده نگه دارد و نگذارد چراِغ قصه گویی در 
روستای آن ها خاموش شود و...  اصوالً چرا قصه گویی محور این 

رمان قرار گرفته است؟
ابتدا تصمیم نداشتم رمانی دربارة اهمیت قصه و داستان گویی بنویسم. 
فقط می خواس��تم از تلفیق ش��خصیت های خیالی و واقعی، داستانی 
در فض��ای بومی زادگاهم روای��ت کنم، اما در طول نوش��تن، قصه به 
این سمت وس��و رفت و اهمیت قصه در آن پررنگ تر ش��د. شاید عالقة 
ناخودآگاهم به افسانه ها خودش را به سطح هوشیاری من تحمیل کرده 
اس��ت. البته در دنیای قصه ها مرسوم است که شخصیت های داستانی 

گاهی از نویسنده حرف شنوی نمی کنند و راه خودشان را می روند.
  آیا شخصیت ها و فضای این داستان ما به ازای بیرونی دارند؟
فضای داس��تان همان روستایی است که در کودکی و نوجوانی زندگی 
کرده ام. هنوز هم خانة پدرم همان جاست. از میان شخصیت ها گلدی آقا 
و قربان از اهالی روستا هستند. با این تفاوت که برخی رفتارهای آن ها 
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را پرداخِت داستانی کرده ام. در دوران کودکی برای پیرمردی پنبه چینی 
می کردیم و او ش��ب ها برای ما قصه تعریف می ک��رد. البته من در این 
داس��تان گلدی آقا را کم��ی عوض کرده ام و از او چیزی مثل ش��هرزاد 
قصه گو س��اخته ام که برای حفظ کارگرها، ش��ب ها قصه های دنباله دار 
می گوید تا آن ها به امید شنیدن بقیة قصه به کارشان ادامه دهند و کار 
در مزرعه را ترک نکنند. اما »قربان« واقعاً حضور پررنگ تری در روستا 
داشت. او شیرین عقل بود. به هر خانه که مادرش می رفت، قربان هم با 
او همراه می شد و با بچة همان خانه به بازی سرگرم می شد. بیشتر هم 
به خانة ما می آمد و با حرف ها و اداهایش ما را می خنداند. در مدرس��ه 
هم در هر کالسی که دوست داشت می نشست و کسی کاری به کارش 
نداشت. قربان چند سال بزرگ تر از من بود و به خاطر مشکلی که داشت، 
همیشه کالس اول یا دوم بود. از وسط روستای ما رودخانه ای رد می شد 
که زمستان ها پرآب بود و تابستان ها خشک. پلی هم داشت که از رویش 
می رفتیم مدرس��ه. یک روز صبح که با دوستم می رفتیم مدرسه کسی 
از پش��ت س��ر صدایم زد. دیدیم در آن صبح یخبندان یک عالمه آدم 
آن طرف جمع شده اند. یکی از بچه ها دوید طرف مان و گفت قربان در یخ 
گیر کرده. برگشتیم. یکی از پاهای قربان توی یخ گیر کرده بود. حدود 
یک ساعتی آن جا ماند تا باالخره آوردنش بیرون. یک هفته بعد گفتند 

سرما به قلبش زده و از دنیا رفت.
دلم می خواست روزی داستان معصومیِت قربان را بنویسم و ادای دینی 

کرده باشم به او که ما را می خنداند و سرگرم می کرد.
م��ا خیلی ناراحت بودیم از اینکه قربان دیگ��ر بین ما نبود. تقریباً یک 
ماه، بازی نمی کردیم. پدرم گفت؛ قربان االن در بهشت است. پرسیدم: 
»پاهایش هم درد می کند؟« گفت: »نه«. با این حرف ها کم کم احساس 
کردم دیگر قربان س��الم اس��ت. قربان را خیلی دوس��ت داشتم. خیلی 
مهربان بود. حاال که قربان را در زندگی واقعی از دست داده بودیم، دلم 

نمی خواس��ت او را در خیال هم از دس��ت بدهم. به 
همین خاطر باید بگویم قرباِن عزیز و دوست داشتنی 

بهانة اصلی نوشتن این داستان بود.
 آن سـوی پرچین خیال آمیزه ای از تخیل و 
واقعیت است و شـما به نرمی این دو را به هم 
پیونـد زده اید. لطفاً بفرماییـد تخیل در رمان 
نوجوانان چه ویژگی هایی باید داشـته باشد تا 
سـر از توهم و خیال پردازی های کابوس وار در 

نیاورد؟
به ط��ور کلی به خاطر تجربة زندگ��ی کمتر، دیدگاه 
نوجوانان و کودکان بیش��تر رو به آینده است. آن ها 
دوست دارند آینده ای مناسب و روشن داشته باشند. 
کودکان به وسیله تخیل خیلی راحت از دنیای بیرونِی 
واقعیت های خش��ن فاصله می گیرند. تصور می کنم 
ما باید خی��ال را به صورتی کنترل ش��ده و نزدیک 
به واقعیت نشان ش��ان بدهیم. چون تخیل وس��عت 
گس��ترده ای دارد و هم مرز با توهم است. امکان دارد 
کودک به راحتی از مرز خیال عبور کند و وارد توهم 
شود. باید برای کنترل آن خیلی حساب شده و آرام 
آرام پیش برویم. به هر حال هر انسانی آرزوهای دور 
و دراز دارد و به همة آن ها نمی تواند برسد. پس برای 
دس��ت یافتن به آرزوهای دور از دسترس، انسان به 
تخیل پناه می برد. داستان نوجوانان باید جلوی غرق 
ش��دن او را در توهم بگیرد و در صورت لزوم تخیل 
را دست مایه قرار دهد برای آشنایِی او با واقعیت های 

عریاِن زندگی.
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 در جایی اشـاره کـرده بودید کـه دنیای 
نوجوانان و بزرگ سـاالن خیلـی با هم فرق 
دارد. این فرق ها از نظر شـما چیسـتند و از 
کجا ناشی می شـوند؟ همچنین این فرق ها 
چگونه باید در ادبیات داسـتانی ویژة آن ها 

لحاظ شوند؟
به ط��ور کلی نگاه نوجوان��ان رو به آین��ده و نگاه 
بزرگ س��االن رو به گذش��ته اس��ت. پس تخیل 
نوج��وان ه��م رو ب��ه آین��ده و برای رس��یدن به 
خواسته هایش است. بزرگ ساالن بیشتر سرگرِم به 
یاد آوردن چیزهایی هستند که از سر گذرانده اند 
و شعلة آرمان گرایی در روح و جان شان کم فروغ تر 
شده است. اگر به خواسته هایشان رسیده باشند با 
شادمانی از آن یاد می کنند و اگر هم برای رسیدن 
به آرزویی ناکام مانده باش��ند، به تلخی از آن یاد 
می کنند، اما نوجوان به گذش��ته زیاد توجه ندارد. 
هر چه هست در آینده جست وجو می کند. برای 
همین تالش و انگیزة او برای رسیدن به افق های 
ناشناخته بیش��تر از بزرگ ساالن است. در ادبیات 
داستانی هم الزم است به این ویژگی توجه کنیم 
و داس��تان را به سمت وسوی نیاز این گروه سنی 
هدایت کنیم. یک داس��تان خوب براي نوجوانان 
ولو ب��ه مدد تخیل می تواند مخاط��ب خود را در 
دنیای واقعیت های ملموِس زندگی به پیش ببرد 

و شناخت او را از جهان پیرامونش وسعت دهد.
 »آن سـوی پرچیـن خیـال« فقـط یك 

داستان سرگرم کننده نیست و شما سعی کرده اید مجموعه ای 
از عواطف انسانی و حتی مفاهیم اخالقی را با آن عجین کنید. 
آیا در طراحی پیرنگ داستان چنین قصدی داشته اید یا به طور 

طبیعی انعكاس تجربه های شخصی شما هستند؟
نمی توان به آن تجربة ش��خصی گفت. حتی قس��مت عمدة داستان از 
پیش تعیین شده نبود و خرده روایت های افسانه ای ناخودآگاه خود را به 
رمان تحمیل کردند و من فقط آن را نوشتم. اما در طول نوشتن سعی 
کردم خرده روایت های افس��انه ای را به طور حساب شده، در جای جای 
رمان بگنجانم و آن ها را در خلق جهاِن داستانی خودم به خدمت بگیرم.
  نظـر شـما دربـاره داسـتان های فانتـزی به ویـژه حضـور 
شـخصیت های مرمـوز همچون جادوگـر و دیو و جـن و غیره 
در داسـتان چیسـت؟ آیا در این عرصه به دسته بندی خاصی 
رسـیده اید؟ مثالً داسـتان های خیال پردازانة توهم زا در مقابل 

داستان های شكوفاکنندة ذهن و رشددهندة تخیل.
داستان های فانتزی راحت تر با نوجوانان ارتباط برقرار می کنند. تخیل 
گس��ترده نوجوانان باعث می شود آن ها پدیده های خیالی را بپذیرند و 
با آن هم ذات پنداری کنند. ولی نباید ش��خصیت های فانتزی را طوری 
معرفی کنیم که مخاطب حضور آن ه��ا را در دنیای واقعی امکان پذیر 
بداند و مرز ادراک او از خیال و واقعیت مخدوش ش��ود. وظیفه داستان 
اینجا حکم می کند که تخیل کنترل شده و هنرمندانه به نوجوانان عرضه 
شود و آن ها بتوانند مثل یک تلسکوپ از ورای آن نگاهی به واقعیت های 

دوردست داشته باشند.
 دربـارة انتخاب رمان آن سـوی پرچین خیـال به عنوان اثر 
برگزیدة جشـنوارة شـهید حبیب غنی پور چـه حس و نظری 

دارید؟
به دلی��ل قضاوت بی طرفانة هیئ��ت داوران و اینکه هیچ ک��دام از آن ها 
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را نمی ش��ناختم، حس خوبی به من دس��ت داد. جای��زه ای که از قبل 
برنده هایش مش��خص باش��د هیچ لطفی ن��دارد. دیگر اینک��ه زنده یاد 
امیرحسین فردِی عزیز مشوق من برای نوشتن این رمان بود. من برای 
چاپ دوم یکی از رمان هایم که در انتشارات سوره مهر در پیچ وخم اداری 
معطل شده بود، خیلی دوندگی کردم، اما فایده ای نداشت. حتی چند بار 
آقای فردی هم وارد ماجرا شدند، ولی نتیجه ای حاصل نشد. آخرین بار 
که پیش ایشان رفته بودم، فرمودند؛ انرژی ام را صرف نوشتن یک رمان 
جدید کنم. این صحبت ها با طرح رمان نوجوان کانوِن پرورشی هم زمان 
شد و توصیة ایشان انگیزة مضاعفی شد. برای نوشتن این رمان. جالب 
اینکه در چهاردهمین دورة جشنوارة شهید حبیب غنی پور در حالي که 
جاي ایشان خالي اس��ت، من برگزیدة این جشنواره شدم. امیرحسین 
فردی انس��انی باورمند بود و این باور را بی هیچ منت و چشم داشتی در 

اطرافیان می پراکند. روحش شاد.
 بازتاب مثبت یا منفی این انتخاب در منظر دوستان اهل فن و 

تأثیر آن در شوق شما برای نوشتن چطور بود؟
بیش��تر بازتاب مثبت داش��ت. من جوایز دیگری هم کسب کرده بودم 
که بازتاب خاصی نداش��تند ولی خبر این جایزه انعکاس خوبی داشت 
و بیش��تر دوستان نویسنده این موفقیت را به من تبریک گفتند. برای 
نوشتن هم دل گرم تر شدم و بالفاصله بعد از دریافت جایزه رمان بعدی 

را شروع کردم.
 برای اعتـال و معرفی فرهنگ ها و ارزش هـای بومی در قالب 

داستان چه باید کرد و چه نباید کرد؟
به طور کلی برای اعتالی فرهنگ، باید از شاعر و نویسنده حمایت کرد. 
حاال به بهانه های مختلف از جمله برگزاری جشنواره های ادبی. این روزها 
همه جا صحبت از فرهنگ و هنر است، اما کمتر سراغی از آفرینشگران 
ادبی و هنری می گیرند. برای هنرمند نباید موانع ایجاد کرد و نفس او 

را در چهارچوب تنگ اداری گرفت. اگر دلمان برای 
فرهنگ می سوزد؛ باید از خالقان و معماران فرهنگ 
حمایت شود. جا دارد هنرمندان بیش از این ها قدر 
ببینن��د و ب��رای اینکه بانی رش��د و اعتالی جامعة 
خویش باشند، با دلگرمی بیشتری به کار ادامه دهند.
 با تشـكر مجـدد از جناب عالی کـه در این 

گفت وگوی صمیمی شرکت کردید.
من هم تشکر می کنم از شما که به حمایت از ادبیاِت 
زندگی فکر می کنید و اعتقاد دارم: »حمایت ز ُگل ها، 

گل افشاندن است.«
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در پایی��ز 1342 متولد ش��دم. کودکي ام پر از ب��ازي بود. پر از 
شیطنت و ماجراجویي در حیاط کوچک خانه مان.

وقتي خواندن و نوشتن را یاد گرفتم قصه نویس شدم. من فقط 
یک مخاطب داش��تم. مادرم، ظرف مي شست من برایش قصه 
مي گفتم. خیاطي مي کرد برایش قصه مي گفتم... و تمام پاداش 
م��ن لبخند او بود. لبخندي که روزگار آن را از لب هایش ربوده 
بود. اما همین براي من کافي بود تا بنویسم و بنویسم. من باید 

لبخندهایش را به او برمي گرداندم.
قصه نویس��ي براي کودکان را با قصه هاي شب به خیر کوچولوي 

نبود تا لبخند بزند!
یادداشتي از مرجان کشاورزآزاد، نویسندة کتاب 

»قصه هاي غار« )کتاب سال بخش کودك جشنواره 
حبیب در سال 1392(
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رادیو ش��روع کردم. بعد در نش��ریات آفتابگردان، گنبد کبود، 
صدف و دوس��ت قصه نوشتم. دوازده سال سردبیري هفته نامة 

دوست خردساالن زیباترین تجربة کاري من بود.
قصه هایم کتاب شد. بچه هایي که قصه هایم را مي خواندند مادر 

شدند، پدر شدند و من هنوز براي بچه ها مي نویسم.
یک روز درخت گردوي بزرگي را دیدم که پر از گردوهاي سبز 
و رسیده بود. قطعاً اولین کسي که یک گردوي سبز را از شاخه 
چید و آن را گاز زد به اندازة کسي که اولین گیالس را از شاخه 
چید لذت ش��یریني را تجربه نکرد. اما کوتاه نیامد! پوست تلخ 

و وسوس��ه انگیز گردو را کند و با پوستة سفت 
چوبین آن روبه رو شد. کسي چه مي داند شاید 
آن را ره��ا کرد تا دیگري به س��راغش بیاید. 
شاید هم خودش پوس��تة سفت را شکست تا 

به مغز نرم و شیرین آن رسید...
اولین ها همیش��ه داستان هایي شنیدني دارند. 
پ��س قصه هاي غ��ار را نوش��تم. قصه هاي غار 
روایتي کودکانه از گذش��ته هاي دور است که 
هنر خالقی��ت و تکنولوژي را ب��ه بازي خیال 
مي کش��د. اولی��ن رنگ ها، اولین ت��وپ، اولین 

آدم برفي و اولین کولر!
اگر ک��ودک با ش��نیدن داس��تاني فانتزي از 
اولین ها به وقایع و اشیاي اطراف خود با نگاهي 
کنجکاو ب��ه قصد یافتن داس��تان آن بپردازد 
خود مي تواند با اعتمادبه نفس مبتکري خالق 
براي آفرینش اولین داس��تان دیگري شود. به 
چالش کش��یدن ذه��ن و توانایي هاي کودک 
پس از شنیدن داستان مهم ترین هدف من از 

نوشتن این مجموعه بود.
پس از س��ال ها انتظ��ار، کت��اب قصه هاي غار 
منتشر شد. اما مادرم نبود تا پاداش همیشگي 
م��را بدهد. نبود تا لبخند بزن��د و بگوید: حاال 
یک ب��ار دیگر قصه را بخوان تا ببینم این کدام 

داستان است!
نبود. دیگر نبود.
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این کتاب سه داستان دارد:
اولي درباره کره اس��بي است که توي یک قاب نقاشي اسیر شده و 
نمي خواهد توي قاب بماند. او پس از مکالمه اي چکشي و جسورانه 
با قاب قدیمي باالخره آن قدر پي تي کو... پي تي کو مي کند که آن را 

از دیوار پایین مي اندازد و خود را مي رهاند.
شخصیت دومین داستان آقاي باد است. او نه تنها خیرش به کسي 
نمي رسد، که بس��یار مایه آزار و دردسر است. با حرکتي مترسک 
را از ج��ا مي کند، آنتن ها را جابه جا مي کند، چادرهاي س��فري را 
روي سر صاحبانشان خراب مي کند و... اما ناگهان باد دوچرخه اش 

خالي مي شود و براي خودش نمي تواند کاري بکند.
داس��تان س��وم دربارة دو تا گوسفند اس��ت که ابرهاي آسمان را 

زبان شوخ و شنگ
یادداشتي از فرهاد حسن زاده، نویسندة کتاب 
»پي تي کو پي تي کو« )اثر تقدیري بخش کودك 
جشنواره شهید حبیب غني پور در سال 1392(
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به ش��کل گرگي مي بینن��د که گوس��فندهایي را دنبال مي کند و 
قصد دریدن آن ها را دارد، آن ها به تکاپو مي افتند تا گوسفندهاي 
ابري را نجات دهن��د. در نهایت با تالش هایي که مي کنند، موفق 
مي ش��وند، غافل از اینکه خودش��ان در تهدی��د گرگ هاي واقعي 

هستند.
استفاده از تکنیک فراداستان یکي از ویژگي هاي این کتاب است. 
در این تکنیک نویسنده قادر مطلق نیست. از برج عاج رایج بیرون 
آمده اس��ت و همراه با مخاطب در مسیر داستان حرکت مي کند. 
این ساختارش��کني در حرکت و روایت داس��تان ب��راي مخاطب 
خوش��ایند و حتي بار آموزشي دارد. ش��خصیت ها نیز در ساخت 
و پرداخت داس��تان مش��ارکت دارند. مثاًل در داس��تان »دو لقمة 
چرب و نرم« وقتي گوس��فندها مي بینند صدایشان به گوش ابرها 
نمي رس��د مي گویند ما این داس��تان را قبول نداریم و از نویسنده 

مي خواهند کاري بکند.
نویسنده مي گوید: »این مشکل شماست. وظیفة من تعریف کردن 

داستان است.«
گوس��فندها از نق��اش کتاب کم��ک مي خواهن��د. او هم مي گوید 
قهرمان داس��تان شما هستید و ش��ما باید مشکل داستان را حل 
کنید. ولي در نهایت براي اینکه کارش��ان راه بیفتد یک گنجشک 
کوچولو نقاش��ي مي کند. همین گنجش��ک عاملي مي ش��ود براي 
نجات گوس��فندها. به این ترتیب هم ش��خصیت هاي داستان، هم 
نویس��نده و ه��م تصویرگر و ه��م به نوعي مخاطب��ان وارد فضاي 

داستان مي شوند تا گره گشایي کنند.
در داس��تان پي تي کو... پي تي کو.... همان اول با ش��روعي متفاوت 
روبه رو مي ش��ویم. ش��روعي پر از شیطنت و ش��تاب. »یک دیوار 
خاکس��تري، یک میخ زنگ زده، یک چک��ش و یک قاب طالیي، 

همه آماده اند تا قصة ما شروع شود؛
ام��ا نه! مثل اینکه یک چیز کم اس��ت. صدایش 
مي آی��د...« در ادامه کره اس��ب مي گوید ش��ما 
ش��روع کنید، من هم خودم را مي رس��انم. کره 
اسب تحمل ش��روع داستان هاي کالسیک را که 
ب��ا یکي بود یکي نبود کلی��د مي خورد، ندارد. او 
عجله دارد. جوان اس��ت. ق��درت بدني اش از او 
موجودي س��اخته که اگر جایي ساکن و ساکت 
بماند، بیمار مي ش��ود. پس حتي مي توان گفت 
کره اس��ب تحمل چهارچوب داستان را هم ندارد 
و مي خواهد از آن بیرون بزند. فکر مي کنم هیچ 
جور دیگر نمي ش��د داس��تان موج��ودي چنین 

بي قرار را نوشت.
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نویس��نده ب��ه هنگام نوش��تن یک��ي از دالیل 
جذابیت این کتاب باش��د. بچه ها هم مثل من 
بازي هاي زباني را دوس��ت دارند و خوش��حال 
مي ش��وم وقتي از این راه دلش��ان را به دست 
مي آورم. بازي هایي مثل این نمونه: »بادي بود 
ک��ه دماغش خیلي باد داش��ت؛ یعني خودش 
را بیش��تر از خ��ودش قبول داش��ت. روزي از 
روزها، بادي به غبغبش انداخت و...« یا جایي 
که باد براي تحقیر مترس��ک ب��ه او مي گوید 
»مترسک«  ، ناسزایي که آدم ها شکل دیگرش 

را به کار مي برند.
ی��ادم مي آی��د موق��ع نوش��تن داس��تان باد 

دوچرخه سوار، یکي از روزهاي تابستاني بود. نشستم پشت میزم و 
حس کردم انگشت هایم براي نوشتن بي قراري مي کنند، اما سوژة 
مشخصي براي داستان نداش��تم. کاغذ یک رو سفیدي برداشتم و 
با چشم بسته رویش خط کشیدم. یعني نوک خودکار را گذاشتم 
روي کاغذ و چش��م ها را بس��تم و یک دقیقه بي هدف خطوط کج 
و معوج کش��یدم. بعد چشمم را باز کردم به خطوط نگاه انداختم. 
به ش��کل هایي که ساخته بودم. ش��بیه فکرهاي ضمیر ناخودآگاه 
ش��ده بود. ش��بیه خواب هاي موهوم و بي س��روته کودکانه. شبیه 
جمله هاي ش��اعرانه اي که مي توانس��ت از دلش ش��عر نابي تراش 
بخ��ورد. از میان آن تصویرهاي در ه��م تنیده تصویري توجهم را 
جل��ب کرد. دوچرخه اي که انگار در ب��اد حرکت مي کرد. خودش 

بود: باد دوچرخه سوار!
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1. در جش��نوارة کتاب حبیب به آن دس��ته از آثاري توجه مي شود 
که صرفاً در حوزة ادبیات داس��تاني کودک، به شکل تألیفي و خالق 
هس��تند و عالوه ب��ر جنبة س��رگرم کنندگي و لذت بخش��ي، داراي 
جنبه هاي نگرشي مثبت به زندگي و انسان، پیوند عمیق با ارزش هاي 

متعالي دیني و انساني هستند.
طبیعي است این آثار باید با نیازها و دلبستگي هاي کودکان تناسب 
داش��ته و در عین انعکاس دنیاي پررم��ز و راز کودکي، با معیارهاي 

زیبایي شناختي آنان عجین باشند.
بنابراین در داوري این آثار، هویت و ادبیات کودک، حوزة مس��تقلي 
قلمداد مي شود و داراي شاخص هاي کاماًل تخصصي و ویژه اي است. 
قائل شدن به ادبیات مستقل کودک، نخستین گام براي کیفیت بخشي 

و اعتالي آن است.
ب��ا این نگرش، زمین��ه براي مطالع��ات جدید در ح��وزة معیارهاي 
روان شناختي، جامعه شناختي و درک عواطف و احساسات و اندیشه ها، 
تلخي ها و ش��یریني ها و همة اس��رار فضاي ذهني � رواني و حرکتي 
کودک، بیشتر فراهم مي شود. همچنین برنامه ریزان و تصمیم گیران 
جامعه )نهادهاي آموزشي، بهداشتي، رس��انه اي و...( به ویژه پدران و 
مادران را نس��بت به اهمیت و درک علمي تر ماهیت دنیاي کودکان 
و برنامه ری��زي و مدیریت اصولي تر و حرفه اي ت��ر براي آنان، ترغیب 

بيانيه داوران
بخش كودك 
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مي کند.
2. وضعیت عمومي نش��ر و به ویژه نشر آثار کودکان، متأثر از شرایط 
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه است. آمار آثار تولیدي در حوزه 
ادبیات کودک در س��ال 1392 بیانگر برخي واقعیت هاست. از جمله 
رویکرد انتش��ار آثار ترجمه اي. بي تردی��د در برخي از آثار ترجمه اي 
ویژگي هاي قابل اعتنا به لحاظ شگردهاي ادبي در ساختار، زاویه دید، 
ش��خصیت پردازي و... به ویژه رعایت دقیق جنبه هاي روان ش��ناختي 
ک��ودک مطابق با فرهنگ غ��رب وجود دارد؛ ام��ا به دلیل تفاوت در 
ن��وع نگاه به زندگي و انس��ان و ارزش ها، مطابق با معیارهاي بومي و 

هنجارهاي اجتماعي جامعة ایراني نیست.
ترجم��ة آثار اگر به دلیل کاه��ش هزینه ها در تولید محتوا و به دلیل 
عدم رعایت کپي رایت، به ش��کل ناشیانه و تاجرمآبانه صورت گیرد، 
عالوه ب��ر ایجاد چالش هاي فرهنگي، به عنصري آس��یب زا در جریان 

ادبیات بومی تبدیل خواهد شد.
3. نگاه به اسامي پدیدآورندگان در حوزة ادبیات داستانی خالق کودک، 
بیانگر عدم حضور افراد تازه نفس در این عرصه است. پیشکسوتان این 
حوزه، چهره هاي قابل احترامند و قوام و پایداري ادبیات کودِک امروز 
ایران، به وجود نازنین آنان وابسته است، اما کم کاري در تربیت نسل 
نو در حوزة کودک، آینده آن را به خطر خواهد انداخت. ضروري است 

سیاست گذاران و نهادهاي فرهنگي به این معضل، 
توجه جدي داشته باشند.

4. هیئ��ت داوران، ضمن احترام و قدرشناس��ي از 
همة ناشران و نویس��ندگان که در سال 1392 در 
حوزة ادبیات داس��تانی کودک تالش داش��ته اند، 
اسامي نامزدهاي دریافت جایزة خود را به شرح زیر 

اعالم مي کند:
1. مجموعة 3 جلدي قصه هاي الکي پلکي، تألیف 

گروهي از نویسندگان، نشر پیدایش؛
2. ماهي گیر و بهار، نوش��تة م��ژگان کلهر، کانون 

پرورش فکري کودکان و نوجوانان؛
3. مجموعة 3 کتاب »موش میشم مرا بگیر«، »چه 
کسي براي گنجشک نامه نوشت« و »آب گفت من 

خوردني نیستم«، نوشتة مجید راستي، نشر شهر؛
4. قصه هاي َس��روته، نوش��تة محمدرضا شمس، 

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.
هیئت داوران:

شهرام شفیعي، محمدحسن حسیني و ناصر 
نادري
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1. در ای��ن دوره، درصد بس��یاري از کتاب هاي راه یافته به مراحل 
نهایي، از آِن نویس��ندگان باتجربه تر بود. این امر نشان مي دهد که 
استادان این حوزه، هنوز به معیارهاي نوآوري و ماندگاري در آثار 
خود توجه دارند. البته در مواردي چند، مش��کل حرفه اي نویسي، 
خالقیت آثار نویس��ندگان قدیمي را تحت ش��عاع ق��رار داده و باز 

دوستان به ورطة تکرار افتاده اند.
2. کاماًل مش��هود است که نویس��ندگان قدیمي همچنان مطابق  
نظر مخاطبان خود قلم مي زنند. ش��کي نیس��ت که کودک امروز 
در ش��یوه هاي اندیش��یدن و درک خود از آثار هنري، تفاوت هاي 
معناداري نس��بت به گذشته پیدا کرده و هجوم اطالعات در عصر 
دیجیت��ال، نگاه او را به جهان و زیبایي هاي آن تغییر داده اس��ت. 

نقد آثار كودك، 
عيار قابل اعتنايي ندارد

محمدحسن حسیني
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الزم اس��ت نویسندگان خود را با این تغییر وفق دهند و الگو هاي 
ذهني مخاطبان خود را مدنظر داشته باشند.

3. تحول قاب��ل اعتنایي در حوزة کتاب س��ازي و تصویرگري آثار 
کودک اتفاق افتاده است و جا دارد از ناشران و تصویرگران محترم 

این حوزه تقدیر شود.
4. تعادل میان جنبه هاي آموزش��ي و هن��ري در آثار از نکته هاي 

قابل ذکر این دوره است و جاي تقدیر دارد.
5. متأسفانه پرداخت به ارزش هاي دیني در آثار کودک، همچنان 
در حصار بازنویس��ي ها گرفتار است و هنوز این عرصة مهم چشم 

انتظار ظهور آثار فاخر است.
6. توجه نویس��ندگان به س��بک هاي جدید، شایستة تقدیر است. 
به خصوص کارکرد عنصر خیال در آثار این دوره، طیف گسترده اي 
را از ای��دة خام و تخیل ایس��تا به س��مت فانت��زي و حتي تخیل 

حلقوي-که الگوي خوبي از آثار کهن است- سوق داده است.
7. تلفیق مناسب و هوشمندانه و نیز جسارت آمیز سنت و مدرنیته 
در برخ��ي آثار این دوره، به خصوص آثار راه یافته به مرحله نهایي، 

نوید حرکت به سمت کمال را مي دهد.
8. متأسفانه آثار سري سازي شده در این دوره مثل اکثر دوره هاي 
پی��ش، از کیفی��ت خوبي برخ��وردار نبودند و نویس��ندگان اغلب 
حرفه اي به تکرار کار براي ناش��ران مختلف در حوزه هاي ش��بیه 
به ه��م پرداخته ان��د و اغلب آث��ار در این خص��وص چنگي به دل 

نمي زنند.
9. اخیراً ناشران به چاپ مجموعه اي از آثار یک نویسنده یا گروهي 
از نویسندگان پرداخته اند که در پاره اي از موارد یک دستي کتاب ها 
را دچار مش��کل کرده است. الزم است شاکله کتاب ها یکپارچگي 
خود را حفظ کند و حتي تعدد نویسندگان در یک کتاب، منطقي 

براي جمع شدن داشته باشد.
10. در پاره اي از موارد توجه به مسائل آموزشي 
و نی��ز اص��رار ب��ر ن��وآوري، نویس��ندگان را از 
معیارهاي قصه نویس��ي و رعایت عناصر داستان 

دور کرده است.
11. نقد آثار کودک همچنان عیار قابل اعتنایي 
ن��دارد و منتقدان حرفه اي توجه چنداني به این 
موضوع مهم ندارند. حال آنکه نقش منتقدان در 
شناساندن آثار موفق به مخاطبان، بسیار کلیدي 
اس��ت و هش��دار خوبي براي به دور افتادگان از 

مسیر است.
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نویسندگان بزرگ نسبت به مسئلة زبان، آگاهي یا به تعبیري »تنّبه« 
دارند. درک این حقیقت عظیم و زیربنایي که همه چیز در زبان رخ 
مي دهد و تحول مي یابد، درکي نه آني یا مقطعي، بلکه درکي تکویني 

و الجرم تدریجي است.
اساس هر دو عالم جز سخن نیست

که از کن هست شد از ال تکن نیست...
این البته نگاهي متأله به موضوع است، اما ادبیات نیز در تنّبه نسبت 
به مس��ئلة زبان، از دکارت، هایدگر و ویتگنش��تاین تا مفسران ادبي 
کتاب مقدس همواره درگیر این بحث هاي بنیادین بوده است. گرچه 
نویسندگان غیر آکادمیک، بنا بر طبیعت خود، به شکلي کارگاهي و 

غیر مستقیم از این مباحث تأثیر پذیرفته اند. 
انسان همواره در حیطة زبان به جست و جوي حقیقت پرداخته است 
و گسترش و تطّور زبان، گسترش و تطّور فهم او از هستي بوده است. 
زباني که تکرار مي کند، نمي اندیش��د، اما از آن جا که ذات زبان همانا 
گس��ترش اس��ت، زبان، خود مي فهمد. به تعبیر فراي، تبّدل آگاهي 
را هرگز نمي ت��وان از تبّدل زبان تفکیک کرد. ما پذیرفته ایم که: »تا 
قیامت خواجه گر مي  مي کند/ تا ننوشد باده، مستي کي کند؟« ... اما 
آنکه تا قیامت »مي مي« کند، حقیقتاً فعال حیطة زبان نیست و آن 
»مي مي« کردن که در مکانیسم گسترش و تطّور زبان قرار گیرد، ما 

تنبه نسبت به
زبان داستان كوتاه

شهرام شفیعي)بريده اي از يك مقاله(
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را به غایت نوشیدن، و اصل خواهد کرد. مي بینید که زبان نسبت به 
فعل و انفعاالت حقیقِي دروِن خود هوشمند است. 

زبان، امري وراي الفاظ
میزان تعّمق نویس��ندگان داستان کوتاه در زندگي، نسبت مستقیم 
با تعّمق ایش��ان در زبان داس��تاني دارد. واضح است که این گفته به 
معناي انحرافِي پاسداري از تکلّف و غموض نیست. زبان داستان کوتاه 
تنها از طریق نوشتن داستان هاي کوتاه شناخته یا بازشناسي مي شود. 
زباني که هر چه نس��بت به فعل و انفعاالت دروني خود هوش��مند تر 
باش��د، موفق تر است. به قول ویکو »ذات زبان شاعرانه است«؛ زیرا به 
یک تعبیر، هر واحد در زبان، اس��تعارة چیزیست از طبیعت، ذهن و 
خود زبان. براي امتحان، حروف ربط و اضافه را در گفتار روزمرة خود 
ح��ذف کنید. خواهید دید که آن ها هنوز وجود دارند و در س��کوت 
ب��ه کار مي روند. در غیر این صورت هیچ گونه فهم متقابل و ارتباطي 
وجود نخواهد داشت. هر ارتباطي در جهان پدیدارها وابسته به عوامل 
ارتباط در سخن است. زبان امري وراي الفاظ است و آنچه ما بر زبان 

مي آوریم، استعاره اي از زبان است. 
زبان به مثابه استعاره

دربارة زبان داستان کوتاه، مایلم بیفزایم که زبان داستان کوتاه، خود 
استعاره ای از صداي راوي است. نویسندة داستان کوتاه هرگز مانند ضبط 
صوت عمل نمي کند یا نباید عمل کند. در داستان کوتاه، صداي کسي را 
مي شنویم که حدس مي زنیم یا دوست داریم حدس بزنیم که توانایي هاي 
روایي و وسعت دیدگاهش، کم  و  بیش به اندازة خود ماست. مثل کسي که 
مجالستي کوتاه با او دست مي دهد. به هر حال طرف دوم هر مجالستي، 
انس��اني مانند ماست. او س��عي دارد به سادگي یک مجالست کوتاه، ما را 
در تجربه  ذهني یا عیني خود شریک کند. اما باید سخت مراقب باشید: 
این ظاهر قضیه اس��ت. بالغت داستان کوتاه، بسیار غني تر از بالغت یک 

مجالست کوتاه است. درک تجربي نویسندگان داستان 
کوتاه از مس��ئلة زبان در این قالب داس��تاني، یکي از 
موضوعات بسیار جذاب براي پژوهش هاي زبان شناسانه 
است. چیزها به روایت زبان محاوره، زبان کهانت، زبان 
خطابه، زبان تفلسف، زبان غنایي، زبان حماسي، زبان 
آیرونیک و ... جلوه هاي شناختي متفاوتي از خود نشان 
مي دهند. جان الک مي گفت چیزي در ذهن نیست، 
مگر این که قبالً در حس بوده باشد. باید بیفزاییم انواع 
مختلف زبان و این که ما در اتمسفر کدام یک از آن ها 
زندگي مي کنی��م، از پیش، الگوهای��ي را براي اینکه 
م��ا چه حس کنیم و چه حس��ي را پي بگیریم آماده 
کرده اند. رابطة مس��تقیم و دیالکتی��ک ذهن و زبان، 

بدون لحاظ کردن مسئله حس، ناقص مي نماید.
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یک داس��تان  ماندگار مانند سلول های خون که در مغز استخوان 
تشکیل می شود، واژه  به واژه از ژرفای وجود نویسنده  می جوشد 
و در رگ ه��ای نامرئ��ی روحش جاری می ش��ود. ب��رای همین، 
داس��تان های برخاسته از متن زندگی که محل تجلی اندیشه ها و 
عواطف متعالی اس��ت، کوتاه ترین راِه دسترس��ی به روح و ضمیر 
مشترک تمام فرزندان آدم است. داستان هایی با این ویژگی، فراتر 
از زمان و مکان و گویاتر از هرگونه اس��تدالل عقالنی با مخاطِب 
خویش رابطه بر قرار می کنند. همچنان که بهترین وس��یله برای 
تراش الماس خوِد الماس اس��ت، بهترین وس��یلة صیقل دادن و 
شکوفایی انس��ان ها، معجونی از جنس واقعیت های زندگی است 
که در قالب داستان عرضه شده باشد. معجونی شیرین و جاودانه 
که ابداع کننده اش خالق یکتاست و برای هدایت مخلوق خویش، 

این شیرینی را با احتجاج و برهان درآمیخته است. 
نویس��نده ای با این ارتفاِع نگاه، گویی نقش��ة هوای��ی زندگی را 
در دس��ت دارد و تم��ام کوچه پس کوچه های امی��ال و آرزوهای 

بيانية داوران بخش نوجوان

داستان يعني 
شبيه ساز زندگي

حبیب یوسف زاده
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عم��ل می کند. همان طور ک��ه خلبان ها قبل از 
پرواز با هواپیمای واقعی، مدتی در س��یمیالتور 
)شبیه ساِز پرواز( آموزش می بینند، داستان های 
پُر مای��ه این فرص��ت را برای بازیگ��راِن تازه کار 
صحنة زندگی فراه��م می کنند تا بدون گرفتار 
ش��دن در توفان حوادِث واقع��ی، در ذهن خود 
ب��ا آن ها دس��ت و پنجه نرم کنند و با نگرش��ی 
فراخ تر خود را برای ایفای نقش اصلی و پروازی 
مطمئن در سپهر زندگی آزموده تر نمایند. تأمل 
در ادبیات نیاکان مان و بسیاری از آثار درخشان 
دنیا نیز نش��ان می دهد که اغل��ب آنان چنین 
کارک��ردی داش��ته اند و کمتر درپی س��رگرمِی 

صرف و گذراِن بیهودة عمر بوده اند.

بش��ری را مثل کِف دستش می شناس��د. نظاره کردن پستی ها و 
بلندی های زندگی از بلندای روح و باِم تجربه های ارزشمند، این 
امکان را به نویس��ندة خردمند می دهد که دیده ها، ش��نیده ها و 
حت��ی دریافت های عقلی خود را طوری ارائه دهد که همة آن ها 
جزئی از تجربة زیستة مخاطباِن آثارش شوند. در واقع کسی که 
بتواند چنین تس��لطی بر روان آدمیان داش��ته باشد، یک خالِق 
راه یافته به عالم معانی است. چنانکه خواجة شیراز فرموده است: 

عشق و شباب و رندی مجموعة مراد است
 چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

به ویژه در مورد نوجواناِن امروز که اغلب ش��ان در آس��تانة ترِک 
ی��ک زندگی آکواریومی و ورود به دری��ای متالطم و پر پیچ و خِم 
بزرگ سالی هستند، داستان های خوب اهمیتی مضاعف می یابند. 
یک داستان  خوب برای این گروِه سنی مانند »شبیه ساِز زندگی« 
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آنچ��ه اش��اره ش��د، می تواند، ش��اخِص قابل 
اتکایی برای یک جش��نوارة فرهنگی، به ویژه 
در حوزة ادبیات داس��تانی باشد. نگارنده فارغ 
از اینکه تا چه حد ب��ه چنین مقصودی نایل 
آمده ایم یا امکان دارد بیاییم، کماِل ممکن و 
حد مطلوب را مخصوص��اً در مورد نوجوانان، 
چنین سطحی از کیفیت مي داند. بنابر این در 
ی��ک نگاه کلی، هر اثری را که به این خصلت 
نزدیک ت��ر ش��ده باش��د، مطلوب ت��ر و قابل 
توصیه تر می بیند. البته نمی توان این نکته را 
انکار کرد که برای رس��یدن به این نگاه کلی، 
الجرم پای جزئیات بس��یاری به میان می آید 
که بهره گی��ری مطلوب از عناصر داس��تانی، 
درون مایة ارزش��مند و رو به ب��اال و نوآوری و 
خالقیت در پرداخت و ساختار داستان از آن 

جمله اند. 

داستان های این دوره
بعد از کند و کاو طوالنی در تولیدات ناش��ران 
که از شروع نمایشگاه کتاب در اردیبهشت هر 
سال تا دو سه ماه مانده به اختتامیة جشنواره 
ادامه می یابد و در این مجال لزومی به ش��رح 
و تفصی��ل آن نیس��ت، در مجموع 58 عنوان 
کتاب داستان نوجوان در دبیر خانة جشنواره 
گ��ردآوری ش��د ک��ه در بررس��ی های بعدی 
مشخص گردید چند جلد از آن ها »مجموعه 

داس��تان« بودند و خود به خ��ود از دای��رة داوری )رماِن نوجوان( 
بی��رون افتادند. گروه داوری مرکب از اینجانب و آقایان مصطفی 
خرامان و علیرضا متولی که هر دو چهره های ش��ناخته ش��ده ای 
در عرصة نش��ر و قلم هس��تند، طی حدود سه ماه به بررسی این 
آثار مشغول شدند و در نهایت شش اثر را به عنوان نامزد معرفی 

کردند که عبارتند از: 

روز نهنگ، نوشتة عباس عبدی
نردبانی رو به آسمان، نوشتة یوسف قوجق

بچه های کارون، نوشتة احمد دهقان
این وبالگ واگذار می شود، نوشته فرهاد حسن زاده

لحظه های سكسكه، نوشتة احمد اکبرپور
شكارچی باد، نوشتة ایران عسگری

آنچه در مقایسة آثار این دوره با دورة قبل به چشم می آمد، این 
بود که از تعداد آثار فانتزِی تحت الش��عاع نمونه های غربی آن ها 
�  همچون هری پاتر و ارباب حلقه ها و س��ایر آثار عجین ش��ده با 
جادو و جنبل � کاس��ته شده بود و در عوض آثاری که خاستگاه 
بومی داشتند و درون مایه هایی از مبارزه با سختي هاي زندگی و 
گرایش های میهن پرستانه داشتند، بیشتر شده بود. به عنوان مثال 
موضوِع محوری پنج عنوان از این  کتاب ها وقایع دفاع مقدس بود 
که دو عنوان از آن ها � »این وبالگ واگذار می شود« و »بچه های 

کارون« � جزو نامزدهای بخش رمان نوجوان هستند. 
نکتة امید وارکنندة دیگر این اس��ت ک��ه در این دوره میزان آثار 
ضعیف، به وی��ژه از نظر کاربرد فنون داستان نویس��ی، به حد اقل 
رس��یده بود و نس��بت به دوره های قبل که با تعداد قابل توجهی 
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آثار ناش��یانه مواجه می ش��دیم، در این دوره بیشتر آثار از لحاظ 
جذابیت و رعایت اصول حرفه ای از س��طِح کیفی متوسط  به  باال 
برخ��وردار بودند و با رقابت تنگاتنگی ک��ه بین خود پدید آورده 
بودند، گاهی انتخاب را برای داوران دشوار می نمودند. به گونه ای 
که گاه مجبور می ش��دیم برخی آثار را چندین بار مرور کنیم تا 
مزیت ها یا ضعف های نس��بی آن ها را در مقایسه با سایر همگنان 

مشخص نماییم.
در کوتاه سخن می توان ادعا کرد که در عرصة داستان نویسی برای 
نوجوانان بوی بهبود به مشام می رسد و هرچه می گذرد، گرایش 
بیش��تری به بازگشت به »خود« مش��اهده می شود. که البته غیر 
از این هم پس��ندیده نیس��ت. این تالش و رویکرد هویت کاوانه و 
معنی جویان��ه را در آثار این دوره به فال نیک می گیریم و همراه 

با لسان الغیب زمزمه می کنیم:

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدِف ُکْون و مكان بیرون است
طلب از گم شدگاِن لِب دریا می کرد

داوران این بخش:
حبیب یوسف زاده، مصطفي خرامان، علي رضا متولي
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هیئت داوران بخش رمان  انقالب اسالمی و دفاع مقدس جشنوارة 
شهید غنی پور، ش��امل آقایان احمد دهقان،گل علی بابایی و علی 
اصغر جعفریان از اوایل آبان ماه 1393 با بررسی کتاب های منتشر 
شده در س��ال 1392 کار خود را آغاز نمود. در این بررسی ها 92 
 کتاب رمان با کمک گرفتن از مهم ترین منبع مکتوب دفاع مقدس و 
ا نقالب اس��المی کش��ور؛یعنی کتاب خانة جنگ ح��وزه هنری و 
همچنین مراجعه به کتاب فروشی ها و ناشران مراجعه کردیم. در 
نهایت برای داوری در بخش نخس��ت تعداد 72 رمان دفاع مقدس 

و 20 رمان انقالب داوری شد. 
نتیجة داوری و نظر کارشناسی داوران 

در قدم اول از تعداد 92 اثر موجود پس از بررس��ی دقیق تصمیم 
بر این شد تا دوازده اثر به مرحله دوم راه پیدا کند. هیئت داوران 
پ��س از مطالعه آث��ار راه یافته به این مرحل��ه در نهایت هفت اثر 
را ب��ا توضی��ح اینکه چهار اثر مرب��وط به رمان انقالب و س��ه اثر 
در ژان��ر رمان دفاع مقدس بود، نام��زد نهایی دریافت جایزه ادبی 
شهید حبیب غنی پور اعالم کرد.  نامزدهای رمان انقالب اسالمی 
 عبارتند از: کتاب »گرگ سالی« نوشته زنده یاد امیرحسین فردی،

» آه باشین«  نوشته محمدکاظم مزینانی، »کاله جادویی« نوشته 
محمد حنیف و کتاب »لحظه های جامانده« نوشته یوسف قوجق. 

علي اصغر جعفریانروند و مراحل داوري

بيانية داوران بخش رمان  
انقالب و دفاع مقدس
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هیئت داوران پس از بحث و بررسی فراوان صالح 
را براین دانست از آنجایی که زنده یاد امیرحسین 
فردی خود بنیان گذار جایزة ادبی شهید غنی پور 
ب��ود و اگر مرحوم فردی در قی��د حیات بود، به 
یقین راضی به مطرح ش��دن رمانشان و دریافت 
جایزه از جش��نواره نمی ش��د، ب��راي احترام به 
روح بلن��د مرحوم فردی رمان گرگ س��الی اثر 
مرحوم فردی کنارگذاشته شد و البته در حاشیة 
جش��نواره از آن تقدی��ر و قدردانی به عمل آید؛ 
بنابرای��ن در این قس��مت هیئ��ت داوران رمان 
آبنبات ه��ل دار اثر مهرداد صدقی از نشرس��ورة 
مهر را به عنوان کتاب س��ال ای��ن دوره معرفی 

می نماید.

نامزده��ای رمان دف��اع مقدس عبارتند از : کتاب »درد« نوش��ته 
صادق کرمیار،» س��رزمین آبی من« نوشته نصرت اهلل محمودزاده 

و »آبنبات هل دار« نوشته مهرداد صدقی.
از نظ��ر هیئت داوران هر هفت اث��ر نامزد دریافت جایزه به عنوان 
رمان های جذاب و قابل طرح به جامعه ادبی تش��خیص داده شد. 
و در همین جا تبحر نویس��ندگان آثار را در فضا سازی هنرمندانه، 
ش��خصیت پردازی، توصیف های واقع گرایانه و جس��ارت آمیز و به 
کارگیری هنری و تکنیکی شاخص هاي زبان و فرم و پی رنگ های 
خوب و مناس��ب می س��تاید و به رغم اینکه  نزدیک بودن امتیاز 
این آثار به یکدیگر کار انتخاب نهایی را بس��یار س��خت و مشکل 
کرده بود. اما به تاکید دبیرخانه جش��نواره در معرفی یک اثر برتر 
و ی��ک اثر به عنوان اثر تقدیری، هیئت داوران  رمان گرگ س��الی 
اثر مرحوم امیرحس��ین فردی از نش��ر س��وره مهر را به عنوان اثر 
برگزیده) کتاب س��ال( و رم��ان کاله جادویی اثر محمد حنیف از 
نشر عصر داستان را به عنوان اثر تقدیری معرفی می نماید. هیئت 

داوران در اینجا  توجه عزیران را به نکته مهمی جلب می نماید.



کتاب »گرگ سالي«، نوشته امیرحسین فردي104
 »گرگ س��الي« درب��اره جواني مبارز اس��ت که پ��س از فرار از 
دست نیروهاي س��اواک به منطقه سبالن پناه مي برد و در آنجا 
ب��ا گرگ هاي آدم خواري درگیر مي ش��ود ک��ه آمریکایي ها براي 
اص��الح نژاد گرگ هاي ایراني به آن منطقه فرس��تاده اند. مرحوم 
امیرحس��ین فردي در این داستان به کشمکش میان اسماعیل و 

گرگ هاي آدم خوار مي پردازد.
گرگ س��الي پی��ش از انق��الب اس��المي را روای��ت مي کند که 
آمریکایي ها و اسرائیلي ها در اطراف مجتمع اقتصادي کشاورزي 
مغان دس��ت به اصالح نژاد گرگ ها مي زنند، اما آمریکایي ها این 
گرگ هاي اصالح نژادي را مبدل به گرگ هاي آدم خوار مي کنند 

و زندگي را بر مردم منطقه تنگ مي کنند.
گرگ س��الي، رماني واقع گراس��ت که تفکر اجتماعي سیاس��ي و 

نامزدهاي نهايي بخش 
رمان  انقالب و دفاع مقدس

گل علي بابایي
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دین��ي در آن بارز اس��ت. زمان وقایع رمان حدود س��ال 1356 
و 57 اس��ت که اخباري از اعتراضات انقالبي در تهران به گوش 
مي رس��د و رژیم در مواردي ناچار به عقب نش��یني مي شود. پس 
مي ت��وان این رمان را از نظر موضوعي رمان انقالبي دانس��ت، اما 
اشاره به انقالب و ابعاد آن حجم بسیار کمي در رمان دارد و تازه 
در صفح��ة 368 )32 صفح��ه قبل از پایان( ب��ه صحنه اي از آن 
اشاره مي شود و بیشتر روایت ستم رژیم شاهنشاهي و نقد حضور 

آمریکاییان گرگ صفت است.
نویس��نده در پردازش رمان، به خصوص نحوة ش��خصیت پردازي 

اسماعیل سعي کرده است، هدفمند عمل کند 
و کنش ها و صحنه ه��ا در پي اثبات ارزش هاي 
سیاس��ي اس��المي باش��ند. راوي رمان در وجه 
غالب محدود به ذهن اس��ماعیل اس��ت، اما در 

مواردي هم به داناي کل بدل شده است.
متن، ویژگي  روایي رمان ندارد و بیشتر داستان 
بلندي اس��ت ک��ه کش داده ش��ده اس��ت؛ به 
عبارت دیگر، دو س��وم کت��اب را توصیف مکان 
و اشخاص تشکیل داده است که راحت مي شد 
این کتاب را در نصف حجم کنوني آن نوش��ت. 
رخدادها متنوع و متعدد نیس��تند و محورها و 
شخصیت هاي پیچیده و متفاوتي در آن نیست؛ 
یعني یک داس��تان بلند است که البته این امر، 
ربطي به ارزش هاي آن ندارد. مثل توصیف فضا 
در صفحه 55 ی��ا توصیفات طبیعت در صفحه 

.263
 هیجانات عاطفي ش��خصیت ها در موقعیت ها 
و فضاه��اي به وجود آمده، تأثیرگذار و مؤثرند و 
با خواننده ارتباط عاطفي خوبي برقرار مي کنند.
 به موقعیت ها و احساس هاي مشترکي اشاره 
مي کند که حس نوستالژیک از دوران نوجواني 
و صفاي در کنار خانواده بودن و جایگاه و مقام 

پدر و مادر به خوبي توصیف شده است.
 قدر و منزلت نماز به شکل عارفانه اي کارکرد 

دارد.
 رمان گرگ سالي کتابي خواندني است که نثر 
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س��اده، شفاف و روش��ن آن به این امر کمک 
کرده است.

***

کتاب »آبنبات هل دار«، نوشـته مهرداد 
صادقي

این کتاب س��ال هاي دوران دفاع مقدس را تا 
بازگشت آزادگان به کشور از نگاه یک کودک 

بجنوردي روایت مي کند.
براي کودک این داس��تان، خبر اس��ارت یک 
عض��و خانواده، ش��ب چله اي طوالني به وجود 
مي آورد که با آزادي وي این شب طوالني به 

بهار تعبیر و تشبیه مي شود.
موض��وع داس��تان در 26 قس��مت کوت��اه با 
عناوی��ن مختلف از جمله راز، خواس��تگاري، 
کارت اضافي، آب دادن دس��ته گل، نامه، بوي 
عی��دي و کیش و م��ات دنبال مي ش��ود. در 
این داس��تان عالوه بر اینکه مسائل تاریخي و 
اجتماعي جبهه با زباني طنز بیان شده است، 
نویس��نده نگاهي هم به مح��ل زندگي راوي 
داس��تان؛ یعني بجنورد داشته و سعي کرده 
است بعضي مکان ها، سنت ها و آیین هاي این 

شهر را هم معرفي کند.
کاربرد مناسب واژگان، توجه به فرهنگ عامه 
بجن��ورد از جمله لهج��ه، غذاها و لباس ها در 

این کتاب کاماًل جذاب و دلنشین است.

نقد اجتماعي که در داس��تان به کار برده ش��ده است فوق العاده 
اهمیت دارد و به داستان زیبایي بخشیده است. خلق راوي قوي 
در این کتاب که در جاي جاي آن حس مي شود به داستان قوت 

داده است و این امر بسیار مهارت مي خواهد. 
هماهنگ نبودن سن راوي با گفتارش و عدم فضاسازي مناسب را 
مي توان از معایب این کتاب دانس��ت. همچنین احساس مي شود 

نویسنده سعي دارد تا خاطرات کودکي اش را بیان کند.
بخش هاي زیادي از رمان به ش��کل گزارش اس��ت و به کش��ش 
و جذابی��ت متن لطمه وارد کرده اس��ت؛ مثل صفحه هاي )59-

)161-116
داس��تان طرح و پیرنگ خوبي دارد، اما از تمهیداتي که آن را به 

یک رمان موفق تبدیل کند کمتر سود برده است.
***

کتاب »درد«، نوشته صادق کرمیار
در این رمان ابتدا با ش��خصیتي روبه رو مي شویم که شهید نشده 
اس��ت، اما شهید نامیده مي ش��ود و همین شروع نامتعارف متن، 
یکي از مهم ترین عوامل براي جذب خواننده نس��بت به خواندن 

کتاب است.
کتاب درد را نمي توان در دس��تة مشخصي قرار داد یا ژانر تعیین 

شده اي را براي آن به وجود آورد.
یکي از ویژگي هاي کارهاي کرمیار خوش خوان بودن آن اس��ت؛ 
به ویژه اینکه در جامعه ما و در دهه هاي اخیر کمتر با این مسئله 
مواجه شده ایم که نویس��ندگاني بتوانند خواننده را جذب کنند. 
از دیگر ویژگي  بارز کتاب درد، لذتي اس��ت که از خواندن اثر به 

خواننده مي دهد.
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بی��ان داس��تان هاي واقع گرایانه اي که ذهن خوانن��ده از پیش با 
موضوع و چگونگي ش��کل گیري و حتي پایان آن آشناس��ت، کار 

دشواري است و خواننده خاص خود را مي طلبد.
در ای��ن کت��اب خواننده از همان ابتدا با ش��خصي به نام ش��هید 
حس��یني مواجه مي ش��ود که اتفاقاً هنوز زنده است، ولي همه او 
را با نام ش��هید مي شناس��ند. جالب تر اینکه، تعلیق نام شهید تا 

انتهاي رمان نیز باقي مي ماند.
رمان درد یک رمان جنگي و پلیس��ي اس��ت که قواعد رمان هاي 

جنگ، جاسوسي و پلیسي در آن دیده مي شود.
حقیقت مانند و باورکردني است و از زمینه هاي مستند بهره برداري 

خوبي برده است.
بعض��ي مواقع ارائ��ه اطالعات و گزارش در رون��د روایت اختالل، 
س��کته ها و چاله هاي روایي ایجاد مي کن��د. )صص 343-345/ 

)401-402
قس��مت هایي از رمان گزارش گونه اس��ت و جذابیت داستاني را 

ندارد. )صص 387-386/ صص 129-129(
***

کتاب »آه باشین«، نوشته محمدکاظم مزیناني
»آه باشین« روایت فعالیت یک مبارز انقالبي چپ با فضاي فکري 
کمونیس��تي است که از دهه 20 شمسي و از بدو تولد شخصیت 
اصلي داستان آغاز مي شود و تا سال 90 ادامه دارد. در این رمان 
به نوعي به تناقض ها و تفاوت هاي نس��لي بین ش��خصیت اصلي و 

فرزندش اشاره شده است.
در آه باش��ین انته��اي کار آغاز کار اس��ت؛ یعن��ي پایان زندگي 
ش��ازده اي که دیگر شازده نیس��ت و دیگر این موقعیت را ندارد. 

این همانن��د پایان زندگي پ��در و پدربزرگ او 
اس��ت. در این رمان نویس��نده از روزگار قاجار 
ش��روع کرده و با زبردستي سعي کرده است از 
روزگار قاجار به عنوان کل تاریخ این س��رزمین 
� ش��امل داس��تاني که در همین ماجراس��ت � 
اس��تفاده کند. ضمن اینک��ه در صفحه 9 تا 76 
اتفاقات مناسبي ندارد و در روایت هاي داستاني 
نمي گنجد. خیل��ي افت وخیز و اوج و فرودهاي 
رایج رمان هاي موفق را ندارد. راوي دوم شخص 
اس��ت که به نس��بت دیگر اش��کاِل راوي کمتر 
انتخاب مي شود، در اینجا خوش نشسته است.

***

کتـاب »کاله جادویي و مجسـمه مسـي« 
،نوشته محمد حنیف

»کاله جادویي و مجس��مه مس��ي« در دوازده 
فصل تدوین ش��ده اس��ت با عناوین: س��پنتاي 
اول، خس��توان اول، س��پنتاي دوم، خس��توان 
دوم، س��پنتاي س��وم، میرزمان، خستوان سوم، 
س��پنتاي چهارم، خس��توان چهارم، س��پنتاي 
پنجم، خستوان، سپنتا، خس��توان، میرزمان و 

سپنتاي ششم.
ش��روع خوبي ندارد؛ تخت و کم هیجان است و 
کشش ندارد؛ خواننده را با خود همراه نمي کند. 
چن��دان ج��ذاب نیس��ت. روایت روان��ي ندارد. 
مغشوش و پراکنده است و انسجام ندارد. رمان 
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به جاي ایهام، مملو از ابهام است. در صفحه 9 
که صحبت از بازجویي در پاسگاه است، مثل 

کالف سردرگم پیچیدگي دارد.
در صفحه 119 اش��عار سعدي چندان کمکي 
به عمیق کردن داستان نمي کند که هیچ، به 
روند و روای��ت آن لطمه مي زند، صفحه 206 
که بحث انسان طوطي نماست و صفحه 147 

پاراگراف دوم.
***

کتـاب »سـرزمین آبـي مـن«، نوشـته 
نصرت اهلل محمودزاده

»سرزمین آبي من« کتابي است که به شعور 
خواننده اش احترام مي گ��ذارد و بخش هایي 
از فض��اي خ��ود را ب��راي نوش��تن خواننده 
خالي گذاش��ته است. البته خواننده در خالل 
بازنویسي و بازآفریني ذهني و کنار هم چیدن 
تکه هاي پازل روایات به لذتي دروني مي رسد.

داس��تان گرچه به حوادث مختلفي از هشت 
سال دفاع مقدس مي پردازد،  اما محور اصلي 
آن، عملی��ات بدر اس��ت، وظیفه س��یاوش و 
یارانش، س��رگرم کردن بخش��ي از نیروهاي 
رزمي لشکر سوم عراق در منطقه هور، به ویژه 

پل شطحیات است.
خط اصلي این رمان، شرح مقاومت چندروزه 
رزمندگان ایراني در این منطقه، گفت وگوهاي 

ذهن��ي، واگویه ها و س��یالن ذهني س��یاوش و همس��رش زهره 
حین عملیات و پس از آن اس��ت. هرچند این مقاومت شکس��ته 
مي ش��ود، س��یاوش )حمید باکري( به شهادت مي رسد و پس از 
آن، برادرش باقر )مهدي باکري( نیز ش��هید مي شود و داستان با 
س��تاره شدنشان به انتها مي رس��د، اما نویسنده به فرداي بعد از 
جنگ، وضعیت رزمندگان و سوءاستفاده کنندگان از خون شهدا 

و موضوعات فرعي دیگري نیز نقب مي زند.
در بعضي جاها تالش شده نثر شاعرانه باشد، اما به ابهام منتهي 

شده است و تمرکز خواننده را مي گیرد. صفحه 168.
ترکیب هاي نامأنوس زیاد است از جمله:

در آبي پشم آگین غوطه ور است )صفحه 8(.
از نگاهش چیزي شبیه تمنا مي جوشد )صفحه 32(.

گاه به کهکشان پناه مي برد، دنبال زهره مي گشت )صفحه 316(.
بالش که خیس مي ش��ود، در هواي رو ب��ه گرگ و میش به آب 
مي رس��د که آب الجوردي تیره رو به آبي روش��ن اس��ت. صص 

174-151 فصل 8
در توصیفات یک واقعه خیلي به حاشیه مي رود و تمرکز خواننده 

را از اصل ماجرا دور مي کند.
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قضاوت کار س��ختي اس��ت، به ویژه آنکه درباره نوشته هاي کسي یا 
کساني باشد. ویژه تر آنکه این نوشته ها، داستان ها یا رماني باشند که 
حاصل بي خوابي ها، دلش��وره ها، تجربه ها و خیلي چیزهاي دیگرند. 

چیزهایي که حس مي شوند، اما به سخن در نمي آیند.
ما امسال هم مثل سال گذشته، مسئول بررسي یا بهتر بگویم قضاوت 
رمان هاي نویسندگاني شدیم که سال 92 را بیهوده نگذراندند. نوشتند 
و نوشتند و یک اثر به کتاب خانه هاي ایران اضافه کردند. خوب یا بد، 

نوشتند. فعاًل تا این جاي کار دستشان درد نکند.
اما آثاري که خواندیم این گواهي را مي داد که نس��بت به س��ال قبل 
اوضاع رو به بهبود بود. تعداد نوشته هایي که از دل برمي آمد، نسبت 
به س��ال قبل بیش��تر ش��ده بود. اگرچه تعداد زیادي هم انگار شبیه 
فیلم هاي هندي از روي هم کپي شده بودند، یک دختر، یک پسر و 

یک درخت! از این نوع رمان ها هم کم نبودند.
بررس��ي هاي ما مي گفت که ممیزهاي ارشاد همچنان درگیر صورت  
و ظاهر هس��تند. حتي گاهي صورت و ظاهر را هم نتوانس��ته بودند 
تشخیص دهند! چنانکه در مواردي از کتاب ها مي شد راحت فهمید 
که ممیزها اصاًل کتاب را نخوانده، فقط و فقط به ش��انتاژهاي برخي 
ناشران مجوز داده اند. از کتاب هایي هم که مجوز چاپ برایشان صادر 
نشده بود، مي شد فهمید این بینواها هم گرفتار گمنامي نویسنده یا 

برگزيده هاي ما، مديون 
هيچ  چيز جزكتاب شان نيستند
ابراهیم زاهدي مطلق
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ناشران شده اند. کتاب هایي که ما خواندیم، مي گفت داستان در کشور 
ما همچنان گرفتار صورت بندي هاي وارداتي است. درگیر هوا و هوس 
بعضي پدرخوانده هاي بي پدري است که بي سوادي شان را بالي جان 
ادبیات کرده اند. انگ هایي که مي زنند مایة  جلوگیري از نوشته هایي 

مي شود که مي خواهند راه سالم را بروند.
ما امسال هم تالش کردیم فقط مالحظة مسجد را پیش چشم داشته 
باش��یم. مالحظة ما فقط بچه هایي بودند که جانش��ان و جواني شان 
حاال به دیوارهاي مس��جد جواداالئمه )ع( جال داده است. مالحظة ما 
فقط و فقط این جان هاي نازنین و ادبیات و داستان بود. قطعاً از هیچ 
سرزنش ناشایسته اي نمي هراس��یم. تالش ما این بود که وقتي اسم 
برندگان را در صحن مسجد مي خوانند، بتوانیم بي هیچ خجالتي چشم 
در چشم شهدایي بشویم که از دیوارهاي مسجد ما را نگاه مي کنند. 
اگر برخي برندگان از دوستان ما هستند چه باک. این ها سال ها قبل 
هم دوستان ما بودند، اما اسمشان دیده نشد. چنانکه استادمان، رفیق 
سال هاي دور و نزدیکمان زنده یاد امیرحسین فردي که بنیان گذار این 
جایزه بود، هرگز دس��تش به این جایزه نرسید. جایزه اي که آرزویش 

را داش��ت. چرا ک��ه داوران ما هیچ مالحظه اي جز 
همان جوانان نازنین و مسجد را نداشتند. بسیاري 
از یاران ما و بچه هاي مسجد در سال هاي قبل هم 
کتاب داش��تند. چنانکه داوران ما هم همین طور. 
اما داوري کار دیگري اس��ت. ما نه از ش��انتاژهاي 
ناشران مي ترسیم و نه جایي سفارش مي گیریم که 
کتابي را مط��رح کنیم. برندگان ما با خیال راحت 
مي توانند سرش��ان را باال بگیرند و بگویند کارشان 
این ش��أن را داش��ته است که دیده ش��ود. آن هم 
به وسیله چش��م هایي که از قبل به جایي فروخته 
نشده اس��ت. برندگان ما به راحتي مي توانند شب 
را آس��وده بخوابند که بابت جایزه اي که گرفته اند 
مدیون کس��ي نیستند. بدهکار جریان یا داورها یا 
حاشیه هایي نیستند که برایشان البي کرده باشد. 
این ها افتخاري است که بچه هاي مسجد با چیزي 

عوض نمي کنند.
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ا. ز. م و م. م. ش گفتند:  »بي ترسي رو بخون، اثر کاتبه«. گفتم:  
»حاال نمیش��ه قص��ه اش رو تعریف کنید تا اگر نرس��یدم بخونم 
ع��ذاب وجدان نگیرم.« گفتند:  »مي دوني،  جنس اثرش ش��بیه 
آثار ُمدرنه. از اونایي که نمیشه تعریف کرد و باید خوند. مي دوني 
که؟« نمي دانستم، الکي سر تکان دادم که یعني مي دانم. کتاب 
را گرفت��م. اثر بعدي که پیش��نهاد کردند »ای��ن وصله ها به من 
مي چس��بد« بود نوش��تة احمد غالمي. گفتم:  »البد قصه اش رو 
نمي تونید تعری��ف کنید؛ چون ُمدرنه«. گفتند:  »اتفاقاً میش��ه، 
مدرن هم نیس��ت ام��ا نمي کنیم. تا خ��ودت بخوني، هم عذاب 

نمي شود احمد را 
دوست نداشت

خسرو باباخاني
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وجدان نگیري هم کیف کني«. چه داشتم بگویم جز چشم؟!
بي ترس��ي را خواندم، با کمي س��ختي. خواندن کارهاي کاتب، 
تربی��ت مي خواهد، انضباط مي خواهد، صبوري مي خواهد و صد 
البته فهم زیاد. من سه تاي اولي را دارم، اما از داشتن فهم زیاد 
محرومم. حتي متوسطش را هم ندارم. رمان کاتب دربارة عرفان 

است. عرفان شرقي، بلکه ایراني و اسالمي. 
خوبیش این اس��ت که حرف وارداتي نیست، ادا و اصول نیست. 
حرف کاتب اس��ت. همراه کات��ب و اثرش یک به ی��ک منازل را 
ط��ي مي کنی��م. مي آموزیم و به م��داري باالت��ر مي رویم. رمان 
دیالوگ محور اس��ت. ب��دون فصل، بدون یک ایس��تگاه موقت و 
پاگرد مؤلوف. گاه طوالني بودن دیالوگ ها نفس��م را به ش��ماره 
مي انداخت اما مي خواندم و یواش��کي کیف هم مي کردم. کاتب 

است دیگر، دست مریزاد.
این وصله ها به من مي چس��بد را یک نفس خواندم. ش��روع که 
ک��ردم یک کله تا ت��ه رفتم. به هیچ دلیلي می��ز را ترک نکردم، 
حت��ي براي خ��وردن چاي. ش��روع نفس گی��ر و کم نظیر. رمان 
چن��ان مجذوبم ک��رد که در دل گفتم:  »خدا پ��در و مادرت رو 
بیامرزد«. بعد همراه احمد آقا راه افتادم توي کویر، از این روستا 
به آن روس��تا. کار که تمام شد دیدم لب هایم تناسه بسته و رد 

اشک هاي شور بر گونه هایم مانده است. 
صداق��ت احمد در جراحي روحش ش��گفت انگیز و غبطه برانگیز 
اس��ت. هر جور فکر مي کنم مي بینم نمي ش��ود احمد را دوست 

نداشت و من خیلي دوستش دارم.
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محسن، مادرش، خواهرش نرگش و برادر خردسالش امیرحسین 
خانواده اي فقیر هس��تند که با دس��ترنج مادر از طریق خیاطي 
ام��رار و معاش مي کنند تا اینکه امیرحس��ین متوجه مي ش��ود 
گربه اي روي پش��ت بام به قیر چسبیده است و نمي تواند حرکت 
کن��د. از قرار معلوم زماني که گربه خ��واب بوده قیر در گرماي 
خورش��ید نرم ش��ده و پاهاي گربه در آن گیر کرده است. از آن 
پس تمام خانواده و بعد تمام محله و بعد چندین نهاد اجتماعي، 
آتش نش��اني، اورژانس، دامپزش��کي و پلیس ب��راي نجات گربه 

بسیج مي شوند و... .
حبیـب یوسـف زاده: وقتي کس��ي راجع ب��ه کاري اظهارنظر 
مي کند، بس��ته ب��ه زمینة مطالعات و درکش یک س��ري عقاید 
ش��خصي خودش را دخیل مي کند. من از شما خواهش مي کنم 

گورگربه
گزارشی از نقد کتاب زیرچاپ »گربة قیر به گور شده«

اثر علیرضا متولي در جلسه قصه نویسی دوشنبه ها

مهدي خرامان
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این صحبت ها را به عنوان نظر یوسف زاده بشنوید نه به عنوان نقد 
فني. )ابتدا آقاي یوس��ف زاده خالصه اي از داستان را مي خواند( 
اصول داستان نویس��ي به م��ا مي گوید نبای��د قضاوتمان دربارة 
یک داس��تان مبتني بر این باشد که مي تواند اتفاق بیفتد یا نه. 
باید به نویس��نده فرصت بدهی��م و فرض اولیه را بپذیریم. حتي 
اج��ازه دهیم قانون��ي از قوانین جهان را زیرپ��ا بگذارد، اما فقط 
یک بار مي توانیم چنین ارفاقي به او بکنیم، از آن پس نویس��نده 
باید جهان داس��تان خودش را بس��ازد و در ب��ه کار بردن عناصر 
داس��تاني واقعی��ات را در نظر بگیرد و مطمئن ش��ود چیزي که 
مي نویس��د ارزش خواندن دارد. ارنست همینگوي مي گوید همة 
داستان هاي خوب در یک چیزي اشتراک دارند، آن ها واقعیت تر 
از زندگي و رویدادها هس��تند، به ط��وري که وقتي آن ها را تمام 
مي کني حس مي کني تمام ماجراهاي داس��تان براي شما اتفاق 
افتاده است و تمام غم ها و شادي ها، مشاهدة مردم و مکان هاي 
داس��تان جزو تجربة زیستي شما شده اند. اگر توان انجام چنین 
کاري را با روح و ذهن مردم دارید ش��ما یک نویسنده هستید، 
اگر نه... . حال باید بپرس��یم این اثر چقدر هنرمندانه خلق شده 
و جهان داستاني آن باورپذیر ارائه شده است یا خیر؟ آیا عناصر 
داستان انس��جام قابل قبولي دارند؟ آیا از درون مایة ارزشمندي 
برخوردار اس��ت؟ آیا خواننده را یک ق��دم به جلو مي برد و فهم 
او را از زندگي معنا مي بخش��د یا خیر؟ در اینجا نویس��نده یک 
روی��داد کوچ��ک را بزرگ ک��رده و از آن داس��تاني خلق کرده 
اس��ت. این داس��تان ظاهرش بلند، اما باطنش کوتاه است. یکي 
از عوام��ل تأثیرگذار داس��تان حجم آن اس��ت. در یک نارنجک 
فقط مواد منفجره نیس��ت که باعث انفجار مي ش��ود، عامل مهم 
دیگر تنگي محفظه اس��ت؛ یعني اگر مواد منفجرة یک نارنجک 

را در محفظ��ه اي به اندازه یک بش��که بریزیم 
نتیجة انفجار دیگر تخریب نخواهد بود بلکه به 
احتمال زیاد مقداري گاز س��مي ایجاد خواهد 
شد. اگر به طرز تهیة پشمک دقت کرده باشید 
در این داس��تان، گربه نقش چوب پش��مک را 
دارد که داراي حجم قابل مالحظه اي شیریني 
اس��ت و براي مخاطبش واقعاً خوشایند است، 
ول��ي در آخ��ر چی��زي نمي مان��د. اوالً عنوان 
داس��تان دقیق نیست »گربة گور به قیر شده« 
گور؛ یعني مدفن ابدي یک ش��خص یا موجود 
زنده، اینجا با یک مخمصه روبه رو هس��تیم که 
طرح و گره افکني داس��تان همه به آن وابسته 
اس��ت، پس گور منتفي اس��ت. ثانیاً داس��تان 
مي توانس��ت از چند صفحه جلوتر شروع شود؛ 
چ��ون با ی��ک انتظارآفرین��ي مصنوعي مواجه 
هس��تیم که نویس��نده به جاي نشان دادن آن 
مجبور ش��ده اس��ت جار بزند. توج��ه توجه به 
زودي داس��تان مهیجي خواهید ش��نید )آقاي 
یوسف زاده قسمت هایي از متن را مي خواند که 
نویسنده دارد جار مي زند؛ یعني نویسنده مدام 
مي گوید که قرار است اتفاقي بیفتد در حالي که 
این قاعدة بازي نیس��ت. شور و التهاب باید در 

عمل داستاني نشان داده بشود.
در داستان نویس��ي اصطالحي است به نام »تیغ 
چخوف«. چخوف عقیده دارد نویس��نده بعد از 
اینکه کارش را تکمیل کرد باید سه صفحة اول 
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آن را پاره کند. »اورهان پاموک«، نویس��ندة 
ترک جایي نوشته بود من سطر اول رمانم را 
صدبار بازنویسي مي کنم. یا معروف است که 
نویس��نده پنج دقیقه وقت دارد مخاطبش را 
ج��ذب کند و آن هم با مه��ارت. اصل بعدي 
انس��جام داستان اس��ت که نویس��نده نباید 
صحنه ه��ا را فقط به خاطر بامزه بودن بیاورد، 
بلکه باید ببیند آن صحنه در خدمت پیش بُرد 
داس��تان قرار دارد یا خیر. ب��راي اینکه برق 
داستان خواننده را بگیرد و عواطف و نگرش 
او را تح��ت تأثیر قرار ده��د، باید باتري هاي 
مختلف��ي را به هم وصل کن��د. این اتصاالِت 
موازي یا س��ري باید روابط معقولي داش��ته 
باش��ند و در ایج��اد آن انرژي م��ورد انتظار 
س��هیم باش��ند، اما در این داس��تان چندین 
باتري داریم که یک سرش��ان رهاست؛ یعني 
به جریان کلي داستان وصل نشده اند و نه تنها 
به توان داستان اضافه نمي کنند بلکه موجب 
چاقي دس��ت و پاگیر آن مي ش��وند. مي توان 
داس��تان ها را به دو ن��وع تفریحي و تحلیلي 
تقسیم کرد. داستان هاي تفریحي مثل خیلي 
از داس��تان هاي عامه پس��ند که من تش��بیه 
مي کنم به چرخ فل��ک پارک ارم که لحظاتي 
خواننده را در هوا مي چرخاند و بعد در حالي 
ک��ه او را به س��رگیجه دچار کرده اس��ت در 
هم��ان جاي اول��ش پیاده مي کند. داس��تان 

تحلیلي مثل هواپیمایي که مخاطب را از شهري به شهر دیگر یا 
بهتر بگویم از نگرش��ي سطحي به نگرش متعالي تر مي رساند که 
رسالت ادبیات است. داستان تفریحي مثل شعبده بازي است که 
از کالهش خرگوش درمي آورد، اما داس��تان تحلیلي خواننده را 
به پشت صحنه مي برد تا او را با واقعیت ها و حقه ها روبه رو کند؛ 
به عبارت��ي باید ببینیم چه دغدغه اي نویس��نده را وادار به خلق 
اثر کرده اس��ت، جنس نگراني ها و دلواپسي هاي او چیست؟ غم 
اس��ت یا غصه. مي گویند کمبودهاي مبتذل باعث غصه مي شود 
و کمبودهاي متعالي موجب غم. در بیشتر آثار ادبي باارزش دنیا 
یک جورایي به آن  غم پرداخته شده است؛ براي مثال تراژدي هاي 
شکسپیر خیلي بهتر از کمدي هاش هستند. شما تراژدي مکبث 
را نمي توانید با کمدي تاجر ونیزي مقایس��ه بکنید هم به لحاظ 
ساختار و هم تأثیرگذاري در روح مخاطب. به هر حال نویسنده 
مثل یک زنبورعسل، گرده ها را جمع مي کند و در نهایت چیزي 
که مي دهد عسل است. دکتر شریعتي مي گوید: »میزان نفاست 
یک اثر، بسته به میزان مشارکتي است که خواننده مي تواند در 
آن اثر داش��ته باش��د. خود را در آفرینش آن اثر دخیل بداند و 
از خود به آن بیفزاید.« البته در این اثر نویس��نده تالش کرده و 
در آخِر داس��تان فرصت کشف را به مخاطب داده است، اما این 
کافي نیست. دکتر شریعتي ادامه مي دهد که جهان را آن چنان 
که واقعاً اس��ت نمي بینیم، جهان را آن چنان که واقعاً هس��تیم 
مي بینی��م، یا زیبایي در نگاه توس��ت نه در آن چیزي که به آن 

مي نگري.
یک داس��تان خوب عصارة روح و جهان بیني نویس��نده اس��ت. 
بای��د بگویم که این اثر غی��ر از چند نمادس��ازي در حد همان 
چرخ فلک مانده اس��ت، احتمال دارد نویسنده این نمادسازي را 
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هم فک��ر مي کنم که خوب جمع بندي نش��ده 
است، نمي فهمیم اوج داستان کجاست. در کل 
به جاي یک داس��تان بلند دوس��ت داشتم یک 
داستان کوتاه، موجزتر و تأثیرگذارتر مي دیدم.

محمدعلی قرباني: اول از اس��م قصه ش��روع 
مي کنم. به نظرم در بیشتر آثار بزرگ دنیا براي 
اینکه خوانده شوند اسم مهم نبوده است، ابتدا 
خوانده شدند، بعد مورد اقبال مردم قرار گرفتند 
و بعد اسمشان مطرح شد. احساس کردم شما 
خیلي براي انتخاب اسم وسواس به خرج دادید 
و از وزن ای��ن چن��د کلمه )گربه، گ��ور و قیر( 
خوش��تان آمده است و به آن متعهد شدید. به 
نظرم این اس��م خوبي نیس��ت. فرض کنیم اگر 

انکار کند یا تأملي دربارة آن نداش��ته اس��ت و این نمادس��ازي 
به طور ناخودآگاه پیش آمده اس��ت. در این داس��تان نویس��نده 
ب��ا صداي بلن��د داد مي زند ک��ه موضوع فراتر از گربة داس��تان 
اس��ت و باید به فکر نجات آن گربة بزرگ؛ یعني ایران از دس��ت 
چنبرنیا و مشعل چي ها )کاراکترهاي داستان( و غیره باشد. البته 
نمادس��ازي که این گونه رک و پوست کنده باشد در داستان جا 
نمي افتد و مثل دانه هاي روغن در آب معلق مي ماند. نمادسازي 
باید مثل ِکِرم مرطوب کننده جذب پوست داستان شود نه اینکه 
برق بزند. موضوع دیگر این اس��ت که اث��ر وحدت هنري ندارد. 

نبود شخصیت محوري هم لطمه اي دیگر به داستان زده است.
 ابراهیم زاهدي مطلق: این داستان، داستان شخصیت نیست، 

داستان موقعیت است.
 یوسـف زاده: داستان بیشتر مبتني بر طرح است تا شخصیت. 
غالب نویس��نده ها براي نوجوانان روي ط��رح تأکید مي کنند تا 
روي شخصیت ها. نوجوان خیلي عالقه دارد که ماجراهاي اکشن 
را تندتند دنبال کند تا اینکه ش��خصیتي را روان کاوي کند و در 
مورد آن کندوکاو کند. به هر صورت شخصیت پردازي ها هیچ کدام 
عمیق نش��دند، نویسنده س��عي مي کند با اسامي نامأنوسي مثل 
چنبرنیا و مش��عل چي و غی��ره تاحدي بین ش��خصیت ها تمایز 
ایجاد کند، اما موفق نیست و براي اینکه نقض شخصیت پردازي 
زیاد به چش��م نیاید ترفند ش��وخ طبیعي را به کار مي برد، اما در 
حد ش��وخي؛ یعني امکان هم ذات پنداري در کار گنجانده نشده 
اس��ت و این باعث مي شود خواننده داس��تان را ورق بزند؛ چون 
ش��خصیتي پیدا نمي کند که با او هم ذات پنداري کند. در بعضي 
مواقع هم  نویس��نده خودش وارد صحنه ش��ده اس��ت و به جاي 
آنکه صحنه اي را بنمایاند خودش توضیح مي دهد. پایان داستان 
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همة دالیل نویسنده براي اسم گذاري محکم 
باش��د، باز هم قصه را ل��و مي دهد؛ یعني در 
ن��گاه اول آدم همه چی��ز را مي فهمد، و دیگر 
نی��ازي ب��ه خواندنش نیس��ت. نکت��ة بعدي 
توصیفات است، توصیف باید شامل بخشي از 
اعمال شخصیت باشد و نباید توضیحي براي 
کار یک ش��خصیت باشد. نویسنده بیشتر در 
داس��تان به جاي خواننده نتیجه گیري کرده 
و بیشتر شرح داده اس��ت تا تصویرسازي. یا 
در بعض��ي مواقع زودتر از ش��خصیت اصلي 

داستان نتیجه گیري کرده است.
 زاهدي مطلـق: باید توجه ک��رد که راوي، 
داناي کل اس��ت و در این داس��تان بیش��تر 
منط��ق روایت گري مي کن��د. در روایت اصاًل 
اینها اش��کال نیس��ت و به قالبش هم وفادار 

است.
قرباني: من اشکال مي بینم.

محمد شـجاعي: در جاهایي که باید مکث 
شود، به نظر من مکث مي کند.

قرباني: از نظر من ش��خصیت اول داس��تان 
توصیفات را فقط مي بیند و از حواس دیگرش 
اس��تفاده نمي کند. درباره ش��روع داس��تان 
مي توانیم چهار نوع آغاز کنیم: با ش��خصیت، 
با موقعیت نمایش��ي، تصویري از یک فضاي 
زیبا یا ترکیب این ها. نباید ش��روع داس��تان 
یک ش��روع ایستا باشد، نباید شخصیت ها در 

ش��روع، کارهاي ایستا بکنند، باید حرکت داشته باشند، یکي از 
اش��کاالتي که در شروع این داستان است تعدد اسامي است که 
شخصیت سازي نمي شوند و برخي شخصیت هاي فرعي هستند 
ک��ه به هیچ درد داس��تان نمي خورند. در آخر ب��ه نظر من این 
داس��تان را روزنامه نگاري نوشته اس��ت که مي خواهد ایران را از 

بدبختي دربیاورد.
ناصـر نادري: من این کار را خواندم و لذت بردم. اس��مش هم 
از آن اسم هاي قشنگ است، سوژه، سوژة نویي است. به نظر من 
س��اختار و پیرنگ داس��تان هم خوب اس��ت و به اعتقادم آقاي 
متولي خوب توانس��ته اس��ت پایان داس��تان را جمع کند. من 

برخالف دوستان اعتقاد دارم شروع، شروع خوبي بود.
جعفریان: کشش کار خوب بود و دنبال داستان مي رفتم، اما نثر 

داستان فاصله مي گیرد و به حالت گزارش گونه تغییر مي کند.
 شـجاعي: به نظر من آقاي متولي از تمام حواس استفاده کرده 

است، حس تعلیق از اول داستان وجود دارد.
زاهدي مطلق: من با حرف هاي آقاي نادري موافق هس��تم، به 
نظر من ماجرا کاماًل مناس��ب نوجوانان است، باید ببینیم آقاي 
متولي از پس جهان داس��تان بر آمده یا نه. داستان ممکن است 
ضعف یا قوت داش��ته باش��د. من با پایانش موافق نیس��تم، اما 
به نظرم نویس��نده در چارچوب جهان داس��تانش حرف زده و به 

این چارچوب وفادار مانده است.
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جشنوارة
چهاردهم



 



امس��ال دومین سال بدون ش��ما بود امیرخان! سالي که به قول 122
آن ش��اعر از میان پوست و استخوان مان عبورکرد و دهلیزهایي 
دریده از خود برجا گذاش��ت. دوس��ال مي  شود که شما به جمع 
یاران رفته پیوس��ته اید. قصد نداریم» آرامش ملکوتي شما را در 
ملکوت آرام��ش« برهم بزنیم. مي دانیم به ق��ول بزرگي »یاران 
مواف��ق آن طرف بیش��ترند«. راس��تش داش��تیم مقدمات قرار 
دورهمي م��ان را زیر س��قف نماز فراهم مي کردیم که یاد ش��ما 
افتادیم. باز مي خواهیم صاحبان قلم سرزمین مان را براي گرفتن 
جایزه از دس��ت پدران ش��هید به س��رزمین مقدس مسجد فرا 
بخوانیم. باز مي خواهیم به قول یکي از دوس��تان همراه کفش ها 
را آم��ادة کندن کنیم. مي خواهیم بس��اط نام و یاد ش��هدا را به 
بهانة انتخاب کتاب س��ال  در مسجد جواد االئمه )ع( برپا کنیم. 
به یاد حبیب عزیز و دیگر ش��هداي مان در همان مسجد قدیمي 

بيانية چهاردهمين 
جشنوارة انتخاب كتاب 

سال شهيد حبيب غني پور

به نام خدا
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خودمان. جایي پر از پنجره هاي آفتابي ش��هدا. به همان آه -که 
به تعبیر عارفي بزرگ، نامي از نام هاي خداوند اس��ت - قس��م، 
این س��رزمین اولین نمازهاي ش��هداي محل را ب��ه خود دیده 
است. این کم چیزي است؟ منبر این مسجد اگر زبان مي داشت 
از س��ینه زني ها و روضه هاي فرزندان نین��وا یادها مي کرد. تمام 
نقش و نگارها وکاش��ي هاي این مکان، پر از عطر س��یب کربال و 
زمزمة اََمّن یُّجیب اس��ت. هنوز کارت امانت کتاب ش��هدا با ذکر 
نام کتاب هایي که خوانده اند در کتاب خانه این مس��جد با اشک 
چشم مرور مي شود. آن هایي که دنبال فهرست کتاب هاي مفید 
براي  توصیه به بچه هاي این س��رزمین هس��تند کجایند؟ دور 
نیس��ت این نام ها. ما مدرک داریم از ش��یوة زندگي و اندیش��ة 
شهداي مقدسمان. خشت خش��ت این مسجد و کتاب خانه و در 
و بام، ورق به ورق، خاطرات عش��قمنداني اس��ت که با یاد کربال 

– این زخِم تاریخِي تاریِخ زخمِي شیعه- 
جگر تشنه برآتش و شن زدند 

به دریایي از غیر ممکن زدند
س��الي یک بار هم براي جمع شدن در آش��یانة پرواز عقاب هاي 
عرش کافي اس��ت. یک پر باقي مانده در این آشیانه از هزار ورق 
زر برتر اس��ت براي نس��ل آیندة ما. این سالي یک بار از سرمان 

هم زیاد است در این بي سر و ساماني هاي روزگار فراموشکار.
خیالت جمع باشد عزیز مهربان بچه هاي مسجد!

چراغ قلم هنوز روشن است. هنوز  نیلوفرکلمات قرآن از ریسمان 
ب��اران به عرش رحماني مي رود. خدا را ش��کر. دیگر س��ینه تان 
س��نگین نیست.کوه روي ش��انة دلتان نیس��ت. بار امانت تان را 
پایی��ن بگذارید. نمي گذاریم ای��ن بار گ��ران روي زمین بماند. 
حاال مي توانید راضي وخش��نود کنار شهدا به وجه اهلل نظر کنید. 

مي توانید ...کاش ما را هم دعا کنید.
ام��ا در چهاردهمی��ن دورة جش��نوارة انتخاب 
کتاب ش��هید حبیب غني پ��ور در مجموع882 
عنوان کتاب مورد قض��اوت قرار گرفتند که از 
میان آنه��ا تعداد 105 اثر به ش��رح زیر راهي 

مراحل بعد شدند: 

بخش کودک 
محمدحس��ن  ش��فیعی،  ش��هرام  داوران:   

حسینی و ناصر نادری
تعداد کتاب های بررسی شده: 500 اثر 

مرحلة دوم:  15 
 نامزدها:

مجموعة س��ه جلدی »قصه ه��ای الکی پلکی« 
نوشتة گروه نویسندگان، نشر پیدایش

ماهیگی��ر و بهار نوش��تة م��ژگان کلهر،کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مجموعة س��ه جلدی »موش میشم مرا بگیر«، 
»چه کس��ی برای گنجش��ک نامه نوش��ت« و 
»آب گفت من خوردنی نیس��تم« نوشتة مجید 

راستی، نشر شهر
»قصه های سر و ته« نوشتة محمدرضا شمس، 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 کتاب سـال: »قصه های س��ر و ته« نوشتة 
محمدرضا شمس،کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان
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 کتـاب تقدیـری: در این بخ��ش هیئت 
داوران هیچ اثری را حائز رتبه تقدیر ندانست.

بخش نوجوان 
 داوران: حبیب یوسف زاده، علیرضا متولی 

و مصطفی خرامان
تعداد کتاب های بررسی شده: 110 اثر 

مرحلة دوم:  58 اثر
 نامزدها:

ش��کارچی باد نوش��تة ایران عس��گری، نشر 
ایران بان

لحظه های سکس��که نوش��تة احمد اکبر پور، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نردبانی رو به آس��مان نوشتة یوسف قوجق، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ای��ن وبالگ واگذار می ش��ود نوش��تة فرهاد 
حسن زاده، نشر افق

بچه های کارون نوش��تة احمد دهقان، سوره 
مهر

روز نهن��گ نوش��تة عب��اس عب��دی، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 کتاب سـال: این وبالگ واگذار می ش��ود 
نوشتة فرهاد حسن زاده، نشر افق

 کتـاب تقدیری: بچه های کارون نوش��تة 
احمد دهقان، سوره مهر

بخش انقالب و دفاع مقدس 
 داوران: احمد دهقان، گل علی بابایی و علی اصغر جعفریان 

تعداد کتاب های بررسی شده: 92 اثر 
مرحلة دوم:  12 اثر

 نامزدها:
سرزمین آبی من نوشتة نصرت اهلل محمودزاده، انتشارات قدیاني

گرگ سالی نوشتة زنده یاد امیرحسین فردی، نشر سوره مهر
آه با  شین نوشتة محمدکاظم مزینانی، نشر سوره مهر

لحظه ها جا می مانند نوشتة یوسف قوجق، نشر شهرستان ادب 
کاله جادویی و مجسمه مس��ی نوشتة محمد حنیف، نشر عصر 

داستان 
آبنباِت هل دار نوشتة مهرداد صدقی، نشر سوره مهر 

 درد نوشتة صادق کرمیار، نشر عصر داستان
 کتاب سـال ویژه: گرگ س��الی نوش��تة زنده یاد امیرحسین 

فردی، نشر سوره مهر 
 کتاب سـال: آبنباِت هل دار نوشتة مهرداد صدقی، نشر سوره 

مهر 
 کتاب تقدیری: کاله جادویی و مجسمه مسی نوشتة محمد 

حنیف، نشر عصر داستان

بخش رمان آزاد 
 داوران: خس��رو باباخانی، محمد مهدوی ش��جاعی و ابراهیم 

زاهدی مطلق
تعداد کتاب های بررسی شده: 180 اثر 

مرحلة دوم:  20 
 نامزدها:
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وقایع نگاری یک زندیق نوش��تة مصطفی جمش��یدی انتشارات 
عصر داستان

هست یا نیست نوشتة سارا ساالر، نشر چشمه
این وصله ها به من می چسبد نوشتة احمد غالمی، نشر نیلوفر

بی ترسی نوشتة محمدرضا کاتب، نشر ثالث
بی مترسک نوشتة علی غبیشاوی، انتشارات نگاه

 کتـاب سـال: این وصله ها به من می چس��بد نوش��تة احمد 
غالمی، نشر نیلوفر

 کتـاب تقدیـری: در این بخش هیئ��ت داوران هیچ اثری را 
حائز رتبه تقدیر ندانست.



 

برگزیدگان
جشنوارة چهاردهم
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قصه های سر و ته 
محمدرضا شمس

کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان

بخش کودک

کتاب سال
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این وبالگ واگذار می شود 
 فرهاد حسن زاده

نشر افق

بچه های کارون
 احمد دهقان

سوره مهر

بخش نوجوان

کتاب تقدیریکتاب سال
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بخش انقالب و 
دفاع مقدس 

آبنبات هل دار
 مهرداد صدقی 

سوره مهر

کتاب سال

گرگ سالی 
 زنده یاد امیرحسین فردی

سوره مهر

کتاب سال ویژه

کاله جادویی و مجسمه مسی
 محمد حنیف
عصر داستان

کتاب تقدیری
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بخش رمان آزاد

این وصله ها به من می چسبد
احمد غالمی
 نشر نیلوفر

کتاب سال



 

جشنوارة سیزدهم
از نگاه دوربین
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پیش از برگزاري مراسم اختتامیه
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شب مراسم
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شب مراسم
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اهداي جوايز به برگزيدگان
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تقدير از خانوادة زنده ياد امیرحسین فردي



گرفتن عكس يادگاري در پايان مراسم
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w w w . h a b i b g h a n i p o o r . i r

ویژة چهاردهمین دورة جشنوارة انتخــاب کتاب سال شهید حبیب غنی پور


