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اشاره
امیرحســین فردي )1392ـ 1328(، نویســندة کودکان و 
نوجوانان، بیش از 30 ســال سردبیر مجلة هفتگي «کیهان 
بچه ها» بود. وي در طول این سال ها، تقریباً به طور مرتب، براي 

مجله سرمقاله مي نوشت.
این سرمقاله ها، عالوه بر جنبه هاي زیبایي شناختي و ارزش 
تاریخي )ســیر تحوالت مطبوعات کودك(، به نحوي بیانگر 
ابعاد شخصیتي، افکار و آرزوهاي او هستند. روح لطیف فردي 
البه الي محتواي این سرمقاله ها موج مي زند: عشق وافر او به 
طبیعت، نقش عنصر عاطفه در زندگي، فرهنگ ناب اسالمي، 
مردم دوســتي، احترام به بزرگ ترها، نقش محوري دین در 

تحوالت جامعه، ورزش و نشاط، و... .
مجموعة ده جلدي «یادداشت هاي یك نویسنده» که حاوي 
گزیدة سرمقاله هاي امیرحسین فردي در کیهان بچه هاست، 

يادداشت

به مناسبت انتشار گزیده اي از سرمقاله هاي 
امیرحسین فردي در قالب مجموعه اي ده جلدي

يادداشت هاي 
يك نويسنده
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به زودي توسط «انتشارات مدرسه» منتشر 
خواهد شد.

گفتني است، این مجموعه به کوشش مریم 
امیرحســین فردي،  فردي، فرزند زنده یاد 
گردآوري و تدوین شــده است و مدیریت 

هنري آن به عهدة شاپور حاتمي است.
در اینجا چند یادداشت از امیرحسین فردي 

را مي خوانید.

کنار آن زنبق زیبا
گفتند: «بس است، پيدايش نمي كني!»

گفتند: «همه جا را گشته ايم، نشاني از او نبود.»
گفتند: «هنوز برف زياد است، از پا مي افتي!»

اما پيرزن مي شنيد و نمي شــنيد. هر روز صبح، 
عصازنان از خانه بيرون مي آمد و به سوي كوهستان 
پوشيده از برف مي رفت، مي رفت و با خود حرف 
مــي زد. با صداي بلند مي گفت: «پيدايت مي كنم 
عزيز دلم، پيدايت مي كنم جگرگوشــه ام. مي دانم 
كــه تو هنوز زنده اي. بــوي نفس هاي تو را حس 
مي كنم. صداي قلبت را مي شنوم. پسرم، بدون تو 
از اين كوهستان برنمي گردم. پيدايت مي كنم. بهار 

من، دامادت مي كنم گل من...»
راه مي رفــت و حرف مي زد. زميــن مي خورد و 
حرف مي زد. مي نشســت و حرف مي زد و به آواز 
ُدرناها كه قطار قطار مي آمدند و در آسمان پرواز 
مي كردند، گوش مي داد و حرف مي زد: «بهار من، 

این سرمقاله ها، 
عالوه بر جنبه هاي 
زیبایي شناختي و 

ارزش تاریخي )سیر 
تحوالت مطبوعات 
کودك(، به نحوي 

بیانگر ابعاد شخصیت 
افکار و آرزوهاي او 

هستند
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درناها هم آمدند، پرســتوها هم از راه رسيدند. 
تو كجا مانــدي آرزوي من؟! مي بيني كه ديگر 
نمي توانــم. مي بينــي كه زانوهايــم مي لرزند. 
مي بيني كه چقدر خسته و چقدر تنهايم! بهار 

من كجا هستي، كجا ماندي؟»
نشسته بود كه نسيم وزيد. سرش گيج مي رفت 
كه نسيم بوي آشنايي برايش آورد: «خداي من 
چقدر آشناست اين بو! من اين بو را مي شناسم؛ 
سال هاست كه مي شناسم!» نفس كشيد؛ نفس 
عميق. جان گرفت و از جا بلند شــد. به سويي 
كه نسيم مي وزيد، رفت؛ افتان و خيزان. هرچه 
جلوتر مي رفت، آن بوي آشنا بيشتر مي شد تا 
ســرانجام به دره اي پر از سنگ و صخره رسيد. 
درون دره گــرم بود. آفتاب بــر آن مي تابيد و 
صداي شرشــر جوي آب از زير برف و سنگالخ 
شنيده مي شــد. پيرزن عصازنان جلو مي رفت. 
آن بوي آشنا در مشــامش پيچيده بود. نفس 
مي كشيد؛ عميق و پشت سر هم: «كجايي بهار 
من، خودت را به من نشــان بــده. مي دانم كه 
نزديكم هســتي. مي دانم كه در همين اطرافي 
پســرم. مي دانم كــه خودت مرا خواســته اي. 
خودت مرا به اينجا آورده اي. پس كجا هستي 

جگرگوشه ام؟!»
دم جنبانك زيبايي، با سينة زرد و اندام كشيده، 
روي تخته سنگ سياهي نشست و شروع به آواز 
خواندن كرد: «هــان، چه مي گويي پرندة زيبا، 

پرندة ناز؟!»
به سوي سنگ سياه رفت. پرنده پريد و نزديك او روي زمين نشست. 
پيــرزن به پرنده نگاه كرد. آنجا، بــه غير از پرنده، چيز ديگري هم 
بود. يك گل، يك زنبق زيبا و باشكوه. به زحمت خودش را به زنبق 
رساند. آنجا همه چيز بوي آشنا مي داد و بيشتر از همه آن زنبق زيبا: 

«اي گل بهار، تو مي داني پسر من كجاست؟»
نســيم وزيد. گلبرگ هاي زنبق ريــز ريز لرزيدند. يكــي از آن ها 
كنده شــد و روي برف افتاد. گويي كسي به پيرزن گفت: «پسرت 

همين جاست! زير اين برف ها، نزديك زنبق.»
با عجله شروع به پس زدن برف ها كرد. برف زياد بود. برف سفت بود. 
اما هيچ چيز نمي توانســت مانع پيرزن بشود. زور بازويش زياد شده 
بود، آن قدر كه مي توانســت آن صخره ها را از جا بكند و كوهستان 
را از برف پاك كند. آن قدر كند و كند تا به گودالي رسيد. دستش 
را درون گودال فرو برد. نوك انگشتان سرمازده اش به چيزي خورد. 
سنگ نبود، ريشة درخت كوهي نبود، صورت يك انسان بود. خطوط 
آن صورت را با دقت لمس كرد. نزديك بود بي هوش بشود: «پسرم، 

پيدايت كردم! پيدايت كردم من! خداي من، خداي مهربان من!»
ديوانه وار برف ها را به ســويي ريخت. صورت پســرش آشكار شد. 
خورشيد بر آن تابيد. او را از گودال بيرون كشيد. سرش را به سينة 
خود چســباند. مثل زماني كه به او شــير مي داد. پسرش آرام آرام 
نفس مي كشيد. او زنده بود. زنده بود. زنده بود. پيرزن سر به سوي 
آسمان كرد: «خداي من، خداي خوب و مهربان من، شكر، شكر!»

احساس كرد هرچه در اطراف او هست، زنده است. خوش حال است: 
زنبق، زمين، سنگ ســياه، دم جنبانك، كوهستان، آسمان، درناها 
و پرستوها.پســر جوان چشم هايش را گشــود: دهانش را باز كرد و 

آهسته گفت: «مادر! مادر!»
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اين صدا در آســمان و زمين پيچيد. همة هستي يكصدا فرياد زد: 
«مادر! مادر!»

ê ê ê
آن درخت از اول خشك نبود

وقتي چنار خشــكيده بر زمين افتاد، باران شــروع به باريدن كرد. 
آن هم چه باراني! تند و شــالقي؛ با قطره هاي درشت؛ درست مثل 
قطره هاي اشــكي كه چند دقيقه پيش، موقع اره شــده درخت، از 
چشم هاي من ريخته بودند. وقتي پدرم به من اجازه نداد به كوچه 
بيايم و بريده شدن درخت را تماشا كنم، من به باالي پشت بام رفتم. 
از آنجا نگاه كردم. در همان جا هم اشــك ريختم. شانس آوردم كه 
شب بود و كسي گريه هاي مرا نمي ديد، وگرنه مسخره ام مي كردند 
و مي گفتنــد: «دخترة خرس گنده را نگاه كــن! براي يك درخت 

پوسيده اشك مي ريزد.»
بله، براي يك درخت پوسيده اشك ريختم. اما آن درخت از اول كه 
پوســيده و خشك نبود. سبز بود؛ سبز سبز! مثل چمن. بعد يواش 
يواش خشك شد. هرچه آب به پايش ريختيم، فايده نكرد. تابستان 

پيش فقط يك برگ سبز داشت كه آن هم خشكيد.
شــاخه هاي درختم را وســط كوچه اره كردند. تنه اش را دو نيمه 
كردند تا ماشين شهرداري بتواند آن را ببرد. از درخت به آن بزرگي، 
يك ُكپه شــاخ و تنة قطعه قطعه شــده به جا ماند. همسايه ها به 

خانه هايشان برگشتند. پدرم هم آمد. باران ديگر نباريد.
پدرم كم حوصله بود. شــنيدم كه به مادر مي گفت: «جايش خيلي 

خالي مانده، بايد يك نهال تازه بكارم.»
از اين حرف خوش حال شــدم. پدرم خيلي مهربان اســت. اين طور 

وقت ها بيشتر او را مي شناسم.
ê ê ê
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همه چیز براي تو
يك روز صبح، وقتي از خواب بلند مي شــوي و 
به حياط مي آيي، احساس مي كني هوا لطيف تر 
شــده است. ديگر از آن بادهاي سوزان و گزندة 
زمستاني خبري نيست. بلكه بادي كه مي وزد، 
پوســت بدن را نوازش مي كند و سستي خواب 
را از آن دور مي نمايد. به آسمان نگاه مي كني؛ 
به آسمان بيكران كه باالي سرت گسترده شده 
اســت. لكه هاي ابر را مي بيني كه سوار بر شانة 
باد، شادمان و ســبك از سويي به سوي ديگر 
مي روند. اين ابرها روشن و شفاف هستند و نور 
طاليي خورشيد به داخل آن ها نفوذ مي كند و 
آن هــا را به رنگ هاي نارنجي و گلي درمي آورد 
و كبوتران سپيدبال را مي بيني كه باالي سرت 
دور مي زننــد و تو گاهي صداي بــال آن ها را 

مي شنوي.
احساس مي كني همه چيز در حال عوض شدن 
است؛ آسمان و زمين. و تو آن گاه زير لب آهسته 
مي گويي: «بهار! بهار زيباي من، آمدي! آه! چه 

خوب كردي آمدي بهار!»
و با ديدن قله هاي پر از برف كوه ها به ياد زمستان 
مي افتي و با همان شوق مي گويي: «خداحافظ 
زمســتان، تو را هم دوســت دارم. تو اگر نيايي 
بهار هــم نمي آيد. آن وقــت رودهاي ما بي آب 
مي شوند و گندم زارها و باغ هاي ما مي خشكند. 
نه، زمستان! تو را دوست دارم، خيلي! خيلي! باز 

هم بيا، با همان بادها و ابرهايت. با همان برف ها و سرمايت!»
دلت مثل پرنده اي كه در قفس باشــد و با حســرت به آسمان آبي 
نگاه كند، در سينه ات مي تپد و بي اختيار مي گويي: «خدايا! تو چقدر 
خوب و مهربان هستي كه تمام اين ها را خلق كرده اي! خدايا! تو را 
بيشتر از همه دوســت دارم! و همه چيز را به خاطر تو دوست دارم. 
خداي مهربان من! كمكم كن تا بندة خوبي براي تو باشــم. خدايا 

كمك كن!»
ê ê ê
از دفترچة  خاطرات یك غنچه

شنبه
امروز هم باران نباريد. هنوز آسمان با دشت ما قهر است. من و مادر 

هر دو تشنه ايم.
مادر هر روز به آسمان نگاه مي كند و به دنبال تكه ابري مي گردد. او 
بــه من دلداري مي دهد و مي گويد كــه امروز باران مي بارد. اما من 
مي دانم كه او خودش هم زياد اميدوار نيست. مي ترسم كه هيچ وقت 
طعم باران را نچشم. مي ترسم كه گلبرگ هاي بسته ام هيچ وقت باز 

نشود.
یکشنبه

دلم گرفته. امروز وقتي به مادر نگاه كردم، دلم به اندازة يك دشــت 
گرفت. چهرة مادر چقدر زرد شده! او چقدر پير شده! گلبر گ هايش 

از بي آبي پژمرده شده اند.
كاش مي توانســتم ابرها را صدا كنم و التماسشــان كنم كه ببارند! 
الاقل كاش مي توانستم مثل آدم ها گريه كنم! آن وقت اشك هايم را 

به مادرم مي بخشيدم و از اشك سيرابش مي كردم.
دوشنبه

خيلي تشنه هستم. بي آبي آزارم مي دهد. اصًال حوصلة نوشتن ندارم.

احساس مي کني 
همه چیز در حال 
عوض شدن است، 
آسمان و زمین. و تو 
آن گاه زیر لب آهسته 
مي گویي: «بهار! بهار 
زیباي من، آمدي! 
آه! چه خوب کردي 
آمدي بهار!»
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شاید فردا باران ببارد!
سه شنبه

چند روز اســت كه مادرم ســاكت مانده. حرفــي نمي زند. ديگر به 
من دلــداري نمي دهد. نمي گويد: «غنچة كوچكم، كمي ديگر صبر 
كن! حتماً باران مي بارد!» او فقط به آســمان بي ابر نگاه مي كند و آه 

مي كشد.
چهارشنبه

امروز يك پروانه آمد و روي برگ هاي مادر نشست. بال هايش خاكي 
بــود. از راه دور مي آمد. او چيــزي در گوش مادر گفت و رفت. من 

نشنيدم كه چه گفت. اما ديدم كه رنگي از شادي 
روي گلبرگ هاي مادر نشســت. حتماً پروانه خبر 

خوشي به مادر داد!
پنجشنبه

امروز مــادر خيلي خوش حال اســت. آخر چند 
تكه ابر در آســمان ديده. من هم ســعي مي كنم 
خوش حال باشــم. اما ديگر از تشنگي توان ندارم. 
بــه مادر تكيه داده ام. مادر بــا گلبرگ هاي زرد و 
پژمرده اش نوازشــم مي كنــد و مي گويد: «ديگر 
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به 

له 
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چيزي نمانده غنچة كوچكم. صبر كن، همين 
روزها مي بارد.»

جمعه
باران! باران باريد! امروز از صبح باران باريد! من 
و مادر هر دو سيراب شديم. ما از صبح زير باران 

مانديم و آواز خوانديم.
من به اندازة همة دشــت هاي دنيا خوش حالم. 
مــادرم مي گويد: «همين امروز فردا شــكفته 

مي شوي.»
دلــم مي خواهد به همــة پروانه ها بگويم: «من 

غنچة كوچك خوشبختي هستم.»
ê ê ê

مسافر کوهستان
بعضي وقت ها حوصله ام از دســت پدرم ســر 
مي رود. براي اينكــه كارهاي عجيب و غريبي 
مي كند. چند ماه بود كــه التماس مي كردم و 
مي گفتم: «آقا جون، يادت هست پارسال قول 
دادي مرا ببري شــهر بازي؟ حاال كه هوا خوب 
شــده، ببر!» پدرم از اين سر آسمان تا آن سر 
آســمان را با نگاهش دور زد، آهي هم كشيد و 

گفت: «اما خيلي بد شد كه خوب شد!» 
ايــن هم از آن حرف هاي عجيب و غريب پدرم 
اســت كه آدم براي فهميدنش بايد كله اش را 
بخاراند. من هم خاراندم و پرسيدم: «يعني چه 
كه بد شــد كه خوب شــد؟!» لبخند زد (البته 
خيلي زياد نزد، فقط يك كمي!» گفت: «براي 

اينكه فصل زمســتان بايد برف و سرما باشد، نه آفتاب و گرما!» بعد 
هم خودش جواب خودش را داد و گفت: «اصًال به ما چه كه آب وهوا 
چرا اين طوري است و چرا آن جوري نيست. همه چيز دست خداست 
و ما هم بندگان اوييــم. او خودش بهتر از ما مي داند. خب، تو چي 
گفتي؟» گفتم: «پارسال، همين روزها، نزديكي هاي عيد، قول دادي 

مرا ببري به شهربازي، يادته؟»
خوش حال شــد. خنديد و گفت: «راست مي گويي. عجب حواست 
جمع اســت تو! من كه درست و حســابي يادم رفته بود. اما تو هم 
حوصله  داري ها! شهربازي چي است، ولش كن اين جور جاها را. بيا 
برويم يك جاهاي بهتر.» پرســيدم: «مثًال كجا؟» گفت: «مثًال كوه، 

دشت، باغ، ساحل، رودخانه، خيلي جاهاي ديگر.»
اخالقش را مي دانســتم. تا اســم گردش مي آمد، مي گفت: «برويم 
كوه.» خيلي باهاش رفته بودم. از كوه سير نمي شود. مادرم مي گويد: 
«اين پدر تو، نمي دانم توي كوهستان دنبال چي مي گردد كه ولش 

مي كني سر از قله ها در مي آورد!» 
تازه مادرم نمي داند كه پدرم توي كوه، كنار رودخانه ها و چشمه ها، 
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همه اش دنبال درخت بيد است. از ديدن درخت هاي بيد خوش حال 
مي شــود. يك بار، مرا هم دنبال خودش به سينه كش يك كوه بلند 
كشــيد. آنجا كنار چشــمة كوچكي، درخت بيد تنهايي بود. پدرم 
خودش را به درخت رســاند. طوري به تنة درخت دست مي كشيد 
كه هركس از دور مي ديد، فكر مي كرد دارد با يك نفر حرف مي زند. 
آن روز هم به چشم هايش نگاه كردم و گفتم: «باشد پدر، هرچه شما 

بگوييد.»
چه مي شود كرد؟ پدرم است ديگر! من كه خيلي دوستش دارم!

ê ê ê
مرگ عقاب

ســال ها بود كه صدايش را از ميان آن صخره ها مي شنيدم. سال ها 
بود كه مي خواســتم به آنجا بروم و خــودش را ببينم، اما هر بار به 
علتي نمي توانســتم. تا اينكه اين بار رفتم. هوا گرم بود. از كشتزارها 
و باغ ها بخار بلند مي شــد و صخره ها را مي پوشــاند. وقتي به پاي 
صخره اي كه روي آن نشسته بود رسيدم، عرق كرده بودم. در ساية 
سنگي نشستم و نگاهش كردم. عقاب بزرگي بود با منقاري برگشته 
و پرهايي تيره. با خون سردي به دشت نگاه مي كرد. جز آن عقاب و 
من، هيچ موجود زندة ديگري آنجا نبود. شايد بود و من نمي ديدم. 

سكوت بود و صخره و آن عقاب.
نمي دانم چقدر آنجا نشســتم. عرقم خشــك شــد. خستگي ام در 
رفت. اما عقاب همچنان آنجا نشســته بود؛ تنها و صبور. زندگي اش 
هميشه برايم جذاب بوده است: تنهايي و صبوري اش، و بلندپروازي 
و بي نيازي اش. مثل بعضي حيوان ها چاپلوس و دست آموز نبود. براي 
جاي نرم و غذاي گرم ُدم نمي جنباند. آزاد و ســربلند بود و از همه 
زيباتر مرگش بود؛ مرگي باشــكوه. مي گويند وقتي عقاب احساس 
مي كند كه زمان مرگش نزديك اســت، پرواز مي كند، در آســمان 

چــرخ مي زند، طــواف مي كنــد و اوج مي گيرد. 
آخرين، بلندترين و باشكوه ترين پرواز زندگي اش 
را مي كند. باالترين نقطه جايي است كه مرگ به 

سراغش مي آيد و او از آنجا به زمين مي افتد.
به تخته سنگ تكيه داده بودم و نگاهش مي كردم. 
ناگهان از جايي كه نشسته بود، بال گشود و پرواز 
كــرد. منقار نوك تيزش را باز كرد و چند بار مثل 
اســب شيهه كشــيد. صدايش در ميان صخره ها 
پيچيد. به سوي آسمان اوج گرفت. در ميان غبار 
آبي رنگ گم شد. با خودم گفتم: «شايد اين آخرين 

پروازش است!»
از جايم بلند شدم و به پاي آن صخره رفتم. چقدر 
دلم مي خواســت به جايي كه عقاب نشسته بود 

مي رفتم و از آنجا به زير پايم نگاه مي كردم!

صدایش در میان 
صخره ها پیچید. 

به سوي آسمان اوج 
گرفت. در میان غبار 

آبي رنگ گم شد. با 
خودم گفتم: «شاید 
این آخرین پروازش 

است!»
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قاب یك
به من اگر مي گفتند كدام ماه از ســال را بيشــتر دوســت داري، 

مي گفتم ارديبهشت، ولي اكنون با قاطعيت نمي توانم بگويم.
هرگز تصور نمي كردم در يك عصر پنج شــنبة ارديبهشتي نشسته 
باشم در دفتر كارم و به نوشتن داستاني مشغول باشم و تلفن زنگ 

بزند و قرباني بگويد: «از حال امیرخان باخبري؟»
و همين سؤال كوتاه باعث شود تنم بلرزد و تا آخر ماجرا را بخوانم 

و فقط بگويم: «نه!نه!»
چه ارديبهشتي شد!

ناباورانه مي نشــينم و هر كاري مي كنم دستم از لرزش نمي افتد و 
قلبم شروع مي كند به تند تپيدن؛ انگار كه مسافت زيادي را دويده 
باشــم. زماني حدود دو هفته پيش را به ياد مي آورم كه همين جا 
جلوي دفتر كارم دست بر شانه ام گذاشت. انگار با خاطره اش آمده 

بود تا دلداري ام بدهد.

یادداشتي بر ماجراي نگارش
 کتاب امیرحسین فردي

تنديس پردازي 
با واژه ها

يادداشت

علیرضا متولي
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امــا دلــداري اش كافــي نبود. فكــرم مــي رود بــه بي وفايي و 
بي معرفتي هايمان. حتماً بايد عزيزي را از دست بدهيم تا بنشينيم 
و غصه بخوريم كه چرا بيش از اين سراغي از او نگرفتم! چرا بيش 
از ايــن به او خدمــت نكردم! چرا بيش از ايــن از او احوال جويي 

نكردم!
چه فايده، او رفته بود!

ê
قاب دو

دارم خوابي را كه ديشــب ديدم، در دفترچة روياهايم مي نويسم. 
پنج روز از خاك سپاري اميرخان گذشته است.

تلفن زنگ مي زند.
خــواب امیرحسین فردي را ديده بودم. جايي بودم كه نشاني از 
شهر و آباداني نبود. يك بنر بزرگ بود كه تصوير اميرحسين فردي 

به صورت ايستاده بر آن نقش بسته بود.
گوشي را برمي دارم. محمد ناصري است. سالم مي كند.

مي مانــم كه به ناصــري بگويم چه خوابي ديده ام يــا نه! ياد بنر 
مي افتم.

تصوير اميرخان ايســتاده بر آن. مي روم جلو. مي گويم، اميرخان! 
اينجا چه مي كنيد؟

ناصــري مي گويد: تصميمي گرفته ايم! البته يك پيشــنهاد جدي 
است.

اميرخان مي گويد: فعًال كه ما توي بنر هستيم.
ناصري مي گويــد: مي خواهيم زندگي نامة اميرخان را تا مراســم 

چهلم منتشر كنيم.
تصوير بنر متحرك مي شود. اميرخان دستش را مي آورد جلو.

ناصــري مي گويد: فعًال هيچ كس را ســراغ ندارم كه بتواند از پس 

اين كار برآيد.
دست اميرخان را مي گيرم.

به ناصري مي گويم: «صبر كنيد، بگذاريد ســر 
فرصت يك كار فاخر بنويسيم.»

اميرخان يك قدم برمي دارد.
ناصري مي گويد: «تو كار فاخر را در همين مدت 

مي نويسي.»
اميرخــان از بنر مي آيد بيرون. قدم مي گذارد به 

جايي كه من هستم.
به ناصري مي گويم: «بگذار فكر كنم.»

اميرخان قدم مي زند و مي گويد بيا برويم قدمي 

خواب امیرحسین 
فردي را دیده 

بودم. جایي بودم 
که نشاني از شهر و 

آباداني نبود. یك بنر 
بزرگ بود که تصویر 

امیرحسین فردي 
به صورت ایستاده بر 

آن نقش بسته بود
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بزنيم. و من دنبال او مي روم. و از خطي كه به 
زمين كشيده شده است، راه را ادامه مي دهيم.

از خواب بيدار مي شوم.
ناصــري مي گويد: «فكرت را بكن و زود قبول 

كن!»
قاطع اســت و خطي كه بر زمين كشيده شده 

است، فكر مرا به خود مشغول مي كند.
ê

قاب سه
مسير بهاري ميانبر زنجان به اردبيل زيباست. 
شــقايق هايي به اندازة كف دست، ما را بر آن 
مي دارد كه بايســتيم و شــقايق بازي كنيم. 
بابونه ها هم هســتند؛ درشت و شاد و در پي 

زندگي.
من و حبیب و محمدعلي، راهي روســتاي 

زادگاه اميرخان هستيم.
گفتم بروم و از روستا شروع كنم؛ از محل تولد 
اميرخان. طرحي براي نوشتن ندارم. هنوز خام 
خامم. هنوز در فشــار روحي از دســت دادن 
استادي هستم كه زندگي ام با او رنگ گرفت.

حبيب و محمدعلي هم گفتند ما هم مي آييم. 
تنهايم نگذاشتند. در راه بيشتر حرف ها حول 

و حوش اميرخان است.
نزديكي هاي دو ســة بعدازظهر مي رســيم به 
«قره تپــه». مي ايســتيم و منظرة چشــم نواز 
ســبالن را كه قره تپه بر دامنــة آن قرار دارد 

مي بينيم.
وارد روســتا مي شــويم. از قبل منتظرمان هستند. رئيس شوراي 
روســتا هم خودش را رسانده اســت. او در پي اينكه دل ما را به 
دست بياورد تا مديران مركزنشين را متقاعد كنيم كه فكري براي 
آب منطقــه بكنند و ما در پي گرفتن حس و اطالعات الزم براي 

نوشتن داستان زندگي اميرخان.
دست بردار نيست و كارم سخت مي شود. مي رويم به خانة روستايي 
اميرخان كه تابســتان ها بيشــتر اوقاتش را در آنجا مي گذارند. بر 
سكويي كه او مي نشســت و قرآن يا كتاب مي خواند مي نشينيم. 

دلم هري مي ريزد پايين.
برمي خيــزم و اشــك از چشــم هايم جاري مي شــود و در ميان 
گريســتني نرم، هنوز مي شنوم كه آب از روستاي ما مي گذرد،  اما 

اهالي خودشان هيچ بهره اي از آن ندارند.
بعد مي رويم به چمنزاري كه اميرخان در آن مي گشت و مي خواند 
و مي نوشــت و فكر مي كرد. نهر پــر آبي از كنار چمنزار مي گذرد 
و من باز هم مشــكل آب اهالي را مي شــنوم. پيرمرد دست بردار 

نيست.
مناظر روستا مرا به ياد كتاب «آشيانه در مه» مي اندازد؛ حتي به 

ياد كتاب «سياه چمن» و حتي به ياد كتاب «اسماعيل».
ضبط گوشــي همراهــم در حال ضبــط اصوات اســت. پيرمرد 

دست بردار نيست.
در فرصتي كوتاه بــه محمدعلي پيامك مي دهم كه لطفاً به دادم 

برس!
با وجود اين رئيس شــورا، من همــة حس هايم به هم مي ريخت. 

پيامك نرسيد. آنتن گوشي صفر بود.
البه الي عرض حال رئيس شورا،  تالش مي كردم اطالعاتي از اهالي 
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كه همراه با ما بودند بگيرم. عكس بگيرم و حس بگيرم.
يكــي از اهالي ما را به خانه اش برد و با لبنيات و عســل محلي از 

ما پذيرايي كرد.
و دوباره برگشــتيم. خانة اميرخان نزديك مســجد روســتا بود. 
كودكي جلوي مســجد با چوبي كوتاه خط مي كشــيد. من به ياد 

خط ممتدي افتادم كه در روياهايم ديده بودم.
در ميان گفت وگوها صحبت از پدر و مادر اميرخان شــد. مادرش 
را همگان مي ستودند و آن قدر اين مادر را ستودند و آن قدر پيش 
از ايــن اميرخان او را ســتوده بود و آن قدر كه خودم ايشــان را 
مي شــناختم، تصور كردم درون اين مادر فرشــته اي خانه داشته 
كه دائم مراقب اميرخــان بوده؛ از تولد گرفته تا مرگ؛ از كودكي 

تا بزرگ سالي.
اين خط ممتد روياهايم و كودكي كه جلوي مسجد خط مي كشيد 
و چهرة مهرباني كه از مادر اميرخان به ياد داشتم، خط داستان را 

به من الهام كرد.
گويي اميرخان با ما بود در اين سفر.

اما نه اميرخان در زمان حياتش و نه ما در زمانة اكنون، هيچ كدام 
نتوانستيم مشكل آب اهالي را حل كنيم.

و هوا تاريك نشده برگشتيم. مقصدمان تهران بود.
ê

قاب چهار
تعــدادي مصاحبه با اطرافيان و دوســتان و هم بازي هاي كودكي 

اميرخان تدارك ديده شده بود.
در بعضي از اين مصاحبه ها حضور داشــتم و تعدادي را هم ضبط 

شده شنيدم.
شــروع كرده بودم به نوشتن. اتود مي زدم و به نتيجه نمي رسيدم. 

تهران جاي نوشتن نبود. تهران كار بود كه بر سر 
آدم مي ريخت. تهران به طور كل شــهر مزاحمي 
براي نوشتن اســت. با هماهنگي هاي الزم عازم 
تنكابن شــدم و يك هفته در آنجا شروع كردم 

به نوشتن.
شب و روز. روز و شب. نمي دانستم كي مي خوابم. 
كي مي روم براي قدم زدن. كي مي روم ســاحل. 
كي غذا مي خورم. ولي مي دانســتم اين لپ تاپ 
عزيز هميشه روشــن است و مرا به تايپ كردن 

وامي دارد.
تقريباً روز ســوم بود كه مطلبي را نوشتم. حس 
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خوبي به آن نداشتم. خسته شده بودم. آدمي 
وابسته به خانواده هستم. دلم تنگ شده بود. 

كار خوب پيش نمي رفت.
چنــد بار مطلبي را كه نوشــته بودم خواندم، 
اما نمي توانســتم خالقيت تازه اي در ارائة آن 
داشته باشــم. از ويال زدم بيرون. در محوطه 
قدم زدم. با اميرخان حرف مي زدم. مي گفتم: 
اين آبروي شماســت اميرخان. خودتان كمك 
كنيد. خودتان  دستتان را بدهيد به من. شايد 
اين منم كه مي خواهم شــما را از بنر بكشــم 

بيرون.

رفتم كنار ســاحل. رفتم توي آب. ســرد بود، اما رفتم. دريا آرام 
بود. برگشتم تا دريا را از دور حس كنم. در ماسه هاي ساحل دراز 

كشيدم. آفتاب داشت غروب مي كرد.
يــك لحظه خوابم برد. بيش از يك لحظــه. اميرخان با چهره اي 
خندان آمد ســراغم. از دور مردي را ديدم كه مي آيد جلو. نزديك 
كه شــد، فهميدم اميرخان است. از جا برخاستم. فهميدم خواب 

بوده ام. خواب مي ديده ام.
هوا تاريك شــده بود. برخاســتم و رفتم ســمت ويال. سر راه در 

نمازخانه نماز خواندم.
وقتي رسيدم، ديدم لپ تاپ خاموش است. روشن نمي شد. هنگ 

كرده بود.
به هر ترتيبي بود روشــنش كردم، اما فايلم، درست از آنجايي كه 

مطلب به دلم ننشسته بود، ذخيره نشده بود.
هر كاري بلد بودم انجام دادم، اما نوشــته ها برنگشــتند. چيزي 
حدود بيســت سي صفحه از كار رفته بود. كجا؟ نمي دانم. قسمت 

آن واژه ها نبود كه خلق شوند. شايد ناقص الخلقه بودند.
گفتم كار نمي كنم. استراحت مي كنم.

آماده شدم و رفتم به شهر. رفتم خريد. رفتم براي بچه ها سوغاتي 
خريدم. رفتم كتاب فروشي و كتاب خريدم.

رفتــم بازار ميوه و تنــة مردم را حس كردم. تنــه مي زدم و تنه 
مي خوردم.

شــهر آرام بود. مغازه ها يكي يكي تعطيل مي شدند. پاساژها اعالم 
مي كردند كه دقايقي ديگر بسته مي شوند.

دخترها، پســرها، آدم ها، لهجه ها، لودگي هاي جوان ها، همة اينها 
جانم را تازه كردند. نوشــتن بدون مردم امــكان ندارد. به خودم 
مي گفتم، اگر اين كتاب چاپ شــود، كدام يك از اين مردمي كه 

رفتم کنار ساحل. 
رفتم توي آب. سرد 
بود، اما رفتم. دریا 
آرام بود. برگشتم تا 
دریا را از دور حس 
کنم. در ماسه هاي 
ساحل دراز کشیدم. 
آفتاب داشت غروب 
مي کرد

علیرضا متولي



21

ويژة انتخاب كتاب سـال

امشــب ديدمشــان، آن را خواهد خواند. به قيافة هيچ كدامشان 
نمي آمد كه اهل خواندن باشند.

اما من بايد مي نوشتم.
برگشتم و آن شــب نشســتم و كتابي دربارة سهراب سپهري 

خواندم. اميرخان را گذاشتم تا در ساحل قدم بزند.
تلويزيون را روشن كردم و يك فيلم سينمايي ديدم؛ از وسط هايش.
چاي نوشيدم. دوش گرفتم. نه خوابم مي آمد و نه نوشتنم. صداي 
اذان صبح را كه شــنيدم، نماز به جا آوردم و دراز كشيدم. تصميم 
گرفته بودم لودگي كنم و هيچ چيز ننويســم. شــايد فردا برگردم 

تهران و بگويم نمي شود. كار من نيست.
ê

قاب پنج
وقتي از خواب بيدار شــدم، ساعتي از اذان ظهر گذشته بود. هنوز 
در دودلي برگشتن بودم كه تلفن همراهم زنگ زد. محمد ناصري 
بود. از پيشرفت كار پرسيد. گفتم: «امروز بخشي را كه آماده شده 

است، برايم مي فرستم.»
نگفتم كه خســته شــده ام. نگفتم كــه نمي توانــم ادامه بدهم. 

نمي توانستم بگويم.
فايــل را ريختم روي فلش، رفتم شــهر و در يــك كافي نت، آن 
را براي ناصري و دختر آقاي فردي ارســال كردم و برگشــتم كه 

تصميم بگيرم بروم يا بمانم.
رايانه را روشــن كــردم. فايل را باز كردم. بانوي شــاپركي آمد و 

جمله هايي با انگشت هاي من تايپ كرد:
«از اين دنيا مي روي به دنيايي ديگر. از آخر جنگل مي روي به جاده 
و جاده هــاي زياد مي بيني. جاده هاي خيلي خيلي زياد. جاده هاي 
خيلي خيلي دراز مي بيني. از جاده هايي مي گذري كه فكر مي كني 

هيچ وقت تمام نمي شوند. جاده هايي كه خط هاي 
ســفيد دارد. زمينش ســياه اســت. مي روي و 
مي روي. گاهي به جاهاي تاريك مي رسي. گاهي 

از جاهاي روشن سر درمي آوري.»
و من بقيه اش را نوشــتم. نوشــتم و نوشــتم و 
نوشــتم. و باز هم نوشــتم. به خودم گفتم، اين 
خطي را كه اميرحســين بر زمين كشيده است، 
ادامه مي دهم. و صداي اذان مغرب كه به گوش 
رسيد، صداي اذان ظهر مســجد جواداالئمه را 
شنيدم در يك روز سيزده بدر كه شهر خلوت بود 
و مرده. و تنها جايي كه داشت نفس مي كشيد و 

مي تپيد همان جا بود؛ يعني مسجد جواداالئمه.
بانويي با گام هايي شــبيه گام هــاي مادرش به 
ســمت در مي رفت. بانو رفت جلوي در ايستاد. 
برگشــت. به اميرحســين نگاه كرد. اميرحسين 
خنديد. بانوي شــاپركي خودش بود. بانو گفت: 

«نمي روي تو؟»
- تو مي گويي بروم تو؟

- چرا نروي؟
- از اين به بعد اينجا خانة تو خواهد بود.

اميرحســين گفت: «خانة ما درســت دو كوچه 
پايين تر، پشت اين خانه است.»

بانــو گفت: «اينجــا هم خانة توســت. وقتي از 
پدرت پرسيدي: خوش بختي چيست؟ يك چيز 

را فراموش كرد به تو بگويد.»
- چه چيزي را؟
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اينكه خوش بختي اين است كه بتواني لياقت 
اين را داشــته باشــي كه به خانة خدا دعوت 

شوي.
- من خوش بختم؟

- بله كه خوش بختي. تو حاال به اين خانه، به 
خانة خدا دعوت شده اي.

- هميشه از كنارش رد مي شدم.
- اين بار از كنارش رد نشو. برو تو!

بانو دســت هايش را باز كرد و دو دستش را به 
سمت در مسجد حركت داد: «بفرما تو، چيزي 

به نماز نمانده است.»
اميرحســين ترديد نكــرد. با كفــش كتاني 
ســفيدش خطي روي زمين مقابل خانة خدا 
كشــيد و گفــت: «اين هم خط مــن! و فكر 
مي كنم زندگــي من با اين خــط ادامه پيدا 

مي كند.»
بانو لبخند زد و گفت: «درســت است. خط تو 
از اين خانه خواهد گذشت. يادت هست اولين 

خطي كه كشيدي كجا بود؟»
اميرحســين گفت: «جلوي مســجد روستاي 

قره تپه!»
ê

قاب شش
روز ديگــر، روزهــاي شــنيدن مصاحبه ها و 
يادداشت برداري بود. يادداشت ها خاك بودند 
و احســاس من، آب. و مــن بايد از اين خاك 

و آب، گلــي مي ســاختم. گل را ورز مي دادم و از آن تنديســي 
مي ســاختم تا تنديسم نماي كاملي از اســتاد عزيزم اميرحسين 
فردي باشــد. گلي كه ســاخته بودم، واژه مي شــد، واژه ها جمله 

مي شدند و جمله ها بايد اميرحسين فردي را بيان مي كردند.
دائــم به خــودم مي گفتم: تــو زندگي نامه نمي نويســي. تو بايد 
زندگي نامــه بيافريني. تو نبايد چيزي بســازي، بايد چيزي خلق 
كني. و خلق كردن از وجودم مي كاست و واژه مي شد و بر صفحة 

لپ تاپم مي نشست.
عصــر هنگام ديدم چيــزي از وجودم باقي نمانــده. داروها ديگر 

تأثيري در من نداشتند.
برخاستم و رفتم درمانگاه. همين كه رسيدم، دكتر فشارم را گرفت 
و قرصــي را تپاند زير زبانم. و گفت برو روي آن تخت دراز بكش. 
دراز كه كشــيدم، همان جا خوابم برد. وقتي برخاستم، نيمه شب 
بود. دكتر گفت: «فشــارت باالي بيســت بود. يعني مرگ! و من 

تعجب مي كنم چرا نمرده اي.»
آن شــب نمردم. و به كمك داروهاي تازه اي كه دكتر به من داد، 

آن چند روز را هم دوام آوردم.
و تصميم گرفتم تا اين كار را تمام نكرده ام نميرم.

ê
قاب هفت

كار را تقريباً تمام كرده بودم. فقط قسمت عروج اميرحسين فردي 
مانده بود. آن را هم نوشــته بودم، اما نوشته اي نبود كه بپسندم. 
راضي ام نمي كرد. تصميم گرفتم برگردم و قسمت آخر را در تهران 

بنويسم.
رفتم كنار ســاحل. نشستم و به دريا چشم دوختم. به آدم ها فكر 
مي كردم؛ آدم هاي گمنامي كه در اين زمين زندگي مي كنند؛ اين 
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ماهي گيرها كه براي كسب روزي تا دل دريا مي روند؛ اين باغباني 
كه در حال رســيدگي به گل ها و درخت هاي اين محوطه اســت؛ 
نظافتچــي كه در حال تميز كردن اســت و آن بانوي خدمتكاري 
كه در حال نظافت ويالهاســت. هر كدام نقشــي در زندگي بازي 
مي كنند. مي ميرند و انگار نقششــان تمام مي شــود. اما آدم هايي 
هســتند كه با بازي نقش خودشان، آدم هاي ديگر را هم به بازي 
مي كشــانند. به اميرخان فكر كردم كه فوتباليست بود، نويسنده 
بــود، هنرمند بود، و نقش خودش را بازي مي كرد. و قســمتي از 
نقش او معلمي بود و من به عنوان يكي از شــاگردان او در بازي او 
وارد شــده بودم و خودم نقش تازه اي گرفته بودم. او بود كه مرا و 

خيلي هاي ديگر را به اين بازي كشاند.
و من بايد نقش خودم را بازي كنم. من بايد بنويســم؛ جدي تر از 

قبل، عميق تر از آنچه تا به حال بوده ام.
اگر من ننويســم، بازي نقش اســتادم را هم خــراب كرده ام. چرا 
كــه اين من و ماها هســتيم كه بايد بازي اســتاد را ابدي كنيم. 
چون آدم هايي هستند كه هيچ وقت با مرگشان، نقششان در حيات 

بي انتهاي هستي تمام نمي شود.
مي خواســتم برگردم. از جا برنخاســته بودم كه دستي بر شانه ام 
حس كردم. همان حسي كه در واپسين ديدارم با اميرخان داشتم. 
بغض كردم و شنيدم كه مي گويد: خسته نباشي. شايد هم آرزويم 

اين بود كه بگويد خسته نباشي.
برگشــتم و بخش عروج را در روز پدر، زادروز امام علي)ع(، در 

تهران نوشتم.
اين كتاب هديه اي اســت به لبخند اول استاد؛ اميرحسين فردي. 

هنوز به او و روح بزرگش بدهكارم.

اگر من ننویسم، بازي 
نقش استادم را هم 

خراب کرده ام. چرا که 
این من و ماها هستیم 

که باید بازي استاد 
را ابدي کنیم. چون 

آدم هایي هستند که 
هیچ وقت با مرگشان، 

نقششان در حیات 
بي انتهاي هستي تمام 

نمي شود



ويژة انتخاب كتاب سـال

24

«افسر فرياد زد: خادم مســجد كيه؟ خادم چوبش را انداخت و 
گفت: بله، منم. افسر با تهديد گفت: بيا اينجا ببينم!

 با هم از آبدارخانه كه كنار شبستان بود، رفتند. مردم مي شنيدند 
كه افسر دم به دم به خادم فحش مي داد كه يكدفعه صداي خادم 
بلند شــد: يا امام زمون! به دادم برس! آخه بي انصافا از جون من 
پيرمرد چي مي خواين؟ حاج آقا لحظه اي گوش خواباند و بعد با 
خشم گفت: براي نابودي دشمنان اسالم صلوات بلندي بفرستيد. 
صداي نازك و جوان بچه هاي كوچك زير طاق شبســتان كوفته 
شــد و همه جا پيچيد. مأمورها گلن گدن كشــيدند و يك قدم 
عقب رفتند. همه خاموش شــدند. چند گنجشك كه روي ديوار 
پرجرز مســجد نشســته بودند، به داخل ســوراخ ها خزيدند و 

از «حاج آقا» تا «اسماعيل»
محمد حسن حسیني

مقایسة دو اثر از امیرحسین فردي

يادداشت
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بچه هاي كوچك خود را به سينة مادرانشان چسباندند.» 
اشــتباه نكنيد! ايــن چند خط تكه هايي از رمان «اســماعيل»، 
نوشتة امیرحسین فردي نيست، بلكه تكه اي از داستان كوتاه 
«حاج آقا» در مجموعة داســتان سوره (جلد يك)، منتشر شده 

در ســال 1358 است. حاج آقا حدود 27 سال 
از اســماعيل بزرگ تر است. يك داستان كوتاه 
خوش فرم با توصيف هاي دقيق و حسي مختص 
اميرحسين فردي و البته با همان سبك و سياق 
سهل و ممتنع كه در فردي سراغ داريم؛ ساده 
و بي آاليش مثل نويســنده اش. در اســماعيل 
نيز صحنة خشــونت افسر شاهنشاهي با خادم 
مظلوم مســجد به تصوير كشيده شده است؛ با 

همان سادگي و نثر روان، اما قدري متفاوت: 
«افسر بلندگوي دستي را پايين آورد و با غيظ 
پرسيد: خادم اينجا تويي؟ ـ بله جناب سروان، 

منم. ـ ببينم گوش داري يا كري؟ ـ بله؟
 افسر دســت دراز كرد و اللة گوش چپ خادم 
را گرفت و محكم ميان انگشــت هايش پيچاند 
و گفــت: نه،گوش داري، انــدازة خر هم داري. 
خادم دردش آمد و گردنش را كج كرد و سرش 
را عقب كشيد و از دست افسر درآورد. صورتش 
سرخ شده بود و دور چشم هايش اشك نشسته 
بود. هنوز در حال ماالندن گوشش بود كه سيلي 
محكم افســر به گونه اش نشست و صدايش در 

حياط پيچيد.»
 اينكه گفتــم متفاوت، ريشــه در تفاوت هاي 
داســتان كوتاه و رمــان دارد. تفاوت هايي كه 
فردي در جلســات دوشنبه شــب هاي مسجد 
جواداالئمه به بســياري از نويســندگان نسل 
انقالب آموخته اســت؛ تفــاوت ضرب آهنگ و 

اینکه گفتم متفاوت، 
ریشه در تفاوت هاي 

داستان کوتاه و رمان 
دارد. تفاوت هایي که 

فردي در جلسات 
دوشنبه شب هاي 

مسجد جواداالئمه 
به بسیاري از 

نویسندگان نسل 
انقالب آموخته است
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ريتم داستان كوتاه با رمان. 
البته شــيوة تدريس فردي قدري با ديگران 
متفاوت است.كالس و تخته اي در كار نبوده 
و نيســت. آداب و ترتيبي ندارد. شبيه گفتن 
يك نكتة اخالقي مثل مجالس طلبه هاســت. 
مي تواند در پشــت بام مســجد ســر جلسة 
دوشنبه شــب ها اتفاق بيفتد، يا در اتوبوس 
ســاعت 9 شب پارك شــهر به آذري، يا در 

تحريرية كيهان بچه ها يا پشت تلفن و يا اصًال جلوي در خانة او، 
در كوچة پشــتي مسجد جواداالئمه (ع). يادم نمي رود كه فردي 
اين تفاوت را وقتي مي خواست دربارة كتابم (آخرين پدربزرگ) 
نظر بدهد، به من گوشزد كرد: «الزم نيست اين قدر عجله كني. 
رمان اســت. وقت زياد داري. بگذار همه چيز طبيعي و آرام در 
متن بنشــيند. يك مداد بردار، تميز از گوشة باالي سمت راست 
ورق كاهي شروع كن بيا پايين. صاف بنشين. با آرامش بنويس. 

بي حوصله و با شتاب نباش». 
حاال كه چند سالي از آن روز مي گذرد، مي بينم حاج آقا و اسماعيل 
به راستي كه بيش از خاطره انگيز بودن (به دليل نزديكي با فضا) 
برايم جنبة آموزشي دارند. در حاج آقا شخصيت ها تمام و كمال 
معرفي مي شوند و نقششان را ايفا مي كنند و كنار مي روند: آقاي 
طاهري، حاج ممد فرش فروش، مش نعمت، اکبرآقا قصاب 
كه همه از خاموشــي چراغ خيمه استفاده مي كنند و خيمة امام 
را ترك مي كنند و پيش نماز مســجد را تنهــا مي گذارند. اما در 
اســماعيل نگاه طور ديگري است. قدم به قدم، صحنه به صحنه، 
كالم به كالم خواننده با شــخصيت ها آشنا مي شود. آدم ها از هر 
قماش، چه قهوه خانه اي و داش مشــتي و از نوع الت و لوت هاي 
قنبرآباد (مثل علي خالدار)، چه كارمند بانك (مثل ســليماني، 
هدايتي و حريري) و چه مســجدي و اهل مبارزه و جهاد (مثل 

جواد) كلي فرصت براي ايفاي نقششان دارند. 
برخي نيز مثل میرزا مناف هســتند كه خوب شوخي مي كند 
و سوادش هم زياد اســت. براي هركس هم شكايت مي نويسد، 
كارش في الفــور راه مي افتــد. خطش را همــة رئيس ها راحت 
مي خوانند و قرار اســت ديگر دريا نرود و بماند در ادارة شيالت 
ميرزايي كند. ســني از او گذشته است و ديگر از پس موج هاي 
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دريا برنمي آيد. انگار در آب نمك دريا خوابانده شده براي قسمت 
دوم اســماعيل يا سوم و حتماً فردي اين تفنگ آويخته به ديوار 
راـ  به قول چخوفـ  در جايي مناســب شــليك و احتماالً او را 
دوباره راهي درياي مواج خواهد كرد. يا دوست چپ اسماعيل ـ 
کامل ـ و يا قوم و خويش مخالف چپ كامل ـ مش عم اوقلي 
ـ را كه شامل همان تفنگ هاي شليك نشده در داستان هستند 
و فردي حتماً آن ها را براي روز مبادا نگه داشته است. اگر چه به 
اعتقاد من حضور آن ها در همين حد فعلي نيز كمك فراواني به 
جا افتادن روند منطقي اســتحالة «اسمال زاغول» به «اسماعيل 

انقالبي» در طول رمان مي كند.
 دربارة زبان سهل و ممتنعـ  و البته عشقمندـ  امير حسين فردي 
در جاي ديگري (نقد كتاب كوچك جنگلي) به تفصيل ســخن 
گفتــه ام و اينكه فردي، آن قدر طبيعي بــه توصيف صحنه هاي 
عاشــقانه مي پردازد كــه منتقدان آن ها را حاصــل تجربة خود 
نويسنده مي نامند. فردي روســتازاده اي اهل يكي از روستاهاي 
مه آلود دامنة باشكوه سبالن اســت. زبان كوه و جنگل و دريا و 
دشــت و رمه را مي فهمد. اين را بارها در كارهاي ديگرش مثل 
آشيانه در مه، سياه چمن، مهمان مالئك و ديگر رمان ها و برخي 

داستان هاي كوتاهش (روزي كه تو آمدي) نشان داده است. 
خودش مي گويد، اهل پيچيده نويسي و مدرن نويسي نيست. يعني 
ادعايي نيز ندارد و اين را از همان سطرهاي ابتداي كتاب هايش 
مي توان فهميد. اگر چه ممكن اســت اين ساده نويســي گاه او 
را در ورطه هايي چون پيام هاي مســتقيم، مرزبندي هاي شفاف 
ميــان خوب و بد و توصيفات بي مورد بيندازد، اما خود به خوبي 
به اين امور واقف است. اگر از كاشي هاي آبي مسجد و حريم امن 
امامزاده مي نويسد، اگر زشتي شراب خواري و هرزگي و تفكرات 

غيرمذهبي را پيش مي كشد، خود به خوبي به 
فنون دروني سازي آن ها در متن شخصيت ها و 
قصه آگاه اســت. اين ها چيزهايي هستند كه او 
سال ها به من و امثال من آموخته است. فردي 
هم جاده ها را خوب مي شناســد، هم رانندگي 
بلد است. هم سفر شدن با او، كمترين بهره اش، 
درك شكوه و عظمت يك ذهن سالم روستايي 
را به همراه دارد و البته توصيف عشــق كه در 
قلم فردي از جنس ديگري است و مثال زدني: 
«ســردش شــد. با اين حال نمي توانست از آن 
دريــاي خفته در حرير مهتــاب دل بكند. آن 
دورها دريا قد برافراشــته بود و آسمان پايين تر 
آمده بود و پريان افسونگر دريا، از الي امواج باال 
مي آمدند و آب از گيسوان بلندشان شّره مي كرد. 
انتهــاي دريا در مه فرو رفته بود. انگار آنجا پايان 
زمين بود. پس از آن عالمي ديگر آغاز مي شــد؛ 
عالمي كه سرچشمة همة روزها و روشنايي همة 
ماه ها بود. پشــتش تير مي كشــيد. در مرز ميان 
خشكي و دريا مردد مانده بود و باد بر اندام لخت 
و تب آلودش پنجه مي كشيد. در همان حال كه 
نگاهش به عمق دريا گره خورده بود، از جايي كه 
چنــدان دور نبود، ناگهان يكي از پري ها اندامش 
را از آب باالكشــيد و به او نگاه كرد. نگاهش آشنا 
بود. خيلي او را ديده بود. او را مي شناخت. باز هم 
گلويش خشك شــد و زبانش سنگين افتاد كف 

دهانش و صدايي به همراه امواج شنيد.... 

فردي روستازاده اي 
اهل یکي از 

روستاهاي مه آلود 
دامنة باشکوه سبالن 

است. زبان کوه و 
جنگل و دریا و دشت 
و رمه را مي فهمد. این 

را بارها در کارهاي 
دیگرش مثل آشیانه 

در مه، سیاه چمن، 
مهمان مالئك و 

دیگر رمان ها و برخي 
داستان هاي کوتاهش 
)روزي که تو آمدي( 

نشان داده است
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طبيعت، روستا و زندگي روستايي در آثار زنده ياد فردي چيزي 
نيســت كه در اين مجال اندك بشــود به آن پرداخت. اما شايد 
بتوانم لحظه اى صورتم را در معرض نســيم خنك و مرطوبي كه 
از ســمت دامنه هاى شبنم گرفتة روح آن بزرگوار مى آيد بگيرم. 
نمى شــود به آقاي فردي فكر كرد و ياد چشــمه و رود و درخت 
و پرنده نيفتاد. به تعبير مرحوم ســپهري، او دچار شديدترين 
شكل حيات بود. بعد از مرگش هم- مثل مولوي كه مدعي بود 
در زمانة خودش نخواهد ماند- با روح مه گرفتة ســبالن تكثير 
شد. اين مه همين طور دامنه اش بيشتر و بيشتر مى شود. من آن 

را وسعت مهرباني مى نامم. 
آقاي فردي عارف اســت. عرفا مهربان انــد و نگاه ويژه اى به دنيا 
دارند: «به جهان خرم از آن اند كه جهان خرم از اوست. عاشق اند 

بر همه عالم كه همه عالم از اوست.»

عارِف باران نوش
محمد حسن حسیني

طبیعت، روستا و زندگي روستایي 
در آثار امیرحسین فردي

يادداشت
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اين اواخــر هم به ســؤال بنيادين عرفا و بزرگان رســيده بود: 
«تو كي هســتي؟» اين ســؤالي بود كه كهن الگوي او، يا همان 
آنيمايــش، از ميان امواج دريا از اسماعیل قرباني او مى پرسيد: 

«تو كي هستي؟»
خودش دنبال پاســخ اين سؤال بود. اما راستش ما كه مى دانيم 

او كه بود. خدايــى اش نمى دانيم؟ آن هايي كه 
از نزديك با او حشــر و نشر داشته اند (منظورم 
حشــر و نشــر عرفاني و مهرباني اســت و نه 
روزمرگى هايى كه اين اواخر پيشــاني روحش 
را چروك افكنــده بود)، گل بويى هــا و باران 
نوشى ها و دشت پيمايى ها و دريا بينى ها و صبح 
تپيدن ها و نورخوانى ها و افق ســيرى هاى آن 
عــارف بزرگ روزگار ما را خــوب به ياد دارند. 
بگذريم. گفتند از كودك نويســي ها يا به تعبير 
ديگر كودكي نويسي هايش بنويسم، باز بوي گل 

چنان مستم كرد كه قلم از دستم...
القصه، صحبت از قصه هاى كودك اوســت. از 

گل بهار و پاپاخ كه البد مى شناسيدشان:
«گل بهــار اســم يــك دختر بود؛ يــك دختر 
كوچولوي خوشگل. پاپاخ هم اسم يك بره بود؛ 
بره اى چاق و سفيد مثل پنبه. پاپاخ برة گل بهار 
بود. آن ها توي ده زندگــي مى كردند. گل بهار 
خيلي پاپاخ را دوست داشت. پاپاخ هم گل بهار 
را دوست داشت. آن ها هميشه پيش هم بودند. 
گل بهار وقتي مى خواســت حال پاپاخ را بپرسد 

مى گفت: پاپاخ؟»
هميــن گل بهــار را مى بينيد؟ همــه اش يكي 
دو وجــب بزرگ تر از بره اش اســت، اما به پدر 
خســته اش كمك مي كند تا زمينش را شــخم 
بزند. زورش هم نرسد تيغة گاوآهن را در زمين 

فرو كند، پاپاخ كه هست.

نمی شود به آقاي 
فردي فکر کرد و 
یاد چشمه و رود 
و درخت و پرنده 
نیفتاد. به تعبیر 

مرحوم سپهري، او 
دچار شدیدترین 

شکل حیات بود. بعد 
از مرگش هم- مثل 

مولوي که مدعي 
بود در زمانة خودش 
نخواهد ماند- با روح 

مه گرفتة سبالن 
تکثیر شد
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اين ها همه حاصل نگاه ريزبين و دقيق عارفي 
است كه نامش را بردم. او مى داند كه خداوند 
كاري بزرگ را با جزئى ترين مخلوقش نيز گاه 
پيش مي برد؛ كاري كــه گاو نر مى خواهد و 
مرد كهن. شما كجا سراغ داريد نويسنده اي، 
چنين آموزه اى بزرگ را از تفكر حل مســئله 
براي كودكان، توانســته باشــد اين طور در 

داستانش بياورد؟!
«گل بهار تمام سنگيني خودش را روي دستة 
گاوآهــن انداخت. ولي تيغة گاوآهن به زمين 
فرو نمى رفت و آن را شــخم نمى زد. گل بهار 
گاوها را نگه داشت و شروع كرد به فكر كردن. 
دلش مى خواست حتماً زمين را شخم بزند. اما 
وزن او براي اين كار كم بود. يك مرتبه فكري 
به خاطرش رسيد. به بره نگاه كرد و خنديد. 
به طرفش رفت. او را از روي زمين برداشت و 
روي دســتة گاوآهن گذاشت. خودش هم با 
يكدســت آن را گرفت و به زمين فشار داد. 
بعــد گاوها را هي كرد. گاوها راه افتادند. اين 
بار تيغة گاوآهن بــه زمين فرو رفت و آن را 

شخم زد.خيال گل بهار راحت شد.»
اينكه چيزي نيســت. كوچك تــر از گل بهار 
و بره اش هم در دنياي ايــن عارف كارهايي 
مي كنند كارســتان؛ البته بــا صبر و ذره ذره 
و تدريجــي؛ چنانچه بايد به كودك آموخت. 
حتي اگر آن كار، بردن تمام گندم درو شدة 

ننه گل صبا از دشت به خانه اش باشد:
«گل بهار به راهــي كه به ده مى رفت نگاه كرد. هزاران مورچه و 
ملخ را ديد كه هركدام ســاقة گندمي را به دهان گرفته بودند و 
بــا خود به ده مى بردند. گل بهار از خوش حالي نمى دانســت چه 
بكنــد. فرياد زد و گفت: آهاي، صبر كنيد مــا هم بياييم.» بعد 
هــم بره اش را بيدار كرد. هر دو به طرف صف طوالني مورچه ها و 

ملخ ها دويدند.
يــادم مى آيد يك روز بــه آقاي فردي گفتم: «نويســنده اى كه 
براي همة گروه هاى ســنيـ  از كودك تا بزرگ سالـ  مى نويسد، 
دچار مشــكل مى شــود. به نظرم تمركز و فضاي يكدست نثر و 
زبــان به هم مى خورد.» و او با همــان اطمينان خاطر و آرامش 

هميشگى اش گفت: «ما كه نوشتيم. اگر بخواهي مى شود.»
اما حاال كه بعد از اين همه ســال، نثــر آن بزرگوار را به ويژه در 
نوشــته هاى كودكش مرور مى كنم، گذشــته از آن همه قدرت 
در توصيف و عاطفى نويســى و استحكام طرح و خيلي چيزهاي 
ديگر كه اثباتي بر اســتادي اوست، مانده ام كه تكة زير مثًال مال 
قصة پاپاخ اوســت يا تكه اى از رمان نيمه نوشــتة اســماعيل يا 

گرگ سالي...
«اشك توي چشــم هايش جمع شــد و پاپاخ را مثل مادري به 
ســينه اش چســباند و آهســته تكان داد. بدن پاپاخ گرم بود. 
گرمايي خوب و مهربان كه مزة الاليي مى داد و مزة خوش خواب. 
مخصوصــاً وقتى كه آدم خيلي خوابش بيايــد. مثل گل بهار كه 
خــواب مثل برف روي كلبه، پشــت پلك هايش نشســته بود و 

نمي گذاشت چشم هايش را باز كند.»
به جد مى گويم كه او همة اين ايرادها را خوب مى دانســت، اما 
براي منتقدان آثارش تره هم خرد نمى كرد. همه اش نگران بود. 
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نگران اينكه وقت نداريم و زود دير مى شــود و آخرش هم شــد. 
اما براي امثال من اين دير شــدن درد است و فراغ، وگرنه براي 
عرفا به تعبير آن عــارف بزرگ ـ مرحوم عالمه جعفري ـ حل 
«معماي هستي پاســخي ندارد. مگر آنكه  معماســت كه گفت:

ابديتي در برابر آن باشد.»
خدايشان بيامرزاد!خدايشان بيامرزاد!



چشم انداز
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اشاره
محمد ناصری هم نویســنده اســت و هم دبیر جشنوارة 
حبیب و از مدیران فرهنگي تأثیرگذار کشــور در حوزة 
رسانه هاي نوشــتاري. دبیرِی ناصری را بچه های مسجد و 
نویسندگی اش  اما  کرده اند،  تعیین  نویســندگان  شورای 
سال هاست که دستخوش مدیریت فرهنگي است و به نوعی 
از عالقة نوشــتنش  فداکارانه در کنار مدیریت فرهنگي 
کاســته است تا بســیاری از بچه ها به مسئولیت اجرایي 
گرفتار نشوند، تا بســیاری از نویسندگان مسجد بتوانند 
با خیال راحت بنویســند و اثر منتشر کنند. گرفتاری های 
دبیر جشنواره از دغدغة داوری ها شروع و به پاسخ گویی 

ضرورت هاى زمان و 
جريان هاى ادبى از نگاه ما 

ابراهیم زاهدی مطلقدور نمى ماند
محمدعلی قربانی

پاي صحبت محمد ناصری، دبیر پانزدهمین جشنوارة 
کتاب سال شهید حبیب غنی پور

گفت وگو
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رسانه ها و بعضًا تحمل برخی نامالیمات هم تمام نمی شود. 
آنجایــی گرفتاری های ناصری پایان می پذیرد که برندگان 
با دل خوشی از مسجد خارج می شــوند و جریان سالم و 
غیرسیاسی و غرض ورز ادبی کشور می پذیرد که برندگان 
جایزة شهید غنی پور، بهترین ها بوده اند به سلیقة داوران.

در جســت وجوی یافته ها و باقی مانده های این جشنواره، 
به سراغ دبیر جشنوارة پانزدهم رفته ایم و گفت وگویی که 

شاید پاسخ برخی سؤاالت را بگیریم.
ê ê ê

 زاهدی مطلق: ارزیابی کلی شما از جشنوارة امسال در 
مقایسه با سال قبل به طور اخص، و سال های قبل تر به طور 

اعم، چیست؟
ê ناصری: نقش اصلى اين جشنواره بر عهدة داوران است. بيشترين 
وقت و زمان داوران صرف مطالعه، داورى و قضاوت آثار مى شــود. 
به هر شــكل، اين فعاليت حركتى جمعى اســت كه هر بخشي از 
كار را يــك نفر انجام مى دهد. بنابراين، همة اعتبار جشــنواره به 
داورى هايى است كه انجام مى شود. با توجه به صحبت هايى كه با 
گروه هاى داورى و سرگروه ها داشته ام و حدود دو هزار جلد كتابى 
كه آقايان قربانی، یوســف زاده، شجاعی و نادری ديده اند (و 
برخى از آن ها كه كيفيت باالترى داشــته اند، خريدارى شده اند)، 
به نتايجى رســيده ايم كه عرض مى كنم. شــما مى دانيد كه براى 
جشنوارة شــهيد غنى پور و همين طور بچه هاى مسجد، مضمون 
مهم اســت؛ البته مضمون در كنار ارزش هاى داستانى و ادبى. در 
همين راســتا و براساس ارزش هاى ادبى و دقيق شدن بر مضمون 
آثار، داوران كتاب هاى خريدارى شده را مالحظه كرده اند. پس از 
ريزش هاى اوليه، تعدادى كتاب باال آمده اســت. متأسفانه رونقي 

آن چنانــى در كيفيت آثــار نمى بينيم و اين در 
همة گروه ها به طور نســبي ديده مى شــود. در 
حوزة كودك، داوران با زحمت بســيار راضى به 
معرفى كتاب شــدند. در بخش نوجوان وضعيت 
بهتر بود، ولى باز هم راضى كننده نبود. در بخش 
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بزرگ سال درست است كه تعداد كتاب ها زياد 
بــود، ولى آثار راضى كننــده به تعدادى نبود 
كه رقابتي خيلى جدى بين آن ها برقرار شود. 
اينكه اثرى از حيث داســتانى و مؤلفه هاى آن 
تأثيرگذار باشد، شــرط الزم است، ولى شرط 
كافى قضــاوت بين آثار، مفاهيــم موردقبول 
داوران است كه در اين دوره به سختى پذيرفته 
شده است. در بخش دفاع مقدس و انقالب هم 
همين شرايط وجود دارد، با اين تفاوت كه در 
بخش انقالب، به نسبت چندين سال گذشته، 
از نظر كيفى بهبود نسبى ديده مى شود. ظاهراً 
نگاه جديدى به انقالب شده كه باعث افزايش 
كيفيت آثار شده است. در هر شكل، آثارى كه 
گروه هاى داورى شناسايى و انتخاب كرده اند، 
به آن حدى نيســت كه بتوان به آن ها افتخار 
كرد. ما كًال نســبت به ادبيات داســتانى در 

موقعيت خوبى قرار نداريم.
ë قربانى: شــما به كلمة كليدى «مضمون» اشــاره كرديد. اين 
مضمون در دورة جديد بيشتر مدنظر شما قرار گرفته يا اينكه در 

ادوار گذشته نيز مالك نظر بوده است؟
ê ناصرى: «مضمون» در كلية دوره ها، از دورة اول تا چهاردهم، 
براى ما بســيار مهم بوده است. به همين دليل، هميشه يك نكتة 
اصولى در جمع جلسات قصه نويسى نويسندگان شورا و بچه هاى 
مسجد مطرح مى شد كه بياييم مرام نامه اى را كه تا به حال به صورت 
يك پيمان نانوشته مالك عمل در داورى هاى جشنواره بوده است 
روى كاغــذ بياوريم. به منظور تأكيد، توجه و تمركز بر اين امر، با 
حضور اعضاى شــورا، چندين جلسه در اين باره صحبت شد. اگر 
شــما صحبت هاى اعضاى شورا و داوران را در دوره هاى گوناگون 
جمع بندى كنيــد، مى بينيد كه وجه افتراق ما با جشــنواره هاى 
ديگــر، همين توجه به «مضمون» آثار اســت و اين توجه چيزى 
نيست كه ما فقط بخواهيم در اين دوره آن را برجسته كنيم، بلكه 
هميشه بوده است. در اين توجهى كه مى خواهيم بعد از 15 دوره 
به جامعه بدهيم تا وجه افتراق خود را به وضوح و روشــنى بيان 
كنيم، به كلمه اى مى رسيم به نام «مضمون». مضامينى كه در هر 
داستان بيان مى شود، از نظر ما كه بچه هاى مسجد هستيم و اثرى 
را معرفى مى كنيم، بسيار بسيار مهم است. ما داستان را سرگرمى 
و بازيچة صرف نمى بينيم. حتى وقتى قرار اســت داســتانى براى 
گروه سنى كودك منتشر شود كه جنبة سرگرمى آن مدنظر قرار 
مى گيرد، و البته بســيار هم مهم است، باز هم مضمون به فراخور 
ســن كودك براي ما مهم است. اين تفاوتى است كه هميشه بوده 

و سال هاى بعد نيز خواهد بود.
ë زاهدى مطلق: در جلســه هاى شــوراى نويســندگان مسجد 

ابراهیم زاهدي مطلق

در بخش انقالب، به 
نسبت چندین سال 
گذشته، از نظر کیفی 
بهبود نسبی دیده 
می شود
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جواداالئمه كه در ماه هاى گذشــته برگزار شدند، مطرح شده بود 
كه داوران الزاماً از اعضاى شوراى نويسندگان نباشند و بتوانيم از 
بيرون از مجموعة شورا نيز داور داشته باشيم. آيا تصويب مرام نامه 
به منظور ملزم كردن داوراِن خارج از مجموعة شــورا به پيروى از 

مواد آن است؟
ê ناصرى: بحث مرام نامه هميشــه مطرح بوده است، ولى اعضاى 
شــورا هيچ وقت به ايــن صرافت نيفتاده بودند كــه اين مرام نامة 
نانوشــته را مكتوب كنند؛ متنى كه همه به آن اعتقاد دارند و در 
دوره هايى كه زنده ياد اميرحســين فردى نيز به عنوان دبير حضور 
داشت نيز مالك عمل قرار مى گرفت. در دوره هايى نيز كه داوراني 
خارج از مجموعة شــوراى نويسندگان حضور داشتند، بارها تأكيد 
مى كرديــم كه بعد از لحاظ كردن مؤلفه هاى داســتانى، مضمون 
را مدنظر قرار دهند. منتها تــا به حال اين موارد به صورت مدون 
مكتوب نشــده بود. طى چند دورة گذشته، فقط از داورى اعضاى 
شوراى نويسندگان استفاده كرده ايم، بدين علت كه از طرفى خود 
آن ها قصه نويس هســتند و توانايى الزم را براى داورى دارند و از 
طرف ديگر، ذى حق ترين افراد براى جريانى هستند كه خودشان 
راه اندازى كرده اند. ولى در جلســة شورا عنوان شد، به دليل اينكه 
اغلب اعضاى شــورا در دهة پنجم زندگى خود هستند و ان شاءاهللا 
اين راه بايد در آينده نيز ادامه پيدا كند و تنها قائم به افراد كنونى 
نباشــد، در نتيجه افرادى كه تفكر مسجدى دارند و به جشنوارة 
شــهيد حبيب غنى پور اعتقاد دارند، بياينــد و به اين كار كمك 
كنند. پس بهتر اســت پايه گذاران اين جشنواره اين مطلب را در 

مرام نامه اي مكتوب ثبت و ضبط كنند.
ë قربانى: شــما نگران نيســتيد كه در انتخاب آثار، مضمون بر 
مؤلفه هاى داســتانى غلبه كنــد و آثار منتخب فقــط مفاهيم و 

مضامين موردنظر را داشته باشد و از نظر عناصر 
داستانى ضعيف باشد؟

ê ناصرى: در وهلة اول، جشــنوارة ما جشنوارة 
داســتان است و در آن آثار مبتني بر مؤلفه هاى 
داســتانى بررســى و داورى مي شــوند. وقتى 
ريزش هاى اوليه انجام شد، در بخش هاى نهايى، 
مضمون مالك عمل قرار مى گيرد. در دوره هاى 
گذشته، داستان هايى داشــتيم كه از نظر مثًال 
شــخصيت پردازى در مرتبة بااليى قرار داشتند، 
ولى در دورة نهايى انتخاب در جشــنوارة شهيد 
غنى پور، به دليل فقدان يا ضعف مضمون، كنار 
رفته اند. ادبيات و شــاخص هاى داستانى وقتى 
مهم است كه مضمون ســالم باشد. همين طور، 
مضمــون وقتــى مهم مى شــود كه از ســاير 
ويژگي هاي داســتانى و از ارزش هاى ادبى خالى 

نباشد.
ë قربانى: پس با فرمايش شــما، معرفى نشدن 
كتاب ســال يا تقديــرى در برخــى دوره هاى 
گذشته، به دليل همين نگاه مضمونى آثار است؟

ê ناصرى: نظر شورا اين است كه در هر بخش، 
هم اثر برگزيده داشته باشيم و هم اثر تقديرى. 
ولى اين بســتگى دارد به اينكه در هرسال چه 
اتفاقى بين كتاب هاى منتشره مى افتد و آثار در 

چه سطح كيفى قرار دارند.
ë قربانى: من نگران نگاه زنده ياد اميرحســين 
فردى هستم كه هميشــه در ادبياتى كه دربارة 

در دوره های گذشته، 
داستان هایی داشتیم 

که از نظر مثًال 
شخصیت پردازی در 

مرتبة باالیی قرار 
داشتند، ولی در 

دورة نهایی انتخاب 
در جشنوارة شهید 

غنی پور، به دلیل 
فقدان یا ضعف 

مضمون، کنار رفته اند
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جشــنوارة حبيب به كار مى بردند، مى گفتند 
كه ما «خيرالموجودين» را جايزة كتاب سال 

مى دهيم.
ê ناصرى: سال هاى قبل و امسال هم ما همين 
كار را كرديم. ولى لزومــاً به اين صورت نبود 
كه خيرالموجوديني را به عنوان برگزيدة كتاب 
ســال انتخاب كنيم و به آن جايزه بدهيم. در 
ايــن خيرالموجودين هم بايد «خير»ى وجود 

داشته باشد كه انتخاب شود.
ë زاهدى مطلق: نگاهى از بيرون جمع شــورا 
و مســجد به اين جشــنواره وجــود دارد كه 
جشــنوارة حبيب آخرين جايزة ادبى هرسال 
اســت و چشــم اهالى كتاب و نويسندگان به 
برندگان آن اســت. كسانى هم برنده مى شوند 
كه عموماً در آن ســال، بــه داليل مختلفى 
همچون سياســى، اجتماعى يا جناح بندى ها، 
در جايــى ديده نشــده اند. فكــر نمى كنيد با 
حضــور داورانى كه از بيرون وارد بحث داورى 
جشــنواره مى شوند، ســليقه هايي در داورى 
اعمال شــود كه الزاماً سليقة بچه هاى مسجد 

نباشد؟
ê ناصرى: به فرِض دعوت از داوران بيروني، 
در وهلــة اول، ما مرام نامــة مدونى داريم كه 
ســرلوحة كار ماســت و در وهلــة دوم، غلبة 
انتخاب ها با افراد جلســه اســت كه عمدتاً از 
تركيب اعضاى شــوراى نويسندگان هستند. 

يعنى اينكه امكان دارد در آينده از فرد يا افرادى خارج از مجموعة 
بچه هاى مســجد براى داورى استفاده شود، ولى بعيد مى دانم كه 
او با فضاى ذهنى، فكرى و عملى داوران عضو شــورا همراه نشود 
و امكان تحميل ســليقة شــخصي خود را داشته باشد؛ مگر آنكه 
ســليقه اى برتر و ارزشــمندتر از بچه هاى مسجد داشته باشد كه 

قطعاً ما از آن استقبال مى كنيم.
ë زاهــدى مطلق: معموالً در جشــنواره ها داوران را دبير تعيين 
مى كند. در جشنوارة غنى پور، براى ورود داوراني خارج از مجموعة 

بچه هاى مسجد، روال به چه صورت خواهد بود؟
ê ناصرى: ما در جلسات گذشتة خود، آيين نامه اي اجرايى را نيز 
تصويب كرديم كه براساس آن، شوراى نويسندگان دبير را انتخاب 
مي كند و به اعتبار تفويضي كه شــورا به دبير كرده است، اگر قرار 
باشد كســي به همكاري دعوت شود، اين كار توسط دبير صورت 

مي گيرد.
ë زاهدى مطلق: امســال براســاس برنامه ريزى انجــام گرفته، 
قرار اســت نشســت خبرى در جــاى ديگرى غير از شبســتان 
مسجد جواداالئمه انجام شــود. ممنون مى شوم دربارة دليل اين 

تصميم گيرى توضيح بدهيد.
ê ناصرى: در سال هاى گذشته، به دليل برگزارى نشست خبرى 
در ســاعت هاي شــلوغي و پركاري خبرنــگاران، آن هم در محل 
مســجد كه نســبت به مركز شهر بُعد مســافت دارد، خبرنگاران 
نمى توانستند حاضر شوند و بعداً به دفعات با دبير جشنواره تماس 
مى گرفتند و اخبار را تلفنى كســب مى كردند و مي خواستند كه 
نشست خبرى در جايى نزديك به مركز شهر انجام گيرد. لذا ما با 
لحاظ مواردى، دفتر مجالت رشد را براى برگزارى نشست خبرى 
امســال انتخاب كرديم. يكى از داليل اين انتخاب آن اســت كه 
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تعداد زيادى از اعضاى شــوراى نويسندگان كه از اركان جشنواره 
هستند، به لحاظ اشتغال در آموزش پرورش، در اين دفتر مشغول 
به كارند. از طرف ديگر، شــهيد حبيب غنى پور بين ســال هاى 
63 تا 65 كارشــناس و گزارشــگر مجلة رشــد جوان بوده است؛ 
مجله اى كه طي دو دهة اخير غالباً با سردبيرى دوستان حبيب و 
دست اندركاران جشنواره اداره شده است. همين طور، به دليل قرار 
داشتن در مركز شهر، دسترسى اصحاب رسانه به آن آسان است.

ë قربانى: امســال، بــه نســبت دوره يا دوره هاى گذشــته، در 
بخش هاى جشــنواره تغييرى نداشته ايم. آيا براى سال هاى آينده 

تغييرى داريم؟
ê ناصرى: تغيير وقتى به درستى انجام شود، نشانة رشد، بالندگى 
و زنده بودن جريان است. تا به حال هر تغييرى در جشنواره اتفاق 
افتاده، منطقى در آن نهفته بوده است. ما در ابتدا با داورى در سه 
بخش جشنواره را آغاز كرديم. بعد به داليلى بخش ها افزايش پيدا 
كردنــد و در نهايت به چهار بخش «كودك، نوجوان، بزرگ ســال 
(رمان آزاد) و شــاخة دفاع مقدس و انقالب» رســيديم كه فعًال 
با همين روند پيش مى رويم. براى مثال، شــايد در آينده شــاخة 
خردســال به قدرى تقويت شــود كه الزم باشد گروه خردسال از 
گروه كودك جدا شود يا اتفاقاتى از اين قبيل. ضرورت ها، زمان و 
جريان ادبى كشــور به بچه هاى مسجد نشان مى دهد كه كدام راه 

را بايد بروند، چگونه بايد بروند و اولويت هايشان چه بايد باشد.
ë زاهدى مطلق: در حال حاضر مى تــوان به جرئت گفت كتابى 
نيســت كه در بخش رمان آزاد بررسى كنيم و به جنگ و انقالب 
مربوط نباشد. به نظر شما، آيا در حال حاضر نمى توان بخش رمان 
آزاد و بخش انقالب و دفاع مقدس را به خاطر اشتراكات فراوانى كه 
دارند، با هم تلفيق كرد؟ ما آثارى را از گروه داورى انقالب و دفاع 

مقدس كنار مى گذاريــم كه در گروه رمان آزاد 
شانس زيادى براى برنده شدن دارند. به گونه اى 

داريم به گروه رمان آزاد رانت مى دهيم.
ê ناصرى: مــا اين بخش را به نفع ادبيات دفاع 
مقدس و انقالب جدا كرده ايــم، اما اگر اين دو 
بخش به هم برســند، بايد با هم تلفيق شــوند. 
البته در حال حاضر اشــكالى هــم وجود ندارد، 
چون به جــاى اينكه دو كتــاب در حوزة رمان 

معرفى كنيم، چهار كتاب برتر معرفى مى شود.
آخرين ســؤال،  به عنوان  زاهدی مطلــق:   ë

محمد علي قرباني

تغییر وقتی به درستی 
انجام شود، نشانة 

رشد، بالندگی و زنده 
بودن جریان است. 

تا به حال هر تغییری 
در جشنواره اتفاق 

افتاده، منطقی در آن 
نهفته بوده است
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بناى جشــنوارة شــهيد غنى پور بر اين است 
كــه انتخاب كتابى به عنوان كتاب ســال اين 
جشــنواره، مهر اعتباري بــر آن و بزرگ ترين 
حمايت از يك اثر اســت. يعنى اين اثر مورد 
تأييد مســجد و بچه هاى مسجد است و هديه 
و جايزة نقدى هم بــراى آن ها در نظر گرفته 
نمى شود. اگر حمايت يا هديه از جايى تأمين 
شود، توسط نماينده شان به آثار برگزيده اهدا 
مى شود (مانند تقديرى كه بنياد شعر و ادبيات 
داستانى سال گذشــته انجام داد). آيا امسال 
تاكنون حمايت خاصى از جشنواره شده است؟
ê ناصــری: ان شــاءاهللا كه اين جشــنواره، 
جشنواره اي معنوى اســت و  نشان حبيب و 
تنديس جشــنواره هديه اي بــزرگ و معنوي 
اســت كه مى توانيم تقديم كنيــم. در برخى 
دوره ها، اشــخاص يا نهادها، به دليل عالقه به 
اين جشنواره، مشاركت هايى داشته اند. امسال 
هم چنانكه مدير محترم اين نهاد اعالم كرده 
اســت، حمايت مالي بنياد ادبيات داســتانى 
شــامل حال برندگان مى شود. البته مى دانيد 
كه حمايت ها از نويسندگان و برندگان است، 
وگرنه بچه هاى مســجد هزينه هاى جشنواره 
را خودشــان تأميــن مى كنند. مــا همچنان 
آماده ايــم از كســانى كــه قصــد حمايت از 
نويســنده و پديدآورندة اثر را دارند، استقبال 
كنيم. آن ها مي تواننــد با هماهنگى قبلى، در 

اختتاميــه حضور پيدا كنند و جايزة خود را تقديم نويســندگان 
برتر كنند. ســال گذشــته، مســجد نور و يك موسسة خيريه به 
خريدارى كتاب هاي برتــر و اهداي آن ها به كتابخانه هاى محروم 

سراسر كشور  اقدام كردند.
ë قربانى: ممنون از اين كه وقت گذاشتيد.
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اشاره
زندگي حبیب غني پور آن قدر پر معنا، جذاب، شگفت انگیز و درس  آموز 
است که نویسندگان متعددي را مي طلبد تا دربارة آن از ابعاد گوناگون 
ادبي و تاریخي بنویسند. در سال 1394 اتفاق خوشایندي در عرصة 
نشر و فرهنگ دفاع مقدس رخ داد و آن نگارش کتاب «زندگي نامة 
حبیب غني پور» توسط گل علي بابایي بود. به همین مناسبت، در یك 
روز پاییزي در میزگردي با حضور گلعلي بابایي، محمد ناصري، ناصر 

نادري و علي اصغر جعفریان به این کتاب پرداخته شد.
در ادامه، متن این گفت وگو را مي  خوانید.

  ناصري: حاج گلعلي، چطور شد این کار را شروع کردید؟
ê بابایــي: همان طور كه در مقدمة كتاب هم اشــاره كردم، من دو دغدغه 
داشتم: يكي مي خواستم داستان مسجد محله مان را بنويسم و اتفاقاتي را كه 
ديده و شــنيده بودم، در حد توان خودم بازگو كنم، و ديگر اينكه براي 14 
شهيد روستاي خودمان يعني «برار» كتاي زندگينامه بنويسم. اين دو آرزو 

حبيب عزيز ما
میزگردي به مناسبت

 انتشار کتاب  «قلمي به رنگ خاك»،
نوشتة گلعلي بابایي

ابراهیم زاهدي مطلق

ميزگرد
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محقق نشده بود، تا اينكه امسال دكتر قناديان، رئيس سازمان بسيج، از من 
خواست تا كاري براي شهداي هنرمند انجام دهم. در فهرست شهداي بسيج، 
اســم شــهيد حبيب غني پور هم بود و به ذهنم آمد كه اين كار بهانة خوبي 
است براي تحقق يكي از آرزوهايم. چون حبيب از ابتداي شكل گيري انقالب 
در مسجد بود. هر چند جوان بود، اما حضور داشت و به  بهانة زندگي حبيب 
مي توانستم به نحوة شكل گيري انقالب در مسجد و تشكل هاي ادبي و فرهنگي 

و كتابخانة مسجد بپردازم.
 نادري: دســت مريزاد مي گويم. حبيب آن قدر براي ما عزيز اســت كه هر 
قدر برايش كار كنيم، باز هم جا دارد. ان شــاءاهللا اين كار شما مقدمه اي براي 
كار هاي عميق تر و وسيع تري شود كه بعداً انجام خواهد شد. اينكه شما گفتيد 
به نوعي خواستيد سرگذشت «مسجد  جواد االئمه» را به زندگي حبيب گره 
بزنيد، بخش هايي از آن به دليل اينكه كودكي حبيب با ساخت مسجد همراه 
بوده اســت و اشتياق او براي مكبري، باعث مي شود توازن به وجود آيد. ولي 
اينكه از اين كار انتظار داشته باشيم كل حوادث و تحوالت مسجد هم زمان با 

زندگي حبيب پيش برود، قطعاً امكان ندارد. چون از ميان 
شــخصيت هايي كه در تحوالت مسجد حضور داشتند، 
بعضي ها شــايد با حبيب مرتبط بودند، ولي برخي هم 

ارتباط پررنگي نداشتند. 
يادم هست كه در شبكة پنج سيما كاري دربارة مساجد 
تهران مي شد و در آن كار سرگذشت مسجد جواداالئمه 
كامالً آمده بود. اما دربارة حبيب، اين كار در مجموع يك 
زندگي نامة مستند است كه شما زحمت آن را كشيده ايد. 
سؤال من اين است كه شما در تهية زندگي نامة مستند 
ناگزير از گردآوري مستندات بوده ايد؛ هم جنبه هاي متني 
و هم جنبه هاي تصويري. در بعضي فرازها خيلي خوب 
اين موضوع رعايت شده است؛ از جمله مقطعي كه حبيب 
به عنوان بسيجي در جنگ بوده است. آن هم به اين علت 
است كه خودتان هم آن فضا را تجربه كرده ايد و به منابع 

از راست: علي اصغر جعفریان، محمد ناصري، گلعلي بابایي، ناصر نادري
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اشراف داشته ايد. اما احساس مي كنم براي زندگي نامه، 
شما يك سلسله مستندات آماده را از طريق نامه ها يا 
كتاب هاي حبيب كه منتشر شده بودند، يا سايت ها 
گــردآوري كرده ايد كه اگــر پردازش هــاي زنده يا 
گردآوري هاي جدي تري مي شد، كار پخته تر از آب در 
مي آمد. مثالً در مــورد دوران كودكي او حتماً مادر و 
خواهرش خاطراتي دارند كه شــايد ما هم تا به حال 

نشنيده ايم و جا داشت كار شود.
ê بابایي: آنچه شما مي فرماييد درست است. من براي 
انجام اين كار  بر منابعي تكيه داشته ام كه موجود ولي 
پراكنده بودند. چهارده دوره جشــنواره برگزار شده و 
از جشــنوارة سوم به طور منظم كتاب حبيب درآمده 
است. در هر شــماره هم اطالعات ذي قيمتي هست 
كه مي توان از آن ها استفاده كرد. براي نوشتن دوران 
كودكي حبيب خيلي تالش كردم. حتي آقاي حمید 
ریاضي را واســطه قرار دادم و چندين بار هم با آقاي 
سلطان محمدي به «كيهان بچه ها» رفتيم و خواستيم 
كه هماهنگي كنند تا با مادر حبيب گفت وگو كنيم و 
بعضي از مقاطع را دربياوريم. اما متأسفانه هيچگاه اين 
فرصت پيش نيامد تا من بتوانم با مادر گرامي حبيب 
و يا با خواهرهايش گفت وگو كنم. حتي به اين راضي 
شدم كه هركدام چند خطي از خاطرات خودشان را 
بنويسند و به بنده بدهند كه اين هم ميسر نشد. گفتم: 
حداقل مدارك شخصي حبيب مثل كارنامه هاي دوران 
تحصيل، كارت كتابخانه و... را در اختيارم بگذاريد تا 
بتوانم از آن ها بهره بگيرم. كه بماند. جالب است بدانيد 

كه من هنوز نتوانسته ام اسم مدرسة راهنمايي حبيب را پيدا كنم. دبستان  كه 
«ثقئ االسالم» بود و دبيرستان هم «سعيدي» كه ابتدا اسمش «هاتف» بود. 
من حتي چنين اطالعات الزمي را در دســت نداشتم. با اكثر بچه هاي محل 
كه هم سن حبيب بودند، هم صحبت كردم تا اطالعاتي بگيرم، آن ها هم اعالم 

كردند حبيب با آن ها هم كالس نبوده است.
اين نقص ها قطعاً وجود دارند و اين زندگي نامه جامع و كامل نيست. در حد 
شناخت حبيب است. ضمن اينكه قرار بود كتاب در نهايت 250 صفحه شود، 
ولي االن باالي 400 صفحه شــده است. اين محدوديت را داشتيم كه نبايد 
كتاب قطوري مي شــد. به اين ترتيب من بيشتر از دست نوشته هاي حبيب 

استفاده كردم؛ عالوه بر مصاحبه هايي كه در دسترس بود.
 ناصري: همین را که آقاي بابایي دربارة مدرسة راهنمایي گفت، من 
هم به نوبة خودم حساس شدم و از خیلي ها سؤال کردم و به نتیجه 
نرسیدم. نزدیك تر از دوستان حبیب که کسي نیست، ولي من هم که 
خودم را رفیق حبیب مي دانم، چیزي پیدا نکردم. بعید است مادر و 
خواهرش هم چیزي بدانند. مطالبي که آقاي بابایي جمع کرده، بسیار 
مهم است. سؤال من این است که آقاي بابایي، شما در کارتان از تخیل 

خودتان هم استفاده کرده اید یا همة مطالب مستندند؟
ê بابایي: همه مستند است و هيچ فرازي را به آن اضافه نكرده ام. اين كتاب 
تاريخ محور، زمان محور و مكان محور اســت و همه چيز با اين سه مؤلفه جلو 

رفته است.
 جعفریان: سؤال من این است که این کار چند وقت طول کشید؟

ê بابایي: در ذهنم يك آرزوي 20 ساله بود، ولي هشت ماه طول كشيد تا به 
سرانجام رسيد.

 جعفریان: چه زمان هایي مي نوشتید؟
ê بابایي: در آن زمان شاغل بودم و معموالً شب ها مي نوشتم.

 جعفریان: رفاقت شما با حبیب چه تأثیري بر کار داشت؟
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ê بابايي: خيلي زياد. درست است كه من مثل شما از بچگي با حبيب دوست 
نبودم، اما از همان مقطعي كه با ايشان آشنا شدم، مخصوصاً دوراني كه به اتفاق 
هم در جبهه و در گردان مالك بوديم، خيلي به همديگر وابستگي پيدا كرده 
بوديم. من خيلي به حبيب احترام مي گذاشتيم و خيلي هم او را دوست داشتم. 
به همين خاطر هنگام نوشتن سير زندگي حبيب در خيلي از فرازها عميقاً گريه 

كردم. مخصوصاً آنجاهايي كه آقاي ناصري مي  گويد خبر را آوردند.
دست نوشــته هاي روزانــة حبيب هم خيلــي آدم را مي گيــرد. مخصوصاً 
دل نوشته هايي كه حس دروني حبيب توسط آن ها منتقل شده است، واقعاً 

تحت تأثير قرار مي گرفتم. 
 جعفریان: هنگام نوشتن چیزي هم به یاد خودتان مي آمد؟

ê بابايي: بعضي از دست نوشته هاي حبيب در جنگ واقعاً براي من هم تازگي 
داشت. مي ديدم وقايعي را حبيب در درفترچه خاطراتش ثبت كرده كه من هم 
كنارش بودم، اما هيچ ذهنيتي از آن واقعه نداشتم. براي من مرور اين خاطرات، 

مرور روزها و شب هايي بود كه در كنار شهدا خوش بوديم.
 جعفریان: شما حبیب را مي شناختید. وقتي وارد این کار شدید، 

زاویه هاي دیگري از شخصیت  حبیب هم برایتان کشف شد؟
ê بابايــي: خيلي. من حبيب را قطعاً به اندازة آقــاي نادري و آقاي ناصري 
نمي شناختم، چون سن ما هم خيلي با هم تفاوت داشت و شناختم زياد نبود. 
اما وقتي به جبهه آمد و در «گردان مالك» مشغول شد و من مسئوليت پذيري 
او را ديدم، شناختي نسبي از او پيدا كردم. ولي قطعاً با نوشته ها، يادداشت ها 

و گفته هاي ديگران افق هاي جديدي از زندگي حبيب براي من گشوده شد.
 جعفریان: آیا پیش آمد که در این مدت بر سر مزار او بروید؟

ê بابايي: بله. رفتم و از خودش هم استمداد گرفتم كه كمك كند كاري در 
شأن او تهيه شود. باالخره حبيب آبروي مسجد ماست. از خدا، شهدا و خود 

حبيب استمداد گرفتم تا كار خوبي آماده شود.
 جعفریان: منابعي که استفاده کردید به طور دقیق چه بودند؟

ê بابايي: اصلي ترين منبع من يادداشت ها، دل نوشته ها 
و نامه هاي حبيب بود.عالوه بر اين ها، خاطرات دوستان 
حبيب مخصوصاً آقاي ناصري، نادري، اميرخان فردي و... 

هم خيلي به من كمك كرد.
 نادري: آثار چاپ شده؟

ê بابايي: نه، بعضــي از نامه هاي حبيب تاكنون چاپ 
نشده اند.

 نــادري: یکي از چیزهایي کــه جایش خالي 
است، گزارش چند پژوهش نیمه تمام حبیب در 
دوران دانشجویي است. مثالً دربارة جالل یا چند 
موضوع اخالقي تحقیق و فیش برداري کرده بود. 
یادداشت هاي ناتمام، او به ویژه دربارة جالل، اگر 
بخش هایي از آن هــا مي آمد، خیلي خوب بود. یا 
روي بعضي از موضوعات به شکل «نقش مفهومي» 
کار کرده بود  که حاصل آن ها در کتابخانة حبیب 

موجود است. شما آن ها را دیده اید؟
ê بابايي: نه، من يادداشت هاي دورة دانشجويي حبيب 
را نديدم. در دوران دبيرســتان تحقيقــي دارد كه آن را 
آورده ام. تحقيقي است با نام «انقالب اسالمي چيست» 
كه در آن انقالب را توضيح داده اســت. آن را به روحية 
معلمي حبيب نسبت دادم. او در جوي درس مي خواند 
كه سالم نبود و در چنين فضايي، حبيب روحية معلمي و 
مربيگري داشت و براساس آن اين موضوع را براي تحقيق 

انتخاب كرده بود.
  ناصري: بيان دقيق تر آنچه آقاي نادري مي گويد، اين 
گونه است كه بعد از شهادت حبيب، همة اين مستندات 

دست نوشته هاي 
روزانة حبیب 

هم خیلي آدم 
را مي گیرد. 

همچنین، در روایت 
دل نوشته هایي که 

حس دروني حبیب 
توسط آن ها منتقل 

شده است، تحت 
تأثیر قرار مي گرفتم

جعفریان: شما حبیب 
را مي شناختید. وقتي 

وارد این کار شدید، 
زاویه هاي دیگري از 
شخصیت  حبیب هم 

برایتان کشف شد؟
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را در انبــار كتابخانه نگــه داري مي كرديم و خيلي از 
دوستان يادداشت هاي حبيب را ورق مي زدند. بعد از 
آن اين يادداشت ها به كتابخانه منتقل شدند و آنجا به 

انبار تبديل شد.
 نــادري: من آخرين بــار اين يادداشــت ها را در 

صندوقچه اي در كتابخانه نزد آقاي ریاضي ديدم.
ê بابايي: من از هر چه كه حميد رياضي به من داد، 
استفاده كردم. يكي از مواردي كه خيلي به من كمك 
كرد تا مســيري خطي را طي كنم و بــه جلو بروم، 
صحبت هاي اميرخان فردي بود. او داســتان را از اول 

مي گويد. 
 نادري: حميد رياضي هم يادداشتي داشت كه متن 
حســي زيبايي بود و در آنجا به شهادت حبيب اشاره 

كرده است كه من آن را در كتاب نديدم.
 ناصري: آقاي بابایي خیلي سعي کرده است از 
مسجد تا جایي که امکان دارد و از شخصیت ها 
اگر  به شکل حداکثري استفاده کند؛ خصوصاً 
شــهید بوده اند. یعني این کتاب حداقل 500 
مخاطب خاص دارد که اسمشــان آمده است و 
نقش ایفا کرده اند. من نسبت به این کتاب حس 
خودماني  دارم، چون برایم دلنشین است. آقاي 
بابایي، شما فکر نکردید ممکن است مخاطب 

عام از این تعدد شخصیت ها خسته شود؟
بابايي: من چون در جاي ديگري اين موضوع را تجربه 
كرده بودم و زندگي نامة شــهيد همت و حاج احمد 
را  نوشــته بودم، ايــن كار را مانع جذابيت اثر نديدم. 

ضمن اينكه خواستم الگويي را هم معرفي كنم، اينكه چه پارامترهايي باعث 
مي شــوند يك مسجد رشد كند. حاج آقاي مطلبي پايه و محوري بود، براي 
اينكه شخصيت هاي مهمي در مسجد شكل بگيرند. در مساجد هم جوار ما 
اختالف بين امام جماعت و بچه ها زياد بود و از اين نظر خواستم الگويي نشان 

دهم. بايد قبول كنيم كه االن رغبت جوانان به مسجد كم شده است.
 نادري: كتاب شرح اعالمي نياز دارد تا براي كساني كه در آن فضا نبوده اند، 

آشنايي مختصري به وجود بيايد.
ê بابايي: در برخي موارد اين كار را به صورت زيرنويس انجام داده ام، مخصوصاً 

در مورد بچه هاي مسجد و شخصيت هاي مهم كتاب. 
 نــادري: اگر عكس هــاي كوچكــي از آن ها هم مي آمــد، منبعي براي 

پژوهش هاي بعدي مي شد.
ê بابايي: بعضي جاها حبيب هم نگاهي جزئي به شخصيت ها داشت و تحليل 
مي كرد و نكته سنجي هايي داشت كه برخي از آن ها را آورده ام. در كل اطالعات 
خيلي ضعيف بود، ولي سعي كردم بخش جبهه كامل باشد. نوشته هاي حبيب 
هم كامل است. البته تعجب مي كنم كه چيزي در مورد عمليات «مسلم بن 

عقیل» ننوشته است.
 جعفریان: حبیب اولین بار چه سالي به جبهه رفت؟

ê بابايي: نهم مرداد 1361. اولين روزي كه وارد اهواز مي شوند، روزي است 
كه نيروها از عمليات رمضان برگشــته اند. شهيد همت آن ها را در «مدرسة 
هجرت» گرد مي آورد و برايشان صحبت مي كند. من سخنراني همت را در 
پاورقي آورده  ام. آن زمان تعدادي از بچه هاي مسجد با هم رفته بودند؛ كساني 

مثل حمید طالیي، باقر رجبي، ابن علي بابایي، محسن تقي زاده و... .
 جعفريان: من وقتي كتاب را مي خواندم، خودم را جاي مخاطب عام قرار 
دادم كه مي خواهد با يك شــهيد و زندگي او آشــنا شود. مطالب اول كتاب 
خوب بود، اما وارد فضايي شد كه مرا از شخصيت شهيد جدا كرد. ممكن است 
مخاطب فكر كند نويسنده راه را گم كرده و با يك كار غيرحرفه  اي روبه روست.

نادري: کتاب شرح 
اعالمي نیاز دارد تا 
براي کساني که در آن 
فضا نبوده اند، آشنایي 
مختصري به وجود بیاید
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 ناصري: دغدغة شــما اين بود كه حبيب محور باشد، 
اما خود مسجد، جنگ و شهدا هم مهم بوده اند و ورود به 
اين داستان فراتر از داستان پردازي شخصيت محور است.

ê بابايي: بله، درســت اســت. بعضي جاها براي اينكه 
داستان مسجد كامل شود، مطالبي آمده است كه حبيب 

در آن ها نقش كمرنگ تري دارد.
 ناصري: آقاي بابایي، ادبیات اثر چقدر برایتان 

مهم بوده است؟
ê بابايي: اگر منظورتان از ادبيات قلم فرسايي نويسنده و 
داستان پردازي هاي بي مورد در يك كار مستند است بايد 
بگويم كه هيچ، اما اگر منظور روان بودن نثر كتاب است 
بايد عرض كنم كه بنده جزو كســاني هستم كه اعتقاد 

ê بابايــي: همان طــور كــه در ابتــدا عــرض كــردم من مي خواســتم 
بــا يــك تيــر دو نشــان بزنــم. يعني هــم مســجد جواداالئمــه و هم 
حبيــب غني پــور. از ابتــدا هــم طــوري جلــو رفتــم كــه وقايــع را 
دوش بــه دوش هم جلو ببرم. اما بايد قبول كنيم كه شــخصيت محوري ما 
يعني حبيب در سال هاي اول ساخت مسجد و بعد از آن شكل گيري كتابخانه 
مســجد ســن چنداني ندارد كه در همه اتفاقات وارد شود. در اين صحنه ها 
حبيب خيلي باشــد در حد يك مكّبر اســت و يا ارشد بچه هايي كه به اردو 

مي روند، بيشتر از اين نمي توانستم در مورد او بنويسم.
 جعفریان: شــما به عنوان نویسنده فکر مي کنید راه را گم نکرده 

بودید؟
ê بابايي: اصالً. اجتناب ناپذير بود و بعضي روايت ها ايجاب مي كرد كه اين اتفاق 

بيفتد و جاهايي از حبيب فاصله بگيريم.
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قوي به ويراستاري دارم و نقش ويراستار را براي چنين 
كارهايي الزم مي دانم.

 ناصري: از فرمايش شما اين گونه برمي آيد كه براي 
شــما آن قدر وفاداري به مستندات مهم است كه به 
ادبيات چندان اهميت نمي دهيد. اما همين زندگي نامة 
مستند ممكن است بعضي جاها به خلق روايتي تازه 
منجر شود. تصور من اين است كه ادبيات در ذات كار 

آمده است و شما خودتان را مقيد نكرده  ايد.
ê بابايي: بله، من به عنوان داناي كل فقط نقش رابط 
را ايفا كرده ام. قلم فرسايي اضافه نداشته ام و براي افراد 

فضاسازي نكرده ام.
 ناصري: اگر فرضاً در جايي از صحبت  آقاي فردي 
استفاده كرده ايد، در آنجا كلمات و عبارات كامالً شسته 
 و رفته انــد. اما آنجا كه خاطره  اي از مرحوم صابري يا 
ديگران نقل كرده ايد، خيلي مقيد نبوده ايد كه در قالب 
يك اثر ادبي خاطــره را نقل مي كنيد. هر چند اثر تا 
حدي ويرايش شده است، ولي خودتان را در قيد و بند 

داستان پردازي قرار نداده ايد.
ê بابايي: سعي كردم، نقل روايت ها به گونه اي باشد 
كه شخصيت راوي در آن متبلور باشد. طبيعي است 
لحن صحبــت مرحوم فردي با خاطــره اي كه حاج 
حسن معيني نقل مي كند متفاوت باشد و يا خاطره 
آقاي ناصري با خاطره اي كه حميد طاليي يا ابن علي 
بابايي نقل مي كنند متفاوت باشد. ضمن اينكه بعضي از 

نقل قول هاي دوستان نويسنده ذاتاً  حسي است.
 نادري: آقــاي بابايي، من ضمــن اينكه اعتراف 

مي كنم تقريباً تصوير خوبي به خواننده ارائه مي شــود، ولي در مجموع اين 
كار يك زندگي نامة مســتند است كه منبعي خام مي تواند باشد براي رمان 
و داستان هاي خالقي كه بتوان بعدها از آن استفاده كرد. ولي همين كار هم 
بســيار باارزش است. در بخش هايي از مســتندات كه اصالً خأل وجود ندارد 
و جاي ستايش اســت. بخش هايي از اثر، اگر بنا به دوره هاي زندگي حبيب 
پردازش مي شد، بهتر بود. از جمله بعد از كودكي كه خواهران و مادر حبيب 

مي توانستند خاطرات زيبايي بگويند.
بهترين و اولين تجربه هاي هنري حبيب در دورة نوجواني اســت و شــايد 
بيشــترين ارتباطش با آقا هادي و اميرخان است كه در كتاب آمده. ولي اگر 
با هم دوره اي هاي حبيب در گروه سرود گفت وگو مي شد، به مطالب جديدي 
مي رســيديم. من و آقاي ناصري از اين دوره به بعد با حبيب مأنوس بوديم. 
من احســاس مي كنم از اينجا به بعد، بخش هايي جاي پرداخت بيشــتري 
داشته اند: يكي زماني اســت كه حبيب به عنوان مربي در كتابخانه فعاليت 
مي كرد. خاطرات بچه هاي كتابخانه جاي كار داشــت. همچنين كالس هاي 
آموزشي حبيب در چند تابستان دست مايه هاي خوبي بودند؛ مخصوصاً برخي 
از نسخه پردازي هايي كه براي درس نامه هاي آموزشي كرده بود. مقطع معلمي 
حبيب و شاگردان او هم جاي كار داشت. دورة دانشجويي حبيب براي خود 
ما هم دورة مبهمي است و اگر امكان داشت با هم دوره اي هاي او ارتباط برقرار 
كرد، خوب بود. در اين كار جاي شناخت نامة آثار داستاني حبيب، شخصيت  

ادبي او خالي است.
ê بابايي: آثار حبيب در كتاب معرفي شده اند.

 نادري: انتظار من اين بود كه فهرست آثار حبيب كه در كيهان بچه ها چاپ 
شده است هم مي آمد.

ê بابايي: به اين موضوع هم اشاره شده است.
 نــادري: نكتة بعد اينكه حداقل 40 نفر از افراد درجة يك ادبيات كودك 

و نوجوان دربارة حبيب حرف زده اند. مي توانستيد از آن ها هم استفاده كنيد.

ناصري: خیلي مقید 
نبوده اید که در قالب 
یك اثر ادبي خاطره 
را نقل مي کنید. هر 
چند اثر تا حدي 
ویرایش شده 
است، ولي خودتان 
را در قید و بند 
داستان پردازي قرار 
نداده اید
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ê بابايي: شاخص من اين بود كه هر كسي را كه حبيب را ديده و با او مالقات 
داشته بياورم.

 جعفريان: شما فكر مي كنيد چند درصد حق مطلب را ادا كرده ايد؟
ê بابايي: اين كار دســت مايه اي براي كارهاي ديگر اســت. شايد 80 درصد 
شخصيت مستند حبيب در آمده، ولي شخصيت ادبي شايد حدود 20 درصد 
اســت. حبيب خودش راوي جنگ است و چيزهايي كه از عمليات ها روايت 

مي كند، جاي كار دارد.
 ناصري: البته آقاي بابايي كار خيلي سختي را براي آثار بعدي انجام داده 
است. ايشــان زمين را براي افراد بعدي صاف و هموار كرده و اين كار خيلي 

ارزشمند است.
 نادري: شما سال شمار یا گاه شمار هم دارید؟

ê بابايي: من وقتي نتوانستم به مدارك تحصيلي حبيب دسترسي پيدا كنم 
بــراي خودم يك جدولي تنظي كرده ام. البته اين جدول را در كتاب نياوردم 

اما خط مشي من براي سير داستان زندگي حبيب منطبق با اين جدول بود.
 نادري: اگر به صورت چكيده هم آورده شود خوب است.

 ناصري: آقاي بابایي، اسم کتاب چیست؟
ê بابايي: من با مشــورت حســين بهزاد «قلمي به رنگ خاك» را انتخاب 
كرده ام. هرچند «آخرين سالله» هم در ذهنم بود كه شما «آخرين بازمانده» 
را پيشنهاد كرديد. در زيرعنوان هم «زندگي نامة هنرمند خاكي پوش حبيب 

غني پور» مي آيد.
 نادري: در شناس نامه ، حبيب بيدار غني پور است كه بايد ذكر شود.

 جعفریان: شما دربارة شهداي بسیاري کار کرده اید. مي توانید وجوه 
تمایز شهید غني پور نسبت به سایر شهدا را بفرمایید؟

ê بابايي: حبيب در عين اينكه رزمنده اســت، هميشه يك ضبط صوت در 
دســت دارد و مي خواهد صدايي از شهدا براي خانوادة آن ها باقي بماند. اين 
يك وجه تمايز است. يادداشت نويسي هاي دقيق، شخصيت شناسي، احساس 

مسئوليت نسبت به كارها و نكته سنجي وجوه تمايز ديگر 
هستند.

 ناصري: وجه تمایز دیگر حبیب این است که تنها 
شهیدي است که در دفاع مقدس عملکرد متفاوتي 
دارد و عملکــردش در جبهــه و جنگ خالصه 
نمي شود. یك دریافت جدید این است که حبیب 
غني  پور بخشــي از شخصیت  شهدایي است که 
سردار بوده اند و او بهره اي از هرکدام داشته است. 

شما باز هم دوست دارید دربارة حبیب کار کنید؟
ê بابايي: نه. ديگر بقية كار به عهدة شماســت كه روي 

قسمت ادبي آن كار كنيد.
 نادري: در مورد نگارش زندگي نامه گفته مي شود، اگر 
مؤلف با كسي كه شرح زندگي  اش نقل مي شود، ارتباط 
حسي نداشته باشد، بهتر است. من احساس مي  كنم در 
نام گذاري فصل ها اگر لحن جانب دارانه گرفته شود و با 

يك نگاه علمي- تاريخي برخورد شود، بهتر است.
ê بابايي: سعي كرده ام اين نكته را مراعات كنم. عناوين 

فصل ها هم مشخص است و چندان جانب دارانه نيست.
 نادري: واقعاً بايد يك دست مريزاد جدي به شما گفت.

ê بابايي: ممنون. نظر شخصي خودم اين است كه اين 
كار بايد نقد شــود تا كار كامل  تري در چاپ هاي بعدي 
دربيايد و شــما هم بخواهيد كه اين كار پاية آثار بهتر و 
فاخرتري شود. اين كار يك قدم اوليه است. هر فصل اين 

كتاب مي  تواند زمينة كارهاي مفصل تر قرار گيرد.

بابایي:  فعالً «قلمي 
به رنگ خاك» را 

انتخاب کرده ام. 
«آخرین سالله» هم 

در ذهنم بود که شما 
آخرین بازمانده را 

پیشنهاد کردید

نادري: من احساس 
مي  کنم در نام گذاري 

فصل ها اگر لحن 
جانب دارانه گرفته 
شود و با یك نگاه 

علمي- تاریخي 
برخورد شود، بهتر 

است
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«قصه هاي سر و ته» كتابي است با نثر آهنگين مخصوص گروه هاي 
ســني الف و ب. طرح اولية بيشــتر قصه هاي اين كتاب با الهام از 
قصه ها و افسانه هاي كهن برخاسته از فرهنگ  عاميانة جامعه گرفته 
شــده است كه من سعي كردم ضمن «ساختارشكني» در شكل و 

محتواي آن ها، كاري نو ارائه بدهم.
قصه هاي «سر و ته» مجموعه اي است كه قصه ها در آن َسر و تَه و 
به معني دقيق تر با نگاهي تازه روايت شده اند تا حس خيال پردازي 

كودكان هنگام مطالعه تقويت شود.
در اين اثر، داســتان هايي چــون: «خاله قابلمــه»، «آينه پري»، 
«درخت غرغرو»، «به دنبال ماه پيشــوني»، «گــرگ و هندوانه»، 
«جارو»، «زنگوله»، «پســر و گرگ»، «آلوچه»، «خاله سوسكه»، 

گنجينة عظيم
 افسانه ها

محمدرضا شمس
نويسندة كتاب «قصه هاي سر و ته»،  كتاب سال بخش كودك سال 93

يادداشت

با برگزیدگان
جشنوارة چهاردهم
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«ســال نو، خانة نو!»، «لوبياي َسر و تَه» و «فيل اومد آب بخوره» 
روايت شده اند.

در قصة كدو قلقله زن مي خوانيم: «كــدو قلقله زن پيرزنش را گم 
كرده بود. قل قل داشــت دنبالش مي گشت. رسيد به شير، پرسيد: 
«آقا شــيره! تو پيرزن منو نديدي، نبــردي؟ يه لقمه خام نكردي، 

نخوردي؟»
شــير گفت: «نــه كه نديدم. نه كــه نبردم. نه كــه نخوردم. مگه 

نمي بيني گرسنمه. جون ندارم؟ زودباش برو كه كار دارم.»
كدو قل خورد و قل قل رفت تا رسيد به پلنگ. پرسيد: «آقا پلنگه! 
تو پيرزن منو نديدي، نبردي؟ يه لقمه خام نكردي، نخوردي؟» و 

ادامة داستان ...»
به نظرم افسانه ها به دوران كودكي بشر تعلق دارند. به همين جهت، 
كودكان امروز از شنيدن آن ها لذت مي برند. قدمت افسانه ها حتي 
به پيش از اين دوران برمي گردد. به اين معني كه از وقتي انســان 
به دنيا مي آيد، افســانه ها هم متولد مي شوند و در طول زندگي با 
او و همراه او هســتند. به همين خاطر، به گروه سني خاصي تعلق 

ندارند و با همة افراد ارتباط برقرار مي كنند.
با توجه به اين مســئله، به سراغ افسانه ها رفته ام و آن ها را به روز 

كرده ام. اين ها افسانه هايي هستند با روايت و نگاه خاص من.
معتقدم كه افسانه ها گنجينة عظيمي هستند كه با استفاده از آن ها 
مي تــوان به خلق كارهاي نو و مانــدگار در تمام زمينه ها، از قصه 
گرفته تا شعر و نمايش و فيلم، دست زد. كاري كه آن ور آبي ها به 

خوبي از پس برآمده اند و ما از آن غافل مانده ايم.

قصه هاي «سر و ته» 
مجموعه اي است که 
قصه ها در آن َسر و 

تَه و به معني دقیق تر 
با نگاهي تازه روایت 

شده اند تا حس 
خیال پردازي کودکان 
هنگام مطالعه تقویت 

شود

محمدرضا شمس
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فرهاد حسن زاده از نگاه خودش
گرایش به قصه و داســتان از کودکي بــا من بود. خودم به 
درستي یادم نمي آید، اما دختر عمه اي دارم که یکي دوسالي 
در دوران ابتدایي مدرسه با هم مسیر خانه تا مدرسه را طي 
مي کردیم. او حاال هر وقت مرا مي بیند، مي گوید یادت مي آید 
توي راه مدرسه چه قصه هایي ســر هم مي کردي و برایم 
تعریف مي کردي؟ و من فقط تصویر گنگ پیاده روي ها را به 
یاد دارم و دزدکي ســوار اتوبوس هاي شرکت نفت شدن را. 
اما بعدها زنگ هاي انشا بود و آن ها را به یاد دارم و متن هاي 
خاصي را که مي نوشتم. یا روزنامه دیواري هایي که تنهایي یا 
گروهي تهیه مي کردم. بعد عضو کانون پرورش فکري شدم 
و آنجا خودم را در کالس هاي نمایش پیدا کردم. هم خودم 
را، هم دنیاي ادبیات و هنر را. شــناخت داستان نویسان و 
شاعران بزرگ ایران و جهان از همان نقطه بود. من که آدمي 
خجالتي و گوشه گیر بودم، با نمایش، عکاسي، نویسندگي و 

راز تولديك كتاب
پاي صحبت فرهاد حسن زاده نویسنده کتاب «این 

وبالگ واگذار مي شود»، کتاب سال بخش نوجوان 93

گفت وگو

محمد مهدوي شجاعي

با برگزیدگان
جشنوارة چهاردهم
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شاعري، کم کم از بقیه جدا مي شدم و اعتماد به نفس پیدا 
مي کردم تا به گونه اي خودم را بنمایانم.

بعدها جنگ مســیر زندگي ام را عوض کرد. گاهي آبادان و 
گاهي در کنار خانواده و در مهاجرت. هرچه ساخته بودیم، 
گذاشتیم و راهي غربت شدیم. براي کمك به ادامة زندگي 
و کمك به پدرم، کارهاي مختلفي کردم. از پادویي در مغازة 
قالي فروشي گرفته تا کار در عکاسي و بنایي و برق کاري و 
دوچرخه سازي و پارچه بافي و سمبوسه فروشي و ده ها شغل 
دیگر؛  شغل هایي که در پي آن ها درس زندگي بود؛ شناخت 
آدم ها و رفتارهاي اجتماعي و سیاهي ها و سفیدي هایي که 

محال بود پشت نیمکت هاي دانشگاه بیاموزم. 
اولین کتابم بعد از تولد اولین فرزندم به دنیا آمد. قصه هایي 

که براي او مي گفتم و حیفم مي آمد دیگران 
را در آن ها شریك نکنم. اسمش «ماجراي 
روباه و زنبور» بود. کتابي که نویســندگي 
و تصویرگري اش را خــودم انجام دادم. آن 
زمان در شــیراز زندگي مي کردیم. جالب 
است بدانید بابت حق التحریر کتاب مقداري 
لوازم مدرســه و مهد کــودك گرفتم و با 
دست فروشــي کنار خیابان آن ها را به پول 
نقد تبدیل کردم. بعد ها احساس کردم براي 
بیشتر و بهتر نوشتن باید کوچ کرد. باید جدي 
بود و به دور از حاشیه ها و سیاسي کاري ها به 
دنیاي بچه ها فکر کرد و به قلب هایشان نفوذ 

فرهاد حسن زاده، با برگزیدگان جشنوارة چهاردهم
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کرد. ســال هفتاد و دو بود که با دو کتاب 
چاپ شده به تهران آمدم.حاال این  روزها 
با داشتن حدود هشتاد کتاب به فکر کوچ 
از تهرانم. باز هم به قصد بهتر نوشــتن و 

لذت بردن از تتمة عمر.

  لطفاً ضمن بازگو کــردن چکیدة این 
داســتان- که شــنیدنش از زبان شما 
خوش تر اســت- بفرمایید اساساً چگونه 
شــکل گرفت و دورة جنینی آن در ذهن 
شما چه مراحلی را طی کرد تا متولد شود؟
ê حســن زاده: اين وبالگ دو داســتان دارد. 
داســتان اصلي ماجراي پسري است به نام زال 
كــه در مغازة مرد پرنده فروشــي (قادرقناري) 
كار مي كنــد. قــادر او را اذيــت مي كند و به 
بيگاري مي كشد. در همسايگي مغازة آن ها زن 
مهرباني است كه سعي مي كند كمبود محبت 
مادرانــة زال را جبران كند. گاهي لباس هايش 
را مي دوزد و مي شــويد و گاهي غذايي برايش 
مي فرســتد و ... اين زن دختــري به نام فريبا 
دارد و زال گمان مي كند فريبا دوســتش دارد. 
با شــروع جنگ، خانوادة فريبا كليد خانه را به 
زال مي ســپارند و از آبــادان مي روند تا پس از 
فروكش كردن ســروصداها بازگردند، اما رفتن 
همان و طول كشــيدن جنگ همان. كمي بعد 
زال نيز همراه صاحب پرنده فروشــي به همراه 

تعداد زيادي پرنده ســوار بر وانتي از آبادان مهاجرت مي كنند، اما 
در ميان راه توســط عراقي ها متوقف مي شوند. زال پرنده ها را آزاد 
مي كند و خوِد رها شده اش را به آبادان بازمي گرداند. در همان مغازه 

ساكن مي شود، به اميد اينكه روزي فريبا برگردد. 
در داستان دوم مي بينيم اكنون سي سال از شروع جنگ گذشته است. 
مردم زندگي عادي خود را در آبادان دارند، اما زال پرنده فروشــي را به 
كتاب فروشي تبديل كرده و زندگي محقرانه اي دارد. دختري به نام درنا 
پيدا مي شــود كه به كالس داستان نويسي مي رود و وبالگ نويس هم 
هست. او دفترچة خاطرات زال را پيدا مي كند، داستان او را بازآفريني 
مي كند و در فضاي مجازي منتشــر مي كند. در طي روايت داستان، 
كامنت هاي مختلفي مي رسند. زال در نهايت مي فهمد كه فريبا زندگي 
تازه اي دارد و نبايد منتظرش بماند. از سويي، از ميان كامنت ها متوجه 
عشقي ديگر مي شويم؛ دختري كه بي آن كه زال بداند، او را دوست دارد 

و به سوي آبادان و ديدار زال بازمي گردد.
دربارة شكل گيري داستان، مي توانم بگويم كه از نگاه من جنگ مثل 
سنگي بود كه به سطح آرام بركة زندگي مردم انداخته شد. با افتادن 
اين سنگ عظيم، موج هاي مختلفي ايجاد شدند و زندگي انسان ها 
را به تالطم انداختند. بي شــك، به تعداد آدم هايي كه مســتقيم و 
غيرمســتقيم درگير جنــگ بودند، داســتان هايي به وجود آمدند. 
داستان هاي بعضي ها شــبيه هم بودند و برخي نه، خيلي متفاوت 
بودند. من به دنبال دســته ي دوم بودم و فكر كردم شــروع جنگ 
چطور مي تواند زندگي يك پرنده فروش را مختل كند. شروع جنگ 
باعث پاره شدن رشــتة مهر و محبت انساني مي شود و تصور يك 
وانت پر از پرنده البه الي ماشــين هايي كه از جاده هاي مرموز و پر 
آتش رد مي شود، تصوير بي نظيري مي تواند بسازد. و بعد رسيدم به 
پادوي اين مغازه كه در چنگ صاحبش دست  كمي از پرنده ندارد. 

از نگاه من جنگ 
مثل سنگي بود 
که به سطح آرام 
برکة زندگي مردم 
انداخته شد. با افتادن 
این سنگ عظیم، 
موج هاي مختلفي 
ایجاد شدند و زندگي 
انسان ها را به تالطم 
انداختند
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و به رهايي اين دو فكر كردم. توسط چه كسي؟ توسط همان هايي 
كه جنگ را شعله ور كردند. يعني سربازان عراقي كه به وانت شليك 
مي كنند، صاحب پرنده فروشــي را اسير مي كنند و ناخواسته باعث 
آزادي پرنده هاي باقي مانده و زال مي شــوند. ابتدا كه اين داستان را 
نوشــتم، فقط داستاني كوتاه بود. شايد بيشتر از ده سال پيش اين 
داســتان نوشته شد؛ حتي به ناشــر هم سپرده شد، ولي به داليلي 
چاپ نشــد. بعدها همان داســتان كوتاه را پرورش دادم، ســوار بر 

داستاني ديگر كردم و به شكل وبالگي نوشتمش. 
 ساختار «داســتان در داستاِن» این اثر تا حدی قصه های 
هزار و یك شب و عشق های نافرجام اسطوره ای نظیر «لیلی 
و مجنــون» را در ذهن تداعی می کند. چه شــد که به این 
ساختار رسیدید؟ آیا در انتخاب آن به اثر یا نویسندة خاصی 

نظر داشته اید؟
ê حســن زاده: فكر كردم نامه نگاري و خاطره نگاري و شكل هاي 
ديگر نوشتن، هميشه به عنوان محملي براي روايت داستان استفاده 
مي شــده، ولي كسي تا به حال از وبالگ استفاده نكرده است. البته 
خانم زویا پیرزاد در بخــش كوتاهي از يكي از رمان هايش از اين 
روش اســتفاده كرده اســت، ولي به شكل كامل نه. راستش خيلي 
ترديد داشــتم و نمي دانستم تا چه حد مي توان از ظرفيت هاي اين 
قالب استفاده كرد. نكتة ديگر اين كه هدف از انتخاب اين قالب چه 
مي تواند باشــد؟ و آيا اين قالب مي تواند به پيشبرد داستان كمك 
كنــد؟ اگر كمكي نمي كرد، پس چرا بايد از آن اســتفاده كنم؟ در 
واقع با كلي اما و اگر روبه رو بودم. داستان دوم نيز در حين نوشتن 
شــكل مي گرفت و به مرور كامل مي شــد. حتي براي اين منظور 
وبالگي ســاختم به نام دسته كليد و نويســنده اش را درنا قرار دادم 
و بي آنكه كســي بفهمد من نويســندة اين رمان هستم، دو فصل 

اول رمــان را با فاصلة چند روز در آن وبالگ قرار 
دادم و بازخوردها را گرفتم. از كامنت هايي كه در 
فضاي مجازي براي آن گذاشــته شده بود، براي 
نوشتن كتاب اســتفاده كردم. در مجموع سعي 
كردم از كلية امكانات قالــب وبالگي براي رمان 
اســتفاده ببرم. همان طور كه مي بينيد، كامنت ها 
بخشــي از خط داســتان را دربر مي گيرند و آن 
را پيش مي برند. اگــر پس زمينة رمان تودرتويي 
هزارويكشــب و يا عشق هاي اسطوره اي را نمايان 
مي كند، به دليل تأثيري است كه غيرمستقيم از 
ادبيات كهن خودمان گرفته ام و سعي كرده ام پلي 

بين ادبيات كهن و ادبيات امروز بزنم.
 عده ای در فضای مجازی اظهار نظر کرده 
بودند که «عشق» مطرح شده در این داستان 
یکطرفه و بچه گانه است. ضمن پاسخ به این 
عزیزان، بفرمایید که در بارة جایگاه عشق در 
ادبیات کودکان و نوجوانان چه نظری دارید؟ 
لطفاً مروری داشته باشید به پیشینة آن در 

ادبیات فارسی و شرایط فعلی آن.
ê حســن زاده: عشــق از آن تابوهايي است كه 
متأسفانه نويســندگان جرئت پرداختن به آن را 
ندارند و يا از پرداختن به آن منع شــده اند. اين 
نقص بــزرگ ادبيات كودك و نوجوان ماســت. 
همين باعث شــده بچه ها خود را در داستان هاي 
ايراني نيابند و به ســراغ ادبيــات ترجمه بروند و 
فكــر كنند ما ناتوانيم. بچه هــا از مميزي خبري 

حسن زاده: عشق از 
آن تابوهایي است که 
متأسفانه نویسندگان 

جرئت پرداختن به 
آن را ندارند و یا از 

پرداختن به آن منع 
شده اند
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ندارند و آن را توجيه پذير نمي دانند. از ســويي 
بازار پر اســت از ادبيات سخيف و عاشقانه اي 
كه براي بزرگ ســاالن نوشــته مي شود، ولي 
وقتي دســت نوجوان به آن مي رســد، آن را با 
ولــع مي خوانــد و حس مي كنــد آن كتاب ها 
براي او نوشته شــده اند. مجموعة اين مميزي 
در يك ســو و بي بندوباري در ادبيات زرد باعث 
مي شود كه عشق مطرح شده در كتاب من به 
نظر غيرعادي و عجيــب بيايد. خودم هم اين 
پيش بيني را مي كــردم. در نگاه نوجوان امروز، 
عشق اسطوره اي معنايي ندارد. او به سادگي دل 
مي بندند و به همان سادگي بند دل مي گشايد 
تا زمينه براي دلباختگي بعدي فراهم شــود. 
و چــون همه  چيز آســان و بــدون خون دل 
خوردن به دســت مي آيد، ارزش نگهداري اش 
زياد نيست. پس ديوانگي است اگر كسي سي 
سال با عشــق منتظر بماند. سي سال؟ آن هم 
در شــرايط جنگ و بحران هاي پس از جنگ 
و... نه، باوركردني نيست. خب، من سعي كردم 
با آوردن نمونه هــاي ديگري، از جمله زني كه 
سال هاست با چمدان قرمز در ايستگاه منتظر 
معشــوق مانده، زمينه را براي پذيرش چنين 
ارتباطي فراهم كنم. مي دانم براي كســاني كه 
عشــق هاي سطحي و پوشالي كتاب هاي زرد و 
سريال هاي روز را باور مي كنند، باور اين عشق 

بايد سخت باشد.

در اين ژانر، براي نوجوانان نوشــتن راه رفتن بر طنابي است كه هر آن 
امكان سقوطش هست و دست نويسنده اصالً براي نوشتن باز نيست. 
همين كتاب ابتدا قرار بود توسط يكي از ناشران دولتي چاپ شود، ولي 
آن قدر تنش را با تيغ مميزي زخمي كردند و اما و اگر و ترس و مرس 
آوردند كه آن را پس گرفتم و از خير انتشارش گذشتم. بعد به نشر افق 
سپردمش. تازه، مسئول همان نشر دولتي كه اتفاقاً خودش هم نويسندة 
خوبي است، معتقد بود وزارت ارشاد مجوز چاپ اين كتاب را نخواهد 
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داد. ولي اين طور نشــد و هيچ اتفاقي هم نيفتاد. هرچه بود، در ذهن 
خودسانسور دوست ما اتفاق افتاده بود. تازه، بازخوردهاي اين كتاب برايم 

خيلي جالب بود. به خصوص از سوي نوجوان ها.
 سهم تجربة زیستة شما در این داستان چقدر است؟

ê حســن زاده: شايد بيســت درصد. آن هم در صحنه هايي كه از 
جنگ و بمباران آبادان سخن به ميان مي آيد. 

  آیا شــخصیت ها و حوادث این داستان ما  به ازای بیرونی 
دارند؟ لطفاً توضیح دهید.

ê حسن زاده: نــه چندان غليظ و اساسي. فريبا و خانواده اش يكي 
از همســايگان كوچة محل زندگي ما در قبل از جنگ هستند كه 
خانــواده اي قابل احترام و مهربان بودند. آن مرد خياط هم در بازار 
مهاجران جنگي پوالدشهر خياطي داشــت و با هم دوست بوديم. 
درنا هم شــبيه دختر وبالگ نويســي بود كه گاهي نوشته هايش را 
مي خواندم و يك جورهايي نثر بچه هاي امروز را از زبان او استخراج 
كرده ام. وقتي هم وبالگ را ســاختم، به طور ناشــناس برايش پيام 
دادم كه به وبالگ دسته كليد سر بزند. او خيلي كنجكاو بود كه اين 

درنا را بشناسد و بداند كيست و هي مرا سؤال پيچ مي كرد.
 آیا اشــارات نمادینی هم در این داســتان گنجانده اید؟ 
مثًال سی سال انتظار مرد روزنامه  فروش برای دیدار دوبارة 
دخترکی که در نوجوانی به او دل داده بود؟ یا دســته کلید 
آویخته بر دیوار یا انتخاب نام زال برای شــخصیت اصلی 
داســتان و نام درنا برای راوی داستان که نقش یك دختر 

وبالگ نویس را ایفا می کند؟
ê حســن زاده: تقريباً در تمامــي رمان هايم از نمادها اســتفاده 
كرده ام. اين كار را خيلي دوســت دارم. فكر مي كنم به اثر عمق و اليه 
مي دهد و اصالً جزو الينفك رمان نويســي است. از كشف مخاطب به 

هنگام رمزگشــايي از نمادها لــذت مي برم. عالوه 
بر مثال هايي كه گفتيــد، آزادي زال از چنگ مرد 
پرنده فروش خودش به نوعي آزادي انسان از اسارت 
جهان هستي اســت؛ به خصوص كه اين آزادي به 
دست دشمن محقق مي شود. دشمني كه مقدمات 
اسارت ســرزميني را فراهم كرده و بعد اسير شدن 
مــرد پرنده فروش در زندان هاي عراق كه در ادبيات 
فولكلور و كهن نشانه هايي از سركوب ظالم به دست 
تقدير است. اشاره هاي مرد خياط به داستان طوطي 
و بازرگان هم از همين دست بود و يا اشاره به زندان 
تن و تشبيه استخوان هاي بدن انسان  به قفس كه 

در اشعار موالنا به آن ها اشاره شده است. 
 استفاده از لهجة بومی از نکات چشم گیر 
را در  این موضوع  اهمیت  آثار شماســت. 
اثر  تأثیر گــذاری یك  و  بــودن  باور پذیر 

داستانی چگونه ارزیابی می کنید؟
ê حسن زاده: ابتــدا از اين  كار، يعني استفاده از 
لهجة بومي، به خصوص بــراي نوجوانان ، هراس 
داشــتم. فكر مي كــردم باعث كنــدي خوانش 
و ســكته خواهد شــد. اما به مرور حس كردم با 
استفادة ماليم از لهجه باعث فضاسازي بيشتر در 

اثر خواهم شد.
 به نظر شما برای اعتال و معرفی فرهنگ ها و 
ارزش های اخالقی و بومی در قالب داستان چه 

باید کرد و چه نباید کرد؟
ê حسن زاده: مــا در سرزميني زندگي مي كنيم 
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می کنم که ممکن است کمی هم جنبة شخصی داشته باشد. 
نقش رنج های نویسنده را در اعتالی هنر او چگونه می بینید؟ 
سخت ترین دوران زندگی تان چه موقعی بوده و تا چه حد در 

آثارتان تجلی یافته است؟
ê حسن زاده: همــه چيز از رنج است و اثر نويسنده تبلور رنج هاي 
اوســت. نوشــتن يعني زايش و زايش همراه با درد و شادي است. 
دردهاي من در زندگي بسيار بوده اند و شادي هايم كم. اما هميشه 
با نوشتن سعي كرده ام فراموش كنم و جهاني بسازم و ديگران را در 
جهانم شــريك سازم. دوست ندارم اينجا از سختي ها و سخت ترين 
دوران زندگــي حــرف بزنم، چرا كه فكر مي كنــم در كورة همين 
ســختي ها آبديده خواهم شــد. بايد عبور كرد و مي دانم يادآوري 

روزهاي سخت، رفتن را دشوار مي كند.
 اگر سخن الزم و ناگفته ای مانده است، بفرمایید.

ê حســن زاده: ممنون كه هســتيد و گوشة چشــمي به ادبيات 
كودك و نوجوان داريد. دســت خالــي و دلي كار مي كنيد. همين 
شــما را خاص و خالص مي كند. ادبيات ما براي غني تر شــدن به 
جشنواره هاي مســتقل نيازمند است و اميدوارم نام شهيد غني پور 

تبلور آزادگي و انسانيت و خالقيت باشد و بماند.
 از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و در این گفت و گوی 

صمیمی شرکت کردید، بسیار سپاس گزاریم.

كه فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي بسياري دارد 
كه متأسفانه در حال فراموشي و نابودي اند. بايد 
بــراي تالش هايي كه  در اين زمينه مي شــود 
ارزش قائل شــد. از نويسندگان قدرداني كرد و 
زمينه را براي انتشار اين گونه آثار فراهم كرد. 
بايد اجــازه داد اين فرهنگ ها در كنار يكديگر 
زيســت مســالمت آميزي داشته باشــند و از 

گونه گون بودن نترسيد.
  آیــا برای اقتباس از این داســتان به 
صورت فیلم نامه و غیره، پیشنهادی هم به 

شما شده است؟
ê حسن زاده: بــه شكل جدي نه. البته قبل از 
تمام شدن رمان و موقع نوشتنش، صحبت هايي 
با آقاي محمدعلي طالبي داشتم. ايشان از اصل 
داســتان خيلي خوشش آمده بود و حتي توي 
ذهنمان كمي هم براي فيلم شــدن پرداختش 
كرديم، ولي بعد موكول شد به بعد كه آن بعد 

هنوز نيامده است.
 دربارة انتخــاب این رمان به عنوان اثر 
برگزیدة جشنوارة شهید حبیب غنی پور 

چه حس و نظری دارید؟
برايــم  خيلــي  خــب،  حســن زاده:   ê
خوش حال كننــده بود. يعنــي كمي هم بعيد 
مي دانستم. چون فكر مي كردم تم عاشقانة اين 
اثر مورد پسند متوليان اين جشنواره نباشد.  
و حاال به عنوان حسن ختام سؤالی مطرح 

همه چیز از رنج 
است و اثر نویسنده 
تبلور رنج هاي اوست. 
نوشتن یعني زایش و 
زایش همراه با درد و 
شادي است. دردهاي 
من در زندگي بسیار 
بوده اند و شادي هایم 
کم
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اشاره
مهرداد صدقــي، طنزپرداز معاصر، با نخســتین اثر بلند 
داستاني خود، حضور نویسنده اي مصمم و ثابت قدم را در 
عرصة ادبیات نوید مي دهد؛ کسي که نوشتن را بسیار جدي 
تلقي کرده و اولویت اول زندگي خود قرار داده اســت. این 
گفت وگو به بهانة انتشــار و برگزیده شدن رمان «آب نبات 

هل دار» با وي صورت پذیرفته است.

 آب نبــات هل دار چندمین اثر داســتاني چاپ شــدة 
شماست؟ پیش از آن اثر دیگري در زمینة داستان یا رمان 

داشته اید؟

سوژه اي با رويكرد بومي
محمد مهدوي شجاعي

پاي صحبت مهرداد صدقي، نویسندة رمان 
«آب نبات ِهل دار»، کتاب سال بخش رمان آزاد 93

گفت وگو

با برگزیدگان
جشنوارة چهاردهم
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 ê صدقي: آبنبات هل دار سومين اثر منتشر شده ام بعد از «نقطه 
تــه خط» (نثر و داســتان كوتاه طنز) و «مغز نوشــته هاي يك 
جنين» اســت. قبل از انتشار اين ســه كتاب، رماني نوشته بودم 
به اســم «رقص با گربه ها» كه بعد از آن ها منتشر شد. به همين 

خاطر آبنبات هل دار سومين كتاب منتشر شده، 
دومين رمان نوشــته شده و اولين رمان منتشر 

شده ام محسوب مي شود!
ســاير كتاب هايم عبارت اند از: «ميرزا روبات»، 
«مغزنوشــته هاي يــك نــوزاد»، «تعليمــات 
غيراجتماعي»، «آبنبات پسته اي»، «پردة آخر» 

و «دژاوو».
 ایدة اولیة اثر چگونه در ذهن شما شکل 
گرفت؟ بســط و گســترش آن تحت چه 

شرایطي صورت پذیرفت؟
 ê صدقي: دنبال سوژه اي بودم تا بر مبناي آن 
كتابي با رويكرد بومي بنويسم كه در عين بومي 
بودن، همة مردم سراســر كشــور بتوانند با آن 
ارتباط برقرار كنند. سرشار از روح زندگي باشد و 
عالوه بر سير داستاني، طنزآميز هم باشد. ضمناً 
كتابم فقط يك داســتان سادة طنزآميز نباشد 
و در جريان داســتان، به معرفي آداب و رسوم، 
فرهنگ، پوشــش، بازي هــا و غذاهاي محلي، 
اصطالحات، جغرافيا و سبك زندگي مردمي كه 
مخاطب كمتر با آن ها آشنايي دارد نيز بپردازد. 
طبعاً نوشــتن از محيط و زماني كه نويسنده به 
آن اشراف بيشــتري  دارد،  در خلق موقعيت ها 
بيشــتر به او كمك مي كند. بــه همين خاطر 
زمان داستان را مصادف با روزهاي كودكي ام و 
جغرافياي آن رويدادها را هم  زادگاهم «بجنورد» 

انتخاب كردم. 

مهرداد صدقي
 دنبال سوژه اي 

بودم تا بر مبناي 
آن کتابي با رویکرد 

بومي بنویسم که 
در عین بومي بودن، 

همة مردم سراسر 
کشور بتوانند با آن 
ارتباط برقرار کنند. 

سرشار از روح زندگي 
باشد و عالوه بر سیر 

داستاني، طنزآمیز 
هم باشد
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طرح هاي مختلفي در ذهنم داشتم،  اما خط سير 
رمان آبنبات هل دار با نوشتن اولين جملة آن در 
ذهنم شكل گرفت؛ اينكه ملیحه عكس مریم را 
آورده تا به محمد نشان دهد. ذكر اين نكته نيز 
خالي از لطف نيســت كه ايدة رويكرد داستان- 
و نه ايدة خود داســتان- را از «فارست گامپ» 
گرفتــم. اينكه با ماجراي يك قطعه شــكالت، 
تاريخ معاصر آمريكا را به شكل شيريني روايت 
مي كند و ما در خالل داســتان، عالوه بر اينكه 
شــاهد فراز و فرود زندگي فارســت هستيم، 
تاريخ آمريكا را از جنبه هاي سياسي،  اجتماعي، 

فرهنگي و... مرور مي كنيم.
 راوي نوجوان- محســن- شــباهت و 

نسبتي با شما دارد؟
 ê صدقي: شــباهت زيــادي دارد، اما خودم 
نيســت. كاراكتر پسر بچة بازيگوش در بسياري 
از آثــار ادبي وجــود دارد و خلق پســربچه اي 
بــا شــيطنت هاي بســيار و در عيــن حــال 
تازه اي داشته  دوست داشــتني كه ويژگي هاي 
باشــد، آســان نيســت. براي اينكه محسن با 
موارد مشــابه تفاوت داشته باشــد،  هم او را در 
موقعيت هايي قرار دادم كه الاقل در كتاب هاي 
مشــابه كمتر ديده مي شــوند، و هم اينكه به او 
ويژگي هايي دادم كه خصلت هاي كودكانه اش به 
واقعيت نزديك تر باشند؛ حتي اگر به بدآموزي 
متهم شــوم. مثًال او را درگير عشق كودكانه هم 

كردم. البته محسن در خالل داستان بزرگ مي شود و به واسطة 
تغيير شرايط، گذر زمان و تأثير عوامل محيطي، به طور محسوسي 

رشد مي كند و تا حدي تغيير شخصيت مي دهد.
 روایت گاه خاطره گونه مي نماید و به زندگي نامه نویسي 
تنه مي زند. به نظر شــما این امر سبب اطناب متن نشده 

است؟
 ê صدقي: براي باورپذيري اثر عمداً از ســبك خاطره نويســي 
اســتفاده كرده ام تا مخاطب گمان كنــد، خاطره اي روي داده را 
دارد مي خواند. به عنوان نويسندة اثر، اگر هنگام نگارش در جايي 
احساس مي كردم اثر اطناب دارد،  حتماً كوتاه ترش مي كردم. اما 
از ديد خواننده شايد قضيه متفاوت باشد. باز هم نظر مخاطب را 
مي پذيرم،  اگر بگويد اثر اطناب دارد يا نه. البته براي اينكه غيبت 
برادر محسن در داستان محســوس باشد،  تعمد داشته ام كه اثر 

نسبتاً طوالني باشد تا نبودنش بيشتر احساس شود.
 داستان و رمان طنز واجد کدام ویژگي هاست؟ آبنبات 

هل دار از کدام یك از آن ها بهره برده است؟
 ê صدقي: داســتان و رمان طنز بيش از هر چيز بايد داســتان 
و رمان باشــد. يعني اگر شما شوخي هاي بسيار و زبان طنزآميز 
خوبي داشــته باشيد،  اما نتوانيد در بســتر مناسبي آن ها را قرار 
دهيد، هرقدر هم كه شــوخي ها قوي و شيرين باشند، مخاطبان 
را دلزده مي كنند. آنچه باعث گيرايي اثر مي شود و باعث مي شود 
مخاطب از خواندن رمان طنزآميز لذت ببرد و پيگير باشد، بستر 
داستاني مناسب و چارچوب محكم آن است. در عين حال، وقتي 
داســتاني با عبارت طنزآميز معرفي مي شود، مخاطب توقع دارد 
اثري شــيرين بخواند و صرف اينكه داســتان گيرا باشد، براي او 
كفايــت نمي كنــد. بنابراين رمان طنزآميز يكي از ســخت ترين 
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گونه هاي رمان نويسي اســت و به همين خاطر، تعداد رمان هاي 
طنزآميز چندان زياد نيســت. فقط كافي است داستاني طنزآميز 
كه چفت و بست محكمي دارد، شوخي هايش درنيامده باشد. در 
آن صورت هرقدر هم كه زبان نويسنده قوي و چارچوب داستاني 

محكم باشد،  مخاطب كار را پس مي زند.
 آیا شما به جهان داســتاني معتقدید؟ منظور از خلق 
جهان داســتاني ویژه در هر رمان چیســت؟ آیا شما در 

آبنبات هل دار جهان داستاني ویژة خود را آفریده اید؟
 ê صدقي: جهان داســتاني آبنبات هل دار براي مخاطب بسيار 
زودآشناست و جهاني ويژه و منحصر به فرد نيست. جهاني مملو 
از آدم هاي معمولي اســت كه در اطراف همــة ما وجود دارند و 
هيچ كدام نــه ذاتاً بدند و نه قهرمان. در جهان داســتاني ام هيچ 

شخصيتي را مورد قضاوت قرار نمي دهم.
 در آفرینــش این رمان بر کدام یــك از نقش هاي ویژة 
نویسنده تأکید داشته اید: داستان گو؟ آموزگار؟ افسونگر؟
ê صدقي: سهم داســتان گو از بقيه بيشــتر است. ممكن است 
با توجه به اينكه در نويســندگي در مجموع اخالق گرا هســتم، 
نقش آموزگار نيز به طور مســتتر ســهمي اندك داشته باشد، اما 

افسونگري كار من نيست.
 نقش و ســهم تخیل خواننده در خوانــش اثر خود را 
چگونه ارزیابي مي کنید؟ تخیل شخصي سودمند است یا 

غیرشخصي یا التذاذ هنري؟
 ê صدقي: چون رمان به صورت واقع گرايي نوشــته شــده است، 
چندان خيال انگيز نيســت تا ذهن مخاطب را به چالش بكشــد. 
با اين حال دنياي خودم را به شــكل يك بستة كامل به مخاطب 
تحميل نمي كنم. او خودش را در دنياي كتاب ســهيم مي كند و 

شــخصيت هاي  موقعيت برايش آن قدر آشنا و 
باورپذيرنــد كه آدم هاي اطراف خود را در ميان 
آن ها مي بينــد و مي تواند در تصاوير داســتان 
مشاركت ذهني داشته باشد. كفة پيمانه به سود 

تخيل غيرشخصي است.
 شــخصیت هاي قصه چگونــه در ذهن 
شما شکل گرفتند؟ آیا ما به ازاي بیروني 

داشته اند؟
به  صدقي: برخي شــخصيت ها خودشــان   ê
قصه آمده و به تدريج چكش كاري شــده اند. اما 
بعضي شخصيت ها را بنا به نياز و به شكل كامًال 
مهندسي شــده وارد ماجرا كردم. براي مثال، با 
توجه به اينكه دســتم براي شوخي با شخصيت 
محمد قدري بسته بود، شخصيتي ديگر، يعني 
دایي اکبر را وارد ماجرا كردم كه هم سن و سال 
اوست و شخصيتي كامًال مخالف با محمد دارد تا 
بستري براي شوخي هايي كه با محمد نمي شد 

بنويسم، فراهم شود.
اثر  این   مهم ترین دلیل نوشــته شدن 

توسط شما چیست؟
ê صدقي: بخشــي از داليلم دربارة عالقه ام به 
نوشــتن چنين كتابي را در پاسخ به سؤال دوم 
عرض كردم، اما در عين حال معموالً داســتان 

خودش را به نويسنده تحميل مي كند.
 آیا تجربة زیستة شما سهمي در نگارش 
متن آن ایفا کرده اســت؟ نقش و جایگاه 
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تخیل در این اثر تا چه حدي است؟
ê صدقي: با اينكه داستان كامًال خيال پردازانه 
نوشــته شــده و هيچ يك از ماجراها و آدم هاي 
داســتان واقعيــت ندارند، اما تجربة زيســته ام 
براي طرح و مســير داستان، خلق شخصيت ها 
و موقعيت هاي طنزآميز بسيار مؤثر بوده است... 
پسر همساية ما زماني كه كودك بودم، به جبهه 
رفت. قرار بود براي من تفنگ بياورد و هميشه 
چشم انتظارش بودم، اما به اسارت بعثي ها درآمد. 
چون پدر و مادر پيري داشت، همة اهل محل به 
خانة آن ها سر مي زدند. معموالً من هم به خانة 

آن ها مي رفتم و نامه هاي او را مي خواندم. 
زمان بازگشت آزاده ها 13 ساله بودم و با شنيدن 
خبر آمدن او ســر از پا نمي شــناختم. برخالف 
روزهاي قبل كــه با بچه ها تــوي كوچه بازي 
مي كرديم، هر روز دوچرخه ام را برمي داشــتم و 
بــه محلي كه آزاده ها مي آمدنــد، مي رفتم تا از 
نزديك شــاهد آن شور و شــعف مردمي باشم. 
روزهــاي آمدن آزاده ها جــزو بهترين خاطرات 
زندگي ام اســت و طبيعي اســت وقتي بخواهم 
داستاني سرشــار از زندگي بنويسم، اين بخش 
از زندگي خودش را در داســتان نشــان دهد و 
تصويري كــه از آن روزها در ذهنــم مانده، به 

شكل داستاني خيالي در كتاب جاي گيرد.
 منظور از سبك در نویسندگي چیست؟ 
ابزار و روش نوشتن است؟ گزینش واژگان 

است یا سیاق کالم و یا چیز دیگري؟
 ê صدقــي: همة مواردي كه ذكر كرده ايد هســت. ســبك در 

نويسندگي اثر انگشت ذهن نويسنده است.
 ســبك چه زماني ویژگي مشخصة شخصیت نویسنده 

محسوب مي شود؟
ê صدقي: وقتي كه با خواندن يك اثر و يا حتي بخشــي از آن، 
بتوانيــم حدس بزنيم كه اثر متعلق به كدام نويســنده اســت و 
اگر اين طور باشــد، يعني كه نويسنده سبك متمايزكننده و قلم 

شاخص خود را پيدا كرده است.
 سبك کدام دسته از نویســندگان به نظر شما شایان 

توجه و شایستة بحث کردن است؟
 ê صدقي: سبك نويسندگاني كه روح زندگي در آثار آن ها موج 
مي زند برايم بيشــتر شايان توجه اســت. اگرچه كار بسياري از 
نويســندگان تلخ گرا و هيچ پسند(!) از نظر فني جالب توجه است 
و به آن ها و نوشته هايشــان احترام مي گذارم،  اما شخصاً عالقه اي 
به اين آثار ندارم. ممكن اســت نويسنده اي به تبع شرايط زندگي 
گاهي تلخ بنويسد، اما اينكه هميشه تلخ نويس باشد، معتقدم به 
خود و مخاطبش صدمه خواهد زد. نويسنده در قبال روح و روان 

مخاطب خود مسئول است.
 ســبك خود را در نوشــتن این رمان چگونه ارزیابي 

مي کنید؟
 ê صدقي: اگر خواننده اي همة آثار طنزآميز مرا بخواند، به نقاط 
مشــتركي دســت پيدا مي كند. اما فكر نمي كنم هنوز به سبكي 
متمايز تبديل شده باشد. من به ديالوگ، بازي هاي زباني و خلق 
موقعيت هاي خاص توجه زيادي دارم و براي ديالوگ نويسي خيلي 
وقت مي گذارم تا باورپذير شود و روي زبان شخصيت بنشيند. در 

صدقي: سبك 
نویسندگاني که روح 
زندگي در آثار آن ها 
موج مي زند برایم 
بیشتر شایان توجه 
است
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آبنبات هل دار هم ديالوگ نويسي نقش مهمي در پيشبرد داستان 
دارد. ديالوگ هــا را گاهــي با صداي بلنــد ادا مي كردم تا از نظر 

گويش، ريتم و سنخيت با شخصيت، طبيعي باشد.
 چگونه مي توان از ادبیات داستاني خوب لذت برد؟

 ê صدقي: لذت بردن از هنر و ادبيات به پرورش نياز دارد. كسي 
كه با آثار با كيفيت ادبي و هنري مأنوس نباشد، از نظر سطح لذت 
با يك مخاطب حرفه اي متفاوت اســت. هرچه مطالعة آثار خوب 
(از نويسنده ها و ژانرهاي متفاوت) بيشتر باشد، طبعاً روح و سليقة 
انســان بهتر صيقل مي خورد و سطح لذت بردن او از ادبيات هم 

بيشتر خواهد شد. 
 خوانندة خوب داستان و رمان چه ویژگي هایي مي تواند 

دارا باشد؟
ê صدقي: خواننده همين كه رمان و داســتان مي خواند، خوب 
اســت. اما به نظرم خوانندة بهتر كســي است كه به اقتصاد بازار 
كتاب كمك مي كند و آثار مورد عالقة خود را از ديگران نمي گيرد، 

بلكه خودش آن ها را مي خرد و آن ها را به ديگران هم نمي دهد!
 مضمــون و درونمایة اصلي آبنبات هل دار شــامل چه 

مواردي است؟
 ê صدقي: همدلي مردم با گرايش هاي مختلف طي ســال هاي 
جنگ؛ تأثيرگــذاري كوچك ترين رخدادهــاي جنگ بر زندگي 
مردمي كــه حتي دورتريــن فاصله را با خط مقدم داشــته اند؛ 
تغيير سبك زندگي، نگرش ها و ارزش هاي جامعه و ايجاد فاصلة 
اجتماعي و طبقاتي بين افراد مختلف جامعه در طول ســال هاي 
گوناگون به ويژه بعد از جنگ؛ نكوهش دروغ حتي اگر در مقطعي 
كوتاه مفيد واقع شود؛ زندگي با همة سختي ها هميشه در جريان 

است؛ و...

 آیا این داســتان در ذهن و از زبان شما 
ادامه خواهــد یافت و شــامل جلدهاي 

دیگري هم مي شود؟
 ê صدقي: بله. مســيري كــه در ذهنم دارم، 
حداقل شامل پنج جلد ديگر مي شود: جلد اول 
يا همان آبنبات هل دار وقايع ســال هاي 1364 
تا 1369 را دربرمي گيرد. جلــد دوم يا آبنبات 
پسته اي كه مدت هاســت نگارشش تمام شده 
و به زودي منتشر مي شــود، در خالل داستاني 
طنزآميز تأثير مهم ترين وقايع ملي و بين المللي 
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را طي ســال هاي 1370 تــا 1372 بر زندگي 
مردم يك كوچه در شهرســتان بجنورد روايت 
مي كند. نگارش جلد ســوم هم به زودي شروع 

خواهد شد.
 آیا اســتفاده از گویش خاص خراسان 
)مردم بجنورد( بر قوت اثر شــما افزوده 

است؟ 
 ê صدقي: در يك كار طنزآميز اگر از لهجه به 
شكل درستي استفاده شود، به شيرين تر شدن 
و ملموس شدن داســتان و شخصيت ها كمك 
خواهد كرد. ضمن اينكه بر دايرة واژگان مخاطب 
خواهد افزود. اما ســهم لهجه نبايد آن قدر باشد 
كه موجب دشوارخواني اثر شود و در برابر ذهن 

مخاطب دست انداز ايجاد كند.
 مهم ترین تجربــه اي که نوجوان این اثر 

پشت سر مي گذارد، چیست؟
ê صدقي: بيهقــي مي گويد: هيچ نبشــته اي 
نسبت كه به يكبار خواندنش نيارزد. اما محسن 
در طول داستان به اين نتيجه مي رسد كه هيچ 

دروغي نيست كه به يكبار گفتنش بيارزد!
 آیا براي اقتباس از این رمان به شــکل 
فیلم نامه و مانند آن پیشــنهاد خاصي به 

شما شده است؟
 پيشنهاد خاصي نشده، اما ترجيح مي دهم اول 
همة جلدهاي كتابم منتشر شوند و كتاب توسط 
مخاطب شــناخته شــود، بعد اقتباس صورت 

بگيرد.
 رنج ها و لذت هاي خلق این اثر در روح و روان شما شامل 

کدام موارد و لحظه هاي به خصوص بوده است؟
 ê صدقي: رنج ها بيشتر مربوط به زماني بود كه نمي نوشتم! كًال 
از زمان شــروع نگارش تا زمان انتشــار كتاب، در سه مقطع رنج 
زيادي بردم: يكي مقطعي كه بنا به مشغلة تحصيلي براي مدتي 
كوتاه مجبور شــدم از نگارش كتاب دســت بكشم. در هر لحظه 
تمام كلمه ها از جلوي چشــمانم رژه مي رفتند،  اما آن قدر درگير 
بودم كه فرصت نوشتن نداشتم. بنابراين تمام جمله ها را به خاطر 
مي سپردم تا ســر فرصت آن ها را بنويسم. ديگري زماني بود كه 
نگارش كتاب تمام شده بود و منتظر خوانده شدن كتاب و جواب 
ناشر بودم. سومين سختي مربوط به انتظار براي انتشار كتاب بود.
در مــورد لذت هاي خلق اثر اجازه بدهيد تجربة شــخصي خودم 
را براي بقيه بگويم. اگر راجع به لذت بخش ترين روزهاي زندگي 
خود رمان بنويســيد و جغرافياي داستان را همان جايي انتخاب 
كنيد كه دوســتش داريد و شخصيت هايي هم در كار وارد كنيد 
كه دوستشــان داريد، در طول نگارش رمان لحظه هاي بســيار 
خوبي برايتان خلق خواهد شــد؛ به خصوص اگر كتاب طنزآميز 
باشــد. موقع نگارش آبنبات هل دار بســياري از شب ها در خواب 
موقعيت هاي كميك مي ديــدم و واقعاً در خواب از خنده روده بر 
مي شدم. لحظه لحظه دنبال حس زندگي بودم تا به مخاطب هم 
اين حس منتقل شــود و به همين خاطر از روحية بسيار خوبي 

برخوردار شده بودم.
 سخت ترین مرحلة نوشتن این رمان کدام بخش آن بوده 

است؟
ê صدقي: بخش مربوط به بازگشت محمد.

 شجاعي: لحظه لحظه 
دنبال حس زندگي 
بودم تا به مخاطب 
هم این حس منتقل 
شود و به همین خاطر 
از روحیة بسیار خوبي 
برخوردار شده بودم



67

ويژة انتخاب كتاب سـال

 انتخاب این اثر در جشنوارة شهید حبیب غني پور کدام 
حس و اندیشة خاص را در شما برانگیخت؟

ê صدقي: با ســبك و سياق برگزاري جشــنوارة شهيد حبيب 
غني پور از قبل آشــنا بودم و در مورد اين شــهيد بزرگوار و نيز 
برگزاركنندگان اين جشنواه پيشــاپيش اطالعاتي داشتم. قطعاً 
انتخابــم به عنوان برگزيدة اين جشــنواره كامــًال مردمي، نقطة 
عطفي در زندگي من محســوب مي شود. راستش يك روز به اين 
فكر مي كردم كه چرا كتاب هايم ديده نمي شوند و حسابي پكر و 
مأيوس شــده بودم. دقيقاً همان روز به من خبر دادند كه كتابم 
نامزد جشــنوارة شهيد غني پور شده اســت. جايزه اي كه گرفتم 
بــراي من فقط يك جايزة ســاده نبود. انگار پيامــي بود كه در 
بهترين وقت خودش به من داده شد و اين را از الطاف آن شهيد 
بزرگوار مي دانم. در تمام عمرم جوايز زيادي گرفته ام، اما اين، چيز 
ديگري بود. از لحظه اي كه قدم به مســجد گذاشتم و جايزه ام را 
دريافت كردم، بار مسئوليت بيشتري بر دوش خود حس مي كنم. 
در عين حال خوش حالم جريان ســالمي در ادبيات كشور وجود 
دارد كه سواي مافياها و نگاه هاي جناحي، بازاري و... حوزة ادبيات 

را رصد مي كند تا آثار سالمي به مخاطبين معرفي كند.
 مخاطب اثر شما کدام گروه سني است؟ آیا سخن خاصي 

براي آن ها دارید؟
ê صدقي: مخاطب من بزرگ ســال است و توصية من به والدين 
اين اســت كه كتاب براي كودكان مناسب نيست. اما اگر ديدند 
فرزندشان كتاب را برداشته و شروع كرده به خواندن، ديگر كتاب 
را از دســت او نگيرند. چرا كه تا نيمة داســتان، رفتار محسن و 
شيطنت هايش مملو از بدآموزي است، اما هرچه به پايان نزديك 
مي شــويم، نتيجه و عواقب كارهاي منفي مشخص مي شود و در 

آن صورت نهايتاً تأثير مثبت خود را بر مخاطب 
خواهد گذاشت.

 داستان نویســان طنزپرداز مورد عالقة 
شما چه کساني هستند؟ آثار برتر داستاني 

در این ژانر به خصوص کدام اند؟
طنزپرداز  مرادي کرماني  هوشنگ  صدقي:   ê
نيســت، اما قلــم بســيار شــيريني دارد و در 
داســتان هايش طنــز ظريفــي ديده مي شــود. 
ابوالفضل زرویي نصرآباد و منوچهر احترامي 
طنزپردازاني هستند كه هرچند آثار داستاني بلند 
از ايشان منتشر نشده، اما آثارشان مملو از خالقيت 
است و زباني شــيرين و تميزي دارند. برخي آثار 
عمران صالحي و بهرام صادقي نيز جزو آثار 
مطرح طنز محســوب مي شــوند. «ناتور دشت» 
كتابي نيست كه به عنوان داستان طنز مطرح باشد، 
 اما به نظرم نگاه طنزآميزي كه در شخصيت پردازي 
و جهان بيني قهرمان داستان وجود دارد، بي نظير 
حاجي باباي  «سرگذشــت  كتاب هــاي  اســت. 
اصفهانــي» (ترجمــة ميرزا حبيــب اصفهاني)، 
«دايي جان ناپلئــون»، «ماجراهاي دون كاميلو»، 
«شوايك» و... نيز در اين زمينه جزو كتاب هاي بارز 

بازار كتا ب هاي طنز محسوب مي شوند.
 در پایان چنانچه سخن ناگفته و الزمي 

هست، بفرمایید.
ê صدقي: از فرصتي كه در اختيار، قرار داديد، 

نهايت تشكر و امتنان را دارم.

شجاعي: قطعاً انتخابم 
به عنوان برگزیدة 

این جشنواره کامًال 
مردمي، نقطة عطفي 

در زندگي من 
محسوب مي شود
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اشاره
دکتر محمد حنیف، داســتان نویس و پژوهشــگر ادبیات 
داستاني، این گفت وگو را در شــرایط خاص بیماري  پذیرا 
شــدند. با صبر و حوصله اي مثال زدني که جاي پاي آن در 
آثارش نیز متجلي اســت، پرســش هاي ما را پاسخ گفت. 
متانت در خور توجه، شخصیت اندیشمند و قلم تواناي وي 
پاسخ ها را خواندني کرده و به متن گفت وگو نشاط و تحرك 

بخشیده است.


 موافقید از هستة اولیة داستان شما آغاز کنیم؟
«سيلقاس» (به فتح سين و ي و سكون الم) نام دهي است بين 

اين بار حيرت 
از زاويه اي ديگر

محمد مهدوي شجاعي

پاي صحبت دکتر محمد حنیف نویسندة رمان 
«کاله جادویي ومجسمه مسي»

گفت وگو

با برگزیدگان
جشنوارة چهاردهم
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راه بروجــرد به نهاوند. علت نام گذاري آن بر من معلوم نيســت. 
اصوالً قرار هم نبوده در اين باره كنجكاوي كنم. من به جغرافيايي 
براي داســتانم نياز داشــتم، جايي كه هم بتواند با داستان من 
ارتباط برقرار كند، و هم در عين حال ناشــناخته و خاص باشد. 
حاال كه دارم فكر مي كنم، مي بينم احتماالً هســتة اولية داستان 

«كاله جادويي و مجســمة مسي» هم از روزي 
زده شده اســت كه من سوار ميني بوس از اين 
منطقه مي گذشــتم. احتماالً از فردي كه روي 
صندلي بغلي من نشســته بوده، سؤال كرده ام، 
نام اين روســتا چيســت و پاســخ شــنيده ام: 
«ســيلقاس». البته هنوز تا هستة اولية داستان 
راه زيادي بوده اســت. چون ســؤال بعدي من 
دربارة قهوه خانة متروكه اي بوده كه دورتر از ده، 
در ســه راهي قرار داشته و روزگاري نه چندان 
دور احتمــاالً بــراي خودش رونقي داشــته و 
اتفاقاتي در آنجا رخ مي داده اســت. در پاســخ 
به آن ســؤال شنيدم كه قبل از پيروزي انقالب 
اســالمي زني آن قهوه خانــة بين راهي را اداره 
مي كرده؛ زني كه فقط قهوه خانه دار بوده است. 
ê حنيف: اينكه مي گويم از كسي سؤال كرده ام، 
چون حاال فقط هاله اي از آن پرســش و پاسخ 
را در ذهنم دارم. ولي مثًال يادم هســت كه بعد 
از نشستن بذر اوليه، به طور مشخص از مرحوم 
پــدرم دربارة آن قهوه خانه و صاحبش ســؤال 
كردم. بعدها از هر كــس كه فكر مي كردم آن 
زن  را مي شناسد، سؤال كردم. هيچ حرف بدي 
دربارة آن زن نشنيدم. يعني نه انحراف اخالقي 
در ميان بــوده و نه قاچــاق. خالصه موقعيت 
اين زن در ســال هاي قبل از انقالب،  در چنان 
محيطي اولين جرقة داســتاني من بوده است. 
البتــه اســم قهوه چي را تغييــر دادم و برايش 

دکتر محمد حنیف
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داستاني ســاختم: پسري و شــوهري بي وفا و 
خانواده اي متمكــن، اما مغرور... همان گونه كه 
در داستان مي بينيد. ولي سيلقاس از آنجا آمد. 

هيچ وجه اسطوره اي هم نداشته است.
البته من از منتقــدي نقدي در«ايبنا» خواندم 
كه رمان كاله جادويي و مجســمة مسي را به 
جهان اســطوره ها ارتباط داده بود. شايد علت 
سؤال شما وجود چنين ردپايي باشد. واقعيتش 
اين است كه خود من آگاهانه به اسطوره ها در 
اين اثــر نگاه نكرده ام. يك علتش كم ســوادي 
من در اين زمينه اســت. اما نمي خواهم بگويم 
چنين اتفاقي نيفتاده اســت. برخي نوشته هاي 
ما، با توجه به وســعت دانــش خوانندگان، به 
جهان هاي متفاوتي نقــب مي زنند؛ جهاني كه 
براي صاحب دانشي به وضوح ديده مي شود، اما 
خوانندگان ديگر و حتي نويســنده از درك آن 
عاجز هســتند. به هر حال، مــن در اين رمان 
رويكرد آگاهانة اســطوره اي نداشته ام. اما اين 
متن ادبي از منظره هــاي مختلفي قابل تأويل 
اســت. همان طور كــه قبًال گفتــم، مطالعات، 
تجربه ها و انديشه هاي هر خواننده مي تواند در 
درك متفاوت او از يك اثر داستاني، در مقايسه 

با خواننده اي ديگر مؤثر واقع شود.
سبك هاي  شــامل  شما  رمان   ساختار 
متفــاوت داستان نویســي امــروزي و 
قصه گویي و قصه پردازي اســت. ضرورت 

این نوع روایت در این رمان به خصوص چیست؟
  ê حنيف: درســت مي فرماييــد و ممنونم كه مثــل برخي از 
منتقــدان اين را عيب نمي دانيد. متأســفانه برخي بر اين باورند 
كه داســتان نويس موظف اســت به اصول به كار گرفته شده در 
ســبك هاي داستان نويســي پايبند باشــد. در حالي كه بهتر از 
من مي دانيد، ســبك هاي داستاني براســاس مطالعة داستان ها 
تدوين شده اند. اما برخي خودشــان را مقهور سبك مي دانند و 
كوچك ترين تخطي از اصول شــناخته شدة يك سبك را عيب 
مي شــمرند و بر آن ايــراد وارد مي كنند. من كامــًال آگاهانه از 
ســبك هاي متفاوت داســتاني براي خلق رمان كاله جادويي و 
مجسمة مســي اســتفاده كرده ام. در واقع بر آن بودم و هستم 
كه با تلفيق ظرفيت هاي قصه پردازي كهن خودمان و شيوه هاي 
داستان نويســي مدرن، به يك بيان تازة  ادبي برســم؛ بياني كه 
با محتواي اثرش هم خواني داشــته باشد. براي مثال، در اثر من 
نقالي هست، قصه گويي قومي هست و از حكايت پردازي استفاده 
شده است. ظرايف زبان شعر و افسون و جادو و افسانه  با يكديگر 
در هم تنيده شــده اند. مجموعة آن ها هم آغاز يك راه است كه 
به داستان نويسي بومي ختم خواهد شد. آن گونه ادبيات داستاني 
كه ريشــه در گذشتة خود دارد و از ظرفيت هاي جهان داستاني 

امروز هم سود مي برد. 
در اين مــورد يك خاطره بگويم. روزي بــا فرزندم در درمانگاه 
منتظر دكتر بودم. آقايي از من درخواســت عكس يادگاري كرد. 
من هم با روي باز پذيرفتم. احتمال 99 درصد مي دادم كه دليل 
كارش مربوط به چيزي غير از آشنايي اش با دنياي داستان باشد. 
عكس كه گرفت، خودش گفت، علت درخواســتش عالقة او به 
يك شخصيت كارتوني به نام «آپ» بوده است و چون من شبيه 

حنیف: سبك هاي 
داستاني براساس 
مطالعة داستان ها 
تدوین شده اند. اما 
برخي خودشان را 
مقهور سبك مي دانند 
و کوچك ترین تخطي 
از اصول شناخته 
شدة یك سبك 
را عیب مي شمرند 
و بر آن ایراد وارد 
مي کنند
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شــخصيت اصلي (پيرمرد) كارتون بوده ام، لذا مي خواسته چنان 
عكســي داشته باشــد. خب من كه از قبل حدس مي زدم، ولي 
ظاهراً به فرزندم برخورد. من به فرزندم گفتم، ناراحت نباشــد، 
هــر كس به هر دليلي مي تواند ما را به گونه اي در ذهنش تصور 
كنــد. اما مــا در واقع يك نفريم، يك نفر خــاص با ويژگي هاي 
شــخصيتي كه ممكن اســت ديگران در درك آن دچار اشتباه 
شــوند. اثر داستاني من هم همين طور اســت. ضرورت استفاده 
از آن ســاختار خاص هم عالقة من براي رسيدن به يك ساختار 

بومي داستان نويسي متناسب با مضامين بومي است.
 مبناي روایت شــاه عباس در متن داســتان را بازگو 

بفرمایید.
ê حنيف: شــاه عباس يكي از شــاهان ايراني است كه بيشترين 
حجم قصه هاي عامه پيرامون شــخصيت وي شــكل گرفته اند. 
آمارهاي دقيق حضور شــاه عباس را در قصه هاي عامه در كتاب 
«هويت ملي در قصه هاي عامة دورة صفوي» آورده ام. اين شــاه 
هــر چند در زندگي واقعي اش قتل، كــور كردن، تبعيد و زندان 
زيادي بر مخالفان و حتي فرزندان خود روا داشته است، در باور 
عامه، شــاهي بوده كه غم مردمش را مي خورده، در صورت بروز 
ظلم در مملكتش، غذا در گلويش گير مي كرده و برمي خاسته و 
با لباس درويشــي راه مي افتاده بين مردم تا مظلوم را به حقش 

برساند. خود اين امر جذابيتي خاص دارد. 
امروزه شــما مي بينيد كه رئيس محترم قوة قضائيه مي فرمايند 
15 ميليون پرونده حل نشــدة قضايي در كشور داريم. هر كدام 
از افراد خانــوادة اين 15 ميليون نفر بــه گونه اي خود را محق 
مي دانند. برخي شــايد سال ها در پي پرونده اي هستند كه اشارة 
يك مقام مســئول مي تواند براي هميشــه تكليف آن را روشن 

كند. ولي بوروكراســي و اعمال نفوذ، دور زدن 
قانــون، ندانم كاري ظلم ديده و هزار مشــكل 
ديگر باعث شده اســت كه مشكالت همچنان 
الينحل باقي بمانند. حاال تصور كنيد در چنين 
حالتي، صاحب يكــي از اين پرونده ها كه ظلم 
بسيار واضحي هم ديده اســت و نمي تواند در 
مقابــل صاحبان زر و زور و تزوير مقاومت كند، 
متوجه شود كه بزرگ ترين و صاحب نفوذترين 
مقام كشور از نزديك شاهد بي پناهي و ظلم به 

وي بوده است. مي بينيد كه چه مي شود؟
نقال با روايت حكايت شــاه عباس دارد از شاه 
آرمانــي و وضعيت آرمانــي و وضعيت آرماني 
مي گويد. دارد از فاصلة دو دنياي ســيلقاس و 
اصفهان دورة شاه  عباس ســخن مي گويد، اما 
در واقع دارد آرزويي نهفته در دل مردم را بيان 
مي كند. آرزويي كه در قالب حكايت هاي مربوط 
به شاه  عباس خود را نشان داده اند. آرزويي كه 
شايد روزگاري در دل اولين راوي اين قصه بوده 
و نتوانسته است آن را به صورت آشكار بيان كند 
و از ترس،  چنان آرزويي يعني داشــتن شاهي 
دادگر و رساندن مظلوم به حقش و گرفتن داد 
را در قالب حكايتي عاميانه بيان داشته است. 

نويســندة كاله جادويــي و مجســمة مســي 
نيز چند هدف از اين كار داشــته اســت: يكي 
اســتفاده از پيرنگ فرعي اســت كــه خود به 
خــود به داســتان عمق مي بخشــد و به درك 
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بهتر درونماية داستاني كمك مي كند. ديگري 
اســتفاده از قصه هاي قومي است كه پيش تر به 
آن اشاره شد. نشان دادن فاصلة عدالت ادعايي 
فرماندار سيلقاس با عدالت نابي كه در حكايت 
اتفاق مي افتد نيز از ديگر اهداف نويســند براي 
اســتفاده از اين حكايت بوده است. قاضي قصة 
شــاه عباس براي گرفتن مايملك زني فقير با 
زرگر همدســت مي شــود، اما توســط شاه به 
عقوبــت مي رســد. در حالي كــه قاضي جهان 

ســيلقاس،  آرمان خواهي بوده است كه تمام تالش خود را براي 
پاك ماندن مبذول داشته و نتوانسته؛ چون سيستم او را به فساد 
ســوق داده اســت. عدالت در چنان جهاني ممكن نيست و در 
نهايت هم تسلســل اين بي عدالتي ها زمينه ساز بي ثباتي سياسي 
را فراهم مي آورد. هر چند شواهدي ارائه مي شود مبني بر اينكه 
داستان در آخرين سال هاي دورة پهلوي دوم مي گذرد، اما مبهم 
بودن اين امر، بدان معني است كه نويسنده با قرار دادن داستان 
در زمان و مكاني نسبتاً كلي، درصدد بوده كه حرفي كلي بزند و 
مفهومي كلي را بيان كند. هشــداري بدهد از وقوع فاجعه اي كه 

در هر مكاني امكان وقوع آن هست.
 مضمون و درون مایة اصلي این رمان شامل چه مواردي 

مي تواند باشد؟
 ê حنيف: ناممكن بودن انجام اصالحات در شرايط فقدان آزادي 
و حاكميت اســتبداد از اصلي ترين درون مايه هاي رمان به شمار 
مــي رود. البته درونمايه هــاي ديگري هم در داســتان آمده اند 
كه عبارت اند از: امكان تغيير انســان ها و تبديل شــدن آن ها به 
موجوداتي ديگر در شــرايط خاص، غيرممكن بودن رسيدن به 
عشــق و آرمان هاي متعالي در صورت وابســتگي به زر، تنهايي 

انسان و...
 دلیل خوش خوان بودن رمان شــما چیســت؟ قصة 
جذاب آن؟ تلفیق مناســب تکنیك هاي متنوع روایي؟ 

شخصیت هاي آن؟ یا تعلیق شایسته اش؟
 ê حنيف: خوش خوان بودن اين رمان بســتگي به ميزان ارتباط 
خواننده با اثر داستاني دارد. معموالً رمان خوان هاي حرفه اي آن 
را خوش خــوان تلقي كرده اند، ولي به ويــژه 30 صفحة اول آن 
داراي پيچيدگي هايي اســت كه امكان دارد مطالعة آن را براي 

حنیف: ناممکن بودن 
انجام اصالحات 
در شرایط فقدان 
آزادي و حاکمیت 
استبداد از اصلي ترین 
درون مایه هاي رمان 
به شمار مي رود
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بسياري مشكل كند. پاسخ اين سؤال را شما بايد بفرماييد.
 گزینش اسامي خاص سپنتا )پارسایي، فروتني و مظهر 
عشق( و خستوان )اقرارکنندگان( چگونه صورت پذیرفته 

است؟
ê حنيف: حتماً داليلي براي انتخاب اســامي داشــته ام؛ داليلي 
كه حاال يادم نيســت. ولي از نظر فني در نظر داشته ام كه براي 
احتراز از اشــتباه، نام ها با حروفي متفاوت آغاز شــوند. تا از هم 
متمايز باشند و الگوهاي صوتي متفاوتي داشته باشند. همان گونه 
كه بزرگان داستان نويسي گفته اند، نام هاي تك بخشي و متداول، 
براى شــخصيت هاى پيچيده مناسب نيســتند و خواننده از آن 
نام ها انتظارات مهمى ندارد. لذا، در انتخاب نام ها از نظر فنى به 
اين موضوع هم توجه داشته ام. شخصيت ها در طول زندگى شان 
نام هــاى مختلفى دارنــد، و ... اما به هر حــال زمينة فرهنگى، 
اقتصادى و جغرافيايى هم در انتخاب نام تأثير داشــته است كه 
در اينجا خيلى واضح نيست. يعنى همان قدر كه سيلقاس دور از 
ذهن است، ميرزمان و خستوان  هم دور از ذهن به نظر مى رسند. 
احتماالً در تناســب اين نام ها با دقت عمل كــرده ام. ولى واقعاً 
هرچند داليل دقيق انتخاب نام ها يادم نمى آيد، از معناهايى كه 
فرموديد، معلوم است كه به نوعى تمثيل و داستان هايى كه نام ها 
با خود دارند توجه داشته ام. شايد هم تا حدودى معناهاى اسامى 

را هم در نظر داشته ام.
 ایدة ارتباط این رمان با متون گذشــتة فارسي چگونه 

شکل گرفته است؟
ê حنيف: من آغازگر اين راه نيســتم. پيش از داستان نويســان 
ايرانى هم غيرايرانى ها بيشــتر از ما از متون گذشتة خودشان و 
متون گذشــتة فارسى براى نگارش داستان استفاده كرده اند. اما 

من با روشى هدفمند در صدد تلفيق مضمون ها 
و فنون داستان نويسى مدرن و قصه گويى كهن 
برآمده ام. اينكه چقدر موفق بوده ام، هنوز پاسخ 
به آن زود اســت، اما راهى اســت كه در پيش 

گرفته ام و اميدوارم روزگارى تثبيت شود.
 کهــن الگوهاي بــه کار رفته در رمان 
کدام اند؟ مــا به ازاي آن هــا را در متن 

مي توان شناخت؟
ê حنيف: هيچ نويسنده اى نيست كه بتواند ادعا 
كند از كهن الگوها يا از آثار داســتانى ديگران 
تأثير نپذيرفته است. منتها اين تأثيرات همواره 
مستقيم و آشكار نيست. موضوعات و تصاويرى 
كــه دائمــاً در داســتان هاى مختلــف تكرار 
مى شــوند، به طور طبيعــى مى توانند به دنياى 
داستانى هر كسى رسوخ كنند. براي مثال خود 
من وقتى رمان كاله جادويى و مجســمة مسى 
را مى نوشتم، به هيچ كهن الگويى توجه نداشتم. 
اما حاال كه ســؤال فرموديد، دارم به پنج تا از 
كهن الگوهاى رايج داســتانى نگاه مى كنم (به 
نقل از كتاب راهنماى عملى رمان نويســى، اثر 
جورج گرين و ليزى كريمر، ترجمة پدرام لعل 
بخش و ابوذر تشــكرى، تهــران، افراز، 1392: 
52) و مى بينم از پنجمين كهن الگو اســتفاده 

كرده ام. 
در ايــن كهن الگــو، يك شــخصيت بــا نوعى 
جراحت جســمانى، عاطفى يا روان شناختى در 

حنیف: هیچ 
نویسنده ای نیست 
که بتواند ادعا کند 
از کهن الگوها یا از 

آثار داستانی دیگران 
تأثیر نپذیرفته است
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داســتان حضور دارد كه ايــن جراحت او را از 
تبديل شدن به شخصيتى كه مى تواند باشد، باز 
مى دارد. در رمان من هم سپنتا در واقع داراى 
هميــن جراحت عاطفى اســت. او زخم خوردة 
شرايط زيستى خويش است: پدرى دائم الخمر 
داشته است، خانوادة  مادرى او را طرد كرده اند، 
مردم مادر او را بدكاره مى دانند و .... در چنين 
شــرايطى ســپنتا مى خواهد بندهاى پيرامون 

خود را بركند، اما با مشكالتى روبه رو مى شود.
ردپــاى برخى ديگــر از كهن الگوهاى رايج نيز 
در برخى داســتان هاى فرعــى اين رمان ديده 
مى شــود؛ كهن الگوهايى چون: نزاع خانواده اى 
بر سر مســئله اى كه هويت آن هاست؛ ترس از 
نوعى ناپاكى كه ممكن اســت نژادى، جنسى، 
جســمى يا اجتماعى باشــد؛ كودكى در حال 
رشــد كه خانواده اش دچار مشــكل مى شود؛ 
مانعى عظيم و غيرشــخصى در برابر شخصيت 
اصلى داستان؛ و .... جالب است كه الگوى سفر 
شخصيت داســتان در اين رمان ديده مى شود، 
ســفر از كودكى به بزرگ ســالى و از خامى به 
خامــى ديگر. اما همة اين هــا اگر با من همراه 

بوده، در ناخودآگاه من بوده است. 
حاال كه بحث به اينجا كشــيده شد، بد نيست 
بگويم كه در جايى خواندم، الهام چيزى نيست 
مگر تداعى معانى آثارى كه فرد خوانده اســت. 
يعنى ايشــان معتقد بود كه نويسنده رمانى را 

مى خواند، از گوشه اى از رمان تأثير مى پذيرد و هنگامى كه خود 
او در حال نوشــتن است، ذهنش در جســت وجوى يافتن معنا، 
تصوير، شــخصيت، حادثه و .... براى ادامة داستان است. تمركز 
روى هميــن موضوع باعث نقب زدن ذهن به ناخودآگاه و يافتن 
معانى نهفته و تأثير پذيرفته از داستان هاى قبلى مى شود. از نظر 
وى، به اشــتباه به اين حالت الهام گفته مى شود. به نظر مى رسد 
در اين باره جاى بحث بيشتر باشد. ولى مى خواهم بگويم با وجود 
احتمال تأثيرات غيرمســتقيم، كاله جادويى و مجسمة مسى و 
اغلب آثار من معموالً بدون طرح دقيق اوليه نوشــته شــده اند. 
آنچه در آغاز كار بيشتر اهميت دارد، وجود شخصيت هايى قوى 

و كشمكشى تأثيرگذار است.
 تفاوت ها و شــباهت هاي این اثر با سایر آثار داستاني 

شما چیست؟
ê حنيــف: از نظر موضــوع، فكر مى كنم نوشــتن از موضوعات 
سياســى (جنگ، دفاع مقدس، انقالب و...) پاية اصلى عالئق مرا 
تشــكيل مى داده اســت. با اين حال، تا قبل از اين اثر، رئاليسم 
اجتماعى ســبك آشناى من بوده است. ولى از اين اثر به بعد، به 
سمت اســتفاده از عناصر رئاليسم جادويى گرايش پيدا كرده ام. 
همچنين از داســتان سنتى به داســتان مدرن پيش رفته ام. از 
نظر مضمونى نيز با توجه بــه تجربه هاى تازة زندگى، تغييراتى 
داشته ام. تجربه هاى تازه انســان را چنان مبهوت خود مى كنند 
كه گويى تازه متولد شــده اى و تازه چشم به يك دنياى تازه باز 
كرده اى. طورى كه شايد با خودت بگويى اين دنيايى نيست كه 

تا حاال من مى شناختم.
 اميدوارم شــما هرگز دچــار چنين بهتــى در زندگى خودتان 
نشــويد. ولى من در سال هاى اخير بارها مبهوت شده ام. هرچند 

حنیف:  از نظر 
موضوع، فکر می کنم 
نوشتن از موضوعات 
سیاسی )جنگ، دفاع 
مقدس، انقالب و...( 
پایة اصلی عالئق 
مرا تشکیل می داده 
است. با این حال، 
تا قبل از این اثر، 
رئالیسم اجتماعی 
سبك آشنای من 
بوده است
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وقتى آرام شده ام، بر شيطان لعنت فرستاده و براى انتخاب راهى 
فرهنگى خوش حالى كرده ام. اما صادقانه بايد اعتراف كنم، گاهى 
آن قدر فشــار روى من زياد بوده است كه با خودم فكر كرده ام، 
اگر مثًال در 30 ســال پيش پيشنهاد شغلى سياسى را پذيرفته 
بودم و به دنبال داستان نويســى نرفته بــودم، امروز اين قدر در 
جامعــه بى پناه نبودم. البته خداوند پناه اصلى ماســت، منظورم 
بى پناهى در دنياى انســانى اســت؛ تنهايى در ميان انسان هايى 
كه مى توانند مشــكالت انسانى را حل كنند. اين ها را يك اتفاق 

براى من رقم زد.
 االن قانون ظالمانه اى در شهردارى ها وجود دارد كه خودشان به آن 
در اصطالح «فريز شدن» مى گويند. منظورم آن دسته از خانه هايى 
اســت كه در طرح فضاى سبز، خيابان و مانند آن قرار دارند، اما در 
اولويت شهردارى نيستند. اين يعنى ملك شما فريز شده است. نه 
مى توانى تعمير كنى، نه بفروشى، نه با آن وام بگيرى. و واى بر كسى 
كه مثل من بدون اينكه بداند، ملكش يكباره فريز  شود. درحالى كه 
آن را فروخته و با پولش آپارتمانى خريده، خريدار ملك فريز شده را 
پس داده است و تو مانده اى و صدها ميليون تومان بدهى. و تازه در 
اين دنيا بايد بروى پيش فالن كس كه قبًال وزير فرهنگ بوده و حاال 
در شوراى شهر و برحسب وظيفه بايد بتواند درد يك اهل فرهنگ 
را درك كند، و ببينى كه نفســش از چه جاى گرمى بلند مى شود: 
«وكيل بگير!» آدم ياد ماری آنتوانت مى افتد: «نان ندارند بخورند، 

خب بيسكويت بخورند!» 
البته كسانى بوده اند مثل مثًال دو تا آقا مجتبی كه شاكرانه و از 
سر رحمانيت محبت كرده اند، اما هر كس جرئت مى كند قدمى 
بردارد، حرفش خريدار ندارد. هركس ظاهراً حرفش خريدار دارد، 
اهل قدم برداشــتن نيست. خب در چنين شرايطى تو نمى توانى 

با همان ادبيات گذشــته بنويسى. اين است كه 
داستانت متفاوت مى شود. چنين شرايطى حتى 
در انتخاب واژه هاى تو هم تأثير مى گذارند. خدا 
را شــكر كه ايمان به بزرگى خود او بزرگ ترين 
آرامش دهندة دل هاى امثال ما شــده است. از 
ســوى ديگر، گرايش به مطالعة آثار عرفانى را 
زياد مى كند. شايد اين هم بهانه اى براى ايجاد 
پيوند ميان خرق عادات، نيت خوانى و هزار كار 
شــگرف متون عرفانى و ادبيات داستانى امروز 

قرار بگيرد.
  آیا این اثر رمان انقالب اســالمي تلقي 

مي شود؟
 ê حنيف: من پيش تر دربارة داســتان سياسى 
و داســتان انقــالب بحث مفصلى داشــته ام و 
رمان هاى فارســى با موضوع انقالب را در سه 
بخش طبقه بندي كرده ام: رمان انقالب اسالمى، 
رمان انقــالب با گرايش به نقد يا طرف دارى از 
گروه هاى چپ، و رمــان انقالب با حضور همه 
گروه هــا كــه در عين حــال، مى تواند هدفش 
پرداختن به مفاهيم كلى دربارة انقالب باشــد. 
رمان كاله جادويى در ردة سوم اين رمان ها قرار 
مى گيرد. يعنى دربارة انقالب است، گرچه نفس 
قدرت را بررسى مى كند و به جامعة استبدادزده 
مى پردازد. امــا چون فاقــد ويژگى هاى رمان 
انقالب اســالمى اســت، در اين راستا تعريف 
نمى شــود. هرچند در كليات تقريباً تضادى با 
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اصول انقالب اسالمى ندارد.
 ایدة اولیة این رمان چگونه در ذهن شما 
شکل گرفت؟ شــخصیت هاي قصه چطور 

پیدا شدند و جان گرفتند؟
ê حنيف: عرض كردم كه بــا ديدن قهوه خانة 
مخروبة سيلقاس و شنيدن داستان زنى كه قبل 
از انقالب قهوه چــى آن بود، بذر اوليه در ذهن 
من كاشته شد. اما شــخصيت ها به تدريج پيدا 
شــدند و در سال نهايى نوشتن، شكل كامل به 

خودشان گرفتند.
 مراحل و فاصلــة زماني از ایدة اولیه تا 
نوشــتن قصه و رسیدن به شکل نهایي را 

براي خوانندگان بازگو فرمایید.
ê حنيف: جرقة اوليه بى گمان بيش از 10 سال 
پيش از خلق داســتان در ذهنم زده شد. ولى 
ابتــدا فقط به عنوان يك كنجــكاوى بود و بعد 
كم كــم جنبة داســتانى به خــودش گرفت. با 
اين حــال طرح آن در آخرين ســال هاى عمر 
كارمندى من، به عنوان پژوهشــگر در ذهنم پا 
گرفت و بالفاصله بعد از بازنشســتگى، به عنوان 
اوليــن كار تمام وقت و حرفه اى نوشــتن آن را 
در دســتور كار قرار دادم. شــايد دو سال كار 
غيرمداوم و نزديك به يك سال كار مداوم الزم 
بود تا اين اثر جان بگيرد و متولد شــود. البته 
وقتى داشــتم اثر را مى نوشــتم، مسئول توليد 
«عصر داستان» در آن زمان، يعنى آقاى پرویز 

شیشه گران، خواســت كارم را به «انتشــارات عصر» داستان 
بدهم. من هم باكمال ميل پذيرفتم و كارشناسان اين دفتر، مثل 
آقايان سمیعی و خسروشاهی هم نظرات خوبى داشتند كه در 

تقويت كار مؤثر افتاد.
 ضمن بازگو کردن چکیده اي از قصة داستان- که شنیدن 
آن از زبان و بیان شما خوش تر است- بفرمایید مهم ترین 

علت نوشته شدن این رمان توسط شما چیست؟
 ê حنيف: فرماندار جديد شهرى به نام سيلقاس با حكم فرماندارى و 
با لباس مبدل وارد شهر مى شود. پيش تر درگيرى هايى گزارش شده 
و شــهر در آستانة وقوع شورش توصيف شده است. فرماندار جديد 
به همراه مشــاورش و براى بررسى علل نارضايتى مردم، مى كوشد 
در لباس گدايان با مردم روبه رو شــود، اما مى بيند كه در اين شهر، 
فســاد تا جايى پيش رفته كه حتى انجام گدايى بدون دادن رشوه 

امكان پذير نيست. اين تازه آغاز داستان است.
 دربارة مهم ترين علت نوشته شــدن اين رمان هم خيلى حرف ها 
مى توان زد. ولى شــايد براى برخى آثار به كار بردن اصطالح گوش 
دادن به نداى درون مناسب تر باشد. براى من نوشتن كاله جادويى 
و مجســمة مسى اين گونه بود. از يك زمانى حس كردم كه اين اثر 
بعد از گذر از تجربه ها و رسيدن به معانى تازه در زندگى براى من به 
يك وظيفه مبدل شده است. وظيفه اى كه بايد به سرانجام مى رسيد 
و خدا را شكر كه به سرانجامى درست رسيد. اين شعار نيست، چون 
من بهتر از هر كســى مى دانم كه كدام كتاب ها را به سوداى كدام 
داليل نوشــته ام. در واقع نوشــتن اين اثر هم زمان شد با پيشنهاد 
مديريت يك كار تحقيقاتى يك ساله كه چند 10 ميليون تومان را 
عايدم مى كرد، اما من از ميان اين دو، خلق كاله جادويى و مجسمه 
مسى را انتخاب كردم. گمان نمى كنم معامله اى از اين پرسودتر را 

حنیف: جرقة اولیه 
بی گمان بیش از 10 
سال پیش از خلق 
داستان در ذهنم 
زده شد. ولی ابتدا 
فقط به عنوان یك 
کنجکاوی بود و بعد 
کم کم جنبة داستانی 
به خودش گرفت
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در عمرم انجام داده باشم.
 بناي رابطة عاشــقانه منحصربه فرد اين قصه «نرسيدن 

است» يا «رسيدن»؟
ê حنيف: اصطالح منحصربه فرد براى من جالب اســت. به واقع 
همين طور هم هســت. عشق ســپنتا به مارگریتا در واقع قصة 
نرسيدن است؛ قصة همة ســپنتاهايى كه قربانى بدهكارى هاى 
خودشــان مى شوند. اين نرســيدن به مادر هم سرايت مى كند. 
در ايــن داســتان، عشــق لطيف مــادر و مهربانــى او و رنج و 
ازخودگذشــتگى اش را شاهد هســتيم. اما به يكديگر نرسيدن 

سپنتا و مارگريتا اين زن را هم به عذاب دچار مى كند.
 سهم تجربة زیستة شما در این متن خواندني چقدر و 

چگونه است؟
ê حنيف: واقعيت اين اســت كه نويسنده با اغلب شخصيت هاى 
داســتانى اش به گونه اى آشــنايى دارد. اين آشنايى مى تواند در 
قســمت هاى آغاز يا انتهايى يك طيف قــرار بگيرند؛ مقدارى را 
در واقعيت و بقيه را در خيال. ولى داســتان زندگى من آن قدر 
شنيدنى و غيرقابل باور است كه بخش هاى زيادى از آن را مى توان 
با كمترين تغييرات به صورت داســتان تعريف كرد؛ داستان هايى 
كه در خودشــان طنزى عميق را نهفته دارند. داســتان هايى از 
درآميختن ســاده دلى و صداقت، بى دانشى و پرادعايى، گذشت 
و حماقت، و ... من ســپنتا بوده ام و پاس عشــق ندانسته ام. من 
آموزگار بوده ام و با نصرت ها درگير شــده ام. با رئيس پاسگاه ها 
درافتاده ام و من .... شــايد روزى جزئيات ســهم اين تجربه هاى 

زيسته را برشمردم، ولى فعًال به همين اشاره بسنده مى كنم.
  شخصیت ها و حوادث ما به ازاي بیروني دارند؟

ê حنيف: همة شخصيت ها و حوادث تلفيقى هستند. مثًال من و يكى 

از دوستانم به نام محمود میری در سال هاى اول 
انقالب در روستاهاى اطراف بروجرد و ازنا آموزگار 
بوديم. ايشــان شخصيت منحصربه فردى بود كه 
در خــالل دورة آموزگارى به جبهــه رفت و در 
«عمليات حاج عمران» مفقود االثر شد. بعد معلوم 
شد كه زخمى و اسير شده  است. شخصيت اصلى 
رمــان قفس من همين محمــود ميرى بود. اين 
دوست فداكار و خوب من در رمان كاله جادويى 
هم حضــور دارد، منتها حضورش در قالب برخى 
شخصيت ها تكثير و تقسيم شده است. رشادتش 
در وجــود نقال، توانايى هــاى خارق العاده اش در 
وجود ميرزمان و صداقت و سادگى اش در وجود 
ســپنتا. بخشى از وجود سپنتا خود من هستم. و 
همين طور دربارة ديگر شــخصيت هاى داستانى. 
حتى دربارة مكان ها و فضاها و حوادث داســتانى 
هــم مى توانم جزءبه جزء توضيح بدهم و ســهم 
تخيل و واقعيت را در هر كدام مشخص كنم. اما 
در مجموع هيچ كدام نمود كاملى در دنياى بيرونى 

ندارند.
 آیا براي اقتباس از این رمان به شــکل 
به  پیشنهاد خاصي  آن،  مانند  و  فیلم نامه 
شما شده  است؟ این متن قابلیت فیلم نامه 

شدن را درون خود داراست؟
 ê حنيف: خير. اصوالً اقتباس در سينماى ايران 
امرى مغفول اســت. اين متــن قابليت تبديل 

شدن به اثرى تصويرى را دارد.

حنیف: واقعیت این است 
که نویسنده با اغلب 

شخصیت های داستانی اش 
به گونه ای آشنایی دارد. 
این آشنایی می تواند در 

قسمت های آغاز یا انتهایی 
یك طیف قرار بگیرند؛ 

مقداری را در واقعیت و بقیه 
را در خیال
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  انتخاب این اثر در «جشــنوارة شهید 
حبیب غني پور» چه حس و اندیشه اي در 

شما برانگیخته است؟ 
ê حنيف: اول يادى كنم از مرحوم امیرحسین 
فردی. واقعاً هم «جشــنوارة داستان انقالب» 
و هم «جشــنوارة شــهيد غنى پور» براى من 
يادآور نام ايشــان است. بخشــى مهم از وجود 
چنين افرادى را بايد در نويسندگان بى شمارى 
پيــدا كرد كه طى ســال هاى متمــادى و در 
دورة نوقلمى با ايشــان در ارتباط بوده اند. اگر 
اشتباه نكنم، مرحوم فردى از طريق نامه و يك 
صفحه مربوط به نامه هاى رســيدة خوانندگان 
در يــك مجله يا روزنامه اى، مشــغول آموزش 
داستان نويسى بود. از اين دسته نويسندگان كم 
داريم.خداونــد رحمت كند. در طيف هاى ديگر 
هم كســى مثل مرحــوم هوشنگ گلشیری 
اين گونه بوده اســت. وقت مى گذاشته اند براى 
عالقه منــدان و اهالى فن. خــود من چنين از 

خودگذشتگى را ندارم. 
اين را گفتم تا بگويم جشــنوارة شهيد غنى پور 
بدون حضــور مرحوم فردى چيــزى كم دارد 
و اميــدوارم روح بلنــد آن مــرد كمــك كند 
كه اســتقالل، حساســيت، جديــت، تأكيد بر 
مؤلفه هــاى ناب ادبى و دخالت ندادن نســبى 
جهت گيرى هاى سياسى و انديشه هاى انتخاب 
شــونده در انتخاب اثر ـ كه در جشــنواره هاى 

چپ و راســت و دولتى و روشــن فكرى كما بيش جريان داردـ 
به عنوان روح جشنواره زنده بماند. 

 انتخاب اثر من ـ با وجود اينكه پيش تر رمان «قفس» من رمان 
برگزيدة همين جشــنواره شــده بودـ حالوتى ديگر داشت. زيرا 
سواى جايگاه جشــنواره و ارزش آن، رويكرد داوران در انتخاب 
كاله جادويى و مجســمة مســى خودش حكايتى ديگر داشت. 
خود شــما آقاى شجاعی، داستان مرا خوانده ايد. به  يقين شما 
هم براى قرار دادن آن در رديف آثارى در راســتاى رمان انقالب 
اســالمى، ترديدهاى جدى داريد، و انتخــاب چنين موضوعى 
از ســوى داوران، يعنى داشــتن همان دغدغه هــا. يعنى اينكه 
آفت هميشــه هست. يعنى آســيب فقط مربوط به انقالب هاى 
ديگران نيســت. يعنى انقالب به حراســت نياز دارد تا از مسير 
عدالت خواهانه و ظلم ســتيزانة خود خارج نشود. يعنى انسان در 
كنار قدرت، مى تواند دچار تغييرات شــگرفى شــود و... و همة 
اين ها باعث حيرت من شــد، منتها اين بــار حيرت از زاويه اى 

ديگر.
 رنج ها و لذت هاي تولد این اثر در روح و روان شــما، 
سخت ترین  است؟  متجلي  به خصوص  لحظه هاي  درکدام 

مرحلة نوشتن این متن کدام بخش آن بوده است؟
ê حنيف: االن براى من لذت بخش ترين بخش اين رمان در رمان 
تازه ام تجلى يافته اســت؛ در رمانى كه اميدوارم امســال منتشر 
شــود. همان آموزگارى كه روى دســتان راننده زورگو (نصرت) 
بلند مى شــود، به يكى از شــخصيت هاى اصلى داستان تبديل 
مى شــود. وقتى نمى تواند با رئيس پاســگاه در بيفتد، با او كنار 
مى آيد. خود من و آقــاى ميرى هم در واقعيت زندگى خودمان 

حضور پيدا مى كنيم.

حنیف: یادی کنم از 
مرحوم امیرحسین 
فردی. واقعاً هم 
«جشنوارة داستان 
انقالب» و هم 
«جشنوارة شهید 
غنی پور» برای من 
یادآور نام ایشان 
است
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دربارة ســخت ترين مرحلة نوشتن هم بايد بگويم، اصوالً نوشتن 
براى من سخت نيســت؛ هيچ مرحلة آن. شايد تا داستان شكل 
و قــوام بگيرد، ناخودآگاه كم كارى و يــا تنبلى كنم، ولى بعد از 
آن نوشتن براى من كارى است لذت بخش و گاهى متأسفانه به 

كارى شبانه روزى تبديل مى شود.
 خوانندة خوب داستان و رمان چه ویژگي هایي باید دارا 

باشد؟
 ê حنيف: فكر مى كنم اين يك رابطة دوطرفه باشد. يعنى داستان 
خوب، خوانندة خوب هم پيدا مى كند. خوانندة بد و خوب امرى 
نسبى است. ولى همين قدر كه در اين جهان كسى كتاب دستش 
بگيرد، خــودش يعنى كه خيلى از ويژگى هــاى خوبى را دارد. 
برداشت از داســتان هم مى تواند به اندازة تعداد خوانندگان  هم 

اتفاق بيفتد.
 آیا شــما به جهان داســتان معتقدید؟ منظور از خلق 
جهان داســتاني ویژه در هر رمان چیست؟ این اتفاق در 

اثر شما افتاده است؟
ê حنيف: اگر منظور شــما را درســت دريافت كرده باشــم، هر 
داســتانى يك جهان ويژه براى خودش دارد؛ جهانى كه ممكن 
اســت نمونــه آن را روى زمين پيدا نكنيم. بــراي مثال، جهان 
داستان هاى رئاليسم جادويى با جهان داستان هاى سوررئاليستى 
متفاوت اســت. يا جهان داســتانى يك داستان كودكانة فانتزى 
با جهان داســتانى يك داســتان واقع گرايانه متفاوت است. اين 
جهان داســتانى را منطقى مى سازد كه نويســنده با استفاده از 
آن ها رابطة شــخصيت ها را رقم مى زنــد. در رمان كاله جادويى 
و مجســمة مســى از همان ابتدا، رد پاى حوادث غيرطبيعى و 
رويدادهاى جادويى در داســتان ديده مى شود. بعد شيوة زيست 

مادر ســپنتا و رنگ كردن ســرش و پير نشان 
دادن خودش، زمينه هاى ديگرى از ورود به اين 
دنياى غيرطبيعى است. حتى سفر ميرزمان به 
هند و تســلط وى بر علوم غريبــه هم در اين 
جهان داستانى معنا پيدا مى كند. در اين جهان، 
فرهنگ، تاريخ، ادبيات كهن، افسون و جادو هم 
جزئى از جهان داستانى شــده اند. همة اين ها 
هــم در كنار بســترى از واقعيت رخ مى دهند. 
اگر نتوانستم خوب توضيح بدهم، دليلش عدم 
درك همين اصطالح جهان داستانى بوده است.

 نقش تخیل خواننــده در خوانش یك 

محمد مهدوي شجاعي

حنیف: جهان 
داستانی یك داستان 

کودکانة فانتزی با 
جهان داستانی یك 
داستان واقع گرایانه 

متفاوت است
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رمان چیســت؟ تخیل شخصي سودمند 
است یا غیرشخصي با التذاذ هنري؟

ê حنيف: به نظر من تا وقتى خواننده با نويسنده 
و مطالب او احســاس يگانگى در تجربه نكند، 
نمى توان اطمينان حاصل كرد كه نويسنده در 
كارش موفق بوده است. اين يگانگى تجربه هم 
بيشتر به مسائل مشترك انسانى بازمى گردد نه 
جغرافيا و اقليم. من در متروى پاريس به كسى 
برخورده ام كه با وجود ناهم زبانى، با او احساس 
يگانگى در تجربه كرده ام. انسانى كه مثل خود 
من حاضر بود از كارش بزند، پياده شــود و تو 
را از مسير درست هدايت كند. يا در آمستردام 
با انسان هايى برخورد كرده  ام كه از نظر سادگى 
و عــدم تفاخر مثلشــان خيلى كــم در ايران 
پيدا مى شــود. در عوض پزشــكى را در همين 
مملكت ديده ام كه حاضر بوده  اســت يك عمل 
جراحى غيرضرورى را فقط به ســوداى درامد 
بيشتر انجام دهد. در همين حال، پزشكى ديگر 
را مى شناســم كه گرچه اهل اصفهان اســت، 
سال هاســت به يكى از مناطق لرســتان رفته 
و مشغول طبابت شده اســت و هميشه هم از 
سوى همكارانش سرزنش مى شنود كه: چرا نرخ 
را پايين نگه داشــته اى؟ اين ها يعنى مشترك 

بودن تجربه هاى زيسته.
 البته با كمى تغيير، در جايى ممكن است كسى 
براى كمك مجبور شود از مترو پياده شود، در 

جايى ديگر از االغ و اســب. اصل همان احســاس يارى  رساندن 
اســت. در جايى ممكن اســت به داشتن پاســپورت غيرايرانى 
تفاخر كنند، در جايي ديگر، به داشتن يك بز اضافه. هيچ فرقى 
نمى كند. نوشــتن از همين احساس مشترك مهم است. نوشتن 
به گونــه اى كه بتوانى روى نقاط احساســى مخاطبت انگشــت 
بگــذارى و او را تكان بدهى تا بگويد: «دقيقاً همين احساســى 
اســت كه من داشتم.» به همين خاطر اســت كه مثًال ما وقتى 
اثرى از يك نويسندة آمريكاى التين را مى خوانيم، با اينكه شايد 
با تاريخ جهان داســتانى نويسنده آشــنا نباشيم، اما باشخصيت 
داستانى احســاس هم ذات پندارى مى كنيم. گاه مى گوييم، اين 
همان احساســى است كه من هم داشــتم. يا اگر من هم بودم، 
همين كار را مى كردم. بعد از اين هم نوع داســتان بسته به نوع 

مخاطب و ميزان تبحر او و مطالعة او متفاوت است. 
اما در مجموع خوانندة حرفه اى امروزى بايد همراه اثر به كشف 
بپردازد تا راضى شــود. داســتانى كه همه چيز را براى خواننده 
مهيا سازد، به درد او نمى خورد. خواننده نه تنها همراه نويسنده 
به قدرت خيال خود اجازة جــوالن مى دهد كه همراه او نيز در 
كشف زواياى پنهان داســتان و خلق دوبارة آن شركت مى كند. 
البته همة اين ها در نوشــتن براي مخاطب حرفه اى است. من بر 
اين باور نيستم كه تنها بايد از اين دست كتاب ها نوشت. بسيارى 

از خوانندگان به خواندن آثار ساده تر نياز دارند.
 چگونه مي توان از ادبیات داستاني خوب لذت برد؟

ê حنيف: حاال مى توان فهميد چرا برخى سياســتمداران دربارة 
هر موضوعى حرف مى زنند. نزديك بود به اين ســؤال هم پاسخ 

بدهم.
 در آفرینش این رمان بر کدام یــك از نقش هاي ویژة 
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نویسنده تأکید داشته اید: داستان گو؟ آموزگار؟ افسونگر؟
ê حنيف: فكر مى كنم اگر توانســته باشم نقش داستان گويى را 
خوب انجام داده باشم، آن دو نقش ديگر هم قابل تأمل خواهند 
شد. از اين رو با اينكه كاله جادويى و مجسمة مسى را در درجة 
اول رمان انديشه دانسته اند، ولى به نظر من نقش داستان گويى 

و سرگرم كنندگى آن پررنگ تر بوده است.
 این رمان با توجه به اینکه اکنون بنیاد ادبیات داستاني 
)عصر داستان( رماني چاپ نمي کند، چه سرنوشتي پیدا 
خواهد کرد؟ آیا به ناشــر دیگري براي تجدید چاپ آن 

مراجعه کرده اید؟
ê حنيف: «بنياد شعر و ادبيات داستانى ايرانيان» اين اثر و اغلب 
آثارش را به «انتشــارات علمى فرهنگى» واگذار كرده است. اين 
رمان  هم در همين انتشارات مراحل چاپ دوم را مى گذراند. اما 
به خاطر تعطيلى انتشــارات عصر داستان، به اغلب آثار داستانى 
لطمه وارد شــد و همة آن ها يكى دو ســال از چرخة انتشار جا 

ماندند.
 بعضي معتقدند اکنون دوران فطرت رمان نویســي در 
ایران سپري مي شود. شما به عنوان یك نویسنده، محقق 

و پژوهشگر ادبیات داستاني این ادعا را مي پذیرید؟
 ê حنيــف: اين بحث مفصلى اســت كه پاســخ دقيق به آن  به 
مطالعه و نظرســنجى، و مراجعه به آمار و ارقــام نياز دارد. من 
دلم نمى خواهد اين ادعا را باور كنم، ولى بايد داليل را شــنيد و 

عميق تر دربارة آن صحبت كرد.
 آیا اکنون مشــغول نگارش رمان دیگري هستید؟ اگر 

بله، عنوان و موضوع آن چیست؟
ê حنيف: رمان «دختر سرهنگ» را نوشته ام كه از دل رمان كاله 

جادويى و مجســمة مســى بيرون آمده است. 
البته ناشــر فيپاى آن را با هميــن نام گرفته 
اســت، اما قرار بوده نامش را تغيير بدهد. هنوز 

خبرى از انتشار آن نيست.
 در پایان اگر سخن ناگفته و الزمي است 
بفرمایید. از فرصتي که در اختیار ما قرار 
دادید بسیار سپاس گزار و ممنونیم.  موفق  

باشید!
ê حنيف: من هــم از اينكه براى خواندن رمان 
كاله جادويى و مجســمة مسى وقت گذاشتيد 
و سؤال هاى كارشناســانه و خوبى در اين باره 
مطرح فرموديد، سپاس گزارم. بايد اعتراف كنم 
كه حاال بر اثر غور در اين ســؤال ها بخشــى از 
فرايند خلق اين رمان برايم روشن تر شده است.

 



جهان داستان
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تصميم داشتيم برويم سراغ كسى كه ناصر کاظمی را تا فرماندارى 
اســكورت كرده بود. پيدايش كرده بوديــم؛ ناصح آبنوس. باهاش 
قرار هم گذاشــته بوديم، اما مجبور شــديم برويم تهران. اســتاد 
روزنامه نگارى مــان ورقه ها را گم كرده بــود. بايد مى رفتيم و دوباره 

امتحان مى داديم. 
همه ُغر مى زدند كه آمادگى نداريم و چه و چه! استاد هم با شوخى 

و خنده جواب مى داد و دائم تكه كالمش را تكرار مى كرد.
ـ صبر چيز خوبى است! 

وقتى سؤال ها را دادند، معلوم شــد همان سؤال هاى امتحان قبلى 
است. فقط مى خواســتند ما ورقه اى داشته باشيم. همه خوش حال 
بودند و او مى گفت اين نتيجة صبر است. حاال حرف استاد مصداق 
هم پيدا كرده بود. من كه خيلى راضى بودم. نيم ســاعته جواب ها را 
نوشتم و ورقه ام را دادم. كســى نبود كه ناراضى باشد. استاد عالوه 
بر حال اساســى اى كه داده بود، قول داد سه نمره هم براى جبران 
زحماتمان بدهد. بعضى از بچه ها به شــوخى مى گفتند، ســه نمره 

طلبمان. استاد هم نه نگفت. به نظر من امتحان خاطره انگيزى بود.

پيكان مدل 60
مصطفي خرامان

بريدة رمان
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روژان هم خوش حال بود. بعد از امتحان بايد برمى گشتيم خوابگاه. 
براى روز بعد بليت گرفته بوديم. خوابگاهمان نزديك هم نبود، ولى 
مى خواستيم  ناهار برويم رستوران. روژان هوس پيتزا و سيب زمينى 
تنورى كرده بود. از اين سيب زمينى هايى كه درسته كبابش مى كنند. 
همراه سس و مخلفات. من هم بدم نمى آمد، ولى روژان عاشقش بود. 

بايد تا خيابان شریعتی، نزديك «حسينية ارشاد» مى رفتيم.
ميدان انقالب سوار خطى هاى سيدخندان شديم و از آنجا بايد با يكى 
از شخصى هاى مسافركش مى رفتيم كه داد مى زدند: مستقيم، دولت، 
تجريش. تاكســى هاى زرد دربستى مى بردند و اگر مسافركش هاى 

شخصى نبودند، مردم بيچاره مى شدند.
سوار پيكان آقايى شديم كه خودش و ماشينش يك جور غريبى بامزه 
بودند. سن ماشينش بيشتر از 30 و سن خودش بيشتر از 60 بود، اما 
هر دو خيلى تر و تميز و مرتب بودند. ماشين  را انگار از توى زرورق 

در آورده بودند. 
روي صندلي عقب دوتا آقا نشسته بودند. من هم نشستم كنارشان 
و روژان را فرستادم جلو. روژان مى گفت: «عقب را هم بايد دو نفرى 
كننــد. بعضى آقايان اصًال مالحظه نمى كنند. اگر از من بپرســند، 

مى گويم اكثر مردها مالحظه نمى كنند.» 
سر همت آن دو نفر پياده شدند. به روژان گفتم: «بيا عقب!»

او بدون اينكه حركتى بكند خنده خنده عكســى را به من نشان داد 
كه راننده چســبانده بود روى در داشبورد. عكس رنگ و رو رفته اى 
بود كه نفهميدم عكس كيست! روژان از بين دو صندلى جلو، سرش 

را چرخاند عقب و با صداى آهسته اي گفت: «ناصر كاظمى است.»
من كه تعجب كرده بودم، جابه جا شدم، تا عكس را بهتر ببينم. وقتى 
بيشتر دقت كردم، ديدم راست مى گويد. از راننده پرسيدم: «اين بندة 

خدا را مى شناسيد؟» 

رانندة پيكان ســفيد يخچالى كه معلوم بود آدم 
بانزاكتى است، سؤال مرا با سؤال جواب داد.

ـ شما چطور؟ مى شناسيدش؟
روژان گفت: «بله ما مى شناســيمش. اين عكس 

شهيد ناصر كاظمى است.»
راننده حال كسى را داشت كه انتظارش به پايان 
رسيده باشد. فرمان را ول كرد و دو دستش را رو 

به آسمان گرفت.
ـ خدايا شكرت!

بعد به عكس نگاه كرد و از روژان پرســيد: «ناصر 
كاظمى؟»

روژان هيجــان زده پاســخش را داد: «بله. ناصر 
كاظمى!»

راننده انگار اسم مقدسى را تكرار مى كند، چندبار 
اين اســم را تكرار كرد. بعد آهى كشــيد و گفت: 

«خدا بيامرزدش! آمرزيده است!»
روژان گفت: «شما كه اسمش را هم نمى دانستيد، 

از كجا مى دانيد آمرزيده است؟»
راننده كه انگار از كناية روژان دلگير شــده بود، با 
دلخورى گفت: «من اســمش را نمى دانستم، اما 
مى شناختمش. شــناخت به اسم نيست به رسم 
است. من رسم اين آدم را مى شناختم. من چيزى 
مى دانم كه گمان نمى كنم، هيچ كس داستانش را 

بداند.»
روژان در پرســيدن سياست به خرج نمى داد. من 

پادرميانى كردم كه دلخورى باقى نماند. 
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ـ اين عكس درب و داغان را از كجا آورده اى؟ 
راننده زد كنار. البته ما نرسيده بوديم، اما فاصلة 
زيادى هم نداشــتيم. فكر كردم از قضاوت من 
دربارة عكس عصبانى شــده است و مى خواهد 
جفتمان را پياده كنــد. روژان به من نگاه كرد 
و من اشاره كردم كه ســرجايش بماند. راننده 
تقويمــش را برداشــت كــه الى آن پول هاى 
نواش را گذاشــته بود. از توي داشبورد خودكار 
برداشــت و اسم ناصر كاظمى را توى تقويمش 
يادداشت كرد. بعد برگشت به سمت من و گفت: 
«يك پوستر ديدم كه روش نوشته بود، كنگرة 
سرداران شهيد استان تهران. باران زده و اسم ها 
پاك شده بود. تا ديدمش شناختمش. عكسش 
را بريدم، چســباندم اينجا. گفتم باالخره يكى 
پيدا مى شــود كه بشناسدش. خدا را شكر پيدا 

هم شد.»
روژان گفت: «اجازه هســت يك ســؤال ازتان 

بپرسم؟»
راننده كه انگار دوســت نداشت حركت كند، با 
حوصله تقويمش را گذاشــت سِر جايش و در 

همان حال جواب روژان را هم داد:
ـ بفرماييد! صدتا سؤال بپرسيد.

تــوى دلم گفتم، عجله نكن، صدتا ســؤال هم 
مى پرسد. روژان نگاهى به من كرد و وقتى تأييد 

مرا گرفت، سؤالش را طرح كرد:
ـ چرا دوست داشتيد اسمش را بدانيد؟

ـ مى خواســتم اسمش را بدانم تا وقتى مى روم بهشت زهرا، بروم سر 
قبرش برايش فاتحه بخوانم. دلم مى خواست اسمش را بدانم تا بتوانم 

ازش تعريف كنم.
ـ اين ارادت از كجا آمده؟

ـ داستانش مفصل است. اگر عجله نداريد برايتان بگويم. 
ما عجله نداشــتيم. گرسنگى يادمان رفت. روژان گفت: «شما از كار 

و كاسبى نيفتيد؟»
راننده  بغض كرد. كمى به دور و بر پيكانش نگاه كرد. فهميدم سكوت 
كرده كه بغضش را فرو بخورد. بعد با صداى لرزانى گفت: «هميشه 
دلم مى خواست اين داستان را براى كسى بگويم. مى گويند خوبى ها 

را بگوييد، روى بدى ها را مى پوشاند.»
او داســتانش را براى ما تعريف كرد. تصادف عجيبى بود كه براى ما 
رخ داده بود. اســتاد ورقه هاى ما را گم مى كند، ما مى آييم تهران و 
سوار ماشينى مى شــويم كه عكس ناصر كاظمى را چسبانده روى 
داشبوردش تا كسى پيدا بشود كه اســمش را بداند. نمى دانم بايد 

اسمش را چى بگذاريم؛ تصادف، حكمت الهى يا ...
ما بليتمان را دو روز عقب انداختيم و گشتيم همسر ناصر كاظمى را 
پيدا كرديم. راننده توى داســتانش مى گفت، آن موقع زنى هم توى 

ماشينش بوده است.
میترا ساغرچی، همسر شهيد ناصر كاظمى، حرف هاى راننده را 
تأييد كرد. آن زنى كه آن شب كذايى توى ماشين بوده، كسى نبوده 
اســت جز خانم ساغرچى. او كتابى به ما داد كه خودش نوشته بود: 
«نيمة پنهان ماه». روژان داســتان آقاى راننده و روايت همسر ناصر 
كاظمى را مخلوط كرد و داستانى را كه در سال 1360 اتفاق افتاده 

بود، اين طور روايت كرد:
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تهران، بيمارستان بوعلى
پســر شش ســاله ام مريض بود. مثل آتش در كوره مى سوخت. نه 
پول داشــتم، نه وســيله. پيچيدمش توي پتو و رفتم كنار جاده. ما 
دماوند زندگى مى كرديم. با خودم گفتم باالخره يكى پيدا مى شــود 
ما را برساند به بيمارستان. بچه ام تقريباً بى هوش شده بود. پيچيده 
بودمش توي پتو و ســفت بغلش كرده بودم كه بدتر نشود. هوا سرد 
بود. ابر آسمان را پوشانده بود. خداخدا مى كردم باران نگيرد. هر چند 
دقيقه يك بار گوشــة پتو را كنار مى زدم، ببينم نفس مى كشد يا نه. 

دو ســاعت بچه به بغل كنار جاده وايسادم. ديگر 
پاهايم حس نداشتند. سرما در تمام جانم دويده 
بود. مى لرزيدم و اشــك مى ريختم. باالخره يك 

پيكان قهوه اى نگه داشت. راننده اش آمد پايين.
ـ چى شده داداش؟

گفتم: «پســرم مريض اســت، اگر مى شود ما را 
برسان بيمارستان بوعلى!»

بيمارســتان بوعلى ســر راه بود. هركى از دماوند 
مى رفت به سمت تهران، از جلوى بيمارستان رد 
مى شد؛ نزديك ميدان فوزیه. بعد همان برادرمان 
گفت، اسمش را عوض كرده اند. شده امام حسین.

وقتى مــن اين جورى بهش گفتــم، گفت: «چرا 
نمى شود. بفرما، بفرما!»

در ماشين را باز كرد و من سوار شدم. كمكم كرد 
بچه را گرفت، من كه نشســتم، بچه را داد بغلم. 
وقتــى بچه را مى داد بغلــم، مكث كرد. فكر كنم 

سرماى پتوى دور بچه حيرت زده اش كرده بود.
گرماى توى ماشــين مثل دم مسيح زنده ام كرد. 
البته پنج دقيقه اى طول كشيد تا به خودم آمدم. 

انگار يكى از دور صدام مى كرد.
ـ خوبى داداش! روبه راهى؟

چشــمم را بــاز كــردم. ديدم  خــودش و زنش 
برگشته اند عقب مرا نگاه مى كنند. فكر كنم خيلى 
صدايــم كرده بودند. جواب نداده بودم، ترســيده 
بودنــد. خودم را جمع كــردم و گفتم: «اگر پنج 

دقيقة ديگر آنجا وايساده بودم، خودم مى مردم.»
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راننــده گفت: «خــدا نكند! تو تكيــه گاه اين 
بچه اى!»

گفتم: «كدام تكيه گاه؟! االن شــش ماه اســت 
بى كارم. توى يك گاراژ ماشــين هاى ســنگين 
كار مى كردم. انقالب كه شــد، مهندس كار را 
تعطيل كرد. گفت ته اين جنگ بدبختى است. 

من مى روم آلمان.» 
آلمان درس مهندســى ماشــين آالت سنگين 
خوانده بود. به ما هم خوب مى رسيد. كار به  ما 
ياد مى داد. همــه چيز را فروخت و رفت. وقتى 
من به ناصر كاظمى رســيدم شش ماه بود كه 
صاحب كارمان رفته بود و ما بى صاحب شــده 

بوديم. 
همة اين ها را براى ناصر كاظمى تعريف كردم. 
گفت: «صاحب همة ما خداســت! غصة چى را 
مى خورى؟ من مرده شما زنده، ما اين جنگ را 

با سربلندى تمام مى كنيم.»
آقــاى مهندس حرف هاى ديگــرى هم مى زد. 
مى گفــت دنيا پشــت صدام اســت، ولى من 
هيچ كدام از ايــن چيزها را بــه ناصر كاظمي 
نگفتم. پيش خودم گفتم، لطف كرده مرا سوار 
كرده، چرا نااُميدش كنم؟ او هم ســعى مى كرد 

دلدارى ام بدهد.
ـ غصه نخور! سختى ها مى گذرد. توكل به خدا 
كن؛ خدا وسيله ساز است! بگو ببينم چندتا بچه 

دارى؟

غير از پســرم كه مريض بود و پيچيده بودمش الى پتو، يك دختر 
هم داشتم. پسر سرفه اى كرد. فكر كنم تو گرماى ماشين جان گرفته 
بود. از صبح انگار جان نداشــت ســرفه كند. آخر خانه مان هم مثل 
بيرون سرد بود. من هم هول شدم، هم خوش حال. پتو را كنار زدم. 
چشــم هايش را باز كرده بود. خانمى كه روى صندلى جلو نشسته 
بود، برگشــت به عقب و گفت: «سردش بوده كه جنب نمى خورده! 

راستش من ترسيده بودم.»
خود من هم ترسيده بودم. نمى دانستم بعد از دو ساعت ماندن توى 
ســرما و كنار جاده اصًال زنده است يا نه. جرئت نداشتم پتو را كنار 
بزنــم. همين را به آن خانم گفتم. آقاى راننده گفت: «مى بينى يك 

صداى سرفه مى تواند اُميد را برگرداند. ديدى گفتم نااُميد نباش!»
راســتش من اُميدى نداشــتم. يك ريال پول پيشــم نبود. مفلس 
مفلس بودم. ولى نمى خواستم با آقاى راننده مخالفت كنم. صدايش 
يك جــورى بود. انگار توى دنيا هيچ غصــه اى ندارد. چرا بايد بهش 
مى گفتم داداش نفســت از جاى گرم در مى آيد! پيش خودم گفتم، 
حتماً اين خانم زنش اســت، دارند از ســفر برمى گردند. راســتش 
حس كردم طرف دار انقالب اســت. نمى خواســتم حالش را بگيرم. 
نمى خواستم بگويم آه در بساط ندارم، ولى او حرفش را پيش كشيد.
ـ اين پنج شش  ماه كه بى كار بودى، اموراتت را چطورى گذراندى؟

چى بايد مى گفتم؟ راستش را مى گفتم مى شد آه و ناله! دروغش هم 
معلوم مى شد دروغ است. ماجراى همان روز را تعريف كردم تا بداند 

بين اُميد و نااُميدى آدم هاى بدبخت و بيچاره فاصله اى نيست.
ـ امــروز صبح به زنم گفتم، دختــرم را ببرد خانة پدرش. حداقلش 
اين بود كه آنجا بخارى شــان روشن است. گفتم شما برويد من هم 
اسماعیل را مى برم بيمارستان. زنم موقع رفتن پرسيد: چطورى تا 
تهران مى روى؟ پول كراية راه دارى؟ گفتم: شما برويد، يك كاريش 
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مى كنم. ولى هيچ كارى نمى توانســتم بكنم. اگر توي روز روشن راه 
مى افتادم، بايد كرايه مى دادم. ماشــين هايى كه مى رفتند تهران كار 
مى كردند. گفتم مى مانم، شــب مى روم كنار جاده كه ماشــين هاى 

كرايه ديگر نيستند. اين طورى شد كه هوا تاريك شد آمدم.
آقاى راننده گفت: «نگفتى ممكن است حال بچه بدتر بشود؟» 

جواب ندادم، چون اشــكم در آمده بود. خانمى كه جلو نشسته بود 
برگشت به من نگاه كرد، ديد كه گريه مى كنم. ديگر برنگشت عقب. 
زير لب به راننده چيزى گفت كه من نشنيدم. ديگر راننده هم چيزى 
نگفت. هيچ كدام هيچ حرفى نزديم تا رسيديم جلوى بيمارستان. من 
پياده شــدم و راننده هم پياده شد. بهم كمك كرد كه روى بچه را 
بپوشانم و تا پشت در ورودى باهام آمد. آنجا صورتش را خوب ديدم. 
گفت: «من اگر تهران منتظــرم نبودند، مى ماندم كمكت مى كردم. 

ان شاءاهللا بچه ات هم خوب مى شود.» 
چيزى هم توى دســتش بود كه گذاشت توى جيبم. گفتم: «خيلى 

مردى! من چه جورى پسش بدهم؟» 
گفت: «در مورد بچه ات كوتاهى نكن!»

اين را گفت و رفت. من هم بچه را بردم اورژانس. دكتر مسنى دكتر 
كشيك بود. اسماعيل را كه معاينه كرد، به من گفت: «مى گذاشتى 
مى مرد، بعد مى آورديش! به تو هم مى گويند پدر؟! اگر اين بچه زنده 

بماند مى دهيمش به بهزيستى، ولى به تو نمى دهيم.»
با داد و بى داد مرا از اورژانس بيرون كرد. جوابم را نمى داد. چسبيده 
بودم بــه در اورژانس كه بهم بگويند بچه ام زنده مى ماند، يا نه! يك 
ســاعت بعد پرســتار جوانى آمد و گفت: «خطر رفع شده. برو يك 
دورى بزن، يك ساعت ديگر بيا، كشيك دكتر عالمى تمام مى شود.» 
از بيمارســتان آمدم بيرون. رفتم به سمت ميدان امام حسين. كنار 
خيابان يكى بساط چايى داشــت. فكر كردم يك چايى بخورم. ياد 

پولى افتادم كه رانندة جوان بهم داده بود. مطمئن 
بــودم كه يك كمى پول دارم. دســت كردم توى 
جيبم. احساس كردم كه پولم خيلى بيشتر از يك 
كمى اســت. خودم را كشيدم يك جاى خلوت و 
پول ها را از جيبم درآوردم. باورم نمى شد؛ چندبار 
شمردمشان. 5320 تومان بود. آن مرد جوان هر 
چه پول داشــت، داده بود بــه من. من وقتى كار 
مى كردم 700 تومان حقوق مى گرفتم. با 20 هزار 
تومان مى شــد يك پيكان خريد. داشتم شاخ در 

مى آوردم. 
انگار خواب مى ديدم. هر چند دقيقه يك بار دست 
مى كردم توى جيبــم و پول ها را لمس مى كردم. 
هى از اين و آن ساعت مى پرسيدم. باورم نمى شد. 

رفتم شام خوردم و برگشتم بيمارستان.
فــرداى آن روز با كمك پــدرِ خانمم يك پيكان 
خريدم. فرشــته اى آمده بود و رفته بود و زندگى 

من از اين رو به آن رو شده بود. 
 

وظيفة فرشته
ما دو ســاعت توى ماشــين پيكان نشســتيم و 
دربارة همه چيــز حرف زديم. بعد از رانندة پيكان 
مســافركش خداحافظــى كرديــم و رفتيم. من 
شــماره ام را بهش دادم و قول دادم كه يك بار او 
را ببرم كردستان. از من پرسيد كه ناصر كاظمى 
بچه دارد يا نه. گفتم يك پســر دارد كه در سال 
نود و چهار بايد سى و دو سه سالش باشد. گفت: 
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«مى روم پيدايش مى كنم و ازش تقاضا مى كنم 
اجازه بدهد من برايش كارى بكنم؛ حتى در حد 

اينكه ببرم برسانمش به مقصدش.» 
روژان گفت: «من حاضرم كمك كنم اين كار را 
بكنيد. من هم دوست دارم همسرش را ببينم.»
آقاى راننده كمى فكر كرد و گفت: «شــايد هم 

اين كار را نكنم.»
من پرسيدم: «چرا؟»

گفــت: «مى خواهــم تصويرى كــه از او دارم 
همان طور در دوردست ها باشد. مثل فرشته اى 

كه ظاهر شد، كارش را كرد و رفت.»
روژان گفت: «تصويرى به زيبايى يك تابلو. مثل 

آن نقاشى  كه غفور به ناصر كاظمى داده.»
او جريان نقاشــى غفور را پرسيد و من برايش 
توضيح دادم كه ماجرا چى بوده و ما هم دلمان 

مى خواهد بدانيم آن نقاشى چى بوده.
آقاى راننده گفت: «اى كاش آن نقاشــى را پيدا 
كنيد. شــايد همان نقاشــى باعث شده است 

آن طورى خودش را به آب و آتش بزند.»
مــن هيچ وقت به ايــن جنبه اش فكــر نكرده 
بودم. وقتى نقاشــى غفور را مى بيند، مى گويد 
درســت مى شود. چى درست مى شــود؟ آيا او 
وظيفه داشت اوضاع را براى غفور درست كند؟ 
تــوى كارتون هاى دورة كودكى مان فرشــته ها 
مى آمدند، كارشان را انجام مى دادند و مى رفتند. 

وظيفة اين فرشته چى بوده؟!

من از اين و آن پرس وجو كرده بودم و مى دانســتم كه كتابى دربارة 
ناصر كاظمى منتشــر شده است. اسم كتاب «نيمة پنهان ماه» بود 
ناشر كتاب «روايت فتح» بود. يك ساندويچ خورديم و رفتيم سراغ 

كتاب. پرسان پرسان كتاب را گرفتيم.
به محض اينكه كتاب را گرفتيم و از مغازه بيرون آمديم، روژان پشت 

جلدش را بلند خواند:
«فقط يك روز پاوه بود. يك روزى كه شــايد ســال ها او را به ناصر 
نزديك كرد. فهميد كه توى اين شش  ماه زندگى چقدر ناصر را كم 
ديده، چقدر از خودش كم گفته و حاال چقدر برايش دل تنگ است. 
از پشت شيشة ماشين، با دقت همه جا را نگاه مى كرد. مى خواست 
همه چيز توى ذهنش بماند. شيشه را پايين كشيد، سرش را بيرون 
برد و چشم هايش را بست. چند نفس عميق كشيد. احساس مى كرد 
آنجــا بوى ناصر را مى دهد. هوا را تا آخر توى ريه هايش فرو برد و با 
خودش گفت، ناصر اگر امروز بيايى خواستگاريم و فرداش بخواهى 

برگردى كردستان، باز هم زنت مى شوم.»
روژان گفت: «من اگر بودم، حداقل دوباره زنش نمى شدم. شش ماه 

زن و شوهر بودند، اون هم ول مى كرده مى رفته كردستان.»
ـ فرق نسل ما با آن ها در همين است. آن دوره فداكارى هم بخشى 

از زندگى آدم ها بوده.
روژان قبول داشت كه مردان جنگ ُدز فداكارى شان باال بوده است، 

ولى در عين حال معترض هم بود.
ـ خب چرا زن مى گرفتند؟

ـ هيچ كدامشان قصد نداشتند بروند شهيد بشوند.
روژان گفت: «هر كى برود توى آب خيس مى شود. كسى كه مى رود 
جنگ، ممكن است شهيد، زخمى، مفقود، اسير يا چه مى دانم جانباز 

بشود. تهش مصيبت بوده.»
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نمى شد آن وضعيت را با منطق بررسى كرد. بهش گفتم: «از آن طرف 
كه وضع بدتر بوده!»

پرسيد: «منظورت چيه؟»
من منظورم را برايش توضيح دادم.

ـ آن كسى  كه تصميم مى گرفته برود بجنگد، تكليفش معلوم بوده. 
اما آن  كسى  كه به پيشنهاد يك همچين آدمى جواب مثبت مى دهد، 

چى توى ذهنش مى گذشته.
روژان گفت: «حتماً كارى نداشــته جز اينكه برود زن اولين كســى 

بشود كه مى آيد خواستگارى اش.»
اين نظريه كمى  ظالمانه بود. نمى شــد دربارة همه با يك استدالل 
قضــاوت كرد. اين بحث را دنبال نكردم، اما در مورد اين يكى بعد از 

خواندن كتاب جواب روژان را دادم.
ـ خانم منيژه ساغرچى دستيار پدرش بوده. يعنى پدرش خياط بوده 
و او هم خياطى بلد بوده و كمك پدرش مى كرده. حتى دستمزد هم 
مى گرفته. سال 55 با معدل 19/94 ديپلم گرفته. داروسازى شيراز و 
مترجمى زبان قبول شده. مرداد سال 60 مدير يك مدرسه شده. به 

نظرم اين يكى كامًال آگاهانه عمل كرده.
روژان گفت: «من نمى فهممش!» و به همين پاسخ بسنده كرد. من 
هم خيلى پاپى اش نشدم. هر كدام از اين زن ها كه با يك مرد جبهه 
و جنگ ازدواج كرده اند، داستان خودشان را داشته اند. ما قرار بود در 
پايان هر فصل بخش مستندى بياوريم، براى اينكه بتوانيم شرايط آن 
روزها را بهتر توضيح بدهيم. پيشنهاد كردم كه در اين فصل بخشى 

از روايت خانم ساغرچى را بياوريم. روژان هم قبول كرد.
 

هتل سمينار
آن روزها عمليات آزادسازى سد بوكان در جريان بود. ناصر بايد سريع 

برمى گشت كردســتان. خرداد بود و امتحان هاى 
بچه ها شروع شده بود و من درگير كارهاى مدرسه 
بودم. ناصر خبــر داد كه مى آيد تهران. ده خرداد 
تولدش بود. برايش يــك كيف پول چرم گرفتم. 
يك يادداشت هم گذاشــتم توش. خيلى دوست 
داشت خودم برايش لباس بدوزم. چند متر پارچة 
پيراهنى خاكى رنگ خريــدم و بريدم كه بدوزم. 
مدل پيراهن هاى چينى، از آن هايى كه سرشــانه 
داشــت. مى دانستم دوســت دارد. يك شلوار هم 

برايش دوختم.
اين بــار هم براى ســمينار آمده بــود. مى گفت: 
«تهران كه هستى به بهانة سمينار و جلسه چند 
روز مى آيم بهت سر مى زنم. ولى اگر بيايى غرب، 
تا عمليات و پاك سازى تمام نشود، يك شب هم 

نمى توانم بيايم ببينمت.»
تــوى همان چند روز كه آمده بود ما كلى مهمان 
داشــتيم. هر وقت كه ناصر مى آمد، فاميل ها هم 
مى آمدند براى تبريك عروســى و ديد و بازديد. 
ناصر مهمانى دادن را خيلى دوست داشت. عادت 
داشــت هر وقت بيرون مى رفت با خودش مهمان 

مى آورد. 
يك شب كلى از فاميل ها قرار بود شام بيايند خانة 
ما. من غذا را آماده كــردم و با هم رفتيم ميوه و 
شيرينى و چندتا خرده ريز ديگر خريديم. ناصر يك 
هندوانة بزرگ هم برداشت و گفت الزم مى شود. 
مهمان ها آمدند، شام را خورديم و ميوه را آوردم، 
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ولى هندوانه را نبريدم؛ ترسيدم به همه نرسد. 
آخر شب بود كه پدر ناصر آمد گفت دوستانت 

آمدند. 
قبل از ازدواج هر وقت تهران سمينار بود و ناصر 
مى آمد تهران، دوســت هايش كه شهرســتانى 
بودند، مى آمدند منزل آن ها تا سمينار تمام شود 
و با هم برگردند. آن شــب هم آمده بودند خانة 

پدر شوهرم. خبر نداشتند ما مستقل شده ايم. 
ناصر هم همه شــان را آورد خانة ما. او درِ بين 
دو اتاق را بست و بردشان اتاق عقبى. يكى يكى 
مى آمدنــد باال، ِشرق ِشــرق اسلحه هاشــان را 
مى گذاشــتند توى راهرو، پوتين هايشان را در 
مى آوردند، مى رفتند تو. سايه شــان از پشــت 
شيشة اتاق معلوم بود. ده پانزده تايى مى شدند. تا 
جابه جا بشوند و چايى بخورند، از ناصر پرسيدم: 

«شام خوردند؟»
گفت: «نمى دانم. مى خواهند خورده باشــند يا 
نخورده باشــند. اين موقع شب كه خانة كسى 

شام پيدا نمى شود.»
گفتم: «اين جورى كه زشــت است. برو بپرس، 

من يك كاريش مى كنم.»
گفت: «نمى خواهد خودت را نگران كنى!»

هندوانه را بريد و با شــيرينى برايشان برد. آن 
شب را با هندوانه و شيرينى سيرشان كرد. صبح  
زود، پنج، پنج و نيم صبح بود، نمازشــان را كه 
خواندند ناصر آمد يك ظرف بزرگ برداشــت و 

گفت: «شام كه بهشان نداديم، الاقل بروم براى صبحانه شان كله پاچه 
بگيرم.»

صبحانه را كه خوردند، همان كلة ســحر رفتند. ناصر هم باهاشان 
رفت.

يكــى از همين روزهايى كه تهران بود، رفتم خريد و چند جور غذا 
پختم و خانه را مرتب كردم. اخالقش آمده بود دستم. مهمان دوست 

داشت. بعيد نبود كسى همراهش بيايد.
نزديك هــاى ظهر كه آمد چندتا از دوســت هايش را هم آورده بود. 
رفتند توى اتاق پشــتى تا غذايشان را بخورند. رفتم اتاق بغلى دراز 
بكشم. خيلى خسته شــده بودم و خوابم برد. بيدار كه شدم، ديدم 

ناصر زير سرم بالش گذاشته و رويم پتو انداخته.

روز تولدم بود، درســت هشــت روز بعد از تولد ناصر، و من عاشق 
گل بودم. اولين تولدى بود كه خانة پدرم نبودم. برادرم بیژن برايم 
گل آورد؛ يك دستة بزرگ گل داوودى از رنگ هاى مختلف. خيلى 
چشم نواز بود و وقتى گذاشتمشان توى گلدان خيلى به چشم مى آمد.

ناصر كه آمد و دســتة گل را ديد، يكهــو وا رفت. گفت رفتم مغازة 
گل فروشى خيلى شلوغ بود. با خودم گفتم زودتر بيايم خانه مى توانيم 

بيشتر با هم باشيم. 
گفتم: «خيلى كار خوبى كردى.»

آن روزهــا خيلى كم همديگر را مى ديديم. ناصر يا منطقه بود يا اگر 
تهران بود، مى رفت جلسه.

آن  شــب ناصر خيلى پكر شــد. هركاريش هم مى كردم، از الكش 
بيرون نمى آمد. تا روز بعد گفت بايد برويم كفش بخريم.

همان روز رفتيم با هم حســاب مشترك هم باز كرديم. ناصر گفت، 
من يك مقدار پول براى خرج و مخارج عروســى كنار گذاشته بودم 
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كه نشد عروسى بگيريم. بيا اين ها را ببريم بگذاريم توى بانك براى 
خريد خانه.

يك مقدار هم من از حقوقم پس انداز كرده بودم. كًال شــد 84 هزار 
تومان. رفتيم بانك مسكن خيابان فردوسى. يكى از دوستانش آنجا 
كار مى كرد. ناصر مى گفت مى خواهم به اسم خانمم حساب باز كنم. 

گفتم: «چه كار مى كنى ناصر؟ قرارمان اين نبود!»
گفت: «بگذار اين كار را برايت بكنم. اين طورى خيالم راحت تر است.»
من زيربار نمى رفتم تا اينكه دوستش پيشنهاد كرد حساب مشترك 

باز كنيم.
ناصر از اين فكر خوشش آمد و اين طورى راضى شد.  

گفتم: «ناصر اين هم تابستان، پس كى مرا با خودت مى برى؟»
گفت: «منیژه تو كه اين همه صبر كردى، اين آخرين عمليات است. 
اين عمليات مى رسد به سردشت و پيرانشهر. عراقى ها هم به كومله 
و دمكرات اضافه شــده اند. اين كار كه تمام بشــود، ديگر كردستان 

پاك سازى شده. منطقه كه امن شد، مى آيم مى برمت.»
قبول كردم كه منتظر بمانم.

اين بار خيلى طول كشيد و ناصر زنگ نزد؛ نه به مادرش نه به مدرسه. 
دو هفته طول كشيد و ازش بى خبر بوديم. يك روز ديگر دلم طاقت 
نياورد، از مدرســه يكراست رفتم خانة مادرشــوهرم تا شايد ازش 
خبرى بگيرم. ولى هيچ خبرى نبود؛ نه تلفنى و نه پيغامى؛ هيچى. تا 
ديروقت ماندم آنجا. به دلم افتاده بود خبرى ازش مى شود، ولى نشد. 

آخر شب بلند شدم و رفتم خانه.
همان شــب يازده، يــازده و نيم شــب، ناصر زنــگ مى زند خانة 
همسايه شان. به پدرش مى گويد مى شود برويد منيژه را صدا كنيد تا 

باهاش حرف بزنم.

پدرش مى گويد: ديروقت اســت نمى شود مردم 
را منتظر گذاشــت. تا برويم منيژه را صدا كنيم، 

ساعت از دوازده هم مى گذرد. 
ناصــر هم مى گويد خيلى خب، باشــد براى بعد. 
نمى خواهم براى مردم مزاحمت درست كنم. ولى 
آقاجان، تو را به خدا منيژه امانت من است پيش 
شــما. خيلى مواظب امانتى من باشــيد. آخرش 
مى گويد، به منيژه بگوييد من شنبه زنگ مى زنم 

مدرسه. 
آن روز امتحان هاى شــهريور را برگزار مي كرديم. 
بايد مى رفتم منطقه ســؤال ها را مى آوردم. نرفتم. 
اصًال هيچ كارى نكردم. همه را سپردم به معاونم. 
گفتم: «مى روى منطقه همة كارها را راست و ريس 

مى كنى. من امروز از كنار تلفن ُجم نمى خورم.»
همكارها هم كه حال و روز مرا مى ديدند، نزديك 
تلفن نمى آمدند. اگر كار واجبى داشتند، حداكثر 
دو دقيقه تلفن را اشــغال مى كردند. اما اين كارها 
فايده اى نداشــت. تلفن يك بار هم براى من زنگ 

نزد!1

پي نوشت
1. فصلي از رمان چاپ نشدة مصطفي خرامان
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يك كوزة سفالى روى طاقچة رؤياهايم هست؛ از همان كودكى تا حاال.
كوزة رؤياهــاى من فيروزه اى بود، حتى پيــش از آنكه بدانم فيروزه اى 
چه رنگى اســت. كوزه ام فيروزه اى است، حاال كه مى دانم فيروزه اى چه 
رنگى اســت. اما فيروزه، رنگ فيروزه اى را مى گويم، داستانى دارد براى 
خودش. داستان هايى دارد. فيروزه يك رنگ نيست. يعنى تو بر يك رنگ 
نمى بينى اش، اما من يك فيروزه اى بيشتر نمى شناسم؛ همان فيروزه اى 
كه لعاب كوزة طاقچة رؤياهايم اســت. اما اين كوزه را چه كسى ساخته 

است؟ چه كسى آن را بر طاقچة رؤياهاى من گذاشته است؟
***

كوزه گر كوزه هاى بسيار ساخته بود. اما كوزه اى كه كوزه باشد، كوزه اى كه 
بگويند اين شاهكار كوزه گر است، كوزه اى كه بماند و تمام نشود، كوزه اى 
كه بماند و كوزه باشد، كوزه اى كه شاهكار باشد، نه! هنوز كوزه گر چنين 

كوزه اى نساخته بود.
كوزه گر مى خواست كوزه اى بســازد كه تمام هنرهايش را در آن به كار 
ببرد. كوزه بايد خاكى مناسب مى داشت. خاك كوزه بايد خاكى مى بود 

كه بتواند جاودانگى را در خود حمل كند.

كوزه اي پر از خالي
علیرضا متولي

داستان كوتاه
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كوزه گر راه افتاد تا خاك پيدا كند. از اين ده به آن ده. از اين شهر به آن 
شهر. از اين كوه به آن كوه. از اين دشت به آن دشت. كوزه گر همچنان در 

جست وجو بود، اما نمى دانست سال ها قبل... سال ها سال قبل...
***

نرينه بادى از سمت غرب برخاست و خاك از روى قبر زنى برداشت كه 
مى گفتند عاشق مرده است.

نرينه باد با مشتى از خاك به سمت شرق راه افتاد. باد مى پنداشت ديگر 
در غرب خبرى نيست.

مادينه بادى از سمت شرق برخاست و خاك از روى قبر مردى برداشت 
كه مى گفتند عاشق مرده است.

مادينه باد با مشتى از خاك به ســمت غرب راه افتاد. باد ماده مى پنداشت 
ديگر در شرق خبرى نيست. باد شمال كه گوشه اى آرام گرفته بود، دلش را 
دغدغه اى افتاد. بو كشيد. اين سو و آن سو نگاه كرد. بوى فتنه اى به مشامش 
رسيد. برخاست و بازيگوشانه لبخندى زد؛ آن چنان كه از گوشه هاى چشمانش 
شرر آتشى نمايان شد. بر آن شد تا با مشتى خاك به سمت جنوب برود. در 
ســمت او نه عاشــق مرده اى بود و نه قبرى. پس به مرداب رفت و از لجن 
خشك شدة ســياهى، مشتى خاك برداشت و راهى شــد. باد جنوب هم 
سرگردان مى وزيد. شيهة اسبان بادهاى سه گانه را شنيد. خنديد. شايد داشت 
اتفاقى مى افتاد. شايد از اين سرگردانى نجات پيدا مى كرد. اسبش را زين كرد. 
باد جنوبى هيچ وقت چيزى براى برداشتن نمى يافت. او هميشه خالى بود. پس 

با همان خالى خودش راهى شد. 
نرينه باد مغربى از ســويى و مادينه باد مشرقى از سوى ديگر وزيدند و 
آرام آرام به ســمت نقطه اى رفتند كه تپه اى بود و مى گفتند خاكش از 
استخوان هاى پوسيدة تمام مردگان زمين ساخته شده است. باد نر و باد 
ماده همديگر را ديدند. به هم لبخند زدند. نرينه باد مغربى مسحور زيبايى 
مادينه باد مشرقى شد. مادينه باد مشرقى چشم فرو بست. آرام گرفت. 

دوباره چشم باز كرد و مسحور نگاه نرينه باد شد. هر 
دو مشت هايشان را باز كردند و خاك هاى خويش را 
بر قلة تپه ريختند. آن گاه بر گرد تپه وزيدند. در هم 
آميختند و يكى شدند و گردبادى شدند و به آسمان 

رفتند. 
باد شــمال منتظر بود تا گردباِد باد مغربى و مشرقى 
به آســمان برود. از راه رسيد و خاك سياه خود را بر 
خاك هاى پيش تر رسيده ريخت. پنهان شد تا ببيند 
چه پيــش مى آيد. باد جنوب هم رســيد. تحفه اش 
چيزى جز مشــتى خالى نبود. مشتش را باز كرد و 
خالى هايــش را روى خاك هاى ســه گانه ريخت. باد 
شــمال و باد جنوب يكى محكوم به تنهايى ابدى و 
ديگرى محكوم به سرگردانى و حيرت و جست وجو، 
به هم نگاهى كردند. هيچ رغبتى به در هم آميختن در 
هيچ كدامشان نبود. پس باد شمال وزيد تا به جهان 
تنهايى خويش برگردد و باد جنوب بى آنكه بداند كجا 
مى رود، بى آنكه بداند چه مى جويد، با عطشى دائمى 
براى يافتن چيزى كه خود نمى دانست چيست، رفت 
و برگشت. رفت و برگشت. باال رفت و پايين آمد و در 
نهايت پا در جادة سرگردانى خويش گذاشت و وزيد 

و رفت.
***

كوزه گر همچنان در جست وجو بود. در جست وجوى 
يافتن خاكى براى ســاختن كوزه اى كه شاهكارش 

باشد.
***
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ســاليانى گذشت. در اين سال ها آفتاب آمد و رفت و 
مهتاب تابيد و رفت. فصل ها يكى از پى ديگرى آمدند. 
باران باريده بود در اين ساليان و اين خاك ها را خيس 
كرده بود. گل كرده بود. و گل خشك شده بود و خاك 
شده بود و خاك تكثير شده بود.  خاكى كه از چهار 
جزء پديد آمده بود: خاك قبر زنى عاشق، خاك قبر 
مردى عاشق، مشتى خاك سياه و مشتى خالى. خاك 
دغدغه داشــت. خاك بر خود مى پيچيد. خاك انگار 
جنينى بود كه مى خواست متولد شود. خاك انگار آرام 
نداشت. خاك مرده مى نمود، اما آمادة چيزى شدن. 
آمادة راه افتادن، آمادة سخن گفتن، نفس كشيدن. اما 
خود ياراى چيزى شدن نداشت. خاك از درد چيزى 
نبودن فرياد مى زد. صدايش پژواك مى شد، اما كسى 

اين پژواك را نمى شنيد.
***

من شنيدمش. در رؤيا شنيدمش. طاقچه ام خالى بود. 
اما صدايى آنجا حضور داشــت در طاقچة رؤياهايم. 
فقط يك صدا بود. صداى درد. صداى ضجه. آن چنان 
مى ناليد كه از خواب مى پريــدم، اما مات و مبهوت 
مى ماندم. چيزى يادم نمى ماند. مى دانستم كه رؤيايى 
مى بينم. اما هيچ يادم نمى آمد كه چه رؤيايى ديده ام. 
و باز شبى ديگر صداى ناله به گوشم مى رسيد. چشم 
بــاز مى كردم. طاقچه ام را مى ديــدم و صداى ناله اى 
را بر آن مى ديدم. صداى ناله شــكل نداشت، اما من 
مى ديدمش و مى ترسيدم و از خواب بيدار مى شدم. 
كودكى بودم كه رؤيايم را كسى باور نداشت. كم كم 

رؤيايم درونى ترين و رازآلودترين دارايى ام شد. ديگر طاقت شنيدن خنده هاى 
ديگران را نداشــتم. اما در رؤيايم طاقچه اى بود كه صدايى در آن مى ناليد و 
ضجــه مى زد و فرياد مى كرد. همان روزها بود كه آن مرد را ديدم. نمى دانم 
ديدمش يا رؤيا بود. اما مى دانم از صداى ضجه اى بر طاقچة رؤيايم با او حرف 
زدم و او لبخندى زد و گفت: «به گمانم خودش باشــد.» و رفت و من دور 

شدنش را و گم شدنش را در آخرين پيچ كوچه ديدم.
***

كوزه گر كه ســال ها در پى يافتن خاكى بود تا شــاهكار عمرش را پديد 
بياورد، به تپه رسيد. خاك را بو كشيد. در مشت گرفت. خاك را در مشت 
فشرد. به گوشش نزديك كرد. صداى خاك را شنيد. گفت: «اين همان 
خاكى است كه دنبالش بودم. اين همان فرياد خفته اى است كه بايد در 
خاك باشد تا كوزه، كوزه شود. خاك بايد صدا داشته باشد تا بتوان از آن 

كوزه اى ساخت كه جاودانه شود.»  
حاال كوزه گر به آب نياز داشت. اين خاك را با چه آبى گل كند تا كوزه اى 

بيافريند كه شاهكارش باشد.
دست در خورجينش كرد. كوزة آبى در آورد.  باد سرگردان كه آن حوالى 

بود، با ديدن كوزه گر پيشش آمد و پرسيد: «چه مى كنى؟»
كوزه گر گفت: «آخرين كوزة عمرم را مى سازم.»

باد پرسيد: «با چه مى سازى؟ »
كوزه گر گفت: «با خاكى كه بر باالى آن تپه است.»

باد پرسيد: «آب هم دارى؟»
كوزه گر گفت: «كوزه ام بايد با اشك حسرت و جدايى ساخته شود. توى 
اين ظرف اشك هايى هست كه در طول عمرم جمع كرده ام. اشك هايى 

است كه براى تنهايى ها و حسرت هايم ريخته ام.»  
باد ســرگردان گفت: «من هم چيزى بر آن تپه ريختــه ام. آن چيز در 

كوزه اى كه مى سازى به كار مى آيد؟»
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كوزه گر پرسيد: «چه ريخته اى؟» اما باد سرگردان پيش از آنكه پاسخى 
بدهد، رفت دنبال سرگردانى خودش.

***
كوزه گر منتظر پاسخ باد سرگردان نشــد. خاك هايش را جمع كرد و با 
اشك هايش گلى ساخت و شروع كرد به ورز دادن گل. چنگ مى زد گل را 
و فرياد درد خاك هاى درون گل را مى شنيد. صداى ضجه هاى زن درون 
گل جگرش را مى خراشيد، اما مجبور بود َورَزش بدهد. صداى مرد درون 
گل را مى شنيد، اما از چنگ زدنش ناگزير بود. خاك سياهى كه باد شمال 
با خودش آورده بود، بازيگوشــانه مى خنديد. كوزه گر صداى خنده اش را 
مى شنيد و مى گفت: افسوس كه بى تو شاهكارم خلق نمى شود. افسوس 
كه بايد باشــى، اما مى دانم چه در اين خاك بريزم تا افســونت كنم. تا 
ناتوانت كنم.  آن گاه در گوش باد ســرگردان چيزى گفت. باد سرگردان 
شادمانه از پيش كوزه گر رفت و ساعتى ديگر با مشتى پُر برگشت. كوزه گر 
لبخند زد.  اما باد سرگردان مشتش را باز نكرد. پرسيد: «از آن چيزى كه 

من به اين خاك ريخته بودم در اين كوزه ات خواهد بود؟»
كوزه گــر گفت: «آرى. اين كوزه پــر از خالى اى خواهد بود كه تو بر اين 
خاك ريخته اى. اين كوزه براى پر شدن به خالى هاى تو نياز دارد. اما به 

آن چيزى كه در مشت هاى تو هست محتاج تر است.»
باد سرگردان مشتش را باز كرد و گفت: «اين همة معصوميتى بود كه من 

از رود و گياه و كوه و درخت گرفتم.»
كوزه گر گفت: «بپاش روى ِگِل كوزه ام».

باد سرگردان هم معصوميت را پاشيد روى ِگل و رفت دنبال سرگردانى اش.
***

كوزه گر كوزه اش را ســاخت. كوره اش را هم برپا كــرد. آتش را به جان 
كوزه اى كه ســاخته بود ريخت. تا كوزه در كــوره بپزد، لعابش را آماده 
كرد.  لعاب به رنگ آب بود و آســمان. كوزه گر راضى نشد. كمى از رنگ 

سبز درخت گرفت. لعابش كم كم فيروزه اى شد.  رنگ 
فيروزه اِى كوزه گر داستان خود كوزه گر را داشت.

***
ساختن كوزه تمام شــد. كوزه گر به آرزويش رسيد. 
كوزه اى ساخت كه شاهكارش بود؛ كوزه اى كه همچون 
خودش بود. نيمى از كوزه گر زنى عاشق بود و نيمى از 
او مردى عاشق. با كمى سياهى و كمى معصوميت و 
پر از خالى. كوزه گر آب و آسمان و سبزى درخت را در 
خود داشت؛ و آتشى درونش هميشه زبانه مى كشيد.

***
باد سرگردان برگشت. نه تپه اى ديد و نه كوزه اى و نه 

كوزه گرى. هيچ چيز سر جاى خودش نبود.
***

يك كوزة ســفالى روى طاقچة رؤياهايم هســت؛ از 
همان كودكى تا حاال. كــوزة رؤياهاى من فيروزه اى 
بــود، حتى پيش از آنكه بدانم فيــروزه اى چه رنگى 
اســت. كوزه ام فيروزه اى اســت، حاال كــه مى دانم 
فيروزه اى چه رنگى اســت. فيروزه يك رنگ نيست؛ 
داستانى دارد براى خودش. داستان هايى دارد. يعنى 
تو بر يك رنگ نمى بينــى اش؛ اما من يك فيروزه اى 
بيشتر نمى شناســم؛ همان فيروزه اى كه لعاب كوزة 
طاقچة رؤياهايم اســت. كه روزى كوزه گرى آن را بر 

طاقچة رؤياهايم گذاشت و رفت. 
و من دور شــدنش را و گم شدنش را در آخرين پيچ 

كوچه ديدم.
1392/2/18
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کیتوندای پير همين طور كه تكة  كاغذ كوچك را الى انگشتانش بازى 
مى داد، پرسيد: «ُخب پسرم، اين كاغذ كه بِهش مى گى پول، به چه دردى 

مى خوره؟»
پسر جواب داد: «براى خارجى ها خيلى با ارزشه! نمايندة سفيد پوست ها 

مى گه با يه عالمه از اين كاغذا مى تونيم حسابى ثروتمند بشيم.»
كيتونداى پير گفت: «واقعاً مســخره است. آدم وقتى ثروتمنده كه كلى 
زمين و گاو و گوســفند داشته باشه. توى زمين هاش هم ذرت و چغندر 
بكاره. البته بهتره كه يه خونة بزرگ و چندتا بچة خوب و ســر به راه هم 
داشــته باشــه. اين كاغذا به چه دردى مى خورن؟ اونارو مى شه خورد؟ 

مى تونى اونارو بپوشى يا توشون بخوابى؟!»
- نمايندة سفيدها مى گه مى تونيد اينارو به هر چى خواستيد تبديل كنيد. 
با اينا مى شه خونه، گاو يا حتى لباس هاى قشنگ تهيه كرد؛ از همون هايى 

كه سفيد ها مى پوشن.
- پس يه جور جادو جنبله؟

- نه پدر، مى تونيد اينارو با هرچى كه خواســتيد عوض كنيد. اگه خونة 
قشنگى ديدى، مى تونى يه مقدار از اين كاغذها رو بِدى به صاحبش و اون 
خونه رو ازش بگيرى. اگه خونه شو نداد، مى تونى كاغذاى بيشترى بهش 

پول لعنتي
نویسنده: مارتین آئور
مترجم: حبیب یوسف زاده

داستان كوتاه ترجمه
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بِدى. باالخره اگه مقدار كافى از اين كاغذ ا بهش بِدى، اونم خونه شو مى ده 
به شما. اينارو خودم از نمايندة سفيد پوست ها شنيدم.

كيتوندا كمى فكر كرد و گفت: «پس بايد جادوى خيلى عجيبى باشــه. 
شــايد اين جادو باعث مى شه صاحِب خونه عقلشو از دست بده يا نتونه 

درست فكر كنه!»
- نه پدر، اين جور نيســت. صاحب خونه با پول هايى كه گيرش مى ياد، 
مى تونه چيزاى ديگه به دســت بياره. مى تونه اونارو با ماشين يا يه خونة 

ديگه اي عوض كنه.
- اگه اين قدر احمقه كه خونه شــو با چند تا كاغذ پاره عوض كنه، چطور 
عقلش مى رسه يكى احمق تر از خودش گير بياره و با دادن اون كاغذ پاره ها 

خونة طرف رو از چنگش در بياره؟
- من واقعاً نمى دونم پدر. نمايندة ســفيدها مى گه اونا همشــون ارزش 

پول رو مى دونن وهر چيزى رو با پول عوض مى كنن. 
كيتونداى پير دوباره نگاهى به اسكناسى كه در دست داشت انداخت و 

گفت: «اين پولو اون سفيده بِهت داده؟»
- بله، ازم خواست در عوِض اين پول، َجوونا رو تشويق كنم توى مزارع پنبة 
سفيدها كار كنن. گفت هر چه بيشتر براش آدم ببرم، بيشتر پول مى ده.

- يعنى از مردهاى ما كار مى كشه و به جاش كاغذ پاره مى ده؟ پس كى 
مى خواد گاواى شــما رو بچرونه، روى زميناتون كار كنه و ذرت و چغندر 

بكاره؟
- نماينده مى گه با پولى كه اربابش مى ده، مى تونيم ذرت و چغندر بخريم. 

ديگه الزم نيست اونارو بكاريم.
- اگه كلك بزنه چى؟ از كجا مى دونين ارزش واقعى اين كاغذا چقدره؟

- راستش، درست نمى دونيم پدر.
پير مرد ســرش را پايين انداخت و بعد از مدتى فكر كردن، رو به پسرش 
گفت:«اگه با كســى معامله مى كنين، بايــد ارزش چيزى كه مى دين و 

مى گيرين معلوم باشه. تو خودت جنگلى ها رو خوب 
مى شناسى. اونا براى ما گوشِت خشك شده و عسل 
مى آرن و ما در عوض بهشون ذرت و چغندر مى ديم. 
اگه من بخوام در برابِر گوشــت و عســِل اونا، ذرت و 
چغندر كمترى بِدم، رئيس قبيله شون، ایکیانگای 
پيــر، اعتراض مى كنه و مى گه: انصاف داشــته باش 
كيتوندا، شــكار اين حيوونا وقِت زيــادى برده. اگه 
عوضشــون ذرت و چغندرِ كمى بِدى، شكار برامون 
صرف نمى كنــه. در اين صورت بهتره خودمون ذرت 
و چغندر بكاريم. عكسش هم همين طوره. اگه اون به 
جاى گوشت و عسل، ذرت و چغندر خيلى زيادترى 
بخواد، بهش مى گم: اگه گرون بِدى، مجبور مى شيم 

خودمون بريم شكار!»
پسر كيتوندا با لبخند گفت: «خودم ديده ام هر دفعه چقدر 

چونه مى زنين. دليل هاى شما رو هم خوب مى دونم.» 
كيتونــدا گفت: «ما در واقع ســعى مى كنيم يه روز 
زحمت براى شكار رو با يه روز زحمت براى كشاورزى 
مبادله كنيم. اما وضعيت اين پوال معلوم نيســت. ما 
نمى دونيم اونارو كى و چطور درست مى كنه. مى دونم 
يه روز زحمت براى كاشِت ذرت معادل چقدر گوشت 
مى شه، ولى نمى دونم اونا هر روز چند تا از اون كاغذا 

درست مى كنن!
- از نماينــدة ســفيدها ســؤال كردم. اون گفــت، 
اسكناس هارو با دستگاه هاى مخصوص توى شهرهاى 
بزرگ درست مى كنن. يه ساعته مى تونن چند هزارتا 

از اونا درست كنن.
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- اگه با اين ســرعت اون همه كاغذ پاره درســت 
مى كنن، پس بى ارزشــن. گوش كن پسرم: روى 
زمينــاى خــودت كار كن. اين طــورى خودت و 
خانواده ات غذاى زيادى به دســت مى آرين و همه 
مى بينن كه چقدر ثروتمند هستين و به شما احترام 

مى ذارن.» 
پسر كيتوندا گفت: «پدر، اجازه بده كمى در باره اش 

فكر كنم.»
بعد، نزد يكى از همسايه ها رفت و همين طوركه آن 
كاغذ را نشــانش مى داد، گفت: « سفيدها به اين 

مى گن پول. عوضش چى بهم مى دى؟»
مرد همســايه خندة بلندى سر داد و گفت: «چى 
مى خواســتى بِدم، هيچى. اگــه همچين چيزايى 
الزم داشته باشم، خودم از شاخة درخت مى چينم. 

مى دونى كه به چه دردى مى خورن!...»
پســِر كيتوندا نزد يكى ديگر از همسايه ها رفت و 
گفــت: «زِن من كمى نمك مى خواد. به جاى اين 

پول به ما نمك مى دى؟»
همســايه گفت: «به خاطر همسايگى بهت نمك 
مى دم، ولى هر وقت داشــتين بهــم پس بدين. 

كاغذ پاره به دردم نمى خوره؟»
- ســفيدا اينارو با چيزايى كه احتياج دارى عوض 
مى كنن. شايد بتونى با اين پول كمى شكر يا پارچه 

ازشون بگيرى.
- منم يه چيزايى به گوشــم خورده، ولى اعتماد 
ندارم. ببين، وقتى يه بُز دارم، مى تونم با خيلى چيزا 

عوضش كنم. چون مردم باالخره به شير و گوشتش نياز دارن. اما از كجا 
يه آدم ابله پيدا كنم كه به اين كاغذ پاره نياز داشته باشه؟ 

پســِر كيتوندا تمام دهكده را زير پا گذاشت، اما نه كسى حاضر شد به 
جــاى پول چيزى به او بدهــد و نه قبول كردند كه همراه او روى زمين 

سفيد پوست ها كار كنند.
***

صدها كيلومتر دورتر، در يكى از شهرهاى ساحلى، جايى كه كشتى هاى 
سفيد پوست ها كاالهاى تجارى خود را تخليه مى كردند تا با فروش آن ها به 
سرخ پوستان، مس و پنبه و الماس جمع كنند و به كشورشان برگردانند، 

آقاى فرماندار مشاوران خود را به يك جلسة اضطرارى دعوت كرده بود.
او خطاب به حاضران گفت: «ما اينجا با مشكالت جّدى رو به رو هستيم. 
اين سرزمين براى ِكشت پنبه عاليه و سرشار از معادن مس و الماسه. اما 

كارگركافى براى كار در معادن و مزارِع پنبه نداريم.» 
رئيس اتاق بازرگانى پرســيد: « دليلــش چيه؟ اين نواحى كه جمعيت 

زيادى داره، پس چه كار مى كنن؟»  
رئيس ادارة كشاورزى گفت: «ترجيح مى دن روى زميناى خودشون كار 
كنن. يه عده شون ذرت و موز پرورش مى دن، بعضى هاشون هم دامدارى 

مى كنن.»
مديراتاق بازرگانى پرســيد: «به نظر شــما چرا حاضر نمى شن در ازاى 

دستمزد كار كنن؟»
 - چون معنى پول رو نمى دونن. فكر مى كنن يه مشت كاغذ پارة بى ارزشه.

رئيس اتاق بازرگانى با خنده گفت: « مگه غير از اينه؟ راســتش حق با 
اوناست. گاهى تعجب مى كنم چرا اين اسكناس ها ارزش دارن! يادم مى ياد 
وقتى دانشگاه درس مى خوندم، استادمون مى گفت هرچيزى رو مى شه 

به جاى پول خرج كرد، به شرطى كه مردم پول بودِن اونو قبول كنن.»
آقاى فرماندار گفت: «ولى چطورى حاليشــون كنيم كه پوِل ما ارزش 
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داره؟» 
رئيس اتاق بازرگانى همين طور كه فكر مى كرد، زير لب زمزمه كرد: «جوونا 
حاضر نيســتن به خاطر پول كار كنن، چون كشاورزا با پول بهشون غذا 
نمى دن. كشاورزا پول قبول نمى كنن، چون  كسى حاضر نمى شه در عوض 

پول بهشون ظروف و لوازم خانگى بِده و همين طور تا آخر.» 
رئيس ادارة كشــاورزى گفت: «با اين حساب، بايد قانونى تصويب كنيم 
كه طبق اون هر كى خواست چيزى بفروشه، مجبور باشه به جاش پول 

بگيره.»  
رئيس ادارة كشاورزى گفت: «اين قدرا هم راحت نيست. با اين كار اونا هر 
چى دارن پيش خودشون نگه مى دارن و هيچى نمى فروشن. اين چيزيه 
كه در كشور هاى ديگه هم اتفاق افتاده. نمى شه باالِى سر هر نفر يه مأمور 
گذاشت.  بايد يه جورى حالى شون كنيم كه پول خيلى مهمه و بدون اون 

داد و ستد و تجارت رونق نمى گيره.»
رئيس امور دارايى براى اولين بار وارد بحث شد و گفت: «قانع كردِن اونا 

زياد هم سخت نيست.»
فرماندار پرسيد: «آخه چه جورى؟»

- حاال كه نمى تونيم بهشــون پول بديم، بايد وادارشــون كنيم اونا به ما 
پول بِدن. دادن ماليات رو اجبارى مى كنيم. خيلى راحت مى شه فهميد 
كى ماليات مى ده و كى نمى ده. فقط هم به صورت اســكناس ازشــون 
قبــول مى كنيم. با اين كار همه به فكر مى افتند پول جور كنند. آن وقت 
مجبور مى شن در ازاى پول كار كنن و با پول داد و ستد كنند. اين طورى 
هم نيروى كارِ معادن و مزارع تأمين مى شــه و هم جنس هامونو بِهشون 

مى فروشيم.»
فرماندار با صداى بلند گفت: «عاليه، عجب فكرى!»

رئيس ادارة كشاورزى و رئيس اتاق بازرگانى  هم با شنيدِن اين ايدة جالب 
شروع كردند به كف زدن. فرماندة نيروهاى مسلِح مستعمراتى ادامه داد: 

«هر كى هم ماليات نده، مى ره زندان.»
حاضــران براى اين حرف هم كف زدند و جلســه با 

موفقيت خاتمه يافت.
مدتى بعد، كيتونداى پير به پسرش گفت: «مى بينى؟ 

حاال سفيدا هر باليى بخوان سرمون مى آرن.»
پسِر كيتوندا كه با عده اى از جوانان دهكده راهى مزارع 
پنبه بود، گفت: «نگران نباش پدر، مى رم پول مى آرم 
تا ماليات شما و مادر و خودم و زنم رو بِدم. اين طورى 

خيالمون راحت مى شه.»
- درسته، اما زميناى ما بدون كشت و كار رها مى شن، 
چون بازوهاى قوِى تو ديگه نيست كه آبادشون كنه. 
ديگه نمى تونيم از خودمون محافظت كنيم، وابسته 
مى شيم به پول و شغلى كه خارجى ها بِهمون مى دن.»
كيتونداى پير پســرش را در آغوش كشــيد و ادامه 
داد: «اميــدوارم وقتى دوباره بــه خونه برمى گردى، 
هنوز زنده باشــم. شايد هم نخوام بيشتر از اين زنده 
بمونــم! يادتــه روزاى اول كه اونــا اومدن، بعضى ها 
مى خواستن باهاشــون بجنگن؟ باالخره با اين پوِل 

لعنتى شكستمون دادن.»
ê ê ê

پي نوشت 
داستان «پوِل لعنتی» به یك نکتة تاریخی مهم پرداخته است؛ 
چگونگی نفوذ استعمار در قبایل سرخ پوستی. ماجرای وابسته 
کردن یك ملت و بهره کشــی از آن ها. البته موضوع داستان 
فقط به قبیلة مورد نظر در این داستان مربوط نمي شود. بدیهي 
است استعمار هرگز دست از ســر ملتي که به آن ها وابسته 
نیست و ثروت هاي خدادادي دارد، برنمي دارد و همواره تالش 

مي کند راهي براي نفوذ در میان آنان پیدا کند.
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از باالى «قلة شاخ شميران» مى توانستى كل منطقة «حلبچه» را 
از زير نظر بگذرانى؛ دشت گستردة سرسبز حلبچه، رشته كوه هاى 
تودرتو و از همه مهم تر درياچة زيباى «سد دربنديخان عراق»، آن 

هم در فصل بهار كه بسيار ديدنى مى نمود.
شاخ شميران بلندترين قلة منطقه بود و به همين سبب، بسيار 
روشن و پرواضح است اهميت صدچندان آن در اوضاع جنگى 
منطقه. دل كنــدن نيروها هم از آن، چــه ايرانى چه عراقى، 

بسيار سخت بود.
قله در طول ســال مدام با آفندهاى نيروهاى خودى و دشمن 

دست به دست مى شد: طى عمليات هاى نفس گير و سخت.
نوشــته اى كه پيــش رو داريــد، خاطــرة واقعــى از همان 
عمليات هاســت، در ماه هاى پايانى جنــگ. خواندنش خالى از 

لطف نخواهد بود.

از هر طرف صدايى به هوا برمى خاست. جيغ و داد، و فريادهاى 
دلخراش. پتو را روى ســرم كشــيدم و پاهايــم را كمى جمع 

عبور از ميدان مين
علی اصغر جعفریان

داستان كوتاه
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كردم. محمدی نفس زنان باالى سرم رسيد و در حالى كه هن 
و هن مى كرد، بريده بريده گفت: «بلند شو، زود باش، بلند شو، 

آمدند. خودشان اند؛ عراقى ها. در چند قدمى اند.»
بالفاصله از جا پريدم، اســلحه ام را از كنار ســنگر برداشتم و 
داخــل كانال رفتم. ديدى در اطراف زدم. همه جا در ســياهى 
غليظى فرو رفته بود. صداهاى گوشخراش انفجار پياپى شنيده 
مى شــد. درون سياهى ســاية چند نفر پديدار شد. در همين 
حــال، ناگهان ِهله ِهلة عراقى ها از هر طرف شــنيده شــد. ما 
غافلگير شــده بوديم. عراقى ها مثل اجل معلق روى ســرمان 

حوار شده بودند.
ديگر از دستمان هيچ كارى برنمى آمد. گروه هاى عراقى از هر 
طرف بــه طرفمان مى آمدند و اين در حالــى بود كه حداكثر 

فاصلة ما با آن ها 20 متر بود.
رو بــه محمدى و رحیمی كه يكى ديگر از هم ســنگرانم بود 
كــردم و گفتم: «تيراندازى نكنيد. به هيچ عنوان. نبايد موضع 
خودمان را لو بدهيم. عراقى ها نمى دانند ما اينجا هستيم. بايد 
منتظر بمانيم تا ببينيم چه مى شــود.» اين بود كه برگشــتيم 

طرف عراقى ها و دقيق آن ها را زير نظر گرفتيم.
ما درون كانالى قرار داشــتيم كه عرضش به اندازة چهار وجب 
بود و عمقش به يك متر و نيم مى رسيد. درست عقب سرمان 
ميدان مين عراقى ها بود كه تا جادة پشت سرمان امتداد داشت 

و روبه رويمان هم حاال پر از عراقى بود. 
نمى دانســتم به كدام ســمت توجه كنم. باال را مى پاييدم، از 
روبه رو  ســروصدا به گوش مى رســيد. پايين را مى پاييدم، از 
طرف باال حركتى احســاس مى شد. از باالى سرمان كه تقريبٌاً 
زير صخره هاى ديواره اى شــكل قلة عظيم شاخ شميران قرار 

داشت، انواع صداها به پايين يورش مى آوردند 
و درون آن شلوغى ها فرياد بسيجى ها به خوبى 

به گوش مى رسيد: «يا حسين، يا زهرا...».
مدتى گذشــت و تيراندازى ها كمتر شــدند. 
ديگر از بــاالى معبر و بــاالى كانال صدايى 
به گوش نمى رســيد. از سنگر برادر نوروزی، 
معاون دسته مان، كه حدود 10 متر باالتر از ما 

قرار داشت هم هيچ صدايى نمى آمد.
كمى نيم خيز شــدم و به طــرف رحيمى كه 
ســمت راســتم قرار داشــت حركت كردم، 
طورى كه هيچ گونه صدايى شــنيده نشــود. 
اما مگر مى شــود انســان درون شب تاريك و 
داخل كانال، با اســلحه در دست و زير پا هم 
پر از وســايل جور و واجور مثل پوكه و جعبه 
نارنجك و خشــاب، خشــاب تيربار باشد، اما 
صدايى به وجود نيايد! تازه، بادگير ُمشــّمايى 
هــم تنم بود كه كار را خراب تر مى كرد. به هر 
حــال، با هر ضرب و زورى بــود، خودم را به 
رحيمى رســاندم. او كه حسابى خسته به نظر 
مى رسيد و صدايش گويى از ته چاه درمى آمد، 

گفت: «يواش، چرا آمدى اينجا؟»
خيلى آهســته جواب دادم: «مى خواهم بروم 
بــاال ببينم چه باليى ســر نــوروزى و بچه ها 

آمده؟»
رحيمــى مدتى به جلو دقيق تر شــد و گفت: 
«هيچى، چــه باليى مى خواهى به سرشــان 
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بيايد. عراقى ها آن ها را كشــته اند! يا شايد 
هم فرار كرده اند!»

گفتم: «خب، به هر حال اشــكالى ندارد كه 
يك اطالعى به دست بياورم. شايد آن ها آنجا 
باشند. الاقل بى سيم كه دارند. مى توانيم از 

بى سيمشان استفاده كنيم.»
اين جمله را گفتم و به طرف باالى كانال به 
راه افتادم. از جايى كه نشسته بودم تا سنگر 
نوروزى و بچه ها، حدود 10 متر فاصله بود. 
البته مسير شيب تندى داشت كه باال رفتن 

از آن در آن وضعيت خيلى سخت بود.
هنوز چند قدمى باال نرفته بودم كه صداى 
رگبار مسلســل عراقى ها به هوا بلند شــد. 
ظاهــراً از اينكــه جنبنــده اى در مقابلش 
حركتى انجام داده، به خشــم آمده بود. بى 
حركت ســر جايم خشــكم زد. مثل اينكه 
اوضــاع خيلى بدتر از آن چيزى بود كه من 
فكرش را مى كردم. عراقى ها دقيقاً همه چيز 

را زير ذره بين داشتند.
البتــه باز هم فكر نمى كردم بدبخت ها با آن 
همــه دوربين مادون قرمز هفت رنگشــان، 

چيزى را ببينند!
ســينه خيز سر بااليى رفتن واقعاً چه عذابى 
دارد! خداونــد آن را نصيب هيچ كس نكند. 
چنــد متر جلو رفتم و نيم خيز بلند شــدم. 
باورم نمى شــد! از تعجب نزديك بود شاخ 

دربياورم! ســنگر پر از نيروى عراقى بود. جاى سوزن انداختن 
نبــود. فرمانــده عراقى ها در حــال تماس گرفتن بــا قرارگاه 

خودشان بود.
ســريع درازكش و بدون معطلى همان راهى را كه آمده بودم، 
برگشــتم. به رحيمى كه رسيدم، خبر تأسف بار را دادم. چيزى 
نگفت. فقط ســرى تكان داد. بدون معطلى ســرم را انداختم 
پايين و به طرف محمدى كه جلوتر بود رفتم. هنوز به محمدى 
نزديك نشده بودم كه پايم گير كرد به يكى از جعبه هاى خالى 

مهمات و صداى بلندى فضا را پر كرد.
عراقى هــا هم بالفاصله مهلت ندادند و شــروع به آتش كردند. 
از هر طــرف برايمان به قول بچه ها نُقــل و نبات مى ريختند. 
درست دو تا تيربار يكى در چپ و ديگرى در راستمان با فاصلة 
تقريبى 20 متر قرار داشــت. البته آن صدا برايمان نعمتى هم 
شــد، چرا كه توانستيم حجم آتش و سنگرهاى مقابلمان را به 

خوبى شناسايى كنيم.
كنار محمدى نشستم. قبل از اينكه چيزى بگويم، او با صداى 

آهسته گفت: «مگه كورى، چرا جلوى پايت را نمى بينى؟»
گفتــم: «كور نيســتم، آن قوطى كور اســت. بايد برايش يك 
عينك ســفارش داد. آخر مرد مؤمن، در اين تاريكى شــب و 
كانــال به اين باريكى كه آدم بايد پاهايش را جفت كند و مثل 
كانگورو بپر بپر كند، مى خواهى هيچ صدايى توليد نشود؟! بابا 

دستخوش! خب، حاال بگذريم.»
بعد ادامه دادم كه يك فكرى به ذهنم زده. محمدى در حالى كه 
به دقت به جلو نگاه مى كرد و دســت را روى ماشة تيربار ثابت 
نگه داشته و ژست تيراندازى گرفته بود، گفت: «چه فكرى؟»

گفتم: «اگر تو تيربار سمت راست را با آتيش مشغول كنى، فكر 



105

ويژة انتخاب كتاب سـال

مى كنم تيربار ســمت چپى شروع كند به شليك كردن، چون 
آتش دهندة تيربــارت را مى بينند. آن وقت من هم آتش دهندة 

آن تيربار را مى بينم و يك نارنجك نثارش مى كنم.»
بــدون معطلــى و چانه زدن قبول كرد. با آن ســابقه اى كه از 
شــجاعتش داشــتم، دور از انتظارم نبود. محمــدى بالفاصله 
شــليك كرد. همان طور كه حدس زده بودم، تيربار سمت چپ 
كه معلوم بود غيرتى اســت، شــروع به جواب دادن كرد. بعد 
از چند ثانيه اى دقيق جايش را مشــخص كردم و نارنجكى را 
پرتاب كردم. بعد هم معلوم اســت چه شد. صداى تك انفجارى 
در كوه پيچيد و براى مدتى در گوش ها ماند و كم كم اثرش از 
بين رفت. وقتى دود سياه ناشى از انفجار كنار رفت، صداى آه و 
نالة عراقى ها به جايش نشست. خوش حال از اينكه يك خطر را 
از سرمان كم كرده بوديم به محمدى گفتم: «زود برمى گردم.»

***
مدت زيادى بود كه ما همچنان در آن وضعيت به سر مى برديم. 
در اين بين، چند بار دشمن تالش كرد به كانال دست يابد، اما 

تيراندازى به موقع بچه ها باعث شد هجوم دشمن خنثا شود.
به آسمان نگاه كردم. تكه هاى سياه ابر سرگردان به اين طرف و 
آن طرف مى رفتند. نســيم ماليم و خنكى مى وزيد و خبر از فرا 

رسيدن سپيده دم مى داد.
با وزيدن نســيم، گويى خواب از سرم پريد و لحظه اى به فكر 
افتادم. اگر نيم ساعت ديگر كارى نمى كرديم، هوا روشن مى شد 
و عراقى ها به آســانى ما را مى كشتند، يا اينكه زبانم الل ما را 

اسير مى گرفتند.
بدتر از همه فكر اســارت بود كه در آن لحظه فشــار مى آورد. 
مخصوصــاً از عملكرد عراقى ها خوب معلوم بود كه مى خواهند 

ما را زنده بگيرند. چرا كه اطالعات آن منطقه 
برايشان بسيار مهم بود. اما از يك ساعت پيش، 
وقتى كه خوب منطقه را در ذهنم مى گذراندم 

موضوعى توجهم را جلب كرده بود.
 نكته اينجا بود كه از سمت پايين كانال حتى 

يك تير هم به سويمان شليك نشده بود.

حرف هاى فرمانده مان را عصر روز گذشــته به 
ياد آوردم كه گفته بود: «از ســنگر شــما كه 
اولين سنگر هستيد تا ســنگر عراقى ها 600 

متر فاصله است.»
پس تنها راه نجات ما در آن لحظه اين بود كه 

فاصلة خودمان را با عراقى ها زياد كنيم.
اين فكر را با بچه ها در ميان گذاشــتم. آن ها 
قبول كردنــد، اما دو موضــوع مهم رنجمان 
مى داد: يكى اينكه بچه هــاى گردان تخريب 
عصــر همــان روز اطراف ســنگرمان را پر از 
مين هــاى ضدنفر كــرده بودنــد، و ديگرى 
اينكــه بايد بار ديگر خود را به درون عراقى ها 
مى كشانديم و نمى دانستيم چه سرنوشتى در 

انتظارمان خواهد بود.
در هر حال، از ماندن درون كانال خيلى بهتر 

بود.
حاال رحيمى و محمدى هردو كنار من بودند 
و در حال نقشــه كشــيدن بوديم. يك طرح 
سرپايى ريختيم و قرار شد يكى بعد از ديگرى 
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از كانال بيرون برويــم و چند مترى بيرون 
كانــال حركت كنيم. بعــد برگرديم داخل 
همان كانال تا احتمال رفتن روى مين هاى 

خودى كمتر شود. 
با يك جهش پريديم بيرون، با ســرعتى كه 
تا به حال در دويدن از خود سراغ نداشتيم، 

مثل باد به سمت پايين كانال رفتيم.
از پشت سرم خبر نداشتم و جرئت برگشتن 
هم نداشــتم. اما ناگهان صداى رگبار تيربار 
ســكوت آنجا را شكســت. به دنبال صداى 
رگبار، صداى شــليك چند آرپى جى نيز به 

گوش رسيد.
عراقى ها از فرار ما باخبر شده و به دنبالمان 
آمده بودند. به شــدت نفس نفس مى زديم. 
آب دهانم خشك شــده بود و نمى توانستم 

صحبت كنم. گلويم مى سوخت.
در آن لحظــات ديگر چيزى نمى فهميديم. 
فقط مى دويديم تا عراقى ها به ما نرســند. 
پشت درختى پناه گرفتيم و مدتى عقب را 
پاييديم. خدا را شــكر انگار از كانون خطر 

دور شده بوديم.
در آن گيرودار به فكر قوطى نوشــابه اى كه 
دست نخورده داخل ســنگر جا گذاشتيم، 
افتــادم. پيش خــود گفتم: «اگر به دســت 
عراقى ها بيفتد، كوفتشــان شــود. عراقى ها 
كه معلوم بود حســابى از ديشب تا به حال 

خســته شــده بودند، ديگر به دنبالمان نيامدند و از همان جا 
برگشتند. 

رو بــه بچه ها كردم و گفتم: «نبايد وقــت را تلف كرد. بايد از 
تاريكى شب استفاده كنيم و به  طرف چپ متمايل شويم تا از 

ديد مستقيم آن ها در امان باشيم.»
مــدت زمــان طوالنى در ميــان علفزار حركــت مى كرديم و 
معلــوم نبود به كجا مى رويم. منطقه را اصًال نمى شــناختيم و 

نمى دانستيم ميدان مينى در منطقه وجود دارد يا خير؟
در يك ســتون ســه نفره با فاصلة دو مترى از هم در حركت 
بوديم. باد ماليم سحرگاهى آرام مى وزيد و بوى علف تازه را به 
مشام مى رساند. صداى بلبل ها و پرندگان خبر از نزديك شدن 

سپيدة صبح را مى داد.
در فكر بودم به كجا خواهيم رفت و چه سرنوشــتى در انتظارمان 
است. در اين حال، ناگهان پاى راستم به چيزى گير كرد و ديگر 
حركت نكرد. براى آزاد كردن پايم آن را محكم به عقب كشيدم. 
هنگام عقب كشيدن، پاشنة پوتينم به شىء سختى خورد و كمى 
ُمچ پايم درد گرفت. شــك برم داشــت، روى زمين نشستم و به 
دقت زمين را نگاه كردم. خداى من، چه مى ديدم! باورم نمى شد. 
زبانم بند آمده بود. نفســم به شــماره افتاده بود. سيم تَلة «مين 
والمرى» بود كه به پايم گير كرده بود. و شىء سخت هم خود مين 
والمرى بود كه از پهلو روى زمين افتاده بود. به اطراف نگاه كردم، 

رديف هاى مين را ديدم كه دور تا دور ما را محاصره كرده بودند.
انگار وســط زمين هندوانه كارى شــده آمده بوديم. به بچه ها 
گفتم از جاهايشــان تكان نخورند. به محمدى كه پيشــاپيش 
حركــت مى كرد، گفتم: «ديدى من كور نبودم. خودت كورى، 
ميدان مين به اين بزرگى را نمى بينى كه همين طورى سرت را 
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انداخته اى پايين و بدون اجازه واردش شده اى!
محمدى در حالى كه داشت روى پاهايش مى نشست گفت: «من 
كور نيستم، ميدان مين كور است، بايد برايش عينك سفارش 
بدهيــم.» كفرم باال آمد. حاال او داشــت جواب چند ســاعت 
پيــش خودم را به خودم مى داد. چيزى براى گفتن نداشــتم. 
در آن لحظات حساس، هيچ ابزارى هم براى خنثا كردن مين 
نداشــتيم. مجبور بوديم هر طورى كه شــده، همان طور كه تا 

آنجا ميدان را پشت سر گذاشته بوديم، بقيه اش را بپيماييم.
رو به محمدى كردم و گفتم: «تنها چيزى كه براى خنثا كردن 
ميدان داريم، ذكر یا زهرا و یا ابوالفضل اســت، همين. زود 
باش، شــروع كن بگو و راه بيفت. ان شاءاهللا خودشان برايمان 

معبر را باز مى كنند.» 
اين حرف را زدم و بلند شــديم حركت كرديم. سر و ته ميدان 
مين معلوم نبود. خالصــه نمى دانم چه موقع بود كه از ميدان 
مين خارج شــديم. به رحيمى گفتم: «رحيمى، بابا يك كلمه 
حــرف بزن ببينم مرده اى يا زنده!؟ نكند با ديدن مين ها حرف 

زدن يادت رفته.» 
با صــداى آرام گفت: «اصول نظامى را رعايــت كن. نبايد در 

منطقة دشمن حرف زد.» 
گفتــم: «آفرين، از كى تا به حال اهل نظم و نظام شــده اى ما 
خبر نداشتيم. خب حاال چون تويى، اى به چشم، فقط يك ذره 

نوحه بخوانم، بعد ان شاءاهللا چيزى نمى گويم.»
***

مدتى بين دره ها سرگردان بوديم. باال و پايين مي رفتيم و اين 
تپه و آن تپه را پشت سر مى گذاشتيم. نماز صبح را بين راه در 

حين حركت خوانديم تا قضا نشود.

حاال هوا كامًال روشن شده بود. دو ساعتى مى شد 
كــه در منطقه هيچ صداى تيراندازى شــنيده 
نمى شد. حتى يك خمپاره هم شليك نشده بود. 
دو طرف، بعد از شبى ســخت، كامًال خسته و 
بى رمق به نظر مى رسيدند. در اين مدت به يك 
راه مال رو رسيده بوديم. بعد از مشورت به توافق 
رسيديم كه آن راه را بگيريم و برويم. نجاتمان با 
خدا بود و ما خودمان را به خدا سپرده بوديم. بعد 
از ساعتى راه پيمايى و پشت سر گذاشتن رودخانه 
و نيزارهــاى بلند كه صد رحمت به جنگل هاى 
آمازون، درست از كنار سنگرهاى خودى كه قبل 
از عمليات آنجا مســتقر بوديم، سردرآورديم. از 
دور بچه هاى گردانمان ما را ديده بودند. اما مثل 
تمام اتفاقات قبل براى ما باوركردنى نبود. براى 

آن ها هم اين صحنه غيرقابل تصور بود.
ما كه هنوز از جريان عقب نشــينى آن ها كه 
در اولين ساعات حملة عراقى ها صورت گرفته 
بود، خبر نداشــتيم و نمى دانستيم چه بر سر 
ديگران آمده اســت، هاج و واج به طرفشــان 
رفتيــم. باورم نمى شــد. به بچه هــاى گردان 
رســيده بوديم. آن ها نزديك آمدند و ما را به 
آغوش كشيدند. آن ها فكر كرده بودند ما سه 
نفر شهيد شده ايم. ما را به خود مى فشردند تا 
مطمئن شوند خواب نيستند و بيدارند و ما را 
زنده مى بينند. ما توانســته بوديم از محاصره 

عراقى ها نجات پيدا كنيم.
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چتــر را در هر زاويه اى مى گرفتم، باز هم بــاد يا به قول آقاجان 
«كوه باد»، برف را به زير چتر مى آورد. مى توانستم صبر كنم خوِد 
آقاجان از مغازه بيايد و بعد درخواســت پول را مطرح كنم. اما اگر 
مى ديد در آن برف و باران رفته ام مغازه تا پول بگيرم، حتماً نتيجه 

و مبلغ بهترى نصيبم مى شد... 
به مغازه كه رســيدم، چتر را دم در گذاشــتم و فوراً رفتم طرف 
بخــارى نفتى تــا  خودم را گرم كنم. آقاجان پشــت دخل، روى 
يك چهار پايه نشســته بود و پاهايش را دور و بر چراغ عالءالدين 
گذاشته بود. وقتى عطســه كردم، گفت: «خا چرا كاله نمذارى؟ 

نمگى به پيشانيت َشمال1 مخوره؟»
حق با آقاجان بود، اما احســاس مى كــردم وقتى كاله مى گذارم، 

نامزدي
مهرداد صدقي

بريدة رمان
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يادم آوردين... تِف، ُكالم توى جيبم بود.»
ـ بر پدر آدم دروغ گو!...

بــراى اينكــه بحث پول را وســط بكشــم، به 
مقدمه چينى نياز داشتم. به خصوص كه از قيافة 
آقاجان معلوم بود به خاطر شرايط بازار بى حوصله 
است. تلفن زنگ زد. آقاجان گوشى را برداشت و 
در جواب بعد از سالم فقط گفت: «اهللا و اكبر.» 

براى شوخى گفتم: «رمز عملياِت مخواستن؟»
ـ ها. عمليات حّمالى.... مادرت زنگ زده بود بگه 

موقع برگشت از مغازه چى چيزايى بخريم.
ـ چى چيزايى بايد بخريم؟

ـ مگفت گوشِى كه برداشته همه ِر از ياد كرده. 
چنــد دقيقه ديگه دوباره زنــگ مزنه ببينه چيا 

الزم داريم... زن نگيرى كه بدبخت مشى.
 به اين نتيجه رســيدم اگر خواســته ام را زودتر 
از تلفن بعدِى مامان مطرح نكنم ممكن اســت 
آقاجــان حتى پول تــو جيبــى ام را هم قرض 
بگيــرد. براى همين بالفاصلــه گفتم: «المصب 
درِس رياضــى  مايَم خيلى ســخته. بايد براش 

ماشين حساب مجهز بگيريم.»
ـ با اين ماشين حساب من نمشه؟

ـ با اون كه همون چهار عمل اصلَيم نمشه. 
آقاجان چيزى نگفت. چند ثانيه گذشــت و باز 

موضوع ديگرى را مطرح كردم:
ـ راســتى چند تا كتاب كمك درسى و تسَت م 

بايد بخرم. 

حتى مادر فوالزره هم اگر در دوران باردارى اش مرا ببيند، رويش 
را برمى گرداند تا فرزندش شبيه من نشود. از آنجا كه براى گرفتن 
پول به مغازه رفته بودم و صالح نبود با آقاجان مخالفت كنم، كاله 
پشــمى ام را از توى جيب كاپشــنم درآوردم و گفتم: «خوب شد 
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ـ با كتاباى ملیحه نمشه؟
ـ نه، نمشه.

ـ آدم اگه درس خوان باشه، مشه.
آقاجان دِر دخل را باز كرد، نگاهى سرسرى به 
آن انداخت و گفت: «امروز از مشترى پشترى 
زياد خبــرى نبود. تو اين هوا ســِگ بزنى از 

خانه ش در نمشه!» 
ـ منــم اگــه پول الزم نداشــتم كــه بيرون 

نمى آمدم.
ـ معتاد شــدى يا چك و سر رسيد دارى كه 

اين جور پول الزمى؟ 
ـ گفتم كه براى درسايه. تازه، روز مادر نزديكه. 

مخوام براى مامان و بى بى يم كادو بخرم.
عمداً اســم بى بى را آوردم تا آقاجان را تحت 
تأثير قرار دهم. وقتى ديدم آقاجان توى دخل 
دنبال پول مى گردد ، براى اينكه پول بيشترى 
نصيبم شود، گفتم: «اِى، يادم رفت... بايد يك 
كاپشــن تازه يم بخرم. اين ديگه برام كوچيك 

شده.»
آقاجان گفت: «مال مِن نمشه بَِرت كنى2؟» 

اين جمله يكى از ترفندهاى هميشگى آقاجان 
بــود. چون هر جوابى كه مــى دادم، به ضررم 
بود. اگر مى گفتم مى شود، ديگر از پول خبرى 
نبــود و اگر مى گفتم نمى شــود، بايد دليلش 
را مى گفتم كه ممكن بــود حتى طلبكار هم 
بشــود. براى همين جواب ندادم. آقاجان چند 

اســكناس از الى دفترى برداشــت، اما آن هــا را دوباره در دخل 
گذاشت.

ـ حاال صبر كن ببينيم چطور مشه.
ـ خا از همون پوال نمشه بدين؟

ـ اگه خداى نكرده االن بيفتم ســكته كنم، نبايد پول دســتمان 
باشه؟

ـ خا اگه خداى ناكردى اتفاقى بيفته، نبايد پول دســِت منم باشه 
تا شما ِر ببرم بيمارستان؟

ـ ببينم تو و مادرت متانين يك كار كنين كه مِن به سكته بدين!
قبل از اينكه آقاجان چيزى بگويد، داداش محمد وارد مغازه شد. 
چترش را دِم در مغازه تكان داد و آن را كنار چتر من گذاشــت تا 

آبش خشك شود. 
من كه گرم شــده بودم، جايم را به محمــد دادم تا كنار بخارى 
نفتى بنشــيند. آقاجان و محمد كمى راجع به سردِى هوا و اينكه 
اگر خانه ها گازكشــى نبودند چقدر بد مى شــد، صحبت كردند. 
آقاجان كه تصور مى كرد در اين باران، فقط طلبكارها ممكن است 
ســراغش بروند، فكر كرد شايد محمد هم طلب پول كند و براى 
همين شــروع كرد بــه گاليه از اوضاع و احوال بــازار. محمد هم 
هميــن نخ را گرفت و از اوضاع و احوال جامعه گاليه كرد و اينكه 
بايد براى اصالح جامعه كارى كــرد. فهميدم او هم عمداً در اين 
هوا آمده تا نشان دهد چه موضوع مهمى را مى خواهد مطرح كند. 
محمد بعد از كمى مقدمــه چينى گفت: «آقاجان، يك چيزى از 

شما بخوام، قبول مكنين؟»
ـ پسر جان تو كه مدانى هر چى بخواى من حتماً برات انجام مدم، 
ولى اول خا بايد ببينم چى مخواى. به مصلحت هســت، نيست؟ 

منظورم به مصحلت خودته ها وگرنه من كه....
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ـ راســتش براى اين انتخابات مجلس يك خواهشى دارم. مجلس 
چهارم خيلى حساس شده.

آقاجان بادى به غبغب انداخت و با تواضعى تصنعى گفت: «ببين، 
درسته كه پيش در و همسايه يك نيمچه اعتبارى دارم، ولى فكر 

نكنم همة مردم مِن بشناسن و رأى بدن.»
محمد لبخندى زد و گفت: «نه براى شما كه نه...»

آقاجان پرســيد: «چيه، مخواى خودت كانديد بشى؟.... مگه قبًال 
نگفتم دور و بر سياست خط بكش.... به همون درسات برى برسى 
و وكيل بشى من بيشــتر خوش حال مشم تا اينكه وكيل مجلس 

بشى... »
محمد هم با لبخند جواب داد: «نه.... خودم كه نمشم.»

محمد توضيح داد كه در جلسه اى كه با دوستانش داشته اند، قرار 
شــده يكى از آن ها براى نامزدى در انتخابات اعالم آمادگى كند 
و بقيه هم قرار اســت براى او فعاليت كننــد. لحن آقاجان كمى 
جدى تر شــد و در تناقض با قبل گفــت: «باز اگه خودت قرار بود 

بشى كه بهتر بود... حاال دوستت رأى مياره؟»
ـ اگه مردم و دور و بريا همت كنن شايد بياره.

ـ پسرجان من كه پول مول ندارم، ولى....
ـ دست شما درد نكنه. اتفاقاً پول كه نمخوام، اما اگه ....

آقاجان تا فهميد بحث كمك مالى نيســت بالفاصله گفت: «باشه، 
هــر كارى، كمكى، چيزى اگه بر مياد بگو. تو كه ِمگى آدم خوبيه، 
حتماً خوبيه ديگه. جداً بدون تعارف ِمگم ها، اگه فكر مكنى الزمه، 

همون فرش زير پامانم برات بفروشم، بدم بهت.»
محمــد باز هم لبخند زد و تشــكر كرد كه نيــازى به اين چيزها 
نيســت. آقاجان وقتى مطمئن شد محمد درخواست مالى ندارد، 
بــا خيال راحت از جاى خودش بلند شــد. كليد مغازه را از دخل 

درآورد و با قيافــه اى كه ايثار و فداكارى در آن 
موج مى زد، گفت: «پســر جان، هنوز يك اعتبار 
نيم بندى توى بازار دارم. اگه با زبان و گفتار ما 
حل مشه كه هيچ، اما اگه بازم صالح مدانى كه 
برات پول مول جــور كنم، بگو.... من تو زندگى 
جز سعادت شــما بچه ها چيزى نمخوام. محمد 
جان، خودتم مدانى اين مغازه بعد از من مال تو 
و محسنه. بازم اگه فكر مكنى الزمه، مخواى سر 
قلفِش بفروشــم بدم بهت هر چى خودت صالح 

مدانى.»
مطمئن بودم آقاجان هيچ وقت اين پيشــنهاد را 
بــه من و مامان و مليحه نمى دهد، اما به محمد 
از ته دل گفــت. محمد در جواب آقاجان گفت: 
«دســت شــما درد نكنه، همين كه اين جورى 
ِمگين يــك دنيا ارزش داره. ولى الزم نيســت 
چيزى بفروشين يا از اعتبارتان خرج كنين. فقط 
اگه اشكالى نداشته باشه، زمانى كه تبليغات آزاد 

شد، اين مغازه ِر بكنيم ستاد تبليغاتى...»
آقاجان گفت: «باشه، عكسِش بياره بزنه. جاى ما 

ِر كه تنگ نمكنه كه...»
محمد هم تشــكر كرد و گفت: «دست شما درد 
نكنه، ولى راســتش مخوايم اينجا بشــه يكى از 
ســتاداى مركزى. دوستم مگفت قبًال اينجا زياد 
آمده و به نظرش موقعيتش خيلى خوبه. شــايد 
شمايم بشناسين، چون قبًال معلم محسن بوده. 
اسمش آقاى کریمی نژاده. فعًال كه اوِن انتخاب 
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كرديم.»
 اســم آقاى كريمى نژاد براى آقاجان آشنا بود 
و داشــت فكر مى كرد او را بــه خاطر بياورد. 
محمــد هم همچنان حرف مــى زد: «آقاجان 
ضمناً، شايد بعضى بازاريا به ما مغازه بزرگ تر 
بِدن، اما نمخوايم مديون كسى باشيم كه بعداً 
ازمان چيزاى ديگه بخواد.... پس ايشاال بعداً به 
اکبر بگيم بياد برنجا ِر با وانت ببره تو انبار كه 

اينجا خالى بشه ديگه ها؟»
اســم آقاى كريمى نژاد كه آمــد، فهميدم آن 
برنج خريدن ها و سر زدن ها به آقاجان بهانه اى 
بوده تــا اندازه و موقعيت مغــازة ما را برآورد 
كنند. آقاجان كه تازه فهميده بود اوضاع از چه 
قرار است، آب دهانش را قورت داد و در حالى 
كه لبخندى زوركى روى لب داشت، چشمكى 
به محمد زد و گفت: «باشه محمدجان... فقط 

بعداً از كجا نون بخوريم؟»
ـ چيزى نيست. دو هفته بيشتر نيست.

ـ دو هفته؟ .... فكر كردم يكى دو روزه... باشه 
بازم اشــكال نداره... محســن جان، پس اون 
جريان كاپشن و كتاب و ماشين حسابى فعًال 
كنسل. ايشــاال بمانه براى بعد از تبليغات كه 
مغازه دوباره باز شــد... عروسِى مليحه يم كه 

اشكال نداره، باز بمانه براى سال بعد. 
محمد گفت: «آقاجان من كه راضى نيســتم 
همه تو سختى بيفتن. اگه فكر مكنين نمشه، 

بگين... اشكال نداره. نمخوام ناراضى باشين.»
ـ نه، براى چى ناراضى باشــم؟ اتفاقاً خوش حال مشــم كه براى 
پســرم كارى انجام بدم. حاال فوقش يكى دو هفته به ما ســخت 
بگذره، مگه چى مشه؟ من و مادرت كه از جوانى به سختى عادت 
داريم. محسنم با همين كاپشنش كه چلّگى شده و جسمش رفته 
فعًال مجبوره ســر كنه. فقط بايد ُكت ُكالِش بَِرش كنه و خودِش 
از زير محكم بپيچه كه كليه هاش سرما نخوره... مليحه يم كه گور 
پدر نامزدش... حاال اين دوستت برنامه ش چيه، فكرش چه جوريه 

كه براش مخواى تبليغ كنى؟
محمد وقتى برنامه هــا و ديدگاه هاى دوســت و كانديداى مورد 
نظــرش را گفت، من و آقاجــان به هم نگاه كرديــم. معلوم بود 
ديدگاه هاى آن ها به مذاق آقاجان خوش نيامده.... وســط صحبت 
داداش محمد، مامان زنگ زد و فهرســت سفارشاتى را كه تمامى 
نداشــت، گفت. همين موضوع كمى اعصاب آقاجان را خرد كرد. 

نمى دانم مامان چه گفت كه آقاجان به تندى جوابش را داد:
ـ اونــه كه همين هفته پيش خريدم كه؟ اگــه قوم مغولم حمله 

مكردن آن قدر زود تموم نمشد!
آقاجان با گفتن «ال اله اال ا...» گوشــى را گذاشــت. بعد با لحنى 
جدى به محمد گفت: «پسرجان، نه كه فكر كنى براى مغازه مگم 
ها، ولى به نظرم كه ديگه كســى به اين خشكه مقدسى ها و اين 

چيزا رأى نمده.... زمانه ديگه عوض شده.»
ـ اتفاقاً مايَم بــراى همين مخوايم تالش كنيم، چون ديديم همه 
عوض شدن... به اين نتيجه رسيديم كه بايد يك كارى كنيم. پس 

ما براى چى جنگيديم؟ 
ـ پســرجان جنگيدين دســتتان درد نكنه، مايم به شــما افتخار 

مكنيم. ولى سر ملت كه نبايد منت بذارين كه. 
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محمــد آهى كشــيد و در حالى كه ســرفه اش گرفته بود، گفت: 
«بعضى وقتا احســاس مكنم دور و برى هامــان مثل مردم كوفه 

شدن.»
آقاجان هم با صدايى گرفته گفت: «اگه به من دارى طعنه مزنى، 
منــم بعضى وقتا فكر مكنم تــو و دور و برياتم مثل اصحاب كهف 

شدين و از اوضاع جامعه خبر ندارين.»
محمد سرش را پايين انداخت و در حالى كه سرفه اش بيشتر شده 
بود، با شــرمندگى گفت: «خيلى ببخشينا، ولى اگه يك بار جبهه 

ميامدين، مديدين كه فرق خط مقدم و پشت جبهه چيه...»
آقاجان چند لحظه به محمد نگاه كرد و در حالى كه سعى مى كرد 
صدايــش باال نرود، گفت: «همين مردمى كه ِمگى عوض شــدن، 
توى پشــت جبهه كم نذاشتن ها... تازه پســرجان، من گفتم برو 
بجنــگ؟ اتفاقاً اگه يادت باشــه، من گفتم نــرو. گفتم اول بمان 

درسِت بخوان بعد برو... يادته يا نه؟»
ـ اگه امثال من نمرفتيم كه االن سر قفل اين مغازه ها دست عراقيا 

بود و به جاى آبنبات پسته اى، خرماى بغداد مفروختن.
ـ خا دســت تو و امثال تو درد نكنه، ولى اين جورى كه فكر مكنى 
هم نيســت. مردم اگه عوض شــدن براى اينه كه زمانه يم عوض 
شــده. زمان جنگ تموم شــد، رفت... باز براى چى مخواين براى 
مردم روضه بخوانين؟ يك زمانى چرچیل وقتى جنِگ با پيروزى 
تموم كرد، مردم كشــورش ازش راضى بــودن. ولى وقتى بعد از 
جنگ كانديدا شــد، ديگه مردم فرانســه بهش رأى ندادن. گفتن 

ديگه االن دورة جنگ نيست. 
من گفتم: «منظورتان مردم انگليسه؟»

آقاجان با اخم بــه من نگاه كرد و گفت: «تو مثل اينكه پول مول 
نمخواى ديگه، ها؟»

ســعى كردم ديگر در بحــث بزرگ ترها دخالت 
نكنم. آقاجان حرف هايــش را ادامه داد و بدون 
اينكه مســتقيماً بــه محمد نگاه كنــد، گفت: 
«پسرجان به جاى اين چيزا برو دنبال درمانت و 
ادامة تحصيلت. اونا واجب تره. االن مردم آرامش 
مخوان، دلشان مخواد شاد باشن. مخوان دنبال 

زندگى شان باشن.»
محمد يك اسپرى از جيب كاپشن خود درآورد 
و در دهــان خود زد. كمى كه ســرفه اش بهتر 
شــد، گفت: «كسى با شادى و آرامش و زندگى 
مخالف نيست، ولى به چى قيمتى؟ اين اسمش 
زندگيه كــه جوانا اين طور بيفتــن دنبال قِرتى 
بــازى و نواراى آن چنانى گــوش كنن؟ مگه ما 
جوان نبوديم؟ امثال ما جانشــاِن دادن كه اين 
همه نزول خور و زالوهــاى اقتصادى تو جامعه 
پيدا بشــه؟ روسرِى زنا يَم كه ماشاال روز به روز 

عقب تر ِمره.»
ـ تو هر وقت تانســتى نــواِر از برادرت و داييت 
بگيرى، روسرِى مليحه و مريِم بيارى جلوتر، بعد 

از مردم ايراد در كن.
ـ اينا فقط يك بخشش بود. من نمدانم چرا همه 

افتادن دنبال پست و مقام.
ـ دوستاى تو نيفتادن؟

ـ براى بعضى شان حق با شمايه، ولى جرياِن اين 
دوستاى جديدم فرق مكنه. بحث شوق خدمته 
نــه حب دنيا. به خاطر همين چيزايى كه گفتم، 
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احســاس تكليف مكنن تا همه چيِز درســت 
كنن. قبًال با فداكاريايى كه كردن خودشــاِن 

ثابت كردن.
ـ حاال اسمش هر چى هست در ديد من فرقى 
نمكنه. اسم فداكارِى گرفتى، فكر كردى فقط 
تو اين چندسال شــماهايى كه جبهه رفتين 
فــداكارى كردين؟ امثال ما تو پشــت جبهه 

چيزى از دست نداديم؟
محمد كه دوباره به ســرفه افتاده بود، گفت: 
«شــما ِر كه نمدانم، ولى مــن كه يك پام و 
بهترين لحظات دورة جوانيِم از دســت دادم. 
اونايــى كه تو بازار بودن چى از دســت دادن 
جز اينكه به خاطر جنگ وضعشــان هى بهتر 

و بهتر شد؟»
ـ انصافم خوب چيزيــه. اون جورى يَم كه تو 
فكر مكنى نيست. اگه منظورت به منه كه فكر 
نكن من چيزى از دست ندادم.... منم.... منم....
آقاجــان كــه بغض كــرده بود، چنــد برگ 
از دســتمال كاغــذى جدا كــرد. فكر كردم 
مى خواهد اشــكش را پاك كند، اما به خاطر 
ســرفه هاى محمد، جلوتر آمد و لب هاى او را 
پاك كرد. دست محمد را هم گرفت تا جاى او 
بنشــيند و قدرى آرام شود. يك چاى داغ هم 
برايش ريخت و عاقبت براى اينكه اشــكش را 

نبينيم، به خيابان نگاه كرد. 
همان خانمى كــه يك بار برنج برد و پولش را 

نياورد، از جلوى مغازه رد شــد. اما آقاجان آن قدر در خودش فرو 
رفته بود كه او را نديد. خانم بدحســاب هم اصًال به روى خودش 
نيــاورد كه احتماالً به ما بدهكار اســت. آقاجان دوباره به محمد 
نگاه كرد. در حالى كه چشــمانش قرمز شــده بودند، سعى كرد 
خودش را كنترل كند و با بغض گفت: «منم وقتى خبرِت شنيدم، 
عمرِم از دســت دادم. موهاى سياهِم از دست دادم، نور چشماِم از 
دســت دادم. سالمتيِم از دست دادم،.... از همة اينا مهم تر، يك پا 
و بهترين لحظات جوانِى پسرِم از دست دادم... احسانت كه بزرگ 

بشه، مفهمى چى مگم...»
محمد چيزى نگفت و سكوت كرد. آقاجان ادامه داد:

ـ شايد اين محسن بچه بود و يادش نياد، ولى نمدانى براى اينكه 
به مادرت و بقيه قوت قلب بدم، جلوشان يك قطره اشكم نريختم 
اما خداشــاهده نصف شبا مرفتم توى حمام تا هيشكى نفهمه كه 

دارم گريه مكنم.... 
آقاجــان ديگر چيزى نگفت. چتر مرا برداشــت و از مغازه بيرون 
رفت. شايد نمى خواست اشــكش را ببينيم. با ناراحتى به محمد 

گفتم: «آقاجان راست ِمگه.... منم يك چيزايى يادمه...»
محمد كه به فكر فرو رفته بود، دســتى به سرم كشيد. معلوم بود 
از اينكه با آقاجان چنين بحثى داشــته حســابى پشيمان شده. 
با ناراحتى گفت: «نمخواســتم ناراحتــش كنم. ببين چى روزگار 

سختى بوده كه با اينكه بچه بودى ولى يادته.»
ـ خــا براى اينكه وقتى آقاجان نصف شــب مرفت حمام، بعدش 
بــراى حوله زنگ ِمزد. ولى چون مامان خودِش به خواب ِمزد، من 

براش مبردم.
محمد به فكر فرو رفت و لبخند ســردى روى لبش نقش بســت. 
چند لحظه بعد آقاجان برگشت. محمد با شرمسارى به او نگاه كرد 
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و بعد هم سرش را پايين انداخت. آقاجان در حالى كه دكمه هاى 
پالتويش را باز مى كرد، لبخند تلخى زد و شــروع كرد به شمردن 
پــول و به من گفت: «زنيكه مگفت فراموش كرده پوِل بياره، ولى 
يادش آوردم و ازش گرفتم... بيا پسرجان، چون نيتت خير بود، از 

آسمان برات پول جور شد.»
محمد كه نمى دانست آقاجان راجع به چه حرف مى زند، با تعجب 
به من نگاه كرد. تصور مى كرد فشــار آقاجان باال رفته و چيزهاى 
نامفهوم مى گويد. خوِد آقاجان كه متوجه تعجب محمد شده بود، 
براى اينكه ديگر بحث قبلى را ادامه ندهند با لبخند گفت: «محمد 
جان، حرِف اين محســِن باور نكن كه خيلــى َجلَبه... وقتى مياد 

مغازه براى همه حرف در مياره.»
محمد باز هم سر در نياورد كه آقاجان چه مى گويد و فقط سرش 
را تكان داد. آقاجان گفت: «محســن، از ماشــين حساب و كاله و 
كاپشن واجب تر، چتره. خا  اينم چتره كه تو دارى؟ خيس خيس 

شدم.»
بــراى اينكه اوضاع به حالت طبيعى برگردد، با لبخند گفتم: «برم 

حوله بيارم؟»
ـ ها؟

ـ مثل همون وقتايى كه نصف شب مرفتين حموم ديگه. 
از قديم گفته اند لعنت بر دهانى كه بى موقع باز شود. كم مانده بود 
پول دوباره به دخل برگردد كه وســاطت محمد نجاتم داد. محمد 
ديگر براى مغازه درخواستى مطرح نكرد، اما اين بار نوبت آقاجان 

بود كه اصرار كند. 
ـ فكــر كردى اون چيزا ِر براى اين گفتــم كه بهت كليد مغازه ِر 
ندم؟ خدا شــاهده براى خودت گفتم. اونايى كه دور و بِرتن، فقط 
مخوان از پاكيت سوءاســتفاده كنن. ببيــن ايِن من كى گفتم. تو 

يك بچة ســاده و خالصى، نبايــد بيفتى به دام 
سياست.... 

محــض خوش مزه بازى گفتم: «اصًال سياســت 
مثل دوستم حمید خيلى بى پدر و مادره.»

محمد و آقاجان اصــًال نخنديدند. آقاجان براى 
اينكه نشــان دهد همه چيز را براى خوِد محمد 
مى گفتــه، گفت: «حاال هرجــور خودت صالح 
مدانى... من هميشــه گفتم كه اين مغازه بعد از 
من مال تو و محسنه. بيا اين كليد. ديگه خودت 

مدانى.»
با تعجب پرســيدم: «پس مليحه چى؟ مغازه به 

اون نمرسه؟»
آقاجــان با بى حوصلگى گفــت: «اون ديگه بايد 

بعداً بره از كيسة شوهرش بخوره...»
آقاجــان كليد را روى كفة ترازو گذاشــت. كفه 
ترازويى كه به خودش نزديك تر بود، سنگين تر 
شده بود. محمد كليد را برنداشت و اين بار نوبت 
او بود كه به خيابان خيره شود. مغازه ها يكى يكى 
داشتند بسته مى شــدند و كاسب ها كركره هاى 
مغازه ها را مى كشيدند. آقاجان كه بعد از وصول 
طلب روحيه اش كامًال فرق كرده بود، براى اينكه 
محمد را از خودش بيــرون بياورد، اين دفعه از 
ته دل براى دادن كليد مغــازه به محمد اصرار 
كرد. اما محمــد باز هم قبول نكــرد. مى گفت 
قضاوت آقاجان راجع به افكار دوستانش صحيح 
نيســت. آقاجان هــم از تجربه هايش در زندگى 
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مى گفــت؛ اينكه بعضى ها تــا وقتى به جايى 
نرســيده اند، آدم هاى خوبى هستند، اما وقتى 
به جايى مى رســند، عوض مى شوند. نمى دانم 
محمد ناراحت شــده بود يا مى خواست كارى 
كند كه آقاجــان ديگر براى مغازه اصرار نكند 
و چيزى گفت كه كاش نمى گفت. يعنى كاش 
مثــل موقعى كه در جواب اصرار آقاجان براى 
انداختن كاپشــنش به من سكوت كرده بودم، 
محمــد هم چيزى نمى گفــت و اين داليل را 

نمى آورد:
ـ دســت شــما درد نكنه، االن كه فكر مكنم 
مبينــم اين مغازه براى ســتاد مركزى خوب 
نيست. هم كوچيكه، هم ديِد خوبى نداره. تازه 
اگه دوست ما رأى نياره، شايد روى اعتبار شما 

توى بازارم تأثير بذاره. 
***

موقع برگشــت هر چه محمــد اصرار كرد كه 
آقاجان زير چتــر او برود، آقاجان قبول نكرد. 
جفتمان داشتيم خيس مى شديم، اما آقاجان 
مى خواست نشان دهد كه همين چتر زوار در 
رفته را ترجيح مى دهد. دســت مرا هم جورى 
گرفتــه بود كه جرئت نمى كردم يك وقت جدا 
شــوم و زير چتر محمد بــروم. وقتى به بهانة 
خريد سفارش هاى مامان از محمد جدا شديم، 
آقاجان در حالى كــه حرص مى خورد، گفت: 
«فكر كرده من خسيســى كردم، ولى نمدانه 

كه دوســت ندارم كسى از صداقتش ســوء استفاده كنه. اين بچه 
ســاده يه، هيچى از سياســت نمدانه.... من اگه نمخواستم دكاِن 

بهش بدم كه به اسمش نمكردم كه....»
ـ مگه به اسم محمده؟

ـ اگه به اسم تو مكرديم كه االن مفروختيش ما َرم مذاشتى خانة 
سالمندان... 

آقاجان براى اينكه ثابت كند خسيس نيست و ضمناً با من شوخى 
كرده باشد، دست در جيب پالتويش كرد و باز هم به من پول داد:

ـ بيــا، مگه من دكان و پوِل براى خودم مخوام؟ اســمش فقط به 
اسم محمده وگرنه براى همه تانه.... بيا اينا ِر بگير هر چى دوست 
داشــتى براى مادرت و بى بى بخر. لباس مباســم هر چى الزمته 
بگيــر. اگه كمه فردايم بيا مغازه بقيه ِش بدم. يك كاپشــن خوب 
مثل مال خودم بخر كه زود پاره نشــه. ببين اين پالتويه ده ساله 

دارم مپوشمش، هنوز هيچيش نشده.
از آقاجان پرسيدم: «مگم اگه محمد وكيل مجلس مشد، براى ما 

خيلى خوب مشد نه؟»
ـ چى ساده اى تو... معلومه مثل برادرت هنوز سياسِت نمشناسى. 
اون دوســتاى جان جانيَشم فقط بهش تعارف زدن، ولى اين بچه 
ســاده يم باورش شده... اگه واقعاً مخواســت كانديدا بشه، همونا 
قيــدِش مزدن، چون مدانســتن محمد بعداً براشــان پارتى بازى 

نمكنه. 
بعد هم براى اينكه به زبان خودم مرا خر فهم كند كه سياست بازى 
خوب نيســت، با ذكر يك مثال گفت: «توى ايــن زمانه برى تو 
سياســت يا بايد مثل رابین هود باشى كه از باال بگيره به پايينيا 
بده، يا مثل داروغه باشــى كه از پايينيا بگيره به باال بده. جفتشم 

عاقبت نداره.»
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فهرست سفارش هاى مامان تمامى نداشت و آقاجان كه اعصابش 
خرد بود و حوصلة خريد نداشــت، فقط چند مورد آن را خريد و 

به من سفارش كرد:
ـ محسن يادت باشه بقيه ِش نداشتنا خا؟

ـ خا.
خريدها نصفه و نيمه انجام شد و آقاجان همچنان از اوضاع گاليه 
مى كرد كه به خانه رســيديم. آقاجان دِم در مى خواســت چتر را 
ببندد و به سرعت وارد خانه شود كه پالتويش به دستگيره در گير 
كرد و جيبش پاره شــد. مامان كه چشــمش به ما افتاد، با لحنى 

طلبكار گفت: «پس بقية خريدا چى شد؟»
آقاجان چنــد لحظه به من و مامان نگاه كرد و در حالى كه ديگر 
طاقتش را از دســت داده بود، به ســيم آخر زد و گفت: «اى من 
بميرم كه هم خودم راحت شم هم شما.... هر چى پول مول داشتم 
كه دادم به پســرات. آدم يك دانه دختر داشته باشه، صد تا پسر 
نداشته باشه... خودم 10 ساله دارم پالتوى پاره مپوشم، اينا آمدن 
هى ِمگن كاپشن مخوايم، ماشــين حساب مخوايم، سنِد مغازه ِر 
مخوايم، حق طلب مردِم مخوايم، غرامِت جنِگ مخوايم، پســت و 
مقام مخوايم، درد مخوايم، كوفت مخوايم، زهر مار مخوايم... اصًال 

ببينم متانين آخرش مِن به سكته بدين!»3

پي نوشت ها
1. باد سرد
2. بپوشي؟

3. فصلی از کتاب منتشر نشدة «آبنبات پسته ای» )جلد دوم آبنبات هل دار(.
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مقدمه
زندگى فى نفسه نه تراژيك است نه كميك و نه احساسات مدار است 
نه طنزآميز. سلسله اى است از حس ها، كنش ها، افكار و رخدادهايى 
كه مى كوشيم با زبان رامشــان كنيم. هر زمان كه كلمه اى دربارة 
هســتى مان بر زبان مى آوريم، به زندگى دست يازيده ايم. هنر، آن 
هم از نوع طنزنويسى، روش بسيار پيشرفته اى است براى دست آموز 
كردن زندگى، كه گذشــته از دست آموز كردن، از آن مى خواهد تا 
شــيرين كارى هم بكند. اين شيرين كارى ها، اگر خوب اجرا شوند، 
نــه نحوى پيچيده، خوشــايند ما خواهند بود. زيــرا منظم و قابل 
درك بودنشان، هم فرصت مغتنمى ايجاد مى كند تا از آشفتگى ها 
و فشــارهاى زندگــى روزمره برهيم، و هــم مى توانيم بر اين نظم 
مصنوع كامًال مسلط شويم و از آن كمك بگيريم تا از تجربة خودسر 

راهكارهاي 
خلق داستان طنز

علیرضا لبش

مقاله
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ما مى آموزد و كمكمان مى كند آن را بهتر درك 
كنيم. ما جنبه هايى از خودمان و موقعيت هايمان 
را در مناظر بســامان طنز باز مى شناسيم. نهايت 
كمــال و نهايــت زندگــى را درك مى كنيــم و 
چيزهايى را مى بينيم كه به خودى خود جالب اند 
و به گونه اى جالب تر با تجربة خود ما تفاوت دارند. 
طنز ما را مجذوب مى كند، چون درعين حال هم 
شبيه زندگى است و هم نيست. از اين روست كه 
تجربة طنز براى ما، هم متضمن لذت است و هم 

درك.

تعریف طنز
ادبى كه در  نــوع  معنای اصطالحی طنز: آن 
انگليســى satire  ناميده مى شود و در فارسى 
طنــز اصطالح شــده، عبــارت از روش ويژه اى 
در نويســندگى اســت كه ضمن دادن تصويري 
هجوآميز از جهات زشت و ناجور زندگى، معايب و 
مفاسد جامعه و حقايق تلخ اجتماعى را به صورتى 
اغراق آميز نمايش مى دهد تا صفات و مشخصات 
آن ها روشن تر و نمايان تر جلوه كند و تضاد عميق 
وضع موجود با انديشة يك زندگى عالى و معمول 
آشكار گردد... مبناى طنز شوخى و خنده است، 
اما اين خنده، خندة شــادمانى نيست. خنده اى 
اســت تلخ و جدى و دردناك، همراه با سرزنش و 
سركوفت و كمابيش زننده و نيش دار كه با ايجاد 
تــرس و بيم، خطاكاران را به خطاى خود متوجه 

در بياوريــم. براي مثال، وقتى آثــار عمران صالحی و منوچهر 
احترامی را مى خوانيم، متوجه مى شويم برخى موقعيت ها در آثار 
ايشان آن چنان شبيه موقعيت هايى در زندگى ما هستند كه گويى 

از يك خانواده اند.
طنــز مفرى از زندگــى در اختيارمان مى گذارد و در بازگشــت به 
زندگى ما را به تجهيزات تازه اى مجهز مى كند. تقليد از زندگى را به 

معنای اصطالحی 
طنز: آن نوع ادبی 

  satire که انگلیسی
نامیده می شود و در 
فارسی طنز اصطالح 

شده، عبارت از 
روش ویژه ای در 

نویسندگی است که 
ضمن دادن تصویري 

هجوآمیز از جهات 
زشت و ناجور زندگی، 

معایب و مفاسد 
جامعه و حقایق تلخ 

اجتماعی را به صورتی 
اغراق آمیز نمایش 

می دهد
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مى ســازد و معايب و نقايصــى را كه در حيات 
اجتماعى پديد آمده است، برطرف مى كند. 

دكتر عبدالحســین زّرین کوب مى نويسد: 
«طنــز خاص عواطــف رنج آميزى اســت كه 
رنج هاى مخاطب را برمى انگيزد. به همين دليل، 
زبان نيش آلود طنز در تمــام ادوار حيات يك 
ملت، حكم ضرورتى را پيدا مى كند تا مسئوالن 
سرنوشــت مردم، جهان اطــراف خويش را از 
يــاد نبرند و بدانند جز آنان كه فرمان مى رانند، 

اكثريتى هستند كه فرمان مى برند.» 
نظر کیومرث صابری فومنی اين اســت كه: 
«طنز ســيلى محكمى است كه به صورت يك 
مســموم مى زنند تا خوابش نبرد. هدف كمك 
به ادامة حيات اوست. مثل فشارى كه به سينة 
يك مغروق وارد مى شــود؛ چه بسا دنده هايش 
را بشــكند، اما ريه هايش را فعال و حياتش را 

تضمين مى كند.»
 سویفت در پيشگفتار «نبرد كتاب ها» (1704 
م) به جنبة مقبوليت طنز اشــاره دارد. به نظر 
او، و نيز به اين جهت كه طنز شــوخ طبعى را 
چاشنى حقايق تلخ ساخته است، حتى از سوى 
خالفكاران نيز پذيرفته مي شود. وى مى نويسد: 
«طنز نوعى آينه اســت كه نظاره گران عموماً، 
چهــرة هر كس به جــز خود را در آن تماشــا 
مى كنند. به همين دليل اســت كه در جهان 
اين گونه از آن استقبال مى شود و كمتر كسى 

آن را برخورنده مى يابد.» (آرتور پالرد، 5:1378) 
ملویل کالرك در توصيف طنز به گستردگى دامنة آن مى پردازد: 
«جهان طنز روى يك بيضى به دور دو كانون، يعنى افشاى بالهت 
و تنبيه رذالت، در نوســان است. مقوالت شوخى و جدى، مبتذل و 
آموزنده را دربرمى گيرد. دامنه اش از نهايت شــقاوت و خشونت تا 
غايت شكوه و ظرافت است. تك گويى، گفت وگو، نامه، خطابه، روايت، 
تصوير حاالت، شخصيت پردازى، تمثيل، خيال بافى، مضحكه، تقليد 
مســخره آميز يا هر نوع وسيلة ديگر را چه تنها و چه با يكديگر، به 
كار مى گيرد و سطح آن مثل رنگ آفتاب پرست لحن هاى گوناگون 

طيف طنز را ارائه مى دهد.» (همان، ص 9).
يكى از ويژگى هاى طنز خاصيت بزرگ نمايى آن است. در انتقاد به 
شــيوة طنز، هر واقعيت تلخ و ناخوشايند، بزرگ تر و چشمگيرتر از 
آنچه هســت، نمايش داده مى شود و نتيجة اين بزرگ نمايى فراهم 
آوردن يكى از مهم ترين عوامل خنده، يعنى ايجاد تضاد است. زيرا 
به هم ريختگى تناسب هاى معمول كه نگاه انسان به آن عادت دارد 
و برقرار كــردن فرم ويژه اى از تضاد، موجــب جلب توجه و خنده 

مى شود.
البته طنز نقد و انتقادى است زيركانه، غيرصريح و دلنشين. انتقادى 
كه چندان جذاب بيان مى شود كه نه تنها همگان را متوجه و متنبه 
مى سازد، كه خطاكاران و مخاطبان اصلى خود را نيز به خود مى آورد 
و به تفكر و انديشه وا مى دارد. انتقادى با حفظ حريم ادب و در كمال 
متانت كه حتى در آنان كه موردانتقاد قرار گرفته اند، به جاى كينه و 
رّد و انكار شديد، بيدارى، توجه و زمينة پذيرش و تسليم به وجود 

مى آورد.
در تعريف فوق، رعايت حدود ادب از مرزهاى اساســى بين «طنز» 
با «هجو» و «هزل» به شــمار رفته است. طنزپرداز واقعى هرگز اثر 
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خود را با ناسزا گويى و بى حرمتى نمى آاليد. در «فرهنگ الروس»، 
در تعريف واژة طنز، چنين آمده است: «ساتير (satire) به هجوياتى 
اعم از نوشتارى و گفتارى گفته مى شود كه آداب و عادات عمومى و 
خصوصى را از طريق تمسخرآميز جلوه دادن آن ها مورد حمله قرار 
دهد. به اشــعار آهنگينى كه با لحن مخصوص، آن ها را مى خوانند 
اطالق مى شود كه به فساد و تباهى و لودگى و مسخرگى رايج زمان 

خود بتازد.» 
اين تعريف كلى اســت و به تأمل نيــاز دارد، زيرا اوالً طنز را نوعى 
«هجو» به شــمار آورده، درحالى كه مى دانيم طنز مقوله اى بسيار 
جدى اســت و ريشــه در واقعيات دارد. ثانياً طنز آداب و عادات را 
به طور كلى مورد تمسخر قرار نمى دهد، بلكه لبة تيز طنز به سمت 
پليدى ها و كاستى هاست. ثالثاً طنز نمودها و جلوه هاى متنوعى در 

عرصة هنر يافته است و تنها به شعر و شاعرى محدود نمى شود.
طنز تفكر برانگيز اســت و ماهيتى پيچيده و چنداليه دارد. گرچه 
طبيعتش بر خنده استوار است، اما خنده را تنها وسيله اى مى انگارد 
براى نيل به هدفى برتر و آگاه كردن انسان از عمق رذالت ها. گرچه 
در ظاهر مى خنداند، اما در پس اين خنده واقعيتى تلخ و وحشتناك 
وجود دارد كه در عمق وجود، خنده را مى خشكاند و انسان را به تفكر 
وا مى دارد. به هميــن خاطر، دربارة طنز گفته اند: «طنز يعنى گريه 
كردن قاه قاه، طنز يعنى خنده كردن آه آه» (اصالني، 141:1380).

طنز در ذات خود انسان را برمى آشوبد، بر ترديدهايش مى افزايد و با 
آشكار ساختن جهان همچون پديده اى دوگانه، چندگانه يا متناقض، 
انســان ها را از يقين محروم مى كند. جان درایدن در مقالة «هنر 
طنز» ظرافت طنز را به جدا كردن سر از بدن با حركت تند و سريع 
شمشير تشــبيه مى كند، طورى كه دوباره در جاى خود قرار گيرد 

(همان، ص 142).

در ميان تعاريف طنز چند موضوع مشترك وجود 
دارد. از جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد:

طنز مقوله ای اجتماعی است
طنز اجتماعى ترين مقولة ادبى است. طنز خارج 
از فرهنگ و اجتماع شكل نمى گيرد و اگر كسى 
ادعــا كند طنزى خلق كرده كه هنرى اســت و 
هنر فقط براى هنر اســت و نيــازى به توجه به 
مقوالت اجتماعى ندارد و نظير چنين ســخنانى 
كه معناگريــزى و معنازدايى را هنر و بى معنايى 
و بى ادبــى را ادبيات بخواند، بايد پاســخ داد كه 
صاحبان اين ادعاها از عقل سليم بهره اى نبرده اند. 
جملة باال را بايد بديــن گونه اصالح كرد: «طنز 

به شدت اجتماعى است.»

طنز وظایفي دارد
طنز نه تنها مقوله اى است اجتماعى، بلكه رسالت 
و وظايفــي هم به دوش دارد. طنــز بايد بدى ها 
و زشــتى هاى رفتارى، گفتارى و پندارى بشر را 
دريابــد. آن گاه مانند آينه اى تمام نما اين كژى ها 
و زشــتى ها را به او نشــان دهد و سپس دست 
به اصالح بزند. مانند آرايشــگرى كه آينه اى در 
برابر آدمــى مى گذارد و آهسته آهســته موهاى 
زائد را مى چيند و در پايان چهرة اصالح شــده و 
متفاوت آدمى را به او نشان مى دهد و با لبخندى 

پيروزمندانه به او مى گويد: حاال بهتر شد!

طنز نه تنها مقوله ای 
است اجتماعی، بلکه 

رسالت و وظیفه ای 
هم به دوش دارد. 
طنز باید بدی ها و 

زشتی های رفتاری، 
گفتاری و پنداری 

بشر را دریابد
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طنز آیینه است نه شانه
طنز ايرادهاى بشــر و جامعة بشرى را رو در رو 
و چشم در چشــم بيان مى كند. به اميد اينكه 
جامعه جاى بهترى براى زندگى شود و انسان 
نيز موجودى انسانى تر! طنز مانند شانه، پشت 
سر و موبه مو به عيب جويى نمى پردازد. اميدش 
ويرانى و كارش عيب جويى نيســت. طنز مانند 
دوستى است كه از بدى ها و زشتى هاى ظاهرى 
و باطنى دوست خود رنج مى برد و انتظار دارد 

دوستش آراسته و پيراسته باشد.

طنزپرداز پزشك معالج است
طنزپرداز پزشك جامعه است. پزشك معالج بعد 
از معاينة بيمار خــود بايد بيمارى او را طورى 
برايش توضيح دهد كه نترسد و درحالى كه به 
بيمار قوت قلب مى دهد، واقعيت بيمارى را هم 
منتقل كنــد تا بيمار آمادگى خوردن داروهاى 
تلــخ يا تحمل عمل جراحى ســنگين را براى 
يافتن بهبودى و سالمت خود بيابد. جمع اين 
دو، وظيفة سنگينى را بر عهدة پزشك مى گذارد. 
طنزپرداز هم بايد به فكر سالمت جامعه باشد و 
در يافتن و بيان بيمارى هاى جامعه صادق باشد 
و بيمارى را طورى بيان كند تا جامعه و اولياى 
آن برآشفته نشوند و خود را براى داروهاى تلخ 

يا عمل جراحى آماده كنند.

طنزپرداز جامعه شناس است
حال براى اينكه طنزپرداز همان پزشــك مجرب و جراح زبردست 
شود، بايد از فيزيولوژى بدن بيمار خودآگاه باشد و رفتار طبيعى و 
مرضى بدن بيمار خود را بشناسد. درعين  حال بر وسايل و ابزارهاى 
درمانى و جراحى تســلط داشته باشد و دســت ودلش نيز هنگام 
معاينه و عمل نلرزد. پس طنزپرداز بايد جامعه شــناس باشد و زير 
و بم جامعه را به طور كامل بشناســد. بايد اديب باشد و به ابزارهاى 
ادب و هنر تســلط داشته باشد و بتواند به بهترين نحو از آن ابزارها 

استفاده كند.

آنچه  براي نوشتن داستان طنز نياز داريم
ê سوژه

براى نوشــتن داســتان طنز به ســوژه نياز است. ســوژه مى تواند 
دم دســتى و پيش پا افتاده باشد يا بســيار خاص و غريب و دور از 
ذهن. داستان نويسان بزرگ سوژة خود را از ميان اتفاقات دم دستى 
در جهان زيستة خودشان انتخاب مى كنند؛ چيزى كه با آن مأنوس 
هســتند و در زندگى روزمرة خود با آن دست وپنجه نرم مى كنند. 
نكته آنكه داســتان نويس بايد شناخت كامل و جامع از سوژة خود 
داشــته باشد. اگر سوژه دور از زندگى داستان نويس باشد، حتماً به 

تحقيق و پژوهش كامل نياز دارد. 
نكتة ديگر آنكه براى نوشــتن داستان طنز نياز نيست سوژه حتماً 
طنزآميز باشــد. چون در بسيارى از داســتان ها، طنز در پرداخت 
داستان شــكل مى گيرد؛ هرچند يافتن سوژة طنزآميز گام مثبتي 
براى رسيدن به داســتان طنز است. وقتى سوژة داستان مشخص 
شد، داستان نويس گام به مرحلة بعد مى گذارد كه همانا «طرح» و 

داستان نویسان 
بزرگ سوژه شان را 
از اتفاقات دم دستی 
در جهان زیستة 
خودشان انتخاب 
می کنند؛ چیزی 
که با آن مأنوس 
هستند و در زندگی 
روزمرة خود با آن 
دست وپنجه نرم 
می کنند
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«پيرنگ» داستان است.

ê پيرنگ
پيرنگ يا خط داستانى، غالباً يكى از عناصر بنيادين ادبيات داستانى 
برشمرده مى شود. پيرنگ عبارت است از ساخت و پرداخت كنش هاى 
يك داســتان. در سطح خرد، پيرنگ مجموعه اى است از كنش ها و 
واكنش ها، يا محرك ها و پاسخ به محرك ها. در سطح كالن، پيرنگ 
آغاز، ميانه و پايان دارد. رابطة پيرنگ با خود داســتان مانند رابطة 
نقشــه با مسافرت است. همان طور كه نقشــة مسافرت را مى توان 
واضح تر و با مقياس بزرگ ترى ترســيم كرد، طرح داســتان را نيز 
مى توان با شرح و تفصيل كمتر يا بيشترى روى كاغذ آورد (الرنس 
پريــن، 31:1387). غالباً آن را با نمودارى كمان شــكل با خطوط 
زيگزاگى براى نمايش اوج و فرود كنش داستان ترسيم مى كنند. در 
سطح ميانه، ســاختار پيرنگ متشكل است از صحنه و پايان بندى. 
صحنه واحدى از درام اســت كه در آن كنش واقع مى شود. سپس 
نوعــى تحول يا گذار از موقعيت فعلى صورت مى گيرد و در پى آن 

پايان بندى مى آيد: جمع بندى و پيامد داستان.

ê مقدمه چينى
مقدمه چينى به معناى خلق موقعيت داســتانى اوليه است. در اين 
مرحله، صحنه به شيوه هاى گوناگون طراحى مى شود، شخصيت ها 
معرفى مى شوند و كشمكش آغاز مى شود. شروع چنان اهميت دارد 
كه گاه خود پاية طرحى براى نوشــتن داســتان مى شود (مستور، 
17:1379). در داســتان طنز بهتر است آغاز داستان يك اتفاق يا 
حادثة غافلگير كننده باشد تا با ضربة اول خواننده را ميخكوب كند 
و او را به خواندن بقية داستان وا دارد. اين حادثه بايد به اندازة كافى 

براى شروع يك داستان طنزآميز جذاب باشد.
براى نمونه: «دو روزى بود كه در مغز آقاى اصولی 
اين  (فرشــادمهر، 43:1387).  سنتور مى زدند» 
نخستين سطر داستان «وقتى كه شيطان راست 
پنجــگاه مى نوازد»، نوشــتة منوچهر احترامی 
است كه از پس آن بالفاصله وارد دنيايي عجيب 
و غريب مى شــويم: دنيايي كه آدم هايش در باور 
ذهني مخاطب در بســتر عمل داستاني، طنز را 

بازتوليد مى كنند.

ê پيش آگاهى
پيش آگاهى تكنيكى اســت كه نويسنده به كار 
مى بندد تا ســرنخ هايى را در اختيار خواننده قرار 
دهد. خواننده با استفاده از اين سرنخ ها مى تواند 
آنچه را قرار اســت بعدتر در داستان اتفاق بيفتد، 
پيش بينى كند. به عبارت ديگر، نويسنده به نكات 
ظريفى اشاره مى كند كه از رويدادهاى آتى پيرنگ 

خبر مى دهند و بعداً در داستان به كار مى آيند.

ê كنش صعودى
كنش صعــودى، عنصر روايى يك اثر داســتانى 
ا ســت كه از پس مقدمه چينى مى آيد و به نقطة 
اوج داســتان مى انجامد. كنش صعودى معموالً 
به منظور ايجاد تعليق تا رســيدن به نقطة اوج به 
كار مى رود و نبايد آن را با ميانة داســتان اشتباه 
كرد. هر آنچه را بعــد از نقطة اوج مى آيد كنش 
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فرودى مى نامند.
در هــر اثر داســتانى، نقطة اوج جايى اســت 
كه قهرمان با جدى تريــن چالش خود مواجه 
مى شود. چالشى كه اجتناب ناپذير است و بيم 
آن مــى رود كه به شكســت قهرمان بينجامد. 
نقطة اوج براى مخاطب غافلگيركننده است و او 
را وامى دارد داستان را با اشتياق تا پايان دنبال 
كند. نقطة اوج غالباً از سه بخش تشكيل شده 
است: شــخصيت دچار تغيير مى شود، چيزى 
در مورد خودش يا يك شخصيت ديگر كشف 
مى كند و مضمون داستان آشكار مى شود. نقطة 
اوج در داستان طنز مى تواند كنه وجودى آن را 
برمال كند و مخاطب را با انتقاد اصلى نويسنده 

مواجه سازد.
ê كنش نزولى

كنش نزولى معموالً در تراژدى ها و داستان هاى 
كوتاه ديده مى شــود. كنش نزولى پس از اوج 
مى آيــد و تأثيــرات آن را نمايــش مى دهد و 
در نهايت بــه پايان بندى يا عاقبت داســتان 
مى انجامد. داســتان پايــان مى يابد و مخاطب 
اتفاقى را كه در اوج داســتان رخ داده اســت و 
پيامدهــاى آن را درك مى كنــد. كنش نزولى 
مى تواند در داســتان طنز حضور نداشته باشد 
يا كوتاه و تلگرافى باشــد، اما اگر داستان نويس 
بتواند در ايــن مرحله هم همچنان خواننده را 
با خلق موقعيت هــاي طنزآميز و طنز كالمى 

مشتاق شنيدن ادامه و انتهاى داستان نگه دارد، بدون شك داستان 
موفقى ارائه داده است.

ê نتيجه
پس از اوج، كشــمكش داســتان به نتيجة نهايى خود مى رســد. 
ممكن اســت يك تعليق نهايى وجود داشــته باشد كه مخاطب را 
دربارة پايان داستان در ترديد بگذارد. اگر در داستان طنز نويسنده 
بتواند به خوبى از اين تعليق پايانى داســتان استفاده كند، مى تواند 
مدت زمان بيشــترى در ذهن مخاطب بماند و پيام خود را منتقل 
كند و بدين ترتيب اثرگذارى و ماندگارى داســتان خود را تضمين 

كند.

ê پرداخت
قسمت اعظم طنِز داستان در پرداخت شكل مى گيرد و عنصر طنز 
در مرحلة پرداخت به داســتان اضافه مى شود. در پرداخت هر اثر 
داستانى، عناصر زير تأثيرگذار و بنيادى هستند و با شناخت آن ها و 
استفادة درست و صحيح از آن ها مى توان يك داستان طنز خالقانه 

به رشتة تحرير درآورد:

é كشمكش و جغرافيا: كشــمكش و جــدال در داستان طنز دو 
دسته اســت: جدال انسان با خود و جدال انسان با ديگرى كه اين 
ديگرى مى تواند انسان هاى ديگر يا طبيعت و عناصر آن يا موجودات 

خيالى و ماورائى باشد.
غالباً كشــمكش را به پنج گونة اصلى تقســيم مى كنند. در دوران 
مدرن، «فرد عليه ماشين» يا «فرد عليه فناوري (تكنولوژى)» هم 

به اين طبقه بندى افزوده شده اند:
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é فرد عليه خود
é فرد عليه فرد

é فرد عليه جامعه
é فرد عليه طبيعت

é فرد عليه فراطبيعت
é  فرد عليه ماشين/تكنولوژى

اين كشمكش ها جغرافياى طنز را مى سازند كه شامل فضا و موقعيت 
اســت. فضا و موقعيت را دو عنصر زمان و مكان شــكل مى دهند. 
هر داســتانى در جايى و در محدوده اى از زمان اتفاق مى افتد. اين 
موقعيت زمانى و مكانى وقوع حوادث داســتان، صحنة داســتان را 
تشكيل مى دهد (مســتور، 46:1379). فضا و موقعيت طنزآميز از 
هم نشينى و جانشــينى عناصر نامأنوس و متضاد شكل مى گيرند، 
چرا كه اصوالً جابه جايى و قرار نگرفتن هر عنصرى در جاى مألوف و 
معهود خود كه خواننده و شنونده انتظار دارد، باعث ايجاد موقعيت 

و فضاى طنزآميز مى شود.

é گفت وگو: تعريف هايي كــه از «گفت وگو» در فرهنگ هاى ادبى 
شده، تقريباً با هم مشابه اند:

é گفت وگو به معناى مكالمه و صحبت كردن با هم و مبادلة افكار و 
عقايد است و در شعر، داستان، نمايش نامه و... به كار برده مى شود.

é صحبتى را كه ميان دو شــخص يا بيشــتر رد و بدل مى شود، يا 
آزادانه در ذهن شخصيت واحدى در اثرى ادبى (داستان، نمايش نامه، 

شعر و ...) پيش مى آيد، گفت وگو مى نامند.
در قصه هاى كوتاه و بلند فارســى، گفت وگو جزو روايت قصه است 
و از خود حد و رســمى ندارد. ميان روايت قصه و گفت وگو فاصله و 
نشــانه اى نيست. گفت وگوهاى شخصيت ها يا قهرمان هاى قصه، به 

دنبال روايت قصــه مى آيد. در واقع، «گفت وگو» 
از خود استقاللى ندارد و جزو پيكرة روايت قصه 
اســت. قهرمان هاى قصه ها، همه يك جور حرف 
مى زنند؛ از شاه و وزير گرفته تا عيارها و پهلوانان 
و ســپاهى و مردم عادى. هيچ گونه وجه افتراقى 
ميان صحبت هــاى آن ها نيســت (ميرصادقي، 

468:1378 و 466).
گفت وگوى طنزآميز شــامل گفت وگوى انسان با 
خود ـ گفت وگوى درونى ـ و گفت وگوى انســان 
با ديگران اســت. گفت وگوى انسان با ديگران نيز 
خود شامل گفت وگو با انسان هاى ديگر و گفت وگو 
بــا طبيعت و عناصر طبيعى جــان دار و بى جان 
مى شود. گفت وگوى انسان با ديگران به دو طريق 
مى تواند باعث ايجاد طنز شــود: گفت وگويى كه 
در آن ســؤال ها و جواب هــاى دو طرف در ظاهر 
بى ربط اما در باطن ربط و معناى عميق و رندانه 
دارند، گفت وگويى كه بيــن دو موجود نامأنوس 
صورت مى گيرد و مخاطب را به تعجب و شگفتى 
وا مى دارد و براى خواننده يا شــنونده غيرمنتظره 

است.

é شخصيت پردازى: شخصيت در اثــر نمايشى 
يا روايى فردى اســت داراى ويژگى هاى اخالقى 
و ذاتى كــه اين ويژگى ها از طريــق آنچه انجام 
مى دهــدـ  رفتارـ و آنچه كــه مى گويدـ  گفتارـ 
نمود مى يابنــد. زمينة چنين رفتــار يا گفتارى 
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انگيزه هاى شخصيت را بازتاب مى دهد (مستور، 
(33:1379

شــخصيت پردازى را يكــى از عناصر بنيادين 
داســتان مى داننــد. شــخصيت در داســتان 
مشــاركت مى كند و معموالً يك انسان است و 
هويت و ويژگى هاى گوناگونى دارد كه از بطن 
داســتان برآمده اند. گونه هاى شــخصيت هاى 

داستانى از اين قرارند:
é راوى: شخصيتى است كه مخاطب، داستان 
را از زاوية ديد او تجربه مى كند، با او همدردى 
مى كند و به طرف دارى از او مي پردازد. از اين رو 

شخصيت اصلى داستان است.
é قهرمان: شخصيتى است كه كنش داستان 
را پيــش مى برد و انتظار مى رود به هدف غايى 
داستان نائل شود. در شيوة داستان گويى غربى، 

قهرمان عموماً شخصيت اصلى داستان است
é ضدقهرمان: شخصيتى اســت كه در برابر 

قهرمان قد علم مى كند.
é ايستا: شخصيتى است كــه در روند داستان 

دچار تغيير محسوسى نمى شود.
é پويا: شخصيتى اســت كه در روند داستان 

دستخوش تغييرات شخصيتى مى شود.
é متضــاد: شــخصيتى اســت كــه از نظر 
خصوصيات درست در نقطة مقابل قهرمان قرار 
دارد و شخصيت و ويژگى هاى قهرمان را آشكار 

مى كند.

é مكمل: شــخصيتى است كه در داســتان نقشى ايفا مى كند، اما 
نقش او چندان عمده نيست.

é فرعى: شخصيتى است كه نقش كوچكى در داستان دارد.

شيوه هاى پرداخت شخصيت
é ويژگى هاى ظاهرى: ظاهر بيرونى شخصيت توصيف مى شود تا 

خواننده بتواند او را بشناسد.
é گفت وگوها: شخصيت چه مى گويد و چطور مى گويد.

é كنش ها: كارهايى كه شخصيت انجام مى دهد و چگونگى انجام 
آن ها.

é واكنش ديگران: شــخصيت هاى ديگر او را چطور مى بينند و با 
او چه رفتارى دارند.

ساختن شخصيت طنزآميز مانند كشيدن كاريكاتور است. يعنى براى 
ســاختن آن بايد به اغراق در برخى ويژگى ها و مختصات پرداخت 
تا اين اغراق در مقابل شــكلي طبيعى كه در ذهن ما نقش بسته، 
تضاد و تناقض ايجاد كند و باعث خنده شود. در شخصيت پردازى، 
بزرگ نمايى عناصر زشــت و داراى كژى شخصيت، ما را در مقابل 
آينه اى مى نشاند كه از مقايســة آن با خود دچار خنده مى شويم، 
ولى بعد به فكر فرو مى رويم و نقايص پنهان خود را كشف مى كنيم.

é لحن و زبان: بسيارى لحن و زبان را دو موضوع مجزا و متفاوت 
دانسته اند، اما در هم تنيدگى اين دو باعث شد كه در گفتارى واحد 
آن ها را مجبور به هم نشــينى كنيم. لحن در زبان اتفاق مى افتد و 

زبان هم براى به وجود آوردن لحن به كار مى رود.
لحن حالت بيان ناشــى از تلقى نويسنده يا راوى از موضوع است. 
هرچند انتخاب نوع لحن به خالقيت نويســنده بستگى دارد، اين 
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انتخاب به شدت به درون مايه و موضوع اثر نيز وابسته است (همان، 
ص 33)

زبان شــيوة سخن گفتن نويســنده در داستان اســت. اين شيوه 
مى تواند از ســوى راوى يا خود نويسنده انتخاب شود. عناصرى كه 
به زبان هويت مى بخشند، طيف گسترده اى را تشكيل مى دهند كه 
در يك ســوى طيف، قواعد دستورى يا صرف و نحو زبان قرار دارد، 
در ميانة آن آرايه هاى ادبى نظير اســتعاره، تمثيل، تشــبيه، نماد، 
اسطوره، كنايه، قياس، اطناب و ايجاز، و در انتهاى آن كاركردهايى 
نظير توصيف، تصوير و... پيداست كه با وجود اين همه مصالح است 

كه خلق گونه هاى مختلف زبانى ميسر مي شود.

é تكنيــك: تكنيك به مجموعه روش هايى گفته مى شــود كه در 
صورت بندى از آن ها روايت اســتفاده مي شــود. تأكيد بر اين نكته 
ضرورى اســت كه تكنيك روش اســت و اين روش تنها در فرم به 
كار مى رود و نه در معناى آن. به عبارت ديگر، تكنيك ابزارى است 
در خدمــت چگونه گفتن و نه چه گفتن. چگونگى انتخاب شــروع 
داســتان، انتخاب زمان داســتان، نوع و ثابت يا متغير بودن زاوية 
ديد در روايت، اســتفاده از نقل قول هاي مستقيم و غيرمستقيم در 
گفت وگوها، كاربرد توازى در روايت بخش هاى مختلف اثر، چگونگى 
تزريق اطالعات به اثر و هزاران نكتة ريز و درشت ديگر، نمونه هايى 

از تكنيك هاى «چگونه گفتن» هستند (همان، ص 53 و 52).

نتیجه
نگارش داستان طنز مشكل تر و پرزحمت تر از يك داستان غير طنز 
اســت. چون طنزپرداز عالوه بر آگاهى و تســلط بر عناصر داستان 
بايد شــگردهاى طنزپردازى، يا به عبارت ديگر اســرار و ابزار طنز، 

را هم بشناســد و بتواند بــه بهترين نحو از آن ها 
بهره بگيرد. براى نوشــتن داســتان طنز پيش از 
شــوخ طبع بودن بايد داستان نويس بود. بسيارى 
از طنزپردازان جوان نمى دانند اثرى كه به رشتة 
تحرير درآورده اند، در حوزة نثر جاى مى گيرد يا 
داستان. ايرادى كه در بسيارى از آثار طنزپردازان 
جوان به چشم مى خورد اين است كه مى خواهند 
ناآشنايى شــان با مبانى داستان و رعايت نكردن 
اصول داســتانى در داســتان طنز را با بهانة طنز 
بودن اثر ناديده بگيرند. كنكاش در آثار داستانى 
موفق در حوزة طنز و بررسى عناصر ذكر شده در 
مقاله، در هر يك از داستان ها مى تواند چراغى فرا 
راه نويســندگان جوان براى نگارش اثر داستانى 

طنز قابل قبولي باشد.
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اشاره
احمد دهقان، نویسندة معاصر، در سال 1345 در کرج متولد 
شد. او از اولین اعزام خود در سال هاي اول جنگ تا پایان 

آن در جبهه ماند.
در سال 1368 با ورود به دانشگاه، مدرك کارشناسي خود 
را ابتدا در رشتة مهندسي برق و پس از  آن در رشتة علوم 
ارتباطات اجتماعي اخذ کرد. در دورة فوق لیسانس، رشتة 

مورد عالقه اش یعني مردم شناسي را پي گرفت.
اولین رمانش با عنوان «سفر به گراي 270 درجه» در سال 
1375 منتشر شد. دو سال بعد، همین رمان ابتدا به عنوان 
یکي از آثار برگزیدة 20 سال داستان نویسي معرفي شد و 
مدتي بعد هم برگزیدة 20 ســال ادبیات پایداري شد. این 
کتاب توســط پال اسپراکمن در آمریکا منتشر شد و مورد 
توجه فراوان قرار گرفت. بعضي از دیگر آثار احمد دهقان 
روزهاي  اضطراب؛  لحظه هاي  تمام؛  مأموریت  از:  عبارت اند 
آخر؛ ستاره هاي شلمچه؛ هجوم؛ من قاتل پسرتان هستم؛ 

با بچه هاي كارون، 
در كارون شنا مي كنيم
محمد مهدوي شجاعي

نقد
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دشتبان؛ گردان چهار نفره؛ بچه هاي کارون؛ پرسه در خاك 
غریبه.

رمــان «بچه هاي كارون» نوشــتة احمد دهقــان، كتاب تقديري 
داستان نوجوان از چهاردهمين دورة جشنوارة انتخاب كتاب سال 

شهيد حبيب غني پور است.
ماجراي «بچه هاي كارون» در روزهاي اشــغال خرمشــهر اتفاق 
مي افتد و داستاني است براي نوجوانان كه قهرمانانش نيز از ميان 
آن ها برخاسته اند؛ داستاني در ســتايش غرور؛ همان غرور كه در 
ســال هاي نوجواني، نشــانه هايش ابتدا در چهره پديدار مي شود. 
نوجوانان اين داستان اما غرور را در ساحتي ديگر تجربه مي كنند.

ماجرا از آنجا آغاز مي شــود كه ناصر، پيك و بيســيم چي سنگر 
فرماندهــي، داخل يك كانــال به انتظار فردي بــه نام آذرخش 
نشسته اســت تا او را نزد فرمانده ببرد. او نبايد دربارة حضور اين 

سرباز با كسي حرفي بزند. 
ناصر در اين مأموريت با نوجواني هم سن وسال خودش به نام عبدل 
برخورد مي كند كه اهل خرمشــهر اســت و شخصيتي كم حرف و 
غريب دارد. بعد از ماجراهاي بســياري كه ميان آن دو مي گذرد، 
ناصر درمي يابد كه عبدل همان آذرخش است و از اينجاي داستان، 
رفتارهاي فرمانده با عبدل و گفت وگوهايشــان، كنجكاوي ناصر را 
برمي انگيزد. عبدل به مأموريت مي رود و مدتي از او خبري نيست.
غيبت او فرصتــي براي ارتباط ناصر با دو نوجوان ديگر به نام هاي 
غالم و رسول و شناخت آن ها و شيطنت هايشان براي مخاطب 
فراهم مي آورد. اما بعد از بازگشــت عبدل، فرمانده اين بار از ناصر 
مي خواهد كه او را براي ســفر دوبارة خود همراهي كند. نويسنده 
پيــش از اين، فصلي را به نزديك شــدن رابطــة ناصر و عبدل و 

همچنين ديــدار آن ها با مــادر ناصر اختصاص 
مي دهد كه به عنوان پرستار در خرمشهر مشغول 
به كار اســت. با وارد شــدن ناصر بــه مأموريت، 
عبدل و روابط مخفي او و فرمانده، مه ســنگين 
اطراف عبدل رقيق تر مي شــود. عبدل قرار است 
براي شناســايي مواضع دشمن به آن سوي خط 
برود و ناصــر او را تا آخرين نقطة جدايي، يعني 
كنار ســيم خاردارها، همراهي كنــد و بازگردد. 
هيجان و ترس و تــالش ناصر براي پي بردن به 
احساســات عبدل در موقعيتي چنين خطرناك، 
فصلي درخشــان و پر تعليق از داستان را شكل 
مي دهد. داستان از اينجا به بعد با حضور ناصر و 
غياب پر از استرس و نگراني عبدل پيش مي رود. 
ناصر بارها در پي يافتن سرنوشت عبدل است و 
از فرمانده پرس وجو مي كند، اما تأكيد فرمانده به 

سكوت ناصر، به سالمتي عبدل مي انجامد.
با آغاز آزادسازي خرمشهر (عمليات بيت المقدس) 
وضعيــت جبهه ها تغيير مي كند و خط آن ها زير 

آتش دشمن قرار مي گيرد.
از اينجا به بعد داستان به شرح درگيري نيروهاي 
ايراني و عراقي در خرمشــهر و سپس آزادي اين 
شهر با ذكر جزئياتي خواندني و جذاب مي پردازد. 
اما هنوز گره ديگري براي گشــودن باقي مانده 
است. ســروان فروزان در ميان اسراي عراقي 
دنبال سرنخي از عبدل مي گردد. سرگردي عراقي 
براي وي از يك گروه چريكي ايراني مي گويد كه 

رمان «بچه هاي 
کارون» نوشتة 
احمد دهقان، 

کتاب تقدیري 
داستان نوجوان از 
چهاردهمین دورة 
جشنوارة انتخاب 
کتاب سال شهید 

حبیب غني پور است
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شب هاي بسياري دست به تخريب هاي گسترده 
در جبهة آنان زده و ترس و نااميدي فراواني در 
گردان او ايجاد كرده است. با دستگيري عبدل 
متوجه مي شوند كه اين عمليات را نه يك عده 
چريك، بلكه يك نوجوان انجام داده است و از 
اين بابت دچار حيرت مي شــوند. پس از آن، 
عبدل تحت بازجويي و فشــارهاي زيادي قرار 
مي گيرد و سرنوشت او و خانواده اش، شهادت 
در نخلستان هاســت. مردم لب كارون در حال 
شادي اند كه غمي پنهان دل ناصر را مي گدازد. 

عبدل را نمي توان فراموش كرد.
ديدگاه و نظر برخي نويســندگان و منتقدان و 
نويسندة كتاب احمد دهقان را در مورد اين اثر 

خواندني با هم مرور مي كنيم.

داوود امیریان )نویسنده(
«بچه هــاي كارون» روان و خواندني اســت: 
نثري زيبا و پخته دارد و نگاه تازه اي به جنگ 
مي انــدازد. اين ها همــه از ويژگي هاي ادبيات 
احمــد دهقان اســت. او در ايــن كتاب براي 
اولين بار فتح خرمشــهر را از زاوية ديد تازه اي 
روايت مي كند. از نكات قابل توجه داســتان، 
ايجاز آن است. داســتان پايان كوبنده اي دارد 
و در فصل پاياني اطالعات زيادي با سرعت به 
خواننده ارائه مي شــود. احمد دهقان نويسندة 
بسيار خوبي است كه جنگ را ديده و حق دارد 

از جنگ بنويسد. اين كتاب اثري است كه به شعور خواننده احترام 
مي گذارد و در پي شعار دادن نيست.

فاطمه دهقان نّیري )نویسنده(
آنچــه در رمان «بچه هاي كارون» ديــدم، وحدت ملي بود. كتاب 
مي گويد كه خرمشــهر چگونه آزاد شــد و چطور همه براي براي 
آزاد شــدن آن تالش كردند. بزرگ شدن بچه ها و به بلوغ رسيدن 
آن ها از موراد مهم قصه اســت. بچه ها در محيط جنگ و جبهه به 
شناختي اجتماعي دست مي يابند كه الزمة بلوغ آن هاست. جهان 
داستان احمد دهقان تكيه اي بر جهان بيروني ندارد، در صورتي كه 

كامًال براساس واقعيت نوشته شده است.

حمید نورشمسي )منتقد ادبیات داستاني(
مهم ترين خاصيت داستان هاي دهقان در گونة ادبيات دفاع مقدس 
كه تجلي و پختگي آن را به طور قطع و يقين در «بچه هاي كارون» 
مي توان ديد، نگاه مســتند انگار و نجيبانة دهقان به جنگ است. 
جنگ براي او بخشــي از واقعيت تاريخي كشــور ما و محل بروز 
حماسه ها و رويدادهاي عجيب و حادثه هايي رشك برانگيز است كه 

مي تواند منبعي براي روايت داستاني از دفاع مقدس باشد.
«بچه هاي كارون» رخدادي رئاليستي دارد. دهقان داستان را مانند 
رمان موفق «ســفر به گراي 270 درجه» بســيار ســر ضرب و با 
بهره گيري از ضرب آهنگ ســريع جمالت كوتاه آغاز مي كند. يكي 
از ابزارهاي زباني دهقان در اين رمان، كه ظرفيت بهره مندي از آن 
را به خوبي كشــف كرده است، استفاده از طنز خفيف در بچه هاي 

كارون است.
دهقان به ساده ترين شكل بيان، از طنز به عنوان چاشني زيباسازي 
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بيــان و روايت بهره برده اســت. طنز روايــي او را مي توان طنزي 
زيرپوستي دانست كه بيش از هر چيزي مرهون موقعيتي است كه 

شخصيت هاي داستاني در آن قرار دارند.

مریم پوریامین )نویسنده(
خط داســتاني كتاب جذاب است و مخاطب توان آن را دارد كه با 
لــذت آن را بخواند و از شــيطنت هاي بچه هاي نوجوان لذت ببرد 
و لبخنــد بزند. فضاي قصــه، با آنكه پر از صداي توپ و شــليك 
گلوله اســت، روح بلند رزمندگان را به ما القــا مي كند. تو با آنان 
همراه مي شوي، ســالح به دست مي گيري، در كنار كارون با بوي 
اكاليپتوس و اقاقيا در ســنگر مي نشــيني و با چشــمي دوربين، 
عراقي ها را مي يابي، تا دست از پا خطا نكنند. در سطر سطر كتاب، 
كاله آهني ســنگين را روي سرت احساس مي كني و در آبراه هاي 
فرعي كارون زير باران گل آلود مي شــوي. صداي شط از كتاب به 
گوشت مي رسد و رّد بچه ها را روي شن هاي ساحل مي بيني. ما با 

بچه هاي كارون در كارون شنا مي كنيم.

احمد دهقان )نویسنده(
بعد از سال ها كار كردن در حوزة بزرگ ساالن دلم مي خواست براي 
لذت بردن، به يك حياط خلوت پناه ببرم. براي همين رفتم ســراغ 
سوژه اي كه 15 سال با آن زندگي كردم. به سوژه اي كه سال ها در 
ذهن داشــتم و تصميم گرفته بودم روزي به عنوان داســتان كوتاه 
بنويســم. من بچه هاي كارون را با نگاهي نوجوانانه نوشتم. هدف 
من در اين رمان بر اين مبنا بود كه نشان بدهم نوجوانان در جنگ 
خيلي زود بزرگ مي شــوند. بچه هاي همين كوچه و خيابان بودند 
كه رفتند، از نقطه اي شــروع كردند و به جاهايي رســيدند و براي 

من مهم اين است كه بگويم از كجا شروع كردند.
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«هميشه در گيرودار واقعيت و جادو اين واقعيت وجود داشته كه 
تعريــف خود را بر جادو تحميل كرده و از آن واقعيتي نوســاخته 

است.»
ادبيــات عاميانــه كمتر فضاي داستان نويســي ايراني ســه دهة 
اخيــر را تلطيف كرده اســت. اگرچه آثاري همچون «ســال بلوا» 
داســتان هاي عاميانه را در متن زندگي پرمشــقت بشــر جاري 
كرده اند و غالمحسین ساعدي، رضا براهني، منیرو رواني پور 
و شهرنوش پارسي پور، رئاليسمشــان بــا جادو همراه شده و از 
اين طريق داســتان هاي بومي و اسطوره اي راهي به رمان هايشان 
يافته است، اما گويي همواره اين دو دنياي واقعيت انساني و سراب 
داستان هاي محال عاميانه، از التقاط با هم شرم داشته اند، كه مبادا 
تقدس واقعيت و شوربختي واقع گرايي در شربت شفابخش دنياي 
ادب عاميانه تحليل رود. هميشــه در گيرودار واقعيت و جادو، اين 
واقعيت وجود داشــته كه تعريف خود را بر جادو تحميل كرده و از 

آن واقعيتي نو ساخته است. 
هرگاه منتقدان از رئاليســم جادويي ســخن گفته اند، اين نكته را 

كاله جادو،
 جادوي كاله

دکتر طاهره رضایي
استادیار دانشگاه عالمه طباطبایي

يادداشت
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متذكر شــده اند كه: «هدف رئاليسم جادويي، يافتن راهي نو براي 
بيــان عميق تر واقعيت اســت، آن چنان كه هنرمنــد آن را درك 
مي كنــد» (Bowers, 2004: 8). پس اگر جادو در رمان هاي ايراني 
رخنه كــرده، همواره در برابر واقعيــت اجتماعي و يا تحليل هاي 
روانكاوانة شخصيت ها بازنده بوده است. آثار ساعدي به خوبي به ما 
نشان مي دهند كه در رويارويي واقعيت و جادو، اين واقعيت است 
كه جادو را در سايه قرار مي دهد. بقيه نيز كم و بيش يا از قلم جادو 
و افسانه و اســطوره براي نقش زدن به واقعيت هاي تلخ اجتماعي 
بهره برده اند و يا تلخي روايت هاي رئاليســم اجتماعي بر جادوي 
رئاليسمشــان سايه گســترده، و به اين ترتيب، بازيگوشي ادبيات 
عاميانه از رمان هاي ايراني اين دوره رخت بربسته است (البته اگر 

هرگز فرودي بر اين شاخسار داشته است).
كاله جادويي كه بر سر مجســمة مسي نشسته اما، كاله گشادي 
است و حسابي دست و پاي واقع نمايي را در رمان حنيف مي بندد. 
حرف حساب اين رمان هم البته، همچون ديگر آثار اين مرز و بوم، 
حرفي جدي اســت و با تبعات سياست بازي در زندگي افراد و در 
شكل دادن به اجتماع دست و پنجه نرم مي كند. اما كاله جادويي 
بــه جاي دنبال كردن اين رويه، هــر از گاهي خواننده را در دامن 
داســتان هاي فولكلوريك  ايراني مي انــدازد. و فولكلور راه را براي 
دنياي تخيل كه باز كرد1، ناگهان واقعيت و سياســت بازي و نگاه 
موشــكاف اجتماعي رنگ مي بازند. فقط «گازاروك »ها هستند كه 
در «فضاي آستانه اي»2 بال مي زند. پس خالف روال معمول، كاله 
جادويي پا بر آستانة فضايي ايستاده كه واقعيت در آن حرف اول را 
نمي زند و جادو نيز وجود خود را مديون واقعيت نيست. برعكس، 
اين جادوي رنگين فولكلور اســت كه واقعيت را «پابند» مي كند؛ 
درست همان طور كه سپنتا پاي گازاروك هايش را به نخ مي كشد.

اما گازاروك هاي به پشت افتاده در دنياي نقره فام 
مجســمة مســي دوباره جان مي گيرند. اين بار 
پاهاي گنده و شكم هاي قلمبه شان نيست كه به 
چشم مي آيد، بلكه طيف هاي ملون است كه زير 

نور جادو مي كنند. 
ســال ها پيش گوته3 فضــاي آســتانه اي را در 
حيطة رنگ ها مطرح كــرد، پيش از آنكه ترنر4 
و وان ژنــپ5 از آن نامي ببرند؛ گرچه خود به آن 
آگاه نبــود. براي گوته دو دنياي تاريكي مطلق و 
نور مطلق در دو ســوي هستي قرار داشتند؛ دو 
دنياي بي خبر از رنــگ. تنها وقتي نور و تاريكي 
با هم مي جوشيدند رنگ ها جان مي گرفتند. پس 
جادوي رنگ نه نور بود و نه تاريكي، در حالي كه 
هر دو بود. دنياي رنگ ها فضاي آستانه  اي است. 
گازاروك هم به دنياي آستانه اي تعلق دارد و البته 
كاله جادويي و مجسمة مسي هم همين طورند. 
همه بازي نور و تاريكي هستند؛ بازي واقعيت و 
خيال و در تالقي اين ســايه روشن ها ، رنگ هاي 

جادويي پديدار مي شوند و گازاروك ها.
پس رمان حنيف واقعيت و خيال را در برابر هم 
قــرار مي دهد و قدرت گرايي و قدرت هراســي را 
با اتكا بر چارچوب كهن الگوهاي6 بشــر تصوير 
مي كند؛ كهــن الگوهايي كه واقعيت و خيال در 
شــكل گيري آن ها ســهمي برابر دارند. ویلهلم 
دیلتاي7 هم گفته بــود كه اگر قادريم واقعيات 
اجتماعــي را درك كنيم و به آن ها علم داشــته 

پس رمان حنیف 
واقعیت و خیال را در 
برابر هم قرار مي دهد 

و قدرت گرایي و 
قدرت هراسي را با 

اتکا بر چارچوب 
کهن الگوهاي6 

بشر تصویر مي کند؛ 
کهن الگوهایي که 

واقعیت و خیال در 
شکل گیري آن ها 
سهمي برابر دارند



ويژة انتخاب كتاب سـال

134

باشــيم، دليلش تجربيات زندگاني است كه در 
ذهن بشر چارچوبي مي شــوند و چون واقعيت 
براساس آن چارچوب قابل تشخيص است، تفسير 
و درك مي شود. شــايد يادآوري اين نكته الزم 
باشد كه چارچوب تجربيات ما را فقط تجربيات 
عملي شــكل نداده اند، بلكه ادبيات (چه از نوع 
شفاهي و چه مكتوب و رسمي) در شكل دهي به 
اين چارچوب نقش مهمي دارد. كاله جادويي نيز 
بيش و كم بيان اين ماجراست كه اين فقط جادو 
نيست كه وام دار واقعيت است، بلكه واقعيت خود 

نيز پا در خيال دارد.
به دنياي كهن الگوها كه پــا مي گذاريم، نقد 
اجتماعي رنگ و بوي زمان و مكان را از دست 
مي دهد و جهان شــمول مي شود. چه اهميت 
دارد پيــركان از ديار لرهاســت يــا نه، و چه 
توفيري دارد اگر براي اين سؤال جوابي بيابيم 
كه: «چرا حرف از پرديس هنرهاي زيباست» 
و يا: چرا ســيلقاس  نيمة اول قرن جاري 500 
هــزار نفر جمعيــت دارد و با اين حال شــهر 
كوچكي اســت؟» اين درهم تنيدگي زماني در 
كاله جادويي، كه گذشــته را به حال و آينده 
گره مي زند، به انتقاد از درك انساني از قدرت 
و قضاوت بشر در مورد قدرتمندان مي پردازد و 
به يكباره تقسيم بندي هايي معمول از قدرتمند 
ظالــم و قرباني مظلوم و مقهــور را به چالش 
مي كشد. سپنتا كه سوداي عدالت پروري دارد، 

در نقش يــك قرباني فرايندهاي اجتماعــي ظهور مي كند. وقتي 
سپنتا همراه تاجر مي شود، از خود مي پرسيم اگر با حكيم رفته بود 
چه مي شد؟ و با حكيم هم مي رود. ولي درست آن  هنگام كه گمان 
مي كنيم سپنتا، «ســپنتا»8ي مجسم است و در مسير دشمني با 

پليدي ها استوار، سپنتا خستوان شده و اين جادوي بالهت است.
ولي فقط سپنتا نيست كه حماقت مي كند. خواننده نيز پنجه در پنجة 
متن دارد. تمام تالشش اين است كه نقل قول هاي فلسفي مارگریتا 
را تعبير و تفسير كند و از تمثيل شاه  عباس و مجسمة مسي، كتاب 
ســفيد و طوطي  زرنگ براي رمزگشايي از پيام داستان استفاده كند. 
پيام گرفتن از اين داستان سخت نيست، ولي تنها پايان داستان است 
كه بر سهل و ممتنع بودن پيام داستان نقطة پايان مي گذارد؛ و نه فقط 
بر سهولت پيام كه بر لزوم وجود آن. اگر چرخش ناگهاني و غافل گيري 
نهايي داستان را فقط براي تهييج احساسات مخاطب بدانيم، هم به 
خود توهين كرده ايم و هم  به نويسنده. اما يك لحظه درنگ و تأمل 
در باب دليل اين چرخش، خوانندة هوشيار را به اين نتيجه مي رساند 
كه داستان خواننده را درگير پيام مي كند تا او از شكل داستان غافل 
شود و بعد در يك لحظه شكل را به ياد او مي آورد. به همين ترتيب، 
او را اسير قضاوت در مورد شخصيت ها مي كند تا باالخره عدالت اين 
قضاوت را زير سؤال ببرد. پس فقط سپنتا حماقت نكرده، خواننده نيز 
محتوم به همين جرم است و خويش بي خبر، و داستان كه در شكل 
و پيام همچون موجودي جان گرفته است، از وراي كلمات به خواننده 

دهن كجي مي كند.
پس گرچه رمــان حنيف به مفهوم قــدرت و عدالت مي پردازد و 
نقل قول هاي فيلســوف مآبانه به ريش خواننده مي بندد، اما چنان 
فلسفه را به جوكي سخيف نزول مي دهد كه تنها خنديدن به اين 
گنده گويي هاست كه راه چاره مي شــود. اين هم جبر زمانه است 
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كه كاله جادويي در عصر ريشــخندها متولد شــده است. زندگي 
ســپنتا در اين داستان بي شباهت به داستان «بونتشا» در داستان 
كوتاه «پرتز»9 نيست؛ مرد پاكدامني كه بيش از آنكه شريف باشد، 
ساده لوح است. به اين ترتيب، حنيف كه با بازيگوشي خاص خودش 
قدرت را در لفافة خشــونت و عدالــت را در لباس حماقت تصوير 
مي كند، در طول داســتان چنان كاله گشادي سر خواننده هايش 

مي گذارد كه تا نافشان پايين مي آيد؛ كاله جادويي بالهت.

پي نوشت ها
1. براي خیلي ها، از جمله والدیمیر پراپ و کارل مارکس، افسانه ها پروردة قوة 

هنري و ناخودآگاه تخیل بشرند. )پراپ، 14(.
2. عبارت فضاي آستانه اي را اولین بار آرنولد وان ژنپ در حیطة مردم شناسي 

مطرح کرد و سپس در آثار ویکتور ترنر به کار گرفته شد. فضاي آستانه اي 
وضعیت گذار از احوال پیشین به وضعیت آتي است. به همین دلیل، در آن نوعي 
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همة ما اهميت داستان را كمابيش مي دانيم. شايد بارزترين كاركرد 
داســتان را بتوان در نمادهاي تنيده شده در داستان هاي هزار و يك 
شب جست و جو كرد. داستان هاي حيات بخشي كه شهرزاد قصه گو با 
گفتن آن ها فرصت زندگي خود و دختران شهرش را روز به روز تمديد 
مي كند و هر شــب براي منحرف كردن  پادشــاه خونريز از كشتن 
ديگــران، طرحي نو مي اندازد تا اينكه در نهايت روح پريشــان او را 
درمان مي كند. اين داستان ها به طور نمادين نجات بخش بودن قصه 
و داســتان و امكان تأثير گذاري آن را بر روح و جان آدميان گوشزد 

مي كنند. 
در دنياي امروز نيز صاحب نظــران هر روز بيش از پيش در اين باور 
راسخ تر مي شوند كه قصه و داســتان مي تواند احساسات و عواطف 
مخاطبان را جهت دهد. در تأييد اين معني، ســخنان بسياري گفته 
شده است كه اين عبارت هاي برگرفته از كتاب «افسون افسانه ها»، اثر 

بِرنو بتلهایم، از آن جمله اند: 
é داستان هاي بزرگ انسان هاي بزرگ مي پرورند.

é با داستان مي توان عواطف انساني را در جهت خاصي هدايت كرد. 

ارزش غذايي داستان
حبیب یوسف زاده

يادداشت
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é اگر عواطف گروه كثيري را كنترل و فيلتر كنيد، مي توانيد بر درك 
آن ها از واقعيت اثر بگذاريد. 

ربدون تخيالت اميد بخش، ما براي مقابله با شــوربختي هاي زندگي 
توان كافي نخواهيم داشت. كودكي دوراني است كه اين تخيالت بايد 

تغذيه شوند. 
é بســياري از جواناني كه امروز بــه روياهاي انگيخته از مواد مخدر 
پناه مي برند، مريد يك مرشد مي شوند، به طالع بيني روي مي آورند 
و روياهايي در زمينة تجربيات جادويي كه گويي زندگي شان را بهتر 
خواهد كرد مي بافند، پيش از موقع وادار شــده اند كه واقعيات را به 

طريق بزرگ تر ها ببينند. 
بتلهايم با اين سخنان اهميت افسانه و قصه را توضيح مي دهد و اينكه 
بايد به بچه ها اجازه دهيم بچگي كنند و بيان مي كند كه افســانه ها 
چه  تأثيري در يكپارچه سازي شخصيت كودكان دارند. روان شناسان 
شخصيت انسان را به ســه بخش «نهاد»، «من» و «ابرمن» تقسيم 
مي كنند. انسان يك ضمير آگاه دارد كه فعاليت هاي روزمره را كنترل 
مي كند، يك ضمير ناخودآگاه دارد كه ابرمن اســت و يك سيستم 
عامل كه ارتباط بين اين دو را برقرار مي كند. بتلهايم اشــاره مي كند 
كه افســانه ها و داســتان ها مي توانند اين سه بخش شخصيت را به 

يكپارچگي برسانند و بين آن ها ارتباط برقرار كنند. 
وي در خصوص نگاه خاص كودكان به واقعيت هاي هستي مي گويد: 
«اگر به كودك بگوييم كه زمين در فضا معلق اســت و بر اثر نيروي 
جاذبة خورشــيد به دور آن مي چرخد، اما روي خورشــيد نمي افتد، 
برخالف تصور كودك كه به زمين مي افتد، او را گيج كرده ايم. تجربه 
به كــودك مي گويد كه هر چيزي بايد به چيز ديگر تكيه داشــته 
باشد. به همين دليل، توضيح اسطوره اي را كه مي گويد،  زمين روي 

الك پشت قرار دارد يا غولي آن را نگه داشته است، بهتر مي پذيرد.»

ســپس به تصويــر اشــاره مي كنــد و مي گويد: 
«داســتان هاي مصــور بخش بزرگــي از معناي 
شــخصي را كه ممكن اســت كودك دريابد، از او 
مي گيرنــد. كودك بايد به جاي تلقين هاي بصري 
تصوير گــر، تصوير هاي ذهني  خــاص خودش را 
بسازد. وقتي تخيل تصوير گر، نه تخيل كودك، به 
چهره ها و رويداد هاي قصه تجسم مي بخشد، قصه 
معناي شــخصي خود را به ميزان زيادي از دست 
مي دهد. ميزان فخامت يك داســتان بستگي به 
ميزان مشاركت خوانندگان در آن دارد؛ مشاركت 
از طريق هم ذات  پنداري و مشاركت از طريق لذت 

كشف كه در داستان تجربه مي كند.» 

داستان يا زنگوله؟ 
به اين داستان توجه كنيد: يكي از روزها مردي به 
يك پرنده فروشي رفته بود تا يك طوطي سخن گو 
بخرد. پرنده فروش طوطي ها را به مشــتري نشان 
مي داد و خصوصيات هر يك را توضيح مي داد: «اين 
يكي كتاب انجيل را از حفظ مي خواند، اما قيمتش 
كمي باالست. اين يكي قبًال مال يك ملوان بوده و 
كمي بد دهن است و به درد آدم باشخصيتي مثل 

شما نمي خورد. اين يكي.... »
مرد حرفش را قطع كــرد و گفت: «من پرنده اي 
مي خواهم كه خودم تربيتش كنم و به او زبان ياد 

بدهم.»
فروشنده يك دورة فشرده براي مشتري گذاشت 

بتلهایم با این سخنان 
اهمیت افسانه و قصه 

را توضیح مي دهد و 
اینکه باید به بچه ها 
اجازه دهیم بچگي 

کنند و بیان مي کند 
که افسانه ها چه  

تأثیري در یك پارچه 
سازي شخصیت 

کودکان دارند
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كه چگونــه به طوطي زبان ياد بدهد و آن را در 
يك قفس نســبتاً  بزرگ تحويل مرد داد. مرد 
پس از چند روز به پرنده فروشي برگشت و گله 
كرد كه طوطي اش يك كلمه هم نگفته است و 
مي خواهد آن را پس بدهد. پرنده فروش گفت: 
«احتماالً پرنــدة بيچاره به محيط جديد عادت 
نكرده اســت و احســاس تنهايي مي كند. بايد 
آينه اي در قفسش بگذاري تا از تنهايي در بيايد 

و شروع به حرف زدن كند...»
چند روز بعد ســروكلة مشتري دوباره پيدا شد 
و گفت: «پرنده الم تا كام حرف نمي زند. شــايد 
بعضي  پرنده ها مثل بعضي آدم ها الل باشند. اين 
بار فروشنده با چرب زباني زنگوله اي به مرد داد تا 
در قفس پرنده آويزان كند و گفت: «شايد صداي 
زنگوله پرنده را به وجد بياورد و صحبت كند.» 

امــا اين كار هم بي فايده بــود. خالصه در طول 
داســتان پرنده فروش انواع ترفند ها را پيشنهاد 
كرد، اما هيچ كدام در بــه حرف آوردن طوطي 
كارگر نيفتاد، تا اينكه يك روز مشــتري با يك 
جعبه كفش- كه در حكم تابوت طوطي بود- از 
راه رسيد و گفت: «طوطي ُمرد. بايد پولم را پس 

بدهي.» 
فروشنده با حيرت پرســيد: «واقعاً اين طوطي 

بيچاره چيزي نگفت؟»
مــرد جواب داد: «چــرا، در لحظة آخر كه كف 
قفس افتاده بود و داشت جان مي داد، چيزي به 

زبان آورد. البته با زحمت شنيدم كه مي گفت: غذا! غذا!!»
نتيجه اينكه، داســتان ها به لحاظ تأثير گذاري، طيف هاي مختلفي 
دارند. بعضي ها آينه هســتند، بعضي هــا زنگوله و بعضي ها كه البته 
فراوان نيســتند، حكم غذا را دارند. گرچه هر داستاني به طور بالقوه 
قابليت تأثير گذاري روي مخاطب را دارد، اما همان طور كه پرنده غذا 
مي خواهد، مخاطب داســتان به دنبال معني و آن چيزي اســت كه 
روحش را تغذيه كند. چنانكه امام علي (عليه الســالم) مي فرمايد: 
«روح هاي شــما مانند جسمتان گرسنه مي شــوند. روح خود را با 

سخنان حكمت آميز سير كنيد.» 
داستان هايي كه ارزش غذايي دارند، واقعيت  هاي ذهني ايجاد مي كنند 
و اين واقعيت ها به تدريج موجب تغيير رفتار در مخاطب مي شــوند. 
يعني همان طور كه گفته شــد، اگر عواطف گروه كثيري را كنترل و 
فيلتــر كنيم، مي توانيم بر درك آن هــا از واقعيت اثر بگذاريم. نمود 
روشن اين موضوع را در رســانه ها مي بينيم. مثًال رسانه هاي مزدور 
غربــي را مي بينيم كه با دســتگاه زر و زور و تزوير كامًال هماهنگ 
عمل مي كنند. براي مثال، با بوق و كرنا گوش جهانيان را پر مي كنند 
كه صدام حسین، ديكتاتور عراق،  زاغه هاي سالح هاي كشتار جمعي 
دارد و تهديدي جدي براي امنيت و صلح جهاني اســت و ... به اين 
ترتيب، با اينكه ادعاي مذكور هرگز به اثبات نمي رســد، اما جاده را 
براي نفوذ در منطقه صاف مي كند. به عبارت ديگر، در اوضاع كنوني، 
نظام هايي بيشتر سلطه دارند كه امكانات داستان پردازي بهتري در 

اختيار دارند. 

دوران طاليي كودكي
در مورد كودكان شايد بتوان داستان هاي خوب را به مواد نگه دارنده 
در مواد غذايي تشــبيه كرد. يعنــي اين قابليت را دارند كه همچون 
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يك «شبيه ساز زندگي» عمل كنند و كودكان را در برابر چالش هاي 
زندگي و آسيب هاي احتمالي مقاوم تر سازند.

نكتة خيلي مهم اين است كه تأثير داستان بر مخاطب از خردسالي به 
بزرگ سالي رفته رفته كمتر مي شود. طاليي ترين فرصت تأثير گذاري 
داستان بر مخاطب، دوران خردسالي و بعد  دورة نوجواني است. علتش 
هم اين است كه آن سه بخش    شخصيت كه در ابتداي بحث اشاره 
شد (نهاد، من و ابر من) در كودك هنوز تفكيك نشده است. كودك 
جويبار جــاري در قصه را جان دار مي بيند. حتي تصاوير دو بعدي از 
نظر كودك جان دارند. به همين دليل، تأثير بخشــي داستان در اين 
دوران فوق العاده اســت. بنابراين، رسانه هاي ديداري و مكتوب از اين 

جهت مأموريتي ويژه و حياتي دارند. 
نكتة ديگري كه بســيار حائز اهميت است، حضور انسانيت در قصه 
است. به اين معنا كه مخاطب با خواندن قصه مباني اخالقي و ارزشي 
را دريافت كند. هر چه قصه به سمت معنا و تحليل پيش برود، اثرش 
روي مخاطب ماندگارتر است. سؤال اين است كه وقتي داستان را به 
عنوان غذاي روح تلقي مي كنيم، چه رويكردي بايد در پيش بگيريم 

تا ارزش غذايي داستان هاي ما باالتر برود؟ 
يكــي از نگراني هاي امروز اين اســت كه در ميــان خيل كتاب هاي 
داســتاني كه منتشر مي شــوند، به ندرت به اثر فاخر و تأثير گذاري 

برخورد مي كنيم. به فرمودة موالنا: 
از هزاران تن يكي تن صوفي اند/ باقيان در دولت او مي زيند 

اگر چه اين امر ممكن اســت علل و اسباب ظاهري متعددي داشته 
باشــد، اما اگر اين ظواهر را كنــار بزنيم، در انتها به يك دليل عمده 
مي رسيم و آن عبارت است از ناشناخته ماندن و غفلت از تأثير شگرف 
داستان هاي بزرگ. داستان هايي كه انگشت بر رگ فطرت مخاطبان 
بگذارند و با بهره گيري از فنون و جذابيت هاي تكنيكي، چيزهايي را به 

مخاطب اضافه كنند كه جزو وجود او شود و چون 
پوست جان او را در بر گيرد. نه چون لباس كه به 

راحتي از تن در بياورد و دور اندازد. 
ما براي داشتن نسلي پوياتر و انسان تر- چنان كه 
آرزويش را در ســر مي پروريــم- بيش از هر چيز 
محتاج داستان هايي هستيم كه با حكمت و اخالق 
نسبت داشته باشند. بديهي است براي خلق چنين 
داستان هايي بايد به بالندگي چنان داستان نويساني 
كمك شــود. يعني بــراي برطرف كردن ســوء 
تغذيه در عرصة داســتان، قبل از هر چيز بايد به 
پديد آورنــدگان آن ها بها بدهيــم. و البته برپايي 
جشنواره هاي ادبي و معرفي برترين ها از آن جمله 
است. اما هرگز كافي نيست. نويسنده براي پراكندن 
تخم ســخن و به بار آوردن محصول خوب، مثل 
كشــاورز نيازمند بستر فعاليت  مرغوب و دلگرمي 
اســت. فقط با تمجيد لفظي و آفرين گفتن به او 
اتفاقي نمي افتد و گلي نمي شــكفد. به اميد روزي 
كه اين مهم، در حوزة فعاليت مسئوالن فرهنگي 
كشور، مهم تر از اين ها تلقي شود  تا بتوانيم از اين 

ركود فرهنگي به سالمت عبور كنيم. ان شاء اهللا.
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اشاره
«رمان  كودك» ژانرى است كه در سال هاى اخير رونق پيدا كرده 
و بيشــتر آثار موجود ترجمه است. اكثر كارهاى ترجمه اي نيز 
مجموعه اى هســتند. در مقابل بازار گرم ترجمه، رمان تأليفى 
كودك زمينه اى ندارد. نشــانه هايى از تالش هاى نويسندگان 

ايرانى وجود دارد كه اميدوارم به زودى به ثمر بنشيند.
آيا نوشتن رمان كودك كار سختى است؟

اصوالً نوشتن رمان كار سختى است. رمان ساختمان پيچيده و 
شخصيت هاى متعددى دارد. بنابراين منطق درستى الزم دارد 
تا بتوان داستان را پيش بُرد. رمان كودك در هر صورت رمان 
است، پس ساختار الزم دارد. هر چند خيلى پيچيده نباشد، اما 

منطقش بايد خيلى درست  باشد. 
من بنا ندارم در مورد نــكات فنى نگارش رمان كودك چيزى 
بنويســم، چون مخاطب اين گفت وگو نويســندگان كودك و 
نوجوان هستند. (اين بحث در يكى از جلسات ماهانة نويسندگان 
مسجد جواداالئمه مطرح شد.) در اينجا سعى خواهم كرد، وجه 

وجه مشترك 
رمان هاي كودك

مصطفي خرامان

مقاله
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مشترك رمان هاى كودك ترجمه شده را فهرست وار بيان كنم، 
شايد قدمى مفيد باشد در راه توليد رمان هاى كودك تأليفى. به 
اين منظورمجموعه هاى «مدرسة عجيب و غريب»، «جونى بى 

جونز»، «جودى دمدمى» و چند مورد ديگر را بررسى كرده ام.
 

اهميت مضمون
در داستان مضمون اهميت خاصى دارد. در رمان هاى كودك مضمون 
اهميتش خيلى خيلى بيشتر است. اگر ساختمان رمان را به ساختمان 
درخت تشــبيه كنيم، مضمون ريشة درخت است. ديده نمى شود، اما 
وجود دارد و تأكيد بر اين نكته ضرورى اســت كه درخت بى ريشــه 
نمى شود. ريشه به تنه (ســاختار داستان) و شاخ و برگ ها (جزئياتى 
مثل نور، سايه، رنگ و انواع بافت ها) غذا مى رساند، ولى ديده نمى شود. 
مضمون داستان هم اين گونه است. يعنى آثارش در جاى جاى داستان 

معلوم است، بدون اينكه به چشم بيايد.
در يكى از كتاب هاى جونى  بى جونز، مادربزرگ يكى از بچه هاى مهد 
كودك ثروتمند است. جونى  بى جونز و يكى از بچه هاى مهد خودشان 
را مى اندازند توى ماشين گران قيمت مادربزرگ و مهمان او مى شوند. 

اما براى بچه ها، اين تجربه  موفقيت آميز نيست. مادربزرگ دائم به آن ها 
تذكر مى دهد كه مواظب باشــند چيزى را نشــكنند. همه چيز خانة 
مادربزرگ گران قيمت اســت. بچه ها محدود مى شوند و آن شب كه 
مهمان خانة مادربزرگ هستند بهشان خوش نمى گذرد. بچه ها صبح 

روز بعد از آنجا فرار مى كنند.
داستان غير مستقيم به ثروتمندان و رفتارشان اشاره مى كند كه بايد 

از دستشان گريخت.
مضمون در رمان هاى كودك روشــن و واضح است و پيچيدگى هاى 
بى مورد ندارد. مثل خود داســتان ها كه راحت و ســر راســت روايت 

مى شوند.
مادربزرگ جودى به  او يك سكه مى دهد؛ سكه اى 
خيلى داغون. جودى با اين ســكه خوش شانسى 
مى آورد و با دوســتانش توى مسابقة بولينگ برنده 
مى شــوند.  بچه ها به جودى مى گويند تو سوپرمن 
خوش شانســى هســتي و توي همه چى شــانس 
مى آورى. خودش فكر مى كند به خاطر آن ســكه 

است. 
هفتة بعد قرار است جودى در مسابقة هجى كردن 
شــركت كند. او مطمئن است سكه برايش شانس 
مى آورد. روز مســابقه دل درد مى گيرد و سكه اش 
مى افتد تو توالت. جودى دســت مى كند و سكه را 
بر مى دارد، ولى بعد از اين اتفاق همه اش  بدشانسى 

مى آورد. با يكى از دوستاش دعوا مى كند و ...
 تا اينكه گربة يكى از دوســتانش به اســم جسيكا 
گم مي شــود و همــه دنبالــش مى گردند. جودى 
گربــه را پيــدا مى كند. همه بهــش مى گويند كه 
خوش شانســى اش برگشــته اســت، اما خودش 
مى فهمد كه خوش شانسي اش مال سكه نيست، مال 

خودش است. 
مضمون در رمان هاى كودك به همين سادگى بيان 
مى شود و در مجموعه هاى مورد بررسى هيچ كتابى 

بدون مضمون نبود.
 

زاوية ديد
در رمان هــاى كودك، زاوية ديد داناى كل اســت. 

اصوالً نوشتن 
رمان کار سختی 

است. رمان 
ساختمان پیچیده 

و شخصیت های 
متعددی دارد. 
بنابراین منطق 

درستی الزم دارد 
تا بتوان داستان را 

پیش بُرد
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اول شخص در اين رمان ها كودك است و روايت 
داستان از نگاه او كار را دچار مشكل مى كند. اگر 
بچــه در حد خودش و باورهايش داســتانش را 
روايت كند، ممكن است خواندنش سخت باشد 

و باورپذيرى آن دچار مشكل شود. 
بنابراين بهترين و رايج ترين شيوه داناى كل است. 
شايد داناى كل محدود هم بد نباشد، اما در اين 

گروه سنى فرم گرايى جايى ندارد.
 

شخصیت های جذاب        
شخصيت هاى جذاب يكى از عواملى هستند كه 

بچه ها را جذب مى كنند. 
جودى دانش آموز اســت و در عين حال دمدمى 
مزاج. همين خصوصيت اين امكان را مى دهد كه 

داستان بسازيم و داستان را پيش ببريم.
جونى بى جونز دخترى شــش ســاله اســت و 
اولين سالش اســت كه مى رود مهدكودك. او از 
اتوبوس مى ترســد. فكر مى كند بى صدا ترين پا  
را دارد. او فكر مى كند وقتى راه مى رود، كســى 
صداى پايش را نمى شنود. از اين خصوصيت در 
پيشبرد داستان اســتفاده مى شود. جودى توى 
سبدى پنهان مى شود تا پدربزرگش را بترساند. 
چون پدربزرگش ترسيده، دوست دارد برود خانة 

معلمشان و او را هم بترساند. 
در مجموعة «مدرســة عجيــب و غريب» مدير 
مدرسه با اسكيت مى آيد و معلم كتابخانة مدرسه 

لباس  شــخصيت هاى كتاب ها را مى پوشــد و هيچ  جورى هم كوتاه 
نمى آيد. براي مثال، لباس جورج واشنگتن را مى پوشد تا اين شخصيت 
را به بچه ها معرفى كند. بچه ها هم سعى مى كنند به او بفهمانند كه او 

را شناخته اند، اما او كوتاه نمى آيد.
ناظم مدرســه ترسناك است. بچه ها دوســت دارند بدانند كه او توى 
خانه اش هم ترسناك است يا نه. همين خصوصيت ماجرايى مى سازد و 

بچه ها را مى كشاند خانة ناظم.
همين خصوصيت ها مى تواند در نام گذارى جذاب هم به كتاب ســازى 
كمــك كند. مثــل: «خانم بريج، معلم گيج». خانــم بريج به بچه ها 
مى گويد رياضى بلد نيست، فارسى بلد نيست، نمى داند فالن مسئله 
را چه جورى بايد حل كند. بچه ها مي كوشند به او رياضى ياد بدهند. 
زمانى كه بازرس مى آيد بچه ها وانمود مى كنند كه او معلم خيلى خوبى 

است.
يا: «آقاى ناوال، مدير باحال». آقاى ناوال كچل است. صندلى مى گذارد 
توى حياط مدرسه، روى صندلى مى نشيند و اجازه مى دهد كه بچه ها 

به سر كچلش دست بكشند.
سرايدار مدرســه از تميز كردن اســتفراغ بچه ها لذت مى برد. مربى 
بهداشت مهربان و زيباســت؛ بچه ها دوست دارند بروند پيش او. اين 
خصوصيت ها داستان مى سازد و جذابيت كتاب ها را دو چندان مى كند.
مثًال نبايد اين جورى باشــد كه ما مى گوييم شــخصيت توى داستان 
ما خســيس است، اما در سراســر داستان يك عمل خسيسانه از اين 
شخصيت نمى بينيم. نويســنده دائم مى گويد شخصيتمان خسيس 
است، ولى اين خساســت و اين خسيس بودن ديده نمى شود، نشان 

داده نمى شود. 
اين در حالى اســت كه در مجموعه هاى مورد بررسى، از خصوصيت 
شخصيت ها به خوبى استفاده شده است. جونى بى جونز فكر مى كند 

بنابراین بهترین و 
رایج ترین شیوه دانای 
کل است. شاید دانای 
کل محدود هم بد 
نباشد، اما در این 
گروه سنی فرم گرایی 
جایی ندارد
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مى توانــد طــورى راه برود كه صداى پايش شــنيده نشــود. همين 
خصوصيت باعث مى شــود كه يكى از داستان ها را پيش ببرد. جونى 
بى جونز معلمشان را در فروشگاه مى بيند. مى خواهد آرام به او نزديك 
شــود و او را غافلگير كند. او مى بينــد كه معلمش ميوه اى را امتحان 
مى كند. همين موضوع براى معلم مســئله مى شود. بايد يك جورى 
اين حركت معلم براى جونى و مخاطب توضيح داده شود. كار به مدير 
مدرسه هم كشيده مي شود. در واقع، شخصيت هاى جذاب داستان را 

پيش مى برند و باعث جذابيت كتاب ها مى شوند. 

مکان )لوکیشن( 
در رمان هــاى كودك مكان خيلى اهميــت دارد و بايد براى مخاطب 
قابل درك باشــد. در بيشــتر موارد مكان خانه، مدرسه و محله است. 
كودكان فضاى مدرسه، خانه و محله را مى فهمند. الزم نيست برايشان 
توضيح هاى عجيب و غريب بدهيم تا بفهمند داستان كجا دارد اتفاق 
مى افتد. بنابراين نويســنده مجبور نيست كه داستان را مختل كند تا 
مكان را توضيح بدهد. اگر نويسنده مكانى آشنا را انتخاب كند، مجبور 

نيست دربارة آن بنويسد كه اين چنين است يا آن چنان.
ما ممكن است فكر كنيم چون مدرسه و خانه براى كودكان ملموس اند، 
ممكن است آن ها را دوست نداشته باشد. كتاب هاى مورد بررسى نشان 
مى دهد كه چنين نيست. گروه ســني كودك كه قرار است براى آن  
رمان بنويسيم، داستان را بيشتر دوست دارد. مى توان به جرئت گفت 
كه براى گروه سنى مخاطب رمان هاى كودكان، داستان بيش از مكان 
اهميت دارد. اين اتفاق را در داستان هاى فانتزى هم مى توانيم ببينيم. 
داستان هاى فانتزى موضوع بحث ما نيستند، ولى حتى در داستان هاي 
فانتــزى گروه كودك هم، فضا و مكان خيلــى پيچيدگى ندارد. براى 
گروه ســنى نوجوان فرق مى كند، ولى اينجــا  بحث ما در مورد رمان  

كودك است.  مكان يا لوكيشن هم مى تواند عامل 
جذابيت باشد. در تحقيقى براى پايان نامه، موضوع 
تحقيق مكان هايى بود كه در داســتان هاى كودك 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند. در بسامد مكان هاى 
اجتماعــى در كتاب هاى كــودك و نوجوان، كلمة 
قبرســتان 17 برابر بيشتر از اسباب بازى فروشى به 
كار رفته است. يعنى اگر در كتاب هاى مورد بررسى 
17 بار از كلمة قبرســتان استفاده شده، فقط يك 
بار كلمة اسباب بازى فروشى آمده است. در حالى كه 
مكان اسباب بازى فروشى خيلى جذاب تر از قبرستان 
اســت. البته بچه ها از ترس هم خيلى خوششــان 
مى آيد، اما به نظر مى رســد اسباب بازى فروشى هم 

كم جذاب نيست.

شخصیت )کاراکتر( اصلی
 پســرى از خواب بيدار مى شود و تصميم مى گيرد 
پياده روى كند. توى راه يك تكه چوب پيدا مى كند و  
سنگى را هم كه جلوي پايش آمده، با پا هى مى زند 
و جلو مى برد. كمى هم با گربه اى بازى مى كند. بعد 
برمى گردد خانه، ناهار مى خورد و مى خوابد. آيا اين 
داستان است؟ مطمئناً نيست. داستان موقعى شكل 
مى گيرد كه شــخصيت اصلى مشكل يا مسئله اى 

واقعى داشته باشد كه مى خواهد آن را حل كند.
در تمام كتاب هاى رمان هاى كودك مورد بررسى، 
ممكن نيست شخصيت  اصلى بدون مشكل يا مسئله 
باشد. مثل جودى و سكة شانسش و معلمى كه گيج 

در رمان های کودك 
مکان خیلی اهمیت 

دارد و باید برای 
مخاطب قابل درك 

باشد. در بیشتر موارد 
مکان خانه، مدرسه و 
محله است. کودکان 

فضای مدرسه، خانه و 
محله را می فهمند
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و ويج است و بچه ها سعى مى كنند كمكش كنند. 
جونى بى جونز هم اصرار مى كند كه نشانى خانة 
خانم معلمش را داشته باشد. خانم معلم نشانى 
خانــه اش را به او نمى دهد. جونى بى جونز دنبال 
راهى مى گردد كه نشانى خانة معلم را پيدا كند 
و نمى تواند. اما همين مســئله داســتان ديگرى 

مى سازد كه هم جذاب است و هم آموزنده. 
روزى جونى  بى جونز با مادرش مى رود فروشگاه. 
آنجا معلمش را مى بيند. توى فروشــگاه مواظب 
معلمش اســت كه مى بيند معلمش چند حبه 
انگور را يواشكى مى خورد. جونى مى خواهد اين 
اتفــاق را مثل يك راز حفظ كند، اما اول به يكى 
از دوســتانش مى گويد، بعد به يكى ديگر و بعد 

مى رسد به مديرشان و ...
معلم اعتراف مى كند كه اشــتباه كرده اســت و 

عذرخواهى هم مى كند.
اينجا مسئلة كوچكى مثل نشانى خانة معلم كه 
براى شــخصيت اصلى مهم اســت، به ماجرايى 
بزرگ تر و پيچيده تر تبديل مى شــود؛ داستانى 

جذاب كه مضمون قابل توجهى هم دارد.

پایان داستان
در كتاب هــاى رمان كودك و در اين مجموعه ها 
يك اصل اجتناب ناپذير اســت. شــخصيت هاى 
اصلى خواسته يا مشكلى دارند كه در پايان كتاب 
آن مشــكل حل مى شــود و يا به خواسته شان 

مى رســند. به زبان ســاده مى توان گفت، در اين مجموعه هاى جذاب 
پايان باز نداريم. مالك جذاب بودن اين مجموعه ها فروش خوبشــان، 
استقبال منتقدان (مراكز ارزيابى) و رضايت پدر و مادرهاست به خاطر 

اينكه بچه هايشان اين كتاب ها را دوست دارند.
شايد بتوان چند دليل براى عالقة كودكان ذكر كرد. از جمله مى توان 
به حجم كتاب ها و تعداد آن ها اشــاره كرد. كودكان احســاس خوبى 
نسبت به آن ها دارند. اما آنچه بيش از همه به جذابيت كتاب ها مربوط 
است، داستان كتاب هاســت. مضمون داستان ها روشن و واضح است. 

شخصيت هاى اصلى كتاب ها كودكان هستند.
مكان داستان ها خانه، مدرسه و محله است. جاهايى مثل فروشگاه هم 

براى كودكان قابل درك هستند.
شــخصيت اصلى مشكل يا مسئله اى دارد كه خودش و ديگران با آن 

درگير مى شوند.
سرانجام مشكل يا مسئلة شخصيت اصلى حل مى شود.

همه چيز خيلى ساده اتفاق مى افتد.
جونى بى جونز صاحب برادر كوچك ترى شــده اســت. مادرش رفته 
بيمارســتان و وضع حمل كرده اســت. مادربزرگ مى آيد و مى گويد: 

«ميمون جديدمان خيلى خوشگل است!» 
روز بعــد جونى به بچه هاى مهد كودك اعالم مى كند كه يك ميمون 
بامزه دارند. بچه ها دلشان مى خواهد ميمون جونى  بى جونز را ببينند. 
جونى  بى جونز از هر كدام از بچه ها چيزى مى گيرد و قول مى دهد كه 
ميمونشان را به آن ها نشان بدهد. معلم مجبور مى شود دخالت كند. كار 
به مدير هم  كشيده مي شود. زنگ مى زنند به خانة جونى بى جونز كه 
ببينند ماجرا چيست. مادربزرگ همه چيز را توضيح مى دهد و معلوم 
مى شود كه جونى بى جونز اشــتباه برداشت كرده است. يا مادربزرگ 
تشــبيه نادرستى كرده است. به همين سادگى داستانى طراحى شده 
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است، و با پايان بندى درست به سرانجام مى رسد.
در مدرسة عجيب و غريب، اسم فاميلى يكى از بچه ها «بى لباس» است. 
همين موضوع باعث بحث و گفت وگو بين بچه هاى اتوبوس مدرســه 
مى شود. اينكه اگر لباس نداشتيم چه مى شد. كمد لباس نمى خواستيم، 
ماشــين لباس شويى الزم نداشتيم و ... به همين سادگى يك داستان 
ســاده و جذاب مى نويسند. اين در حالى اســت كه ما دوست داريم 

داستان هايمان را بپيچانيم. 
اين يك اصل مهم است كه همة شخصيت ها بايد مسئله اى يا مشكلى 
داشته باشند. حتى اگر اين مسئله يا مشكل ساده باشد و به نظر پيش  
پا افتاده بيايد. مشكلى وجود دارد كه بايد در طول داستان حل شود. 

يكى از نكات مهمى كه توى اين كتاب ها هست و توى بحث هايشان هم 
وجود دارد، اين است كه اگر از اول به مضمون فكر كرده باشيم، طراحى 

داستانمان درست انجام مى شود. 
دختر بچه اى توى مترو روى پاى دختر جوانى مى نشيند. دختر جوان 
فكر مى كند مادر بچه همان دور و برهاســت. هر چه به انتهاى مسير 
نزديك مى شــوند، دختر جوان نگران تر مى شــود. واگن تقريباً خالى 
مى شود و اينجاســت كه دختر مى فهمد، دختر بچه كسى را ندارد و 

وبال گردنش شده است.
اگر اين داستان را طراحى كرده ايم كه بگوييم: «مشكالت ديگران به تو 
ربطى ندارد»، دختر جوان مى برد و دختر بچه را تحويل پليس مى دهد.

اگر بخواهيم بگوييم: «تو نمى توانى نســبت به سرنوشت ديگران بى 
تفاوت باشــى»، دختر جوان بچه را مى برد خانه اش تا پدر و مادرش را 

پيدا كند.
اگر مضمون ما اين باشــد كه: «از هر موقعيتى به نفع خودت استفاده 
كن»، دختر جوان دختر بچه را نگه مى دارد تا شايد بتواند سودى ببرد. 

مثًال بچه را بدهد و مژدگانى بگيرد.

حتماً مى شــود حالت هاى ديگرى را هم نوشــت. 
بستگى به اين دارد كه تهش مى خواهيم چه حرفى 
بزنيم. در رمان هاى كودك ته داســتان ها روشن و 
واضح اســت. آن ها با بچه هايشــان راحت و شفاف 
حرف مى زنند. همين راحت حرف زدن كار را جذاب 

مى كند. 
شخصيت دختر داستان مى گويد از هيوال مى ترسد 
و زير تختش هيوال هست. مى رود توى اتاق مادرش 
بخوابد. او را برمى گردانند توى اتاقش. مى رود توى 
اتاق بــرادر كوچكش بخوابد، برمى گردانندش توى 

اتاق خودش. 
مادر مجبور مى شود برود زير تخت را ببيند. هر چى 

بهش مى گويند كه هيوال نيست، قبول نمى كند. 
دختر مى گويد كه زير تخت دوســتش يك هيوال 
بوده و مامانش با جاروبرقى  هيوال را جارو مى كند 
و كيسة جارو را هم مى اندازد بيرون. مادر دختر هم  
همــان كار را مى كند. با ايــن كار هم دختر راضى 

نمى شود.
باالخره مــادر راه حلــى به نظرش مى رســد. به 
دخترش مى گويد يادش هســت كه توى مدرسه 
عكس انداخته و توى همة عكس ها شكلك درآورده. 
عكس هاى دختر ترسناك بودند. همان عكس ها را 
مى گذارند زير تخت تا هيوال آن عكس ها را ببيند، 

بترسد و فرار كند.
موضوع ساده، داستان ساده و راه حل ساده، همراه با 

خالقيت. راه حل براى نوشتن رمان  كودك.



بیانیة داوري 
و 

یادداشت هاي
داوران
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كودكان ســرمايه هاى امروز و فردايند. هر ملتى آينة خود را در پرتو 
سيماى كودكانش جست وجو مى كند. كودكان آيند ه سازان فرهنگ، 

هنر، هويت، اقتصاد، سياست و... هر جامعه اند. 
از نــگاه ديگر، كــودكان تبلور فطرت نــاب الهى انــد؛ موجوداتى 
دوست داشتنى كه با عشق و احساس و عاطفه و خيال و ذهن و زبان 
و جنبش و حركت و نشاط در هم آميخته اند و دنياى بزرگ درونى را 

در كالبد كوچك بيرونى ساخته اند.
بخشى از شخصيت كودكان شــامل ساحت هاى انديشه و احساس 
(عاطفه) و رفتار، در پرتو تجربه هاى زيستة امروز و محركات بيرونى 
جامعه شــكل مى گيرد و عالوه بر ثروت خــدادادى «فطرت»ـ  كه 
مهم ترين وديعة آســمانى هر انسانى استـ  محيط خانواده و به ويژه 
عنصر حمايتى عاطفى و امنيت بخش روانى آن، محيط مدرســه و 
شــبكة ارتباطات انسانى هم ساالن، رســانه هاى نوشتارى و ديدارى 
ـ شــنيدارى و شــبكه هاى مجازى، در اين فرايند تكوين شخصيت 

نقش آفرينى مى كنند.
ادبيات و به ويژه ادبيات داســتانى و قالب «داستان»، با وجود حضور 
پررنگ امواج و رســانه هاى واقعى و مجــازى، همچنان دل و ذهن 
كودكان را تسخير مى كند و در زبان آموزى آنان نقش مؤثر دارد و در 

ê بخش كودك

بيانية داوري
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تقويت بنيان هاى عاطفى و گسترش تعامالت اجتماعى مفيد است.
داستان با ايجاد فضاى شيرين و دلپذير و رشته اى جذاب و تعليق دار، 
در عميق ترين دهليزهاى پنهان روح كودك نفوذ مى كند و با ايجاد 
حــس شــگفتى و رنگين كمانى از خيال، او را بــه تجربه هاى نو در 

شكل هاى بيانى و تصويرهاى خيالى دعوت مى كند.
داســتان، در دنياى فن زدة امروز، عاملى است تا حقايق ناب انسانى، 
نازك خيالى هــاى به يادماندنى، برداشــت هاى لطيــف عرفانى و 
يافته هاى تأمل آفرين فلسفى، بنا به ظرف ذهن و زبان كودك، بر شاه 
بال واژه هاى جادويى، كودك را به رفيع ترين ســاحت هاى روح انگيز 
وجودى فرا بخواند و او را به موجودى خالق، متفكر، متين، بانشاط، 

سالم، مهربان و مؤمن و شكوفا تبديل سازد.

تجزیه و تحلیل وضعیت آثار و ارائة پیشنهادها
بخش كودك جشــنوارة كتاب سال شهيد حبيب غنى پور به تأسى 
از انديشــه هاى واالى زنده ياد اميرحسين فردى، بنيان گذار شوراى 
نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع)، كه همواره به اهميت بخش كودك 
در اين جشنواره تأكيد داشت، در جشنوارة پانزدهم نيز ضمن بررسى 
آثار داستانى (تأليفى) سال 1393، مواردى را براى روشنگرى اهالى 
فرهنگ و ادب و به ويژه پديدآورندگان آثار (نويسندگان، تصويرگران، 

ويراستاران و ناشــران) و مديران فرهنگى جامعه 
اعالم مى كند:

1. بخش كودك، با بررسى اولية حدود پانصد جلد 
كتاب كار خود را آغاز كرد. در مرحلة ريزش اوليه، 
تقريباً نيمى از اين آثار كنار گذاشته شدند. داليل 
حذف اين آثار عبارت بودند از: پيرنگ ناپخته، زبان 
و نثر سست، نگاه تكرارى به برخي سوژه ها، و ضعف 

كتاب سازى و تصويرگرى.
بجاست ناشران و پديدآورندگان به اهميت عناصرى 
چون «تكنيك هاى داستانى»، «ويرايش و زبان»، 
«خالقيت و شگردهاى نو بيانى» و «اصول حرفه اى 
كتاب ســازى و تصويرگــرى و طراحى گرافيك»، 

بيش از پيش توجه داشته باشند.
در نهايت، نزديك به 15 عنوان اثر به مرحلة پايانى 
داورى رسيدند كه دو عنوان از آن ها، مجلد هايي 3 

و 7 جلدى بودند.
داليل انتخاب اين آثار، توجه مطلوب و نسبى آن ها 

به عناصر و مؤلفه هاى ذكر شدة باال بود.
2. ترديدى نيست، عنصر فانتزى و خيال در خلق 

ناصر نادريمحمدحسن حسینيعلیرضا متولي

داستان با ایجاد 
فضای شیرین و 

دلپذیر و رشته ای 
جذاب و تعلیق دار، 

در عمیق ترین 
دهلیزهای پنهان 
روح کودك نفوذ 
می کند و با ایجاد 

حس شگفتی و 
رنگین کمانی از خیال، 

او را به تجربه های نو 
در شکل های بیانی 

و تصویرهای خیالی 
دعوت می کند
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آثار داستانى كودك، ظرفيت ها و تجربه هاى نو و 
جذابــى را در نگارش و تصويرگرى آثار به وجود 
مى آورد. اما نوعى فرم زدگى شــيفته وار و نبود 
بومى سازى، با توجه به هويت و فرهنگ ايرانى، 
در برخى آثار تخيلى به خوبى احساس مى شد. 
البته در برخى آثار نيز استفاده از شگردهاى نو 
در فضاى فانتزى با وسواس هاى زبانى و تصويرى 

همراه بود.
در عين حــال، نوعى افراط گرى در اســتفاده 
از عنصر خيال و فانتــزى در توليد آثار كودك 
احساس مى شود و البته بى توجهى به داستان هاى 
واقع گرايانه (رئاليســتي) در ايــن حوزه. آيا اين 
افراط و تفريط، در درازمدت براى ادبيات كودك 
و مخاطبان آن، آسيب زا نخواهد بود؟ داليل اين 

گرايش و در عين حال رويگردانى، چيست؟ 
آيا اين حالــت به نديدن دغدغه ها و مســائل 
كودكان امروز در عرصة ادبيات داســتانى منجر 

نمى شود؟ 
هيئت داوران همة صاحب نظران و عالقه مندان 
به ادبيات كــودك را به توجه علمى و جدى به 

اين معضل و چالش دعوت مى كند.
3. هيئت داوران، حضور برخى چهره هاى نسبتاً 
تــازه و جــوان در عرصة داستان نويســى براى 
كودكان و نيز حضور تصويرگران خالق و نوجو 
را در نشــر كتاب كودك به فال نيك مى گيرد. 
به نظر مى رســد: ســطح كيفــى تصويرگرى و 

طراحى گرافيك و اصول كتاب سازى، نسبت به ساير مؤلفه ها، همچون 
ويرايش و نگارش متون از وضيت بهترى برخوردار است.

احتماالً سهولت و جديت ارتباط تصويرگران با ناشران و نمايشگاه هاى 
بين المللى به تقويت انگيز ه هاى اقتصادى، وجود فضاى رقابتى، بالندگى 
مراكز دانشــگاهى و... را داليل ايجــاد اين وضعيت رضايت بخش در 
عرصة تصويرگرى و كتاب سازى بايد دانست. بجاست وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، با استفاده از همة ابزار و وسايل و قابليت هاى مديريتى، 
علمى، اقتصادى، ارتباطى و... ، در بالندگى و پويايى عرصة آثار ادبيات 
داستانى كودك، هم از حيث «خلق آثار داستانى» و هم «تصويرگرى 
آثار داســتانى» در سطح جهانى، به شكل جدى تر ايفاى نقش كند. 
حضور كمرنگ آثار نويســندگان و تصويرگــران ايرانى در مجامع و 
نمايشــگاه هاى بين المللى، هيچ تناسب و سنخيتى با توانمندى ها و 

ظرفيت هاى ادبى و هنرى اين آثار ندارد.
جشنوارة شهيد حبيب غنى پور در بخش كودك معتقد است: با توجه 
به بن مايه هاى غنى اســالمى و ايرانى آثار نويسندگان و تصويرگران 
امروز، يكى از بهترين شيوه هاى انتقال مفاهيم متعالى انقالب اسالمى 
و فرهنــگ صلح جو و كمال طلب ايرانى، و ايجــاد ارتباط حرفه اى و 
هوشمندانه با محافل ادبى و هنرى جهان و به ويژه كشورهاى اسالمى 

و كشورهاى آسيايى است.

معرفی نامزدهای دریافت جایزه و دالیل آن
هيئت داوران بخش كودك، متشكل از محمدحسن حسيني، ناصر 
نادري و عليرضا متولي، چهار اثر زير را به عنوان «نامزدهاى دريافت 
جايزه» در بين آثار داســتانى (تأليفى) سال 1393 در بخش كودك 

معرفى مى كند:
1. واى، نه!؛ نوشتة كلر ژوبرت؛ ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و 

در عین حال، 
نوعی افراط گری در 
استفاده از عنصر 
خیال و فانتزی در 
تولید آثار کودك 
احساس می شود
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نوجوانان.
2. مجموعة 3 جلدى قصه هاى كوتى كوتى؛ نوشتة فرهاد حسن زاده؛ 

ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان.
3. دختر كوچولو فرمانده سبيلو؛ نوشتة مريم مزارعى؛ ناشر: افق.

4. پريزاران درخت سيب؛ نوشتة سيدنويد سيدعلى اكبر؛ ناشر: افق.

دالیل معرفی این آثار به عنوان دو نامزد دریافت جایزه
é كتاب «واى، نه!» به دليل درون ماية غنى و تأكيد بر عنصر مهربانى و 
دوستى به شكل حرفه اى و كتاب سازى خوبـ  كه نويسنده به عنوان 

طراح و تصويرگر خلق كرده است؛
é مجموعــة 3 جلدى «قصه هــاى كوتى كوتى»، به دليل اســتفادة 
حرفه اى از عنصر فانتزى و توجه به ريزبينى هاى امروز كودكان، زبان 

و نثر شيرين و خلق موقعيت هاى طنزآميز؛
é كتــاب «دختر كوچولو فرماندة ســبيلو»، به دليل ارزش موضوع و 
محتوا (دفاع مقدس) با نگاه جهانى و پرداختن به موضوع اسارت، زبان 
نگارش ساده و شيرين، دقت در روان شناسى شخصيت اصلى داستان؛
é كتاب «پريزادان درخت ســيب»، به دليل توجه به افسانه و ادبيات 
كهن با نگاه نو و تالش براى خلق افســانة نو با شــگردهاى زبانى و 

داستانى و زبان و نثر دلپذير.
گفتنى است، در اين چهار اثر، به اصول حرفه اى كتاب سازى، عنصر 
زبان و ويرايش، تصويرگرى و طراحى گرافيك و خالقيت در شــيوة 

روايت داستان، توجه نسبتاً خوبى شده است.

سخن پایانی
بخش كودك جشــنوارة حبيب غنى پور، ضمــن تأكيد بر اهميت 
حمايت معنوى و مادى نهادهاى دولتى و ايجاد فضاى شــوق انگيز 

و نشــاط كارى بين پديدآورندگان و ناشران حوزة 
ادبيات داستانى كودك، اميدوار است: شاهد توجه 
جدى تــر به مســائل و چالش هاى حــوزة نظرى 
(تئوريك) ادبيات داستانى كودك، تعامل سازنده 
و هوشمندانه با مجامع ادبى و هنرى جهان به ويژه 
كشورهاى اسالمى، توجه پديدآورندگان به سوژه ها 
و مسائل زندگى امروز كودكان و رخدادها و حوادث 
مهم تاريخ معاصر ايران، به ويژه ميراث گران بهاى 
ســال هاى نورانى دفاع مقدس، به شكل خالق و 

جذاب باشيم. ان شاءاهللا.
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1. با بررسي كلي عناوين كتاب هاي منتشر شدة داستاني كودك در 
سال 1393، مشخص مي شود كه حضور «ترجمه» پررنگ است و چه 

بسا ترجمه بر تأليف غلبه دارد.
اين پديده احتماالً چند دليل دارد:

 به دليل عدم رعايت «كپي رايت» در ايران و كم هزينه شدن تأليف و 
تصويرسازي، اين روند براي ناشران سودمند و اقتصادي است. در عين 
حال، فرايند آماده سازي و توليد فنيـ  هنري آثار را تسريع مي بخشد.
 ســوژه ها و ارزش ادبي آثار ترجمه شــده به نحوي است كه براي 
مخاطبان كودك، جذاب تر و شــيرين تر مي نمايند و اين موضوع در 

ميزان فروش آثار مزبور مؤثر است.
 براي ناشران از نگاه برخي منتقدان و به ويژه محافل روشن فكري، 

اعتبار بيشتري را رقم مي زند.
 آثار تأليفي داراي موضوعات تكراري و بافتار زباني و ادبي ضعيف يا 

متوسط اند و كششي در بازار نشر ندارند.
... 

به هر دليلي، اين پديده قابل تأمل اســت و اگر به خاموشــي چراغ 
خالقيت ادبي بين نويسندگان ايراني بينجامد، مصيبت زاست.

برخي آثار ترجمه اي، توســط مترجمان گمنــام و مبتدي ترجمه 

چند نكته دربارة حوزة نشر كتاب 
داستاني كودك در سال 1393

شده اند و با ويرايش زباني يك ويراستار مجرب، به 
سطح كيفي متوسط رسيده اند. ناگفته نماند، بين 
آثار ترجمه اي، انگشت شماري از آثار به  لحاظ متن 
و فرم ارزشمندند و چه بسا در ارائة الگوهاي نو در 
توليد خالقانة متون ادبي كودك و اصول حرفه اي 

كتاب سازي، ايده ساز و جريان ساز باشند.
2. توليد برخي آثار داستاني كودك با متن و فرم خالق 
و جذاب اميدواركننده است. به ويژه اين شگردها در 
حوزة فرم (شكل) و حوزة تصويرسازي و گرافيك آثار 
مشهورند. از حيث عناصر متني، حضور عنصر خيال 
و فانتزي در برخي آثار نويســندگان كودك، جاي 
خوش بختي اســت. اما اگر فانتزي و جذابيت هاي 
خيالي و زباني و شگردهاي خالق داستاني در سطح 
بمانند و محتوا و بن مايه (جنبه هاي معرفتي داستان) 
وجود نداشته باشد و فقط لذت خيال ورزي را خلق 
كند، محل پرسش نيســت؟ اين پرسش به معناي 
انكار عنصر خيال و فانتزي نيست، ولي به باور من، 
وجود معرفت و مضمون در حّد زبان و ذهن و خيال 
كودك و با رعايت همة جذابيت هاي متني، زباني، 
خيالي و تصويري ضروري است. همان گونه كه توليد 
آثار كودك بدون جذابيت مطلوب نيســت، توليد 
آثار جذاب و بدون محتوا و درون ماية پسنديده نيز 
خواستني و متعالي نخواهد بود. البته در اينجا منظور 
از كودك، كودكان گروه سني ب و ج است كه براي 
درك مضامين و معاني، اليه هاي شناختي عميق تري 

دارند.

ناصر نادري

يادداشت داوري
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3. پيش تر گفتــم، در بين مؤلفه هاي توليد آثار داســتاني كودك، 
تصويرسازي و گرافيك به سطح كيفي نسبتاً قابل قبولي رسيد و در 
برخي آثار، قابل رقابت با آثار جهاني اســت. البته اگر كيفيت چاپ، 
صحافي و بسته بندي اين مجموعه ها باالتر بود، به لحاظ سنجه هاي 
زيبايي شناختي و درك بصري به سطح كيفي بهتري دست مي يافت.
خوش بختانه در اين حوزه و عمدتاً به دليل نشــاط و تحرك شخصي 
تصويرســازان جوان و خالق، و روزآمد به لحــاظ درك قابليت هاي 
فناوري، امكان حضور آثار آنان در نمايشگاه هاي جهاني تصويرگري 
فراهم شده است و حقيقاً در اين بخش، مانند بسياري از پديده هاي 

فرهنگي، مديران فرهنگي و نهادهاي دولتي عقب تر هستند.
تصــور كنيد اگر مديران تأثيرگذار فرهنگــي به اين نگرش و قدرت 
مديريت و سازمان دهي مي رسيدند و زمينة پويايي بيشتر و تقويت 
ارتباطات جهاني آثار كودك از حيث توليد متن يا توليد تصويرسازي 
در جهان امروز فراهم مي شــد، چه آثار مطلوب فرهنگي و اجتماعي 

به همراه داشت.
متأسفانه حتي كشورهاي مسلمان فارسي زباِن همسايه نيز نويسندگان 
كودك ايران را نمي شناســند! چرا امكان مراوده و ارتباط روشــمند 
و هوشــمند بين محافل ادبي و فرهنگي نويســندگان ايران ايجاد 
نمي شود؟ اگر اين قابليت هاي ادبي، هنري و فرهنگي ايران را در حوزة 
ادبيات داستاني با تصويرسازي آثار كودك بشناسد، چه اتفاقي خواهد 
يافت؟ آيا ايــن موضوع به تقويت اعتبار ملي و فرهنگي ايران منجر 
نمي شود؟ آيا نويسندگان و تصويرسازان ايران به خودباوري بيشتري 
دست نمي يابند؟ آثار بازار نشر كتاب كودك رونق بيشتري نمي يابد؟ 
زمينة انتقال فرهنگ، انديشه و احساس ناب ايرانيـ  اسالمي به ساير 

ملل پديد نمي آيد؟ آيا...
4. ادبيات در شكل طبيعي بايد آينه و محل انعكاس شرايط اجتماعي 

و فرهنگي و واقعيت هاي مردم شناسانه و اليه هاي 
پنهاني ذهــن و زباِن مردمان زمانة خود باشــد. 
امروز در آثار داســتاني كودك، سوژه ها بيشتر از 
اينكه وام دار شرايط كودكان امروز باشند، ناشي از 

تجربه هاي زيستة كودكاِن ديروزند.
منطقي نيســت كه فاصلة ســني نويسندگان با 
كودكان، آنان را از آرزوها، ايده ها، شادي ها، غم ها و 
دل مشغولي هاي كودكان دور كند. اين نكته در يك 

نگاه كلي به آثار كودك احساس مي شود.
واقعيت تلخ تر اين اســت كه برخي از نويسندگان 
كودك، از رخدادهــا و حوادث تاريخ معاصر ايران 
نيز فاصله گرفته اند. اين پديده به واكاوي جامع و 
عميق نيازمند است. آيا ريشه در شرايط سياسي 
و فرهنگي و اجتماعي دارد؟ آيا داليل اقتصادي و 
رواني (حالت بي انگيزگي) دارد؟ آيا اقتضاي تاريخي 

و شرايط طبيعي تحوالت زمانه است؟...
اگــر تا چنــد دهة قبــل، برخي معتقــد بودند: 
نويسندگان ادبيات كودك به توليد متون داستاني 
منطبق با باورهاي سياســي و اجتماعي به شكل 
افراطــي مي پردازنــد و از خالقيــت و جذابيت 
مي كاهند، امــروز حالتي از تفريط در بن مايه هاي 
فكري آثار مشــهود اســت. هر دو حالت (افراط و 

تفريط) پذيرفتني نيست.
بــه هر حال، اين نكته به نگــرش و كاوش علمِي 
جامعه شناسانه و روان شناســانة جدي تر نيازمند 

است.
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سال 93 نيز داســتان غربت قصه هاي كودك تكرار شد. باز همان 
طبق معمول ها. اين همه نشست و همايش و فرمايش و نقد و نسيه 
و جايزه و جشــنواره و دوباره و دوباره، ما را به ســر منزلي نرساند 
كه نرساند. دوباره بچه ها با دهان هاي باز معصومانه منتظر چرخش 
قلم ها نشســتند تا سال بعد. باز دست والدينشان را كشيدند براي 

خريدن كتاب هايي كه عجيب شبيه كتاب هاي خارجي بودند.
حيف، صد حيف، بر تالش ارجمندان اين عرصه كه در كتاب سازي 
و تصويري گــري و البته گاه در قصه گري طرحي نو در انداختند و 

تالشي كردند! حيف!
بومي ســازي و ايراني نويســي هــم بماند براي بعدها كه شــايد 
كودكان روزگار ما قد كودكي شــان به آن روزگاران نرســد! تا به 
خودشان مي آيند كودكي شان سوار بر اسب چوبي به تاخت از برابر 
چشم هايشان مي گذرد و يكي ديگر جلوي غرفه اي يا فروشگاهي و 
يا بساط كتاب فروشي، پيرمردي كنار خيابان دست آن ها را خواهد 

كشيد و باز قصه  از نو تكرار خواهد شد.
راســتي اين چه شور خفته اي اســت كه در دور قلم ها مي بينيم. 

سواِد ادبياِت كودك
محمدحسن حسیني

يادداشت داوري
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راســتي راســتي وقتش را نداريم چند كلمه سواد ادبيات كودك 
بياموزيــم؟ يا نگاهي به اين همه كتاب هايي كه شــتابزده از آن ها 
كپي برمي داريم، بيندازيم، ببينيم آن بدبخت آن طرف آبي چطور 
عرق ريزان روح كرده؟ كجا را ديده كه ما نديده ايم؟ يا كجا را نديده 
كه ما هي دو چشــمي زل زده ايم بــه تاريكي ها و تكرارهاي آن و 
كوتاه هم نمي آييم؟ قبول. سنگك و آش رشته و عصاي پدر بزرگ 
خيلي ايراني است و بومي و خاطره انگيز. خب بعدش؟ بعدش چه 
بايد بكنيم در اين آشــفته  بازاري كه در بساطش همه چيز يافت 

مي شود جز قصة ماندگار كودك؟

دوك نخ ريسي بياور يوسف مصري ببر
شهر از بازار يوسف هاي ارزان پر شده.

من كه قصد كرده ام بنشينم و صبر پيش گيرم، 
دنبالة كار خويش گيرم. شما را نمي دانم!



ويژة انتخاب كتاب سـال

156

گرد آورى كتاب هاى مربوط به بخش رمان نوجوان در پانزدهمين دورة 
جشنوارة شهيد حبيب غنى پور، از ارديبهشت 1393 توسط سر گروه 
داورِى اين بخش (حبيب يوسف زاده) آغاز شد. براى اين منظور، ابتدا 
فهرســت كتاب هاى داستان كودك و نوجوانـ  چاپ اول 1393ـ از 
«خانة كتاب» وزارت ارشاد تهيه شد كه مجموع آن ها 1270 عنوان 
بود. بعد از بررسى اولية اين فهرست و كنار گذاشتن كتاب هايى با قالب 
نوشتارى بازنويسى، مجموعه داستان كوتاه و ترجمه، به تعداد 180 
عنوان كتاب رمان رســيديم. در فرصت بر پايى نمايشگاه بين المللى 
كتاِب تهران، به تمام غرفه هاى ناشــران شركت كننده در نمايشگاه 
مراجعه شــد و كتاب هاى رمان نوجوان تأليفى ـ چاپ اول 1393ـ 
ضمن يك مروركوتاه در محل غرفه ها و ارزيابى اولية آن ها، خريدارى 
شدند. در اين مرحله، كتاب هايى كه ضعف محتوايى آشكارى داشتند 
يا آثار قديمِى تجديد چاپ شــده بودند، كنار گذاشته شدند . بعد از 
ايام نمايشگاه نيز فهرست هاى ساير جشنواره ها، از جمله «جشنوارة 
كتاب كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان» بررســى شــد و با 
همكارى مسئوالن آن ها كتاب هاى ديگرى نيز به مجموعة خريدارى 
شده اضافه شد. تا اينكه سر انجام تعداد 51 عنوان رمان  كه از حد اقل 
كيفيت الزم برخوردار بودند،  براى بررســى و ارزيابى به گروه داورى 

سپرده شدند.

ê بخش نوجوان

بيانية داوري
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فضا ســازى هنرمندانه، در بخش رمان نوجوان به 
عنوان كتاِب سال معرفى شد.

ضمنــاً، گروه داورى نگرانى خــود را در خصوص 
افت كّمى و كيفى ادبيات داستانِى ويژة نوجوانان 
و غلبة آثار ترجمه شده به آثار تأليفى ابراز مى دارد 
و اميد وار اســت با توجه به خأل هاى جدى كه در 
زمينة تغذية فرهنگى و معنوى اين گروه ســنى 
حساس وجود دارد، نويسندگان، ناشران و مديران 
فرهنگى كشورمان نسبت به توليد و ترويج هر چه 

بيشتر ادبيات داستانى بومى همت گمارند.

گروه داورى متشــكل از حبیب  یوسف زاده، محمد علی قربانی، 
خسرو بابا خانی، محمد مهدوی شجاعی و بیژن قفقازی زاده 
كه جملگى از اعضاى شــوراى نويسندگان مســجد  جواد االئمه(ع) 
هستند، پس از مطالعة دقيق اين 51 عنوان كتاب، از ميان آن ها سه 

اثر را شايستة راهيابى به مرحلة پايانى دانستند كه عبارت اند از:
é ديوانه وار؛ نوشتة نقى سليمانى

é بايقوش؛ نوشتة على ناصرى
é بچه هاى كشتى رافائل؛ نوشتة محمد رضا مرزوقى

گروه داورى، طى جلســة نهايــى، پس از تبادل نظــر و بحث هاى 
كارشناسى در حضور دبير جشنواره، رأى نهايى خود را به شرح زير 

اعالم كرد: 
1. در اين دوره از جشنواره، داستان هاى تأليف شده، به لحاظ جذابيت، 
نو آورى در ســاختار روايت،كيفيت داستان پردازى و  درون مايه، افت 
محسوسى داشتند. از اين رو گروه داورى هيچ اثرى را شايستة تقدير 

ندانست.
2. كتاب «بچه هاى كشتى رافائل»، به دليل پرداخت داستانِى جذاب 
و منطبق با حال و هوا و سن مخاطب نوجوان( مخاطب شناسى خوب) 
و بازگويــى ابعادى متفاوت از برهة تاريخى دفاع مقدس و همچنين 
توجه به فرهنگ بومى، شــخصيت پردازى تأثير گذار  و توصيف ها و 

خسرو باباخاني محمدعلي قرباني حبیب یوسف زاده

گروه داوری نگرانی 
خود را در خصوص 
افت کّمی و کیفی 

ادبیات داستانِی ویژة 
نوجوانان و غلبة آثار 
ترجمه شده به آثار 
تألیفی ابراز می دارد
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روند مراحل داوري
هيئت داوران بخش رمان انقالب اســالمي و دفاع مقدس جشنوارة 
شهيد حبيب غني پور، شــامل آقايان گل علي بابایي، محمدعلي 
قرباني و علي اصغر جعفریان، از اوايل مهرماه 1394 با بررســي  
كتاب هاي منتشــر شده در سال 1393 كار خود را آغاز كرد. در اين 
بررسي ها 60 كتاب رمان با كمك گرفتن از مهم ترين منبع مكتوب 
دفاع مقدس و انقالب اسالمي كشــور، يعني كتابخانة جنگ حوزة 
هنري و همچنين مراجعه به نمايشــگاه كتاب و كتا ب فروشي ها، در 
نهايت براي داوري در بخش نخســت تعداد 37 رمان دفاع مقدس و 

23 رمان انقالب داوري شد.

نتیجة داوري و نظر کارشناسي داوران
در ابتدا از تعداد 60 اثر راه يافته، پس از بررسي موشكافانه، تصميم بر 
اين شد تا 20 اثر به مرحلة باالتر راه پيدا كنند. هيئت داوران پس از 
مطالعة آثار راه يافته به اين مرحله، در نهايت 4 اثر را، با توضيح اين 
كه 2 اثر مربوط به انقالب و 2 اثر در ژانر دفاع مقدس بود، نامزد نهايي 

دريافت جايزة ادبي شهيد حبيب غني پور اعالم كرد.
نامزدهاي رمان انقالب اسالمي عبارت اند از:

رمان «هزار و يك جشــن» نوشــتة محمد محمــودي نورآبادي و 

ê بخش رمان انقالب و 
دفاع مقدس

بيانية داوري
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«خنده زار» نوشتة محمد محمودي نورآبادي
نامزدهاي رمان دفاع مقدس عبارت اند از:

رمان «خط تماس» نوشتة محمدرضا بايرامي و «زنبق هاي عاشق» 
نوشتة منيرالسادات موسوي

از نظر هيئت داوران، با توجه به مشــورت صورت گرفته با دبيرخانة 
جشــنواره، قرار شد در ســال جاري يك اثر تقديري و يك اثر برتر 

معرفي شود.
در ژانــر دفاع مقدس، هيئــت داوران رمان «خط تماس» نوشــتة 
محمدرضا بايرامي از نشــر فاتحان را به عنــوان اثر تقديري معرفي 
مي كند و رمان «خنده زار» نوشتة محمد محمودي نورآبادي از نشر 
سورة مهر را به  عنوان اثر برگزيدة كتاب سال در ژانر انقالب اسالمي 

معرفي مي كند.

از راست: محمدعلي قرباني، علي اصغر جعفریان، محمد ناصري )دبیر جشنواره(، گلعلي بابایي
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ـ امسال كارمان راحت تر است!
اين اولين جمله اي بود كه در شــروع كار داوري هاي جايزة شــهيد 
غني پور سال 1394 بر زبانمان آمد. اما به قول شاعر: «كه عشق آسان 

نمود اول ولي افتاد مشكل ها.» 
تهية كتاب ها با زحمت بــرادران عزيزي چون محمد علي قرباني، 
حبیب یوسف زاده و محمد شجاعي به انجام رسيد. اينكه چند 
ساعت در نمايشگاه بين المللي تهران قدم زده شد، چه تعداد كتاب 
ديده شد و چند اثر در نگاه اول و داوري هاي اولية اين بزرگان انتخاب 
شد، بماند كه در جاي خود محل تأمل است. اما به هر حال تعداد ... 
جلد خريداري شد و تعداد ... كتاب به دست داوران رسيد. تقسيم بندي 
آثار براي رساندن آن ها به دست داوران هم كاري بود كه جناب قرباني 
انجام داد و بايد سپاس گزارش باشيم و باشند همة بروبچه هاي شوراي 
نويسندگان «مسجد جواداالئمه» (عليه السالم). چرا كه باري است بر 
دوش همه و از اين همه، يكي دارد زحمت همه را مي كشد تا سايرين 
هم خيالشان راحت باشد. براي زحمت كشيدن در جايي كه نه اسمي 
قرار است باشد و نه تقديري و تشكري مي شود، فقط و فقط عشقي الزم 
است. تازه، از آن عشق هايي كه دست مالي نشده اند، از آن عشق هايي كه 
از فرط تكرر، شنيدنشان تكرر خاطر مي آورد. از آن عشق هايي كه ديگر 

بويشان كمتر مي آيد. مثل... نه مثلي ندارند. 

ê بخش رمان آزاد
بيانية داوري
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و رعايــت چنين نكته هايي آثــار را به خانه بردند 
تا براي مخاطبان جشــنوارة شهيد غني پور اثري 
محترم انتخاب كنند. مخاطباني كه اين ســال ها 
به جشــنواره اعتماد كرده اند و آثارش را مي خرند 

و مي خوانند. 
و اما كتاب ها: 

در ابتدا گفته شــد كه عشق آسان نمود اول ولي 
افتاد مشكل ها... گمان داوران در ابتدا اين بود كه 
ســال 1394، سال پر بركتي براي رمان و داستان 
است، كه اين البته گمان نادرستي نبود. اما رمان 
و داستان اين ســال ها در سوي رستگاري سوسو 
نمي زند. هــر چه مي گذرد، به قــد و باالي رمان 
افزوده مي شود و نازنين بدنش مي بالد و مي شكفد، 
اما در ذهن و دماغش كمتر اثري از شكفتگي ديده 
مي شــود. رمان در اين چند ساله راهي را مي رود 

به هر حال، تعداد 137 رمان به دست داوران رسيد؛ به دست احمد 
دهقان، مصطفي خرامان و من كه ابراهیم زاهدي مطلق باشم. 
اين آثار در مرحلة اول قرار شد خوانده شوند و كتابي كه بيش از يك 
رأي داشت، براي ماندن در جمع آثار راه يافته به مرحلة بعدي انتخاب 
شــود. داوري در بخش رمان با موضوع آزاد به راستي كاري مشكل 
اســت. مشكل از آن نظر كه معيارهاي مسجدي بايد رعايت شوند و 
البته معيارهاي ادبياتي و داستاني هم. بايد به اثري كه مي تواند شأنيت 
حضور در مسجد را دارد فكر كرد و البته شأنيت حضور در جامعة ادبي 
و رمان خوان را هم ايضاً. بايد به اثري فكر كرد كه ممكن است يكي دو 
نفر كم سواد يا جنجال آفرين بخواهند ماهي هاي بي فلس را از انتخاب 
آن صيد كنند براي سفرة حرام خواران. و البته كتابي نجيب كه بتواند 
روي پاي خود بايســتد براي عرض اندام هويتي در جمع آثاري كه 
بي هويتي و گم شدگي شــخصيتي را براي خود افتخار مي دانند، در 

روزهايي كه ادبيات سالم بيمار است. 
داوران ما در چنين روزهايي و چنين شرايطي و با چنين زمينه هايي 

از راست: ابراهیم زاهدي مطلق، مصطفي خرامان، احمد دهقان و محمد ناصري
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كه جامعة ما و مردم ما- بــه گمان داوران اين 
دوره و البته شايد ديگراني هم در جاهايي ديگر- 
به آن راه نمي روند يا از آن راه شــناختي ندارند. 
فاصله اي بين مردم و رمان دارد به وجود مي آيد. 
رمان ها نوشته مي شوند براي رفقاي نويسندگان 
و خوانده مي شــوند توسط رفقاي نويسندگان و 
جايزه داده مي شوند توسط رفقاي نويسندگان 
و متأسفانه و متأسفانه خريده نمي شوند توسط 
هيچ كس؛ نه رفقاي نويسندگان و نه رفقاي كتاب! 
(رفقاي نويسندگان از هديه هاي رفقاي خودشان 
بهره مند مي شوند). دليلش هم شمارگان 500 يا 

حتي 300 نسخه اي است. 
بــازار كتاب و رمان نســبتاً داغ بــود، اما براي 
بچه هاي مســجد كه بايد مقداري به مالحظات 
مخاطبان توجه كنند، در اين زمستان سرد بازار  
داغ كتابي نبود كه تن به گرمايش دهند. آن ها 
بايد مي گشتند و مي گشتند تا به رماني برسند 
كه توانسته بود از رفيق بازي برنده بيرون آيد و از 
داوري هاي گاه آلوده به جهت گيري هاي سياسي 
سالمت عبور كند؛ كه چه شود؟ كه از قافلة جايزه 
به دســتان ناحق دور مانده باشد. داوران شهيد 
غني پور گشــتند و گشــتند تا به چنين آثاري 
رسيدند. دست كم سعي كردند برسند و به زعم 
خود نسبتاً موفق بودند، چنان كه سال هاي قبل 
هم موفق شده بودند. البته ممكن بود ميان آثار 
انتخابي داوران شهيد غني پور، اثري هم باشد كه 

نويسنده اش سابقة برخورداري از لطف و كرامت دوستان سياسي اش 
را داشته باشد، اما براي داوران جايزة شهيد غني پور، كتاب امسال و 
داوري هاي امســال مالك بود نه سابقه اي كه وجود داشت؛ مثل هر 

سال و مثل هر دوره. 
چنين بود كه داورها در آخرين نشست خود، نه براي فرم گرايي هاي 
مفرط و نه محتوا گرايي ناشــيانه، ارزشي قائل نشدند. بلكه در حد 
توان خود سعي كردند به اثري توجه كنند كه عاقالنه، ضمن احترام 
به مخاطب خود، به موضوعاتي توجه داشته اند كه مسئلة اعتقادي از 
يك سو و مسئلة محيط زيستي و زندگي از سوي ديگر را دستماية 
خود داشتند. يعني دغدغه اي كه در ميان بسياري از مسئوالن ما به 
فراموشــي سپرده شده و از ذهن بســياري از مردم ما هم گويا پاك 
شده است. داوران ما سعي كردند با انتخاب خود در بخش رمان آزاد 
به نويســندة اثر دست مريزاد بگويند براي زاوية درستي كه انتخاب 
كرده است و به مخاطب خود يادآوري كنند ارزش هايي را كه زندگي 
روزمره از او دريغ كرده اســت. نيز، به جريان هاي ادبي گوشزد كنند 

مسيري را كه جايزة شهيد غني پور دنبال كرده و خواهد كرد.

داوران ما سعي 
کردند با انتخاب 
خود در بخش رمان 
آزاد به نویسنده اثر 
دست مریزاد بگویند 
براي زاویة درستي 
که انتخاب کرده 
است و به مخاطب 
خود یادآوري کنند 
ارزش هایي را که 
زندگي روزمره از او 
دریغ کرده است. نیز، 
به جریان هاي ادبي 
گوشزد کنند مسیري 
را که جایزة شهید 
غني پور دنبال کرده و 
خواهد کرد
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گام پانزدهم
بیانیة هیئت داوران جشنوارةپانزدهم
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خداوند جميل را ســپاس گزاريم كه توفيــق برگزاري اين دورة 
جشنواره را نيز به ما ارزاني داشت. به روح پاك و آسماني حبيب 
عزيــز كه آرمان هايش قبله گاه مســير ماســت و به روح بلند و 
نجيب اميرحسين فردي كه دغدغه هايش پيونددهندة دل هاي 

ماست، درود مي فرستيم.
گر عشق نبودي و غم عشق نبودي

چندين سخِن نغز كه گفتي كه شنودي؟
جشــنوارة كتاب ســال حبيب به دليل حضور برجستة دو نماد 
معنوي، يعني «شهيد» به عنوان اوج تمناي دل سالكان الي اهللا، 
و «مسجد» به عنوان مظهر ناب ترين احساسات معنوي بندگان 
خدا، جشــنواره اي متمايز اســت. اين جشــنواره همواره سعي 
كرده اســت، بدون ادعاهاي گزاف و پرهيز از سياســت زدگي، 
بــر مدار معيارهــاي ادبي، با رعايت اخــالق و انصاف ادبي و با 

به نام خدا
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حفظ رويكردي مردمي و صرفاً بر مدار آرمان هاي شهيد حبيب 
غني پور، به وظيفة فرهنگي و ادبي خود عمل كند.

اين جشــنواره يك جشنوارة مردمي و مسجدي است و به دنبال 
ترويج ادبيات متعهد، تفكربرانگيز و خالق، و دردمند و پرشكوه 
است و مي كوشد به درخشــش عنصر «ادبيات داستاني» ـ كه 
عالوه بر معيارهاي ادبي و زيبايي شــناختي داراي بن مايه هاي 

معرفت و اخالق است ـ ياري رساند.
انتخاب هــاي اين دورة جشــنواره، به آثار تأليفي در ســال 
1393 در موضوعات «ادبيات كــودك»، «ادبيات نوجوان»، 
«رمان آزاد»، «رمان دفاع مقدس» و «رمان انقالب اسالمي» 

اختصاص دارد.
جا دارد ضمن عرض تبريك به پديدآورندگان آثار برتر ســال 
1393 از نگاه داوران اين جشنواره، از همة فعاالن حوزة نشر 
قدرشناســي كنيم و براي آيندة نشــر كتاب در ايران روندي 

رو به تعالي آرزو نماييم.
در ضمن، از خبرنگاران و رسانه هايي كه بدون چشمداشتي، در 
اطالع رساني اخبار جشنواره ما را ياري داده اند، صميمانه تشكر 

مي كنيم. و اما نتايج اين دوره:
 

 é بخش كودك
تعداد كل آثار:500 جلد

پس از غربال گري اوليه:152 جلد
دور دوم:15 جلد

 داوران: ناصــر نادری، علیرضا متولی و محمد حســن 
حسینی

نامزدها: 
 مجموعة سه جلدى«كوتى كوتى»، اثر فرهاد 
حســن زاده، انتشــارات كانون پرورش فكرى 

كودكان و نوجوانان.
 «دختر كوچولو فرمانده ســبيلو»، اثر الهام 

مزارعى، نشر افق.
 «واى نه!»، اثر كلر ژوبرت، انتشــارات كانون 

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان.
 «پريزادان درخت ســيب»، اثر ســيد نويد 

سيدعلى اكبر، نشر افق.
ë کتاب سال: دراين بخش هيئت داوران هيچ 

اثري را حائز رتبة تقديري ندانست.
كلر  اثر  نــه!»،  «واى  تقدیري:  کتاب هاي   ë
ژوبرت، انتشارات كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان و «دختر كوچولو فرمانده سبيلو»، 

اثر الهام مزارعى، نشر افق

é بخش نوجوان
تعداد كل آثار:1270 جلد

پس از غربال گري اوليه:51 جلد
دور دوم:11 جلد

 داوران: خسرو باباخانى، حبيب يوسف زاده و 
محمدعلى قربانى

نامزدها: 
 «ديوانه وار»، اثر نقى سليمانى، نشر افق.

 «بچه هاى كشــتى رافائل»، اثر محمدرضا 
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مرزوقى، انتشــارات كانون پــرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان.

 «بايقوش»، اثر على ناصرى، نشر سورة مهر
ë کتاب سال: «بچه هاى كشتى رافائل»، اثر 
محمدرضا مرزوقى، انتشارات كانون پرورش 

فكرى كودكان و نوجوانان.
ë کتاب تقدیري: دراين بخش هيئت داوران 

هيچ اثري را حائز رتبة تقديري ندانست.

بخش انقالب و دفاع مقدس
تعداد كل آثار:98 جلد

پس از غربال گري اوليه:60 جلد
دفاع مقدس:37 جلد

انقالب:23 جلد
دور دوم:21 جلد

 داوران: گلعلــی بابایــی، محمد علی 
قربانی و علی اصغر جعفریان 

نامزدها: 
 «خط تماس»، اثر محمدرضا بايرامى، نشر 

فاتحان.
 «خنده زار»، اثر محمد محمودى نورآبادى، 

انتشارات سوره مهر.
 «هزار و يك جشن»، اثر محمد محمودى 

نورآبادى، انتشارات شهرستان ادب.
 «زنبق هــاى عاشــق»، اثر منيرالســادات 

موسوى، نشر نيستان.
کتاب ســال: «خنده زار»، اثــر محمد محمــودى نورآبادى، 

انتشارات سورة مهر.
بايرامى، نشــر  اثر محمدرضا  «خط تماس»،  کتاب تقدیري: 

فاتحان
بخش رمان آزاد

تعداد كل آثار:1830 جلد
پس از غربال گري اوليه:137جلد

دور دوم:35 جلد
 داوران: مصطفی خرامان، احمد دهقان و ابراهیم زاهدی 

مطلق

نامزدها:
 «آلما»، اثر ميثم نبى، نشر آموت.

 «انجمن نكبت زده ها»، اثر سلمان امين، نشر روزنه.
 «دود»، اثر حسين سناپور، نشر چشمه.

 «پنج شنبة فيروزه اى»، اثر سارا عرفانى، نشر نيستان.
 «دزده كشى »، اثر فريبا منتظرظهور، كتابسراى تنديس.

ë کتاب سال: «پنج شــنبة فيروزه اى»، اثــر سارا عرفانى، نشر 
نيستان.

ë کتــاب تقدیري: «دزده كشــى»، اثر فريبــا منتظرظهور، 
كتابسراى تنديس.
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برگزیدة آثار 
جشنوارة پانزدهم





بخش کودک

دختر کوچولو فرمانده سبیلو
اثر: الهام مزارعی

ناشر: نشر افق

وای! نه
اثرِکلر ژوبرت )نویسندة مسلمان فرانسوي(

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان 

کتاب تقدیری کتاب تقدیری



 بچه های کشتی رافائل 
اثر: محمدرضا مرزوقی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

بخش نوجوان

کتاب سال



بخش انقالب و 
دفاع مقدس 

خنده زار
اثر: محمد محمودی نورآبادی

ناشر: سوره مهر

کتاب سال

خط تماس
اثر: محمدرضا بایرامی

ناشر: نشر فاتحان

کتاب تقدیری



بخش رمان آزاد

پنج شنبة فیروزه ای
اثر: سارا عرفانی

ناشر: نشر نیستان

کتاب سال

دزده کشی
اثر: فریبا منتظرظهور

ناشر: کتابسرای تندیس

کتاب تقدیری



جشنوارة چهاردهم
از نگاه دوربین





ويژة انتخاب كتاب سـال

178
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