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اگر كسي نام و آوازة مسجد جواداالئمه(ع) و بازتاب هنری و فرهنگی آن را در تاريخ معاصر ايران شنيده باشد و پا به فضای 
کوچک آن بگذارد، اين پرسش در ذهن اش تداعی شود که براستی ريشة اين شهرت و اثربخشی چيست؟ 

بی شک، آنان که از کودکی در اين مسجد رشد کرده اند و نفس کشيده اند، داليل آن را در حضور پررنگ عقالنيت همراه با 
ديانت و اخالص، توجه خاص به قابليت های هنر و ادبيات و سيطرة فرهنگ نسبت به ساير مؤلفه ها همچون سياست، اقتصاد 
و... در برنامه ريزي هاي فرهنگي مسجد، ايجاد فضاي آزادانديشي توأم با تعبد ديني و باورمندي انقالبي و اصالت ديني، احترام 

متقابل به ساليق و برداشت هاي متفاوت نسبت به پديده هاي اجتماعي و سياسي و... مي دانند.
حضور افراد بااخالص در بنيانگذاري مســجد و نقش بي بديل حجت االسالم مطلبي، پيش نماز محبوب و فقيد آن، نقش 
مؤثر جوانان خوش فكر و مسلمان و انقالبي و دورانديش و خالق همچون هادي علي اكبري، زنده ياد اميرحسين فردي، زنده ياد 
فرج اله سلحشــور و...، تأثير عنصر كتابخانه و تقويت روحيه مطالعه و پژوهش و كارگروهي، شناخت نيازهاي روان شناختي و 
جامعه شناختي و زيبايي شناختي مخاطبان كتابخانه مســجد، عدم سياست زدگي و جناح بندي هاي بيمارگونه در مناسبات 
انساني، نقش آفريني عواطف انساني با ريشه هاي ديني در تار و پود مسجد و نگاه مهربانانه به آدم ها و نگرش  عالمانه به پديده ها 
و... همه و همه در شكل گيري و روند تحوالت تاريخي اين مسجد ملموس بوده است. هنر با همة جلوه هاي شكوهمندشـ  چه 

پيش از انقالب و چه پس از انقالب ـ بويژه در دهه هاي پنجاه و شصت، حضور پررنگ داشته است.
پرورش چهره هاي تأثيرگذار در ساحت هاي فرهنگي و هنري و علمي، همچون سينما، ادبيات، تئاتر، روزنامه نگاري، گرافيك، 
حقوق، فيزيك هسته اي، مجسمه سازي، سياست، مديريت فرهنگي و... در اين مسجد، آن را به يك پديدة كم نظير در رخدادهاي 

فرهنگي معاصر ايران تبديل كرده است و تأمل بيش از پيش، جامعه شناسان و پژوهشگران فرهنگي و علمي را مي طلبد.



يادمان





13كتاب حبيب12

زنده ياد اميرحسين فردى

يادداشت هاى يك يادداشت هاى يك 
نويسندهنويسنده

دنيای نوجوانی، دنيای پيچيده ای است. نوجوان نه آنقدر کم سن 
اســت که بتوان کودکانه با او ســخن گفت و نه می توان مثل يک 
مخاطب بزرگ سال با او هم کالم شد؛ ولی همين انسان ادعای بزرگی 
دارد، گردن کشيده تا آن سوی ديوارهای کودکی را ببيند، سؤال های 
جدی و اساسی می پرســد تا جواب های قانع کننده بشنود. ارتباط 

برقرار کردن با اين دنيای پيچيده ظرافت و مهارتی خاص می طلبد.
زنده ياد اميرحسين فردی در حدود سی سال برای نوجوانان نوشت، 
هر هفته آن ها را مخاطب قرار داد، برايشان از دنيای بزرگسالی گفت، 
از دين و از خانــواده، از ظالمان و از مظلومان، از حق و از باطل، از 
مسيرهای دشوار زندگی و... مخاطبان او در اين سال ها بارها عوض 
شــدند. نوجوانان دهه شصت، با نوجوانان دهه هفتاد و هشتاد فرق 

داشتند. برای هر نسل بايد زبان ديگری گشود.
مجموعة ده جلدی «يادداشــت های يک نويســنده» بزودي در 
انتشارات مدرســه چاپ مي شود. اين يادداشــت ها، گزيده ای از 
سرمقاله های زنده ياد اميرحسين فردی در بيش از دو دهه در مجلة 

«کيهان بچه ها»ست.

يادداشتيادداشت
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يک ماهی برای عيد
ديروز...

برای عيد يک ماهی خريدم. آن را توی يک کيســه پالستيکی به من 
فروختند. خيالم راحت بود. چون در خانه يک تنگ بلور داشتيم.

از قديم مانده بود. وقتی بچه بودم، يک بار شــب ديدم که مادر تويش 
ماهی انداخت. 

آن وقت هــا هنــوز گربه ها به خانه ما راه پيدا نکــرده بودند. آن وقت ها 
دست های مادر اين همه چين دار و زبر نشده بود؛ صدای پدر اين قدر بلند 

نبود؛ آن وقت ها قلک من پر از پول خرد بود.

امروز...
تنگ بلور نيست. گربه آن را شکسته، به خيال اينکه ماهی تويش هست.

يک شيشــه قليان پيدا می کنم. مال پدربزرگم است. ماهی را توی آن 
مياندازم. دهانه شيشه، تنگ است و نصف آب کيسه روی زمين می ريزد. 

ماهی از خانة پالستيکی اسباب کشی کرده.
خوشحال است. فقط آبش کم است.

به طرف شير آب می روم. از شير يک قطره هم نمی آيد.
- مامان، مامان! چرا آب نمی آيد؟

- آب از صبح قطع است... بدو آن چراغ المپا را روشن کن. االن برق هم 
می رود. نوبت خاموشی ماست. 

چراغ المپا از دستم می افتد و می شکند. اتاق بوی نفت می گيرد. ماهی 
را توی شيشه قليان بی آب روی تاقچه بی چراغ می گذارم، و می روم که در 

خانه را باز کنم. پدر از کار آمده است.

فردا...
خورشيد، اتاق ما را روشن کرده. تنگ ماهی ام پرآب است. ماهی از شب 

تا صبح گريه کرده. 
تنگش پر از اشک و آب شده. هم خوشحالم و هم غمگين.

تنگ را برمی دارم و سر سفرة خالی می گذارم.
پدر با اوقات تلخی نگاهش می کند.

- بچه باز تو رفتی پول بی زبان را هدر دادی؟

- آقاجون... آقاجون برای شب عيد خريده ام. شگون 
دارد. شانس می آورد.

اخم های پدر از هم باز می شود.
... سال تحويل می شود. ماهی توی آب می خندد.
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خبر اين بود
همه می دانستند؛ همه حتی فرشته ها...

ديشب فرشته ها دسته دسته به زمين آمده بودند. همه جا را با عطر و گالب شسته بودند.
همه می دانستند؛ همه حتی ستاره ها...

ديشب آسمان ناگهان روشن شده بود، روشن مثل روز. تا صبح، هيچ ستاره ای نسوخته بود.
هيچ پرنده ای غمگين نخوانده بود.

همه می دانستند؛ همه حتی پرنده ها...
ديشب هزار دست مهربان برايشان مشت مشت دانه ريخته بود. هزار پر تازه در بال هايشان جوانه زده بود.

ديشــب هيچ کس نخوابيده بود. آسمان و زمين بيدار 
مانده بودند. همه می دانستند که خبری در راه است، که 

کسی قرار است بيايد.
ستاره ها می  گفتند: ما می دانيم! يک ستارة بزرگ به دنيا 

می آيد.
پرنده ها می گفتند: نه، يک پرندة ســبز اســت. صدای 

بال هايش را می شنويم. 
همه تا صبح بيــدار ماندند؛ حرف زدند؛ قصه گفتند و 

شعر خواندند.
صبح خروس خواند. پنجره ها به ســمت خورشيد باز 

شد. هرکس سهم خود را از روشنايی گرفت.
همه بــه دنبال خبر دويدند. همه جا را گشــتند. زير 
باله های ماهی ها را، زير گلبرگ ها را، توی النه پرنده ها را. 

و بعد با نااميدی گفتند: نيست! نيست!
ناگهان ســتاره ای از آســمان فرياد کشــيد: هست. 

اينجاست! نگاه کنيد.
همه نگاه کردند. خورشــيد در آسمان نبود. از آسمان 

افتاده بود پايين.
خورشــيد به خانه ای کوچک، در کوچه ای تنگ افتاده 
بود. به خانة آمنه. خورشيد در خانة آمنه طلوع کرده بود. 

محمد به دنيا آمده بود. خبر اين بود.
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سردار جنگل
هر وقــت از گردنه های پوشــيده از جنگل گيالن 
می گذرم، هر وقت کوه هــا و دره های پربرف آنجا را 
می بينم، بی اختيار، به ياد «ســردار جنگل» می افتم. 
احساس می کنم که او را می بينم، او را با آن قد بلند، 
اندامی نيرومند و ريشــي پرپشت که تا زانو در برف 
فرو رفته است و در همان حال، پيکر سرمازدة آخرين 
سرباز وفادارش را به دوش گرفته و به زحمت از ميان 
برف و کوالک پيش می رود. ســردار خســته است، 
زانوهايش می لرزد. کــوالک بی رحمانه می غرد. باد 
تازيانه می زند، اما سردار بزرگ ايران به پيش می رود، 
نمی خواهد زنده، اسير دشمن شود؛ چراکه رضاخان، 
نوکر انگليسی هاســت، و او دوست ندارد پيش نوکر 
بيگانه، دست بســته بايســتد. پس به پيش می رود. 
چشم، چشــم را نمی بيند. زمين، آســمان، کوه ها، 
درخت ها، همه يکدست سفيد هستند. برف از آسمان 
به زمين می ريزد، برف از زمين به آســمان می رود. 
کوالک شــالق می زند، سرما اســتخوان می ترکاند. 
باالخره سردار بر زمين می افتد ناله ای از دل کوهستان 
يخ زده برمی خيزد. صدايش در سراسر ايران می پيچد. 
کمی بعد قلب سردار از تپش باز می ماند و الية نازکی 

از برف رويش را می پوشاند.
ميرزا کوچک خان جنگلی، ســردار بزرگ استقالل 
ميهن، به شهادت می رسد. سپس رضاشاه و بعد پسرش 
محمدرضاشاه، با خيال راحت به حکومت می رسند و 
ايران را دو  دستی در اختيار انگليس و آمريکا می  گذارند. 
تا اينکه انقالب اسالمی ايران، به رهبری امام خمينی 
به پيروزی می رسد و انتقام ميرزاکوچک خان جنگلی از 

سلسلة پهلوی گرفته می شود.
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ترسيم چهرة منحصربه فرد او با قلم موی واژه ها مثل اين است که 
يک نقاش با کشيدن طرح سادة قلب يا اناری سرخ، بخواهد عشق را 
تداعی کند و يک مفهوم غامض و دور از دسترس خيال را در حباب 
وهم بگنجاند. اما قفس حباب ها هر قدر هم که بزرگ باشند هرگز 
گنجايــش توفان را ندارند. به قول موالنــا بيدل دهلوی «در قفس 
حباب ها، باد وطن نمی کند.» با اين وصف، روح سرکش و توفانی او 
با هر نســيمی که نشانی از کوی يار داشت، همراز و همراه بود. چه 
مرغ های مهاجری که در ساحل سبز صفای او زمستان خويش را به 
بهــار پيوند زدند. چه قلم های تردی که پيچک وار در قامت بلندش 
پيچيدند و در باغ ادبيات باليدند. و چه ابن السبيل هايی که از خزانة 

بی پايان صداقتش وام بالعوض گرفتند. 
اميرحســين فردی را می گويم. اميرخان بچه های مسجد. يک 
روســتازادة معمولی که هرگز تن به طبق معمول ها نداد. مردی که 
«ادبيات» را با تمام وجود درک می کرد و به ماهيت دو َدِم احياگری 
و ويرانگــری آن واقف بود. او به خوبــی درک کرده بود که قصه ها و 
داستان های خوب و دور از ابتذال، مثل تنفس هوای پاک برای بقای 

ک ا ا ثل ا اژ قل ا ا ف ة

يادگار اميرخان

يادداشتيادداشت

حبیب یوسف زاده
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انســانيت الزم و ضروری هســتند. برای همين هر وقت خبری از 
ادبيات ناب و عالی به گوشــش می رســيد، چهره اش با لبخندی 
نمکين به شعف گشــوده می شد. «حاج آقا تولستوی» را می ستود 
و تابلوی بزرگی از او- در حال نوشتن- زينت بخش دفتر کارش در 
«کيهان  بچه ها» بود. با اينکه طبق ضوابط اداری، خودروی دولتی 
در اختيارش گذاشته بودند، اغلب با پای پياده يا اتوبوس راهی محل 
کارش می شد تا هم نفسی با مردم کوچه و خيابان را از دست ندهد.
در ســال های پايانی عمر شريفش، گويا صدای دعوت حق برای 
سفر ابدی را واضح تر از هميشه می شنيد و تکيه کالمش به دوستان 

و شاگردانش اين بود: «بايد عجله کرد، وقت چندانی نداريم.»
اميرخــان فردی نمــادی کامــل از احترام به مادر بــود. مادر 
سالخورده ای که اگر بازگشت اميرش از سرکار ساعتی دير می شد، 
ســر کوچه چشم به راهش می نشست. به ياد دارم، روزی يکی از 

دوستان پرسيد: «اميرخان، مادر با شما زندگی می کند؟»
جواب داد: «خير، ما با مادر زندگی می کنيم!»

وقتــی هم که مادر به ديار باقی شــتافت، تقويم روميزی اش تا 
پايان سال ورق نخورد. گويا با رفتن مادر، زمان برايش متوقف شده بود و نمی خواست گذر ايام بين آن ها فاصله بيندازد.

گويی نه شــانزده ســال پيش، بلکه همين ديروز بود که آن چشمة جوشان عاطفه و احساس با همفکری شاگردانش 
تصميم گرفت گرد شمع شهيد حبيب غنی پور- به نمايندگی از همة شهدای سرزمينمان- زير سقف خانة خدا، مشعلی 
برای ادبيات داســتانی بيفروزد. مشــعلی که امروز يا بهتر است بگوييم «امشب» در اختيار ماست. شعله ای که مدام در 
معرض تندبادها زبانه می کشد و روشنی می پراکند. مشعلی برای جست وجوی گل واژه های زبان شيرين فارسی. زبانی که 
عظيم ترين  و ارزشــمندترين ميراث مشترک ماست و در عين حال متعلق به هيچ کس نيست. زبانی همچون اقيانوسی 
عميق، سرشار از مفاهيم زنده و متعلق به همة ما. زمين را می توان صاحب شد، قطعه قطعه کرد يا دورش حصار کشيد. 
آب را می توان صاحب شد يا جيره بندی کرد. حتی آسمان را می توان صاحب شد و فروخت. اما زبان را نمی توان صاحب 
شد. البته می توان آن را فاسد کرد، به لجن کشيد يا قاعده مند کرد و تعالی بخشيد. اما نمی توان تصاحب کرد. از اين رو، 
دغدغه اميرخان محفل ما و همراهان ايشان در مسجد جواداالئمه (ع) همواره اين بوده است که دست روی داستان هايی 
بگذارنــد که هر پدر و مادر دلســوزی بــا خيال راحت بتواند آن را در اختيار فرزندانش قــرار دهد و از تعهد و خالقيت 
نويســنده اش مطمئن باشد. اميد است اين جشــنوارة خودجوش و مردمی با همين گرا به پيش برود و چنانكه مشهود 
است، با گذشت هر دوره دل های بيشتری را مجذوب ادبيات متعهد و تعالی بخش نمايد. بی شک، تاروپود فرش قرمزی 
که زير پای برگزيدگان اين جشنواره گسترده شده است، قدمگاه شهدايی است که در صحن مسجد و آيين اختتاميه اين 

جشنواره حضور می  يابند و داستان های ما را با دقت رصد می کنند.

بی شک، تاروپود 
فرش قرمزی که زير 
پای برگزيدگان اين 
جشنواره گسترده 

شده است، قدمگاه 
شهدايی است که 
در صحن مسجد و 
آيين اختتاميه اين 

جشنواره حضور می  
يابند و داستان های 

ما را با دقت رصد 
می کنند
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اذان بگو
يادم می آيــد که حبيب خيلی کوچک بود و هنوز به ســن 
تکليف نرســيده بود. با اصرار فراوان، بــه همراه ديگر اعضای 
خانواده چهار روز از ماه رمضان را پشت سر هم روزه گرفت. روز 
پنجم به او گفتم که پســرم امــروز روزه نگير؛ روزه هنوز بر تو 
واجب نشده است. اما او قبول نکرد و باالخره آن روز را هم روزه 
گرفت. اما بعدازظهر آن روز، ضعف بر او غلبه کرد. ســاعت ۴ 
بعدازظهر پيش من آمد و گفت: من خيلی گرسنه ام. به او گفتم: 
«حبيب  جان، بايد چند ســاعت ديگر هم تحمل کنی و صبر 

داشته باشی تا اذان بگويند.»
او گفــت: «مــن االن پيــش آقــا صابری- خادم مســجد 
جواداالئمه(ع)- می روم و بــه او می گويم که همين االن اذان 

بگويد.»
رفته بود و به آقای صابری گفته بود که به خاطر رضای خدا 
همين االن اذان بگو تا من بروم افطار کنم که خيلی گرسنه ام.

خاطرهخاطره

روزة روز پنجـمروزة روز پنجـم
دو خاطره از زباِن مادِر شهيد حبيب غنى پوردو خاطره از زباِن مادِر شهيد حبيب غنى پور
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آقــای صابری هم کمی خنديده بود و ســرش را گرم کرده بود که اگر 
کمی صبر کنی وقت اذان می رســد و... خالصه او را مشغول کرده بود که 

گرسنگی را فراموش کند.

خانة كوچك ما
يکی از اتاق های خانة کوچک ما، اتاق حبيب بود. او هميشه در اين اتاق 
مطالعه می کرد. وقتی از دانشگاه برمی گشت، بعد از مختصری استراحت 
به اتاقش می رفت و مشــغول نوشــتن و خواندن می شد. هيچ وقت يادم 

نمی آيد که وقتش را تلف کرده باشد.
حبيب کتاب های مختلفی را مطالعه می کرد، اما چون بيشــتر کارش 
مربوط به ادبيات بود، بيشتر مطالعاتش در اين زمينه بود. حبيب را بيشتر 
با کتاب خوانــدن و مطالعه کردن به خاطــر دارم. وقتی مهمانی جايی 
مثًال خانة خواهرش- می رفتيم، از همان فرصت  ها هم برای مطالعه کردن 
استفاده می کرد. خيلی مختصر حرف می زد و از زمانش استفاده می کرد 
و مشغول کار خودش می شد. آن  وقت ها در مسجد جواد االئمه(ع) خيلی 
فعاليت می کرد. اما در اين ميان، روز دوشنبه، روزی مشخص در زندگی 
حبيب بود. دوشــنبه شب ها، هميشه دير به خانه می آمد و الزم نبود که 
من از او بپرسم کجا بوده است. می دانستيم که جلسة قصه نويسی دارند و 

دوشنبه شب ها دير به خانه می آيد.
حبيب به غير از خودش تمــام بچه های ديگر را هم وادار به خواندن و 

نوشتن می کرد.

ش
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هنوز حبيب، هنوز باران!
زنده ياد اميرحسين فردی

دوشــنبه نبود که رفتی، تو. دوشــنبه با هم بوديم، 
مــا. نمی دانم نوبت که بود که قصه اش را بخواند. يادم 
نمانده اســت؛ چون حرف خيلی وقت پيش است؛ اما 
يادم هست که تو مثل هميشــه پای سماور نشسته 
بودی و چاي مي ريختي. براي همين است که می  گويم: 
دوشنبه نبود که رفتی تو. دوشنبه با هم بوديم ما. فکر 
می کنم سه شنبه بود که رفتی. همان سه شنبه ای که 
آســمانش ابری و بارانی بود. زير رواق مسجد ايستاده 
بودی، به بدرقه ات آمدم. صورتت را بوســيدم. صورتم 
را بوسيدی. نگاهت کردم و خنديدم. با خنده جوابم را 
دادی. اين ها همه اش به کنار، همه اش قبول؛ اما وقتی 
آن حــرف را به من زدی، آتش گرفتم. يادت می آيد؟ 

من که يادم هســت. انگار هنوز من در باران ايستاده ام و تو می گويی: زير 
باران نايست! خيس می شويد.

با همين جمله ات گر گرفتم و سوختم. در دلم گفتم: نگاه کن! خودش 
زير باران گلوله می رود و آن وقت به فکر خيس شدن من است!

حبيبــم! اگر ماندن در بــاران برای من خوب نبــود، پس چرا خودت 
نوشته ای: ... دوست دارم سرپناهی بر قبرم نباشد. بگذاريد باران و برف بر 

روی سنگ قبرم ببارد که همگی رحمت است...؟
حبيبم! اين روزها هوا ابری اســت. باز هم نم نم، باران می آيد.اين روزها 
هم کسی به من می گويد زير باران نمانم؛ کسی که لبخندی ازلی بر لب 

دارد و هزاران خورشيد از درخشش نگاهش روشن می شود.
حبيبم! اين روزها باز هم همه هســتند. دوشنبه ها، آن اتاقک کوچک 
مســجد پر می شود، فقط جای تو پيش ما خالی است. شايد هم جای ما 

پيش تو خالی باشد. التماس دعا، حبيبم! سالم ما را به بچه ها برسان.

يادداشتيادداشت
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خوب بود و خوب ماند!
حسين امينی پويا

گفته اند از حبيب بنويســم به او که می انديشــم موج در موج خاطره 
اســت که در من جان می گيرد. اما می مانم از کدام بگويم. مگر می توانم؟ 
ذهنم پر اســت از تصويرهای گوناگــون، من که ذکر خير حبيب و ديگر 
دوستان شهيدم را بعد از هر فريضه بر خود فريضه می دانم مانده ام از کجا 
بگويم. صحبت از حبيب است و صحبت از آن عزيز فروتن، آسان نيست. 
او که عاشــق اهل بيت بود و مرد عمل. او که در کســوت تعليم، معلمی 
صبــور و مهربان بود و در دوســتی، فداکار و با گذشــت و در يادگيری، 

خستگی نشناس و سيری ناپذير.
حبيب هنرمندی بود توانا، اما بزرگ ترين هنرش در آن بود که خوب بود 
و خوب ماند و مگر اين همه آســان به دست می آيد و می دانم و می دانی 
که برای به دســت آوردن هر کدام از اين خصوصيات گاه سال ها مبارزه و 
درگيــری، تمرين و تکرار الزم اســت و می دانی که ارزش آدمی به عمل 
اســت، عملی برخاسته از ايمان و مبتنی بر شــناخت. عملی خالصانه و 

آگاهانه.
ما کــه از عمل دور افتاده ايــم. ايمان مان نيز روز بــه روز کم رنگ تر و 
سســت تر شــده اســت و مگر نه اينکه دنيا عرصة عمل است و درجات 

براساس اعمال است؟
«آنان که با ايمان نزد او آيند و کارهای شايسته کنند، صاحب درجاتی 

بلند باشند.» [طه/ ۷۵]
بايد از نو آغاز کنيم. ايمانی دوباره را تجربه کنيم و عملی شايســته را 

بياغازيم و توفيق عمل را از خدا بخواهيم که توفيق از اوست. 
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عطـر سيبعطـر سيب
محمد امين پور 

شعرشعر

آن آشنا که با غم دنيا غريب بودآن آشنا که با غم دنيا غريب بود
و آن پارسا که در ره حق ناشکيب بودو آن پارسا که در ره حق ناشکيب بود

آن بيست سالة پير حکيمی که در نفسآن بيست سالة پير حکيمی که در نفس
گويی به دردهای رفيقان طبيب بودگويی به دردهای رفيقان طبيب بود

گويی دو چشمه بود از آيينه سار شرمگويی دو چشمه بود از آيينه سار شرم
آن چشم ها که ساده و پاک و نجيب بودآن چشم ها که ساده و پاک و نجيب بود
در سينه اش کبوتر احساس النه داشتدر سينه اش کبوتر احساس النه داشت

در روشن تبسم او، عطر سيب بوددر روشن تبسم او، عطر سيب بود
هر چند بی قرار گذشت از کنار ماهر چند بی قرار گذشت از کنار ما

ما را حبيب هست، همو که حبيب بودما را حبيب هست، همو که حبيب بود
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اتفاق خوبی است که در سال ۱۳۹۴ و هم زمان دو کتاب به نام 
و دربارة شهيد حبيب غنی پور نوشته شود. اتفاقی ارزشمند 
که سال هاست، کسانی که حبيب را می شناسند، در انتظارش 
بوده اند و حتی کســانی که او را نمی شناسند با خواندن اين 
کتاب ها بر ضرورت و اهميت انتشــار چنيــن آثاری صحه 

می گذارند.
عنوان  با  غنی پور  حبيب  شهيد  کتاب سرگذشت نامة  انتشار 
«قلمی به رنگ خاک» که براســاس پژوهشی توسط گلعلی 
بابايی تدوين و منتشر شده است، به دليل دوستی، آشنايی 
و بچه محل بودن نويســنده با شهيد و همچنين قلم پرورده و 
هنرمندانه نويسنده که خود در زمينة دفاع مقدس کتاب  هايی 

گفت وگوگفت وگو

محمد دشتیمحمد دشتی

راز يك لبخندراز يك لبخند
گپ و گفتي با کامران پارسی نژاد و گزارش

 رونمايی از کتاب «در زندگی حبيب»
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شاخص و درخور اعتنا دارد؛ اثری ماندگار، صميمی و خواندنی 
است که بايد در فرصتی ديگر و البته با آمادگی و صرف وقت 
بيشــتری بدان پرداخت و قصد اين نوشته تنها اشاره به اين 
کتاب به عنوان اثری منتشر شده در سال ۱۳۹۴ با نام شهيد 

حبيب غنی پور است.
اما کتاب ديگری که در همين سال و آن هم براساس زندگی 
هنرمند شــهيد حبيب غنی پور نوشته شده است، کتاب «در 
زندگی حبيب» است که توسط کامران پارسی نژاد نگارش يافته 
است. کامران پارسی نژاد در حوزة نويسندگی و به خصوص در 
زمينة خلق آثار ادبی جدی، فردی شناخته شده است. وی اين 
کتاب را براساس حس خوبی که نسبت به شهيد و زندگی ادبی 
و هنرمندانه او داشــته، نوشته است که دربارة داليل نگارش 

آن، از زبان او بيشتر خواهيم شنيد.
قرار بود که در همين ارتباط و برای شنيدن حرف هايش دربارة 
انگيزه و داليل نگارش کتاب «در زندگی حبيب» و ويژگی های 
اين اثر گفت وگويی با او داشته باشيم که اتفاقی ديگر در اين 
خصوص باعث شد قبل از انجام گفت وگوی رسمی و ديدار او، 
در مراسم رونمايی از کتاب که توسط خبرگزاری فارس و در 
روز شانزدهم آذرماه برگزار شد، پای صحبت هايش بنشينيم 
و در ضمن، نظر و نقد و نگاه ديگر انديشمندان، نويسندگان، 
صاحب نظران و حبيب دوستان حاضر در آن مراسم را دربارة 

کتابش بشنويم.
به همين دليل، ابتدا گزارشی کوتاه از مراسم رونمايی کتاب 
در زندگی حبيب را مرور می کنيم و سپس گفت وگويی را که با 

وی انجام داده ايم، خواهيد خواند.

 گزارش مراسم رونمايي
جرأت و جسارت پارسی نژاد ستودنی است

در آييــن رونمايی ابتــدا گلعلــی بابايی در 
ســخنانی کوتــاه و با تأکيــد بر اينكــه کامران 
پارسی نژاد جرأت و جسارت ستودنی دارد، گفت: 
«همه اعتقاد و يقيــن داريم که هر اثر هنری در 
ارتباط با يک ســوژه، دريچه ای تــازه به روی ما 
خواهد گشود و کتاب «در زندگی حبيب» از اين 

موضوع مستثنی نيست.
به نظر من نوشتن دربارة هنرمندی مانند شهيد 
حبيب غنی پور که خود دســتی بر قلم دارد، کار 
آسانی نيست و بايد بگويم که کامران پارسی نژاد 
جرأت و جســارت ستودنی دارد که چنين کاری 
را قبول کرده اســت؛ زيرا اساسًا نوشتن از زندگی 
يک هنرمند کار دشواری اســت. از سويی ديگر 
سوژه با موضوع «حبيب» سوژة بزرگی است؛ چرا 
که گفتن از او مصادف با مســجد جواداالئمه(ع) 
است و با وجود چنين بســتری برای اين کتاب، 
نمی توان از پايگاهی به نام مســجد سخن گفت و 
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از افرادی که در اين مسجد رشد کردند حرفی 
نــزد. افرادی کــه امروز هر کــدام هنرمندانی 
هستند و نقشی را در جامعة فرهنگی به عهده 
دارند. همچنين در سخن گفتن از حبيب بايد 
به دلبستگی های او نيز اشــاره کرد و در کنار 

همه اين ها، حبيب يک رزمنده نيز هست.»
بابايی افــزود: «ضمنًا شــهيد حبيب غنی پور 
تک پسر خانواده اســت که بايد تمام اين ها در 
يک اثر داســتانی لحاظ شــود تــا خواننده به 
درک درســتی از شخصيت اين شهيد هنرمند 
برسد. همچنين حبيب عالوه بر رزمنده بودن، 
وقايع نگار نيز هست و تمام اين ها بايد در کتاب 
ديده شــود که به نظر من کامران پارســی نژاد 
سعی کرده تمام اين ها را در کتابش لحاظ کند 
و ايــن کار بزرگی بوده که گمان می کنم مورد 

توجه شهيد غنی پور نيز بوده است.»

شهيد غنی پور می تواند اسوة نويسندگان 
مسلمان باشد

در ادامة اين مراســم، يوسف قوجق، نويسندة 
رمــان «وقت جنگ دو تــارت را کوک کن» نيز 
با تأکيــد بر اين موضــوع که شــهيد غنی پور 
می  تواند اســوة نويسندگان مسلمان باشد، گفت: 
«من شــهيد غنی پور را از نزديــک نديده ام، اما 
وقتی کتاب را خواندم افسوس خوردم که چرا با 
حبيب دمخور نبودم و اصالً  چرا با اهالی مســجد 
جواداالئمه(ع) رفت و آمد نداشــته ام؛ زيرا اعتقاد 
دارم اگر ادبيات داســتانی بعد از انقالب بخواهد 

بررسی شود و نقش نويسندگان مسلمان مورد کنکاش قرار گيرد، قطعًا 
نقش شهيد حبيب غنی پور و مسجد جواداالئمه(ع) بی بديل است. اگر 
کسی بخواهد ادبيات را بررسی کند نمی تواند به اين جريان نپردازد و 
بايد گفت که بسياری از نويسندگان شاخص و مؤثر ما، محصول نگاه و 

فرهنگ مسجدی هستند.»
وی افزود: «ما در اين کتاب شــاهد مباحث نويسندگان مسلمان و 
نحوة رشد و نمو آنان هستيم. هرچند نويسنده گاهی از خط داستانی 
پرت می شــود، اما بايد بگويم که وقتی کتاب را می خواندم دورنمای 
خوبی از داستان نويسی بچه های مسلمان را در آن می ديدم. ضمنًا به 
نظر من جا دارد اکنون که سال هاســت از برگزاری جشنواره ای با نام 
حبيب می گذرد، دست اندرکاران آن کتاب هايی در مورد اين شخصيت 
خلق کنند، زيرا اين شخصيت می تواند اسوة داستان نويسان مسلمان 
باشــد. البته پارســی نژاد در اين کتاب به نگاه نويسنده نيز پرداخته و 
خواننده ايــن را در همان ابتدای کتــاب در می يابد مفاهيم عميقي 
در شــخصيت حبيب گنجانده شده که اين موجب شده شخصيت او 

ژرف تر شود.»

نويسندگان نوشتن از جنگ را دست کم می گيرند
اين مراسم با ســخنان کامران شرفشاهی ادامه يافت. او نيز با اشاره 
به اين موضوع که نويسندگان، نوشتن از جنگ را دست کم می گيرند، 
گفت: «با خواندن کتاب در زندگی حبيب، خاطراتم با مرحوم زنده ياد 
اميرحسين فردی که توفيق همراهی با او را داشتم، تجديد شد. از نگاه 
من نکته ای که بايد درخصوص چنين آثاری گفته شــود اين است که 
می توانيم با نگارش چنين آثاری، رجعتی به صدر اسالم داشته باشيم 
و به توجه اهل بيت(ع) به اهل قلم اشاره کنيم. تا جايی که ديده شده 
اين ذوات نورانی امتيازهای خاصی برای اهل کتابت قائل هســتند که 
اوج آن بعد از قيام عاشوراست و من باور دارم که اهل بيت(ع) همچنان 
به اهل قلم توجه دارند. البته گمانم اين است که يکی از وجوه مغفول 
مانده در جنگ هشت ساله، پرداختن به اهالی فرهنگ و هنر در طول 
آن هشت سال است که برای ترويج معارف دفاع مقدس تالش کردند 
و در کنار آن در جبهه ها مبارزه کردند و به شــهادت رســيدند. امروز 
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خرسندم که کامران پارسی نژاد با عالقه و احساس تعهد، برای معرفی 
يکی از کسانی که در دو عرصة فرهنگ و جهاد و جبهه تالش می کرد، 

اثری خلق کرده که ارزشمند است.»
شرفشاهی با اشاره به اهميت نوشتن در حوزة جنگ نيز گفت: «برخی 
نويسندگان نوشتن در حوزة جنگ را دست کم می گيرند که شايد دليل 
آن هم ورود ناشــران دولتی به حوزة دفاع مقدس است که سبب شده 
نويسنده های مسلمان برچسب دولتی بخورند و گفته شود که سفارشی 
می نويسند. در حالی که اوضاع آن ها از بابت امتيازاتی که تصور می شود و 
از لحاظ مادی از همه بدتر است و انتفاعی که تصور می شود، عمًال وجود 
ندارد. اعتقاد راسخ دارم که بايد برای ترجمة کارهای جنگی فاخر و پرمغز 
هم تالش شود و همان طور که شاهکارهای بسياری از نويسندگان جهان 

در حوزه جنگ بوده در ايران نيز اين چنين اتفاقی صورت گيرد.»

ثقــل  مرکــز  جواداالئمــه(ع)  مســجد 
نويسنده های پس از انقالب بوده است

محمدرضا اصالنی هم در اين مراسم در سخنانی 
کوتــاه و بــا تأکيــد بر ايــن موضوع که مســجد 
جواداالئمــه(ع) مرکز ثقل نويســنده های پس از 
انقالب بوده است، گفت: «من از همسايه های مسجد 
جواداالئمه(ع) بوده ام، اما با وجود اين همسايگی به 
خاطر مشــغله های کاری نمی توانستم به کتابخانه 
مســجد که پايگاه شهيد و دوستانش بوده سر بزنم 
و از ايــن فضای فرهنگی و مســتعد هنری و ادبی 
بهره مند شوم. اما در مقاله ای که حدود پانزده سال 
پيش منتشر شــده بود، خواندم که آن مرکز ثقل 
نويسنده های پس از انقالب را مسجد جواداالئمه(ع) 

معرفی کرده بود.»
وی افزود: «با شــناختی که من از او پيدا کرده ام، 
شهيد غنی پور با سن کمی که داشت، از شخصيت 
مسئوليت پذير و محکمی برخوردار بود و از مجرای 
همين مســجد محل به جوانان و  دوستان و بعدها 
شاگردان خود کتاب هايی را معرفی می کرد تا ضمن 
آگاهی آنــان، مانع انحراف جوانان شــود، زيرا آن 
سال ها زمينه های انحراف عقيدتی بسيار فراهم بود 

و مقابله با آن اهميت فراوانی داشت.» 

لبخند شهيد من را مجذوب خود کرد
در پايان اين مراسم، کامران پارسی نژاد نويسنده 
کتــاب «در زندگــی حبيــب» ضمن تشــکر از 
برگزارکنندگان اين برنامه گفت: «صادقانه می گويم 
که من باور دارم که شــهيد غنی پور در اين جلسه 
حضور دارد و به همين دليل دوســت داشــتم که 
دوســتان آن عزيز در اين جلسه حضور پررنگ تری 

داشته باشند.
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و باز هــم صادقانه اعتــراف می کنم که اين 
کتاب آن گونه که شايســته نام شــهيد حبيب 
است، کامل نيست و واقعًا جا دارد که کارهای 
ديگری در مورد ايشــان نوشــته شــود، چون 
شــخصيت او آن قدر عظمت دارد که می تواند 
موضوع و ســوژه کتاب های متعددی قرار گيرد 
البتــه من بــر اين باورم وقتی اثــری در مورد 
شــخصيتی تاريخی و با اين ظرفيت و عظمت 
نوشته می شود که آن شخصيت اصلی است که 

نويسنده را انتخاب می کند.»
نويســنده کتاب در زندگی حبيب درخصوص 
انگيزه اش دربارة نوشــتن ايــن کتاب هم گفت: 
«حقيقتش اين است که شخصيت شهيد حبيب 
غنی پور هميشــه برای من جذاب بود و لبخند او 
مــن را به خود جذب کرد؛ لبخندی که هنوز هم 
هر وقت در معرض آن قرار می گيريم احســاس 

می کنيم يک دنيا راز نهان با خود دارد.
از ســويی ديگر، من در جنگ حضور نداشتم و 
برای همين اين شــخصيت را انتخاب کردم؛ زيرا 
می خواســتم با خودم زورآزمايــی کنم تا ببينم 
می توانم بخشی کوچک از ادبيات و واقعيت های 
جنگ را بازنمايی کنــم. اصل قضيه هم اين بود 
که ويژگی های شــخصيتی شهيد سبب شد که 
ســراغ او بروم، و به همين دليــل من اين کار را 
کاری سفارشــی نمی دانم، زيــرا معتقدم روبه رو 
شدن با حبيب آن قدر سخت است که بسياری از 

نويسنده ها می ترسند با او رودررو شوند.
زمانی که نوشــتن کار برای شهدای هنرمند به 
من پيشنهاد شــد، ابتدا اين کار را به داليلی که 
برای خود داشتم قبول نکردم، اما انگار که به من 
الهام شده باشد که بايد در مورد حبيب بنويسم 

و همين بود که با تصميمی آنــی و ناگهانی گفتم: اگر موضوع کتاب 
در مورد حبيب غنی پور باشــد، می نويسم. اين در حالی بود که هيچ 
اطالعاتی در مورد شهيد نداشتم و در مقدمه کتاب هم ميزان شناختم 

را توضيح داده ام.»
پارسی نژاد در پايان افزود: «من عميقًا بر اين باورم که سرمنشأ ادبيات 
داســتانی پس از انقالب مسجد جواداالئمه(ع) است و حوزة هنری به 

نسبت اين نقش، هيچ جايگاهی در اين زمينه ندارد.
 بــه نظرم جا دارد از زندگی و آثار شــهيد حبيب غنی پور يک فيلم 
ســينمايی ساخته شود و در حالی که اين همه فيلم در حوزه ساخته 

شده اين هنرمند بسيجی در اين زمينه خالی و مغفول مانده است.»
٭٭٭

 گفت وگو با کامران پارسی نژاد
 آقای پارسی نژاد، دربارة انگيزه های نوشتن اين کتاب برايمان 

بگوييد.
 واقعيت امر اين اســت که نگارش اين اثر برای من افتخار بزرگی 
است و از صميم قلبم خوشحال هستم که توانسته ام کتاب «در زندگی 
حبيب» را بنويســم. در عين حال اعتقاد دارم که پرداختن به زندگی، 
انديشه، باور و شخصيت شهيد حبيب  غنی پور جرأت می خواهد، چراکه 
ما با يک شخصيت بسيار برجسته ای مواجه هستيم که نزديک شدن 
و پرداختن به زندگی و حيات او که هنوز هم در جامعة ادبی کشــور 
تأثيرگذار است، آسان نيست. من بارها با خودم فکر کرده ام که اگر شهيد 
غنی پور زنده بود االن چه جايگاهی داشت؟ و البته می توانم تصور کنم 
اين شهيد بزرگوار به مرتبة وااليی می رسيدند. ايشان بی شک در حوزة 
ادبيات نقش آفرين می شدند و هم اينکه می توانستند فردی جريان ساز 
باشند غنی پور شخصيتی گيرا و جذاب داشت آن چنان که می توانست 
بســياری از خألهايــی که ما در اين زمان در حوزة ادبيات داســتانی 
احســاس می کنيم مديريت کند. او می توانست مدير تمام عياری در 
مراکز فرهنگی و ادبی باشــد. در عين حال که حبيب می توانست يک 
ايدئولوگ و تئوريســين بزرگ ادبی هم باشــد. شهيد غنی پور و تمام 
دوستانی که در آن سال ها در مسجد جواداالئمه(ع) کار می کردند، هر 
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کدام در حوزه های مختلف ادبی و هنری جريان ساز بوده و منشاء توليد 
اثر بوده اند. ممکن اســت افرادی چون من بــه نوعی در حوزة ادبيات 
نظريات خاص خودم را مطرح کنيم که اگر روزی اجرا شود مؤثر باشد، 
اما ما به گونه ای که اين دوســتان در آن زمان عمل کردند، جريان ساز 
نيستيم. اعتقادم اين است که آن ها واقعًا پای کار و اهل عمل بودند و 
می دانستند از چه راهی ورود پيدا کنند تا اهداف ارزشمندشان تحقق 

پيدا کند و خودش هنر کمی نيست و بايد قدر دانسته شود.
به طور مثال، همين تشکيل کتابخانه ای هر چند کوچک کار بزرگی 
بود. در آن دوران، آن هم در مکانی مانند مسجد که فعاليت های ادبی 
و هنری در آن مرسوم نبوده است، کار بس درخشان و در خور تعمقی 
بوده است. فعاليت های چشمگير عزيزان با همه سختی هايی که داشته، 
بعدها وســعت پيدا کرد و توانست به يک حرکت بزرگ ادبی و هنری 
تبديل بشــود، چون نيت خير، پشــتکار و انديشه در پشت آن وجود 

داشته است. واقعًا اين باعث افتخار من است که اين کتاب را نوشتم.

 نقش تخيل در نگارش اين کتاب چقدر است؟
 گرچه اين کتاب در قالب زندگی نامه- داستانی است، ولی به نوعی 
من تمام تالشــم را کردم که وجه ادبی اثر و ادبيت ادبيات حفظ شود. 
همچنين سعی کردم وجه تاريخی و مستندگونه اثر را حفظ کنم، اما 
مراقب بودم که اين امر به قالب داســتانی اثر لطمه نزند. برای همين، 
يکی از ابزارهايی که در اختيار داشتم عنصر تخيل بود که تالش کردم 
آن را به درستی به کار بگيرم. به دليل گستردگی فعاليت های بچه های 
مسجد، مســتندات زيادی خاصه دربارة زندگی شهيد غنی پور وجود 
داشــت که همه به من کمک کرد تا خالق حوادث جذاب و خواندنی 

باشم.
قصد من مستندنگاری نبود، آقای گلعلی بابايی در کتاب «قلمی به 
رنگ خاک»، بسيار جامع خاطرات مستندگونه پيرامون زندگی، افکار 
و منش حبيب را روايت کرده اســت. من می خواستم داستان زندگی 
جوانــی با درايت، باهوش و ايثارگــر را روايت و تعريف کنم. با چنين 

نگاهی حتما بخشی از داستان قالب تخيل بايد شکل می گرفت.
اما تخيلی که نمی توانست چندان دور از حقيقت و واقعيت های زندگی 

و حيات پربرکت شهيد باشــد. من نمی توانستم با 
تخيلم شهيد غنی پور بسازم که وجود نداشته است، 
چون او فرد ناشــناخته ای نبود کــه خواننده من 
بخواهد تنها براساس نوشتة من زندگی او را تصور و 
مرور کند. پس من نمی توانستم خاطرات و اسناد را 
در قالب تخيل و حوادثی بياورم که اتفاق نيفتاده و 
به گونه ای غيرمستقيم نگاه خودم را به مخاطبم القا 
کنم. برای همين يکی از چيزهايی که در داســتان 
داريم، حوادث و قضايايی است که واقعًا اتفاق افتاده 
است و روايتی مســتند و صادقانه از زندگی ايشان 
است. مثًال من می دانستم که يک بار شهيد غنی پور 
با حسين امينی با دوچرخه به سمت ميدان انقالب 
رفته اند و آن جا چه اتفاقاتی صورت گرفته اســت. 

گرچه اين كتاب در 
قالب زندگى نامه- 

داستانى است، ولى به 
نوعى من تمام تالشم 
را كردم كه وجه ادبى 

اثر و ادبيت ادبيات 
حفظ شود. همچنين 

سعى كردم وجه 
تاريخى و مستندگونه 

اثر را حفظ كنم
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صحيح اين اســت که من همــان قصه را روايت 
کنم، اما اينکه در آن مسير چه اتفاقاتی می افتد 
چه صحبت هايی با هــم دارند ديگر کار تخيل و 
هنر نويسنده است که اميدوارم از پس آن برآمده 

باشم.

 بــه گفته خودتان، شــما در اين اثر با 
انبوهی از اطالعات گوناگون و در عين حال 
محدوديت زمانی برای رســاندن کتاب در 
تاريخ خاصی که ناشر آن را مشخص کرده 
را  کتاب  داستان  چگونه  بوديد  مواجه  بود 
مديريت کرديد تا بتوانيد از ميان آن حجم 
انبــوه، گزيده ای را انتخــاب کنيد که در 
عين پرداختن بــه وجوه مختلف زندگی و 
شخصيت حبيب، در قالب محدود صفحات 
کتاب و زمان تعيين شده برای تحويل کتاب 

جای بگيرد؟
 مهم ترين چيزی که سعی کردم در قالب کارم 
رعايت کنم توجه به زمان بود. من فرصت نداشتم 
که در کتابی با صفحاتی محدود به همة جزئيات 
زندگی شــهيد غنی پور بپردازم، برای همين بود 
که توالی زمانی را در اين داســتان ناديده گرفتم. 
به گونه ای که شما شاهد هستيد حوادث مختلف 
در زمان حال، گذشــته و حتی آينده در حرکت 
اســت و در عين حال احســاس گســيختگی و 

پراکندگی در روايت زندگی شهيد نمی  کنيد.
در زندگی نامــة داســتانی معموًال بــه آينده 
نمی پردازند و معمول اين است که با وفات شهيد 
داستان پايان می پذيرد. اما من احساس کردم که 
شهيد غنی پور بعد از وفاتش تأثير عميقی بر افراد 
پيرامون خود داشته و به نوعی نقش مهم تری بعد 

از شهادت خود ايفا کرده است که نمونة آن در مستنداتی که همراهان 
او در مسجد جواداالئمه و با نام بچه های مسجد فراهم کرده اند، ماندگار 

شده و موجود است. از اين رو تمام اين اتفاقات بايد روايت می شد.

 در مراسم رونمايی کتاب در زندگی حبيب گفتيد که حضور 
شهيد را در اين مراسم احســاس می کنم و در ابتدای اين 
گفت وگو هم به تأثيرگذاری و جريان ســازی حبيب و مسجد 
جواداالئمه(ع) در بنيان گذاری ادبيات دفاع مقدس اشــاره 

کرديد، لطفًا بيشتر توضيح دهيد.
 باز هم تأکيد می کنم و می گويم ايشــان اگر زنده بودند، صددرصد 
جريان ساز بودند و می توانســتند به عنوان چهره ای شاخص تأثيرگذار 
مطرح باشــند. از سويی ديگر شــهيد غنی پور حتی بعد از وفاتش هم 
آن قدر آثار و ســابقة خوبی از خودش به جا گذاشــته اســت که حيف 
است در قالب های مختلف و متنوع هنری و از جمله کتاب، نشان داده 
نشود.  ضمنًا نبايد کارهای مفيد و تأثيرگذاری که در بستر مکانی مثل 
مسجد می تواند شــکل بگيرد تعطيل شود. از اين رو بايد حتمًا جلسة 
داستان نويسی در مسجد بعد از شهادت غنی پور به تصوير کشيده مي شد 
يا به طور مثال دعوت مادر حبيب از دوستانش حتمًا بايد روايت می شد.

 شما در آفرينش اين اثر فرمی خاص از يک جريان سيال 
گذر از گذشته به حال و آينده و بازگشت و حضور مثالی شهيد 
را در صحنة حيات حتی پس از شــهادت تجربه کرده ايد، در 

اين باره هم بگوييد.
 به دليل همان اتفاقات مهمی که پس از شــهادت حبيب رخ داد، 
ســعی کردم روايتگر آينده هم باشــم. ضمن اينکه با توجه به حس و 
حالی که از شهيد به من منتقل شد، احساس کردم که شهيدی با اين 
درجه و مرتبت تعالی روح، اين قابليت و ظرفيت را دارد که می توانيم 
زمينه های فراحسی بودن را هم به شخصيت او اضافه کنيم. بر همين 
اساس بود که ســعی کردم در يک جاهايی و در سير داستان، شهيد 
با کشــف و شهودهايی مواجه شود و حتی تصوير خودش را در آينده 
ببيند. او در اين روايت به کتابخانه می رود و خودش را با همان تصويری 



13كتاب حبيب31

که ما در عکس ها ديده ايم در حالی که در جبهه است و لبخند به لب 
دارد، می بيند و آن تصوير همه جا با اوســت. من ســعی کردم تمامی 
فضاهای فراحسی در دل اثر خودش را نشان دهد و به نوعی داستانی 

متفاوت از نمونه های مرسومی که همه می نويسند خلق شود.
نکتة مهمی که مايلم دوباره بدان اشاره کنم اين است که برای خلق 
اين اثر با کمبود وقت مواجه بودم. من دوســت داشــتم اين کار را با 

فراغت بال و با حوصله و دقت بيشتری می نوشتم.

 اشاره ای به منابع گردآوری اطالعات کتاب داشتيد، از نگاه 
شما، اين اثر زندگی نامه است يا رمان؟

 تالشم اين بود که در اين کار به هيچ عنوان ردپايی از خاطره نويسی 
وجود نداشــته باشــد و در عمل قالب رمان حفظ شود. اما اگر چنين 
کاری می خواست کامًال قالب رمان را به خودش بگيرد، حداقل نيازمند 
حجم دو برابر بودم و به زمان بيشتری برای چنان کاری نياز داشتيم. 
به طور مثال، من نتوانســتم مدرسة شهيد چمران و ماجراهاي حبيب 
در آن مدرسه را کار کنم، چون اگر چنين فرصتی بود، می  توانستم در 
آنجا حداقل ســه فصل را به بچه هاي اين مدرسه و حبيب اختصاص 
بدهم. برای همين با ترفندی فقط اشــاراتی بــه اين بخش از زندگی 

ايشان داشتم.

از ســويی ديگر شهيد  دوستان بسيار زياد و البته 
مستعدی پيرامون خود داشت که پرداختن به همة 
آن ها باعث می شد تا نتوانم با حجم صفحات اندکی 
که در اختيار داشتم اسکلت بندی منسجم داستان 
را حفظ کنم. به همين دليل، مجبور بودم تنها چند 
شــخصيت مؤثر و نزديک به شهيد را گلچين کنم 
و در ســير داستان بياورم. از جمله اين شخصيت ها 
اميرحســين فردی، حاج آقا مطلبی، حسين امينی، 
ناصر نادری و محمد ناصری بودند که درشت نمايی 

شدند.
شهيد غنی پور ممکن اســت بيشترين تأثير را از 
اميرحسين فردی، حسين امينی و حاج آقا مطلبی 
گرفته باشــد کــه خودش هــم در جاهايی به اين 
موضوع اشــاره می کند، چون اساسًا اين عزيزان از 
نظر ســنی بزرگ تر بودند، ولی ناصری و نادری به 
حبيــب نزديک تر بودند که من ســعی کردم آن ها 
حضور بيشــتری در کنار شــهيد داشته باشند. در 
عين حال که دوستان ديگری هم مثل گلعلی بابايی 
هســتند که واقعًا در شــخصيت حبيب تأثيرگذار 
بودند، به گونه ای کــه حبيب در بخش حضور خود 
در منطقــه عملياتی و قبــل از عملياتی که در آن 
شهيد می  شود، با آن مشقات و گرفتاری هايی که در 
کتاب هم بدان اشــاره شده است، حتی برای مدتی 
کوتاه می رود تا گلعلــی را ببيند. خب اين خودش 
بازگوکنندة اين حقيقت اســت که حبيب چقدر با 

گلعلی بابايی دوست بوده است.

 در صحبت هايتان در مراسم رونمايی کتاب 
گفتيد که اين کتــاب را اثری کامل در مورد 
شــهيد غنی پور نمی دانيد و البته به داليل 
آن هم اشاره کرديد اما آنچه اکنون فراروی 

تالشم اين بود كه 
در اين كار به هيچ 

عنوان ردپايى از 
خاطره نويسى وجود 

نداشته باشد و در 
عمل قالب رمان حفظ 

شود
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ماست به قضاوت نويسندگان و صاحب نظرانی 
که در همان مراســم سخنرانی کردند، اثری 
قابل قبول است، شکسته نفسی می کنيد يا 

واقعًا معتقديد اين اثر بايد کامل تر می بود؟
 بگذاريد راحــت صحبت کنم، من وقتی کتاب 
را دوبار بازنگری می کنم خودم می فهمم که کتاب 
هنوز نتوانســته ابعاد مختلف شــخصيت و جايگاه 
ادبی حبيب را نشــان بدهد. اما واقعيت اين است 
که من همه تالشــم را برای ارائه اثری مناسب به 
کار بســته ام. در همين اندازه که قرار بود کاری در 
آن فرصت کوتاه و با محدوديت های خاص ناشــر 
دربيايــد، مرا راضی می کند. ولــی معتقدم که اگر 
فرصت زمانی بيشــتر در اختيــارم بود کار بهتری 
خلق می شد. شــخصًا خيلی عالقه نداشتم کار را 
فصل بنــدی کنم. اما با توجــه به صحبت هايی که 
شــد و نظراتی که دوســتان ابراز داشتند، من در 
دو شــب آخر اين کار را انجام دادم و تنها خداوند 
شاهد است که در اين خصوص چه فشاری به من 
وارد آمــد. چون فصل بندی و عنوان انتخاب کردن 
برای فصل ها کار خيلی سختی است؛ چون داستان 
حالت جريان سيال ذهن دارد و فصل بندی ها بايد 

با دقت انجام می شد.
البته در شيوة جريان سيال ذهن که به کار گرفتم 
سعی کردم در درون شخصيت اصلی داستان غوطه  
بخورم، در عين حال که داســتان با زاويه ديد سوم 
شخص روايت شده اســت. مثًال حبيب يک لحظه 
در اتاق خودش اســت و ديدن يک عکس بهانه ای 
می شــود که او به گذشــته برود و در يک آن وارد 
آينده شود. حبيب در اينجا تبديل به روحی می شود 
و می بينــد که مادرش وارد اتاق شــده و دارد اتاق 
را مرتــب می کنــد. البته بايد اذعــان کنم که اين 

فضاهايی که ايجاد شــده می تواند نوعی نوآوری در خلق زندگی نامه- 
داستان نويسی به حساب بيايد. تصور من اين است که اکثر کتاب هايی 
که در حوزة زندگی نامه- داستان نوشته می شود، يک روال خطی ثابت 
و نسبتًا مشخصی را پيدا کرده است و در چنين شرايطی اين بازی های 
قالبی که به کار داده می شــود، می تواند هم نوآوری به حساب بيايد و 

هم می تواند جذابيت بيشتری برای مخاطب ايجاد کند.

 حــاال و بعد از خواندن آثاری که دربارة حبيب وجود دارد 
و شــما ديگر آن فرد ناآشنای قبل از نوشتن کتاب  در مورد 
حبيب نيستيد، نظرتان دربارة شخصيت او که در نوشته هايتان 

هم آمده است، چيست؟
 در مورد خود حبيب اگر بخواهيم صحبت کنيم، بايد بگويم معموًال 
وقتی مطالعات زيادی در مورد يــک فرد صورت می گيرد، ناخودآگاه 
يــک حس و نگاهــی را به آدم القا می کند، و اين در حالی اســت که 
شــخص خود فرد را نديده است و ممکن اســت بگويند فرد ذهنش 
نســبت به سوژة داستان خطا می کند، اما اين تجربه به من نشان داد 
که اتفاقًا بهتر است و می توان بدون پيش داوری ها و براساس مستندات 
و اتفاقــات و براســاس نظراتی که فرد در داســتان ها و مصاحبه ها و 

وصيت نامه اش نوشته است، در مورد او فکر کرد و نوشت.
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از نگاه من يکی از ويژگی های شــاخص و تأثيرگذار شهيد غنی پور 
خلوص نيت و شــفافيت درونی اش بود. يعنی حبيب آدمی بود که به 
هيچ عنوان نقاب به چهره نداشت و به هيچ عنوان مصلحت انديش هم 
نبود. من حتی به اين نتيجه رســيدم که او در جبهه هم کوچک ترين 
منفعت و مصلحتی را برای خودش در نظر نگرفت و هيچگاه هم نگران 
نبود که برای شخص خودش اتفاقی که شايد ديگران نگران آن بودند، 

بيفتد. 
داستانی هســت که اليوت آن را نوشته و در اين داستان می گويد 
که شــيطان برای گول زدن انســان ها مرتبت قائل است. يعنی يک 
آدم عــادی را با مال و شــهوت و... گول می زند، امــا وقتی که به 
مصــاف يک قديس مــی رود می خواهد او را با شــهادت گول بزند. 
می گويد تو شــهيد شــو تــا معروف شــوی، تو نمی دانــی که اگر 
شــهيد شــوی چه بارگاهی برايت می ســازند و چه تعداد افراد به 
زيــارت ضريح تو می آيند. که در داســتان اليــوت آن قديس گول 
شــهيد شــدن برای شــهرت را نمی  خورد. من مطمئنم که شهيد 
غنی پور حتی در مورد شــهادت وسوســه نمی شــود، و در نهايت 
فريب شــيطان را نمی  خورد. او خالصانه و تنها به خاطر اعتقادات و 
مســئوليتی که برای خودش در قبال کشــور و باورهايش قائل بود، 
شهيد شــد. گمان من اين اســت که حبيب يک مصلح بود، يعنی 
حبيب آدمی بود که دغدغة جامعه، دغدغة وضعيت ادبيات، دغدغة 
نظام و وضعيت اجتماعی و فرهنگی مردم را داشــت و اين آدم بود 
که با نام و عنوان شهيد حبيب غنی پور با فکر و انديشه اش به مصاف 
همة مشــکالت آمده بود. او می خواست که وارد چنين گود سختی 
شــود و جريان سازی کند و تأثير بگذارد و چون خلوص نيت داشت 
و در درون خودش به شدت آدم پاک و زاللی بود، روی مخاطب هم 

تأثير گذاشت و جاودانه شد.
شــخصيت حبيب به گونه ای بود که حتی پدر عزيزش تحت تأثير 
او قرار می گيرد و مثًال بارها ســيگارش را پشت ســرش قايم می کند 
تا حبيب نبيند که او ســيگار می کشــد. وقتی ما در مقابل آدمی قرار 
می گيريم که قديس است، يعنی فردی است که از درون زالل و شفاف 
و پاک اســت، حتمًا خيلی از امور را مراعات می کنيم و مشخص است 

که من نوعی هم دســت و پايم را جمع می کنم و 
مراعات می کنم و احســاس می کنم که بايد ادب را 

رعايت کنم.
همين است که می بينيم وقتی حبيب در جمعی 
حضور دارد، همه و حتی بزرگ ترها به يک نوعی از 
او تأثير می گيرند و اين در حالی اســت که حبيب 
خودش از زنده ياد اميرحسين فردی تأثير می گيرد 
و البته به نظر می رســد که اميرخان هم از او تأثير 
می گيرد. جمع کسانی که حبيب را می شناسند، به 
نوعی به حبيب وابستگی دارند. در واقع حبيب يک 
بچة ساده  ای نيست که به مسجد آمده باشد و کتاب 

خوانده باشد و الگو شده باشد.

 بــا اين اوصاف فکــر نمی کنيد با قديس 
خواندن حبيب از او الگو و اسطوره ای دور از 

دسترس می سازيد؟
 ســؤال خوبی است؛ چون يکی از دوستانی که 
از نزديکان حبيب هم بود می گفت شما شخصيت 

از نگاه من يكى از 
ويژگى هاى شاخص 
و تأثيرگذار شهيد 

غنى پور خلوص نيت 
و شفافيت درونى اش 

بود
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حبيب را کمی اســطوره کرده ايد. اما من به ايشان 
گفتم که حبيب اســطوره می شود؛ چون به راستی 
اسطوره است. بسياری از شهدای بزرگ ما خودشان 
اسطوره بودند. ما از آن ها اسطوره نساختيم. هرچه 
هست خود حبيب اســت. وقتی ما آن ها را تصوير 
می کنيم يک لحظه نزد خودمان احساس می کنيم 
که در چنين زمينه ای اسطوره سازی می شود، ولی 
اين گونه نيســت و واقعًا هيچ دخل و تصرفی نبوده 
اســت که بخواهيم به آن واقعيت وجودی چيزی 
بيفزاييم و اسطوره سازی کنيم. آن دوست می گفت 
من وقتــی با حبيب بازی می کــردم، می گفتيم و 
می خنديديم و شوخی می کرديم. او هم مانند همه 
بچه هــای ديگر يک فرد عادی بود. بله اين موضوع 
درست است، ولی بايد توجه داشته باشيم که همان 
بچه ســاده و بی غل و غش کــه در کوچه فوتبال 
بازی می کند، ممکن است جمالت ساده ای بگويد 
که يک دنيا در درون خود معنا دارد. و همين آدم 
وقتی می خواهد وصيت نامه بنويســد می بينيم که 
نگاهش به مرگ و حيات و مهم ترين مسائل زندگی 
خيلــی با ديگران تفاوت دارد، نگاهی که از معرفت 

و شــناخت حاصل می شود و اگر او را اسطوره می کند، دليلش همان 
معرفت و شــناخت به خداوند و عالم هســتی اســت که در وجود او 

نهادينه است.

 اگر حرفی باقی مانده است، بگوييد.
 گفتنی ها که زياد اســت، اما در پايان می خواهم اين را هم اضافه 
کنم و بگويم يکی از افرادی که وقتی اين کتاب را کار کردم، احساس 
کردم در حقش جفا شــده، آقای هادی علی اکبری است، اين جوری 
به نظر می  رســد که هادی علی اکبری را اصالً  کسی نديده است. اين 
جريان تشکيل کتابخانه و داستان نويسی در مسجد جواداالئمه(ع) را 
او از خانه خودش شروع کرده است. اصًال بايد پرسيد ايدئولوگ يعنی 
چه؟ او بينش و درايت قابل تعمقی داشــته و جريان ساز اولين حرکت 

به حساب می آيد و عمًال راه را به ديگران نشان می دهد. 
به نظرم مســئلة مهم ديگــر که باعث پويايی اين مســجد و جمع 
بچه های مســجد شده است، ايدة برپايی جشــنواره است و اينکه ياد 
حبيب را زنده نگه داشــته اند، اين جشــنواره، حلقة وصلی است که 
می تواند افراد هم منش با شهيد را در کنار هم قرار داد. آقای فردی بعد 
از شهادت حبيب می گويند بچه ها بايد کاری کنيم که ياد و خاطره و 
راه حبيب فراموش نشود. خوشبختانه اين دل نگرانی وجود داشته که 
اين ســرمايه های ارزشمند به دست فراموشی سپرده نشدند، دوستان 
حبيب درک می کردند که حبيب يک شهيد شاخص و تأثيرگذار است. 
البته شــهيدان عزيز ديگری هم بوده اند که از مسجد اعزام شدند، اما 
چرا حبيب غنی پور اين گونه در نگاه دوستانش بزرگ می شود؟ دليلش 
اين اســت که آن ها به خوبی متوجه می شوند که اين آدم را بايد زنده 
نگه داشــت تا يک جريان فرهنگی و ارزشی تداوم پيدا کند. و همين 
است که برپاية چنين نگاهی جشنواره سال کتاب شهيد غنی پور شکل 
گرفته است. مراسمی به ياد حبيب و برای اينکه بشود ياد حبيب را به 

عنوان يک الگو و اسوه زنده نگه داشت.
هميشــه گاليه ام از متوليان امور فرهنگــی در هر دوره و زمانی اين 
بوده است که خيلی مواقع نمی دانند برای حفظ و توسعه ارزش ها چه 
کار بايد بکنند. معموًال يکی از شاخص هايی که می شود يک جشنواره 
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و عملکردش را براساس آن رصد و قضاوت کرد اين است که ببينيم در ميان اهالی فرهنگ، چقدر مشتاق هستند که ببينند 
برگزيده های آن جشنواره چه کسانی هستند؟ خبرنگاران چقدر به انتخاب های آن واکنش نشان دهند؟ آثار برگزيده آن تا چه 
حد ايجاد جريان می کند و در حوزة فعاليت خود مؤثر اســت. اعتقاد من اين اســت که در اين حوزه، جشنوارة شهيد غنی پور 

بايد در راه انديشه و اهداف خود شهيد گام بردارد.   

به نظرم مسئلة مهم 
ديگر كه باعث پويايى 

اين مسجد و جمع 
بچه هاى مسجد شده 

است، ايدة برپايى 
جشنواره است و 

اينكه ياد حبيب را 
زنده نگه داشته اند
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چشم انداز
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پاي صحبت محمد ناصري، دبير جشنوارة
 كتاب سال شهيد غني پور

قالب داوران ماقالب داوران ما
آثار را صيد كردند!آثار را صيد كردند!

در يکی دو سال گذشته و پس از درگذشت زنده ياد اميرحسين 
فردی که مؤسس و راهبر جشنوارة شهيد غنی پور بود، سؤال ها 
جواداالئمه  مسجد  نويسندگان  شورای  پيش روی  چالش هايی  و 
(عليه السالم) به وجود آمد. اين چالش ها عمدتًا به نحوة برگزاری 
جشنواره و برخی انتخاب ها برمی گشت که از نظر برخی شايد به 

صواب نبود. 
شورای نويســندگان مسجد که خود را محق تر از هر عنصر 
خارجــی در رعايت خطوط فکری و انديشــه ای آن زنده ياد و 
می داند،  جواداالئمه (عليه السالم)  مسجد  قبول  قابل  معيارهای 
ضمن رد تمام ايــن ترديدها، در گفت وگو با محمد ناصری، دبير 
كتاب سال شهيد غنی پور و همراه هميشگی و ديرين آن شهيد و 
همين طور ياور روزهای سخت اميرحسين فردی، به اين پرسش ها 

پرداخته است. 

گفت وگوگفت وگو
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ابراهيم زاهدى مطلق: با توجه به صحبت ها و مســائلى 
كه در دوره هاى پس از درگذشت زنده ياد اميرحسين فردى 
پيش آمده و برخى افراد عنوان كرده اند كه جشــنواره از 
معيار منحرف شده و با اهداف زنده ياد فردى در تضاد است، 

خواهش مى كنم نظرتان را بفرماييد.
محمــد ناصرى: قبل از هر چيز فكــر مى كنم بخش زيادى 
از جوانانى كه به دنبال پاســخ اين پرســش اند، جوانان خود ما و 
جوانى خود ما هســتند. در نظر بگيريد خود ما ســى سال پيش 
با چه حس و حالى نســبت به انقالب، جنگ، ارزش ها و آرمان ها 
مواجه مى شــديم، اين بچه ها هم به نوعى خود ما هستند و آن ها 
را از خــود مى دانيم كه در وانفســاى كنونى كه كســى به دنبال 
اين جور مسائل نيست، با احساس تعهد دنبال اين مسائل هستند 
كه بسيار ارزشمند است و به همين خاطر آن ها را از خود مى دانيم 

و به نوعى در يك طرف هستيم.
نكتة دوم اينكه، مسجدجواد االئمه(ع) چه در انقالب و چه پس 
از انقالب، الگويى كه بــراى فعاليت هاى فرهنگى قائل بود، خيلى 
تفاوت مى كرد با الگويي كه بســيارى از مساجد ديگر قائل بودند. 
موقعى كه همه دنبال اين بودند كه يك چيزهاى صورى و تكرارى 
را داشــته باشند، زنده ياد اميرحسين فردى بنيان يك جريان ادبى 
را گذاشــت. بهزاد بهزادپور و زنده ياد فرج اله سلحشور جريان تئاتر 
را دنبال كردند، حميد شــريفى در حوزة گرافيك فعاليت مى كرد. 
بعضى دوســتان كه در حوزة فيلم و ســينما فعاليت كردند؛ همان 
كســانى بودند كه قبل از انقالب اصًال فيلم نديده بودند و برايشان 
فيلم مهم نبود. سلحشور در خاطراتش اشاره كرد كه حتى از جلوى 
ســينما هم عبور نمى كرد، ولى چطور مى شود كه در مسجد، يك 

نفر به نام اميرحســين فردى مى آيد يك گوشــه 
از پشــت بام را كه انبار بــوده و اصًال امكان تردد 
نداشــته، تبديل به كتابخانه مى كند و در همان 
كتابخانه، آثار نويسندگان مهم خارجى و ايرانى را 
جمع آورى مى كند و كالس قصه نويسى برايشان 
مى گذارد؟ و نتيجه آن كه بعدها و همين كسانى 
كــه آن روزها نوجوان بودند و االن در دهه پنجم 
و ششم زندگيشان هستند، جمع مى كند و آثارى 
كه توســط آن جمع خلق مى شود به عنوان آثار 
برتر و كتــاب برگزيده و كتاب ســال جمهورى 

اسالمى انتخاب مى شود، پس تفاوت دارد.
به همين جهت بچه هاى امروز مســجد جواد 
االئمه(ع) هم نبايد همه همتشان ورود به جايى 
باشــد كه تكرارى اســت. باالخره ايــن بچه ها، 

شاگردان همين افراد و بزرگان هستند.
نكتة سوم اينكه در اين گفت وگو ها دوستان 
بى اطالع ما مى گويند، در دورة اميرحسين فردى 
چنين بود و االن چنان شده. من براى بار چندم 
عرض مى كنم كه حداقل از دوره نهم، بنده دبير 
جشــنواره بودم، يعنى از حدود سال 88 ـ 89 تا 
ســال 92 كه اميرحسين فردى از ميان ما رفت، 
منطق ما همين بــوده و هيچ چيز تغيير نكرده و 
اين قضاوت ناجوانمردانه است و جريان مسجد را 
معطــوف به آدم ها نكنيم؛ چون خود آقاى فردى 
دائماً تأكيد مى كرد كه ما جريان مسجدى را بايد 
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حفظ كنيم. من هم يكى از شما هستم و افتخار 
همة ما همين است كه بچه مسجدى هستيم.

مطلــب بعدى كه من خوش بينانه و خوب به 
آن نگاه مى كنم اين است كه اين همه پرداختن 
به جريان مســجد جواداالئمه(ع) و جايزة شهيد 
غنى پور به عنوان جشنوارة قابل توجه كسانى كه 
به حوزة ادبيات عالقه مندند، فى نفســه ارزشمند 
اســت. اينكه ما وقتى نامزدها را اعالم مى كنيم 

موجى ايجاد مى شــود كه مخالف يا موافق دارد. 
يا مخالفين اين قدر خــود را متعهد مى دانند كه 
دائماً گوشــزد كنند ارزشمند اســت؛ البته اصل 
خبر از دلواپسانى ناشــى مى شود و به زبان هاى 
مختلف گفته مى شود و جالب مى دانم كه از بدو 
تشكيل اين جشنواره تاكنون، محافل روشنفكرى 
هيچ گاه به اين جشــنواره نپرداخته اند؛ چون  كه 

خطوطى كه آن ها مى فهمند در مسجد وجود دارد خيلى روشن تر، 
واضح تر و عميق تر از اين چيزهايى اســت كه مثًال مســجد جواد 
االئمه(ع) بخواهد عالقه يا گرايش سمت روشن فكرى داشته باشد. 
هر چند كه جشنواره را دنبال مى كنند، ولى توجهى نداشتند، البته 
ما هم هيچ گاه به نظرات آن ها توجهى نداشــته ايم. اتفاقاً اگر كسى 
بخواهد نزديك به اين جريان باشــد، همان جوان هايى هستند كه 
متعهدانه پا به ميدان گذاشــته اند. هر چند بنا به اقتضاى سن شان 
اطالعات كمى دارند. البته نادر انســان هايى هم هستند كه دنيا و 

هســتى را سياه و سفيد يا سياسى مى بينند و همه چيز را جناحى 
مى بينند و نمى توانند هضم كنند كه آدم هايى مســتقل باشــند و 
متعلق به جناحى نباشند. يعنى همچنان به كليت نظام فكر كنيم و 
به آدم هاى مختلف و مؤثر نظام بدون در نظر گرفتن جناح هايشان 
عالقه داشــته باشيم و احترام قائل باشيم. اين چيزهايى هست كه 
آن ها در دسته بندى هايشان ممكن است آدم ها را اين گونه جناحى 

ببينند.
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زاهدى مطلق: آيا انتخاب ها و منش كار بچه هاى شورا، با 
مرام نامه اى كه در مسجد نوشته شد، مغايرتى دارد؟

ناصرى: حتمــاً تفاوتى ندارد؛ در مرام نامــه اى كه برگرفته از 
ســخنان زنده ياد فردى بوده و كليه اعضا بر آن اتفاق نظر داشتند 
تصريح شــده اســت كه ما به  اثر مى پردازيم  و با نويسنده و ناشر 
كارى نداريم، اين هم حرف اعضاى شورا نيست، بلكه حرف جريان 
مســجد جواداالئمه(ع) اســت كه از مسائلى ناشــى مى شود كه 

نمونه هاى زيادى مى توان درباره اش مثال زد:
به عنوان نمونه كتاب هاى تاريخى متعددى تا به  حال نوشــته 
شده اســت كه در اين ميان، حضرت امام(ره) با اينكه مى دانستند 
احمد كسروى صريحاً مقابل اســالم و شيعه ايستاده است، كتاب 
«مشروطه» او را قابل استناد دانست و جزء مستندترين كتاب هاى 

اين حوزه نام مى برد.
يــك مورد ديگر اينكه امام زياد اهل فيلم و ســينما نبود، ولى 
وقتى صحبت از ســينما مى شــد با توجه به محتواى فيلم «گاو» 
به عنوان يك فيلم آموزنده تعريف مى كرد و از اين نمونه ها به مراتب 
بيشــتر مى توان از نظرات رهبرى نام برد. با توجه به اشــراف مقام 
معظم رهبرى به مقولة ادبيات، هنر، تاريخ و سينما نمونه هاى خيلى 
زيادى وجود دارند؛ مانند اشارة اخير وي به «فروغ فرخزاد» كه چه 

نگاهى به شعر ايشان داشتند.

زاهدى مطلق: تحليل شما از اين همه تالش براى حمله 
به مسجد و شورا چيســت؟ آيا آن ها كتاب هاى خاصى را 

مدنظر دارند يا تحليل ديگرى داريد؟
ناصرى: موضع گيرى هاى اين جريان خاص بســيار خام است. 

اگر شما بخواهيد براى هر نويسنده اى يك پروندة 
قطور داشته باشيد كه چگونه است و اطرافيانش 

چگونه اند و چه ها كرده كه نمى شود.
البته اين افراد اثر را مطالعه نمى كنند و وقتى 
از كسانى كه عيب جويى كرده اند سؤال مى كنيم 
به اين مى رســيم كه اوالً نويسنده، ناشر و مواضع 
سياسى اش موردنظرشان بوده و ثانياً اثر را حداكثر 
خنثى مى دانند. مانند امسال كه مواردى را براى 
برخى آثار عنوان كرده اند. بايد تأكيد كنم جشنواره 
همواره به يك شــكل رفتار كرده و اگر منصفانه 
نگاه كنيم، تفاوتى وجود ندارد؛ ولى اگر نويسنده و 
اشخاص معيارشان است كه ديگر بحثى نداريم و 
فرمايش حضرت على(ع) را يادآورى مى كنيم كه 

«حرف را بشنويم نه گوينده و صاحب سخن را.»

زاهدى مطلق: واقعاً چرا اين سؤال براى 
كه  نويسنده اى  كه  نمى آيد  پيش  منتقدين 
از نظر آن ها ربطى به انقالب و دفاع مقدس 
ندارد، چه طور به بحث انقالب يا دفاع مقدس 
پرداخته و اثرى نوشته كه جنگ و انقالب در 
آن ديده مى شود؟ آيا فكر نمى كنند كه اين 
مسئله به اهميت جنگ ما و حقانيت انقالب 
و البته به روند صحيــح برگزارى همچون 
جشنواره هايى برمى گردد كه توانسته افراد 

را درگير كند؟
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انقالب  موضوع  اســت.  همين طور  ناصرى: 
اســالمى و دفــاع مقدس اين قــدر موضوع مهم 
و قابل توجهى اســت كه هر آدمى با هر مشى و 
منش سياسى فقط كافى است ايرانى باشد تا به 

اين مسئله بپردازد.

در  ســرهنگى  مرتضى  مطلق:  زاهدى 
مصاحبه اى كه در ســال هاى 75 يا 76 من 
خودم با او داشــتم، مى گويد: هنرمند مگر 
مى تواند از واقعة دفــاع مقدس فرار كند؟ 
مگر يقه نويسنده از دست جنگ و انقالب 
اكثريت  در  مى بينيم  االن  مى شــود؟  رها 
به  به گونه اى  كنونــى  رمان هاى  پس زمينه 

انقالب يا دفاع مقدس پرداخته مى شود.
ناصرى: عالوه بر اين هــا، مطلب ديگر اينكه 
منتقدين از بازار نشــر اطالع ندارند. نمى دانند چه 
كتاب هايى چاپ شــده كه ايــن نامزدها از حيث 
مســائل فنى و مضمونى باال آمده اند. اگر بدانند كه 
قالب جشنواره با چه هنرمندى اين كتاب ها را صيد 
كرده اند بايد دست مريزاد بگويند. يعنى نمى دانند 
كه چه مضامينى در داستان ها و رمان ها وجود دارد 
و فقط به نويسنده و ناشــر كتاب و مواضع و خط 
سياسى آن ها بســنده مى كنند. اخالق، خط قرمز 
ماست و اگر به طور صريح در اثر دچار خدشه شود، 
هر قدر هم هنرمند باشد، اثر كنار گذاشته مى شود. 

نامزدشدن در جشــنوارة غنى پور بســيار اهميت دارد، ولى 
منتخب شدن در جشــنواره به عنوان برگزيده يا تقديرى اهميتى 
صدچندان دارد. همة مشكالتى كه دوستان دربارة اين جشنواره 
اشــاره كردند اين است كه چرا فالن اثر نامزد اين جشنواره است 
كه برمى گردد به موجودى ادبيات همان ســال. حرف اينها مثل 
اين مســئله اســت كه در انتخابات ها به شــوراى نگهبان خرده 
بگيرند كه فالن كس چرا نامزد شــده است. به هر حال قوانينى 
وجود دارد كه با توجه به آن، آدم ها با هر طيف و گرايشــى حائز 
شــرايط نامزدى مى شــوند. زمانى هم كه مى گويند چرا از فالن 
ناشر اثر انتخاب كرديد هم، ربطى به جشنواره ندارد. ناشر در هر 
صورت از وزارت ارشــاد مجوز دارد و كتاب در همين مملكت و 
با عبور از مجارى قانونى، مجوز گرفته اســت. صرف نامزد شدن 
دليلى بر انحراف نيســت، آن هم در عالم انديشــه و ادبيات. اين 
افــكار برگرفته از كم خوانى افراد اســت نه ســطح مطالعه آن ها 
و گونه اى داورى احساســى اســت نه منصفانــه. در همين دورة 
اخير در بخش انقالب اســالمى و دفاع مقــدس، داورانى داريم 
كه همــه دفاع مقدس يا بيش از نيمــى از جنگ را در جبهه ها 
بودند و چهره هايى هســتند كه شناخته شــده اند. گلعلى بابايى 
كه از چهره هاى شــاخص مستندنگارى جنگ است و مورد تفقد 
مقام معظم رهبرى هســتند و آثار شــاخصى دربارة شهدا دارند. 
على اصغر جعفريان از بچه هاى جبهه و جنگ اســت و از ابتداى 
انقالب در آموزش وپرورش و در كســوت معلمى، منشا خير و اثر 
و فعاليت هاى شــاخص بوده اســت. نبى بابايى كه در وادى هنر 
و ادبيات جزء اولين ها بود كه در شــماره اول «بچه هاى مسجد» 
داستان داشــت. ســال 58 در تئاتر «گندم هاى خونين» ايفاى 
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نقش كرده اســت. از نيروهاى مخلص سپاه و استاد دانشگاه امام 
حســين (ع) است. حال با حضور اين سه نفر اصيل، خدشه اى به 

انتخاب ها مى توان آورد؟
اتفاقاً من به عنوان دبير جشــنواره نه قرار اســت همه كتاب ها 
را بخوانم، نه فرصت آن را دارم و نه روال اين گونه اســت. كتاب ها 

توسط داوران مطالعه و بهترين هاى سال، نامزد مى شوند. 

زاهدى مطلق: شــما به عنوان دبير دائمي جشــنواره، 
نظرتان دربارة همدلى و همگرايى بچه هاى مسجد و داوران 

جشنواره چيست؟
ناصرى: همة اين دوســتان در فعاليت هاى مختلف فرهنگى 
منشاء اثر و داراى مســئوليت هاى مؤثرى هستند. ولى به عنوان 
عضوى از اين جمع، هيچ جمعى را مخلص تر، صادق تر، همدل تر 
و همگراتر از اين جمع نديدم و قابل مقايســه با جمع هايى كه تا 
به حال تجربه كرده ام نيستند. يعنى همان اتفاق بديعى كه اوايل 
انقالب در مســجد جواداالئمه افتاد، همان اتفاق با همان حس 
و حال و همراه با پختگى، ســعه صدر، سواد و تجربه هاى مختلف 
در حوزه هاى اجتماعى كه به اين جمع اضافه شده و در خدمت 
اين جريان اســت. اينكه اين آدم ها در نقاط مختلف كشــور در 
حوزه هاى فرهنگى پخش هســتند و در زمان برگزارى جشنواره 
در يك نقطه متمركز مى شــوند و فعاليت مى كنند نشــان اين 
اســت كه يك جمع بى بديل با يك همدلــى بى نظير دارند كار 
را دنبــال مى كنند. مــن نمونة اين چنينى ســراغ ندارم. به طور 
طبيعى، به غير از خلوص، ارتباط با شــهيد و معنويت، هيچ چيز 

نمى تواند يك جمع را اين گونه منسجم كند.

كه  مى دانيم  مــا  البته  مطلق:  زاهدى 
شــما به طور جدى كتاب ها را دســت كم 
كتاب هايى كه به مرحله نامزدى مى رسند، 
دقيق مى خوانيد و نظر خودتان را در حدى 
كه ورود به حوزة داورى نشود، مى دهيد و 
كمك فكرى داوران هستيد؛ اما با اين همه، 
لطفًا جمع بندى خودتان را دربارة آثار مورد 

داورى امسال بفرماييد.

ناصري: برآيند جلسات و جمع بندى اظهارات 
داوران دربارة آثار منتشــر شده سال 94 در حوزة 
رمان بزرگسال چندان مطلوب نبود و از حيث فنى 
و محتوايى مصداقي براى افتخار نداشت. برعكس در 
حوزة انقالب و دفاع مقدس كتاب هاى بسيار خوبى 
داشــتيم و به قول يكى از دوستان، اگر كتاب هاى 
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بخش انقالب و دفاع مقــدس و رمان آزاد در يك 
شــاخه در نظر گرفته مى شــد، كتاب هاى حوزة 
انقالب و جنگ در بخش مضمون، گوى سبقت را 
مى ربود كه بسيار ارزشمند است و نشان مى دهد 
كه افراد با طيف هاى مختلف در اين حوزه مشغول 
كار هستند. در حوزة نوجوان، كار در حد طبيعى و 
معقول بوده و در مجموع روند روبه رشدى داشته، 
ولى امسال و ســال قبل تفاوت چندانى نداشته. 

در زمينة كودك و خردســال، به نظر مى رسد كه 
مجموعاً بخش خردســال در زمينة داستان، رشد 
قابل مالحظه اى داشــته، ولى در بخش داســتان 
كودك اگر جمع هاى نويســندگان كودك بيشتر 
با هم باشــند ـ مانند همين اتفاقى كه در بخش 
خردسال انجام مى شودـ  و موضوع داستان كودك 

تازه باشد اتفاق جديدى در اين زمينه روى خواهد داد.

محمدعلي قربانى: آيا امسال تغييرى در بخش داستان 
انقالب و دفاع مقدس روى داده كه دو دســته نامزد اعالم 

شده است؟ 
ناصري: خير، ما اين شــاخه را يكى مى بينيم و سليقه داوران 

امسال در اعالم نامزدها به اين صورت بوده است.

قربانى: در يكى از جلســات مصطفي خرامان گفت كه 
نويســندگان جوان كم هستند و در بخش تربيت نويسنده 
مشكل داريم و اساساً نامزد ها در سال هاى اخير نشان عمومًا 
از مرز 50 سالگى رد شده اند. آيا امسال هم به همين صورت 

است؟
ناصري: اين آفتى اســت كه در كل كشــور وجــود دارد و در 
ســال هاى اخير شــاهد آن بوديم. همان طور كه در بخش كودك 
كه  اى كاش جمعشــان جمع شود همين است. در بخش خردسال 
شــاهد هســتيم كه همدلي و اتفاق نظر نويسندگان اين حوزه در 
برگزاري جلســات هفتگي، بركات زيادي داشــته است. اين اتفاق 
قبًال در همة حوزه ها انجام مى شــد. قبًال در حوزه كودك و نوجوان 
كيهان بچه ها را داشــتيم، سروش نوجوان را داشتيم، حوزه هنرى 
بود، كانون پرورش فكرى بود و مجالت رشد. بستر ارائه مطالبشان 
اول از اينجا بود. فعاليت بخش داســتان بعضى ناشران زياد بود كه 
همين االن هم بعضى ناشــران انجام مى دهند. يكى از جاهايى كه 
عمدتاً روى داســتان بزرگســال فعال بود، همين جلسات مسجد 
جواداالئمه(ع) بود، بدون تشــكيالت و حمايت خاص. جلسات سه 
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شــنبه هاى حوزه هنرى. وقتى اين گونه جلسات نباشد كه مسائل 
بيان شود، داستان هايشان خوانده شود، نويسنده ها گفت وگو كنند 
و كتاب و جريانات نقد شــود، كارهاي ماندگار خلق نمي شود. اين 
روحيه اميرحســين فردى بى نظير بود كه هرجا كه مى رفت سعى 
مى كرد يك عده از جوانان را همراه كند. البته شــنيده ام كه بنياد 
شعر و ادبيات داســتانى در حال فعاليت در اين زمينه است كه با 
بهره گيرى از نويسندگان پيشكسوت و برگزارى دوره هاى حضورى 
و مجازى، نويســندگان مستعد و جوان كشور را آموزش مى دهد و 

اميدوارم نتيجه اين فعاليت ها را در سال هاى آينده شاهد باشيم.

قربانى: سال گذشته عنوان شد كه تصميم گرفته شده، 
امكان حضور داورانى غير از اعضاى شــوراى نويسندگان 
مسجد جواد االئمه(ع) هم ميسر شود، ولى امسال چرا در 

تركيب داورى استفاده نشده؟

ناصري: بله، به همين صورت اســت، يعني 
امكان اســتفاده از حضور داوراني غير از شورا هم 
وجــود دارد. ولى از آنجا كه كار داورى پرزحمت 
اســت و از طرفــى غيرمادى و معنوى اســت و 
ان شاءاهللا اجر اخروى خواهد داشت و با توجه به 
توانايي موجود و اعالم اعضا امســال هم از خود 
شورا استفاده شده اســت. ضمناً مرام نامه با اين 
نگاه تنظيم شــده است كه براى آيندگان و نسل 

بعدى شورا هم قابل استفاده باشد.

خيلى  ناصرى،  جنــاب  مطلق:  زاهدى 
ممنونيم كه اين فرصت فراهم شد تا بتوانيم 
بخشى از ديدگاه هاى بچه هاى مسجد را به 

نسل جوانى كه سؤال دارد، منتقل كنيم. 
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گفت وگو
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محمودي نورآبادي از نگاه خودش
محمد محمودی نورآبادی هستم. متولد اولين روز از آذر ۱۳۴۹ در 
روستای مهرنجان شهرستان ممسنی از توابع فارس... (باخنده) 
يک زن و چهار فرزند دارم. عاشق بچه هايم هستم. بيست سال 
در سپاه شاغل بوده ام و سال ۸۵ به خاطر عالقه شديد به نوشتن 
خود را بازنشسته کردم. تا به امروز ۲۰ اثر نوشته ام که بيشتر با 
موضوع دفاع مقدس است. سه اثر با موضوع انقالب دارم و يک 
اثر با موضوع سوريه. تازه ترين کاری که دارم می نويسم، زندگی 
دو برادر شــهيدم است. عبدالرسول معلمی که در دفاع مقدس 
شهيد شد و آقا ستار، سرداری که ۱۶ آذر سال قبل در سوريه و 

در دفاع از حرم بی بی حضرت زينب به آرزوی خود رسيد.

 اگر ممکن اســت ابتدا چکيدة داستان خنده زار را بگوييد 
اساسًا چگونه شکل گرفت و  دورة جنينی آن در ذهن شما چه 

مراحلی را طی کرد تا متولد شد؟
 نوشتن داستان خنده زار از مدت ها بخشی از دغدغة ذهنی من بود. 
امــا در طول ايامی که با صفحه فرهنگ و هنر کيهــان کار می کردم، با 

محمدعلی قربانی
ش خ نگا از ا آ ن

محمدعلی قربانی

لبخند  زارستان!لبخند  زارستان!
پاي صحبت محمد محمودی نورآبادی، 
نويسندة رمان «خنده زار»، کتاب سال 

جشنوارة شهيد غنی پور
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زنده ياد اميرحسين فردی آشنا شــدم. ايشان بسيار عالقه مند بودند که 
بنــده در اين حوزه ورود کرده و کاری بکنم. الحمدهللا اين اتفاق که افتاد، 
اميرآقا خيلی خوشحال بود. مخصوصًا که داستان روح روستايی داشت. او 

خود نيز در دامن سبالن بزرگ شده بود.
طرح داســتان خنده زار هم ماجرای گم شــدن يکی از افراد پاســگاه 
ژاندارمری روستای زارستان است که به دنبال آن وقتی پسر بچه ای به نام 
عيسی می خواهد نزد پدرش برود که در طويله مشغول کاری است، با در 
بسته مواجه می شود و به دنبال آن از شکاف در که نگاه می کند، می بيند 
پدرش در حال کندن خاک و پهن های کف طويله اســت و به دنبال آن 

متوجه دفن کردن چيزی در آنجا می شود.
اين موضوع ذهن بچه را درگير می کند و به دنبال آن شــايعة گم شدن 
گروهبان پاســگاه هم سر زبان ها می افتد. چند روز بعد عيسی در انباری 
طويله دنبال پيدا کردن تلة موش است اما يک کاله نقاب دار پيدا می کند 
و همين کاله منجر به شروع ماجراهای بعد می شود. ماجرايی که منجر به 

دستگير شدن رستم پدر عيسی و زندانی شدن او می شود... .

 چرا روستا؟ چرا ايل؟ چه شــد که بستر روستا را انتخاب 
کرديد؟

 خوب بنده فرزند روســتا و ســياه چادر بوده ام. در قشالق روستا و 
ييالق ايل زندگی کرده ام. زاد و بوم خودم را بيشتر از فضاها و مکان های 
ديگر می شناسم. با خرده فرهنگ های اين ديار عجين و آميخته ام. به نظر 
حيف و بلکه زشــت باشد آدم نان در سفرة خودش باشد و از ديگران نان 

قرضی بگيرد.

 شخصيت عيسی و ننه جواهر از کجا آمدند؟
 عيســی نماد يکی از سربازان کوچک امام خوبی هاست. سربازی که 
قرار است در آينده بار سنگين مواجهة با دشمنان دين و وطن و انقالبش 
را به دوش بکشد. راســتش برای شخصيت پردازی ايشان از مشاهدات و 

حس و حال و  تجربيات شخصی خودم وام گرفتم.
مثًال آن فصل هايی که عيســی به همراه پدر وارد شــهر می شود، حال 
هوای خودم در اولين ســفر به شــيراز و آن هم سال ۵۶ است. از طرفی 

تالشم اين بودکه اسامی شخصيت ها يک طرفه نباشد. 
دوست داشتم شخصيت های داستانم در خدمت اين 
انديشــه باشــند که دين و مذهبم برای پيامبران و 
بزرگان ديگر اديان ارزش وااليی قائل اســت. يا همان 
شخصيت رستم نيز نماينده و نشانی از هويت ملی در 
داستان خنده زار است. غالمرضا نيز می آيد اين پازل 
را تکميل می کند، اما شخصيت ننه جواهر می خواهد 

جواهری در صدف و در مرکز قصة خنده زار باشد.
اعتقاد دارم که تشــکيل جامعة ســالم با زن سالم 
قابل دست يافتن باشد. اگر زن سالم نباشد، اگر زن با 
اخالق و با همت نباشــد، رستم ها و غالمرضاها شکل 
نخواهند گرفت. شهامت و حريت فرزند در درجة اول 
مديون نگرش و شــخصيت مادر خانواده اســت. پدر 

عيسی نماد يکی از 
سربازان کوچک امام 
خوبی هاست. سربازی 

که قرار است در آينده 
بار سنگين مواجهة با 
دشمنان دين و وطن 
و انقالبش را به دوش 

بکشد
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مدير اســت، اما در خانواده کمتر حضور دارد مادر 
اما مــداوم اين بار را به دوش می کشــد. ای کاش 
شــرايطی پيش می آمد که حقوق يک زن خانه دار 
کمتر از منشــی شرکت  و فالن اداره نبود تا شاهد 
رشد کودکان بی احســاس و بی انگيزه نمی شديم! 
ای کاش يکی روی شــخصيت اوباش ها و معتادها 
و ولگردهاي خيابانی کار می کرد تا متوجه می شد 
چه تعداد و چه درصد بااليی از اين جماعت چون از 
محبت مادری بی بهره بوده اند، در بازار و خيابان رها 

شده و پرسه می زنند!

 چرا اسم رمان را خنده زار گذاشتيد؟
 زارســتان روستايی اســت که داستان در آن 
جريان دارد. مردم زارستان با خنده و لبخند بيگانه 
شده اند. آن ها در زير ظلم و شالق ژاندارم ها بی تاب 
شده اند. انقالب که پيروز می شود، لبخند ديگر بار 
به سراغ زارستان می آيد. زارستان پايان خوشی پيدا 

می کند. پايانی پر از اميد و لبخند. لبخندی به پيشــواز انقالب برای جدا 
شدن از قرن ها زار زيستن و تازيانه خوردن و تحقير شدن.

 سهم تجربة زيستة شما در اين داستان چقدر است؟
 فکر کنم خيلی زياد. آن قدر که سهم شخصيتی قهرمان قصه يعنی 
عيسی، سهم خودم شــد. هنوز هم که حال و هوای ترس از ژاندارم های 
روســتا را در ذهن و خيال مرور می کنم، وحشــتی ناخواسته سراپايم را 
می گيرد. بزرگ ترها گاهی برای اينکه ما را بترسانند، عنوان امنيه را به کار 
می بردنــد. اين عنوان وقتی در کنــار عنوان هايی چون جن و ديو و غول 
و ديگر عناوين خوفناک می آمد، وحشــتناک تر می شــد. وقتی به عينه 
رفتارشان را با بزرگ ترها می ديديم، باورمان می شد که امنيه همان ديو و 

غول های قصه های مادربزرگ ها هستند.

 آيا شخصيت ها و حوادث اين داســتان ما به ازای بيرونی 
دارند؟

 فکر کنم پاســخ را در خالل پرسش های قبل داده باشم. ما به ازای 
بيرونی از اين جهت که روســتايی به نام زارستان وجود داشته باشد و يا 
شخصيتی واقعی به نام عيســی و يا رستم و جواهر... خير ولی تجسمی 
عينی از آن ها بله واقعًا فراوان داشتيم. مثالً  جسارت و شهامت مادربزرگ  

پدری ام در شکل گيری شخصيت ننه جواهر بی تأثير نبود.

 برای معرفی فرهنگ ها و ارزش های اخالقی و بومی در قالب 
داستان چه بايد کرد و چه نبايد کرد؟

 يک ســری از ارزش هــا و ضدارزش  ها تغيير ناپذيرند. شــهامت و 
شجاعت و گذشت و کمک به هم نوع و... هميشه ارزشمند بوده و هستند. 
و يا ريا و ربا و دزدی و قتل و... هميشه ناپسند بوده و هستند. بايد توجه 
کرد که چه آســيب هايی وجود دارد که گاهی يک ضدارزش می خواهد 
خودش را بزک کند و ارزش قلمداد شــود؟ مثًال حجب و حيا در گذشته 
بيش از امروز ارزش خواســتة ملت ها بوده، حال چرا انديشه ای آن هم از 
خروجی جريان های به اصطالح روشــنفکر تــالش دارد حجب و حيا را 
نشانة عقب ماندگی و برهنگی را نشانة ترقی و پيشرفت قلمداد کنند. آيا 
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انسان های نخستين که لخت مادرزاد زندگی می کردند، مترقی بودند؟ و 
آيا تمدنی که لباس را کشــف کرد، خرافی و جاهل به حقوق شهروندی 

بود؟
فکر کنم نويســنده می تواند باورهای زالل را از دل جامعة قديم بيرون 
بکشــد و با گرفتن غبار خرافه از آيينة باورهای ارزشمند، در پی احيای 

آن ارزش ها برآيد.

 دربارة انتخاب اين رمان به عنوان اثر برگزيدة جشــنوارة 
شهيد حبيب غنی پور چه حس و نظری داريد؟

 اين رمان در چهار جشــنواره مختلف ديده شد که جشنوارة حبيب 
عزيز يکی از آن ها بود. جشــنوارة حبيب اما حس و حال خودش را دارد. 
احســاس نويسنده بودن حبيب و شــهيد بودن و خاستگاه مسجدی اش 
حال و هوای خاص خودش را دارد. مخصوصًا وقتی جشنواره در مسجد و 
به دور از تکلف های خاص جشنواره های امروزی اتفاق می افتد، اين حس 
عزيزتر می نمايد. صادقانه بگويم که نگاهم به جشنوارة ادبی حبيب کامًال 
متفاوت اســت. حبيب نمی خواهد جشنواره اش در خدمت فالن چهره و 
فالن مسئول باشــد. نمی خواهد چهار سال به اين طيف و چهار سال به 
طيــف ديگر حال بدهد. حبيب فقط حال و هوای ادبيات را دارد؛ ادبيات 

متعهد به انسانيت و ارزش های انسانی و الهی. 

 چرا قالب طنز را انتخاب کرديد؟ و به نظر شــما داستان و 
رمان طنز واجد کدام ويژگی هاست؟

 من طنــز را از واقعيت جدا نمی دانم. برای همين اســت که کاری 
مجزای از واقعيت هنوز ننوشته ام. در طول روز برای ما که زندگی واقعی 
و جدی داريم، طنز و واقعيت در کنار هم اتفاق می افتد. اين طور نيســت 
که يک روز طنز باشد و يک روز نباشد. بنابراين در همة  آثارم تالش کردم 

اين دو را از هم جدا نکنم. خنده زار نيز اين چنين است.

 سبک خود را در نوشتن اين رمان چگونه ارزيابی می کنيد؟
 در ظاهر ساده و قابل لمس برای خواننده. تالش کردم خودم باشم. 
يک روستايی ســاده و صميمی که حرف های عميق و دقيق و ظريف را 

واضح و ســاده و به دور از بازی با واژه ها با مخاطب در 
ميان بگذارم.

 مهم ترين دليل نوشته شدن اين اثر توسط 
شما چيست؟

 احساســم اين بود که نقش روستاها و عشاير در 
ادبيات انقالب ديده نشده است. دوست داشتم در اين 

وادی ادای دينی کرده باشم.

 مخاطب اثر شما کدام گروه سنی است؟ آيا 
سخن خاصی برای آن ها داريد؟

 ظاهراً قرار اســت بزرگ ترها بخوانند، ولی خودم 
قبول ندارم. به نظرم در بيشتر مواقع نمی شود کوچک 
و بزرگــی قائل بود. می شــود بزرگ ترهــا بخوانند و 
کودکی خود را تصور و ترسيم کنند. و يا نوجوان ها با 
عيسی و خانواده اش همراه شوند. در اين خصوص هم 
مثــل همان موضوع طنز و واقعيت باور خودم را دارم. 
البتــه با يک تبصره. چون در برخی مواقع که موضوع 
خاص و يا مثًال شرايطی جنسی و... پيش می آيد، قطعًا 

نمی شود رمان بزرگ سال و نوجوان يکی باشد.

 سخن آخر شما؟
 فکر کنم گفتنی ها را در حد بضاعت خود گفتيم. 
خوب اســت که ياد کنم از بزرگ منــش مرد ادبيات 
انقالب که بر پيشانی خنده زار هم نوشتم: برای فردی 

که امير ادبيات انقالب بود.
او به معنی واقعی کلمه انسان بود. سرشار از عاطفه 
و احساس. زندگی در پايتخت، او را از منش روستايی 
خودش جدا نکــرده بود. روح ايلــی اش را به دنيای 
وحشی دود و آهن نفروخته بود. تواضع داشت. عاشق 

کارش بود. روحش شاد ان شاءاهللا. 

 اين رمان در چهار 
جشنواره مختلف 

ديده شد که جشنوارة 
حبيب عزيز يکی از 
آن ها بود. جشنوارة 

حبيب اما حس و حال 
خودش را دارد
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حبيب يوسف زادهحبيب يوسف زاده

گشتى در روزهاى گشتى در روزهاى 
جنگ با «بچه هاى جنگ با «بچه هاى 

كشتى رافائل»كشتى رافائل»
در گپ و گفتي با  محمدرضا مرزوقى

اشاره
ســال گذشــته، محمدرضا مرزوقى با قلم جذاب و تخيل 
شــيرين خود دل به دريا زد و يك كشتى غول پيكر در حد 
تايتانيك را از عمق آب هاى ساحلى بوشهر بيرون كشيد تا 
اين بار در درياى داســتان به حياتش ادامه دهد. او با اين 
كشتى خارق العاده سفرى خيال انگيز به ايام پرتالطم جنگ 
تحميلى ترتيب داد و سرانجام با جلب نظر داوران جشنوارة 
شهيد حبيب غنى پور، به عنوان اثر برگزيده در بخش رمان 
نوجوان، در ســاحل زيباى ادبيات داستانى كشورمان لنگر 
انداخت. ايــن موفقيت را بهانه كرده ايم تا با وى به گفت وگو 

بنشينيم.
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 اجازه دهيد از خودتان شروع کنيم. از تجربه های زندگيتان 
که دســتمايه داســتان های شما شده اند و می شــوند، از نام 
خانوادگی تان و اينکه «مرزوقــی» از کجا آمده و به چه معنی 
است؟ از روزهای کودکی و مدرسه، از اولين گام  هايتان در عرصة 

قلم و آنچه سبب گرايش شما به ادبيات داستانی شده است.
 مرزوقی يعنی رزق و روزی داده شــده. يک بار پدرم داستانی تعريف 
کرد که برای ما بچه ها خيلی جذاب بود. البته ما بچه های سی چهل ساله. 
کاش پدر مادرها می دانستند که بعضی خاطرات شان چقدر برای ما بچه ها 
جذاب و شــنيدنی است و با صبر و حوصلة بيشتری اين خاطرات را نقل 
می کردند. نام خانوادگی ما تا قبل از جنگ جهانی دوم الوری بوده. «الور» 
منطقه ای کوچک در استان بوشهر است. پدربزرگم و برادرش آن زمان در 
نيروی دريايی خدمت می کرده اند. عموی پدرم با شيخ جزيره کيش، که 
در آن دوره ِجْيش ناميده می شده، دوستی نزديکی داشته و بسيار به آن 
جزيره رفت و آمد داشته. نام طايفة شيِخ جزيره، «مرزوقی» بوده که حاال 
هم در بعضی کشورهای حاشــية خليج فارس اين فاميلی پيدا می شود. 
فکر می کنم به خاندان آل عصفور مربوط بوده اند که اطالعاتی در اينترنت 
از آن ها ديده ام. حتی بيست ســال پيش که به جزيره کيش رفته بودم، 
يادم اســت وقتی در بازار سنتی کيش با فروشنده ای صحبت می کردم و 
فهميد که فاميلی من مرزوقی اســت درباره اصل و نسبم پرسيد و خيلی 
کنجکاو بود بداند من اصالتًا اهل کجا هستم. به هر حال دوره  ای بوده که 
بحث جدايی بحرين از ايران پيش آمده بوده. شيخ کيش وقتی احساس 
خطر کرده که ممکن اســت کيش را هم از ايــران جدا کنند، از عموی 
پدرم می خواهد برای اينکه بتوانند در ايران وابستگانی داشته باشند او هم 
فاميــل الوری را با مرزوقی عوض کند. به اين اميد که اگر روزی کيش از 
ايران جدا شد ارتباط شان با ايران قطع نشود. به هر حال عموی پدرم اين 
کار را می کند و نام خانوادگی ما از الوری به مرزوقی عوض می شود. البته 
بايد بگويم که بخشــی از خانواده پدری من ساکن بحرين هستند. يعنی 
هر دو عمة پدرم در بحرين زندگی می کردند. بچه ها و نوه ها و نتيجه های 
زيادی از آن ها مانده که ساکن آن جا هستند. هرچند اين فاميلی ديگر در 
بحرين وجود ندارد. چون شناســنامه را در آن جا طبق نام پدر نامگذاری 
می کنند. اما پدرم خاطرات زيادی از کودکی اش در بحرين دارد. هميشه 

دوست داشــتم يک بار هم که شده بحرين را ببينم. 
حيف که هنوز پيش نيامده.

اما دربارة داســتان های زندگی... خــب بايد بگويم 
من هم مثل شــما و خيلی از هم نســالنم متأسفانه 
کودکی ام با جنگی ناخواســته گره خــورد. کًال هيچ 
کودکی طالب جنگ نيست و جنگ برای همة بچه ها 
اتفاقی ناخواسته است. اما همانطور که گفته اند آدمی 
چاره ساز است و می تواند از هر حادثة ناگوار زندگی اش 
يک امتياز مثبت برای خودش کســب کند. خاطرات 
کودکی من هم که با جنگ هشت ساله گره خورده، به 
دستمايه ای برای داستان های امروزم تبديل شده اند. 
طبعــًا در اين ميان آدم هايی را که می ديدم و با آن ها 
زندگی می كردم هم خود به وسيله ای برای پروراندن 
داستان هايم تبديل شده اند. مثًال پدرم با ايده آل گرايی 
لجوجانه اش، يا مادرم که واقعًا ستون خانه ای شد که 
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هر بار می توانســت فرو بريزد. خوشبختانه من مادر 
منحصر به فردی دارم. حتی حاال در هشــتاد سالگی 
هم می تواند و اين قدرت را دارد که ما را مثل سماعی 
که موالنا وصف می کند دور ستون خودش به گردش 
دربياورد. در بدترين شــرايط، سخت ترين جنگ ها و 
مهيب ترين طوفان ها هم وجود کسی مثل مادرم باعث 
می شد آب در دل ما تکان نخورد. مسلمًا سختی بود. 
نداشتن حداقل ترين ها... تبعيض ها... تحقيرها... همه 
بود. خصوصًا با شــروع جنگ که ما جنگ زده شديم 
و از آبادان به بوشــهر آمديم. اما من به آن طرف کفة 
ترازو هم نگاه می کنم و می بينم مادرم بود، پدرم بود. 
خانواده ای شلوغ که به هر حال همه کنار هم بوديم. 
مادرم گاهی معجزه می کرد و از هيچ، چيزی به وجود 
می آورد که در خانه ای کــه گاهی وقت ها هيچ چيز 
نبود، بوی زندگی را احســاس کنيم. بعد هم ارتباط 
مستقيم با جنگ در آبادان و جنگ زده شدن و از آن 
طرف رفتن به شهری مثل بوشهر که شهر اجدادی ام 
بــود، باعث شــد در همــان ســال های اول زندگی 
آن قدر مواد اوليه ذخيره داشــته باشم که بعدها برای 

داستان هايم موضوع و شخصيت و حادثه کم نياورم.
من از چهار ســالگی که جنگ شروع شد تا چهارده 
ســالگی ام يعنی سال ۶۹ در بوشهر زندگی کردم. در 
کوچه هايــی که هنوز هم کمی رنگ و بو و عطر هزار 
و يک شــب را با خودشان دارند. آن روزها اين عطر و 
بو هنوز هم بيشــتر بود. در کنارمان دريايی بود پر از 
ناوهای جنگی و آســمانی که در سال های اول جنگ 
هميشه پر از اف۱۴ و فانتوم بودو شب هايی که به هول 
و هراس حمله هوايی می گذشت. دبستان و راهنمايی 
را در بوشهر رفتم و يادم است تمام سال های آغازين 
دبستان به اين گذشت که با ديگر همکالسی ها فرق 
داشتيم. ما جنگ زده بوديم. حس خوبی نبود. نگاه ها 

به ما فرق می کرد. حتی وقتی از راه دوســتی بــه ما نگاه می کردند فکر 
می کرديم بخشــی از اتفاقی که برای مان افتاده در آن لحاظ شده است. 
اينکه ما جنگزده هســتيم و همه هســت و نيست مان را جايی ديگر، در 
شهری ديگر پشت سر گذاشته ايم. تلخ بود. اما بزرگ تر که شدم و توانستم 
بنويسم فهميدم که از همين تلخی ها هم می شود حوادثی شيرين ساخت. 
شايد باورتان نشــود اما گاهی هوس می کنم به همان سال های دردناک 
برگردم. ســال هايی که جنگ بود، فقر بود، اما مــادرم روی پا بود. پدرم 

جوان بود و ما بچه هايی بوديم که الاقل دل ِ خوشی داشتيم. 
هنــوز به موســيقی های آن دوران که گوش می دهــم، نيروی تازه ای 
برای نوشــتن می گيرم. يا برنامه های تلويزيونی و هرچه که به آن روزها 
برمی گردد. با تمام آن تلخی ها ما زندگی شــيرينی داشتيم. البته حرفم 
به اين معنی نيســت که فقط از آن روزها می نويسم. خيلی کارهای من 
هيچ ربطی به خاطراتم ندارد. فقط خودم می دانم وقتی در سری مجموعة 
نقاشــان معروف جهان که دارم می نويسم چقدر از شخصيت مادربزرگم 
مايه گرفته ام يا اگر از جنگ های داخلی اسپانيا می نويسم چقدر نگاهم به 

جنگی است که در کودکی تجربه کرده ام.
من نوشــتن را درســت از سال ۶۹ و بعد از برگشــتن به آبادان شروع 
کردم. دو سال از پايان جنگ می گذشت و شهر تازه داشت آمادة زندگی 
می شد. يادم است کتاب ها و مجله هايی که در بيغوله ای که به جای خانه 
برايمان مانده بود پيدا کردم خيلی به من کمک کرد که با ادبيات معاصر 

آشنا شوم.
من هنوز شعر نو ايران را نمی شناختم. در کتاب های درسی هم اشاره ای 
به آن نشده بود. شعرهای سپيد شاملو را می خواندم و می ديدم زيباست 
اما برايم عجيب بود که شــعر می تواند بيت و مصرع و قافيه نداشته باشد 
و باز هم شــعر باشد. يادم اســت توی کتاب هايی که در خانه مانده بود 
کتاب «جاودانه فروغ فرخزاد» را پيدا کردم که مرا با بســياری از شاعران 
و نويســندگان نام آشنای ايران آشنا کرد. شايد در مدت يک سال پنج يا 
شش بار اين کتاب را از اول تا آخر خواندم. بعدها با بعضی شخصيت هايی 

که در اين کتاب مطلب نوشته بودند از نزديک آشنا شدم. 
کتاب هــای ديگری هم بودند. آبادان برايم شــهری بود پر از کتاب که 
از ميــان خرت و پرت هايی کــه از خرابه ها مانده بــود پيدا می کرديم. 
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کتاب هايی که بی واسطه به  دست مان می رسيد و همه را يک جا 
می بلعيدم. شــعارهای روی ديوارها کــه هنوز مانده بودند و 

کســی وقت نکرده بود آن ها را پــاک کند يا رنگ بزند، 
تصاويــر و تصورات روشــنی از روزهای اول انقالب و 

جنگ به من می داد. زندگی در آن شرايط سخت 
اســت می دانم، اما اگر از اين سختی ها بشود 

مواد خام براي نوشــته پيدا كني، به تمام 
اگر در شــرايط ســختي اش مي ارزد. نمي دانم... شايد 

چيزهاي ديگري مي نوشــتم. ديگري زندگي كرده بودم حتمًا از 
نويســنده بودن نياز نيســت حتمًا منظورم اين اســت كــه براي 

باشي. مهم اين است كه آدم از همين اين شــرايط را تجربه كرده 
بکشد که بعدها بتواند به وجودشان دلگرم ســختي ها چيزی بيرون 

روزها بود که شــعر گفتن را شروع کردم. به باشــد. به هر حال از همان 
می ســرودم و همه هم عاشقانه. البد اقتضاي سن رسم شــعرای دهه سی دوبيتی 

حتي حاال كه نگاه شان مي كنم برايم جالب هستند.هم بوده. مشــكل وزن هم داشــتند اما 
احساسات معصوم بچه ای پشتشان خوابيده که تالش دارد گاهی از خواندن شــان خنده ام می گيرد. اما 

داشتيم می پرداخت. هرچند مشکالت آن قدر معاصر بودند که کاری بکند. بخشی از اين شعرها هم به مشکالتی که 
تجربه کردم. معلمی نداشتم. خودم ذره ذره تجربه می کردم. حتی در دوبيتی نمی گنجيد و الجرم شــکل و شمايل شعر نو را 

معلم هايمان هم با مقوله شعر نو چندان آشنايی نداشتند. سخت بود اما به تجربه کردنش می ارزيد. الاقل بکر بود و در نوع خودش 
دست اول. بعدها از راه دور با نشريه سروش نوجوان همکاری کردم. اولين داستانم که «خرچنگ» نام داشت در اين مجلة خوِب 

آن روزها چاپ شد.

 لطفًا ضمن مرور خالصه داستان- که شنيدنش از زبان شما خوش تر است- بفرماييد اين تايتانيک خيال انگيز 
از کجا سر و کله اش در سواحل بوشهر پيدا شد و چگونه در جهاِن داستان شما پهلو گرفت؟

 ايران کشتی رافائل را سال ۵۶ از ايتاليا خريد. همراه خواهر دوقلويش ميکالنژ که کمی از آن کوچک تر بود. هنوز نفهميده ام 
چرا به دو کشتی با اسم مردانه عنوان دوخواهر داده اند. ايران به قيمت بسيار پايينی اين کشتی ها را خريد. 

گويا ايتاليا که بحران اقتصادی داشــته از پس نگهداری اين دو کشــتی برنمی آمده و ايران هم مشــتری خوبی بوده و آن ها را 
می خرد. رافائل همراه پنجاه خدمه اش به بوشــهر می آيد و ميکالنژ به بندرعباس گســيل می شود. رافائل آن قدر بزرگ بوده که 
عبورش از تنگة هرمز به ســختی انجام شده بوده. وقتی رافائل به ســواحل بوشهر نزديک می شود، مردم با ديدنش غرق حيرت 
می شــوند. می خواســتند بدانند اين غول سپيد که آرام و پرغرور روی آب ها می خراميده و به سمت ساحل می آمده، چه رازهايی 

در دل خود داشته.
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رافائل درست در اسکله ای پهلو گرفته بود که  کنار 
خانــة ما بــود. يعنی اگر روی پشــت بامی دو طبقه 
می رفتيم می توانستيم رافائل را ببينيم. خودش زيبا 
بود. اما شــگفتی رافائل به خاطــر تعريف هايی بود 
که مــردم از آن می کردند. فکر کنــم مردم جنوب 
قصه سازهای قهاری هســتند. منظورم در نقل قصه 
اســت. البته اگر عکس هايی که از رافائل مانده و در 
اينترنت هم به وفور يافت می شود را ببينيد متوجه 
می شويد که چندان قصه سازی هم نبوده. رافائل به 
بزرگــی تايتانيکی بودکه بعدها با فيلم «تايتانيک» 
با آن آشــنا شــديم. اما در کودکِی قحطی زدة من 
مهــم اين بود که بتوانم وارد اين کشــتی شــوم و 
ازتمام شــکالت هايی که تعريف شــان را شــنيده 
بــودم بخورم. يــا نوشــابه ها و خوردنی های ديگر. 
کرد.  موتورسواری  می شــود  کشتی  می گفتندتوی 
بعدها طی تحقيقاتم متوجه شــدم حتی پيســت 
ماشين ســواری و رالی دارد. خيلی چيزهای ديگر 
که بوشــهر کوچک آن روزها اصًال نداشت. برای ما 
بچه ها مثــل خواب و خيال بود. انــگار کنار محلة  
کوچــک و قديمی مان مدرن ترين امکانات دنيا قرار 
گرفته باشد، طبيعی اســت که دوست داشتيم آن 
را از نزديــک تجربه کنيــم. آرزوی خيلی از ما اين 
بود که بتوانيم توی کشــتی را ببينيم. رستوران ها 
و ســالن بولينگ و ســينما و تئاترش را از نزديک 
ببينيــم و آن جــا بــازی کنيــم. فکــر می کرديم 
خوشمزه ترين بستنی را می شود توی کشتی رافائل 
خــورد. واقعيت البته چيز ديگری بود. همان روزها 
که من عاشــق رافائل بودم مــوش تمام موتورخانة 
کشــتی را برداشته بود. کشتی خوابگاه دانشجويان 
نيروی دريايی شــده بود. با وجود اين هنوز سالن 
ســينما و هفت اســتخر خالی از آب سر جای شان 

بودند. از همه مهم تر خود کشــتی بود که با آن اندام ستبر و سفيدش 
روی دريا برای مان خودنمايی می کرد. خيلی چيزهای ديگر که آرزوی 
ما بچه ها بود. طبعًا عاشق کشتی رافائل می شديم. بعد ناگهان يک روز 

خبر رسيد که کشتی ديگر نيست.
يعنی بود اما دو موشک دو حفرة بزرگ در آن ايجاد کرده بود و حسابی 
زمين گير شده بود. بعدها کشتی را جابه جا کردند تا راه عبور و مرور باقی 
کشتی ها باز شود. ولی متأسفانه رافائل به دليل برخورد با يک کشتی باربری 
کًال زير آب رفت. راســتش رافائل بيش از آنکه قربانی جنگ شود، قربانی 
مديريت غلط مديرانی شــد که تصميم های نابه جايی درباره اش گرفتند. 
مردم بوشــهر و خيلی از جنوبی ها از اين دو کشتی خاطرات زيادی دارند. 
هنوز وقتی به ســاحل بوشهر بروی می بينی که رستوران و فست فودهای 
زيادی هستند که به نام رافائل نامگذاری شده اند. رافائل بخشی از گذشته 
و خاطرات اين مردم شــده. يادم اســت وقتی می خواستيم به آن قسمت 
خيابان ســاحلی برويم که به رافائل اشراف داشت، همه می گفتند «داريم 
می ريــم رافائل.» يعنی رافائل به محيط اطــراف خودش هويت داده بود. 
هويتی که متأســفانه زير آب رفت. با تمام خاطــرات خوبی که ما از آن 

داشتيم.
ايــن خاطرة تلخ در من ماند اما هميشــه می دانســتم باالخره روزی 
داستانی خواهم نوشــت که به اين کشتی ربط دارد. مثل دينی بود که 
انگار بايد ادايــش می کردم. تا اينکه فرصتی پيش آمد  و در طرح رمان 
نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از طرف آقای شاه آبادی 
دعوت به کار شدم و طرح بچه های کشتی رافائل را ارائه دادم. در کودکی 
هميشــه آرزو داشتم با چند تا از دوســتانم لنجی يا کشتی کوچکی را 
دزدکی سوار شويم و دور از چشم و نگاه هر بزرگ تری به دل دريا بزنيم. 
اين اتفاق هيچ وقت نيفتاد. آرزويی بود که مثل گردش در کشتی رافائل 
به دلم مانده بود. کتاب «بچه های کشتی رافائل» من را به هر دو آرزويم 
رســاند. اگر دقت کنيد حتی اسم کتاب را هم شبيه کارتون های جذاب 
کودکی ام انتخاب کرده ام. مثل «بچه های کوه آلپ» يا «بچه های مدرسه 
والت». اين انتخاب اسم هم تعمدی بود. می  خواستم نقبی به سال هايی 
زده باشــم که اگرچه سخت گذشت اما برای ما بچه های آن دوران پر از 

خاطرات شيرين است.
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 واقعيت و خيال هر کدام چه قدر در اين داستان سهم دارند؟
 فکر کنم کمی از جواب ســؤال را در گفته های قبلی داده باشــم. طبعًا کشتی 
رافائل و ماجرای کشتی واقعی است. جنگ هم که جای خود دارد. محله و مکان ها 
و لوکيشن های داســتان هم همه واقعی هستند. هنوز آرزو می کنم کاش بوشهری 
را که در داســتانم آورده ام به همان شــکل باقی مانده بود. متأسفانه بخش زيادی 
از بافت ســنتی بوشهر در اين سی ســال اخير نابود شد و جايش را ساختمان های 
بی قواره گرفت. اما شــخصيت «ممد» که خودم هســتم و اکبر برادرم واقعی است. 
باقی دوســتان هم به جز کوروش و آتوســا و خانواده اش همه واقعی هســتند. اما 
زندگی واقعی من بين کوروش و ممد نصف شد. ممد بخش بوشهری من و کوروش 

بخش آبادانی من اســت. من خودم را در اين داســتان بچه ای از بوشهر فرض کرده ام 
که ميزبان کوروش اســت که جنگ زده شــده اند و از آبادان آمده اند. با تمام جلوه های 
مدرن زندگی که طبعًا خاص اين شهر بوده در آن دوران. حادثه بمباران خارک و کمک 
بچه ها به زخمی ها ســاختگی اســت اما در واقعيت هم خارک به دليل سوق الجيشی 
بودن بســيار بمباران می شــد و هميشــه صحبت از اين بود که برای انتقال زخمی ها 
از خارک به بوشــهر آمبوالنس دريايی و هاورکرافت کم است. برای همين گاهی بعد 
از حمالت شــديد به مواضع خارک از لنج داران درخواست می شد که برای کمک به 
انتقال زخمی ها به خارک بروند. هرچند خود اين کار هم در آن شــرايط بحرانی کار 
چنــدان بی خطری نبود. من آرزوها و واقعيــات ضروری آن دوره را با هم آميختم تا 
به اين داســتان رسيدم. شايد باورتان نشود اما هنوز هم در آرزوهای کودکانه ام دلم 
می خواهد يک بار دور از چشــم بزرگ ترها با دوســتانی که برايم مهم هستند سوار 
يک کشــتی کوچک شويم و بزنيم به دل دريا. از آن درياهايی که سندباد به آن ها 
سفر می کرد. هنوز پر از فانتزی فرارم. گاهی از دست شرايط، گاهی از دست خودم.

 به زعم برخی منتقدين، داستان با شيب خيلی ماليمي به سمت اوج پيش 
می رود و به عبارتی فضاســازی مقدماتی آن طوالنی  شــده و دير وارد اصل ماجرا می شود. نظر خودتان در مورد 

ساختار اين داستان و بودجه بندی زمانی آن چيست؟
 ايــن موضــوع کامًال خودآگاه اتفاق افتاده. قصدم اين بود تا آن جا که امکان دارد مخاطب را با حال و هوا و فضای داســتان و 
شخصيت ها و مهم تر از همه خصوصيات ظاهری و جلوه های کشتی رافائل و از آن مهم تر آرزويی که شخصيت های داستان دربارة 
آن دارند آميخته کنم، بعد اتفاقی را که انتظارش نمی رود رو کنم. رافائل سرگذشت تراژيکی داشت. من تئاتر خوانده ام. می دانم برای 
رسيدن به نقطة اوج تراژدی بايد مقدمه چينی مفصلی داشته باشم که ضربة نهايی هرچه کوبنده تر باشد. ما اول شيفتة شخصيت 
آنتيگونه و از خودگذشتگی او می شويم، بعد با مرگ غم نگيزش مواجه می شويم. در خود کتاب هم ممد اشاره می کند که رافائل را که 

دارند؟ سهم
داده باشــم. طبعًا کشتی 
خود دارد. محله و مکان ها 
زو می کنم کاش بوشهری 
ود. متأسفانه بخش زيادی 
و جايش را ساختمان های 
 و اکبر برادرم واقعی است. 
 همه واقعی هســتند. اما 
ش بوشهری من و کوروش 

چه ای از بوشهر فرض کرده ام 
ادان آمده اند. با تمام جلوه های 
 حادثه بمباران خارک و کمک 
خارک به دليل سوق الجيشی 
 بود که برای انتقال زخمی ها 
است. برای همين گاهی بعد 
ت می شد که برای کمک به 
کار آن شــرايط بحرانی  در
 آن دوره را با هم آميختم تا 
در آرزوهای کودکانه ام دلم 
که برايم مهم هستند سوار 
اهايی که سندباد به آن ها 
ايط، گاهی از دست خودم.

ش ا ت ه ال

من تئاتر خوانده ام. 
مى دانم براى رسيدن 
به نقطة اوج تراژدى 

بايد مقدمه چينى 
مفصلى داشته باشم 

كه ضربة نهايى 
هرچه كوبنده تر 

باشد. ما اول شيفتة 
شخصيت آنتيگونه 

و از خودگذشتگى او 
مى شويم، بعد با مرگ 

غم نگيزش مواجه 
مى شويم
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نمی شــود تندتند ديد. بله می خواستم مخاطب لذت 
تجربة رافائل را مزه مزه کند. با وجود اين از شيطنت ها 
و ماجراجويی های شخصيت های اصلی داستان، يعنی 
ممد و کوروش کمک گرفتم که داستان از ريتم نيفتد. 
من در ميان مخاطبانی که با آن ها برخورد داشته ام با 
کسانی مواجه شده ام که می گفتند کتاب را يک نفس 
خوانده اند. چه نوجوان، چه بزرگسال. يادم است بعد از 
چاپ کتابم بهمن کيارستمی نمايشگاهی از آثار به جا 
مانده از رافائل ترتيب داده بود که اين همزمانی برايم 
بسيار جالب بود. به ديدن نمايشگاه رفتم و يک نسخه 
از کتاب را هم برای او بــردم. بعدها که با من تماس 
گرفت گفت کتاب را يک نفس شــب تا صبح خوانده  
است. دختر نوجوانی در آبادان هم درست مثل حرف 
او را تکرار کرد. با شنيدن همين حرف ها فهميدم که 

به خطا نرفته ام.

 در صحنه پردازی های اين داستان- حتی در 
کالمی  طنز  از  رگه هايی  با  بحرانی-  لحظه های 
و طنز موقعيت مواجه هســتيم. اين برآمده از 
شوخ طبعی ذاتی شماست يا عمدًا و به  منظور 

خاصی است؟
 من اصًال آدم شوخی نيستم. حتی بلد نيستم يک 
جک را درســت و حسابی تعريف کنم. غالبًا جک ها را 
خراب می کنم. اما وقتی می خواهم بنويسم انگار قضيه 
يکهو تغيير می کند. شايد يک آدم طناز درونم پنهان 
شــده که حتی می تواند از دل بحران هم طنز بيرون 
بکشد. بايد اعتراف کنم که طنز اين کتاب، خصوصًا در 
شرايط بحرانی اش، در مقابل طنزی که مثًال در کتاب 
«دلهره هــای خيابان وحيــد» دارم خيلی کم و اندک 
اســت. در اين کتاب من دائمًا بحــران خلق کرده ام و 
اصًال از ابتدا قصد داشتم شخصيت هايی خلق کنم که 

دائم مثل گوشی موبايلی که روی ويبره گذاشته باشند، در تکان و لرزه های 
حمالت هوايی باشــند. اما تمام اين لحظات بــا طنز و کنايه هايی همراه 
اســت که هم در موقعيت خلق می شــود و هم در کالم شخصيت ها موج 
می زند. باور کنيد حتی موقع نوشتن نمی دانستم قضيه اينقدر خنده دار و 
طنز شــده. تنها بعد از خواندن هر فصل خودم متوجه می شدم چقدر آن 
شرايط بحرانی را پر از طنز ساخته ام و خودم مثل کسی که برای اولين بار 
دارد داســتان را می خواند می زدم زير خنده. بازنويسی اين کتاب برعکس 
موقع نوشته شــدنش دائم با خنده های خودم همراه بود. مطمئن باشيد 
حکايت خودگويی و خودخندی نيســت. خيلی ساده، من تمام جزئيات 
را از زاويــه ای نگاه کــرده بودم که ناخودآگاه طنــزی پنهان در دل خود 
داشــت. حاال ماحصل مجموع اين طنازی ها تبديل به خنده ای می شــود 
که شــايد روی لب مخاطب ننشيند، اما مطمئنم برايش سرگرم کننده و 
شــادی آور است. گفتم که، ســال های تلخی بود اما تلخی را هم می شود 
شــيرين و سرگرم کننده نوشت. سال هاست اين جملة  ويرجينيا وولف که 
در يادداشــت های روزانه اش نوشته توی ذهنم است که (نقل به مضمون 
می کنم) «بخش زيادی از ادبيات به غم و اندوه می گذرد. بنابراين ادبيات 
کامل نيســت.» اما شما وقتی به زندگی روزمره نگاه می کنيد می بيند که 
لحظاتی سرشــار از طنز و شادی دارد. حتی در بدترين شرايط. من دنبال 
ايــن بخش از ادبيات هســتم. با اينکه خودم در ظاهــر خيلی آدم آرام و 
جدی و غيرشــوخی هستم. دايی ام آدم خيلی آرام و با طمأنينه ای بود اما 
گاهی اوقات با يک جملة کوتاه که با خونسردی خاص خودش ادا می کرد 
می توانست آدم را از خنده روده بر کند. با وجود اين ما بچه هايی بوديم که 

به اندازه می خنديديم. برای همين هيچ وقت از خنده روده بر نشديم.

 فضای اين داستان به طور مستقيم با جنگ  تحميلی آميخته 
نيست. اما ساية جنگ بر تمام آن سايه انداخته و با تار و پود آن 
تنيده شده است. در اين خصوص توضيح يا دليل خاصی داريد؟

 دليلش روشــن است. جنگ ارتباط مســتقيم با زندگی من داشت. 
با زندگی همة آبادانی ها و خرمشــهری ها و مردمانی که شهرهای شان با 
شــروع جنگ مستقيمًا درگير آن شد. جالب اســت که اين سؤال را در 
آبادان هم پرســيدند. البته نسلی پرســيد که جنگ را تجربه نکرده بود. 
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گفتم من ســال ها منتظر بودم جنگ تمام شــود و ما دوباره به بهشتی 
که از آن رانده شــده بوديم برگرديم. آبادان. آبادانی که در تعريف پدر و 
مادرهــا و بزرگ ترها تخيل کرده بوديم البته. نه آبادانی که بعد از جنگ 
به آن جا برگشــتيم و با واقعيت تلخش روبه رو شــديم. جنگ شايد برای 
بسياری از ســال ۶۷ به پايان رسيد. اما جنگ واقعی برای ما تازه شروع 
شــده بود. ساختن آن همه ويرانی و برگرداندن شرايط به قبل از جنگ و 
دوران بازسازی که انگار تمامی نداشت. اتفاقی که متأسفانه هنوز نيفتاده 
است و می توانيد با سفری دو سه روزه به آن مناطق از نزديک تجربه اش 
کنيد. باور کنيد تجربة جنگ برای بچة پنج شش ساله ای که مجبور شده 
همه خوشی هايش را پشت ســر بگذارد و الجرم ترک کند، با تجربة يک 
فرماندة جنگی بسيار متفاوت است. برای فرمانده افتخارات جنگ می ماند 
و البته خاطرات تلخ و شــيرينش. اما برای اين کودکی که کودکی  اش را 
جا می گذارد و يک دنيا حسرت به دلش می ماند، ديگر هيچ وقت دوستان 
کودکی اش را نمی بيند، جوجه يا پرندة محبوبش را مجبور می شــود جا 
بگذارد... خيلی فرق می کند. او که از افتخار چيزی نمی داند.  فقط می داند 
جنگ تمام شــادی های کودکانه اش را از او دريغ کرده. من «دلهره های 
خيابان وحيد» را وقتی نوشــتم که می شنيدم و می ديدم بعضی ها دارند 
در طبل جنگ می کوبند. ســعی کردم يادم بيايد و به ياد ديگران بياورم 
که جنگ کودکی  های بسياری را می بلعد. اينکه جنگ در کنار افتخاراتش 
اثرات زيانبار ديگری هــم دارد. کودکان جنگ (که من هم يکی از آن ها 

هستم) هيچ گاه نگاه مثبتی به جنگ ندارند.

 چقدر با تيپ شــخصيت هايی که در اين داستان آورده ايد، 
حشــر و نشــر داريد. به عبارتی، اين حد از حقيقت مانندی و 

هم ذات پنداری در اين داستان، چه زمينه هايی داشته است؟
 فکر کنم داريم کمی به ســاحت شــخصيت های داســتان نزديک 
می شــويم. همان طور که گفتم بعضی شــخصيت های اين کتاب واقعی 
هستند. برادرم. خانواده ام. بعضی دوستانم. هنوز با بعضی از دوستانم که 
در اين کتاب نقش دارند در ارتباط هســتم. مثًال حسن. رضا را از همان 
ســال ها ديگر نديده ام. حتی نمی دانــد در کتابی چنين مفصل وصفش 
کرده ام. مصدق ها را سال هاســت که نديده ام. ولی خبرشــان را کمابيش 

دارم. اتفاقًا مادر علی خواســته بــود کتاب را بخواند. 
نمی دانــم خوانده يا نه. اما بــاور کنيد وقتی اين را از 
خواهرم شنيدم دلهرة اينکه بعد از خواندن کتاب چه 
تصوری از من خواهد داشــت را داشتم. چون لزومًا از 
واقعيت مايه گرفتن به معنی وقايع نگاری نيست. همة 
اين ها از فيلتر من عبور کرده اند. شــايد اگر کتاب را 
بخوانند بگويند اين من هســتم؟ می خواهم بگويم از 
واقعيت صرف نوشتن باعث همذات پنداری نمی شود. 
هميشه بايد دستی در واقعيت آورد و به نفع داستان 

تغييرش داد.

 آيا برای اقتباس از اين داستان به صورت 
فيلمنامه و غيره، پيشنهادی هم به شما شده 

است؟
 خير، پيشنهادی نداشــته ام. اوايل فکر می کردم 
اگر بخواهند فيلمی از اين کتاب بســازند پروداکشن 
عظيمی می  خواهد. منظورم خود کشتی رافائل است. 
اما با امکانات ديجيتالی که امروزه وارد ســينما شده 
فکر نمی کنم کار غيرممکنی باشــد. ولی به طور کل 
ســينمای ما با تبختری آميخته شــده که چندان به 
اقتباس روی خوش نشان نمی دهد. وحشتناک است 
اعتــراف کنم که بخش زيادی از اهالی ســينما اصًال 
کتاب نمی خوانند. آن ها هــم که می خوانند خوانندة 
جدی نيســتند. صرفًا به چند اثر معروف که غالبًا هم 

خارجی هستند نظری انداخته اند.

 موفقيت «بچه های کشتی رافائل» و محافل 
نقدی که برای آن تشکيل شد، تأثيری در روند 

نويسندگی شما داشته است؟
 اول باعث تعجبم شد. به خصوص وقتی می ديدم 
که در شهرهای مختلف برای اين کتاب جلسات نقد و 

مى خواهم بگويم از 
واقعيت صرف نوشتن 
باعث همذات پندارى 
نمى شود. هميشه بايد 

دستى در واقعيت 
آورد و به نفع داستان 

تغييرش داد
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خوانش گذاشته اند و حتی بچه های بعضی شهرها برای 
کتابم تصويرگری کرده بودند. چقدر خوشحال می شدم 
امکانی بود که اسکن اين تصاوير را برايم می فرستادند. 
خيلی هــا گفتند تو در ادبيات نوجــوان خيلی خوب 
هستی و... اما به هر حال باعث شد که ادبيات نوجوان 
را خيلی جدی تر دنبال کنم. حتی بعضی مديران خود 
کانون اين کتاب را برای نوجوانان توصيه می کنند. تا 
پيش از «بچه های کشتی رافائل» فقط کتاب بزرگسال 
از من چاپ شده بود. بعد از اين اما به ادبيات نوجوانان 
توجه ويژه تری داشــتم و دارم. خصوصًا که با خواندن 
آثار نوجوان ترجمه شــده متوجه شدم آن سوی دنيا 
هم ادبيات نوجوان خيلی جدی گرفته می شود و برای 
بچه ها مسائلی مطرح می شود که بسيار هستی شناسانه 
و خودشناسانه هستند. ادبيات نوجوان خارج از مرزها 
بســيار مخاطبش را جدی گرفته. کاری که ما بايد در 

ادبيات نوجوان خود داشته باشيم.

 آيا در نوشتن عادت های خاصی داريد؟
 به ميز تحرير عادت ندارم. با اينکه يک ميز تحرير 
بيکار در اتاقم دارم. می نشــينم توی هال، لم می دهم 
روی مبل و لپ تاپم را می گذارم روی ميز وسط مبل و 
با کيبرد وايرلس تايپ می کنم. گاهی لپ تاپم را وصل 
می کنم به تلويزيون و تلويزيون می شــود مانيتور من. 
اين طور آزادم هر جای هال دلم خواســت بنشينم و 
بنويســم يا بخوانم. در ضمن موقع نوشتن بايد حتما 
دور و برم مرتب باشــد. به جز خود ميز که هيچ وقت 

مرتبش نمی کنم.

 معموًال سوژه های خود را از کجا می آوريد؟
 واقعيــت و آرزوهای خودم. آرزوهايی که شــايد 
هيچ وقت به آن ها نرســيدم اما با نوشتن داستان هايم 

آن ها را عملی می کنم. گيرم در داســتان. گاهــی فکر می کنم ادبيات از 
زندگــی واقعی، واقعی تر اســت. حداقل می دانم نفع ام در اين اســت که 

واقعی تر باشد.

 لطفًا اشــاره ای هم به کارهای جديدتــان بکنيد. به ويژه 
«دلهره های خيابان وحيد».

 امســال نشــر هوپا دو رمان از من چاپ کرد کــه يکی «دی وی دی 
اســرارالغوالن» بود و ديگری همين «دلهره های خيابان وحيد». در رمان 
دلهره ها... که در ابتدا اسمش «دلشوره های خيابان وحيد» بود به روزهای 
اول جنگ در آبادان پرداختم. راســتش فکر کردم ما از جنگ زياد نوشتيم 
و فيلم ســاختيم، اما تقريبًا به وضع مردمی که ناگهان گرفتار يک جنگ 
کالسيک با تمام ابعاد آن شدند، خيلی پرداخته نشده. کلی گويی داشتيم اما 
با ذکر جزئيات نه. راستش يکی از اتهاماتی که هميشه به ما که تازه جنگ زده 
شــده بوديم می زدند اين بود که ترسيده ايم و شهر و خانه و زندگی مان را 
ترک کرده ايم و... خيلی تحقيرآميز بود. من سعی کردم در اين داستان نشان 
بدهم که چه شرايطی برای اين مردم پيش آمد که از حداقل امکانات زندگی 
مثل نان و نانوايی و مايحتاج معمول روزمره و مدرسه و درس محروم شدند 
و مجبور به ترک خانه و زندگی شدند. در داستان اشاراتی به تعطيلی بانک 
و مدرسه و بازار و قطعی برق و... شده. يعنی هر روز که می گذرد چيزی از 
امکانات رفاهی و اولية زندگی کم می شود و خانواده هايی که اصرار بر ماندن 
دارند هر روز مجبور به ترک خانه و شهر می شوند. در ابتدا زندگی زير سقف 
غيرممکن است اما کمی که می گذرد متوجه می شوند در کوچه و خيابان و 
نخلستان خوابيدن هم ديگر امن نيست. بنابراين هر روز مجبور به جابه جايی 
می شوند. کار به جايی می رسد که آخرين پيمانة برنج ها و حبوبات هم در 
حال اتمام است. داستان از زاوية نگاه کودکی روايت می  شود که در خيابان 
وحيد زندگی می کند. تنها دلخوشی ممد يک جوجه است که از بس چرت 
می زند اسمش را چرتی گذاشــته اند. حاال تنها دغدغه اش نجات چرتی از 
دست حمالت هوايی است که يک وقت زير آوار نماند يا گم نشود. بنابراين 
همه به فکر نجات جان خود و فرزندان شان هستند. ممد به فکر نجات جان 
چرتی. البته در کنار اين قصه داســتان باقی همسايه ها و کوچة وحيد نيز 

روايت می شود.
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دو رمان بزرگسال هم در دست چاپ دارم که يکی عاشقانه است با عنوان 
«نمای دوِر زن از نگاه نقش اول مرد» برای نشــر چشــمه و ديگری «دور 
زدن در خيابان چند طرفه» که دربارة قاچاق داروی تقلبی است و يک کار 

معمايی است برای نشر ثالث.

 دربارة انتخــاب اين رمان به عنوان اثر 
برگزيدة جشنوارة شهيد حبيب غنی پور 

چه حس و نظری داريــد؟ آيا اين امر 
پيامد خاصی داشته است؟

 فکر می کنــم انتخاب کتابم 
به عنــوان کتاب مــاه تيرماه از 
باشــد.  انتخاب  اين  پيامدهای 

کردم  فکــر  اينکه  هــم  بعد 
آدم ها  به  غنی پور  جشنواره 

نــگاه نمی کنــد. اثــر را 
قضــاوت می کند. گيرم 
در قضــاوت مثــل هر 
سليقة  ديگری  داوری 
داوران دخيل باشــد 
اســت.  طبيعی  که 
شــدم  مطمئن  اما 
اهالی غنی پور اهل 
باند و باندبازی که 
متأسفانه بسياری 
از جوايــز ادبی ما 
شده اند  گرفتارش 
را  ايــن  نيســت. 

به اين دليــل که كتابم 
جايزه بــرده نمی گويم. کتاب 

من به معيارهای اين جايزه نزديک 
بوده و جايزه را برده. بســياری ديگر 

كتا61

ن در خيابان چند طرفه» که دربارة قاچاق داروی تقلبی است و يک کار 
مايی است برای نشر ثالث.

دربارة انتخــاب اين رمان به عنوان اثر 
گزيدة جشنوارة شهيد حبيب غنی پور 

ه حس و نظری داريــد؟ آيا اين امر 
مد خاصی داشته است؟

بابمممممم کت فکر می کنــم انتخابب
عنــوان کتاب مــاه تيرماه ازززززززز
باشــد.  انتخاب  اين  مدهای 

کردمم فکــر  اينکه  هــم   
آدم ها  به  غنی پور  شنواره 

گاه نمی کنــد. اثــر راا
ــاوت می کند. گيرم 

قضــاوت مثــل هر
سليقة  ديگری  ری 

ـــدددددددددددد ران دخيل باش
اســت.  طبيعی   
شــدم  مطمئن 
لی غنی پور اهل 
د و باندبازی که 
سفانه بسياری 
ادبی ما  جوايــز
شده اند  فتارش 
را  ايــن  ســت. 

اين دليــل که كتابم 
يزه بــرده نمی گويم. کتاب 

 به معيارهای اين جايزه نزديک 
ه و جايزه را برده. بســياری ديگر

از کتاب های من شــايد اين ويژگی را نداشته اند. اما 
برای اولين بار که به جمع غنی پور آمدم متوجه شدم 
کمتر کسی را می شناسم. آن ها هم مرا جز به واسطة 
کتابم نمی شناختند. بعد هم جمع صميمی و محله ای 
جايزه خيلی برايم تازگی داشــت و جذاب بود. همان 
روز هم پشت تريبون گفتم. در ضمن اجرای اهدای 
جايزه بســيار حرفه ای تر از خيلی از جوايز 
دولتی که پشتوانه مالی خوبی هم دارند 
برگزار می شود. همان روز با خودم فکر 
کردم کاش محله های ديگر در جاهای 
ديگر تهران و ايــران هم از اين کار 
الگو می گرفتنــد و جوايز کتاب يا 
فيلم برگزار می کردند. مهم نيست 
با چه معيارهايی. مهم اين است که 
يک گام فرهنگی برداشته باشند. در 
بعضی روستاها يا شهرهاي کوچک 
اروپــا مــردم محل بــه کمک هم 
جشنواره فيلم برگزار می کنند. حتی 
در خانه های خــود ميزبان مهمانانی 
کــه از جاهای مختلــف دنيا می آيند 
می شوند. اين ها رسم و رسوم فرهنگی 
و زيبايی اســت که خوب است باب 

شود.

و  الزم  ســخن  اگــر   
مانده،  ناگفتــه ای 

بفرماييد.
 فکر کنم تمام 
گفتم.  را  گفتنی هــا 
موفق  و  شما  از  ممنونم 

باشيد.

ادبيات نوجوان 
خارج از مرزها بسيار 

مخاطبش را جدى 
گرفته. كارى كه 

ما بايد در ادبيات 
نوجوان خود داشته 

باشيم
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سرگذشت نامه
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سرگذشت كتابخانة مسجد جواداالئمه
(عليه السالم) از زبان  هادى على اكبرى

خانه اى در زميـن خانه اى در زميـن 
خانه اى در آسمـانخانه اى در آسمـان

ستون خيمه ای را فرض کنيد که اگر نباشد، خيمه با همة هيمنه اش 
روی خاک می افتد و همة آرامش و آسايش را با خود می برد.

بی مبالغــه، نقش هادی علی اکبــری، جوان ســاده و مهربان و 
دوست داشتنی ديروز مسجد  جواداالئمه(ع) که امروز مرد ميانسالی  
است که چونان کوهی پرشکوه که دانه های سفيد برف بر دامنة آن 
نشسته باشد، موجی از احساس شيفتگی و تکريم نسبت به او در 

وجود تک تک بچه های مسجد جواد االئمه(ع) خلق می کند.
آنچه می خوانيد، گوشــه ای اســت از کتاب «سرگذشت مسجد 
جواداالئمه (ع)» که اختصاص به خاطرات دلنشين هادی علی اکبری 
دارد؛ مردی که با هزاران آرزوی شــيرين پا به مسجد گذاشت و 
هزاران پروانة رنگين بال را به دور خدا جمع کرد؛ او که خانه ای 

در زمين داشت و خانه ای در آسمان.
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يــادم می آيد وقتی حدود چهارم ابتدايی بودم دوســت داشــتم 
مســتقل عمل کنم. آن موقع پدرها خيلــی وضعيت مالی خوبی 
نداشــتند که هر روز پول بدهند بچه ها. ماهی يک قران، دو شاهی 
می دادند، آن ها را جمع می کــردم. من جمع می کردم، چون پول 
زيادی نداشــتم چيزی بخرم، ســنگ جمع می کردم. ســد کرج 
می رفتم. از همه جا ســنگ های مختلف جمــع می کردم. حتی از 
جاده ســاوه، کوره آجرپزي بود، آجرهای داغ شده را می آوردم، از 

کنار دريا سنگ می آوردم.

زمان گذشت، ولی ديدم ديگر اين سنگ ها برای 
من ارزش ندارند. بعد رو آوردم به پرنده و خشک 
کردن آن هــا. پدر خدا بيامــرزم توی ۱۶ متری 
اميری، حاجی مصطفی باغی داشــت. پروانه ها را 
می گرفتيم و با هزار زحمت خشــک می کرديم. 
يک آلبوم پروانه داشتيم بعد گفتم کار را بزرگ تر 

کنم به فکر قورباغه افتادم. 
خالصه من از تاکســی درمی قورباغه و پروانه 
به نتيجه نرســيدم، کبريت جمــع کردم. برايم 
از خارج می فرســتادند. باز هــم ديدم به نتيجه 
نمی رســم. شــروع کردم به جمع کردن تمبر. 
می رفتم ميدان امام، پســتخانه يک قران، دوزار 
چندتــا تمبر می گرفتم مثًال تاج گذاری شــاه را 
دارم، يــک ـ دو آلبوم جمع کــردم و بعد گفتم 
اين ها بــه چه دردم می خــورد. از خير اين هم 
گذشتم. کلکســيون تمبر و سنگ را هنوز دارم. 
بعد شــروع کردم به گشــتن توی ناصرخسرو، 
ايــن ور، اون ور... ببينم چه چيــزی من را جلب 
می کند. چند تا کتاب ديدم، قيمتی نداشــتند، 
گرفتم،  آمدم خواندم. کتاب ماهی سياه کوچولو، 
کتــاب والی زاده و... بعد هــی خريدم مثًال ده تا 
کتاب. فکر کردم حــاال کتاب ها را چه کار کنم، 
جا ندارم، کتابخانه ای نيست بدهم آنجا، تصميم 
گرفتم کتابخانه درســت کنــم. توی ۱۶ متری 

اميری، پدرم خانه سه طبقه داشت. 
بالکن و طبقه باال را داده بود به من. يک اتاق ۲ 
متر در يک متر. يک دوست داشتم به نام حسين 
فرخــی، همســايه بوديم. گفتم: «بيــا کتابخانة 
اسالميون درســت کنيم.» به هزار زحمت داديم 
برايمان ُمهر درست کردند و زديم به اين کتاب ها. 
بچه هاي محل را دعوت کرديم به کتابخانه. اسم 
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بچه  های کوچة باال و پايين و... را می نوشتيم و به 
آن ها کتاب امانت می داديم.

پدرم خيلی اجازه نمــی داد بچه ها تعداد زياد 
بيايند خانــه... بعد گفتيم بيا بــه بچه ها جايزه 
بدهيم. خالصة کتاب ها را بنويســند و ما جايزه 
بدهيــم. حاال گفتيم پولــش را از کجا بياوريم؟ 
گفتيم خدا بزرگ اســت، ايــن ور آن ور می زنيم 

پيدا می کنيم.
عمويی داشتم خدا بيامرز! نقاش بود. بغل خانة 
مــا را گرفته بود برای نقاشــی. به من هم گفت 
که حتمًا بايد بيايی اينجا با من کار کنی. دست 
مــن را گرفت بــه زور برد کمکــش. يک مقدار 
پــول ازش گرفتم. يکی- دو تومان و کتابخانه را 
کمی رونق داديم. بعد بــه فکر جا افتاديم برای 
کتابخانه گشــتيم و نزديک ترين جا به خانه مان 
مســجد جواد االئمه را ديديم. رفتيم ديديم تازه 
مسجد درست شده. پنج- شش بار رفتيم پشت 
سر حاج آقا مطلبی نماز خوانديم تا کمی شناخته 
شويم و با آقای صابری که خادم آنجا بود، دوست 

شديم.
بعد به حاج آقــا مطلبی گفتيم: «اينجا کتابخانه 
تشــکيل بدهيم؟» گفت: «کو بودجه؟» آن قدر با 

حاج آقا صحبت کرديم تا قبول کرد.
گفتم: «حاج آقا، من کتــاب دارم.» گفت: «بله، 

من کتاب ندارم، تو کتاب داری.»
گفتم: «بله، عضو هم دارم.»

گفت: «دفتر بردار، اســم کتاب هايت را بنويس، 
بياور ببينم چيه.»

خالصه دفتــر را آورديم. هفتادتــا کتاب بود و 
حاج آقا پرسيد: «چطور اين ها را جمع کردی؟» 

گفتم:  «حاج آقا، االن که ماه رمضان است، شما 

باالی منبر بگوييد مردم کتاب هايی را که خانه دارند بياورند مسجد، 
می خواهيم کتابخانه تشکيل بدهيم.»

گفت: «باشه.» حاج آقا بيان کرد و بعد از نماز عيد فطر بود که من 
يک چهارپايه گذاشتم و هرکس چند کتاب می آورد و می داد به ما. 
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گفتم: «حاج آقا، اينجا حيف است. کتاب ها حيف 
می شوند. مردم فقط وقت نماز می توانند کتاب ها 
را ببينند. برويم بشــينيم دفتر حسين معينی.» 
دفتر معينی بيرون مسجد يک اتاقی بود که کار 

معماری و بنگاهی انجام می دادند.
گفت : «باشه، اون هم باشه، تو هم باشی.»

قفســه ها را از خانه باز کردم، آوردم پيچ کردم 
دفتــر معينی، کتاب ها را چيدم. کتابی بود به نام 
«ســالنامة ايران» که حزب رستاخيز درمی آورد 
و روی جلد آن هر ســال عکسی از شاه می زدند 
عکس شــاه توی حرم پيغمبــر، خانه خدا، حرم 
امام رضــا و...  اين کتاب را عيد فطر آورده بودند،  
من ايــن کتاب را ته می گذاشــتم، هی کتاب را 
می آوردند. خيلی ناراحت بودم که حجت االسالم 
قاســم حســينی آمد منبر می رفت. گفت: «چرا 
غمگينی؟» ماجرا را گفتــم. گفت: «برو کتاب را 
بياور.» گفت: «پاره اش کن!» گفتم: «اينجا مردم 

دارند می آيند و می روند.»
يک آيه از قرآن خواند که به خدا توکل داشــته 

باش، اين ها کورند و کرند.
کتاب را پاره کردم. کم کم کتابخانه شکل گرفت. 
طبقة باال ســالن کتاب  خوانی شده بود. يک روز 
به ســعيد فالح پور گفتم: «تو که بازاری يک ميز 

درست کن تا بچه ها رويش کتاب بخوانند.» 
خدا خيرش بدهد آن ميز شــيب دار را درست 

کرد آورد.
من کار می کردم، کار نقاشی و پول درمی آوردم 
و کتاب می خريدم. بعد به حاج آقا مطلبی گفتم: 
«ما جايمان کم است پايين که کتاب گذاشتيم، 
باال هم سالن مطالعه است. يک روز بيا ببين، يک 

روز خواهرها بودند، يک روز برادرها.»

شايد سی تا کتاب جمع شد.
زمان گذشت. جای خانه آقای صابری، يک آبدارخانة يک متر در 
يک متری بود، يک ســکويی بود که ســماور گذاشته بودند. گفت: 

«کتاب ها را بگذار آنجا». يک هفته گذشت. 
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يک روز خواهــری آمد، توضيــح دادند که به 
بچه هــا کتــاب می دهيم برايشــان قصه تعريف 
می کنيم، کتــاب جايزه می دهيم. حاج آقا گفتند: 
«ما که به شــما پولی نمی دهيم، پول جايزه را از 

کجا می آوريد؟»
گفتند: «از آقا هادی بپرسيد. ما نمی دانيم.»

بعد گفتيــم: «اينجا بچه ها کتــاب می خوانند، 
باالی بانــک را بدهيد ما، آنجا بچه ها بشــينند 

قصه ها بگوييم.» حاج آقا گفت: «برداريد.» 
اميرحسين فردی بود، فرج اله سلحشور، حميد 
رياضــی و بهزاد بهزادپور را جمــع کرديم که به 
بچه ها قصه ها بگويند. آن ها قصه می گفتند، بچه ها 

نتيجه اش را می گفتند و ما جايزه می داديم.
بعد گفتيم نمايشنامه کار کنيم. برای بچه ها اردو 

بگذاريم و...
اول اردو گذاشــتيم. پول که نداشــتيم ماشين 
بگيريم و مسئوليت داشت. پدرم حياط خانه اش را 
در اختيارمان گذاشت. بچه ها را پياده بردم خيابان 
جيحون، منزل پدری. تــوی حياط يک کابينت 
گذاشــته بودم، شروع کردم گفتم اين ورق که به 
هم جــوش می دهند و... بعد درمی گذارند و رنگ 
می کنند، عملی هم برايشــان رنگ زديم، بچه ها 

ديدند و خوشحال پياده برگشتيم مسجد.
بعد باغ وحش، موزة انقالب برديم. بعد فرج که 
تعزيه خوان بود، پيشنهاد کرد که «نمايش حر» 
اجرا کنيم. گفتم: «فرج پول نداريم و... .» گفت: 
«تو کابيت سازی، من می آيم و شمشير و نيزه و 
کالهخود و ســپر می سازم.» آن قدر ورق خراب 
کرديم تا توانســتيم اين وسايل را فراهم کنيم. 
فرج گفت: «حاال بيا نيرو بگيريم.» چند نفر نيرو 
بهزادپور، نقش  حميد رياضی،  احتياج داشتيم، 

داشتند.
توی طبقه سوم شــروع کرديم به تمرين. شب ها يک وقت هايی 
هيئت امنا داد می زدند ســرمان که مســجد را شلوغ نکنيد، سر و 

صدا نکنيد...
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ما می گفتيم: «چشم» و  کار خودمان را می کرديم!
حاال بگويم که من عصرها به بچه ها قرآن درس می دادم. حاج آقا 
می گفــت: «تو خودت قرآن خواندن را بلدی که درس می دهی؟» 
حدود ســی تا بچه بود که نشسته بودند و من بهشان اَ اِ اُ و... ياد 

می دادم. حاج آقا قرآن را باز کرد و گفت: «اينجا 
را بخوان.» 

خوانــدم و گفت: «بايد بيشــتر تمرين کنی.» 
گذشت و خدابيامرز شهيد عباس ناطق نوری آمد. 
حاج عباس سی ساله بود که آمد. لباس روحانيت 
به تن نداشــت. هفته ای يــک روز می آمد و يک 
ســری کارها را انجام می داديم. درس می داد و ما 

بايد می رفتيم حفظ می کرديم.
مکتب اســالم، اصول ديــن، در راه حق... برای 
من می آمد خانه که مــی آوردم کتابخانه. آقايی 
بود به نام معينی. گفت: «مکتب اســالم داريد؟» 
گفتم: «بله.» گفت: «می خواهم مقاله ای بنويسم.» 
داديم و رفت يک مقاله نوشــت و شديد توپيد به 
بدحجابی (توی ماه رمضان توی شبستان مسجد 
خواند) مقاله  برای مطهری بود و ناصر مکارم هم 

تنظيم کرده بود.
چون مســجد برای نمايش حــر کوچک بود، 
سلحشــور گفت: «بريم با آقای رضوانی صحبت 
کنيم مسجد علی اکبر نمايش را اجرا کنيم.» اول 
قبول نکردند ولی بعد گفتند: «بياييد اجرا کنيد.»

آقای جابری بود که توی هاشمی خانه داشتند، 
به کمک او داربســت زديــم و يک تخته ای جور 
کرديــم و نمايش را آنجا تمريــن کرديم. و روز 
نمايــش را  اعــالم کرديم. با حبيــب غنی پور و 
جعفر بيگلو که هم در واحد دکلمه و سرود بودند 
هماهنگ کرديم که قبل از اجرای نمايش، سرود 

و دکلمه اجرا بشود.
ايام محرم ۵۶ بود اين ها برنامه ها را اجرا کردند. 
وسط های نمايش بود که ديديم يک خانم از باال 
داد کشيد و مجلس را به هم ريخت. ساواکی بود.

گفتيم: «بچه ها ســوره والعصر و چندتا ســوره 
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بخوانند تا بچه های نمايــش (اکبر قديانی، فرج، 
حميد رياضی) گريم شــان را پاک کنند.» آمديم 
که برويم، کفش هايمــان را پيدا نکرديم. خالصه 
بچه های سرود را تا نزديکی های مسجد رسانديم 
و برگشــتيم. هرچه گشتيم، کفشــمان را پيدا 
نکرديــم. ما رفتيم چندتا کتاب قاچاق داشــتيم 
مخفی کرديم و تا صبح توی خيابان گشــتيم تا 
فردا شد. ما وسايل را جمع کرديم برديم گذاشتيم 

باالی مسجد جواداالئمه.
يــک روز آقای مرادی بود، سپاســيان و دايی 
رمضان جــزو هيئت امنای مســجد بودند ما را 
دعوت کردند و گفتند: «بياييد توضيح بدهيد.» 
من بودم و فرج و حميد. آن قدر آقای سپاسيان 
و مرادی و آقای معصومی از ما سؤال کردند که 
نمايش نامة حــر را چه کار کرديد و... ديديم که 
يک ساواکی وارد شــد و از خواهرها سؤال کرد 
که مسئول شما کيست؟ بعد گفت می خواهيم از 
مسجد بازديد کنيم. رفت باال کالهخود و شمشير 
و... را ديد، گفت: «اين ها اســلحة ســرد است و 
خالف کرديد.» آن ها را جمــع کرد و برد. حاال 
کتاب های «حکومت اسالمی» و «کشف االسرار» 
امام، اعالمية حضرت امام، عکس های امام توی 
کتابخانــه بود. خدا خدا می کــردم آن ها را پيدا 
نکننــد. نگو بچه هــا هر کدام کــه آمدند برای 
مطالعه، يکی را برده بودند. يک کابينت بود که 
رويش سماور می گذاشتيم اين ها را معموًال آنجا 
می گذاشتيم. هرچی گشــت چيزی پيدا نکرد. 
بعد اين ساواکی (کرد بود) گفت: «به شير مادرم 
قســم می خورم که هادی با تو کاری نداشــته 

باشم.»
رفتند و فردا صبح شــد. آقای مرادی که ســر 

امامــزاده عبداهللا بنگاه داشــت، زنگ زد که بياييــد کارتان دارم. 
سه تايی رفتيم آنجا.

گفت: «شما به چه مجوزی آرامش محل را به هم زديد؟ بنشينيد 
اينجا آقای ستايش ساواکی بيايد.»
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خدا بيامرزد شهيد ســبحانی، وسايل خانگی می فروخت، هيئت 
داشت. ما رفتيم پيشش، گفتيم: «اين آقا ما را رها نمی کند.» زنگ 
زد به اين جناب ســروان ســاواکی گفت: «بــا بچه های ما چه کار 

داری؟» کمی هم بهش توپيد.

گفت: «من قسم ياد کردم، کاری با آن ها ندارم، 
مرادی چی می گه.»

ســبحانی زنگ زد بــه مــرادی و گفت: «چی 
می گــی، به بچه ها چه کار داری؟ به تو چه ربطی 
دارد؟» اين مســئله هم حل شد. بعدها منافقين، 

سبحانی را ترور کردند.
اما مســئلة آقای معينی که مقاله خوانده بود، 
گرفتند و بردند کالنتری. بعد حاج آقا مطلبی را 
بردند. بعد ماجرا پيچ پيدا کرد و شد يواش يواش 

دوران انقالب.
اوايــل اردوهــا، تعداد کــم بــود و کم کم به 
ســيصدتا رســيد. بچه های مســجدهای ديگر 
را کــه کتابخانه هايــش را فعال کــرده بوديم، 
و  برمی داشتيم  خوش  خيابان  صادقيه  مســجد 
می رفتيم اردو. ده تا ده تا برای بچه ها ســرگروه 
می گذاشــتيم. چندتــا اتوبــوس می گرفتيم. از 
بچه ها پول نمی گرفتيم. از پول کابينت ســازی 
و نقاشی ســاختمان برای اردو خرج می کرديم. 

فقط رضايت نامه می گرفتيم.
اکبــر قديانی جزو بچه هــای فوتبــال بود، با 
اميرحســين فردی. يک روز اکبر گفت: «بچه ها 
بياييد برويم ســينما.» ســر ولی عصر، طالقانی 
فيلمی بود به نــام آدم خوارها. حميد رياضی هم 
بود. بعد از اينکــه آمديم بيرون، اکبر تحت تأثير 
قرار گرفته بود و شروع کرد به اذيت من و حميد. 
که کتابخانه چيه و.... کت من را از پشــت گرفت 
پاره کرد و گفتم: «طوری نيست اکبر! بيا مسجد 

همديگر را ببينيم.»
بعــد از اينکه رفتيم آن فيلــم را با اکبر ديديم، 
اکبر به پدرش گفته بود که از حج برايش دوربين 

آپارات بياورد.

اوايل اردوها، 
تعداد كم بود و 

كم كم به سيصدتا 
رسيد. بچه هاى 

مسجدهاى ديگر را 
كه كتابخانه هايش را 

فعال كرده بوديم
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يک روز ديديم با دوربيــن آمد. پدرش از مکه 
خريده بود. فيلم ۸ زياد داشتيم. بعد از انقالب هم 
زياد از اين استفاده کرديم. بعد از انقالب حاج آقا 
مرتضوی بودکه توی بازار بود، خيلی دســت ما 
را گرفــت و پول به ما داد. آپــارات و فيلم ۱۶ و 
کتاب داد. وســايل يدکی ماشين های خارجی را 
می فروخت. بيشتر فيلم ها پرورشيـ  آموزشی بود. 

شب ها برای اعضای کتابخانه نمايش می داديم.
برای آپارات ۸ خودمان فيلم درست می کرديم. 
يک فيلم درســت کرده بودند بچه ها: «آدم های 
باالی شــهر، آدم های پايين شــهر». توی کوره 
آجرپــزی از زنی که آجر درســت می کرد بچه 
پشتش فيلم گرفته بودند. طرف های سيدخندان 
يا پيروزی حلبی آباد بود از آنجا فيلم می گرفتيم 
از شمال شــهر هم خيابان ها و خانه  های اعيانی 
را فيلم می گرفتيم. دوره فيلمبرداری و عکاسی 
توی خانــه جوان (يوســف آباد فعلی) هم ديده 

بوديم.
۱۷ شــهريور، توی خيابان ژاله با اصغر شکيبی 
و حميد رياضی بودم. تعداد زيادی بوديم، شــعار 

می داديم، خيلی ها را زدند و کشتند.
يک روز رفتم پيش حســن جعفر بيگلو. گفتم: 
«می آيــی برويم ختم شــريعتی توی مســجد 
ارگ؟» گفت: «بريم.» رفتيم توی مسجد. ديديم 
سخنرانی تمام شــده. نيروهای گارد آنجا بودند، 
يک عده توی مســجد نشســته بودند و عده ای 
هــم بيرون می آمدند. ما هــم آمديم بيرون. پدر 
شــريعتی را تا ســبزه ميدان آورديم. کم کم زياد 

شديم و شروع کرديم به شعار دادن.
ـ مرگ بر شاه و...

آمديم به ناصرخســرو و مســجد مــروی و به 

خيابان بااليی رســيديم چند تا شيشه شکستيم و رسيديم به سه 
راه ســيروس و از آنجا به مولوی رفتيم. هــر چی گيرمان می آمد، 
می شکستيم. مولوی را ديديم گارد بسته است. ماشين آتش نشانی 

بود و... ما هم ديگر پراکنده شديم و برگشتيم خانه.
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گودال ريختند و خاک ريختند رويشان. ما همان 
جا داشــتيم شعار می داديم که يک ساواکی بود. 
يکی از بستگانش زد توی گوش ما که بلندشو برو 

و ديگر از اين شعارها نده.
يکی بود توی مرده شورخانه که ضبط دستش 
بود و شعارها را ضبط می کرد که برای بی بی سی 
بود و فرياد کشيديم او هم رفت. بعد يک خبرنگار 
خارجی را ديديم فيلم می گرفت، گودال را نشان 
داديم که فيلم بگيرد و بلدوزر را هم نشان داديم 

و گفتيم زوم کن.
بعد هفت شهدای ۱۷ شــهريور بود. چند نفر 
رفتيم سر قبر شهدا. بلندبلند صحبت می کرديم 
و شعار می داديم که ديديم ماشين آتش نشانی 
آمد. ديديم همه در رفتند. کنار من دو تا خانم 
بودند. من از چادرشــان گرفتم و قسم دادم به 
خون شــهدا که بنشــينند. اين قسم طوری به 
آن ها اثر گذاشــت که  نشســتند، اين ماشين 
آتش نشــانی هرچه آب زد به ما، بلند نشــديم. 
جوان ها وقتی ديدند ما نشســتيم به غيرتشان 
برخورد و آمدند سنگ زدند به ماشين. و ماشين 
در رفت. فشــار آب به قدری بــود که آدم را از 
جا می کند. هرچه خاک و آشغال بود می پاشيد 

رويمان. 
ماشــين که رفت به بچه ها گفتيم: «بيرون در 
بهشت زهرا جمع بشــويم و برويم سمت شهر 
ری.» مــن پيراهنم را جابه جــا کردم و از ديوار 
پريدم آن طرف. آن قدر شعار داديم که رسيديم 
پااليشــگاه.  نزديک  عبدالعظيم،  شــاه  نزديک 
ساواک آمده بود، ماشين آتش نشانی آمده بود. 
تعدادشــان خيلی زياد بــود. ديديم نمی توانيم 
کاری بکنيم. چندتــا اتوبوس دو تا طبقه آماده 

بعد از ۱۷ شهريور رفتيم بهشــت زهرا و با دوربين اکبر از شهدا 
فيلم گرفتيم. کوره ای درســت کرده بودند. شــهدای انقالب را که 
می آوردند لباس هايشــان را توی اين کوره  می سوزاندند. خودشان 
را تند تند می شســتند. يک تعــدادی را هم همين طوری توی يک 
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کــرده بودند. خانم ها و آقايان ســوار شــدند و 
برگشتيم سمت خانه. 

باالی محراب مســجد جايی بود که کتاب های 
امــام خمينــی و دکتــر شــريعتی و اعالميه و 
کتاب های قاچاق را آنجا قايم می کرديم و هرکس 

می خواست می برديم آنجا مطالعه می کردند.
يک روز ۱۵ شعبان بود، می  خواستيم خيابان را 
چراغ بزنيم. باالی محراب رفته بوديم و ســيم ها 
را می کشــيديم. به آقای صابری گفتم: «فيوز را 
قطع کن.» می خواستم دو سر سيم را با سنجاق 
وصل کنم به پريز. پيراهنم را پيچيدم دســتم و 
يکی را وصل کرديم، دومی را که خواســتم بزنم 
يک آتش ســوزی راه افتاد که نگو. آقای صابری 
فيوز را اشــتباهی قطع کرده بود، تمام ســيم ها 
آتش گرفــت و من خوابيدم زميــن. صابری از 

پايين داد می زد: 
ـ هادی، هادی... 

حالم که بهتر شــد، بلند شــدم و گفتم: «من 
زنده  ام. می خواهی من را بکشــی و از شــر من و 

کتابخانه راحت شوی.»
توی حياط مســجد يک حوضــی بود. يک روز 
حســين معينی آهنگر، يک لوله بلند را برداشته 
بود و از ســر تا پايين مهتابــی وصل کرده بود و 
روزهای جشن اين ها را روشن می کرد. ما مخالف 
بوديم، يک روز يک الســتيک برداشــتم رفتم از 
پشت بام انداختم توی اين لوله، تا بيايد پايين همة 

مهتابی ها شکست. 
حــاال انقالب که پيروز شــد بــرای ورود امام 
خمينی يک ســتاد کل استقبال از امام تشکيل 
شده بود توســط آقای ناطق نوری و... به ما هم 
برنامه ای دادند. مشــخص بود که جای ما ضلع 

جنوب شــرقی ميــدان آزادی بود. گفته بودند جلــو برويم، کجا 
بايستيم و... شب جمع شــديم مسجد، صبح گروه بندی کرديم و 
رفتيم به آن مســير، کلی پياده روی کرديم و امام بعد از گذشتن 
زمان زيادي آمد و اســتقبال تمام شــد و يک سری بچه ها رفتند 
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آزادی و قيام حسين می  گفتيم. من يک شعاری 
گفتــم: «حی علی خير العمل، حرف بســه عمل 

عمل!»
اين شعار به بچه های جواداالئمه کمی برخورده 
بود که حرف هادی بودار است و... گفتم: «بابا مردم 
شيشه می شکنند ما هم بشکنيم تا ريشة طاغوت 

کنده بشود. پس شما هم پشتيبانی کنيد.»
علــی تهرانی، فــرج، چليپا، پلنگی، حســين 
خســروجردی و بچه های ديگری بودند که توی 
خيابان فلسطين مســتقر بودند که کم کم آمدند 
حوزه کــه آن موقع مرکز بهايی هــا بود و جهاد 
آنجا  را گرفته بود و دور تا دورش را ماشــين های 
ســاواکی ها و تصادفــی را چيده بود و قســمت 
جلويش را هم از کمک های مردمی که برای سيل 

خوزستان جمع شده بود، انباشته بودند.
البته آن موقع به اســم جهاد نبودند. بچه ها که 
آمدنــد آن جا، آقای فردی هم بــود، ديگر حوزه 
انديشه اسالمی شکل گرفت. سازمان تبليغات هم 
تازه توی بهارســتان شکل گرفته بود. از بچه های 
سازمان تبليغات می آمدند حوزه برای قصه گويی، 
داستان نويســی، تئاتر. تئاتــر را با فالکت زيادی 
شــروع کرده بودند، دو چشــم بی سو، حصار در 
حصار و... مخملباف بود و...  باالخره حوزه شــکل 

گرفت و شد حوزه هنری.
آن موقــع بچه ها شــب ها پــاس می دادند که 
نيايند و تابلوهايشان را پاره کنند. در اين ميان، 
نخســت وزيری خيلی به ما کمــک کرد. محمد 
تخت کشيان مســئول بخش فيلم بود. من سال 
۶۱- ۶۰ مســئول ادارة مالی شدم در يک اتاق 
کوچک و کم کم ديگر جهاد هم کنار رفت و اين 

ساختمان مال حوزه شد...

بهشت  زهرا. که بچه ها بازوبندهای سبز بسته بودند، من هم.
سال ۵۶ عاشورا و تاسوعا قرار گذاشتيم جمع شويم، تخت کشيان 
بود و محمد و... چندتای محدود ديگر. ميدان قزوين جمعيت زياد 
شد و شــروع کرديم به شعار دادن. شعارهای مختلفی می داديم از 
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پاي سخنان حاج حسين معيني، از پيشكسوتان و 
اعضاي هيئت اُمناي مسجد جواداالئمه(ع)

از هيئت انارخوران از هيئت انارخوران 
تا مسجد جواداالئمه(ع)تا مسجد جواداالئمه(ع)

حاج حســين معينی از چهره های قديمی و دوست داشــتنی 
مسجد جواداالئمه(ع) اســت. صدای گرم و لحن صميمانه با 
گويشــی که جنس اصفهانی دارد، همواره در گوش بچه های 
ديروز و امروز مسجد طنين انداز است. قلبش همواره برای اين 
مســجد تپيده است. روز و شــب نمی شناسد. هر کاری که از 
دســتش برمی آيد، دريغ نمی کند. او به راستی پشتوانة مسجد 

است؛ از هيئت انارخوران تا امروز! 
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هيئتــي داشــتيم، اصفهاني هــاي مقيم مركز كه ســال هاي 
46-45 برپا بود. ســال هاي 42 اينها جمع مي شــدند دور هم انار 
مي خوردند، معروف شــد به «هيئت انارخوران». زمستان ها زير 
كرسي مي نشستند و انار مي خوردند. بعد گفتيم: حاال كه نشستيم، 
قــرآن هم بخوانيم. هيئت جواداالئمه(ع) از ســال 42 با انارخوري 

پايه گذاري شد تا سال 46.
عمويي داشــتيم حاج حســن معيني، چون شيرين  صحبت 
مي كرد، مي گفتند «حســن بلبل». مرحوم حاج حســين معيني 
معروف به حسين صفر (چون معيني ها زياد بودند به اسم پدرشان 
مي شناختيم)، پدر بنده، حاج علي آقا معيني. اينها بودند كه جمع 
مي شدند و انار مي خوردند، اكثرشــان هم سواد قرآني داشتند و 

همه كربكندي بودند.
باالخره اين هيئت از يك حرف شــروع شــد و هفته به هفته 
جدي تر شــد تا گفتند بياييد يك پولي بگذاريم حسينيه بسازيم. 
بعد چهارتا از آن ها گفتند ما كه داريم مي ســازيم، چرا حسينيه 
بسازيم، مسجد مي سازيم. باالخره تصميم گرفتيم كه زميني پيدا 
كنيم و بخريم. ســال 47 ســه قطعه زمين توي 13 متري پيدا 
كرديم و 2 قطعه خريداري شــد. زمين بــراي مظفر اميري بود. 
يــك بنده خدايي خريده بود كه هيئت از او خريد و او خودش را 
بدهكار مظفر كرد. اول شبستان مسجد را چادر زديم، چندتا چادر 
را به هم وصل كرده بوديم و با چوب، حالت داربســت زده بوديم، 
بزرگ و بلند بود. ده شــب مرحوم كافي دعوت شــد و رفت روي 
منبر و افتتاحيه مسجد از همان جا آغاز شد و بعد نمازخانه ساخته 
شد. تقريباً دو ســالي بود. دورش را آجر كشيديم، سقفش را تير 

انداختيم و حصير انداختيم، كاهگلي ريختيم سال 47.

يك زميني بغل همين جا بود كه زغال فروشي 
بود، حاج حسين عباس بود كه چك هاي آن زمين 
را او داد. سمت كتابخانه، جاي در كتابخانه، مغازة 
كوچكي كه زغال فروشــي بــود و بعد كيك پزي 
شد. حاج حسين هي مي خواســت برود زمين را 
بخرد، نمي گذاشــتند و مي گفتند بابا نمي توانيم 
بســازيم، مي گفت هر كاري با بقيه كرديم با اين 
هــم مي كنيم. چند هفته كش و قوس داشــت، 
باالخره حاج حســين  عباس طرفدار پيدا كرد و 
زمين را خريد. بعد يك مدت هم اين مغازه، بنگاه 
حاج حسين بود و بعد كه آقا هادي آمد كتابخانه 
درست كند، داديم به آقا هادي. حاج حسين زمين 
را از ابوالفضــل به قيمت 5 هــزار تومان خريد، 
يعنــي چك داد. دو قواره را دوتــا 9 هزار تومان 
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خريده بوديم. 5 تومان كه به ابوالفضل چك داده 
بوديم بقيه را بدهكار بوديم به مظفر. يعني همة 
اين زمين ها 9 تومــان بدهكار بودند، پنج تومان 
به واســطه داده بوديم كه پولش را گرفت رفت، 
قمي بود حاال توي قم عكاســي دارد. حسين كه 
زمين را خريد، ســال اول كه دســت ابوالفضل 
بود، كيك پزي بود، مــا از او اجازه گرفتيم، ديوار 
را ســوراخ كرديم، غذا را آن طرف پختيم، از اين 
سوراخ ديگ مي برديم، مي آورديم، توي نمازخانه 

سينه مي زديم، يك سالي اين سوراخ بود.
من سيزده سالم بود كه حاجي مغازه را خريد. 
يــك قِران به مظفر نداد. همين حاجي ما 9 هزار 
تومان بدهكار شد. هفت سال طول كشيد تا پول 
زميــن را بدهد. بقيه نــداده بودند، خيلي بودند. 

اين جوري شد كه تمام مردم خانه دار شدند... .
... قضيه اين جوري بود، يعني آن 9 هزار توماني 
كه مسجد بدهكار بود، مانده بود تا هفت ـ هشت 
ســال پيش. دايي رمضان رفــت دنبال آن قمي 
كه بايد مي آمد ســند را آزاد مي كرد؛ چون اموال 
مظفر افتاده بود كًال دست بنياد مستضعفان، بنياد 
اخطار داده بود به مسجد. رفتيم، گفتيم بابا اينجا 
مسجد است و... با كلي رفت وآمد سندش را آزاد 

كردند، يك پول جزئي دادند، چند سال پيش.
منظور اينكه يك قطعــه زمين بعداً خريده 
شد و خوب شد كه دست به كار نشديم و زمين 

را خريديم؛ چون مســجد خيلي كوچك مي شــد. بعد ســاخت 
مســجد سال 52 برج يك و دو شروع شــد. همة بچه ها ماهيانه 
پول مي دادند، اجباري نبود. هركس هر چقدر مي توانســت يكي 
گفته بود دو تومان، يكي ســه تومان، پنج تومــان و... از همين 
پول ها پيش قســط داده شده بود و... كل آن نمازخانه كه ساخته 
شــد، خودشان صبح مي آمدند لباس عوض مي كردند هركس هر 
كاري بلد بود، يكي بنايي مي كرد، يكي كارگري مي كرد، يكي تير 
و تخته مي كوبيد. صبح جمعه آمدند، غروب تمام شــد. صبحانه 
خوردنــد، ناهار خوردند، من چايي درســت مي كردم براي اينها، 
يك چايي خوردم كه االن هم مزه اش مانده. من صبحانه و ناهار 

و چايي درست مي كردم.
از آدم هايي كه نمازخانه را درست كردند سه چهارتايي هستند: 
حاج علي قربانعلي، قد بلندي دارد توي دسته، حاج حسين معيني، 
بنگاه، حاج محمد باقريان، حاج حسين باقريان، دايي رمضان. يك 

بنايي بود به نام استاد نعمت كه چند سال پيش فوت كرد.
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يــك بنايي بود يزدي كه براي آن موقعي بود كه مســجد را 
خواستيم درست كنيم مي آمد و مزدش را هم مي گرفت، نمازخانة 
موقت را خودمان ساختيم. ساخت مسجد از برج 5 شروع شد كه 
اول اشتباهي گفتم برج يك و دو. معماري بود به نام استاد اسداهللا 
از شاگردهاي نورزاده بود، دو سه تا نقشه داد، همة نقشه ها را هم 
نورزاده آمد، دوتايش را گفت به اين زمين بيشتر مي خورد، يكي 
همين كه االن ساخته شــده، يكي هم ِگردِگرد بود. پرت زمين 
زياد مي شد ولي قشنگ مي شد. يعني شبستان گرد، حياط گرد، 
كنارها هم آبدارخانه و... ولي پرت زمين زياد مي شــد. عموماً هر 
مســجدي كه بري قبله ميزان نيســت، ولي عمده تالش بر اين 
بود كه قبله ميزان بشــود كه شد. يعني وارد مسجد كه مي شوي 
قبله روبه رو اســت، جز آنجايي كه قاب عكس ها را زديم كه آنجا 
را مي خواستند، بگيرند؛ چون پرت مي شد، نگذاشتند. تنها جايي 
كه در مسجد رو به قبله نيست همان جاست. انباري هم نبود، آن 
را هم ما ســاختيم. در آبدارخانة پايين 2/80تاست، ته آبدارخانه 
80تاســت. آن سمت كمد هم همين طوري، اينها به خاطر اينكه 

خواسته بود قبله ميزان باشد، پرتي داده.
نورزاده و اســتاد اســداهللا خدا بيامرزدشــان! معمار خيلي 
خوبي بود، ولي لباس كار مي پوشــيد و به اندازه بنا كار مي كرد. 
دست شــويي پايين را هم كه سه چهار سال بعد ساخت خودش 
پيرمرد بود. آمد و كانــال زد، نمي دانم لوله پوليكا نبود آن زمان 
يا چي، كانال سيماني هم كه مي گذاشتند به مرور مي شكست و 
خرد مي شد. پيرمرد براي اينكه مطمئن بشود توي كانال كارگرها 
چيزي جا نگذاشته بودند از اولي رفت و از آخري درآمد. هم زنانه، 

هم مردانه.

طرح دست شــويي را هم همان موقع ريخته 
بودند. نورزاده دو جلسه براي نقشه آمد، بعد ديگر 
خود اســداهللا بود و طرح همين طرح اوليه است 
فقط ســقف قرار بود كامل گنبد بشود، ولي پول 
نبود، امكانات نبود سقف را همين طور كه قبل از 
اينكه گنبد بزنيم، ديده بوديد؟ زديم و جاي گنبد 
را نورگير زديم، ده سال من خودم نورگير را گنبد 

كردم.
ســال 50 شــروع شــد تا اواخر 52 و حاج 
مطلبي مي رفت اين ور و آن ور، بازاري ها يكي آهن 
داد، يكي... باالخره ســقف زده شد و به مطلبي 
كه گفتيم بــرو كمك جمع كن بيار. مي گفت ما 
مي خواستيم يك ســقف باالي سرمان باشد كه 
نمــاز بخوانيم كه هســت و ديگر هيچ احتياجي 
نيست كه برويم پول بگيريم. كسي اگر آورد داد 
خرج مي كنيم و درســت مي كنيم ما نبايد برويم 
پول بگيريم. هر كاري كرديم از ســال 52 ديگر 
ماند تا هفت ـ هشــت ســال پيش. ديگه هرچه 
بــه حاجي مطلبي مي گفتيم مي خواهيم اينجا را 
درســت كنيم، مي گفت اگر پول داريد بدهيد به 
دولت، فشــنگ بخرد، بزند به صدام پدرسوخته، 

آن واجب تر است.
دايــي رمضــان و حاجي عباس كاشــي كار 
آورده بودنــد براي محراب، حــاج مطلبي فكر 
كرد كه ايــن مي خواهد پول بدهــد تا محراب 

ساخت مسجد سال 
52 برج يك و دو 
شروع شد. همة 

بچه ها ماهيانه پول 
مي دادند، اجباري 

نبود. هركس هر 
چقدر مي توانست 
يكي گفته بود دو 
تومان، يكي سه 

تومان، پنج تومان و... 
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را كاشــي كنند، بعد از نماز مغرب و عشــاء 
گفــت آدم بايد خيلي احمق باشــد توي اين 
موقعيت پول بدهد مســجد بســازد، محراب 
درست كند، ما فهميديم حاجي اشتباه گرفته 
و گفتيم حاجي اين آمده محراب را درســت 
كند پول نمــي ده، گفت فكر كردم مي خواهد 
پول بدهد، اگــر پول داريــد بدهيد خمپاره 
بخرنــد و... اولويت آنجاســت بعد كه جنگ 
تمام شد مي شود مســجد ساخت، براي خدا 
فرقــي نمي كند ما روي زمين نماز بخوانيم يا 
كاشــي متري يك ميليون تومان. چندبار از 
زيباسازي شــهرداري آمدند كه نصف مسجد 
پول بدهد، نصف شهرداري، جلوي مسجد را 
درست كنند، حاجي گفت ما پول نمي دهيم. 
حاجي مي گفت مسجد جايي نيست كه پول 
شهرداري بيايد تويش. شهرداري مثًال از يك 
پيرزن به زور پول مي گيرد، عوارض مي گيرد، 
بعد ما با آن پول مسجد بسازيم، حالل نيست. 
يكي از كساني كه هميشه پشتيبانش بود، من 
بودم، مي ديدم حرف حساب مي زند. توي اين 
قضيه هم دايي رمضان و اينها مي گفتند، من 

گفتم، نه درست نيست.
تا آخر ســر دايي رمضان و حاج عباس زور 
گفتند، حاج مطلبي گفــت اگر مي خواهيد از 
شهرداري پول بگيريد پاي من را وسط نكشيد.  

رفتند از شهرداري پول بگيرند، شهرداري كارشناس فرستاد، گفت 
7 ميليون خرج بِر خيابان اســت، 3/5 شــما بدهيد، 3/5 ما. شما 
مشغول بشويد تا شهرداري سهم خودش را بدهد. ما گفتيم بعد از 
اين همه سال شهرداري مي آيد و ماسمالي مي كند مي رود، گفتيم 
شما پول بدهيد ما خودمان انجام مي دهيم. گفتند ما كارهاي اداري 
را انجام مي دهيم و 3/5 ميليون به شما مي دهيم. شما كار را شروع 
كنيد. ما مشغول شديم حدود 11 ميليون خرج شد ولي شهرداري 

پولي نداد كه نداد.
ستاد امور مساجد شهرداري، پولي را حواله مي كرد به مسجدها 
و مي گفــت اين پول را فقط بــراي توالت ها خرج كنيد. يعني يك 
بودجه اي را شــهرداري مي داد به ســتاد امور مساجد. به ما گفتند 
اين ســتاد پول مي دهد. ما رفتيم آنجا، گفتند اگر دست شويي هاي 
مسجدتان خراب است، ما مي آييم و درست مي كنيم. داخل شبستان 
اين پول نبايد بيايد. كه آمدند و توالت هاي مسجد را ساختند؛ يعني 
خودشــان هم قبول دارند كه پول شهرداري نبايد خرج شبستان 
بشود، چون مردم آنجا نماز مي خوانند و اين پول شبهه دارد. چون 
مي گويند پولي كه نمي داني از كجا مي آيد براي مسجد خرج نكنيد. 
يعني حاج مطلبي قبل از اينكه ســتاد امور مساجد بفهمد اين 
پول مشكل دارد، فهميده بود نمي گذاشت اصًال بر خيابان هم خرج 
بشــود. مي گفت همان طور كه مردم پول دادند، مسجد را ساختند 
بقيه اش هم ساخته مي شود. مسجد مقدس است. بعد از انقالب كه 
بيشتر كارهاي مسجد را من كردم. كتابخانه را من ساختم، همة سه 
طبقه را. بنا آوردم، همين حاج حسين كه مي گويم، راهش دور شد، 

رفت ونك، ديگر اصًال نمي توانست بيايد.
بحثم اين است كه حاج مطلبي مي گفت مردم اين مسجد را با 
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دو تومن، پنج تومن دادند، ساخته شده، قبض هايش استـ  بقيه اش 
هم همين طوري ســاخته مي شود. نگذاريد پول شهرداري و دولتي 

بيايد توي مسجد.
حاج مطلبي ســال 51 آمد مســجد. حاجي هــم ُكربكندي 
است. رفتيم قم با ســالم و صلوات آورديم مسجد. وقتي آورديم، 
خانه اش هــم آورديم محل، متأهل بود و زن و بچه داشــت. آن 
موقع هــا همين طوري بود، مســاجد مي رفتند از قم امام جماعت 
مي آوردند. مي رفتند درخواست مي كردند؛ ولي چون ما حاجي را 
مي شناختيم، رفتيم حوزة علميه قم، گفتيم ايشان را مي خواهيم. 
ســه تا آن طرف تر از مســجد يك خانه اجاره كرديم خانه اش را 
هم آورديم، ملك بغل ســنگكي. حاجــي مي گفت من براي نماز 
نمي توانم پول بگيــرم، يعني اهللا اكبر مي گويم بــراي پول. پدرم 
مي گفــت من نمازهايي را كه پشت ســر حــاج مطلبي مي خوانم 
مطمئنم، دلم قرص اســت. علتش هم اين بود كه بعد از پيروزي 
انقالب اين بندة خدا اگر مي خواســت پســت بگيرد مي توانست 
پســت بگيرد. دنبال مقام نبود. واقعاً بهــش مي دادند. آن موقع، 

سال 55-54 حاج مطلبي اعالمية  امام خميني 
پخش مي كرد. رســالة امــام را مي خواند، حتي 
براي ما هم مي خواند. مي نشست و مسائل امام را 
مي گفت، نمي گفت فاضل لنكراني اين طور گفته، 
از امام مي گفت. بــا همين لفظ امام روح اهللا كه 

مردم متوجه بشوند.
ايشان ســال 54 رفتند مّكه با حاج حسين 
معيني ـ بــرادر حاج عزت اهللا معيني اســت ـ و 
خانمش. وقتي مي خواســتند بروند از ايران ويزا 
ندادند. رفتند تركيه، مصر، لبنان نتوانستند. رفتند 
انگليس، از آنجا ويزاي سوريه گرفتند، سوار شدند 
به حج هم رســيده بودند. حاج مطلبي بعد اينكه 
اعمال حجش تمام شده بود، برگشته بود مدينه 
چنــد روز مانده بود و به حاج حســين گفته بود 
من مي خواهم بــروم كربال اگر مي آيي بيا برويم. 
حاج مطلبي از ســعودي ويزاي عــراق را گرفته 
بود. حاج حســين گفته بود من هم مي آيم. حاج 
مطلبي گفته بود من مي خواهم دوماه بمانم. حاج 
حسين هم گفته بود من مي آيم زيارت مي كنم و 
برمي گردم. حاج مطلبي از آنجا رفت پهلوي امام. 
دو ماه و نيم پيش امــام بود. آن موقع پيش نماز 
مسجد بود كه رفته بود ـ وقتي برگشت نمي دانم 
چه جوري جرئت كرده بود يك سري جزوه آورده 
بود كه جاســازي كرديم باالي محــراب. موقع 
ساخت مســجد باالي محراب يك جايي درست 
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كرده بوديم، جزو همــان پرت ها بود كه هرچي 
الزم نداشــتيم آنجا مي گذاشتيم و هيچ كس هم 
نمي دانست. مي رفتيم باالي سقف محراب، طاقي 
كه اهللا نوشته، با نردبان مي رفتيم باال و جاسازي 
مي كرديم، اطالعيه و اين طور چيزها. حاج مطلبي 
واقعــاً آدمي بود كه براي انقــالب كار كرد، براي 

خدا كار كرد.
از پيش امام كه برگشته بود، از وقت شناسي و 
وظيفه شناسي امام خيلي تعريف مي كرد. حاجي 
كالس هــاي امام را مي رفت، آن جور نبود كه امام 
شــخصي براي حاجي وقت بگذارد. ولي حاجي 
خيلي تأكيد مي كرد كه اگر امام به جايي رسيده، 

به خاطر وقت شناسي و منظم بودنش است.
حاج مطلبي حقوق ماهيانه نداشت. يك چيزي بهش مي داديم، 
هركس مي خواست يك مقدار بهش مي داد. بقيه اش از سهم امام كه 
مردم مي دادند و آن مي رفت دفتر تحويل مي داد، يك چيزي برايش 
مي ماند. يكبار هم سر دهل زدن توي مسجد، حاج مطلبي دعوايش 
شد و يك عده باهاش چپ افتادند. آن موقع اكثر بچه هاي اصفهاني 
مسجد را اداره مي كردند، مردم هم يك مقدار كمك مي كردند ولي 
عمدة خرج دست بچه هاي ما بود. از همان پولي كه ماهيانه مي دادند. 
بقيه اش را هم سرشكن مي گرفتند، مي گفتند اين قدر بدهكار شديم، 

مي دادند.
اوايل انقالب، ســال 59-58 ما چند تا دهــل از حوزه هنري 
آورديم مســجد. برديم انباري قايم كردم. بچه ها محرم 59 گفتند 
اين طوري هيچ كس نمي تواند ســينه بزند، مي خواهيم دهل بزنيم. 
حاجــي مطلبي مي گفت نــه، اينها مي گفتنــد آره. يكي مي گفت 
من دهل مي خرم. يكي مي گفت ســنج مي خرم. مي گفتم نه. پول 
نمي خواهيم، دهل و سنج اســت نمي خواهيم توي مسجد بزنيم، 
چون بيرون كه نمي رفتيم، توي مسجد هم صدايش گوش خودمان 
را كر مي كرد. باالخره ســر اين قضيه حاج مطلبي با اينها مخالفت 
كــرد و اينها گفتنــد ما تو را قبول نداريــم. مي رويم قم از يكي از 
آيت اهللا ها دست نوشته مي گيريم و مي آييم. بلند شدند هفت هشت 
نفري صبح پنج شنبه رفتند قم، مجوز دهل بگيرند. رفته بودند پيش 
آيت اهللا شريعتمداري، روز سوم محرم. آقا گفته بود كه «دهل و طبل 
عالمت اخباري دارد و ســنج حرام است.» چون آن موقع، يا قبل تر 
وقتي مي خواســتند خبري را به مردم برسانند دهل مي زدند، مثًال 
مردم مي رفتند سه راه آذري، جمع مي شدند و خبر را مي شنيدند.
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آمدند غروب رســيدند مســجد. ديديم آقاي حداد دارد وضو 
مي گيرد. گفتيــم اگر اين چيزي گرفته بــود اول وضو نمي گرفت 
مي آمد و خبر مي داد. حاجي مطلبي بعد از نماز پرســيد، شما رفته 
بوديد قم، چه نتيجه اي گرفتيد؟ كاغذها را درآوردند گفتند نوشته 
اخباري، ما كه نمي خواهيم اخبار بگوييم، سنج هم كه حرام است. 
بعد بردمشان باال و گفتم اين دهل، اين طبل، ما نمي خواهيم بزنيم. 
يعني دســته جواداالئمه تا حاال هيچ وقــت طبل و دهل نزده، ولي 

دسته هاي ديگر كه مي آمدند مسجد مي زدند.
ســال هاي قبل و بعد از انقالب چند ســال با دسته مي رفتيم 
بيرون تا ميدان بريانك. دســته  مســجد قديمي بريانك مي آمد 
مســجد ما. ما هم مي رفتيم بازديد. بعــد كه ديديم مي خوريم به 
راهبنــدان و... كاله خودمــان را قاضي كرديــم و گفتيم اين چه 
كاريه؟ ما نمي رويم. حدود بيســت ســال اســت كه داخل خود 
شبستان سينه مي زنيم، عزاداري مي كنيم، مي چرخيم. دو زنجيره 
مي زنيــم. پدرهاي ما كه ده بودند هــم اين طور زنجير مي زدند و 
شــب عاشورا شله درست مي كردند كه ما هم شله مي دهيم و هر 

كسي بخورد، مي گويد برنج عاشورا را نمي خواهيم، شله بدهيد.
حاجي مطلبي توي يك سري مسائل اعتقادش خيلي محكم و 
راســخ بود و پايش هم مي ايستاد. نمي ترسيد و شل نمي گرفت كه 

مثًال اين ناراحت مي شود... .
اين ســر قضيه طبل و دهل يكي گفته بود كــه پولش را از ما 
مي گيري و حرف كس ديگر را مي زني، حاجي خيلي بهش برخورده 
بود. يك جلســه گرفتيم توي مســجد 4 بعدازظهر تــا نماز. نوبت 
حاجي كه شــد پشــت بلندگو صحبت كرد و گفت يكي گفته كه 
شــما پول مي گيري و... يكي بلند شــد و گفت: «آقا هركي گفته، 

نفهميده.» محسن ما آن موقع كوچك بود و كنار 
حاجي نشســته بود. حاج مطلبي محسن را بلند 
كرد و گفت: «اين بچه مي فهمد چه مي گويد شما 
مي گوييد او نفهميده.» همين شد كه ديگر حاجي 
پول نگرفت به جز ســهم امام. حاج مطلبي توي 
قم دو تكه زمين داشت، مثل مسكن حوزة علمية 
قم، نمي دانم آن موقع چه مي گفتند. دو تكه زمين 
بهش داده بودند تا خانه بســازد و نتوانســته بود 

بسازد. آن زمين ها را فروخت.

حدود 53 كتابخانه مســجد ساختش شروع 
شــد. آقا هادي اولين بار، جــاي آبدارخانه فعلي 
آورد چندتا كتاب چيد، با حاجي  هماهنگ كرده 
بود. چون مطالعه را دوســت داشت. از همان جا 
مختصري شروع شد. يك مدتي بعد كتابخانه را 
بردند مغازه (همان دفتر حســين). يك سالي و 
نيم آنجا بود. بعد يــك بنده خدايي آمد و گفت 
هزينة زيرزمين را من مي دهم شــما شروع كنيد 

حاج مطلبي سال 
51 آمد مسجد. 

حاجي هم ُكربكندي 
است. رفتيم قم 

با سالم و صلوات 
آورديم مسجد. وقتي 

آورديم، خانه اش را 
هم آورديم محل
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به ســاختن از بچه هاي اصفهان بود. خاكبرداري 
كرديم به عمق 6-5 متر با دست كنديم. زيرخانة 
حاج صابري و كل حيــاط ـ 200 متر. بچه هاي 
اصفهان همــه خوب بلد بودند. ســاعت 3/5-4 
بچه ها مي آمدند، اكثر ميدان ماهي فروش بودند. 
خود حاجي هم لخت مي شد، بيل مي زد، بيلش 
از همه بزرگتر بود. يك حالت پلكاني مي كنديم. 
تا دو ســاعت بعد از نمــاز كار كرديم حدود يك 
ماه ـ يك بيل اســت مخصوص كنــدن زمين، 
چهل ســانتي متر طولــش اســت. 50-40 نفر 
مي آمدند. اين كارها را محل ما مي گويند «حمل» 

همه با هم حمل مي كنند و كار مي كنند.
اول سمت صندوق ســاخته شد. ستون اول 
را كه خواســتند بگذارند يك صبح تا شب نشد 
كه يك خال بزنم هر كس رد مي شــد ســالم و 
احوالپرســي و نظري مــي داد و مي رفت و يكي 
ديگر. آخر سر مي پرســيدم كارتون چيه؟ يكي 
مي گفت باباي مدرســه ام و... مســجد ساختن 
حلم و حوصله مي خواهد. خــدا بيامرزد حاجي 
صابــري را كه از آن اول  آمد و ماند تا وقتي مرد. 
حاجي صابري اول براي بنايي آمد سال 53، براي 
كارگري آمد و شب ها همان جا مي خوابيد و ما هم 
يكي را مي خواســتيم و نگهش داشتيم. منظورم 
اين سالي كه ماند به خاطر حلم و حوصله اش بود 
تا سال 57-56 قبل از پيروزي انقالب راحت بود. 

بعد كه سروصداي انقالب شروع شد و بعد از پيروزي هم كه كميته 
و پست و پايگاه ... ديگر اين بنده خدا استراحت نداشت. واقعاً خدا 

بهش خيلي صبر داده بود.
بچه هــا از پله هاي كتابخانه با تق و توق باال مي رفتند. اين بنده 

خدا اذيت مي شد و فقط مي گفت: «صغير قاال سيزهي!» 



آقا هادي آمد كتابخانه را راه انداخت تا زماني كه مي خواســتيم 
جمع كنيم يك مدت كنسل شــد تا زيرزمين را درست كنيم كه 
هفت هشت ماهي طول كشيد و بعد بودجه تمام شد و حاج مطلبي 
دست به كار شد و يك كم كمك جمع كرد و كتابخانه را ساختيم. 
همه را با هم ساختيم. اين مغازه اي كه صندوق شده بود اول ستون 
آنجا را گذاشــته بوديم. يك مدت كار خوابيد، چون پول نبود. آنجا 
را ايوان زده بوديم براي وقت هايي كه ختم بود يا مراسمي بود. حاج 
مطلبــي هيچ وقت نماز را تعطيل نكرد، نمازظهر را هم مي خوانديم 
نماز صبح هم داريم. حاج مطلبي اين قانون را گذاشت كه نماز صبح 
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بايد باشــد حاال هفت نفر مي آيند، شش نفر مي آيند. االن هم نماز 
صبح و ظهر را هم داريم. يك آقاي ديگري مي آيد.

حاجي مطلبي حتــي وقتي خانه خريد از ميــدان مهناز هم 
پايين تر بود، پياده صبح اين مســير را مي آمد تا مسجد. آخري ها 
هم مي بردم و مي آوردم. يك شــب مي خواستم ببرم، گفتم حاجي 
بيا ســوار شو، ديدم يك BMW وايســتاده، منتظر حاجي است. 
گفتــم حاجي فردا شــب هم بگــو اون بيايد ببــردت. رو كرد به 
ماشــين و گفت: «آقا برو، حاال هر شــب اين ما را مي برد، امشب 
هم با همين مي روم.» حتي آخرهاي عمرش ســوارش كرده بودم، 
داشــتيم مي رفتيم مسجد، ورود ممنوع مي رفتم، اصرار داشت كه 
ورود ممنوع نروم، تا دم مســجد هي سرفه هاي بدي مي كرد. شب 
كه مي خواســتيم برگرديم، جلوي مطب دكتــر ترمز كردم، توي 

جد
مس

در 
ور 

حش
 سل

ج اله
 فر

ياد
ده 

ة زن
واد

خان
 از 

دير
تق

حسام الســلطنه. گفت: «چرا ايستادي؟» گفتم: 
«مي خواهم ببرمت دكتر.» گفت: «آقا برو، خانه 
اگر تا صبح بودم، صبح مي رويم دكتر، اگر نه هم 
كه هيچي.» بردم دم خانه شــان و پياده كرديم. 
فكر كردم از همين تعارف هايي كه همه مي كنيم. 
نماز صبح هم ســاعت 6 خوانــدم. تازه به مغازه 

رسيده بودم كه تلفن زنگ زد.
گوشــي را برداشتم، ديدم يكي گريه مي كند 
و گفت:  «حاجي حالش بهم خورده، پاشــو بيا!» 
دامادش بود. لباس پوشــيدم بــا موتور رفتم دم 
خانه شــان، فكر كردم سكته كرده. وقتي رسيدم 

فقط خانواده اش بودند، كسي نيامده بود هنوز...
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يادداشت



13كتاب حبيب89



13كتاب حبيب90

دربارة كتاب «واى! نه» اثر برگزيدة بخش 
كودك جشنواره پانزدهم

يك كتاب با دو طرح!يك كتاب با دو طرح!

كلر ژوبرت

اين کتاب مانند تعدادی از کتاب های «مرغک» که توســط کانون پرورش 
فکری برای خردســاالن منتشر شــده اند، در کارگاهي شکل گرفته است که 

توسط خانم زهره پريرخ اداره می شد. 
در اين جلســات ارائه و نقد، تالش شــد کتاب های متفاوتی از نظر شــکل 
ظاهری و کتاب ســازی- و البتــه محتوا- خلق شــوند؛ کتاب هايی که برای 

مخاطبان خردسال جذابيت خاصی داشته باشند.
کتــاب «وای! نه» حاصل آميختگی دو طرح اســت: طــرح اول يک طرح 
تصويرســازی با برش هــای خاص بود کــه در آن تالش کــردم تعدادی از 
شــخصيت های حيوانی را طوری پشت ســرهم قرار دهم که فقط قسمتی از 

شخصيت  صفحه بعدی نمايان شود و برانگيزنده کنجکاوی کودک باشد.
طرح دوم داســتانی بود، يک داستان دوستی؛ زنجيره وار براساس اين فکر 
کــه هر کس معموًال ســعی دارد از ديد محدود خــودش به ديگران کمک 
کند، اما در نهايت، همان محبتی که پشت اين تالش ها نهفته است کارساز 
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می شود. اين کتاب داستان قورباغة کوچولويی را روايت می کند که يک 
روز با دلی غمگين از خواب بيدار می شــود، بــدون هيچ دليل خاصی، 
حســی که همــه، حتی کــودکان، آن را تجربه می کنند. هــر کدام از 
دوســتانش پيشنهاد عجيب و غريبی می کند تا او را شاد کند و در آخر 
داستان، به خاطر مهربانی دوستانش، قورباغه کوچولو غمش را فراموش 
کرده است.  در روند داســتان، در انتهای هر صفحه متنی، کودک بايد 
حدس بزند که چه کسی پشت حيوان صفحه مقابلش پنهان شده است.

اين دو طرح به صورت جداگانه در ذهنم شکل گرفته بودند، اما احساس 
کردم که اين طرز کتاب سازی می تواند قالب مناسبی برای چنين داستانی 
باشــد. پس از آزمون و خطاهای فراوان، کتاب کم کم شــکل گرفت و به 
خاطر تکرار عبــارت «وای! نه» در روايت، همان عنوان را برايش انتخاب 
کردم. در اينجا جا دارد از خانم پريرخ و دوستانی که اين پروژه را همراهی 

کردند صميمانه تشکر کنم.
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دربارة «دختر كوچولو فرمانده سبيلو» اثر 
برگزيدة بخش نوجوان جشنوارة پانزدهم

فضاى فانتـزىفضاى فانتـزى
دنياى واقعـىدنياى واقعـى

الهام مزارعى

اين کتاب، داســتان دختری است که پدرش در جنگ اسير شده است. 
دختر در خياالت کودکانه اش به تخته ســياه نقاشی هايش پناه می برد. با 
فرماندة دشــمن (فرمانده سبيلو) وارد جنگی کودکانه می شود تا پدرش 

را نجات دهد.
کتاب دختر کوچولو فرمانده سبيلو، روايتی متفاوت از کتاب های کودک 
دفاع مقدس است. در اين کتاب به جنبة لذت خوانش، خلق فضاهای شاد 
و جذاب و پرکشش برای کودک توجه شده است، به دفاع مقدس نگاه تلخ 
هميشگی که مورد توجه کودکان امروزی نيست نشده است، در عين حال 
کودک با مفاهيم جنگ و دفاع مقدس و اســارت هم در البه الی خوانش 

يک داستان جذاب آشنا می شود.
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در اين کتاب که ماجراهای فانتزی و طنز را درهم آميخته، ســعی شده 
اســت که از ديد کودکانه به ماجرای اســارت نگاه شود، قهرمان داستان 
يک دختر بچة شــيطان و خياالتی است که عاشق نقاشی است و نقاشی 
فرصتی می شود برای گريز از واقعيت تلخ اسارت پدر و تالش کودکانة او 
برای بهبود شرايط، پايان در نظر گرفته شده برای داستان به مخاطب اين 
فرصت را می دهد که همچنان در فضای فانتزی به دنبال پدر باشد، يا با 

ماندن در دنيای واقعی واقعيت اسارت و نبود پدر را بپذيرد.
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ابراهيم زاهدي مطلق

چه كسي اين را چه كسي اين را 
روايت مي كند؟روايت مي كند؟

نگاهي به رمان «بي نازنين»
 نوشتة كيوان ارزاقي

اين کتــاب (بی نازنين، نوشــتة کيوان 
ارزاقی) اينجا چــه می کند؟ چرا بايد کتاب 
شــهيد غنی پوربه آن بپــردازد و در اينجا 
بررسی شود؟ برنده جايزه بوده يا نامزد بخش 
نهايی؟ هيچ کــدام؛ پس چه توضيحی وجود 
دارد که مخاطب ما بنشــيند و درباره اين 
رمان بخواند؟ اين نوشته سعی می کند جواب 

کوتاهی برای اين يکی دو سؤال پيدا کند.

رمان بي نازنين از پربحث ترين آثارى بود كه در جلسات داورى به 
آن پرداخته شــد. چرايش به ويژگى درونى آن مربوط نمى شود، بلكه 
ساختار اين كتاب به گونه اى بود كه داوران نمى توانستند از آن چشم 
بپوشند و در جمع كتاب هاى نهايى نياورند. از سوى ديگر ضعف هايى 
داشت كه مى شد كنارش گذاشت و با خيال راحت از انتخاب هاى ديگر 

دفاع كرد و پاى آن ها ايستاد.
بى نازنين، اثرى اســت تمام و كمال امــروزى و داراى دغدغه ها و 
حساســيت هاى يك نويســنده كه از حال و روز جامعه خود نه تنها با 
خبر اســت، كه به آن توجه دارد و برايش دل مى سوزاند. اثر امروزى 
از آن جهت كه تمام وقايع در فضاى مجازى مى گذرد و نويســنده با 
اشراف به اتفاقاتى كه موجب به هم ريختگى خانواده ها مى شود، جهان 
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رمان سعى در حالجى اين مشكالت اجتماعى 
نمى كند. تالشى براى رفتارشناسى و انسان شناسى 
معاصر به خرج نمى دهد. فقط و فقط مســئله ها را 
بازگو مى كند و مى گذرد. به نظر مى رسد ظرفيت هاى 
زيادى در اين كار وجود دارد كه نويسنده نتوانسته 
از آن بهــره بردارى كند. شــايد يكى از داليل اين 
نتوانستن، ضعف آشكارى باشد كه نويسنده اصًال به 

آن توجه نكرده است: نداشتن راوى!
رمان بي نازنين به شكل عجيبى از راوى، خالى 
است. تعدادى ايميل ناگهان كنار هم قرار مى گيرند. 
چه كسى اين را روايت مى كند؟ معلوم نيست. چه 
كسى مى خواهد چيزى را بگويد؟ معلوم نيست. به 
هرحال نداشــتن راوى يكى از علت هايى است كه 
داوران جشنواره نتوانستند خود را مجاب به انتخاب 
اين اثر در جمع رمان هــاى نهايى كنند. اگرچه تا 
مرحله پيش از نهايى و جمع هفت اثر رســيد و تا 
ايــن اندازه هم براى هر رمــان با وجود داورى هاى 
سختگيرانه و دقيق جايزه شهيد غنى پور، خود يك 
موفقيت بزرگ اســت. در همين جا، فقط به دليل 
اينكه رمان بي نازنين از قلم يك نويســنده خوش 
قريحه تراوش كرده است و به مسائل جدى امروزى 
و تبهكارى هاى فضاى مجــازى مى پردازد، توصيه 
مى شــود كه خواننده، آن را بخواند و با گذشــتن 
از برخى لغزش ها كوچك به عمق هشــدارهاى آن 

توجه كند.

داســتانى اش را مى سازد و مخاطب را به تماشــا مى برد. دل سوزى 
براى جامعه از آن جهت كه نويسنده نگران فضايى است كه مى تواند 
سوءتفاهم برانگيز و به تبع آن، ويرانگر شود. در اين رمان «مانى» در 
صندوق پستى اينترنتى اش به يك ايميل ناشناس برمى خورد كه زنى 

ناشناس، به نام «سايه» فرستاده است. 
آن طور كه داســتان مى گويد، اين نامه در «اسپم»هاى مانى قرار 
گرفته است. اما مانى از نامه نمى گذرد! به آن جواب مى دهد و جواب 
مى گيــرد. نامه با اين ايميل ها آغاز مى شــود. ارتباط تعليق برانگيز از 
همين جا شروع مى شود. تا همين جا معلوم است كه نويسنده چقدر به 

فضاى ارتباطى جامعه اش وقوف دارد. 
سايه يا همان زنى كه ايميل را فرستاده است، به اين رابطه عالقه 
نشــان مى دهد و ماجرا ادامه پيدا مى كند. رابطه اى گناه آلود و سراسر 
دروغگويى به هم. هر يك از شــخصيت ها دنبال يك گوشه از زندگى 
خــود در اين رابطه مى گردند. بعدها پاى زن ها و مردهاى ديگرى هم 
به ميان مى آيد؛ لعيا، همســر مرد، شيوا و ... بعضى از اين آدم ها يكى 

هستند. بعضى هم شخصيت مستقل دارند. 
ساخت و پرداخت آدم ها مختلف از قوت هاى نويسنده است كه به 
فضاى تعليقى داستان كمك فراوانى كرده است اما وجود لحن و زبان 
و حتى تكه كالم هاى يكسان شخصيت ها نتوانسته است تمايز آن ها را 
نشــان دهد و البته داستان هم تالش نمى كند بباوراند كه شخصيت 
چون يك نفر اســت سعى كرده لحن خود را تغيير دهد، اما نتوانسته 
اســت. بنابراين، صداهاى مختلفى از داستان شنيده نمى شود. همان 
حرف هاى شيوا را سايه مى زند با همان لحن و با همان اثر. حرف هاى 
مانــى البته گاهى تفاوت هايى مى كند، امــا اين تفاوت هم كمكى به 

داستان و جدا شدن برخى مسئله ها نمى كند.

رمان سعى در 
حالجى اين 

مشكالت اجتماعى 
نمى كند. تالشى 

براى رفتارشناسى و 
انسان شناسى معاصر 

به خرج نمى دهد
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محمدحسن حسيني

فانتـزي افسانه يا فانتـزي افسانه يا 
افسانه فانتـزي؟افسانه فانتـزي؟

دربارة قلم محمدرضا شمس با نگاهي به 
كتاب «هشت پا»

محمدرضا شــمس را تنها بايد با خودش مقايسه كرد. خودش 
خط كش خودش اســت. البته خيلي ها را بايد با او سنجيد. آن هم 
در فضاي فانتزي.  فانتزي شمس متعلق به خود اوست و البته همه 

فانتزي در ادبيات كودك متعلق به او نبوده و نيست. 
شمس مخزني از افســانه هاي اين ور آبي و آن ور آبي است، با 
روايت هاي مختلف بومي و غيربومي. كار جدي او در سال هاي اخير 
در بازنويسي و بازآفريني افســانه ها و قصه هاي قديمي و تلفيق 
آن ها با رويكردهاي نوين جايگاه ويژه اي براي او در ميان اهل قلم 
رقم زده اســت. اين مهارت كه حاصل سال ها جست وجو و تالش 

است در كنار فانتزي ويژة او تركيبي متوازن و خوش يافته است.
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نویسنده ای صاحب سبك
آيا مي توان ايــن چند كلمه را دربارة او به كار برد؟ آيا در ترازوي 
منتقدان جشــنواره هاي ريز و درشــت جانب انصاف دربارة او رعايت 
مي شود؟ پاســخ به اين سؤال ها قدري چالش برانگيز است. بخشي از 
آن را مي گذارم به حساب بي توجهي او به برخي معيارهاي قصه نويسي 
در برخــي نوشــته هاـ  كه صد البته در افراد خــالق و هنجارگريز و 
ساختارشكن، اين كشمكش قصه اي ديرينه داردـ  و بخشي نيز ممكن 
است برگردد به الگوي ذهني بستة برخي منتقدان طبق معمول پسند 
و خط كش هاي «يك بار براي هميشــه مدرج» آن ها كه دوست 
دارنــد همه چيز را با آن ها اندازه بزنند و هر چيز بيرون از دايره ذهن 

آن ها محلي از اعراب ندارد. 

همان طور كه چند ســطر پيش نيز اشاره شد، 
شمس را بايد با خودش مقايسه كرد.

 چند سال پيش كه مسئول جلسات نقد ادبي 
حوزه هنري با عنوان آينه هاي روبه رو بودم،  قصد 
داشتم شمس را با كســي مقايسه كنم كه شواهد 
كافي براي مقايسه داشته باشم و در جست وجوهايم 
بــه يوگني كاليف يا به تعبيــر برخي مترجمين 
يوگني قلي اف رســيدم. آن هم در كتاب بســيار 
موفق و خواندني سكوت كيست؟ كه نمايشگاهي 
از توانمندي هاي سهل الممتنع يك نويسنده صاحب 

سبك است. 
البتــه ايــن فرصت دســت نــداد و بنده در 
نشســت هاي خصوصــي بــا دوســتان و گاه در 
يادداشت هاي شــخصي اشاره هايي به اين مقايسه 
داشته و خواهم داشت. به نظر اينجانب بسياري از 
نويسندگان داخلي (غير از معدودي انگشت شمار) 
به تار تقليد از شــمس تنيده انــد و غير برخي از 
آن ها نتوانسته اند سبك و قلم و لحن شان را مبرا از 

اين تقليد نگه دارند. 
قصد ندارم در اين مجــال محدود، به داوري 
ميــزان تقليدهــا و روابــط قلمي محســوس و 
نامحسوس بپردازم، بلكه  قصدم اشاره به مفهومي 
نــو و قابل اعتنا در اين زمينه مي باشــد كه همانا 
نگاه اين نويسنده به مقولة قصه هاي فكري است. 
همكاري وي در گــروه قصه هاي فكري، موهبتي 



13كتاب حبيب98

بزرگ و فرصتي مغتنم بــود. وقتي چندي پيش 
آموزه هاي تفكر و يادگيري را ـ كه حاصل مطالعه 
و جســت وجو در موضوعات تفكر سيستمي براي 
بچه هــا بودـ  با حدود ده نفر از نويســندگان تراز 
اول كشورمان مطرح شــد، اين نويسنده پركار و 
پرانرژي به راستي شــگفت زده ام كرد. ياد سخن 
يكي از بزرگان افتادم كه «من هر وقت مي خواهم 
سمبوليك بنويســم خوب نمي شود، اما هر وقت 

خوب مي نويسم سمبوليك از آب درمي آيد.» 
 در نوشته هاي شمس هم چنين حالتي پيش 
آمد. او خيلي زود انتخابي از نوشته هايش را كه فكر 
مي كرد نزديكترين ها به ايــن رويكرد و طرز تفكر 
باشــند را برايم ارسال كرد و شگفتا پس از مطالعه 
آن ها با درصد بااليي از همسويي و مشابهت روبه رو 

شدم. 
براي آشنايي بيشتر خوانندگان محترم با اين 
قرابت و نيز آموزه هاي مورد نظر،  يكي از كتاب هاي 
شمس با عنوان هشت پا را انتخاب كرده و از ميان 
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ايــن كتاب يكي از قصه هــاي آن را برمي گزينم تا به ياري خداوند با 
نقد مفهومي آن، قدري به القاي مفاهيم ياد شده در باال كمك كرده 

باشم. 
نام قصه موردنظر بادكنك قرمز اســت. در اين قصه، بادكنكي 
بــادش را كم كم به گل ها مي دهد تا خنك شــوند. بعد به چرخ هاي 
سه چرخه مي دهد و كم كم فوت فوت فوت بدون اينكه بفهمد بادش 
تمام مي شود. آن وقت دست به دامن باد مي شود و دوباره با شيطنت 

خودش را باد مي كند و... .
اين قصه يكي از بهترين مثال هــاي مفهوم متغير هاي ظرف و 
حالت در تفكر سيستمي است. آن هم براي بچه ها با نگاهي جذاب 
و به يــاد ماندني. آموزه هايي به زبان خــود آن ها. آموزه هايي در قالب 

جمالت زير:
 حواست به تغييرات كوچك اطرافت باشد.

 منابع در اختيار تو بي نهايت نيســتند. حواســت به تمام شدن 
آن ها باشد.

 در زندگي ظرف هايي وجود دارند كه خالي يا پر مي شوند.
 بعضي از ظرف هاي زندگي بعضي ديگر را پر مي كنند.

 پر و خالي شــدن همه ظرف هــاي زندگي را نمي تواني ببيني. 

بايد حواســت به ظرف هاي پنهان و ظرف هايي كه 
در طول سال ها پر و خالي مي شوند، باشد.

 ظرف هاي زندگي هميشــه با همان سرعتي 
كه پر مي شوند، خالي نمي شوند.

 وقتي نمي تواني جلوي خالي شدن يا پر شدن 
ظرفي را بگيري، نااميد نشو. يك ظرف تازه بساز.

 هيــچ ظرفي به خــودي خود پــر و خالي 

نمي شــود. ببين چه چيزي ظــرف را پر يا خالي 
مي كند.

بچه هــاي امروز نياز به پــرورش مهارت هايي 
دارند كه آن هــا را در دنياي پرآشــوب داده ها و 
اطالعات و آسيب هاي ناهنجار نظام هاي آموزشي 
غلط، به ميزاني توانمند ســازند تا آن ها بتوانند به 
حل مســائل خودشــان بپردازند. استفاده از قصه 
بــراي آموزش ايــن مفاهيم ـ به دليل مشــاركت 
ذهني بچه ها در قصه و نگاه استعاري در لفافه اي از 
فانتزيـ   شبكه هاي يادگيري را در بچه ها پررنگتر 

خواهند كرد.  

 استفاده از قصه براي 
آموزش اين مفاهيم 
ـ به دليل مشاركت 

ذهني بچه ها در قصه 
و نگاه استعاري در 

لفافه اي از فانتزيـ   
شبكه هاي يادگيري 
را در بچه ها پررنگتر 

خواهند كرد
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داستان و انسان معاصرداستان و انسان معاصر

گردآوري: ناصر نادري

به راســتي با تحوالت شگرف فناورانه و تغيير الگوي زندگي، 
انسان معاصر، همچنان به داستان نياز دارد؟ آيا زمانة داستان گويي 
نگذشته اســت؟ روزگاري انســان به  دليل عدم مشغوليت هاي 
جذاب و محدوديت  ارتباطات، ناگزير در گوشــه اي مي نشست و 
با رؤيا پردازي و خيال، افسانه و قصه مي پرداخت و ذهن و روان 

مخاطبانش را تسخير مي كرد؟
اما اينك كه ارتباطات، نامحدود است و دل مشغولي ها فراوان، 

چه نيازي به اين پديده است؟
اين يادداشت، سعي مي كند برخي از نيازهاي انسان معاصر به 

داستان را بازنمايي كند.۱
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نیازهای انسان معاصر به داستان
درك تجربه هاي شيرين خوانش

انسان براي انتقال تجربه هايش، ابتدا به نحو چهره به چهره و شفاهي 
پرداخته اســت. در همة ملل، قصه گويان كه دل هاي پر از ماجراهاي 
شــگفت  داشتند و اغلب مسيرهاي طوالني و سنگالخ سفر را گذرانده 
بودند و از احوال سرزمين هاي دور و نزديك، خبر داشتند، خاطره هاي 

خود را تعريف مي كردند.
در عمق اين قصه پردازي، شــنوندگان به اميــد و پند و اندرزي 
شيرين و تلخ مي نشستند و از شنيدن شگفتي ها و افسونگري  قصه ها، 
به سفري خيال انگيز دعوت مي شدند و به لذت عميق و شيرين خوانده 
مي شــدند و از اعماق وجود، لذت مي بردنــد. اين ارتباطات، به لحاظ 
جامعه شناسي، عنصر صميميت را در بين افراد جامعه بيشتر مي كرد.

انســان معاصر در عصر جديد (عصر فناوري هــاي نوين)، از اين 
افســونگري ها و شگفتي هاي شــيرين دورمانده است، گويي سيطره 
سنگين فناوري ها، افسون زدايى از جهان را منجر شده است و لذت هاي 

شيرين خوانش ادبيات داستاني را كاسته است.

تفسير معناگرا از هستي در عين لذت گرايي و تفريح
آثار داســتاني از منظر «محتــوا» دو گونه اند: يا آثــار معناگرا و 
تفسيري اند و يا آثار واقعيت گريز و تفريحي در خوانش برخي آثار فقط 
در ســطح لذت جويي (التذاذ مطالعه) و تفريح و نشاط خواننده اكتفا 
مي شد، ولي در برخي آثار از سطح و اليه لذت به بينش و جهان بيني 

عميق تر، نقب مي زند.
انساِن انديشمند معاصر در همة گونه هاي ادبيات داستاني شامل 

قصه، رمانس، رمان، ناولت، داســتان كوتاه، رمان 
داســتان كوتاه، عــالوه بر التذاذ به دنبال كشــف 
مفاهيم و معاني نوست و اين حالت در هر دو گروه 
ادبيات تخيلي و ادبيات غيرتخيلي مصداق دارد. در 
ادبيات تخيلي، نويسنده، خود حادثه هاي واقعي و 
خيالي را بازآفريني مي كند، و در ادبيات غيرتخيلي 
(قصه گونه)، نويســنده حادثه هاي استنادي را در 

قالب داستان به نمايش مي گذارد.

انسان معاصر در 
عصر جديد (عصر 

فناوري هاي نوين)، از 
اين افسونگري ها و 

شگفتي هاي شيرين 
دورمانده است
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گرايش به بازتاب انديشه و احساس و خيال
داســتان، برآمده از اســطوره ها و افســانه ها 
و رؤياهــاي آدمي اســت. داســتان گويي پيش از 

داستان نويسي در زندگي انسان بروز كرده است.
انســان پيش از اختراع حروف الفبــا، از انواع 
قصه هاي عاميانه همچون افسانة تمثيلي، حكايت 
اخالقي، اسطوره، َمَثل و همچنين بعضي از آوازها و 
ضرب المثل ها استفاده كرده است و از نسلي به نسل 

ديگر منتقل شده است.
ايــن موارد جزو «ادبيات شــفاهي» به شــمار 
مي آيــد و به نوعــي مظهر پرمايگــي و پرمعنايي 
و شــعور جمعي فرهنگ ملت هاســت. اغلب اين 
قصه هاي عاميانه داراي نكات اخالقي و عبرت آموز 
برجسته اي اســت و يا در ايجاد فضاي سرگرمي و 

لذت، نقش تأثيرگذاري دارد.
ادبيــات شــفاهي يــا عاميانه (فولكلــور) در 
مقابل ادبيات رســمي است كه مخلوق ذهن افراد 
تحصيل كرده و باسواد است. ادبيات شفاهي، شيوة 
تفكــر و ارزش هاي فرهنگي ملل را در خود بازتاب 
مي دهد و به همين دليل توســط مردم شناســان و 
جامعه شناسان و ساير پژوهشگران، قابل بررسي و 

مطالعه است.
داستان گويي، ســنتي ديرينه و باستاني است 
و آدمي به وســيلة آن به بازنمايي و بازگويي دنياي 

درون و بيــرون و تمايالت فردي و اجتماعي اش پرداخته اســت. به 
عبارت ديگر، داســتان محملي اســت براي بازتاب فكري و احساسي 
و خيالي انســان كه پس از اختراع خط، داستان نويســي به تدريج به 
شكل هاي متنوع، شــامل حكايت، قصه هاي كوتاه و بلند و رمان هاي 

امروزي ارائه شده است.
داستان همچون آينه يا منشــوري چندبعدي در انعكاس زندگي 
آدميان، تجلي كرده است. انسان ها خود را در آن مي بينند و از شنيدن 
و خواندن آن مي آموزنــد و عبرت مي پذيرند و زندگي و آيندة خود را 
مي سازند و افق هاي فكري خود را در آن گسترش مي دهند و در عين 
حال ســرگرم مي شــوند و لذت مي برند و اوقات فراغت خود را سپري 
مي كنند اين كاركردها، همچنان در زندگي انسان معاصر يافت مي شود.
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داستان، منبع الهام بخش تاريخ شناسانه
انســان همواره به مطالعه حوادث و رخدادهاي دوره هاي پيشين 
عالقه مند بوده اســت. «رمان تاريخي» اثري است كه در آن اشخاص 
برجســته و تاريخي و سلســله حوادث و نهضت هاي دوران گذشــته 
بازســازي شــده اســت. غالباً در اين رمان ها، عصر و دوره اي تصوير 
مي شــود كه در آن دو عنصر فرهنگي با هم در كشمكش مي باشند و 
فرهنگي در حال زوال و مرگ و فرهنگي در حال تولد و زايش است.

از ميان اين كشــمكش، شــخصيت يا شــخصيت هاي تاريخي 
برمي خيزند و در حــوادث واقعي حضور مي يابند. اين گونه آثار تقريباً 
صحنه هــاي تحقق يافته دارند و بر محيــط و زمينه اي واقعي جريان 

مي يابند.
تاريخ شناســان و مردم شناسان و جامعه شناسان قادرند با مطالعه 
اين گونــه آثار در تحليل حوادث و اتفاقات گذشــته، عالوه بر ســاير 
مستندات و گزارش هاي تاريخي، اليه هاي پنهان در روابط افراد و نحوة 
تأثيرگذاري آنان در خلق حوادث را جست وجو كنند. اين نياز و تلقي 
از داســتان همچنان در بين پژوهشگران حوزة تاريخ و مردم شناس و 

جامعه شناس وجود دارد.

داستان، ابزار ترغيبي و القايي
انسان هوشمند از ديرباز براي القاي مسئله اي اجتماعي، اقتصادي، 
سياســي، فلسفي و مذهبي به شــكل نافذ و اثرگذار از ابزار داستان و 

حكايت استفاده كرده است.
اين گونه آثار به «داســتان ها يا رمان هاي رسالتي» معروفند. البته 
برخي معتقدند: اين گونه آثار ايدئولوژيك داراى جذابيت روايت و ادبيت 

داستاني نيستند و خواننده را گريزان مي كنند.
هنر اين اســت كه داستان نويسي در عين ارائه 
بن مايه هاي عميق، به شكلي داستان را روايت كند 
كه خواننده اســتنباط نكند نويسنده شعار مي دهد 
و در صدد القاي مســتقيم پيام است به چيزي كه 

وظيفه داستان نيست.
پيــام در لغت به معني ســخن يا خبري كه با 
واژه، عالمت يا وسيلة ديگر، از شخص يا گروهي به 
شــخص يا گروه ديگري فرستاده شود. در اصطالح 
ادبي، پيام به عنصر مشخص اخالقي است كه در اثِر 
ادبي وجود دارد و مثبت و آموزنده اســت. در متون 
آســماني از جمله قرآن كريم، بخــش عمده اي از 
پيام هاي خدا در قالب «بيان سرگذشت» (َقَصص) 
آمده اســت. در بيان داســتان، «تأثرگــذاري به 
مخاطب» عميق و پايدار است؛ به تأثيري ذهني و 
عاطفي و روحي در ذهن و قلب خوانندگان؛ تأثيري 
كه ممكن اســت بر اثر ترس، رمــز و راز، زيبايي يا 
هرچه موردنظر نويسنده است، به وجود آيد و براي 
القاي اين تأثير، همة عناصر داستان نيز بايد سهيم 

باشد.

داستان، ابزار پرورش تخيل
انســان داراي قــدرت تخيل (خيال بســتن)، 
خيال كردن و پنداشتن است؛ يعني نيروي پرورش 

انسان هوشمند از 
ديرباز براي القاي 

مسئله اي اجتماعي، 
اقتصادي، سياسي، 

فلسفي و مذهبي به 
شكل نافذ و اثرگذار 

از ابزار داستان و 
حكايت استفاده 

كرده است



13كتاب حبيب104

و تركيب خيال ذهن؛ استعداد ذهن براي خلق تصاوير ذهني از اشياء، 
حالت ها يا اعمالي كه به وسيلة حواس، تجربه يا احساس نمي شوند. 

بــه اعتقاد صاحب نظران، تخيل، سرچشــمة تفكر خالق اســت. 
تخيل انعكاس تجارب گذشــته اســت كه مصالح موجــود را تغيير 
مي دهد و براساس آن ها، ايماژها (تصويرهاي خيال) جديدي به وجود 
مي آورد ـ كه هم محصول فعاليت خالق انســان هستند و هم نتيجة 

پيش نمونه هايي است كه اين فعاليت برپاية آن ها استوار است.

به اين ترتيب، ماية اصلي هنر هر 
هنرمندي، طبيعت و زندگي و حقايق 
بيرونــي و عيني اســت، اما تخيل با 
نيروي خود از اين همه، صورت هاي 
تازه اي به وجود مي آورد كه «هنر» نام 

مي گيرد.
تصويــر خيال (ايمــاژ)، صورت 
ذهني اســت كه هنرمند (نويسنده، 
شــاعر و...) بــا يــاري از كلمات از 
برداشــت هاي عاطفي و ادراكي خود 
از طبيعــت و اشــياي دور و بر خود 
به دست مي دهد تا از طريق انواع آن 
(تشبيه، اســتعاره، تمثيل، نماد و...) 
تجربه ها و مشــاهده هاي خود را به 
ذهن خواننده يا شنونده انتقال دهد.
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البته اگر هنرمند داراي «تعهد هنري» (التزام هنري) باشد، يعني 
پايبند به اين فكر باشــد كه هنرش بايد در پيشبرد جامعه مؤثر باشد 
و مانند وجــدان بيدار جامعه عمل كند و اثــرش در خدمت مردم و 
دغدغه ها و آرزوهاي آنان باشد، بدين گونه در مقابل نظرية «هنر براي 

هنر» قرار مي گيرد.
انســان معاصر در چرخة خشــك زندگي كه پيچيده در امواج و 
فناوري هاي گوناگون به نفس نفس افتاده است، بيش از هر زمان، نياز 

به پرورش قدرت تخيل خود دارد.
ناگفته پيداســت گاهي انسان عالقه مند است به شكل آگاهانه از 

دنياي واقعي دور شود و به دنبال خيال و وهم يا فانتزي راه يابد.
براي همين، ادبيات خيال و وهم (فانتزي) پديد آمده اســت. اين 
نوع آثار ادبي با جهان واقعي اشــياء و انديشــه ها رابطة اندكي دارند 
و با دنيــاي خيالي پري ها، ديوها، جن ها، غول هــا، كوتوله ها و ديگر 
پديده هاي غيرواقعي سروكار دارند؛ دنيايي  رؤياگونه و غيرمنطقي، در 

جهاني ناكجاآباد و با شخصيت هاي غيرواقعي و باورنكردني.
در اين ادبيات، اصول علمي و فيزيكى را كه هنوز كشــف نشــده 
و يا با تجربيات و مشــاهدات امروزي انســان متفاوت اســت، نشان 
مي دهد. اين آثار در عين سرگرم كنندگي، قادر است بازتاب انديشه ها، 
عواطف، معنويات و حس انسان دوســتي بشر باشد. خواندن اين آثار 
براي كودكان، ذهن و روان آن ها را فعال و رفتارهايشــان را خالقانه تر 

مي سازد.
گاهي نويســنده فقط قصد ســرگرم كردن خواننده يا شنونده را 
دارد. اين نوع آثار كه اصطالحاً «ادبيات تفريحي» ناميده شــده اند، با 

ارائه جهان عجيب و غريب، ماجراهاي هيجان انگيز 
و معماهاي اســرارآميز، خوانندة خود را مجذوب و 
سرگرم مي كند. داستان هاي خيال و وهم، پليسي 
و جنايــي و رمان هاي حادثه اي جــزو اين ادبيات 

محسوب مي شوند. 
اگرچه در اين آثــار بن مايه هاي عميقي وجود 
ندارد، اما خواننده را براي مدتي از مشكالت دنياي 
واقعــي خود دور مي كند و به دنياي جذاب خيال و 

وهم و حوادث مي برد و او را سرگرم مي كند.
البتــه گاهي انســان با اســتفاده از ادبيات و 
تخيل، درصدد القا و آموختن نكته يا نكاتي است. 
اين نوع ادبيات را «ادبيــات تعليمي» ناميده اند. 
اين گونه آثار، عقيده يا حكمت يا برداشــت ديني 
و سياســي و اخالقي و... با استفاده از شگردهاي 
ادبــي و زباني، به شــكل جذاب تــر و بهتري به 
خواننده با شنونده مطالب ارائه داده مي شود. اگر 
در القــاي مفاهيم از خصلــت خالقه و واالى اثر، 
استفادة حرفه اي شود، اين نوع ادبيات هم در خور 

ستايش خواهد بود.

پي نوشت

۱. اين يادداشــت، گردآوري ديدگاه های برخــي از بزرگان حوزة 

ادبيات داستاني، به ويژه آثار جمال ميرصادقي است.

انسان معاصر در 
چرخة خشك زندگي 

كه پيچيده در 
امواج و فناوري هاي 

گوناگون به نفس نفس 
افتاده است، بيش 
از هر زمان، نياز به 

پرورش قدرت تخيل 
خود دارد



13كتاب حبيب106

ابراهيم زاهدي مطلق

داستاني عامه پسند اما داستاني عامه پسند اما 
نه متكي بر احساسنه متكي بر احساس
نگاهي به رمان «پنجشنبه فيروزه اي»

رمان پنجشنبه فيروزه اى، نوشتة سارا عرفانى، اثرى است كه سال گذشته 
به عنوان رمان برگزيده در جايزه شهيد غنى پور مطرح شد و جايزه گرفت. اين 
رمان، شرح سفر چند دختر دانشجو به مشهد مقدس و تغيير ذائقه ايشان در 
شــناخت از مبادى دينى و دعا است. ضمن آنكه نويسنده به اعتبار شناخت 
نسبتاً خوبى كه از مخاطب و نسل خودش دارد، سعى كرده است روابط دختر 

و پسر از نوع اسالمى اش را بازگويد. 
اين اثر را اگر بخواهيم جامعه شناســانه بررســى كنيــم متعلق به بچه 
مسلمان هايى است كه دگم نيســتند، از گوشه چادر با جنس مخالف حرف 
نمى زنند، اگرچه طالب رفتن به مكان هاى ناهنجار عمومى مثل بعضى كافه ها 
و اختالط با نامحرم نيستند، اما براى خودشان حق كافه هم قايل هستند و به 

قول بعضى ها دختر مذهبى امروزى اند.
جزئي نگرى را مى توان در اين رمان به عنوان يك شــاخص زنانه نويســى 
مطرح كرد كه نويســنده اتفاقاً در آن موفق است. اگرچه پرداختن زيادى به 

جزئيات، به اطناب انجاميده و مخل خوانش بى دغدغه رمان شده است. 
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دربارة اين رمان، اگر بخواهيم خالصه حرف بزنيم و ضمناً لُّب مطلب 
را هم گفته باشــيم، مى توانيم بگوييم: داستانى عامه پسند كه زمينه اش 
عشق و احساسات صرف نيســت، بلكه رمان معطوف به اخالق و تزكيه 

انسان امروز است.
نويسنده هم مدعاى توليد ادبيات خالق يا فراهم آوردن رمانى استثنايى 
ندارد. او تأكيد دارد كه ســعى كرده براى نســل امروز ايران يك داســتان 
خواندنى بنويسد؛ داســتانى كه دين دغدغه اصلى اش باشد. او در جلسات 
مختلفى كه براى بررســى اثرش برگزار شده، زمانى را كه صرف نگارش اثر 
كرده، چهار سال گفته است. چهار سال صرف وقت براى نوشتن چنين كارى 
كه حداقل در چهل صفحه اول آن، مخاطب به شدت با يك ريتم تند از نوع 

فيلم هاى ظهر تلويزيونى و دم دستى مواجه است، كمى اغراق آميز است. 
پنجشــنبه فيروزه اى البته بعد از اين بخش كه قهرمان داســتان به 
دنبــال نجات دختر گرفتار، وارد يك آپارتمان مى شــود، و نحوة ورود و 
خروجــش كه به اصطــالح خيلى راچ كاپورى اســت، در صفحات بعد، 
منطقى تر و قابل قبول تر مى شــود. اين رمان نه داعيه ادبيات و نوشــتن 

دارد و نه داعيه اتفاقى عجيب در حوزة رمان نويسى است. 
بيشتر مى توان به كشف يك نويســنده اكتفا كرد كه بايد در آِينده 
منتظر كارهاى مذهبى خوب از او بود؛ نويســنده اى كه به ظاهر مى توان 
گفت بيش از نوشتن، به كنش هاى دينى انسان در داستان فكر مى كند. 
شايد در آينده نه چندان دور او به اين ژانر خدمتى شايان كند، شايد هم 

نويسنده اى دم دستى براى مخاطبان عام شود.
پنجشــنبه فيروزه اى از فيلتر داوران جشنواره شهيد غنى پور نمرة 
قبولى گرفته و به عنوان اثرى كه مخاطب عمومى جوان مى تواند با خيال 
راحت آن را بخواند، برگزيده شده است. نويسنده جوان اين رمان را بايد 
عالوه بر نوشتن يك رمان قابل قبول كه خوانندگان عمومى ـ نه خواص 
اهل ادبياتـ  پذيرفته اند، براى اسم جذابش تحسين كرد. اين نام در ذات 
خود به خواننده احســاس نزديكى به مبناهاى مذهبى مى دهد. احساس 
آرامش و رهايى كه در لغت پنجشــنبه و فيروزه به تنهايى وجود دارد، در 

تركيب آن كه به عنوان نام اثر برگزيده شــده، تكميل 
مى شود. 

اگرچه منتقدان جــدى و صاحب نظران ادبيات، 
ارجاع متن به خارج آن را براى نقد اثر، نمى پسندند، 
اما نام ديگرى كه اين نويسنده براى رمان ديگر خود 
(هديــه ولنتاين) برگزيده، نشــانگر اصرار او بر توجه 
به روابط دختر و پســر است و همين طور تحليل اين 

روابط به زعم خودش در چارچوب مذهب و دين. 
نكته ديگرى كه نمى شــود از كنار آن گذشــت، 
نثر اثر است؛ نويسنده به نظر مى رسد در نثر اين كار، 
كمى شلختگى كرده و بهاى الزم را به آن نداده است. 
اگــر قوت بخش هاى پايانى و توجه ويــژه به دعاها و 
توصيف هاى زيباى مســجد گوهرشاد نبود، شايد به 
سختى مى شد از ساده انگارى هاى نثرى رمان گذشت 

و او را به عنوان برگزيده يك جايزه پذيرفت. 
به نظر مى رسد نويســندة جوان رمان پنجشنبه 
فيروزه اى، چنان جذب زيبايى هاى مكان و آثار دعاها 
بوده است كه شتاب زده احساساتش را فقط به كاغذ 
منتقل كرده است. درست مثل واكنش هاى لحظه اى 
در برابر يك اتفاق شگفت. نويسنده هيچ گاه در اين اثر 
مقابل شــخصيت يا شخصيت هايى كه ساخته است، 
البته شــخصيت پردازى ها خيلى قوى نيست. به جز 
غزاله كه تكليف نويسنده با او روشن است، شگفت زده 
نيست؛ حال آنكه به شدت در برابر آثار معمارى موجود 
در شهر مشهد شگفت زده است. به همين دليل است 
كه توصيف هاى او جذاب و برانگيزاننده مى شــود، اما 
شخصيت هايش دوست داشتنى نيستند، بلكه خواننده 

فقط سرنوشت آن ها را دنبال مى كند.
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هشت رمان در يك نگاههشت رمان در يك نگاه

گلعلي بابايي

نگاهي به نامزدهاى بخش انقالب و دفاع مقدس 
جشنوارة شانزدهم

 بخش انقالب
 برج قحطي؛ نوشتة هادي حكيميان/ نشر شهرستان ادب

داســتان اين كتاب، روايت متفاوتي از روزگار پهلوي در يزد اســت. 
نويســنده ســعي مي كند با كمترين اشــاره به حكومت پهلوي، ماهيت 
منســوبين آن ها را به خواننده نشــان دهد و نتيجه گيري را به مخاطب 
واگذار كند. از برجستگي هاي كتاب، شخصيت پردازي خوب نويسنده است 

كه به رغم تعدد شخصيت ها، به شايستگي از پس آن برآمده است.
برج قحطي داراي نثر فاخر و توانايي است كه خواننده را مبهوت خود 
مي كند، به طوري كه هم شروع خوبي دارد و هم در ادامه با تعدد قصه هاي 

فرعي، خواننده را با خود همراه مي كند.
نويسنده در اين كتاب با استفاده از عناصر مختلف داستاني، شيوة 

نگارش خاصي را به مخاطب ارائه مي دهد و او را به تفكر وامي دارد.
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بايد اذعان داشــت كه كتاب نواقصي هم دارد كه مهم ترين آن ، 
سنگين بودن سير داستان است و خواننده را خسته مي كند.

اين كتاب در دورة نهم جايزه ادبي جالل، جزو نامزدهاي نهايي 
در بخش رمان و داستان بوده است.

 كتاب «تيِ لم»؛ نوشتة ميثم اميري/ نشر سوره مهر
شــخصيت اصلي تيِ لم، فردي اســت به اســم كيومرث كه 
داســتان زندگــي و دغدغه هاي او طي مقطــع زماني 1329 تا 
1348 روايت مي شود. در حقيقت 16 آذر 1348 مبداء اتفاقات 
داســتان اســت و مابقي آن، برگشــت به عقب و شــكل گيري 
شــخصيت راوي در دانشــگاه تهران روايت مي شود. هم شروع 
خوبــي دارد و هم پايان بندي خوب. در ايــن اثر، كيومرث يك 
آرمان خــواه عدالت طلب، به مخاطب معرفي مي شــود كه نه به 
چپ مي  زند و نه به راســت، اما به جالل آل احمد ارادت دارد و 

دلداده اش مي شود و... .
طرح داســتان، طرح خوبي است، اما در پرداخت نواقصي دارد 
و در بعضــي از فرازها دچار زياده گويي مي شــود. مثل صفحة 4 و 
روايــت حمام رفتن كيومرث و محمدرضا كه 10 صفحه را به خود 

اختصاص داده است.
اين كتاب، برگزيدة جايزة داستان انقالب هم شده است.

 كتاب سال گرگ؛ نوشتة جواد افهمي/ ناشر: شهرستان ادب
كتاب سال گرگ، رماني اســت نيمه مستند و نيمه داستاني. 
به عبارتي، نه روايت بي چون و چراي تاريخ است و نه تخيل صرف، 

بلكه تلفيقي از اين  دو.

شــخصيت اصلي كتاب فردي است به اسم 
شــهرام. شــخصيتي برگرفته از تقي شهرام كه 
مهرة اصلي در تغييــر ايدئولوژي و انحراف فرقة 

تروريستي مجاهدين خلق بوده است.
از ويژگي هاي كتــاب، توانايي و قدرت باالي 
نويســنده در توصيــف وقايع اســت. طوري كه 
خواننده را خيلي خوب به فضاي ســال هاي قبل 

از انقالب مي برد. (ص 227)
ويژگي  ديگر اين كتاب، صداقت و امانتداري 
نويسنده است؛ يعني بدون در نظر گرفتن مواضع 
مجاهديــن خلق در عصر كنونــي، ابعاد مثبت و 
منفي اين سازمان را بي كم و كاست براي خواننده 

بازگو كرده است.
از نواقص كتاب يكي ريتم ُكند آن اســت. و 
دوم، بخش هايي از اثر مثل يك مقاله نوشته شده 

است. (ص 45 و...)
در مجموع، بايد گفت: هر چند نويسنده براي 
خلق چنين اثري زحمت زيادي كشــيده، اما با 
توجه به ديگر ماجراها و درگيري هاي فراواني كه 
در بطن ماجرا وجود دارد و از آن ها استفاده نشده 

و كار بيشتر گزارش تاريخي است.
 كتاب سرِخ سفيد؛ نوشتة مهدي يزداني خّرم/ نشر 

چشمه
داستان كتاب از يك باشگاه ورزشي در خيابان 
16 آذر تهران در ســال 1391 شــروع مي شود كه 
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سعدون پدرش (خليل) در حال آبياري نخلستان 
و زمين هاي كشاورزي هستند كه مي بينند جلوي 
آب گرفته شده. به دنبال سرچشمة آب مي رود. در 
آنجا دختري (احلي) را مي بيند و عاشق او مي شود.

سعدون شيعه است و احلي سّني. آن ها مخفيانه 
با همديگر مالقات مي كنند. پدر احلي (موجان) در 

راه مدرسه آن ها را به باد كتك مي گيرد.
موقع باال رفتن از ارتفاعات سورن، ماشين حامل 
ســعدون مورد اصابت گلولة خمپاره قرار مي گيرد. 
طوري كه به نظر مي رســد او كشته شده است. اما 
وقتي كه پدر براي گرفتن وسايل سعدون به پادگان 
محل خدمتش مي رود، در آنجا مطلع مي شــود كه 
سعدون زنده است. پس از دو ماه سعدون پيش پدر 

برمي گردد و... ادامه ماجرا.
طرح و پيرنــگ خوبي دارد، هر چند به ارتباط 
هيثم با ســرباز ايراني جا داشت كه بيشتر پرداخته 
مي شــد. امر مهمي كه در همان فصل هاي آغازين 

رها مي شود.

ويژگي هاي كتاب لم يزرع
ويژگي اول، مضمون اثر اســت كه هم به عشــق 
ســعدون مي پردازد، هم به قتل عام مردم روستاي 

دجيل و هم به جنگ عراق با ايران.
ويژگي دوم، زاويه ديد نويسنده است كه از جبهه 

دشمن به جنگ ما مي نگرد.

فالش بك مي زند به  دي ماه 1358. داســتان جواِن رزمي كاري است 
كه قرار است با 15 نفر كاراته كار مبارزه كند و كمربند مشكي بگيرد. 
كارمند ادارة آمار اســت و رمان هايي زرد مي نويسد. داستان به لحاظ 
ريتم و فضاســازي نقص زيادي ندارد. ضمن آنكه بسياري از فرازهاي 

كتاب، مستندنگاري صرف است، نه رمان يا داستان بلند.
در اين كتاب، خواننده ضمن مطالعة يك داســتان بلند و چندين 
داســتان كوتاه كه به موازات هم چيده شده اند، بخش هايي از حوادث 

انقالب را مرور مي كند.
نويسنده در اين كتاب سعي مي كند، روايت ها و شخصيت ها را با 
يكديگر و انقالب ارتباط بدهد. البته نوعي گزارش نويسي مستند است 
در مورد افرادي كه زياد به انقالب پايبند نيستند و شخصيت هايي كه 

به شدت بي هدف و سرگردانند.

 بخش دفاع مقدس
 كتاب لم يزرع؛ نوشتة محمدرضا بايرامي/ ناشر: نيستان

ســعدون را در حياط يك بــارگاه كوهســتاني از پاهايش معلق 
بســته اند و بازجويــي مي كنند. وي 
سپس در ســلولي بازداشت مي شود. 
در بازداشــتگاه هيثم را مي بيند كه 
رفيق اوست. هر دو ســربازند. هيثم 
سرباز مخابرات است و بي سيم چي. او 
با بي سيم با يك سرباز ايراني ارتباط 
برقرار كرده است و حاال او را به جرم 
سرباز  كرده اند.  دســتگير  جاسوسي 

ايراني ُكرد است و اهل سنندج.
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ســومين ويژگي، نحوة روايت اســت كه به رغم تعدد موضوعات و 
قصه ها، نويســنده با فالش بك و فالش فورواردهاي به جا، خواننده را با 

خود همراه مي كند.

 كتاب ممنون به خاطر گل هاي كاغذي؛ نوشتة عصمت گيويان/ 
ناشر: نشر نو

شــخصيت محوري كتاب زني است به نام زهره كه به دليل اعتياد 
همسرش از او طالق مي گيرد. وي در شروع جنگ تحميلي امدادگري 
مجروحين جنگ را انجام مي داده است و به دليل مسموميت به گازهاي 

شيميايى، پس از آن، زندگي سختي را تحمل مي كرد. 
دختر وي به  نام زيبا، ديگر شــخصيت داســتان است كه او هم 

بحران هاي سختي را پشت سر مي گذارد.
كتاب چهار فصل دارد: فصل اول: زيبا، فصل دوم: زهره، فصل 

سوم: مسعود، فصل چهارم: عشق.
نويسنده با ذوق هنري قابل تقديري، شخصيت هاي چهار داستان 

به ظاهر مختلف را به هم پيوند داده است و چه خوب و چه جذاب.
زبان خوبي دارد و طرح قصه هم خوب اســت. به خصوص اپيزود 

اول آن به نام زيبا.

 كتاب خوان مردگي؛ نوشتة الهام فالح/ ناشر: نشر چشمه
داســتان كتاب در مورد دختر جواني به نام ابتســام است كه در 
زمان جنگ از خرمشــهر به همراه اهالي محل زندگي اش به شهرك 
جنگ زده كوچ مي كند. در آنجا با پســري كه با جنگ مخالف است، 
رابطة عاطفي برقرار مي كند. در ادامة داســتان، پسر به خاطر به دست 
آوردن ارثيه به خوزســتان برمي گردد و به طور اتفاقي اسير مي شود. 

پس از حملة آمريكا به عراق، دختر به عراق مي رود 
و از زنده بودن پســر مورد عالقه اش مطلع مي شود 

و... ادامة ماجرا.
در اين كتاب، نويسنده از لهجه محلي جنوبي 
به خوبي بهره برده اســت. هر چند در فرازهايي كار 
سكته دارد. اينكه زندگي در جنگ را به نوعي روايت 
كرده اســت و به جريان داشتن آن پرداخته امتياز 
ديگر آن است. طرح و پيرنگ يا همان خط داستاني 

خوبي دارد.

آيت  نوشــتة  كتــاب تركش هــاي لغزنده؛   
دولتشاهي/ نشر چشمه

مكان داســتان در اســتان لرســتان اســت و 
موشك باران باعث از هم پاشيدگي خانواده و شهادت 
همه آن ها به جز كامبيز مي شود. كامبيز هم تركشي 

دو سانتي ونيم در جمجمه اش دارد.
هر چند داســتان تعليق خوبــي دارد و تا آخر 
خواننده را همراه مي كند، اما شخصيت ها منفعل و 

بي تأثير بر يكديگر هستند.
پيــش بــردن دو داســتان به مــوازات هم، 
يكي تاريخ معاصر و امــروزي مثل دوران جنگ 
و ديگــري تاريخ چند نســل پيش تــر مثل خان 
و خان بازي كار نويســنده را ســخت كرده است. 
به همين دليل، به  خاطره گويي و مستندنويســي 

نزديك شده است.
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مقالـه
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زهره بهنام خو

بررسي ويژگي هاي ادبيات فانتزي در 
آثار محمدرضا شمس

دنياي شگفت انگيز دنياي شگفت انگيز 
فانتزي شمسفانتزي شمس

آثار محمدرضا شمس، در چند دوره در بخش كودك جشنوارة 
كتاب سال شهيد غني پور، به عنوان «اثر تقديري» يا «كتاب سال» 
معرفي شده است. ويژگي اصلي آثار وي فانتزي و نگاه نو وخالق 
به پديده ها و روابط بين آن هاســت. به همين منظور، گزيده اي از 
پايان نامة زهره بهنام خو درباب بررسي ويژگي هاي ادبيات فانتزي 

در آثار محمدرضا شمس، در اينجا آمده است.
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تعريف فانتزی (داستان های خيال و وهم)
فرهنگ واژگان انگليســی «اکسفورد» دو شــکل از واژه فانتزی 
را آورده کــه به صورت Fantasy و phantasy نوشــته می شــود که از 
phantasia التين و ريشــه يونانی می آيــد، که در يک معنی به رويت 
در آوردن اســت و در معنای ديگر تخيل کردن به شيوه خيالی. معنی 
و مفهــوم اصلی fantasy چيزی در رديــف caprice. هوس و نوآوری 
خيالی (ابــداع خيالی) و phantasy به اين شــکل به معنای تخيل و 
انديشــه خيالی آورده شده است. در مکملی که در سال ۱۹۷۲ به اين 
تعريف اضافه شــد، فانتزی را ترکيبی ادبی که در ارتباط با چيزهايی 
که نه هســتند و نه می توانند باشند دانسته اســت. فرهنگ جامع و 
بســتر ادبيات داستانی فانتزی را ادبيات داستانی تخيلی تعريف کرده 
که فضای ناآشــنايی، مثل زمان ها و دنياهای ديگر با شــخصيت ها يا 
موجودات غيــر طبيعی و فرا طبيعــی دارد و از اين طريق تأثيرگذار 

است.» (محمدی، ۱۳۷۸: ۱۱۸).
فانتزی پديده ای نو است اما عناصری که در آن استفاده می شود، 
به قدمت انسان و تخيل انسانی کهنه است. انسان نياز به شگفتی دارد 
و فانتزی آن را تأمين می کند. فانتزی می تواند هر چيزی جز کسالت و 
خستگی باشد. در بهترين معنا گونه ای هنر است که شگفتی، خوشی و 
هيجان را همراه با جزئياتش بيان می کند. (همان: ۱۳۲) «در يک کالم 
واژة فانتزی همسان واژة روح در ذهن انسان مدرن است که نه مرده اش 
معلوم اســت و نه زنده اش. در مرزی که مرگ و زندگی در ذهن انسان 
درک نمی شــود. فانتزی معنا دادن به جادو و اسطوره در جهان مدرن 

است». (همان: ۱۳۴)
جمــال ميرصادقی در کتابــش با عنوان داســتان های خيالی از 
فانتزی با اصطالح «خيال و وهم» ياد می کند و می نويســد: «داستان 

خيالی، اصطالح عامی اســت که انواع داستان های 
شگفت انگيز دور از واقع را دربرمی گيرد. داستان های 
هراس انگيز اسرار آميز، داستان های مافوق طبيعی، 
ابر قهرمانــی، داســتان های آرمانشــهری و پليد 
شهری، رستاخيزی و پسارستاخيزی و به خصوص 
داســتان های علمی خيالی و خيال و وهم را شامل 
همچنين   (۱۰۵:۱۳۹۲ (ميرصادقــی،  می شــود» 
داســتان خيالی شــامل همة آن نوع داستان هايی 
است که در صحنه های غيرواقعی و ناشناخته اتفاق 
بيفتد و در برگيرندة اين موارد باشد. (همان: ۱۰۶)

فانتزى پديده اى نو 
است اما عناصرى 
كه در آن استفاده 
مى شود، به قدمت 

انسان و تخيل انسانى 
كهنه است. انسان 

نياز به شگفتى دارد 
و فانتزى آن را تأمين 

مى كند



13كتاب حبيب116

۱. همه داستان هايی که در آينده اتفاق می افتد 
چــون از آينده کســی خبر ندارد. اين داســتان ها 
دربارة تکنولوژی های پيشــرفته آينده ای است که 
خواننده ها از داستان های علمی خيالی انتظار دارند. 

(همان: ۱۰۶)
۲. همة داستان هايی که در گذشته اتفاق افتاده 
و در داستان واقعيت های شناخته شده آن ها نقض 
می شــود. مثًال: اگر هيتلر در ســال ۱۳۳۹ می مرد 
اکنــون جهان چه وضع و حالی داشــت؟ البته در 
جهان واقعی چنين وقايعی اتفاق نيفتاده، بنابراين 
داســتان هايی که در اين گذشــتة غيرواقعی اتفاق 
می افتد، هم می تواند در قلمرو داســتان های خيال 
و وهم قرار گيرد و هم در حوزة داستان های علمی 

خيالی. (همان: ۱۰۶)
۳. «همة داســتان هايی کــه در دنياهای ديگر 
اتفاق می افتد که بشــر بــه آنجا پا نگذاشــته، يا 
انســان های آينده در آن شــرکت داشته باشند يا 
شرکت نداشته باشند. اگر در زمين روی ندهد، در 
قلم داســتان های خيال و وهم يا علمی خيالی قرار 

می گيرد.» (همان: ۱۰۷)
۴. همه داســتان هايی که به فــرض اينکه در 
زمين باشــد اما پيــش از تاريخ باشــد و برخالف 
ثبت باستان شناســی دربارة ديدار از غرايب کهن، 
يا کشف شــهری خيالی که از خاک بيرون آمده يا 
سرزمين های گمشده ای که همچنان تا امروز کشف 

نشده باشد. (همان: ۱۰۷)
۵. همة داســتان هايی که با آنچه شناخته شــده يا با قانون های 
مفروض طبيعت در تضاد است. بديهی است که داستان خيال و وهم 
ناممکن های جادويی را در الگوهای خود به کار می گيرد و همين طور 
بسياری از داستان های علمی خيالی، مثل داستان های سفر در زمان يا 

سفر به مرکز زمين و ... (همان: ۱۰۷)
«داســتان های علمی خيالی و خيال و وهم داســتان هايی است 
کــه در جهانی کــه هرگز وجود نداشــته يا ناشــناخته مانده اتفاق 
بيفتد» (همان: ۱۰۷) به نظر بعضی تعريف ارائه شــده از داستان های 
خيالی «کتاب مقدس» و «بهشــت گمشــده» اثر جان ميلتون را نيز 
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در برمی گيرد. اگرچه بســياری از خواننده ها، امــروز از اينکه «کتاب 
مقدس» را در طبقه بندی داســتان های خيــال و وهم بياورند اهانتی 
به مقدســات می دانند. حتی می توان از داســتان ها و ابر قهرمان های 
«شاهنامه» فردوسی به عنوان داستان های خيال و وهم صحبت کرد. 
به خصوص از داســتان های اســطوره ای و پهلوانی آنکه در آن اعمال 
جادوی فوق طبيعی بســياری اتفاق می افتد (همــان: ۱۰۸). مهمتر 
آنکه در اين تعريف، داســتان خيالی با محيط اجتماعيش مشــخص 
می شــود. جهانی که در آن حادثه های غيرواقعی اتفاق می افتد، خط 
مرزی اين نوع داستان هاست. اگر داستانی خواننده را به جهانی غير از 
خط مرزی ببرد،  داســتان خيالی نيست. يکی از ابتدايی ترين گيرايی 
هر داســتان خيالی اين است که خواننده را به مکان های ناشناخته و 
گمنام ببرد و به جامعه هايی که همه رســم و آدابش برای او غريب و 
نامأنوس اســت (همان: ۱۱۰-۱۰۹) داستان های خيال و وهم، شکلی 
تخيلــی و مبالغه آميز و عجيب و غريب ادبی اســت که در آن عمل 
داســتانی در جهانی ناکجا آباد و غيرواقعی صورت می گيرد. داستان 
خيال و وهم نوعی از ادبيات داســتانی اســت که بر شالودة مفاهيم و 
موضوع های فرضی و وهمی گذاشــته می شود که اساسًا هرگونه ارائة 
واقعی از حوادث جهان را نفی می کند. در واقع داستان خيالی و فرضی 
را به تصوير می کشــد. که در آن نيروهای جادويی و مافوق طبيعی و 

غيرواقعی، عمل داستانی را پيش می برند (ميرصادقی، ۲۶۷:۱۳۹۲).
داستان های نوين خيال و وهم ريشه در قصه های سنتی افسانه های 
پريان و حيوانات و اســطوره ها دارد و واقعيت گذشتة خيالی را بيشتر 
از واقعيت حال می بيند. از اين رو بــا تازگی ها و نوآوری های چندانی 
سروکار ندارد و بيشتر قصه های قديمی و حماسی را بازگويی می کند. 
حتی بديع ترين و اصيل ترين داســتان خيــال و وهم به ديرينه ترين 

حکايت های حماسی گرايش دارد. با آن چه به عنوان 
حقيقت های ابدی و مطلق گرفته می شود نمونه های 
ازلی که الگوی داستان های خيال و وهم است مثل: 
پيرزنــان دانا و دنيا ديده، پيرمردان خير و روشــن 
ضمير، جادوگران، دختران معصوم، قهرمانان زن يا 
مرد جوان که به جنگ ديوان و شکستن طلسمان و 
رازگشايی از عجايب می روند و ... (همان: ۲۶۸). در 
گذشته معموًال نوعی از جادو در اين جهان خيالی 
به کار می رفت و در بسياری از داستان های خيال و 
وهم  نيروهای مافوق طبيعی وجود داشتند، امروزه 
کمتر با چنين خصوصيتی روبه رو هستيم. به بيانی 
ديگر در داســتان های خيال و وهم گذشته امکان 
داشــت که هيوال يا حيوان های افســانه ای وجود 
داشته باشد، اما ســازمان بندی اجتماعی حاکم بر 
وقايع داستان معموًال چيزی غير از ساختار جامعة 
واقعــی و دموکراســی امروزی بــود. از نمونه های 
جهانی داستان های خيال و وهم می توان از «ارباب 
ر.رتالکين، «زيبای خفته» اثر چالز  حلقه هــا» از ج.
پرالت و «دختر کوچولوی غمگين دريايی» نوشتة 
هانس کريستين آندرسن و «مرد نامرئی» از اچ.جی 

ولز نام برد (همان: ۲۶۹).

آثار مورد بررسی از محمدرضا شمس
۱. دخترة خل و چل (۱۳۸۶) نشر حوض نقره 

(چاپ دوم، بهار ۱۳۹۲)

داستان هاى نوين 
خيال و وهم ريشه 
در قصه هاى سنتى 
افسانه هاى پريان و 

حيوانات و اسطوره ها 
دارد و واقعيت 

گذشتة خيالى را 
بيشتر از واقعيت حال 

مى بيند
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۲. ديوانه و چاه (۱۳۸۷) نشر افق
۳. فاصله ای که پير شد (۱۳۹۳) نشر پيدايش

۴. صبحانة خيال (۱۳۸۹) نشر چشمه
در تقســيم بندی اوليه که در آثار فانتزی انجام 
شد، فانتزی ها را به دو نوع اصلی فراتری و فروتری 

تقسيم کرديم.
در آثار فانتزی محمدرضا شمس، تخيل هم از 
نوع جهان فراتری و هم از نوع جهان فروتری وجود 
دارد. او گاهــی عناصر فراطبيعی را به جهان واقعی 
داستان هايش دعوت می کند و فانتزی خلق می شود 
مثل: دخترة خل و چل، ديوانه و چاه، دماغ جادوگر، 
... و گاهی خود جهان ابداعی برای داســتان هايش 
می ســازد مثل: آينه ها، غول و چراغ جادو، عروسی 

و... .
شــمس در اين آثار گاهی تخيل فانتاســتيک 
داستان هايش را از ميان الگوهای تخيلی اسطوره ای، 
الگوهــای تخيلی کهن يا فرهنــگ عامه و ادبيات 
شــفاهی، الگوهای تخيلی جادويــی و يا الگوهای 
تخيلی رؤيا برمی گزيند و گاهی نيز از تخيل فردی 

خودش بهره می برد و داستان خلق می شود:
ايــن الگوها گاهــی از نوع تخيل اســطوره ای 
هســتند مثل اســطوره های ادبی از قبيل ليلی و 
مجنــون، در: «ديوانه و چاه، ص۵»، «دخترة خل و 
چل ص۵۰»، يا شيرين و فرهاد در: «دخترة خل و 
چل ص۵۱» و يا اسطوره های حماسی و شاهنامه ای 

در: «صبحانة خيال ص۲۵»، «دخترة خل و چل ص۵۱» و همچنين 
اسطوره های دينی و معنوی در: «صبحانة خيال ص۲۴»، «دخترة خل 
و چــل ص۱۴، ص۵۱، ۵۲ و ۵۳» و گاهی هم ايــن الگوها از ادبيات 

شفاهی و افسانه های فولکلور هستند مثل:
خاله سوســکه «فاصله ای که پير شد (يه روز يه آقاهه) ص ۳۸»، 
«دخترة خل و چل ص ۷۷،۵۸،۵۷» کدوکدو قلقله زن «صبحانه خيال 
(تولد) ص۶» شــنگول و منگول و حبه انگور«فاصله ای که پير شــد 
(شنگول و منگول و حبه انگور۲) ص۴۰» ماه پيشونی «دخترة خل و 

چل ص۷۴ و ۷۳».
اگر ضرب المثل ها را در زمرة فرهنگ عامه دسته بندی کنيم گاهی 
شمس از آن ها به عنوان الگوهای تخيل فانتزی هايش بهره می برد مثل 
فکر اوليه يا ايدة داســتان «ديوانه و چاه» يا ضرب المثل های معروفی 
که ايدة برخی قســمت های فانتزی ها بوده اند، برای مثال: مار از پونه 
بدش مياد در: «ديوانه و چاه ص۳» يا ليلی مرد بود يا زن در: «ديوانه 
و چاه ص۵» و ... و يا مثل معروف مثل جن بوداده، که در فانتزی های 
«صبحانه خيال ص۲۷»، «فاصله ای که پير شــد (غول و چراغ جادو) 

ص۱۹» و «به جای زندگي نامه ص۱۹» استفاده کرده است.
از داســتان هايی که نويســنده در آن ها از الگوی تخيلی جادوها 
اســتفاده کرده می توان به «فاصله ای که پير شد (غول و چراغ جادو)
ص۱۹» و يا «فاصله ای که پير شد (دماغ جادوگر) ص۶۹» اشاره کرد.

از الگوهای تخيلی رويا نيز می توان به مضمون داســتان «صبحانه 
خيال» و حتی خيلی از داستان های مجموعة «فاصله ای که پير شد» 
اشاره کرد. به بيان ديگر از آنجا که رؤياها از ناحيه خودآگاه يا ناخودآگاه 
انسان سرچشمه می گيرند که می توانند سطحی يا عميق باشند اغلب 
فانتزی ها را می توان نشــئت گرفته از الگوی تخيلی رؤياها دانســت. 
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به ويــژه فانتزی های مدرن که معموًال حاصل تخيل فردی نويســنده 
هســتند و در هيچ يک از الگوهای تخيلی که ذکر شــد دسته بندی 
نمی شوند. اگرچه در آثار شمس معموًال فانتزی ها در الگوهای تخيلی 

مختلف با يکديگر همپوشانی دارند.
بعد از اين دســته بندی های کلی آنچه در مجموع آثار محمدرضا 
شــمس به عنوان يک ويژگی شاخص به چشــم می خورد لحن طنز 
غالب آثار اوست به طوری که در کنار ديگر ويژگی های آثارش سبک و 
شيوه ای منحصربه فرد از فانتزی نويسی را برای او رقم زده است. اکنون 
با آگاهی از اين مفروضات به تحليل و بررسی يک يک آثار موردنظر از 

اين نويسنده می پردازيم:

دخترة خل و چل
خالصه داستان

اين فانتزی، داســتان دخترة خل و چل، به نام «خانم بس» است 
که اتفاقًا قهرمان داستان است و داستان از زاويه ديد او روايت می شود. 
داستان در فضايی روســتايی از توابع اراک با فرهنگ و آداب و رسوم 

سنتی، خرافی و خاص اتفاق می افتد.
«خانم بس» دختر خل و چل داســتان فرزند مادری است به نام 
آباجی که دخترزاســت و از همة دخترانش همين يک دختر برايش 
زنده مانده. در اين داســتان علی رغم فرهنگ ســنتی مردساالرانه در 
تمايل به داشــتن فرزند پسر. مادر خانم بس (آباجی)، روغنی (هووی 
آباجی)، ملکه زن پادشــاه، همدم زن عمو قدير که پســرش مرده و... 
حتی جن ها همگی يا نازا هســتند و يا دختــرزا و به اين دليل مورد 
تحقير و توهين همسرانشــان و تمسخر ديگر اهالی ده قرار می گيرند.  
لک زده مريوان نيز در اين داســتان شــخصيتی است که عاشق خانم 

بــس بوده اما در يک درگيری برای تقســيم آب با 
بيل کشته شده و اکنون خانم بس به اجبار پدرش 
زن مردی مســن به نام ارباب قادری شده است. او 
به توصية ننه امينه چله بری می کند تا مطمئن شود 
پسرزاســت و تصميم دارد برای کاهش درد و رنج 
همة زنان دخترزا، مــادرش، روغنی و حتی جن ها 

برای همة آن ها پسر بزايد ... .

تکنيک های فانتزی سازی در داستان
۱- انتخاب شخصيتی خل و چل به عنوان 

راوی و قهرمان داستان
انتخاب «خانم بس» به عنوان شخصيت اصلی 
داستان و راوی به دليل اختالالت ذهنی و شخصيتی 
يکی از مهمترين عوامل فانتزی ســازی در اين اثر 
است، زيرا وقتی اين شخصيت به دليل ويژگی هايش 
به تخيــالت و ذهنيات مغشــوش و پراکندة خود 
تجسم می بخشد و يا خياالت و رفتارهای ناهمگون 
و غيرمعمــول و جــواب  حاضــری در مقابل ديگر 
شخصيت های داســتان و حتی تصورات عجيب و 
غريب از او سر می زند، پذيرش آن از سوی مخاطب 
داســتان به دليل پيش زمينه ای کــه از افراد خل و 
چل دارد راحت تر و باورپذير اســت. و البته از آنجا 
کــه باورپذيری يکی از ويژگی های بســيار مهم در 
پرداخت يک فانتزی می باشد داستان به اين لحاظ 
ساختار فانتاستيک خوبی پيدا می کند و روشن است 

در مجموع آثار 
محمدرضا شمس 

به عنوان يك ويژگى 
شاخص به چشم 

مى خورد لحن طنز 
غالب آثار اوست
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که تالش نويسنده در پرورش شخصيتی فانتزی ساز 
به ثمر نشسته است و اين تکنيک جايی به اوج خود 
می رسد که قهرمان داستان در پايان در طنزی تلخ 
تمام فجايع فرهنگی، اجتماعی و عقايد خرافی را در 
پس زاييدن تعداد بی شماری پسر برای همة اهالی 

آبادی التيام می بخشد...!!؟

۲. تکنيک جريان سيال ذهن
اســتفاده از ايــن تکنيک در داســتان به طور 
مســتقيم با ويژگی های شــخصيتی راوی مرتبط 
است. راوی به دفعات از اين تکنيک در قسمت های 
مختلف داســتان بهره می برد و آزادانه در فضاهای 
مختلف داستان در رفت و آمد است. برای مثال آنجا 
که ننه امينــه، خانم بس را به خواندن نماز توصيه 
می کنــد و از رابعه می گويد؛ خانم بس بالفاصله به 
ماجــرای رابعة عدويه در تذکرئ االوليا عطار ســفر 
می کند و در کنار آن ها می ايســتد قامت می بندد و 

نماز می خواند... .
«ننه امينه می گويد: «نماز بخون دخترم، کال 
نماز از بی نماز بدتره. رابعه از نماز به جايی رسيد که 

مکه اومد به پيشوازش.»
مکه به پيشــواز رابعه آمده است. ابراهيم ادهم 
با آن همه جاه و جاللش حيــران مانده به کار اين 
دختــر، بلند می شــوم قامت می بنــدم... چرنده ها 
و پرنده ها، خزنده ها، باغ نــوا، آب نو،... رابعه دختر 

کعب، اويس قرنی همه و همه قامت بسته اند و نماز می خوانند... به پای 
خدا می افتم و دست به دامنش می شوم.» (ص ۵۳)

 و يا اينکه در قســمتی از داســتان در حالی کــه آباجی و روغنی 
بــه پدر خانم بس توصيه می کنند که ســراغ زن برادرش نرود و با او 
ازدواج نکند چون زن بــرادر کوفت دارد و برادرش از او کوفت گرفته 
و مرده اســت ... ناگهان ســر و کلة برادر پدر يعنی عمو شيرازی پيدا 
می شــود يعنی راوی در يک جهش ذهنی بــه دوران زنده بودن عمو 
شــيرازی پل می زند: «آباجی ام می گويد: « نرو مرد. اون کوفت داره. 
بــرادرت از اون کوفت گرفت و مرد. پی اش نرو.» ... بابام می گويد: « به 
جهنم که مردم.» ... می زنيم زير گريه ... عمو شيرازيم از پشت باغ نوا 
می آيد. ميرزا حسين دنبال گاوش می گردد... می پرسد: «هيب اهللا گاو 
منو نديدی؟» عمو شيرازی می گويد: «نه.» تند است. اخالق ندارد ... 
ميرزا می پرسد: «مگه از پايين دست نمی آيی؟» عمو شيرازی می گويد: 
«نه.» می پرســد: «پس از کجا می آيی؟» عمو شــيرازی خلقش تنگ 
می شــود و می گويد: «از شيراز.» از آن روز اسم عمو هيب اهللا می شود: 
عمو شــيرازی ... عمو شيرازی مرده اســت. زن عموم از شيراز آمده.» 

(ص ۵۴)

۳. تکنيک تداعی
نويسنده گاهی با شيوة تداعی از يک روايت وارد ماجرای ديگری 
می شود به عنوان مثال در چندين قسمت از داستان راوی از کلمة مار 

وارد ماجرای ماری پسر افشار می شود:
«از توی غربيل به آسمان نگاه می کنم. آن باال يک عالمه نره ديو 
دارند می روند... يکی شان پايين می آيد. سايه اش مثل مار پهن می شود 

روی زمين. من می ترسم و جيغ می کشم:
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ـ مار...
مار ســياه توی النه چندک زده [مچاله شده]. چيزی را می بلعد. 

عمو شيرازی بيل را بلند می کند و محکم می کوبد روی سر مار...
ماری می خندد. مثل مار الغر و دراز و سياه است. ماری پسر افشار 

است. افشار هفت پسر دارد...» (ص ۱۰)
 و يا در نمونه ای ديگر از کلمة مشــک به ياد مشــکه زدن روغنی 

می افتد:
«سينه های خاله اشرفم مثل مشک تکان می خورد. روغنی اوستای 

مشکه زدن است. توی ده رودست ندارد...» (ص ۴۰)

۴. عينيت بخشيدن به مثل ها، اصطالحات و گاهی نفرين ها 
و دعاها

در اين داستان نويســنده به نفرين ها، دعاها و 
مثل ها و اصطالحات رايج در فرهنگ عامه عينيت 
می بخشــد و به اين طريق تخيلی فانتاستيک خلق 

می کند. به عنوان مثال:
«آباجی م نفرينم می کند:

ـ «خدا به آدم سگ بده دختر نده، چقدر ظالمه 
دختر.»

من سگ می شــوم و عوعو می کنم. آباجی م به 
من نــگاه می کند. هول برش می دارد. دو دســتی 

می زند توی سرش، جيغ می کشد:
ـ «وای خدا جون، غلط کردم، ُگه خوردم، توبه، 

توبه...» (ص۵).
و يا اينکه:

«آباجی م می گويد: «الهی دستت بشکند مرد.» 
دست بابام می شکند و روی زمين می افتد. آباجی م 
هول می شود، دستش را چپ و راست توی دهانش 
می کنــد و می گويد: «توبه، توبــه غلط کردم، کفر 
گفتم.» دست بابام دوباره می چسبد سر جاش ...» 

(صص ۲۶-۲۷).

انواع تخيل مورد استفاده در داستان
۱. تخيل کنشی (تخيل حرکت)

از آنجا که در تخيل کنشی شخصيت داستان از 
يــک دنيای واقعی به دنيايی غيرواقعی و خيالی در 
حرکت اســت (محمدی، ۱۳۷۸: ۳۴)، هر چند که 
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داستان دخترة خل و چل از نوع فانتزی های فروتری 
است و تمام ماجراهای داستان در دنيای واقعی رخ 
می دهد، اما شخصيت اصلی در تمام طول داستان 
مدام در خيالش پای مردگان مثل لک زده مريوان، 
ننه امينه، عمو شــيرازی و حتی اجنه را به دنيای 
واقعی می کشــد و يک دنيای غيرواقعی می سازد و 
خودش نيز در ميان اين دو فضا در حرکت اســت 
و اين رفت و برگشت ها تا پايان داستان ادامه دارد. 

برای نمونه:
«جن ها داد می زنند:

ـ ننه امينه بيا عروسی داريم.
می گويم: «ننه بريم.»

می گويد: «آخه ...»
می گويم: «بريم ديگه ...»

پشــت خرابه تو باغ نوا عروســی جن هاست» 
(صص ۶-۷).

يواشکی می زنم بيرون. ظلمات است. ... از ميان 
قبرها رد می شوم. ســايه هام دراز به دراز روی قبرها 
افتاده اند ... می گويم: «بلند شــيد،  خودتونو جمع 
کنين.» سايه هام خودشــان را جمع می کنند. لک 
زده مريوان روی قبرش نشســته است و بق زده به 
من. می پرســم: «چيه؟ مگر آدم نديدی؟» » (ص 

.(۱۳
«ننه امينه می پرســد: چرا گريه می کنی خانم 
بس؟» می گويــم: «دلم نمی خواد چلــه ام بيفتد. 

نمی خوام مثل آباجی م بشــم.» روی قبرش نشســته. بيچاره يه پاره 
پوست و استخوان شده.... می پرســد: «برای همين اومدی قبرستون 
اين وقت شــب؟» دســتم را می گيرد. دستانش سرد است ... با هم به 

غسالخانه می رويم.» (صص ۱۵ - ۱۴)

۲. تخيل کنشگری (تخيل صورت)
اين تخيل که به تخيل شخصيت ها نيز معروف است، تخيل ترکيب 
اجزا و اشــکال موجود است برای رسيدن به شــکلی تازه (محمدی، 
۱۳۷۸: ۳۹). در اين فانتزی در برخی ماجراها به ناگاه سروکلة اساطير 
در ماجرا پيدا می شــود و فضايی جديد می سازد. برای نمونه: «فرهاد 
همان طور تيشه به دست به عروسی می آيد. يوسف و زليخا هم می آيند. 
امير حمزه و مهرنگار هم می آيند. ... بعد رســتم می آيد نعش سهراب 
روی دستش است. عمو قدير هم نقش پسرش را روی دستش می آورد. 
بــا هم می زنند زير گريــه و... تهمينه و همدم، زن عمو قدير ســر و 

صورتشان را چنگ می زنند و ضجه می کشند...» (صص ۵۰-۵۱).

۳. تخيل زمان
«تخيل زمان، گذار از زمان حال و برگشت به گذشته و يا رفتن به 

آينده است (محمدی، ۱۳۷۸: ۴۰).
بنابراين آنچه بيشــتر در اين داســتان باعث می شــود که تخيل 
شــخصيت اصلی به زمان های آينده و گذشــته درآمد و شــد باشد، 
تکنيک جريان ســيال ذهن است. برای نمونه قسمتی را می آوريم که 
خانــم بس به زمان زنده بودن لک زده مريوان يا ننه امينه که مردگان 

داستان هستند، اشاره می کند:
«همه توی ميدان جمع شده اند. تعزيه است. لک زده مريوان علی 
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اکبر شــده. امام خوان است. کبوتری دســتش گرفته. کبوتر کاکلش 
خونين است ... » (ص ۱۴).

و يا اينکه:
«می روم تو اتاق پشتی. پيش ننه امينه. ننه امينه غربيله می کند. 
من هم غربيله می کنم. ... ننه امينه می گويد: «نگاه به دست ننه کن، 

مثل ننه غربيله کن» (ص ۱۰).
«ظهر است. هوا بدجوری گرم است. مارهای آبی سرشان را از توی 
آب بيــرون آورده اند ... به آب می زنم. لــک زده مريوان هم به دنبالم. 
گــردن مارها را می گيرم و يکی يکی توی کتــری می اندازيم. ... يک 
گاو آن دور دورها ماغ می کشد. دوتايی می زنيم زير خنده .... لک زده 
مريوان می گويد: «می خوام ننه م رو بفرســتم خونه تون خواستگاری.» 

يک جوری می شم. دلم غنج می رود... » (ص ۷۲).

عناصر داستان و تخيل فانتاستيک
طرح: آنچه در اين داســتان به عنوان يک طرح فانتزی در مقابل 
داستان های رئاليستی مطرح اســت، قطعًا نه حضور شخصيت اصلی 
داســتان به عنوان يک دختر خل و چل اســت و نــه حتی اعتقاد به 
خرافات و عقايد بی پايه و اســاس که در روستايی در توابع اراک وجود 
دارد. چــرا که هر دوی اين موارد دارای معادل های بيرونی فراوانی در 
جهان واقعی می باشد. آنچه باعث فانتاستيک شدن طرح اين داستان 
گرديده، تفاوت در نوع نگاه نويسنده به شخصيت اصلی فانتاستيک ساز 
داستان ـ خانم بس ـ اســت. ويژگی فانتاستيک اين طرح نوع تخيل 
خانم بس و تعامل او با ديگر شخصيت های داستان و ماجراهايی است 
که از نــگاه او رخ می دهد و دقيقًا به همين دليــل يعنی ويژگی های 
شخصيتی راوی اســت که مثل راوی که ذهن مغشوش و پيچيده ای 

دارد طرح داســتان نيز طرح پيچيده و گنگی است 
که مخاطب را وا می دارد پس از خواندن داســتان 

دوباره برخی ماجراها را مرور کند ...! 
موضوع: نويســنده در اين داســتان دغدغة 
فرهنگی و اجتماعی دارد و موضوع موردنظرش را با 
طرح يک تخيل فانتاستيک و به کارگيری شخصيتی 
غيرمتعارف مطــرح می کند و عامل اصلی موفقيت 
او در به ثمر نشستن اين موضوع اشراف کامل او به 
مسائل فرهنگی مکان موردنظر در داستان است چرا 
که نويسنده اهل همين روستاست و اين مطلب را 
در آثاری که به جــای زندگينامه خلق کرده عنوان 
کرده است. پس آشنايی کامل و نزديکی با جزئيات 
فرهنگی و آداب و رسوم، لهجه و عقايد مردم روستا 
دارد و همين باعث تسلط او بر موضوع و ماجراهای 

داستان است.
زاوية ديد: همان طور که قبًال هم اشــاره شد 
انتخاب خانم بس به عنوان راوی داســتان به دليل 
ويژگی های شــخصيتی که دارد يکی از مهم ترين 

عوامل فانتزی ساز داستان است.
اين داســتان از زاوية ديد اول شــخص يا من 
راوی روايت می شود و خانم بس که شخصيت اصلی 
داستان است داستان را روايت می کند. البته در برخی 
موارد به تناقضاتی در مورد شخصيت راوی که يک 
دختر خل و چل اســت با اطالعاتی که در داستان 
عرضه می کند برمی خوريم مثل اشــاره به داستان 



13كتاب حبيب124

ليلــی و مجنون (۵۰)، رابعه عدويه (۵۳) داســتان 
بلقيس و سليمان (۵۲)، رستم و سهراب و تهمينه 
(۵۱)، اويس قرنــی (۵۳) و حتی تعزيه خوانی هايی 
که در برخی قســمت ها به آن اشاره می شود (۱۴) 
و از آنجا که انتظار نمی رود يک شخصيت ديوانه و 
خل و چل چنين اطالعاتی داشته باشد درمی يابيم 
که زاوية ديد نويسنده نيز در سايه گاهی به صورتی 
کامًال نامحسوس به کمک راوی می آيد و در جهت 
تقويت فضای فانتزی و عمق بخشيدن به محتوا در 
روايت دخيل می شــود، چرا که با به ميان کشيدن 
اين شخصيت های اســطوره ای و تاريخی تناقضی 

طنزآميز در روايت راوی داستان پديد می آورد.
شخصيت پردازی: شخصيت پردازی يکی از مهم ترين عناصر در 
فانتزی هاســت. در داســتان دخترة خل و چل يکی از تأثيرگذارترين 
عناصر در ايجاد ساختار فانتزی داستان نوع شخصيت پردازی داستان 
است. مهم ترين شــخصيت فانتزی داستان به دليل نوع خيال پردازی 
و مواجه شــدن با اتفاقات داســتانی، خانم بس يا راوی است که البته 
به دليل اينکه داســتان از زبان او روايت می شود اين ويژگی ها بيشتر 

برجسته شده است.
اما از ديگر شخصيت های فانتاستيک اين اثر، لک زده مريوان و ننه 
امينه هستند. مردگانی که قادرند مانند شخصيت های ديگر داستان با 

راوی در ارتباط و گفت وگو باشند.
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جن ها نيز از شخصيت های فانتزی در اين اثر هستند. شخصيت هايی 
که عروسی دارند، بچه دار می شوند و حتی در مواردی، خانم بس و ننه 

امينه را تهديد می کنند. به نمونه هايی در متن اشاره می کنم:
«ننه امينه می پرســد: «چرا گريه می کنی خانم بس؟» می گويم: 

«دلم نمی خواهد چله م بيفته. نمی خوام مثل آباجی م بشم.»
روی قبرش نشســته. بيچاره يه پاره پوست و استخوان شده. اصًال 
گوشت توی تنش نيست. می پرسد: «برای همين اومدی قبرستون اين 

وقت شب؟» (ص ۱۵)
«لک زده مريوان می ترســد. می گويد: «حيف اگه من نمرده بودم 

االن داماد من بودم.» (ص ۵۰)
«جن ها داد می زنند:

ـ ننه امينه، ننه امينه بيا عروسی داريم.
می گويم: «ننه بريم.»

می گويد: «آخه ...»
می گويم: «بريم ديگه ...»

پشت خرابه تو باغ نوا عروسی جن هاست.» (ص۷)
پيرنگ: از آنجا که نويسنده در داستان «دخترة خل و چل» به دفعات 
از تکنيک جريان سيال ذهن بهره می برد، پيرنگ اين اثر نيز مانند ذهن 
مغشوش و درهم راوی به خصوص تا ميانة داستان آشفته به نظر می آيد. 
البته کامًال پيداســت که اين آشفتگی در پيرنگ به عمد صورت گرفته، 
عمدی که هيچ توجيهی جز ساختار فانتزی داستان بر آن مترتب نيست.

داستان تقريبًا از اواسط ماجرا آغاز می شود؛ در ميانة داستان راوی 
مکرراً برای بازگو کردن حوادث و ماجراها به گذشــته يا آينده می رود 
اما در نهايت مطابق با آنچه مدنظر نويسنده است پايان منسجم و قابل 

قبولی ارائه می دهد.

با اين توصيفات تفاوت ميان پيرنگ در اين اثر 
فانتزی در مقايســه با آثار رئاليستی به وضوح قابل 

تشخيص است.
صحنه سازی: تشريح صحنه ها در اين داستان 
کامًال موازی با طرح فانتاستيک اثر و تخيل حاکم بر 
آن است. شرح صحنه ای که «يک جن مو سرخ کنار 
آب نشسته و دارد دل و جيگر زائو می شورد... » (ص 
۲۴) و يا صحنه ای ديگر که «خانم بس توی صحرا 
وسط گندم هايی که از گرما سوخته دراز کشيده و 
از آســمان باران می بارد. تنش درد می گيرد. ريشه 
می کند. گندم ها يکی يکی از تنش، از دســتانش، از 
پاهاش، سرش، شــکمش، گردنش، موهاش بيرون 
می آيند و به طرف آســمان قد می کشند ...» (ص 
۶۴). و نيز باريدن آش شــير از آسمان. «از آسمان 
همين طور شر و شر آش شير می بارد. مردم آبادی 
همــه بيرون می ريزند. با ديــگ و ديگچه و باديه و 
کاسه و... » (ص ۸۱) و بســياری ديگر نمونه ای از 

صحنه سازی های فانتزی اثر است.
لحن: در داستان دخترة خل و چل حضور يک 
لحن طنزآميز روســتايی، بــا به کارگيری واژه های 
اصيل مربوط به منطقة موردنظر نويسنده  در فضای 
حاکم بــر گفت وگوها و اتفاقات داســتان، فضايی 

خاص و متفاوت و فانتزی را خلق کرده است.
«آباجی م می پرســد: «ببينم ناهار چی بشتی 

[گذاشتی]؟»

تشريح صحنه ها 
در اين داستان 

كامالً موازى با طرح 
فانتاستيك اثر و 

تخيل حاكم بر آن 
است
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می گويم: «دوگوله [آبگوشت] بشتم. آباجی توم 
بمون.» بعد با آباجی م انگورهــا را آونگ [آويزان] 
می کنيم. کمی از آن را می پالسيم [لگد می کنيم] 
و شيره درســت می کنيم. بعد به طويله می رويم و 

تپه می زنيم ...» (ص ۶۷).
درونمايــه: درونمايه در اين اثر داســتانی بر 
بستر فانتزی و طنز انديشه ای عميق را در خواننده 
بيدار می کنــد. راوی برخالف ظاهــر خل و چل، 
دغدغه هايی عميق و جدی مثل تحقير زنان، تضيع 
حقوق آنان و تمســخر عقايد سنتی و خرافی را در 
پس زمينة ذهن خود دارد که تنها راه عنوان کردن 
آن هــا را پنهان کردن خود، پشــت ظاهری خل و 
چــل و ديوانه می بينــد و در اين لباس جدی ترين 
مسائل  فرهنگی، اجتماعی و سنت های غلط حاکم 
بر محيط اطرافش را به چالش می کشد و با تمسک 
به ويژگی های شــخصيتی يک دختر خل و چل با 
جسارت بيشتر و آشکارا مسائل  را مورد نقد و طعنه 
قرار می دهد. درســت به روش تلخک های درباری 
و يا برخی ديوانگان يا عقالی مجانين داستان های 
مرسوم مثل بهلول که بزرگ ترين معضالت حکومت 

يا اجتماع را به زبان طنز مطرح می کنند.

دخترة خل و چل، يک داستان 
فانتاستيکـ  واقعی

در دســته بندی، فانتزی ها براســاس بن مايه، 

درونمايه، موضوع و روش به انواع مختلفی دســته بندی شدند که هر 
کدام تعريف خاص و ويژگی های منحصربه خود را داشتند.

در تطبيق ويژگی های داســتان دخترة خل و چل با تعاريف انواع 
فانتزی با توجه به اينکه اين داســتان در يــک فضای کامًال واقعی با 
تعامالت انسانی البته در يک فرهنگ سنتی رخ می دهد و تنها تخيالت 
شخصيت اصلی نسبت به ديگر شخصيت ها و حوادث است که عناصر 
فانتاســتيک داستان را می سازد لذا اين داستان را از انواع داستان های 

فانتاستيکـ  واقعی می توان به شمار آورد. 
فضای داستان، شخصيت ها، حوادث و اتفاقات، حتی عقايد خرافی، 
سنت ها و فرهنگ روستايی حاکم بر داستان همه و همه مصداق های 
واقعــی دارند و واقعيت داســتان را شــکل می دهند. اما بخشــی از 
داســتان که در تخيل راوی شکل می گيرد و البته به دليل ويژگی های 
شــخصيتی او و نيز حضورش به عنوان شخصيت اصلی کم هم نيست، 
بخش فانتاستيک داستان را تشکيل می دهد تا در نهايت يک داستان 

فانتاستيک واقعی خلق شود.
در قســمت هايی از داســتان به تخيل تمثيلی نيــز برمی خوريم 
که شايد داســتان را کمی به ســمت فانتزی تمثيلی سوق می دهد. 
قسمت هايی که با استفاده از رمزها و نمادها در خيال پردازی ها شکل 

گرفته؛ مثل:
«آب نو هم خشــک شده، خشک سالی است... االن يک عالمه که 

باران نيامده، گوسفند مردگی افتاده تو ده...» (ص ۸).
که تمام رمزها و نمادها مثل خشک سالی، عدم بارش باران، مردن 
گوسفندان و... همه و همه تمثيلی از حضور فقر، جهل و نادانی و غلبة 

عقايد خرافی و سنتی در روستاست.
و يا اينکه:
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«هوا ســرد است. خيلی سرد... برف آمده است اين هوا، تا قد آدم، 
تمام ده سفيد شده انگار ده را قنداق کرده اند. صدای گرية بچه می آيد... 
بچه ای را پيچيده اند و انداخته اند وســط برف ها. بچه را برمی دارم... به 
آباجی می گويم: «آباجی يه بچه، به گمونم پسره. ببين چه خوشگله». 
آباجی عصبانی می شــود... می گويد: «به جهنم، بذار سر جاش گور به 

گوری رو».
به بچه نگاه می کنم... بچه را سر جايش می گذارم... صدای عوعوی 
سگ ها می آيد. بعد چند تا سگ از راه می رسند و بو می کشند و همگی 
روی بچه می پرند. هر کدام يک طرفش را می گيرند و می کشــند...» 

(صص۴۹-۵۰).
ده که به طفل قنداق شــده تشــبيه گرديده می تواند تمثيلی از 
زمين های اربابی باشد که آن دوران براساس طرح تقسيم اراضی تکه 

تکه می شود و هر تکه را کسی می برد.
اوج تخيل تمثيلی در داستان تقريبًا در قسمت های پايانی داستان 
اســت که خانم بس تند و تند پســر می زايد و ارباب قادری آن ها را 
مثل ظروف سفالی در ســوراخ های زمين ده که همة مردم کنده اند، 
چال می کند تا عتيقه شــوند و... اين عمل می تواند تمثيلی باشــد از 
بودن عقيدة سنتی ارزش گذاری به پسرزا بودن که تا سال ها  ريشه دار 

در عمق خاک اين فرهنگ ريشه داشته است.
«وسط باغ نو ايســتاده ام. از آسمان آش شير می بارد. يک طشت 
وســط پاهايم گذاشته ام. شــکمم مثل کدوتنبل شده است. از درد به 
خودم می پيچم.... درد زايمان است ديگر. بايد پسر بزايم و پسر می زايم. 
تند و تند پسر می زايم و بند نافشــان را با دندانم پاره می کنم. ارباب 
قادری کنارم ايســتاده .... پسرها را يکی يکی به ارباب قادری می دهم. 

ارباب آن ها را زير خاک می کند تا آنتيک شوند.» (ص ۸۱).

در اين قســمت پاره کردن بند ناف با دندان ها 
نشانه ای از نفرت از شرايط سخت و رنج آوری است 
که به خانم بس تحميل شــده و گريزی هم از آن 

نيست... .
در اين داستان در مواردی حتی ردپای فانتزی 
گروتسک به چشم می خورد. نوعی از فانتزی که در 
آن وحشت به گونه ای است که هم توليد ترس و هم 

خنده می کند. برای نمونه:
«يک جن موسرخ کنار آب نشسته و دارد دل و 
جيگر زائو می شورد. به عباس بابا نشانش می دهم.... 
عباس بابا می پرســد: «ايــن دل و جيگر کيه؟ زود 
باش ببر بذار ســر جاش». جنه التماس می کند و 
می گويد: «بذار برم. اين جيگر رو به آب زدم. ديگه 
کاريش نمی شــه کرد. زائو مرده. اما اگه ولم کنی، 
اين يکی رو می ذارم سر جاش. اينو هنوز آب نزدم»» 

(صص۲۴-۲۵).
و نيز:

«ننه امينه از توی قبر بيرون می آيد. دلش برای 
ما کباب می شــود. می گويم: «بوی کباب شنيدی 
ننه. اما کــور خوندی. دارن خر داغ می کنن». همه 

می خندند. ننه امينه هم می خندد...» (ص ۳۹).
اما آنچه مســلم است کليت ســاختار داستان 
دخترة خل و چل داستانی با ويژگی های برجسته و 

خاص داستان های فانتاستيکـ  واقعی است.
و البته از آنجا که طنز در ســاختار اين داستان 



13كتاب حبيب128

تأثير داشــته و اين تأثير هم در لحن روايت و هم 
در ماجراها پيداست، اين فانتزی نيز به مانند اغلب 
آثار ديگر شمس از نوع طنز هم می باشد و البته اين 
روش شمس در فانتزی نويسی است که اغلب تخيل 

فانتزی هايش را با چاشنی طنز می آميزد.

ديوانه و چاه
خالصة داستان:

ديوانــه و چاه ماجرای ديوانه ای اســت که هر 
صبح ســنگی را داخل چاه می اندازد و هر روز صد 
مرد عاقل می آيند تا ســنگ را بيــرون بياورند اما 
نمی توانند و هر غروب ديوانه خودش سنگ را از ته 

چاه بيرون می آورد.
چاه که روزهای اول از اين اتفاقـ  که ديوانه هر 
صبح خــواب او را به هم می ريزدـ  کالفه و ناراحت 

اســت، پس از مدتــی دلباختة ديوانه می شــود و از اين به بعد ماجرا 
مربوط به اتفاقات جالبی است که در کش و قوس اين دلباختگی پيش 
می آيد تا اينکه ديوانه هم دلبســتة چاه می شود و حتی به ماه که هر 
شــب به چاه سر می زند، حسادت می کند. داستان در نهايت با وصال 

چاه و ديوانه به پايان می رسد.

تکنيک های فانتزی سازی در داستان
۱. انتخاب شخصيت ديوانه به عنوان قهرمان داستان

در اين داســتان نيز به مانند داستان دخترة خل و چل، نويسنده 
شــخصيتی ديوانه را به عنوان شــخصيت اصلی يا قهرمان داستانش 
انتخاب می کند. شخصيتی بسيار مستعد برای خلق اتفاقات، حوادث 
و رفتارهــای فانتزی در داســتان. زيــرا اينجا هــم مخاطب به دليل 
پيش زمينــه ای که از چنين افرادی دارد، رفتارها و کنش های قهرمان 

برايش باورپذيرتر است.

۲. شخصيت دادن يا جان بخشی به چاه
مورد دوم در خلق ساختار فانتزی برای داستان، جان بخشی به چاه 
به عنوان شخصيت دوم داستان است. شخصيتی که پا به پای شخصيت 
اصلی در ايجاد فانتزی در داستان بسيار مؤثر است. چاه می تواند حرف 
بزند، احساس کند، حسادت کند، عاشق شود و... و همة اين ويژگی ها 

فضای فانتاستيک مناسبی برای داستان فراهم می سازد.

۳. کارکرد متفاوت ضرب المثل ها
نويســنده در اين داستان ســعی دارد از ضرب المثل های متداول 
بهره ای متفاوت بگيرد. ضرب المثل معروف «ديوانه ای سنگی را به چاه 
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می انــدازد که صدتا مرد عاقل نمی تواند بيرون بياورد»، مثلی اســت 
که ســاختار و پيکرة اصلی اين داستان بر آن بنا شده و به نوعی فکر 
اولية داســتان بوده اســت. نگاه متفاوت نويسنده به شخصيت ديوانه 
و چــاه در اين داســتان و تخيل فانتزی او در پرداخت شــخصيت ها 
کارکردی متفاوت به اين ضرب المثل می دهد و در يک تخيل فلسفی 
و هستی شناسانه در داســتانی با موضوع عاشقانه، تقابل ميان عقل و 

عشق را مطرح می کند.
دومين ضرب المثل مورد اســتفاده در داستان، مثل معروف «مار 
از پونه بدش می آد، در خونش ســبز می شــه» اســت. اين بار دقيقًا 
ضرب المثل عکس می شود زيرا مار از ديوانه تقاضا می کند تا کمی پونه 
در اطراف النه اش بــکارد: «صد مرد عاقل يک صدا گفتند: «چی کار 
می کنی نادون! مگه نمی دونی مار از پونه بدش می آد؟» ... ديوانه گفت: 
«خودش به من گفت اين کارو بکنم. خب هوس پونه کرده، آخه اون 

به زودی صاحب يه عالمه بچه می شه»» (ص۱۲).
و اما سومين ضرب المثل: «ليلی زن بود يا مرد؟» (ص۱۹)

پس از مطرح شــدن اين ضرب المثل در داســتان ماجرای ماه و 
پلنــگ۱ و چاه پيش می آيــد که در ماجرای مــاه و پلنگ، ماه نقش 
معشــوقه را دارد، اما بعد از آنکه ماه از پلنگ نااميد می شــود خودش 
شيفتة چاه می شود و نقش عاشق را برای چاه بازی می کند. ماه عاشق 
و چاه معشوق. تا حدی که ماه رقيب ديوانه می شود و از اينجا درست 
مشــخص نمی شــود که ماه زن بود يا مــرد؟!! اگرچه در هيچ کجای 
داســتان حرفی از جنسيت چاه و ديوانه هم به ميان نمی آيد و ما تنها 
از نشــانه ها برای مثال اينکه اين ديوانه اســت که با سنگ های بزرگ 
آرامــش چاه را به هم می ريزد و يا اينکــه چاه يک عنصر زايا از زمين 
است و هميشه در اســاطير زمين را مظهر زايش و باروری دانسته اند 

و... چاه را زن و ديوانه را مرد تصور می کنيم در غير 
اين صورت اينجا نيز نمی دانيم که ديوانه مرد بود يا 

زن؟؟!! و همين طور چاه مرد بود يا زن!!؟
نويسنده با نگاهی متفاوت به اين ضرب المثل ها 
نهايتًا در تخيلی بديــع کارکردی متفاوت به آن ها 
می دهد و ســرانجام يک داستان فانتزی زيبا خلق 

می کند.

تخيل مورد استفاده در داستان 
۱. تخيل کنشگری (تخيل صورت)

تخيل کنشگری (صورت) يا تخيل شخصيت ها، 
تخيلی اســت که نويســنده در اين اثر از آن بهره 
می برد و ساختار داستانش را بر پاية آن بنا می کند. 
شخصيت بخشــی به چاه به عنوان کنشگر که قادر 
است ســخن بگويد، خواب ببيند، حسادت کند و 
حتی عشق بورزد و يا رفتارهای غيرمتعارفی که از 
ديوانه سر می زند. مثل چيدن ماه از آسمان، حرف 
زدن با مار و زنجيرهای دست و پايش، همگی نمادی 

از تخيل شخصيت ها يا تخيل کنشگری هستند.

عناصر داستان و تخيل فانتاستيک
در  فانتاســتيک  عناصــر  مهم تريــن  طرح: 
طرح فانتــزی ديوانه و چاه ويژگی ســخن گفتن 
و شخصيت بخشــی بــه چــاه و نيــز خصوصيات 
منحصربه فرد ديوانه در داســتان است به طوری که 

تخيل كنشگرى 
(صورت) يا تخيل 

شخصيت ها، تخيلى 
است كه نويسنده 

در اين اثر از آن بهره 
مى برد و ساختار 

داستانش را بر پاية 
آن بنا مى كند
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طرح داســتان در ابتدا برپاية رفتارهــای ديوانه و 
سپس ارتباط عاشقانه ای که ميان چاه و ديوانه شکل 
می گيرد، بنا می شــود. طرحی که با اين ويژگی ها 
هيچ معادل بيرونی در دنيای واقعی نمی تواند داشته 
باشــد و طی روندی حساب شده و منسجم توسط 

نويسنده تا پايان داستان پيش می رود.

شخصيت: از عناصر ديگری که خود از عوامل 
فانتزی ساز داستان در فانتزی ديوانه و چاه هستند، 
شــخصيت ها می باشند. شخصيت چاه، ديوانه و مار 
تخيل فانتزی داستان را می سازند و شخصيت های 
ديگر داستان مثل صد مرد عاقل و ببر و... از تخيل 
فانتاســتيک داستان تأثير می پذيرند؛ به شکلی که 
اين داستان را می توان يک فانتزی شخصيت محور 

در نظر گرفت.
درونمايه: درونمايه در اين داستان از آن يک 
اثر تفکربرانگيز خلق کرده است؛ چرا که داستان بر 
بستر فانتزی، انديشه ای پرتکرار در ادبيات بنا شده 
که: «هرگز عقل و عشق آبشان با هم در يک جوی 
نمی رود» و با نگاهی نو به اين موضوع در ساختاری 

فانتزی داستانی زيبا خلق می شود.
محتوای داســتان درونمايه ای فلسفی است از 
تقابل ميان عقل و عشــق و عجز و ناتوانی عقل در 
مقابل عشق که همواره به پيروزی عشق می انجامد 
و در نهايت با فنای عاشــق در معشــوق است که 

عقل به آرامش می رسد... و اين درونمايه چنان در ساختار فانتاستيک 
داستان درآميخته که همين مضمون ديرينه را در قالبی نو به زيباترين 

صورت ارايه می کند.
زاويه ديد: نويسنده در اين اثر از زاويه ديد سوم شخص يا دانای 
کل اســتفاده می کند چرا که سوژة داستان روايت رابطة شگفت انگيز 
يک ديوانه با يک چاه اســت که ساخته و پرداختة ذهن خود نويسنده 
است. پس به دليل آنکه می خواهد تسلط کاملی بر ماجرا داشته باشد، 

از زاوية ديد سوم شخص بهره می برد.
صحنه سازی: در اين داستان تمام صحنه هايی که توسط خيال 
نويســنده خلق می شود، در خدمت ســاختار فانتزی داستان است و 
نويسنده با اين شيوه به ســبک فانتزی گونة داستان قوت می بخشد. 

برای نمونه:
«از همان وقتی که ديوانه با اولين سنگ بزرگش، صبح خيلی زود، 
آفتاب نزده از راه رسيده بود و با تمام قدرت سنگ را توی چاه انداخته 
و خــواب چاه را کــه پر از کبوترهای چاهی بود، آشــفته کرده بود.» 

(ص۵) که اين صحنه چند بار هم تکرار می شود.
و يا اينکه:

«... هوا ابری شــد و باران تندی باريــد. ديوانه از جا پريد، تندی 
لباس هايش را درآورد و آن ها را کپه کرد و روی شان نشست وقتی باران 
بند آمد، لباس هايش را پوشــيد و در حالی که می خنديد، نخودی هم 

می خنديد. دراز کشيد و دوباره به دوردست ها خيره شد...» (ص۱۰)
و نيز:

«آن روز هم هوا ابری شــد و ناگهان باران تندی شروع به باريدن 
کرد. ديوانه با خوشحالی زير باران باال و پايين می پريد و می خنديد.... 
اول باران سبز باريد و قطره ای باران مثل دانه های سبز يکی يکی پايين 
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می افتاد. بعد باران آبی شد و بعد از آن ماهی بود که از آسمان بر زمين 
می ريخت. هزاران هزار ماهی ريز و درشــت مثل قطره های سبز و آبی 
باران از آســمان پايين می ريخت. صدتا مرد عاقل که انگشت به دهان 

مانده بودند و...» (ص۱۳)
فضاسازی: نويسنده در اين اثر با استفاده از صنايع ادبی مناسب، 
فضای درخور و مناسبی را در داستان می آفريند برای مثال خورشيد 

را که به گل زرد و گل سرخ تشبيه می کند:
«دســت ها را ستون چانه اش کرده بود و به خورشيد که مثل گل 
زرد بزرگــی از دل زمين بيرون می آمد و قد می کشــيد و باال و باالتر 
می رفت، نگاه کرده و گفته بود: «من گل زرد رو خيلی دوســت دارم» 

(ص۶) و يا:
«ديوانه مدتی به خورشيد که مثل گل سرخ بزرگ، آرام آرام پايين 
می رفت نگاه کرد و گفت: «من گل ســرخ  رو خيلی دوســت دارم.»» 

(ص۶)
و:

«ديوانه گفت: «اين که کاری نداره...» بعد بلند شد، دستش را دراز 
کرد و ماه را مثل يک گل سفيد از شاخة آسمان چيد ... » (ص۲۰)

ديوانه و چاه يک فانتزی تمثيلی
اين داســتان را به دليل نوع گفت وگوها و رمزگرايی و استفاده از 
نمادها می توان در طبقة داستان های فانتزی تمثيلی دسته بندی کرد.

ديوانه و چاه نماد عاشــق و معشوق و صد مرد عاقل نماد عقل و 
منطق هســتند. اينکه هر روز صد مرد عاقل سعی می کنند سنگی را 
کــه ديوانه به چاه انداخته بيــرون بياورند و البته هيچ وقت هم موفق 
نمی شوند نماديســت از ايستادگی عقل در مقابل عشق که اتفاقًا اين 

عشق است که همواره پيروز ميدان است. صد مرد 
عاقل در تمام طول داســتان واکنشی متحيرانه به 
رفتارهای ديوانه نشــان می دهند و تنها راه مهار او 
را در بند کردنش می دانند. اگرچه عشــق اســارت 
نمی پذيــرد و چيزی نمی گذرد کــه حوالی چاه در 
بند زنجيرها پيدايش می شود!! در نهايت نيز وقتی 
ديوانــه از حضور ماه در چاه به عنــوان رقيب خود 
نگران می شود، خودش را در چاه می افکند و وصال 
عاشق و معشوق ميسر می گردد و از همان جا است 
که «صد مرد عاقل نفس راحتی کشيدند و تا غروب 
آفتاب هيچ کاری نکردند و صد البته اصًال هم فکری 
نکردند و دنبال هيچ راهی هم نگشــتند، تا سنگ 
بزرگی را که اصًال ديوانه تــوی چاه نينداخته بود، 
در بياورند. فقط توی خانه شان نشستند و با خيال 
راحت به پشــتی تکيه دادند و پاهايشــان را دراز 
کردند. ديوانه هم برای هميشــه پيش چاه ماند... » 

(ص۲۳).
نويسنده آنجا که می خواهد ناتوانی حيرت عقل 
در برابر عشق را نشان دهد، هرجا که حرفی از صد 
مرد عاقــل به ميان می آيد باز هم به ضرب المثل ها 
متوسل می شــود و با به کار بردن آن ها به هدفش 

نايل می آيد:
«بعد هم که صد تا مرد عاقل خســته و کوفته 
و صد البتــه دست از پا درازتر راه خود را گرفته 

بودند و رفته بودند» (ص۶)
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«وقتی صد تا مرد عاقل مثل صدتا موش آب 
کشيده از راه رسيدند و او را ديدند، از تعجب روی 
سرشان، درست صد جفت شاخ ـ نه بيش تر و 

نه کم تر ـ سبز شد» (ص۱۰)
«[صــد تا مرد عاقل] تا غروب آفتاب هر کاری 
کردند نتوانســتند ســنگ را بيرون بياورند. تا آن 
موقع هم نه حرفی زدند و نه چيزی گفتند، انگار 

با خودشان هم قهر کرده بودند» (ص۱۹)
و بــه اين ترتيب نويســنده از جــدال عقل و 
عشق با يکديگر در داستانی با درونمايه ای فلسفی 
و هستی شناســانه در ســاختاری فانتاستيک يک 
فانتزی تمثيلی خلق می کنــد و نغمه های ديرينة 
ابيات عطار در منطق الطير را اين بار در ســاختاری 

مدرن با زبانی نو فرياد می زند ... .
عشق اينجا آتش است و عقل دود

عشق کامد در گريزد عقل زود
عقل در سودای عشق استاد نيست

عشق کار عقل مادر زاد نيست

مجموعه داستان فاصله ای که پير شد
مجموعــه  داســتان فاصلــه ای که پير شــد 
مجموعه ايســت شامل ۱۵ داســتان فانتزی برای 
کــودکان. قصه هايی که بين ســال های ۱۳۷۳ تا 
۱۳۸۷ توسط نويسنده در کتابی ۱۰۲ صفحه ای به 
چاپ رسيده. در اين مجموعه به تحليل ۳ داستان 

مختلــف از لحاظ نوع فانتزی و ويژگی ها پرداخته می شــود و از بقيه  
داستان ها تنها به ذکر نام داستان و نوع فانتزی آن بسنده خواهد شد.

غول و چراغ جادو
اين داستان در شاخة اصلی فانتزی های فراتری جای می گيرد زيرا 

دارای جهانی ابداعی توسط نويسنده است.
خالصه داستان:

چراغ جادو خانة غول است و غول به همراه وسايلش در آن زندگی 
می کند. يک روز که غول به خانة دوستش جن بوداده می رود تا او را بو 
بدهد، جادوگر که از پيش چشمش دنبال خانه غول بوده وسايل خانه 
را بيرون می ريزد و خانه غول که همان چراغ جادوســت را می دزدد. 
غول که متوجه اين موضوع می شــود ابتدا به همراه وسايل خانه کلی 
غصه می خورند و وقتی هيچ راه حلی هم راه گشــا نمی شــود تصميم 
می گيرنــد به کمک يکديگر و جن بوداده چراغ را پيدا کنند و پس از 

ماجراهايی چراغ را از جادوگر پس می گيرند... .

تکنيک های فانتزی ساز داستان 
۱. استفاده از کهن الگوها به عنوان شخصيت های داستان

غول، چراغ جادو و جادوگر هر ســه کهن الگوهايی هســتند که از 
پيش تر ها سابقة ذهنی ديرينه ای در ذهن مخاطب دارند. اين کهن الگوها 
حتی اگر برای مخاطب کودک که تجربة چندانی از ادبيات ندارد بازگو 
شوند با وجود عدم شناخت کودک، به دليل ويژگی های خيال انگيزی که 
در ذات شخصيت ها وجود دارد جذاب و جالب خواهند بود و اين جذابيت 
برای مخاطب بزرگسال در جايگاه مربی يا قصه گو نيز حاال که آن ها را در 

ساختاری جديد و فانتزی می بيند از نوع ديگری است.
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۲. ابداع لحن خالق برای شخصيت ها 
در اين داســتان نويســنده لحن خاصی را برای شخصيت ها در 
نظر می گيرد و از طريق ساخت واژه های جديد و برخی تکرارها فرم 

فانتزی داستان را قوت می بخشد.
«غول از ته ته دل آهی کشيد و گفت: «حيف شد! حيفولی شد! 

خونة خيلی خوبی بود.»» (ص ۲۰)
«غول دوباره باز آهی کشــيد و گفت: «يادش به خير! يادوليش 

بخير! چه ايوونی داشت ... »» (ص ۲۰)
«جارو گفت: «من برات قرو قر می رقصيدم.» سماور گفت: «من 

برات پوف و پوف می خوندم.»» (ص ۲۱)
«همه با هم گشــتند. يکهو، يکهويی، يکبارگی، تندی تندکی، 

فرفرگی جن بوداده هم پيداش شد.» (ص۲۳)
«[جّن بوداده] يهو پريد جلو وسايل خانه و پرسيد: «ببينم مگه 

شماها، ُشم شماها اون شب تو چراغ نبوديد؟»» (ص ۲۴)

تخيل مورد استفاده در داستان
تخيل زبانی (انديشه) 

در اين داستان با وجود اينکه اشخاص و اشيا جادويی مثل غول 
چراغ جادو يا خود چراغ جادو وجود دارند اما وجود آن ها به برآورده 
شــدن هيچ آرزويی نمی انجامد و تنها کاربرد چراغ جادو در داستان 
همان خانة غول است حتی غول هم از ظرفيت جادويی خود استفاده 
نمی کند تا چراغ را ظاهر کند... پس تخيل شــیء جادويی با وجود 
به کارگيری اين عناصر در داستان فاقد کاربرد بوده و نويسنده تنها 
از تخيل زبانی يا (انديشــه) در غالب ِورد قديمی جادوگران «جيم 
جملــو جملو جمل اجی مجی الترجی» اســتفاده می کند و با اين 

ورد جادوگر ظاهر يا غيب می شــود و نقشش را در 
داستان ايفا می کند:

«جادوگر:
جيم جملو جملو جمل اجی مجی الترجی

چراغ را برد خانة شيرينی شکالتی آب نباتيش 
وسط وسط جنگل» (ص ۲۳)

«بعد فوری از آنجا دور شد:
جيم جملو جملو جمل اجی مجی» (ص ۲۰)

«و [چــراغ جادو] از حال رفت. در همين موقع 
جادوگر:

جيــم جملو جملو جمل اجــی مجی الترجی 
هوهو
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از راه رسيد.» (ص ۲۸)
در پايان داســتان هم نويســنده با استفاده از 
هميــن ورد يک قطار را در ذهــن خواننده تداعی 
می کند و شخصيت های داستانش را مسافران قطار 

می کند تا دور شوند.
«جيم جملو جملو جمــل اجی مجی الترجی 

هوهو چی چی
مسافرها سوار شند قطار رفت.

غول با چراغ جادوش ســوار شــد. جّن بوداده 
با بطريش سوار شــد. جادوگر هم با خانة شيرينی 

شکالتی آب نباتش سوار شد.
قطار رفت...

رفت... رفت... 
هوهو چی چی تلق تلوق... هوهو چی چی تلق 

تلوق» (ص ۲۹)

غول و چراغ جادو يک فانتزی پری وار
از آنجــا کــه اســتفاده از الگوهــای کهن و 
شــخصيت های قصــه و افســانه های پريــان در 
فانتزی هــا منجربه آفرينــش فانتزی های پری وار 
می شود شــمس نيز با به کارگيری چند کهن الگو 
مثــل جادوگر، غول، چراغ جــادو و جن بوداده و 
همراه کردن آن ها با تخيل فردی خود داســتانی 
با ســاختار فانتــزی خلق می کند کــه در طبقة 
فانتزی هــای پری وار دســته بندی می گنجد. و از 

آنجا که داستان دارای جهانی ابداعی توسط نويسنده است در گروه 
فانتزی های فراتری جای می گيرد.

فاصله ای که پير شد
خالصه داستان: 

فانتزی «فاصله ای که پير شــد» داستان چشمه و بوتة گلی است 
که در فاصله ای نه چندان زياد از هم قرار دارند. چشــمه دوست دارد 
کنار گل باشد و برای او صبح تا شب آواز بخواند، گل هم دوست دارد 
کنار چشمه باشد و صبح تا شب خودش را در آب چشمه نگاه کند و 
به آوازش گوش بدهد اما هر دو فاصله را مقصر اين موضوع می دانند 
زيرا بيــن آن ها جدايی انداخته. فاصله تــالش می کند به روش های 
مختلف گل و چشمه را به هم نزديک کند اما موفق نمی شود. سال ها 
می گذرد و در اين مدت گل و چشــمه مدام به هم فکر می کنند و آه 
می کشــند. فاصله هم که کاری از دســتش بر نمی آيد آن قدر غصه 
می خورد که پير می شود. فاصله که حسابی پير می شود هوا هم آنقدر 
گرم می شــود که آب چشمه بخار می شود و خشک می شود گل هم 
خشــک می شود و اين طور می شود که فاصله آخرين آه را می کشد و 

از بين می رود... .

تکنيک فانتزی ساز داستان 
جان بخشی و شخصيت دهی به مفهوم انتزاعی فاصله 

مهم ترين عامل فانتاستيک اين داستان کوتاه جان بخشی به مفهوم 
فاصله اســت فاصله در اين داســتان دارای برخی ويژگی های انسانی 

است:
«[فاصله] دست هايش را دراز کرد. از يک طرف چشمه را گرفت، 
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از طرف ديگر گل را، با تمام زور آن ها را به طرف هم کشيد.» (ص۳۳)
«فاصله هول شده بود، فوری ولشان کرد ... فاصله سرش را انداخت 

پايين و چيزی نگفت» (ص ۳۳)
«فاصله هم که کاری از دســتش برنمی آمد به هر دوی آن ها نگاه 
می کرد و غصه می خورد. فاصله آنقدر غصه خورد که پير شد» (ص ۳۵)

«فاصله که حاال ديگر پير شــده بود ... آه کشــيد، اين آخرين آه 
فاصله بود» (ص ۳۵)

و همين عامل سبب می شود تا نويسنده با درآميختن اين ويژگی و 
تخيل فردی، داستانی فانتزی با درونمايه ای فلسفی خلق کند.

تخيل مورد استفاده در داستان
تخيل کنشگری (تخيل صورت) 

شــمس در اين داســتان قصد دارد مفهوم فاصله را در قالب يک 
داســتان فانتزی برای مخاطبش معنا کند. فاصله نيز در اين داستان 
کنشــگری است که توســط تخيل نويسنده شــخصيت پيدا کرده و 
نويسنده با اســتفاده از او، گل و چشمه به عنوان کنشگران داستان و 
همراه کردن آن ها با تخيل فردی خود پيامش را در قالب يک داستان 
با ساختار فانتزی و مضمونی فلســفی به خواننده منتقل می کند. در 
حقيقت نويسنده با بهره گيری از تخيل کنشگری شخصيت های بی جان 
فاصله، گل و چشــمه را جان می بخشــد و با آن ها جهان داستانش را 

می آفريند.

فاصله ای که پير شد يک فانتزی فلسفی
همان طور که می دانيم فاصله يک مفهوم انتزاعی اســت که در 
جهان واقعی عينيت ندارد اما آنچه مسلم است مفهوم فاصله زمانی 

معنــا پيــدا می کند که دو چيز، دو شــیء يا دو 
مکان موردنظر باشــد. با اين تعريف هنگامی که 
موجوديت يک يا هر دوی اين طرفين (شــیء يا 
مکان) از بيــن برود خود به خود مفهوم فاصله هم 
از ميان برداشته می شود. اين تعريف يک برداشت 
فلســفی از مفهوم فاصله اســت و البته آنجا که 
اين مفهوم در مناسبات عاشقانه و عاطفی مطرح 
می شــود معنايی خــاص و به مراتب فلســفی تر 
می يابــد تا آنجا که فراق، فاصله و جدايی همواره 

همپای داستان های عاشقانه بوده و هست.
در داستان فاصله ای که پير شد هم نويسنده 
عالوه بــر پرداختن به مفهوم فلســفی فاصله در 
طرح داســتان با مطرح کردن موضوع عشــق و 
دوستی ميان گل و چشــمه انديشة داستان را با 
درونمايه ای فلســفی در قالب فانتزی به مخاطب 

منتقل می کند. 

آرزوی اسکلت
خالصة داستان:

داســتان ماجرای اسکلتی است که پس از ۲۰ 
ســال يک دفعه از خواب بيدار می شود و قبرش را 
به طرف شــهر ترک می کند و می خواهد کار نيمه 
تمامش را تمام کند. به شــهر که می رسد وارد يک 
قنادی می شــود و کيک ها را کــه می بيند يادش 
می آيد ۲۰ ســال پيش همين جا بود که آمده بود 

در داستان فاصله اى 
كه پير شد هم 

نويسنده عالوه بر 
پرداختن به مفهوم 

فلسفى فاصله در 
طرح داستان با 

مطرح كردن موضوع 
عشق و دوستى 

ميان گل و چشمه 
انديشة داستان را با 
درونمايه اى فلسفى 

در قالب فانتزى 
به مخاطب منتقل 

مى كند
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بــرای اولين بار برای خودش کيــک تولد بخرد اما 
قلبش گرفته بود و مرده بود.

پس کيک را می خرد و به قبرستان می رود. دِر 
چندتا از قبرها را می زند و همســايگانش را به تولد 
دعوت می کند. آن ها هم دعوتــش را می پذيرند و 

می آيند و کلی به آن ها خوش می گذرد.

تکنيک فانتزی ساز داستان 
جان بخشی به اسکلت 

نويسنده در يک تخيل فردی در جهان فروتری 
به اسکلتی جان می بخشد و به دليل همين ويژگی 

اسکلت شخصيت فانتاستيک داستان می شود.
اسکلت به ياد خاطراتش می افتد. او می تواند راه 
برود می تواند حرف بزند و برای خودش جشن تولد 

بگيرد... .

انواع تخيل مورد استفاده در داستان
۱. تخيل کنشی (تخيل حرکت)

حرکت اسکلت از قبر به دنيای واقعی و برگشت 
مجدد به قبر از تخيل کنشــی داســتان نشــئت 

می گيرد.

۲. تخيل کنشگری (تخيل صورت)
نويسنده در اين داستان با بهره گيری از تخيل 
کنشــگری به اسکلت به عنوان تنها کنشگر داستان 

جان می بخشد تا داستان کوتاهی را با درونماية سرگرمی برای کودکان 
خلق کند.

آرزوی اسکلت يک فانتزی گروتسک
فانتزی گروتســک نوعی از فانتزی است که در آن عنصر وحشت 
به گونه ای است که هم توليد ترس و هم توليد خنده می کند (محمدی 
۱۳۷۸: ۱۸۳) در اين داســتان نيز اســکلت، قبرها و قبرستان همگی 
عناصر وحشت زا در داستان هستند اما وقتی با تخيل فردی نويسنده 
در طــرح و لحن طنز داســتان قرار می گيرند مخاطــب را به خنده 
وا می دارند. به اين ترتيب نويســنده با لحاظ اين ويژگی ها در داستان 

يک فانتزی گروتسک خلق می کند.
«اســکلت به يکی از کيک ها اشاره کرد و گفت: «اون رو می خوام. 

شمع هم می خوام.»
شــيرينی فروش کيک را بيرون آورد. شمع هم آورد. آمد نزديک. 
اســکلت را ديد. فکر کرد خواب می بيند. چشم هايش را ماليد. دوباره 

نگاه کرد: 
ـ وای ... 

اول ترسيد، اما زد زير خنده و گفت: «اينکه ترس نداره. دارم خواب 
می بينم.» بعد يک کاله بوقی برداشت، گذاشت روی سر اسکلت و گفت: 
«تولدت مبارک آقای اسکلت!» و از خنده غش و ضعف رفت» (ص ۴۳).

«اســکلت کيک را برداشت، برگشت قبرستان. در چندتا از قبرها 
را زد:

ـ کيه؟
ـ سالم همسايه! منم. دوست داری بيای توّلد من؟

ـ معلومه که دوست دارم از خدامه!» (ص ۴۳).
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عناصر داستان در سه داستان غول چراغ جادو، 
فاصله ای که پير شد و آرزوی اسکلت

طرح: طرح در هر ســه داستان متناســب با موضوع ها و فضای 
فانتاستيک داستان ها پيش رفته است به طوری که:

ـ در داســتان غول و چراغ  جادو که از فانتزی های فراتری اســت 
نويسنده در جهان ابداعی خود با شخصيت های فانتاستيک داستانش 

به روش خودشــان نقشه دزديده شدن چراغ جادو 
توسط جادوگر و سپس يافتن آن توسط غول و جن 
بوداده و ديگر وســايل را می کشد و با طرحی يک 
دست داســتانش را خلق می کند. طرحی که فقط 

مختص ساختار فانتزی همين داستان است. 
ـ در داســتان فاصله ای که پير شد نويسنده با 
رويکرد تخيلی جهان فروتری در يک تخيل فردی 
با کمک از عناصر طبيعی و طرح و نقشة فانتزی که 
در ذهن خود دارد يک داستان فانتاستيک فلسفی 

می آفريند.
ـ و در داســتان آرزوی اسکلت هم باز در يک 
جهــان فروتری بــا تخيلی که می توانــد از الگوی 
تخيلی روياها سرچشمه گرفته باشد نويسنده نقشة 
يک داســتان طنز و ســرگرم کننده با به کارگيری 
شخصيت اسکلت را در ذهنش می چيند و نقشه اش 

را در قالب داستان کوتاهی خلق می کند.
در بررســی عنصر طرح در ۳ داستان مذکور از 
مجموعة «فاصله ای که پير شــد» و حتی ديگر آثار 
مجموعه متوجه می شــويم که به دليل ويژگی های 
خاص فانتزی و تخيل فانتاستيکی که بر داستان ها 
حاکم است به رغم اينکه گاهی روابط علت و معلولی 
در طرح داســتان ها به اندازة آثار رئاليستی رعايت 
نمی شــود اما باورپذيری داستان در منطق و جهان 
فانتزی آثار وجود داشته و فانتزی ها از طرح داستانی 

خاص آثار فانتزی برخوردار بوده اند.
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شخصيت پردازی: از ديگر عناصری که در آثار 
فانتزی و به طور اخص در اين سه داستان بسيار مؤثر 
و حتی اغلب خود عامل فانتزی ساز داستان هستند 

شخصيت ها و شخصيت پردازی های آثار است.
ـ در داســتان غــول و چراغ جــادو، به دليل 
اســتفاده از کهن الگوهايی مثل غول، چراغ جادو، 
جادوگر و جن بوداده در داستان، ناخود آگاه بخشی 
از شخصيِت شــخصيت ها به دليل سابقة ذهنی که 
از پيش در ذهن مخاطب بوده ســاخته شده است. 
هر چند که برخــی از ويژگی های قبلی در همين 
کهن الگوها به خاطر قرار گرفتن در موقعيت جديد 
دســتخوش تغيير می شــود. برای نمونه شخصيت 
جديدی که از طريق واژه ســازی ها و تکيه کالم های 
خالق برای شخصيت غول در داستان در نظر گرفته 
شده و برخالف تصور شخصيتی دلسوز و مهربان و 

احساساتی از او ساخته است.
«غول باز دوباره آهی کشــيد و گفت: «يادش 
به خير! يادوليش به خير! چه ايوونی داشــت، چه 
تاقچه ای داشــت، چه حوضی داشت، چه باغچه ای 
داشت!» همه ســر تکان دادند و آه، اوه، آه کردند. 
غول گفت: «غروب که می شــد قالی قولی کرمونو 
پهن می کــردم تو ايــوون، حيــاط را آب و جارو 
می کردم، ســماور را روشــن می کردم و اســتکان 

استکان چای می خوردم.»» (صص ۲۰-۲۱)
ـ در داســتان فاصله ای که پير شد، مهم ترين 

عامل فانتاستيک داستان، شخصيت پردازی شخصيت فاصله در داستان 
اســت. جان بخشی و دادن ويژگی های انســانی به فاصله به ويژه غصه 
خوردن و تالش کردن برای رساندن گل و چشمه به هم و همچنين پير 
شدن فاصله از ويژگی های برجستة اين شخصيت در داستان است که 

به صورتی شاخص داللت بر فانتاستيک بودن داستان دارد.
ـ در داســتان آرزوی اسکلت هم حضور شــخصيت اسکلت در 
داســتان عامل اصلی فانتزی ســاز داستان اســت و به نظر می رسد 
به جــز جان بخشــی و رگه های کمرنگــی از لحــن طنزآميز که در 
شــخصيت پردازی صورت گرفتــه با توجه به کوتاه بودن داســتان، 
نويسنده کار ديگری در پردازش شخصيت اسکلت انجام نداده و اين 
به دليل آن است که اسکلت خود به تنهايی در معنای خاص و عامش 
بــار معنايی متفاوت، طنزآلود و گاهی مضحک و ترس آوری در ذهن 

مخاطب دارد.

داستان های ديگر مجموعة «فاصله ای که پير شد»
داســتان های ديگــر اين مجموعــه، «مداد»، «غبــار کوچک»، 
«عروســی»، «يه روز يه آقاهه»، «شنگول و منگول و حبة انگور ۲»، 
«آقای نمکدان»، «آينه ها»، «دماغ جادوگر»، «ســيب کرم به دوش»، 
«ناصر»، «خدا» و اثری به نام «به جای زندگی نامه» هستند که از ميان 
اين تعداد آثار «مداد» و «خدا» دو داســتانک شاعرانه و فلسفی از نوع 
فانتزی های هستی شناسانه و داستان های «عروسی»، «آقای نمکدان» 

و «ناصر» از نوع فانتزی اشيا هستند.
داستان های «شنگول و منگول و حبة انگور ۲» و «دماغ جادوگر» از 
نوع فانتزی های پری وار، «غبار کوچک» يک فانتزی فلسفی، «يه روز يه 
آقاهه» فانتزی تمثيلی، داستان «آينه ها» از نوع گوتيک فانتزی و سيب 
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کرم به دوش هم می تواند از نوع داستان های فانتاستيک واقعی باشد.
آخرين اثر اين مجموعه «به جای زندگی نامه» نام دارد که نويسنده 
اين اثر را با تخيل فانتاستيک از زندگی خود نوشته است و اگر زندگی 
نامه ها را در ادبيات آموزشــی دسته بندی کنيم اين اثر نيز می تواند از 

نوع فانتزی های آموزشی باشد.
الزم به ذکر اســت از آنجا که معموًال طنزنويســی سبک و شيوة 
محمدرضا شــمس در خلق اغلب آثارش می باشد تقريبًا در همة آثار 
مذکور لحن طنز آميز در ســاختار داســتان ها وجود دارد و از آنجا که 
گوتيک نوعی از فانتزی اســت که در اين فصل تقريبًا صحبتی از آن 
به ميان نيامده، تحليل مختصری از داستان «آينه ها» که در اين نوع 

فانتزی دسته بندی شد به عمل می آيد:
در فصل دوم گفته شــد گوتيک ها فانتزی هراس و اشباح هستند 
و در اين نوع فانتزی تمام عوامل دلهره جمع می شود تا مخاطب را به 

هراس بياندازد (محمدی، ۱۳۷۸: ۱۷۲).
در داســتان آينه ها، هيوالها که از کهن الگوها هســتند به عنوان 

شخصيت های داستان ماجراهايی ترسناک را برای 
بچه ها رقم می زنند. هيوالهايی به نام آشــموغ که 
بسيار زشت و وحشــتناک هستند و کارشان فقط 
ترســاندن بچه هاست. داســتان از نوع فانتزی های 

فراتری است که در شهر هيوالها اتفاق می افتد.
از توصيفــات ترســناک و هراس آور داســتان 

می توان به نمونه های زير اشاره کرد:
«اولين آشــموغی که آينه را ديد يک هيوالی 
ســه پا بود. هيــوال، ُدم دراز و کبودی داشــت که 
همين طــور بی خود و بی جهت آن را به اين طرف و 
آن طرف می کوبيد. تنة هيوال تنة يک هشت پا بود 
و کله اش کلة يک گرگ، دندان های هيوال دراز و تيز 

بودند و چشم هاش زرد.
هيوال هشت تا دست کوتاه داشت و دوتا دست 
بلند، ناخن هاش مثل خنجر تيز بودند و هر چيزی 
را به راحتی پاره می کردند. تمام بدن هيوال که مثل 
دمــش کبود بود پر از جوش های بزرگ چرکی بود 
که دورشان يک عالمه کرم می لوليدند. اين جوش ها 
چشم های هيوال بودند. هيوال وقتی خودش را توی 

آينه ديد از ترس نفسش بند آمد...» (ص ۶۲).

پي نوشت
۱. به نقل از پايان نامه كارشناســي ارشــد در رشتة زبان و ادبيات 
فارســي، تحت عنــوان «بررســي ويژگي هاي ادبيــات فانتزي در 
داســتان هاي كودك و نوجوان» فريبا كلهر و محمدرضا شــمس، 
اســتاد راهنما: دكتر رضا صادقي شهپر، استاد مشاور: دكتر مرتضي 

رزاق پور، نگارش زهره بهنام خو (تابستان ۹۵).
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جشنوارة شانزدهم
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بيانيه هاي داوري بيانيه هاي داوري 

êê  بخش كودك بخش كودك 
كودكان، ذهن و زبان و خيــاِل خاص به خود را دارند و با آن دنيايي 
شــيرين و شــگفت انگيز را خلق مي كننــد؛ دنيايي كه روان شناســان، 
جامعه شناسان، پژوهشگران تعليم وتربيت، هنرمندان، سياستمداران و... را 
به خود مشغول كرده است و آثار متعددي از زواياي متنوع خلق شده است.
داستان نويسي براي كودكان، اگرچه در جهان، پيشينة چند سده دارد، 
اما در سرزمين ما ايران، به شكل حرفه اي، جوان تر است. خوشبختانه پس 
از پيروزي انقالب اســالمي، ادبيات كودك در حوزة داستان و شعر، دچار 

دگرگوني و تحول كّمي و كيفي شده است.
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... و اما داوران بخش كودك در اين دوره از جشــنوارة كتاب سال 
شــهيد حبيب غني پور، با گردآوري و مطالعه بيش از 300 عنوان از 
آثار داستاني تأليفي و خالق در سال 1394، پس از دو مرحله (ريزش 
اوليه و داوري مرحله مياني)، شش اثر را به عنوان «نامزدهاي دريافت 

جايزه» معرفي كردند. اين آثار عبارتند از:
 ِل بازيگوش، اثر محمدرضا شمس، نشر افق

 شب به خير فرمانده، اثر احمد اكبرپور، نشر افق
 جوجه تيغي هاي پسرعمو، اثر مجيد راستي، نشر افق

 هشــت پا، اثر محمدرضا شمس، انتشــارات كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان 

 كره االغ و روباه كالهبردار، اثر ســيدنويد سيدعلي اكبر، انتشارات 
چكه

 كره االغ و مهمان ناخوانده، اثر ســيدنويد سيدعلي اكبر، انتشارات 
چكه

هيئــت داوران در مرحلة پاياني، بــا مطالعه و كندوكاو مجدد در 
اين آثار، فقط كتاب «ِل بازيگوش اثر محمدرضا شمس، نشر افق» را 

به دليل نثر و زبــان روان و جذاب، فانتزي خالق و 
شــگفت انگيز، خالقيت و نگاه نو و نزديك شدن به 

ذهن و زبان كودكان، «شايسته تقدير» شناخت.
 اما چند نكته:

1. بــا وجود تالش هاي فــراوان پديدآورندگان 
(ناشــران، نويســندگان، تصويرگران و...) در توليد 
كتاب هاي داســتاني كودك، بايســتي اذعان كرد 
كــه تا مرز ايده آل در خلق آثار جذاب و مفيد براي 
كودكان، فاصله زيادي احساس مي شود. اين خالء و 
كمبود به ويژه در آثار تأليفي در دو مقولة «محتوا» 

و «شكل روايت» وجود دارد.
البته گاهي به لحاظ خالقيت زباني و روايي و يا 
تصويرگري و كتاب سازي، سوسوي تك ستاره هايي 
را مي توان در آســمان ادبيات ايــران ديد و اين در 
حالي اســت كه نگاه جست وجوگر زمانه، همچنان 
به پهنة وســيع و رؤيايي ادبيــات كودكان دوخته 

ناصر نادريمحمدحسن حسينيعليرضا متولي
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شده است تا شــايد ستارگان درخشاني در وسعت 
خيال انگيز آن بدرخشد و دل ها و جان ها را تسخير 

كند.
2. متأســفانه در برخي آثار، نشــاط و هيجان 
كودكي با ترويج نوعي ادبيات لودگي و مسخره بازي 
و گــذر از هنجارها و مرزهاي اخــالق كه ُملَهم از 
ادبيات ترجمه اي از برخي آثار نويســندگان جهان 

است، باعث نگراني است.
به راســتي نــه نــگاه پاســتوريزة افراطي به 
كودكان موجه اســت و نه شــيدايي به لودگي ها و 
مســخره بازي هاي كودكانه. ادبيات واقع گرا و پويا 
در عين انعكاس واقعيت هــا، درصدد القا و تقويت  
بينش و نگاه نو و كنش و رفتار اخالقي در شخصيت 
مخاطبان است. در اين نگاه، لذت خوانش و احساس 
شــيفتگي و شــگردهاي خالقيت در بستر زباني و 
ذهني سالم، بايستي در خدمت ترويج فضيلت هاي 

انساني و اخالقي قرار گيرد.
3. در برخــي آثار، كودكاِن امــروز و دغدغه ها 
و آرزوهايشــان فراموش شده اســت و به جاي آن، 
احســاس و ذهنيــت دوران كودكي نويســندگاِن 
بزرگسال، حال و هواي داستان ها را پوشانده است. 

و اين پديده، جاي تأمل جدي دارد.
4. اگرچــه معتقديم: در كتاب هاي داســتاني 
كودكان بايســتي عنصر ادبيت و جذابيت داستاني 
و رعايت شــگردهاي خــالق بياني بــراي جذب 

مخاطبان، به عنوان نخستين عنصر در خلق آثار مّدنظر باشد، اما توجه 
به بن مايه هاي فكري و درك نيازهاي مخاطبان با توجه به مصلحت هاي 
اجتماعي و آموزه هاي ديني و باورهاي انقالبي، از مؤلفه هايي است كه 

هرگز نبايد فراموش شود.
5. حضور برخي چهره هاي تازه نفس در فضاي امروز ادبيات كودك، 
جاي خوشحالي دارد و دورنماي آن را رنِگ اميدي تازه مي بخشد. اميد 
اســت چهره هاي نو، ايده هاي نو و آثار خالق و نو را به همراه داشــته 

باشد.
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1. بخشــي از آن ها در پي فراخوان دبيرخانه جشــنواره، به طور 
داوطلبانه توسط خود ناشران ارائه گرديدند. (32 عنوان)

2. بخش ديگر با همكاري واحد ســاماندهي كتاب هاي آموزشي 
رشد در ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي در دسترس قرار 

گرفت. (64 عنوان)
3. مسئولين محترم كانون پرورش فكري كودكان نيز طبق روال 
ساليان گذشته مســاعدت نمودند و نمونه توليدات خود را در بخش 

ادبيات داستاني در اختيار جشنواره قرار دادند. (18 عنوان)
4. تعداد 6 عنوان كتاب نيز با مراجعه حضوري به ناشران محترم 

يا از طريق تماس تلفني تهيه گرديد.
پس از بررســي اوليه و حذف آثاري كه ضعف بارز آن ها از لحاظ 
نثر و زبان در نگاه اول مشخص بود، و آثار قديمي كه در سال 1394 
توســط ناشران ديگر، به عنوان چاپ اول به بازار نشر ارائه شده بودند، 
تعداد 58 عنوان رمان نوجوان براي بررسي مشخص گرديده و به گروه 

داوري سپرده شدند.

êê  بخش نوجوان بخش نوجوان 
مقدمه

با استعانت از خداوند متعال، داستان پرداز بي بديل 
هستي، كه در معجزه جاويدش، قرآن كريم، بهترين 
داستان هاي تمام دوران ها را براي فرزندان آدم(ع) به 
يادگار گذاشته است، گردآوري كتاب هاي مربوط به 
بخش رمان نوجوان در شــانزدهمين دورة جشنوارة 
شــهيد حبيب غني پور، از ارديبهشت 1394 توسط 
ســرگروه داورِي اين بخش (حبيب يوسف زاده) آغاز 
شد. براي اين منظور ابتدا فهرست كتاب هاي داستان 
كــودك و نوجــوانـ  چــاپ اول 1394ـ  از «خانة 
كتاب» وزارت ارشــاد تهيه شد. بعد از بررسي اولية 
اين فهرســت و كنار گذاشــتن كتاب هايي با قالب 
نوشتاري بازنويسي، مجموعه داستان كوتاه و ترجمه، 
در مجموع تعداد 120 عنوان كتاب رمان نوجوان بايد 

داوري مي شد.
اين كتاب ها از چند طريق گردآوري شدند:
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گروه داوري متشكل از خسرو باباخاني، بيژن قفقازي زاده و حبيب 
يوسف زاده كه جملگي از اعضاي شوراي نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع) 
هستند، پس از مطالعة دقيق اين 58 عنوان كتاب، از ميان آن ها شش اثر 

را به عنوان نامزدهاي نهايي معرفي نمودند كه عبارتند از:
 جنگ بود، اثر احسان محمدي/ كتاب آمه

 هنگام الك پشت ها، اثر عباس عبدي/ كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان

 گربه گور به قير شده، اثر عليرضا متولي/ محراب قلم
 غريبه و دريا، اثر جمال الدين اكرمي/ كانون پرورش فكري كودكان 

و نوجوانان
 مالقات در جنگل بلوط، اثر جواد افهمي/ سورة مهر
 حبيب و ميرزا شيپور، اثر مهدي ميركيايي/ پيدايش

نتیجة نهایی
گــروه داوري طي جلســة نهايي پس از تبادل نظــر و بحث هاي 

كارشناسي، رأي نهايي خود را به شرح زير اعالم كرد:
1. كتاب «گربه گور به قير شــده» نوشته عليرضا متولي، به دليل 
جذابيت، بكر بودن سوژه، شخصيت پردازي و ضرباهنگ مناسب و زبان 

ســاده همراه با طنز ماليم، شايستة تقدير شناخته 
شد.

2. كتاب «غريبه و دريا» نوشــته جمال الدين 
اكرمي به دليل پرداخت داســتانِي جذاب و منطبق 
با حال وهوا و سن مخاطب نوجوان (مخاطب شناسي 
خــوب) و همچنيــن بومي گرايــي و پرداختن به 
چالش هاي زندگي بوميان ســواحل جنوب (بدون 
سياه نمايي)، شخصيت پردازي تأثيرگذار و توصيف ها 
و فضاســازي هنرمندانه، در بخــش رمان نوجوان 

به عنوان «كتاِب سال» معرفي شد.
در ضمن، گروه داوري نگراني خود را درخصوص 
افت كيفي ادبيات داستانِي ويژه نوجوانان و غلبة آثار 
سفارشي يا ترجمه شده به آثار خودجوِش تأليفي ابراز 
مي دارد و اميدوار است با توجه به خألهاي جدي در 
زمينة تغذية فرهنگي و معنوي گروه سني نوجوان، 
ناشران و مديران فرهنگي كشورمان نسبت به حمايت 
بيشتر از نويسندگان اين گونه داستاني و ترويج هرچه 

بيشتر ادبيات داستاني بومي همت گمارند.

خسرو باباخاني بيژن قفقازي زادهحبيب يوسف زاده
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êê  بخش انقالب و دفاع مقدسبخش انقالب و دفاع مقدس
خــداي مهربــان را ســپاس گزاريم كه بــار ديگر توفيــق و فرصت 
خدمت گــذاري در راه شــهدا و خادمي مســجد را در عرصة مهم ادبيات 
دفاع مقدس و انقالب اســالمي به ما ارزاني داشــت، تا بتوانيم ذره اي از 
ايثارگري هاي عزيزان ســفر كرده مان، شــهيدان واالمقــام و پدر مهربان 

داستان بچه هاي مسجد، زنده ياد اميرحسين فردي را جبران كنيم.
در اين دوره، هيئت داوران از ابتدا با بررسي اوليه 85 كتاب كه تعداد 
72 اثر مربوط به رمان مقدس و 13 اثر مربوط به رمان انقالب اسالمي بود، 
كار را آغــاز كرد. در مرحلة ريزش اوليه با دقت نظر باال، هيئت داوران 73 
كتاب را به داليل كتاب سازي نامناسب، نثر ضعيف و عدم رعايت اصول و 

تكنيك هاي رمان حذف نمود.
در مرحلة دوم پس از مطالعه دقيق تر، از بين دوازده اثر راه يافته به اين 

مرحله، 8 اثر را به عنوان «نامزدهاي مرحلة نهايي» معرفي كرد.
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 نامزدهاي بخش رمان انقالب اسالمي عبارتند از:
 رمان سال گرگ، نوشتة جواد افهمي، شهرستان ادب.

 رمان برج قحطي، نوشتة هادى حكيميان، شهرستان ادب.
 رمان سرخ سفيد، نوشتة مهدي يزداني خرم، نشر چشمه.

 رمان تي لم، نوشتة ميثم اميري، ناشر سوره مهر.

 نامزدهاي بخش دفاع مقدس:
 رمان ممنون به خاطر گل كاغذي، نوشتة عصمت گيويان، نشر قو.

 رمان خون مردگي، نوشتة الهام فالح، نشر چشمه.
 رمان لم يزرع، نوشتة محمدرضا بايرامي، كتاب نيستان.
 رمان تركش لغزنده، نوشتة آيت دولتشاه، نشر چشمه.

 چند نكته:
هيئت داوران معتقد است: كتاب هاي توليد شده در اين دوره از كيفيت 
و كميت قابل قبول از حيث تكنيك و مضمون و جذابيت برخوردار است 
و تاحدودي خالء سال هاي گذشته را پر نموده است. بنابراين بجاست از 

نويسندگان و ناشران فعال در اين عرصه، قدرشناسي به عمل آيد.

از نظر هيئت داوران، هر هشت اثر نامزِد دريافت 
جايزه به عنوان رمان هاي جذاب و خواندني با خلق 

صحنه هاي بديع، قابل ارائه به جامة ادبي است.
هيئت داوران، پس از بحث و بررســي طوالني، 
يك اثــر را به عنوان اثــر «تقديري» و يــك اثر را 
به عنوان «كتاب برگزيده» (كتاب سال) انتخاب كرد.
در بخــش رمــان انقالب اســالمى، رمان برج 
قطحى، نوشــتة هــادي حكيميان از انتشــارات 
شهرســتان ادب به دليل پرداخت مناســب فضاي 
انقالب اســالمي، ظرافت هاي مردم شناسانه، زبان 
روان و دلنشين روايت هاي شــگفت به عنوان «اثر 

تقديري» معرفي مي شود.
و نيز رمان لم يزرع، نوشتة محمدرضا بايرامي از 
نشر كتاب نيستان، به دليل فرم جديد و روشنفكرانه 
از زندگــي در جنگ و زاويه ديد متفاوت و مدرن و 
توجه به زندگي روســتايي، به عنوان «اثر برگزيده» 

(كتاب سال) معرفي مي گردد.

نبي باباييعلي اصغر جعفريانگلعلي بابايي
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êê  بخش رمان آزادبخش رمان آزاد
پروردگار يکتا را شــاکريم که بار ديگر توفيق مان داد زير ســقف خانه اش 
گردهم آييم و در اين ضيافت معنوی نگاهی به کارنامة نشــر ادبيات داستانی 
کشورمان در سال ۱۳۹۴ بياندازيم. امسال نيز چون سال های گذشته، عالوه 
بــر فرم و تکنيک های نگارش رمان، درون مايــه و متعهد بودن آثار به اصول 
اخالقی و انسانی برای گروه داوری از اهميت خاصی برخوردار بود. ادبياتی که 
آيينه دار شئون مختلف زندگی مردم اين مرز و بوم باشد و در مسير غنای آن 
گام بردارد. مردمی که کوچه های شهرها و روستاهايشان مزين به نام پاکبازان 

شهيدشان است.

مراحل اجرا
گــردآوری کتاب هــای مربوط بــه بخش رمــان آزاد شــانزدهمين دورة 
جشــنوارة شــهيد حبيب غنی پور، از ارديبهشــت ۱۳۹۴ آغاز شد. برای اين 
منظــور، ابتدا فهرســت کتاب های داســتان و رمان- چــاپ اول ۱۳۹۴- از 
«خانــه کتاب» وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی تهيه شــد کــه مجموع 
آن ها ۲۰۷۷ عنوان بود. بعد از بررســی اوليه اين فهرســت و کنار گذاشــتن 
کتاب هايی با قالب نوشتاری بازنويســی، مجموعه داستان کوتاه و ترجمه، و 
اضافه کردن کتاب هايی که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده بودند، ولی در ليست 
ارشــاد نبودند. (هر کتابی که در ســال ۹۴ اعالم وصــول نگيرد و اين کار را 
به ســال بعد موکول کند، به زعم خانه کتاب چاپ ۹۵ اســت در حالی که در 
شناسنامه کتاب سال ۱۳۹۴ درج شده است.) تعداد ۳۰۱ عنوان کتاب رمان 

گردآوری شد. 
بخشــی از اين کتاب ها را ناشران و نويســندگانی که به فراخوان جشنواره 
لبيک گفته بودند، به دبيرخانة جشــنواره ارسال شده بود. مابقی طی تماس 
با ناشــران يا مراجعه ميدانی به کتاب فروشی ها خريداری شد. کار داوری آثار 
ابتدا با مروری کوتاه در شناســنامه و محتوای کتاب آغاز شد. در اين مرحله، 
کتاب هايی که ضعف محتوايی آشــکاری داشتند يا آثار قديمی تجديد چاپ 
شــده بودند، کنار گذاشته شدند. ســپس کار مطالعه دقيق آثار توسط گروه 
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داوری آغاز شد. گروه داوری عبارت بودند از: 
 احمد دهقان

 ابراهيم زاهدی مطلق
 مصطفی خرامان

 محمد مهدوی شجاعی
 محمدعلی قربانی

که جملگی از اعضای شورای نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع) هستند. 
ســرانجام تعداد ۵۱ عنوان رمان که با يــک رأی داوری از کيفيت الزم 
برخوردار بودند، برای بررسی و ارزيابی دقيق تر به مرحله دوم راه يافتند تا 
ساير اعضای گروه داوری هم آن ها را مطالعه کنند. پس از مطالعه هر اثر 
توســط حداقل سه داور، گروه داوری طی جلسه نهايی، پس از تبادل نظر 
و بحث های کارشناســی در حضور دبير جشنواره از ميان آن ها پنج اثر را 

شايسته راهيابی به مرحله پايانی دانستند که عبارت اند از:
- رساله اي دربارة نادر فارابي، نوشته مصطفي مستور از نشر چشمه

- کافه خيابان گوته؛ نوشتة حميدرضا شاه آبادی از نشر افق
- چيزستان؛ نوشتة حميد اسکندری از نشر قطره

- برکت؛ نوشتة ابراهيم اکبری ديزگاه از نشر کتابستان
- به بلندای آن ردا؛ نوشتة سيدعلی شجاعی از نشر کتاب نيستان

از ميان اين آثار گروه داوری، رأی نهايی خود را به شرح زير اعالم کرد:
۱. کتاب كافة خيابان گوته نوشتة حميدرضا شاه آبادي از نشر افق به دليل 
خلق يك اثر داستاني قابل توجه از روايت هاي تاريخي و پرداختن هنرمندانه 
به سرگذشت نسلي از جوانان آرمانخواه شايستة «كتاب سال» معرفی شد. 

۲. کتاب بركت نوشتة ابراهيم اكبري ديزگاه از نشر 
كتابستان به دليل زبان و روان در پرداختن حرفه اي 
به موضوع زندگي طلبگــي و حوادثي كه براي يك 
طلبة جوان در ايام تبليغ پيش آمده است و نگارش 
يك رمان ديني، جذاب و خواندني شايستة «تقدير» 

معرفی شد.
ضمنًا، گروه داوری نگرانی خود را درخصوص افت 
کيفی رمان های بخش آزاد در مقايســه با رمان های 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس ابراز می دارد و ضمن 
ابراز خرســندی از انتشــار کتاب های فاخر در گروه 
انقــالب و دفاع مقدس اميدوار اســت بــا توجه به 
خألهای جدی که در زمينه تأمين نيازهای فرهنگی 
مخاطبان داستان وجود دارد، نويسندگان، ناشران و 
مديران فرهنگی کشــورمان نسبت به توليد و ترويج 

هرچه بيشتر ادبيات داستانی بومی همت گمارند.

مصطفي خرامانابراهيم زاهدي مطلق احمد دهقان

محمدعلي قرباني

محمد مهدوى شجاعى
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گام شانزدهم
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مقدمه
بي ترديد، پيروزي انقالب اسالمي ايران در سال 57، بيش و پيش از هر چيز، نماد و 
نشانة تحول عميق فرهنگي در جامعة ايران بود. مردم با پيروي از آموزه هاي حياتبخش 
اسالم عزيز و تأسي از رهبر خردمند و مبارز نستوه خود، امام خميني، و با آرزوي ساختن 

آينده اي سرشار از اميد و پيشرفت، گام در مسير تحول گراي انقالب اسالمي گذاشتند.
به همين دليل، اين تحول تاريخي، موجي از اميد را در قلوب مستضعفين و مسلمين 

منطقه و جهان جاري ساخت و جوانه هاي خيزش هاي مردمي را پديد آورد.
جشــنوارة كتاب سال شــهيد حبيب غني پور، محصول نگرش دردمندانة انقالبي و 
اســالمي به مقولة ادبيات داستاني در ايران است و ريشــه در ذهن ايده پرداز و خالق و 
قلب ماالمال از عشق به اســالم و انقالب زنده ياد اميرحسين فردي دارد. اينك در دورة 
شانزدهم، در چهارمين سال هجران غمگنانه اش، همچنان در مسير نوراني ادبيات سالم 
انقالبــي و ديني و مردمي گام برمي دارد. خدا را از ســويداى دل، به جهت اين توفيق و 

پايمردي سپاسگزاريم.


به نام خدا

بيانية شانزدهمين بيانية شانزدهمين 
جشنوارة كتاب سال جشنوارة كتاب سال 
شهيد حبيب غني پورشهيد حبيب غني پور
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در شانزدهمين دورة جشنواره، در مجموع 851 عنوان كتاب مورد 
قضــاوت قرار گرفته كه از بين آن ها تعــداد 87 اثر راهي مرحلة دوم 

شده است.

بخش كودك é
داوران: عليرضا متولي، محمدحسن حسيني، ناصر نادري

350 اثر تعداد آثار بررسي شده:
مرحلة دوم: 15 اثر

 نامزدها
ـ پرنده بازيگوش، اثر محمدرضا شمس، نشر افق
ـ شب به خير فرمانده، اثر احمد اكبرپور، نشر افق

ـ جوجه تيغي هاي پسرعمو، اثر محمد راستي، نشر افق
ـ كره االغ و روباه كاله بردار، اثر سيدنويد سيدعلي اكبر، 

انتشارات چكه
ـ كره االغ و ميهمان ناخوانده، اثر سيدنويد سيدعلي اكبر، 

انتشارات چكه
ـ هشت پا، اثر محمدرضا شمس، انتشارات كانون پرورش 

فكري كودكان و نوجوانان

 كتاب سال: 
در ايــن بخش، هيئت داوران هيچ اثــري را حائز رتبة 

«كتاب سال» نداشت.
 كتاب تقديري: 

ِل بازيگوش، محمدرضا شمس، نشر افق
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 é بخش نوجوان
داوران: خسرو باباخاني، بيژن قفقازي زاده، حبيب 

يوسف زاده
تعداد آثار بررسي شده: 120 كتاب

مرحلة دوم: 6 اثر

 نامزدها
ـ مالقات در جنگل بلوط، اثر جواد افهمي، انتشارات 

سوره مهر
ـ هنگام الك پشــت ها، اثر عباس عبدي، انتشارات 

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
ـ حبيب و ميرزا شيپور، اثر مهدي ميركيايي، نشر 

پيدايش
ـ جنگ بود، اثر احســان محمدي، انتشارات كتاب 

آمد
ـ گربة گور به قير شده، اثر عليرضا متولي، انتشارات 

محراب قلم
ـ غريبه و دريا، اثر جمال الدين اكرمي، انتشــارات 

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 

 كتاب سال: 
غريبه و دريا، اثر جمال الدين اكرمي، كانون پرورش 

فكري كودكان و نوجوانان 
 كتــاب تقديري: گربة گور به قير شــده، اثر 

عليرضا متولي، محراب قلم
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é بخش انقالب اسالمي ايران و 
دفاع مقدس

داوران: گلعلي بابايي، علي اصغر جعفريان، نبي بابايي
81 اثر (71 اثر مربوط  تعداد آثار بررسي شده:
به رمان دفاع مقدس و 10 اثــر مربوط به رمان انقالب 

اسالمي)
12 اثر مرحلة دوم:

 نامزدها
بخش رمان انقالب اسالمي ايران 

ـ سال گرگ، اثر جواد افهمي، شهرستان ادب
ـ برج قحطي، اثر هادي حكيميان، شهرستان ادب
ـ سرخ سفيد، اثر مهدي يزداني خرم، نشر چشمه

ـ تي ام، اثر ميثم اميري، سوره مهر
بخش رمان دفاع مقدس

ـ ممنــون به خاطر گل هاي كاغــذي، اثر عصمت 
گيويان، نشر قو

ـ خون مردگي، اثر الهام فالح، نشر چشمه
ـ لم يزرع، اثر محمدرضا بايرامي، كتاب نيستان
ـ تركش لغزنده، اثر آيت دولتشاه، نشر چشمه

 كتاب سال: 
لم يزرع، اثر محمدرضا بايرامي، كتاب نيستان

 كتاب تقديري: 
برج قحطي، هادي حكيميان، شهرستان ادب
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é  بخش رمان آزاد (بزرگسال)
داوران: احمــد دهقــان، ابراهيــم زاهدي مطلق، 

محمدعلي قرباني، مصطفي خرامان، محمد شجاعي
300 اثر تعداد كتاب هاي بررسي شده:

54 اثر مرحلة دوم:

 نامزدها
ـ كالفة خيابان گوته، اثر حميدرضا شــاه آبادي، نشر 

افق
ـ چيزستان، اثر حميد اسكندري، نشر قطره

ـ به بلنداي آن ردا، اثر سيدعلي شجاعي، نشر نيستان
ـ بركت، ابراهيم اكبري ديزگاه، نشر كتابستان 

ـ رساله دربارة نادر فارابي، مصطفي مستور، نشر چشمه

 كتاب سال: 
كافة خيابان گوته، اثر حميدرضا شاه آبادي، نشر افق

 كتاب تقديري: 
بركت، اثر ابراهيم اكبري ديزگاه، شهرستان ادب

دبيرخانه جشنواره از همة ناشران و نويسندگاني كه 
آثار خود را به نشاني دبيرخانة جشنواره ارسال كردند، 
تشــكر مي نمايد. اميد است در دوره هاي آتي نيز شاهد 
همكاري پديدآورندگان در ارسال آثارشان به دبيرخانه 

باشيم.
آينــده اي پر از بركت و خلق آثار ماندگار و خالق و 

سازنده در حوزة ادبيات داستاني ايران آرزومنديم.
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آثاربرگزيدة
جشنوارةشانزدهم 
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ِل بازيگوش
محمدرضا شمس

نشر افق

كتاب تقديري

بخش كودك
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غريبه و دريا
جمال الدين اكرمى

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

كتاب سال

گربة گور به قير شده
عليرضا متولى
محراب قلم

كتاب تقديري

بخش نوجوان
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لم يزرع
محمدرضا بايرامى

نيستان

كتاب سال

برج قحطى
هادى حكيميان
شهرستان ادب

كتاب تقديري

بخش رمان انقالب 
و 

دفاع مقدس 
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كافة خيابان گوته
حميدرضا شاه آبادى

نشر افق

كتاب سال

بركت
ابراهيم اكبرى ديزگاه

شهرستان ادب

كتاب تقديري

بخش رمان آزاد



13كتاب حبيب166

داستان
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پلـه بــــرقيپلـه بــــرقي
عليرضا متولي

نگهبان داد زد: «چى كار مى كنيد؟ ياال بيرون.»
و ما فرار كرديم و رفتيم گوشــه اى خودمــان را پنهان كرديم. خب، 
نديده بوديم تا حاال. مى رفتيم باال و مى آمديم پايين. كار هر روزمان شده 
بود. مدرســه كه تعطيل مى شــد، مى آمديم فروشگاه كورش سر چهارراه 

قصرالدشت ـ هاشمى. فروشگاه تازه تأسيس  شده بود.
يك روز مصطفى گفت: «بچه ها بياييد بريم يه چيزى نشونتون بدم.»

محمود گفت: «چى مى خواى نشونمون بدى.»
ـ يه چيزى كه تا حاال نديدى.

و از فروشگاه كورش گفت: «يه همچين فروشگاهى تو عمرتون نديدين. 
از شير مرغ توش پيدا مى شه تا جون آقاى عباسى.»

گفتــم: «اگه جــون آقاى عباســى اونجا پيدا مى شــه، بريم بگيريم 
بياندازيمش تو جوب.»
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محمود گفت: «منظورش آدمى زاده.»
مصطفى گفت: «من هر روز مى رم يه دورى مى زنم.»

محمود گفت: «سرت گيج نره؟»
ـ نه ســرگيجه نمى ياره. فقط آدمو مى بره باال و از اون طرف مياره 

پايين.
من با تعجب گفتم: «چى؟ اسباب بازيه؟»

ـ نه خره! بهش ميگن پله برقى.
محمود گفت: «يه چيزايى شــنيدم. داداشــم گفتــه يه روز منو 

مى بره، سوار شم.»
من گفتم: «مگه اسباب بازيه؟ بليطيه؟»

مصطفى گفت: «نه بابا بليط چيه مگه ســينما چرخ و فلكه. پله 
برقيه.»

كنجكاويــم گل كرد. گفتم: «من ميام باهات. ِكى بريم؟ امروز كه 
مدرسه تعطيل شد بريم؟»

محمودم گفت: «منم ميام. اما امروز اگر بريم. دير مى رسيم خونه 
دعوامون مى كنن.»

مصطفى گفت: «بچه ننه ها!»
مصطفى بــا مادربزرگش زندگى مى كرد. يــه جورايى  من را ياد 
قصه هاى مجيد مى انداخت كه پنج شنبه ها ساعت يازده از راديو پخش 
مى شد. يك كمى هم مثل او بود؛ يتيم و بازيگوش. اما از همه چى سر 

درمى آورد به جز شعر و قصه.
يه كمى از ما آزادتر بود. تنهايى مى رفت سينما. خودش مى گفت. 

راست و دروغش با خودش. مى گفت: «آبجو خوردم!»
محمود بهش مى گفت: «نجسى خور!»

بگذريم. قرار شد يك روز ديگر برويم.
اون روز فرارسيد. زنگ آخر، معلم ادبياتمان نيامد 
و ما را تعطيل كردند. و ما هم كه منتظر يك فرصت 
مناســب بوديم، راه مدرســه را كج كرديم به سمت 
فروشگاه كوروش. خيابان كارون را رفتيم باال. از آريانا 
گذشتيم. سپه را هم رد كرديم و رسيديم به هاشمى. 
از كارون تا هاشمى را هم مسابقه دو گذاشتيم و مثل 

هميشه مصطفى زودتر از من و محمود رسيد.
چــه ســاختمان بزرگــى بــود؛ پنــج طبقه. 
مى خواســتيم وارد شويم كه نگهبان با غيظ بهمان 

نگاه كرد.
قســمت  بريم  گفــت: «مى خواهيم  مصطفى 

لوازم التحرير.»
نگهبان گفت: «پله ها از اين طرفه.»

مصطفى گفت: «مى خواهيم با پله برقى بريم.»
ـ پله برقى مال بچه ها نيست.

مصطفى سرخ شد و گفت: «مى دونم. نمى ذاريم 
بچه ها از پله برقى برن.»

نگهبان گفت: «منظورم خودته بچه جون!»
مصطفى برگشــت نگاهى به من و محمود كرد 
و گفت: «خب شــما رو نمــى ذارن. بايد از پله هاى 

معمولى برين. من از پله برقى مى رم.»
نگهبان گفت: «نه جانم، تو هم نمى تونى برى. 

گفتم كه پله برقى مال بچه ها نيست.»
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مصطفى گفت: «باشــه از پله هــاى معمولى 
مى ريم.» 

وارد فروشــگاه شــديم. پر از طبقه و قفسه  و 
طبقه ها و قفســه ها پر از انواع و اقســام جنس. از 
قهوه گرفته تا لباس. چيزى كه بيشــتر توجهم را 
به خودش جلب كرد يك عكس از شــاه بود كه ته 
فروشگاه به ديوار زده بودند. شاه در حال راه رفتن 
بود و يك دســتش را به سمت آسمان بلند كرده 
بود. زير عكس هم نوشته بود به سوى تمدن بزرگ. 

از محمود پرسيدم: «تَمَدن چيه؟»
گفــت: «نمى دونم فكر نكنم تََمدن باشــه.» و 
نگاهش را به عكس دوخت و گفت: «به سوى تََمّدُن 
نه. مگه تو كتاب تعليمات اجتماعى  بزرگ. اين تََمدُّ

نخوندى؟»
يادم افتاد. و فكر كردم؛ چرا شاه با پاى پياده به 

سمت تمدن بزرگ مى رود؟
محمود گفت: «داداشم مى گفت شاه يه كتابى 
نوشــته به اســم به ســوى تمدن بزرگ. فكر كنم 

منظورش همون باشه.»
مصطفى گفت: «بيايين باال.» زودتر از ما رفته 
بود باال. رفتيم سمت پله ها. از پله رفتيم طبقه دوم. 
و بعــد مصطفى گفت: «بريم ســمت پله برقى ها.» 
رفتيم. تا حاال هم چين چيزى نديده بودم. پله هاى 
آهنى كه راه مى رفتند. يكى يك سمت مى رفت باال 

و يكى يك سمت هم مى آمد پايين. من ايستاده بودم و نگاه مى كردم. 
محمود گفت: «اين چه جورى مى ره باال و پايين.»

مصطفى گفت: «با برق.»
ـ من مى دونم المپم با برق روشن و خاموش مى شه؛ اما باال نمى ره.

ـ نمى دونم حتماً چرخ داره ديگه.
و پايش را گذاشت روى اولين پله و تا من و محمود بياييم پايمان 

را روى پله بگذاريم، مصطفى وسطاى زمين و آسمان بود.
ـ بيايين ديگه. 

به محمود گفتم: اول تو برو!
ـ من مى ترسم.

مصطفى رسيد به طبقة سوم. و از پله آن طرفى آمد پايين. و گفت: 
«ياال ترسوها. االن نگهبان ميادا.» و محمود را هل داد روى پله. محمود 

تا بيايد داد بزند، نه، رفته بود وسطاى بين زمين و آسمان.
من هم دســتم را گرفتم به نرده هايى كه حركت مى كردند به باال 
و پايم را با ترس  و لرز گذاشــتم روى پله و تا بيايم پاى دوم را بگذارم 
پله ها مرا باال برده بودند. دلهره اى توى دلم بود. هى مى ترسيدم بيفتم. 

و محكم خودم را به خودم مى فشردم. تا اينكه رسيدم باال.
مصطفى گفت: «ديدى چه راحت بود، ترسو!»

محمود گفت: «چه كيفى داشت!»
و بعد رفتيم از پله برقى طبقة دوم، رفتيم طبقة سوم.

و بعد طبقه چهارم.
به طبقه پنجم كه رســيديم. يك خانــم چاق مو فرفرى. كه تاپ 

پوشيده بود، گفت: «بچه ها باال نرينا. ممنوعه.»
مصطفى گفت: «ما بچه ايم اشكالى نداره.»
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خانم چــاق مو فرفرى گفت: «نه عزيزم، باال مخصوص خانوماس. 
شما هم ديگه بزرگ شدين. خوب نيست. مشترى ها ناراحت مى شن.»

مصطفى گفت: «من قبًال رفتم هيچ چيزى هم نشده.»
خانومه يه دفعه جوش آورد و داد زد: «با من چونه نزن برو بچه!»

مصطفى گفت: «چشم!»
ـ آفرين!

گفتم: «چه اصراريه؟ برگرديم ديگه داره دير مى شه!»
مصطفى گفت: «تازه مى خوام يه چيز ديگه هم نشونتون بدم.»

من و محمود به هم نگاه كرديم.
بعد ما را برد به سمت يك در؛ دربسته. يك دكمه كنار در بود آن 

را چندين بار زد. صداى زنگى به گوش نرسيد.
گفتم: «فرار كنيم االن صاحبش مياد دعوامون مى كنه.»

محمود گفت: «برقش قطع بود.»
مصطفى زد زير خنده و گفت: «صبر كنيد. االن در باز مى شه.»

چيزى نگذشــت كه يك در كشويى باز شد و مصطفى رفت توى 
يك اتاقك.

گفت: «بياييد تو، زود، االن در بسته مى شه.»
ما هم پريديم تو و در بسته شد.

يك رديف دكمه كنــار ديوار اتاقك بود. مصطفى صفر را زد. بعد 
اتاقــك تلق و تولوقى كرد و افتاد پايين. من فكر كردم داريم مى افتيم 
ترسيدم و محكم زدم روى در. باز كن. باز كن. محمود وضعش از من 

بهتر نبود. اما داد نمى زد رنگ و رو نداشت. مصطفى مى خنديد.
گفتم: «احمق چرا مى خندى؟ داريم سقوط مى كنيم.»

مصطفى با خنده گفت: «به اين مى گن آسانسور.» اين را كه گفت 

آسانسور ايســتاد و درش باز شد. مى خواستم بپرم 
بيرون. كه مصطفى ُكتم را گرفت. و نگذاشت.

در بســته شد و باز مصطفى يك دكمه ديگر را 
زد. اتاقك راه افتاد؛ اما اين بار رفت باال.

رســيديم به طبقة پنجم. و بعد باز دكمه را زد 
رفتيم طبقه دوم. ترسم ريخته بود. محمود لبخند 

مى زد؛ خوشش آمده بود.
رســيديم به طبقه دوم بعد دكمه چهارم را زد. 
در كه باز شد، هيكل درشت نگهبان جلوى در ظاهر 
شد. بين دو تا در كشويِى آسانسور ايستاد و داد زد: 

«چى كار مى كنيد؟ ياال بيرون.»
 و مــا پريديم بيــرون. فرار كرديــم و رفتيم 

گوشه اى خودمان را پنهان كرديم.
نگهبان هنوز دنبال ما مى گشــت. ما البه الى 

لباس هاى مردانه پنهان شده بوديم.
نگهبان رفت. ناگهان صداى شليك يك گلوله 

آمد.
مصطفى رنگش مثل زردآلو، زرد و سرخ شد:

ـ يا حضرت عباس، با تفنگش اومده!
همين جا بمونيم.

بهتر بــود همين جا مى مونديــم و مونديم؛ اما 
صداى گلولة دومى و ســومى هم آمد. بعد صداى 
آژير ماشين پليس و بلندگويى كه داد مى زد: پيكان 

توقف كن! پيكان با توام بايست!
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از تــرس رنگشــان پريــده بود. دســت هايم 
مى لرزيدند. يعنى همه جــا مى لرزيد. قلبم تندتند 

مى زد.
همه رفته بودند كنار پنجره هاى فروشگاه و ما 

از زير لباس ها درآمديم و رفتيم كنار پنجره.
از ماشــين جلويى مردى بيــرون مى آمد و به 
سمت ماشين هاى پليس كه چندتايى بودند شليك 

مى كرد.
و پليس هم تير هوايى مى زد.

رنگ هر سه تاى ما مثل گچ سفيد بود.
ناگهان يكدست محكم لباس من و مصطفى را 
گرفت و گفــت: «ياال بيرون. ديگه هم نبينم اينجا 

پيداتون شه.»
محمود فرار كرد.

و مــن و مصطفى مثل دو تا مرغ تو دســتاى 
نگهبان دست وپا مى زديم.

نگهبان مــا را تا دم در فروشــگاه آورد. و بعد 
يك اُردنگى به باسن مصطفى زد و گفت: «خودت 
زيادى بودى رفتى دو تا ريقو هم برداشتى با خودت 

آوردى؟ ديگه نبينمت اينجا.»
خيابان شــلوغ بود. پليس زده بود الســتيك 

پيكان را تركانده بود.
از بلندگوى ماشــين كالنتــرى فقط يك صدا 

مى آمد: 

«متفرق شيد!»
جوانــى عينكى و روزنامه به دســت به دوســتش گفــت: «اينا 

تروريستن.»
پيرزنى گفت: آفرين سركارها. دزدارو بگيرين.»

مرد معتادى گفت: «همه اش زير سر اين قاچاقچياس ما به اين روز 
افتاديم. اعدامشون كنين.»

من اين حرف ها را شنيده و نشنيده مى رفتم و خودم را از مصطفى 
دور مى كردم.

يك لحظه ايســتادم. يك پيكان گوجه اى ديدم كه سوراخ سوراخ 
شده بود و پليس ها سه مرد را از ماشين كشيدند بيرون و انداختند كنار 
ماشــين. خون از بدنشان بيرون مى زد. و رنگ صورتشان سفيدسفيد 

بود. اولين بار در عمرم، از نزديك جنازه مى ديدم.
مصطفى دستم را گرفت و گفت: «بريم.»

او هم ترسيده بود. معلوم بود. دست هايش كه بازويم را گرفته بود. 
مى لرزيد. نمى دانم من مى لرزيدم يا او.

دويديم... 

محمود رفته بود اصًال، و پيدايش نبود ...1

پی نوشت
۱. بريده ای از رمان منتشر نشده.
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خسرو باباخاني

همـه تن، چشـمهمـه تن، چشـم

شب سى شــهريور خوابيديم، صبح جنگ شد! عراقى ها ناگهان شهر 
را بســتند به گلوله توپ و خمپاره و بمب. ظرف ســهـ  چهار روز نيمى از 
شهر يا ويران شد و يا در آتش سوخت. صدها كشته و مجروح روى دست 
شــهر ماند، تنها بودم خانواده رفته بودند شهرستان، بابام رفت پى شان كه 

جنگ شد.
هيــچ كارى نمى كردم گيج و گول، حيران وقايع اطرافم بودم. حوادث 
گسترده تر از فهم و ظرفيتم بود. روز سوم چهارم جنگ بود كه سعيد برادر 
ميترا خانم آمد دنبالمـ  كه چه نشسته اى حاج آقا نصيرى دربه در دنبال مان 
مى گرددـ  حاج آقا نصيرى با آن شكم گنده و ريش بلندش، نمى دانم رئيس 
كجاى مســجد بهبهانى ها بود كه هميشه آنجا بود، رفتيم مسجد. حاج آقا 
ما را از ســال هاى قبل از انقالب مى شناخت، با ديدن مان به گاليه گفت: 

«خوش غيرت ها حاال ميان؟ نمى بينيد چقدر كار سرمان ريخته؟!»
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خســتگى از سرتا پايش شره مى كرد، چشمانش خون خالى بود، 
گفتم: «شرمنده حاجى به خدا حيرون بودم فكرم كار نمى كرد.» 

كار زياد بود از پر كردن خشاب ژ ـ  س گرفته تا تهيه غذا و تفكيك 
دارو و تأمين نيازهاى مدافعين شهر. چهل پنجاه نفرى بوديم؛ خانم ها 
داخل شبســتان مســجد بودند و ما توي حياط زير ظل گرما. خيلى 
از هم كالســى هاى قديمى هم بودند از جمله كوروش، تا ديدم گفت: 

«ديگه بليت باشگاه ايران نمى خواهى؟»
گفتم: «اگه شهره  خانم بياد چرا كه نه.»

سعيد با بدجنســى رو به بقيه گفت: «دروغ ميگه آنقدر گشنگى 
كشيده كه عاشقيت يادش رفته!»

يادم نرفته بود، از بعد اذان صبح مي آمديم مسجد تا غروب. چهرة 
شــب ترسناك و غمبار بود، برق نبود آتش سوزى پااليشگاه روشنايى 
وهم انگيــزى به اطرافش مى داد. يك هفته اى از حضورم در مســجد 
مى گذشت كه يك روز عصر حاج آقا احضارم كرد. خسته و خيس عرق 
به حضورش شرفياب شدم. فرمودند: «خسروخان ايشون خواهر سيده 
زهرا هستند. شما وظيفه دارى عصر به عصر ايشون رو تا در منزل شون 

برسونى!» 
قبل از اينكه بگويم چشــم نگاهى به خواهر انداختم. خواهرى كه 
مى گفت دخترى بود شــانزده هفده ســاله، با روسرى و مانتو و چادر 
عربى، با وجودى كه سرش را پايين انداخته و رويش را هم گرفته بود 
توانستم لحظه اى صورتش را ببينم. صورت سبزه و كشيده اى داشت 
با ســبيل چنگيزى و ابروهاى كلفت و به هم پيوسته. خواستم بگويم 
حاجى اينكه خودش يك پا مرده! اما نگفتم، گفتم: «چشــم، ايشون 

بايد مارو برسونه!»
بعد تو دلم گفتم بخشكى شانس.

گفت: «سالم برادر، باعث زحمته.»
غرا گفتم: «السالم عليك خواهر، نفرماييد سبب 

رحمته!»
راه افتاديم تــوى راه كوتاه پرســيدم: «منزل 

كجاست؟» فرمود: «سيكلين»
تا آنجا نيم ســاعتى راه بود. سعى مى كردم در 
طول مســير چند قدم عقب تر يــا جلوتر راه بروم 
تا مجبور نباشــم حرف بزنم. ناخودآگاه با سيمين 
ـ  دختر زيبايي كه قبًال مي شــناختم ـ مقايسه اش 
مي كردم. اختالف وحشــتناك بــود. بعد به خودم 
گفتم اين چه بدبختى بود كه سر ما نازل شد! بعد 
به خودم جواب دادم «عشــق بازان چنين مستحق 
هجراننــد» بعدتر تــو دلم زمزمه كــردم اين چه 
بيچاره است آخر كى عاشق اين بنده خدا مى شود 
و به خواســتگاريش مي رود؟ هيچ كس! اين جورى 

رسيديم به محله سيكلين.
تو ايــن رفت وآمدها گاه چنــد كلمه اى حرف 
مى زديم. كالس ســوم نظرى بود بــا پدرش مانده 
بودند براى دفاع از شــهر! به ندرت صدايش مى زدم 

اگر هم مجبور مى شدم مى گفتم: «سيدخانم.»
تعداد افراد ذكور مسجد روزبه روز كمتر مى شد، 
آن هــا ترجيح مى دادند به جاى خدمت در پشــت 
جبهه، مســتقيم به خط بروند، خط كه نداشــتيم 
هرجا عراقى ها پيش مى آمدند بچه ها مقابل شــان 
قد علم مى كردند، آن جا مي شد خط. كوروش رفت 
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خرمشهر! قول داد سالم برگردد كه برگشت! 
اما بي سر! چند روز بعد سعيد برادر ميتراخانم 
رفت، رفت تا مادر و دو خواهرش را به شهر سامان 
اصفهان برســاند و برگردد كه نتوانست. روزى كه 
آمد براى خداحافظى از تلخ ترين روز هاى زندگى ام 
بود. تو بغل هــم زار مى زديم اگر حاجى جدايمان 
نمى كرد نمى گذاشتم برود. از تنهايى مى ترسيدم! 

با شــدت گرفتــن جنگ خيلى از كســانى را 
كه مى شــناختيم از دســت داديــم. روزهاى اول 
از خبر شــهادت يا جراحت بچه ها شوكه و ويران 
مى شديم، ولى كم كم همه چيز برايمان عادى شد. 
مرگ نفس به نفس، گام به گام با ما بود. براى همين 
شــفاف و زالل و سبكبال شــده بوديم، هر ديدار 
مى توانست آخرين ديدار باشد. ما بچه هاى مسجد 
مثل اعضاى يك خانواده خيلى به هم نزديك شده 
بوديم، خانم ها حاال اكثريت را داشــتند و بيشــتر 
فضاى حياط را بــراى پخت و پز و دوخت و دوز و 
تقســيم غذا در اختيار گرفته بودند. من در آوردن 
مــواد اوليه و توزيع غذا بيــن مدافعين با چندتا از 
دوستان همكارى مى كردم. در اين مدت متوجه دو 
نكته جالب درباره سيدخانم شدم. اول دست هايش 
بود. نشسته بوديم روى پله هاى مسجد به تقسيم و 
بســته بندى خرماـ  كه متوجه دست هايش شدمـ  
دست هايش كشيده و ظريف و بسيار سخاوتمند و 
زحمت كش بود. بعدى چشم هايش بود. سيدخانم 

موقــع حرف زدن و رودررويى به من نگاه نمى كرد، خيره مي شــد به 
زمين جلوى پايش. اما آن روز كه رفتم بســته هاى نمك را تحويلش 
بدهم براى لحظه اى سر بلند كرد و نگاهم كرد. خداي من چشم هايش 
به طرز معجزه آسايى سياه و عميق بودند. نمى شد خيره شان شد. غرق 

مى شدى! اما دست ها و چشم هايش، دست و دلم را نلرزاند!
با سقوط خرمشهر، محاصره آبادان تكميل شد. خطر سقوط شهر 
مســئولين را واداشت شهر را از افراد عادى و غيرنظامي تخليه كنند. 
عصرى كه مى خواستم سيدخانم را برسانم، حاج نصيرى صدايمان كرد 
و گفت فردا بعد اذان صبح نياييد اينجا، برويد ساحل بهمن شير! بايد به 

زن و بچه مردم كمك كنيد تا خودشان را به ماهشهر برسانند.
سيدخانم پرسيد: «رفت و برگشت چقدر طول مى كشد؟»

حاجى با حسرت و تلخ، سر باال گرفت و خيره به آسمان دم غروب 
گفت: «شما دخترم ديگه الزم نيست برگردى! تا حاال هم خيلى بيشتر 

از وظيفه ات زحمت كشيدى!»
سيدخانم آشكارا بغض كرد. طول كشيد تا بگويد: «ولى حاج آقا... .» 

حاج آقا نگذاشــت ادامه دهد، كف دســتش را باال گرفت و گفت: 
«ولى و اما نداره، هيچ فكر كردى ممكن است به دست اين بى شرف ها 
اســير بشى؟ اوضاع خوب نيست. شما بريد فرماندارى ماه شهر ترتيب 

انتقال تان را به شيراز نزد والده مى دهند.»
ســيدخانم رويش را به طرف كليســاى جنب مسجد برگرداند و 
ســكوت كرد. صداى نفس هاى نامنظمش جــورى بود كه انگار گريه 

مى كند، البته بى هق  ـ هق و فين ـ  فين.
پرسيدم: «من چى؟» 

گفت: «هيچى اگر دوســت داشتى برگرد، رفت و برگشتتان نبايد 
بيشتر از سه چهار روزى طول بكشد. البته اگر تا آن موقع بعثى ها اين 
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مسير را قطع نكنند!» 
ماندن بى فايده بود عراقى ها شــهر را؛ شــهر زخمــي را به طرز 

بى سابقه اى زير آتش گرفته بودند.
راه كه افتاديم حاجى صدايم زد: «خسروخان، بغل!»

و آغوشــش را باز كرد. پريدم بغلش خيلى دلتنگ بودم، داشــتم 
دق مى كردم. در آغــوش پر و پيمانش چند دقيقه اي ماندم، زار زدم. 
ســيدخانم در تاريكى سر شــب راه افتاده بود. دنبالش دويدم. تا دم 
خانه شان ساكت بوديم از گوشه و كنار مى رفتيم تا مثًال تير و تركش 
نخوريم. به در خانه شان كه رسيديم، قبل از انداختن كليد صدايم زد 

دو سه قدم دور شده بودم: «خسروخان!» 
برگشتم به طرفش، گفتم: «بله؟»

گفت «امشــب بدجورى دارند شــهر رو مى زنند شما را به خدا 
مواظب خودتان باشيد!»

براى يك لحظه مانــدم چه بگويم. اول خواســتم بگويم برو بابا 
دلت خوش اســت، بعد از دلم گذشــت كه همه را برق مى گيرد ما را 
چراغ موشــى! اما وقتــى نگاهش كردم، ديدم مســتقيم دارد نگاهم 
مى كند. چشمان سياه و عميقش چنان نورى داشت كه از پرده ضخيم 
شب گذشته بود. اگر مى خواستم طوالنى جواب بدهم لرزش صدايم لو 

مي رفت. فقط گفتم: «چشم»
راه خانه چقدر دور بود.

قبــل از طلوع آفتــاب رســيدم. از ديدن آن همــه آدم آن هم 
كله صبحى، حســابى جا خــوردم. اين ها كى آمــده بودند؟ دو طرف 
بهمن شــير نخلستان بود. مردم در فضاى باز بين نخل ها از سر و كول 
هم باال مى رفتند تا سوار لنج شوند بروند آن دست بهمنشير. دويست 
نفرى مى شدند. بيشترشــان زن بودند و عرب زبان. سى ـ چهل بچه 

از نوزاد گرفته تا شش هفت ساله در آغوش مادران 
يا دســت در دست شان با شــادى مى خنديدند و 
شادى مى كردند! ســيدخانم آن جلو بود داشت با 
چند نفر حرف مى زد. روســرى قرمز به ســر كرده 
بود، لبه هاى روســرى از زير چادر عربى اش بيرون 
زده بود و صورت سبزه كشــيده اش را قاب گرفته 
بود. اعتراف مى كنم يك نمه زيبا شده بود. به ديدنم 
دوان ـ دوان به طرفم آمد و سالم كرد چشمانش را 
به زمين ندوخت! با مصيبت از آن درياى سياه مواج 
دل كندم. گفت: «امروز ديگه از دســت من راحت 
مى شويد تا ببينيم حاج آقا چه خوابى برايت ديده و 
وقتى برگشتى باديگارد كى مى شويد؟! كاش اين بار 

به اندازه من شانس بياوريد!».
طول كشيد تا منظورش را فهميدم. مثل كسى 
كه ناگهان از بلندى سقوط كند ته دلم ضعف رفت، 
ريخت. از خودم بدم آمد چون نشــان داده بودم از 
هم گامــى و هم كالمى اش راضى نيســتم. هر چند 

داشتم مى شدم! اما جنگ بود خوب! 
گفتم: «از مسجد فقط ما دو نفر اومديم؟»

با انگشت اشــاره خوش تركيبش به چند متر 
جلوتر اشــاره كرد و گفت: «نه، ســمير و سميرا و 

حاجيه خانم احمدى و مهاجر هم آمده اند.» 
دو حاج خانم را به چهره مى شناختم قبل جنگ، 
تو مسجد درس قرآن و احكام و حديث مى دادند. ما 
بين خودمان خانم جلسه اى صداى شان مى زديم. هر 
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چند سعيد برادر ميترا خانم با بدجنسى مى گفت: 
«لورل و هاردى.»

آخر يكى شان چاق و كوتاه بود و آن يكى الغر 
و بلند. ســميرا و ســمير برادر خواهر بودند هر دو 
ســياه و ديالق. عين هم بودند فقط ســميرا چادر 
ســرش بود، همين! فكر كردم اگر براى سميرا بر 
فرض محال خواستگار بيايد، سمير راحت مى تواند 
بــه جايش چايى ببرد. به ايــن فكر بلند خنديدم. 
سيدخانم برگشــت و با اخم خوشگلى نگاهم كرد. 
لب و لوچه ام را جمع كردم. خواهر و برادر از همان 
ابتداى جنگ آمده بودند مسجد در سكوت فقط كار 
مى كردند. انگار صد سال بود درگير جنگيم. زمان 

صلح را به خاطر نمى آورديم!
پرسيدم: «چرا راه نمى افتيم؟» 

گفت: «ازدحام مردم اجازه نمى ده لنج ها پهلو 
بگيرند.» 

پرســيدم: «تكليــف چيــه؟ اين جــورى كه 
نمى شه.»

گفــت: «مثل اينكه درســت شــد صاحباش 
اومدن!»

جيپي نزديك شد. يك استوار و يك گروهبان و 
يك سرباز ژاندارمرى پياده شدند. استوار براى نظم 
و نســخ دادن به جمعيت رفت روى كنده درختى 
ايســتاد. تقريباً هوار مى كشيد و مردم را به سكوت 
و گوش كردن، دعوت مى كرد. اما كى به كى بود؟ 

آخرش كلتش را كشــيد و يك تير هوايى شليك كرد. جمعيت كمى 
آرام گرفت و از تك و دو افتاد. استوار بنده خدا دو سه دقيقه از نظم و 
كمك به همنوع و راه سخت پيش رو گفت، گفت كه اين جورى لنج ها 
نمى توانند پهلو بگيرند. در ميان جمعيت دوباره ولوله افتاد و مى رفت 
تا دوباره همه چيز به هم بريزد. گمانم بيشترشــان متوجه حرف هاى 
اســتوار نشده بودند چون فارســى مى گفت. قبل از پاشيدن جماعت 
سيدخانم جلو دويد چيزى به استوار گفت، استوار از كنده مرتفع پايين 
پريد و ســيدخانم با چابكى باال رفت. بعد رو به مردم چنان غريد كه 
انگار صداى رعد بود، تند و محكم حرف مى زد، مثل يك فرمانده مثل 
يك ژنرال! از حرف هايش چيز زيادى ســر در نمى آوردم چون عربى 
حرف مى زد. خيلى زود مردم به صف شدند. زن ها و بچه ها جلوى صف 
بودند. اولين لنج پهلو گرفت. سيدخانم به من اشاره كرد كه جلو بروم 
زن ميانسالى را نشانم داد كه گمانم باردار بود با سه بچه قد و نيم قد، 
پسري يكى ـ دو ساله در بغل و دو دختر بچه سه ـ چهار ساله و پنج 
ساله به پهلو! تازه ســاك هم داشت به چه بزرگى! سيدخانم كوتاه و 

قاطع فرمان داد: «شما به اين مادر كمك كن.»
لحنش چنان بود كه جز چشم جوابى نداشتم بچه و ساك را ازش 

گرفتم و سوار لنج شديم.
استوار سرباز را همراه مان كرد و گفت آن طرف كه رسيديد كنار 
آب نمانيد دويســت ســيصد متر برويد داخل نخلستان. لنج بزرگ و 

سنگين با هفتاد هشتاد مسافر راه افتاد، كند و سنگين.
سيدخانم هم چنان باالى كنده ايستاده بود و فرماندهى مى كرد. 
چقدر دلم مى خواست مى ماندم قدرت كم نظير راهبريش را مي ديدم. 
من كه مبهوت بودم، اگر به چشــم نمى ديدم محال بود باور كنم. به 
آن ســمت كه رسيدم لنج دوم را ديدم كه راه افتاد. كه ناگهان اتفاق 
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افتاد. يك دفعه دو ميگ عراقى باالى سر بهمنشير ظاهر شدند. اولى 
بمبى انداخت و به ســرعت دور شد صداى انفجار هولناكى از دل آب 
از كنار لنج بلند شــد. بعد تنوره آب و تركش و گوشت بود كه پخش 
مي شــد به آسمان، لنج برگشت مردم كه بيشترشان زن و بچه بودند 
ريختند توى آب. قيامت واقعى مقابل ديدگان مان قد كشــيد. كسى 
كارى نمى توانست بكند، فقط جيغ مى كشيديم و خدا و ائمه را فرياد 
مى زديم. جريان آب آن قدر شــديد بود كه شــناگر قهار را هم با خود 
مى برد چه رسد به يك مشت زن و بچه. هواپيماى دوم شيرجه زد. اما 
به جاي بمباران مردم در حال غرق شــدن و لنج پهلو گرفته و ساحل 

روبه رو را بست به مسلسل سنگين. بعد دور زد، اوج گرفت و رفت!
رفــت و يك دفعه همه جا ســاكت و آراِم آرام شــد. انگار اتفاقى 
نيفتــاده بود! من هم نه گريــه مى كردم نه فرياد مــى زدم. مصيبت 
ســنگين تر از ظرفيت ما بود. نگران سيدخانم بودم نكند افتاده باشد 
توى آب و آب برده باشــدش؟ نكند ... دلشوره و اضطراب كم سابقه اى 
روح و روانم را درهم پيچيد! گفتم يعنى چه اين حس ها ديگر از كجا 
پيدايشان شده؟ به خودم گفتم دلت زير گل بره! لنج بعدى سنگين و 
خسته از راه رسيد كمك كرديم و مسافران را پياده كرديم. سيدخانم 
نبود، نمى دانستم سراغش را از كى بگيرم كه چشمم به سركار استوار 
افتاد. استوار عباس ملكوتي تو پر بود و بلند باال با حدود دو متر قد و 

با سبيل پهن كه روي دهانش را كامل پوشانده بود.
گفتم: «ببخشيد سيدخانم كو؟»

پرسان نگاهم كرد، گفت: «كى؟»
گفتم: «سيده زهرا خانم همون دختر خانمى كه روى كنده وايساده 

بود عربى حرف مى زد!»
بى صدا خنديد. اين را از حركت سبيلش به طرف باال فهميدم. بعد 

با گوشه چشم نگاهم كرد و گفت: «همه تن چشم 
شدم خيره به دنبال تو گشتم! بله؟! نگران نباش با 

لنج بعدى مى آد شير دختريه واسة خودش.»
براى اين كه خود را از تك و دو نيندازم و اوضاع 
را عادى نشان بدهم از گروهبان پرسيدم. اين دفعه 
سبيلش آويزان شــد و گفت: «خدا رحمتش كند 

آب بردش!»
ســيدخانم آمد با يك بقچه بزرگ بر سر و يك 
دختر كوچولو در بغل. دلم آرام گرفت. اســتوار به 
سرباز همراهش دســتور داد مردم را به صف كند. 
جوانترها در جلو و عقب بقيه در وسط، بعد ما را كه 
نقش مثًال امدادگر را داشتيم و پانزده نفر بوديم را 
جايى دور از بقيه جمع كرد و خيلى خالصه گفت: 
«دشــمن جاده اصلى را گرفته ناچاريم از وســط 
بيابون و كوير بريم راه خيلى سخته و هوا گرم. بايد 
آب مديريت بشه و اال كلك همه كندس، شما هم 
اين بار و بنديل رو تا اونجا كه به زحمت نيفتاده ايد 
بياريد خســته شديد ولش كنيد، اولويت اول جون 

خودتونه بعد بچه ها بعد زن ها، روشنه؟» 
روشــن بود، در آخر ما را تقســيم كرد من و 
سيدخانم را گذاشت انتهاى صف! راه افتاديم. ساعت 
حدود هشت بود. استوار گفته بود اگر شانس بياريم 
و اتفــاق خاصى نيفته با پاى اين جماعت ســاعت 
چهار و پنج انشاءاهللا مى رسيم به جاده آسفالته سه 
راه ماهشــهر. تو جلسه متوجه شدم سميرا نيست، 
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سمير بود اما تو لب و برافروخته با دو ذغال اخته به 
جاي چشم در صورت. تو راه از سيدخانم پرسيدم 
با تأسفى پرسوز گفت: «تو لنجى بود كه چپ شد، 

سوار امواج شد و رفت به طرف درياهاى آزاد!» 
ديگر ادامه ندادم. حتماً بغض داشت. با شنيدن 
خبر دهنم تلخ شــد و سينه ام ســوخت. از خودم 
بيزار شــدم از قضــاوت ناعادالنه، گفتم ســمير را 
ببينم حاللى مى گيرم كــه نديدمش! جلوى جلو 
بود. سيدخانم همچنان با اقتدار و ابهت فرماندهى 
مى كرد، مى رفت و مى آمد با بقچه بر سر و بچه در 

بغل، با دلسوزى كمك ديگران هم مى كرد.
هنوز صبح بود و هوا خنــك و كارها به روال، 
صــداى گپ و گفــت آدم ها از توى صف شــنيده 
مى شد. خنده و شــادى و بازيگوشى بچه ها چنان 
فضا را شــاد كرده بود كه آدم خيال مى كرد به يك 
پيك نيك دسته جمعى آمده، پيش خودم مى گفتم 
استوار الكلى گنده اش كرده تا بترسيم و كارمان را 
به دقت انجام دهيم. دهـ  پانزدهـ  بيســت كيلومتر 
كه راهى نيست، ظهر نشده مى رسيم. اما  اى واى، 
نمى دانستم در بزرگترين راهپيمايى تراژيك همه 

عمرم شركت كرده ام!
خيلى زود از نخلســتان خــارج و وارد بيابان 
شديم. بيابانى چنان خشك و پرترك كه نمونه اش 
را در برخى از فيلم هاى وسترن ديده بودم. خورشيد 
كه باالتر مى آمد، پياده روى سخت و سخت تر مى شد 

به خصوص جاهايى كه از ماســه بادى خشك و گرم پوشيده شده بود 
قدم برداشتن مصيبت بود مصيبت. ساعت ده خبر تمام شدن آب عين 
بمب تركيد! مگر مى شد آب را به قول استوار مديريت كرد؟ بعضى به 
زور بعضى به قهــر بعضى با التماس آب اضافه مى گرفتند. بچه ها هم 
كه جاى خود داشتند، نيســت سرشان نمى شد، بدبختى اين جا بود 
كه ما چند نفر هر وقت كه آب آوردند نخورديم، گفتيم هســت ديگه! 
فعًال طاقت بياوريم. سيدخانم هم چنان مى رفت و مى آمد حرف مى زد 
كمك مى كرد دلدارى مى داد گرچه صدايش ديگر صاف و رســا نبود 
خشــك بود خش داشت مى سوزاند، من يك ساعتى بود از شر ساك 
ســنگين راحت شــده بودم، وقتى مى ديدم سيدخانم همچنان بقچه 
سنگين را بر سر دارد حرص مى خوردم. به خصوص كه ديگر گام هايش 
استوار و محكم نبود. قدم هاى نامنظم بر مى داشت پاهايش مى لرزيد. 
به ســرعت خودم را پشت سرش رســاندم و صدا زدم: «سيدخانم!» 

برنگشت همان طور كه مى رفت گفت: «جانم!»
يك دفعه داغ شــدم و حس كردم گوش هايم ســرخ شده گفتم: 

«نمى خواهى اون المصب رو بندازى زمين؟»
با گوشه چشم نگاهم كرد گفت: «چى رو؟» 

به بقچه اشاره كردم. گفت: «آخه امانته!»
زورم آمد. بچه را در بغلم جابه جا كردم. وقتى دســت راستم آزاد 
شــد، دست دراز كردم و آرام بقچه سنگين را از روى سرش به زمين 
انداختم و گفتم: «امانت تويى نه اين، برگرد به پشــت سرت نگاه كن 

ببين چقدر ساك و چمدان و بقچه و صندوقچه جا مانده!»
سرش را تكان داد يعنى ديدم. دلم مى خواست حرف بزنم گفتم: 
«بچه تو چقدر نق و نوق مى كنه و جنب مي خوره، ولى ببين بچه من 

آرام گرفته خوابيده!» 
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تمــام قد به طرفم چرخيد صورتش را كه ديدم دلم ريش شــد. 
گونه هايش چنان ســوخته بــود كه تاول زده بود و دســت مي زدى 
پوســتش ور ميامد لب هايش يك ســره داغمه و تناسه بسته بود. به 

زحمت با دهان خشِك خشك گفت: «اين بچه از كى خوابيده؟»
گفتم: «دو ساعتى مى شه، ظهر بود گمانم.»

با كف دســت گونه و پيشــانى بچه را لمس كرد و سريع دست 
زيبايش را پس كشــيد با آشفتگى و ترس گفت: «چقدر سرده بدنش 

تو اين گرما؟!»
گفتم: «آره ماشاال!»

گفت: «مادرش كجاست؟»
گفتم: «با دو تا دخترش عقب مونده.»

گفت : «اى واى كجا؟»
برگشت راه افتاد به سمت عقب گفتم: «نمى خواد برى لورل رفت!»

پرسيد: «لورل كيه؟»
گفتم: «اون خانم جلسه اى الغره!»

اخم شــيرينى به پيشانى نشاند و گفت: «باز تو كسى رو مسخره 
كردى؟ نكن گناه داره.» 

گفتم: «چشم!»
راه افتاد به ســمت جلو گفت هر جوريه بچه رو برســون دســت 

مادرش حالش خوش نيست.
گفتم: «چشم!» 

چقدر ســخت حرف مى زد با چه والزارياتــى راه مى رفت. فاجعه 
از بعد از ظهر شــروع شد تشــنگى و گرماى كشنده خيلى ها را دچار 
اوهام و جنون كرد هر از گاهى يكى مى دويد بر ســر و سينه مى زد يا 
به ديگران حمله مى كرد، آن قدر جيغ مي كشيد و داد مي زد، تا نقش 

زمين مى شد و از حركت باز مى ماند. اول پيرمردها 
و پيرزن ها بعد بچه ها، اولين قربانى هاي اين فاجعه 
بودند. دســته بزرگى از الشخور ها با حوصله باالى 
ســرمان پرواز مى كردند. هر كســى از پا مى افتاد 
آرام روى شكم و سينه اش مى نشستند ... خدايا به 
كابوس مى مانســت كابوسى هول آور پر از وحشت، 

ماالمال از مرگ كه انگار تمامى نداشت.
كم كم ديدم مختل مى شد، آب مى ديدم، سبزه 
مى ديدم، ابر مى ديدم، بدتر از همه سياهى مى ديدم. 
اما واقعيت اين بود كه دور و برم بيابان بود و بيابان، 
آفتاب بود و آفتاب، تشــنگى بود و تشنگى، دريغ 
از يك بته حتى زرد! زمان را از دســت داده بودم. 
به صفحه ســاعت مچى ام نــگاه مى كردم اما درك 
نمى  كردم! انگار درك زمان با آب معنى داشــت با 
آب مفهوم پيدا مى كرد. گمانم ساعت سه بود شايد. 
داشتم برمى گشــتم عقب تا مادر بچه را پيدا كنم، 
بچه اى كه در آرامش تمام در آغوشم خواب بود كه 
شنيدم كسى از پشت سر صدا مى زند: «هى جوون، 
 اى كه همه تن، چشــم شــدي خيــره به دنبالش 
 گشــتي.» به طرف صدا برگشتم درست نمى ديدم. 
ديدم تار بود. اما صدا را شــناختم، صداي اســتوار 
بود. اســتوار عباس ملكوتي. رسيده نرسيده گفت: 
«آقا خوش تيپه به داد سيدخانمت برس. اگر نرسى 

فاتحه اش خوندس!»
رعشــه قوى اى تمام هيكلم را درنورديد. ترس 
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خورده پرسيدم: «چه طور؟»
گفت: «هيچى شير دخترمون مونده! بريده! هر 
كاريش كرديم قدم از قدم بر نداشت كه برنداشت! 

بجنب تا دير نشده.»
جلوتر آمد نگاه عميقى به صورت بچه انداخت 
بعد آرام ســر و صورت بچه را به نوازش گرفت و با 
صداى گرفته و پر از مهربانى، ادامه داد اين بچه رو 
بده به من مى رسونم دســت مادرش. تو برو سراغ 
سيدخانم: «خودم را پس كشيدم و گفتم نمى دم.» 

پرسيد: «چرا؟»
گفتم: «سيده زهرا» مي گه: «امانته!»

دستى به شــانه ام زد و گفت: «باشه نده، فقط 
زود برو ســيدخانم پشت اون توده ماسه است. منم 
مى رم عقب تا اگر كسى جا مونده بود ور دارم بيارم 
جلو. اگر دوست داشــتى همراه سيدخانم برو اگر 
نخواستى همون جا بمون، مادر اين طفل معصوم رو 

مى شناسم پيدايش كردم ميارمش اونجا.»
توده ماســه را نديدم، اشاره دســت استوار را 

گرفتم با همه تواِن نداشته ام به آن سمت دويدم.
ســيدخانم چهار زانو نشســته بود بچه را روى 
پاهايش گذاشــته بــود و با بال چــادر براى بچه 
سايبان درست كرده بود. روبه رويش نشستم جرأت 
نمى كردم به چهره اش نگاه كنم، برشته شده بود. به 

زحمت گفتم: «خانم سيده زهرا!» 
ناليد: «جانم.»

گفتم: «بلند شو بريم»
گفــت: «نمى تونم، بريدم زير پام رو نمى بينم، دســت و پام جون 

نداره.»
گفتم: «تو رو جدت بلند شو!»

آهســته دست هايش را از زير چادر بيرون آورد و گفت: «نگاه كن 
قوت ندارن مى لرزن.»

بچه را روى پام گذاشــتم. دســتانم كه آزاد شــد درازشان كردم 
دست هاى زيباى سيده زهرا را به دست گرفتم پشت دست هايش نرم 
بود مثل پرنيان. اما كف دســتانش زبر بود مثل نمد! خم شــدم و هر 
دو دســتش را بوسيدم و گفتم: «اين دست هاى سخاوتمند و مهربان 

را بايد بوسيد.»
آن قدر لب هايم زبر و خشك بود كه گرما و لطافت دست هايش را 
نچشــيدم. نرم دستانش را از دستم بيرون كشيد و به سرعت بردشان 
زير چادر. درســت مثل لغزش طنازانه ماهي طاليي به زير جلبك ها. 
نمى دانــم در آن لحظه چرا ياد ديالوگى از فيلم تنگنا افتادم و گفتم: 
«مى دونى خانم سيده زهرا مادرم خيلي دوست دارند عروسى مثل تو 

داشته باشه؟ عروسش مى شى؟»
جــواب نداد. ســر باال كردم بــه چهره اش نگاه كردم. چشــمان 
دريايى اش لحظه اى متالطم شــد. غرق اشك شد بعد قطرات اشك از 
چشمانش لپ پر زد روى گونه هاى تاول زده اش! چقدر دلم كباب شد. 
اما جاى تأسف نبود. گفتم: «از اينكه مى خواى عروس ما بشوى اشك 

شوق مى ريزى؟»
بــا صداى بلنــد و كودكانه اى خنديد و لختــهـ  لخته گفت: «نه 
ديوونه دلم از اين مى ســوزه كه نمى تونم به اين مردم نيازمند مظلوم 

كمك كنم.»



13كتاب حبيب183

صدايش به سختى شنيده مى شــد، انگار لخته هاى خون بيرون 
مى زد. 

گفتــم: «اين حــرف رو نزن من هم در اين دنيــا هم در آن دنيا 
شــهادت مى دم تو بيشــتر از همه ما زحمت كشيدى!» صدايم بغض 

گريه داشت، اما مرطوب از اشك گريه نبود. خشك ـ خشك بود.
آه جگرســوزى كشــيد و گفت: «چه فايده، نمى بينى همه دارند 

هالك مى شوند.»
بحث را عوض كردم و گفتم: «بانو؟»

گفت: «جانم.»
گفتم: «حاللم كن!»
گفت: «بابت چى؟»

گفتم: «روز اولى كه حاج آقا نصيرى تو را به من ســپرد تا به خانه 
برسانمت يادته؟» 
گفت: «دقيق»

گفتم: «آن روز وقتى سيبل چنگيزى و ابروهاى پرپشت و كلفت 
و قيافــه مردونه ات رو ديدم، مى خواســتم به حاجى بگم اينكه از من 

مردتره، بگو اين من رو برسونه.»
بار ديگر كودكانه قهقه زد. دوباره خون از شيار وسط لب پايينش 
شره كرد روى چانه اش. با كف دست چپ خون را از چانه اش گرفت و 
گفت: «نخندون خوب. مگر نمى بينى خون بيرون مى زنه؟ ببينم اين 
روحيه طنز از كجا مى آد، تو شبستان مسجد هم كه بوديم حواسم به 

حرف هاى خنده دارت با دوستات بود.» 
گفتم: «بانو اين به قول تو طنز سپر منه، نباشه فرو مى ريزم، اصًال 
چرا بحث رو عوض مى كنى حاللم كن مى بينى كه جنگه و هر لحظه 

ممكنه...»

نگذاشت حرفم تمام شود با همان تالش رقت بار 
و در عين حال با شكوهش گفت: «آقا رو باش، مگر 
مادرت نمى خواد عروستون بشم؟ مگر قول ندادى 
بياى خواســتگارى؟ راســتى تو چرا مى خواى به 

خواستگارى يه مرد بياى؟» 
گفتم: «غلط كردم.» گفتم: «تو بانوى روياهاى 

مني!» 
گفت: «خــب حاال خودت رو لوس نكن. ببينم 

حاال مرد و مردونه مياى خواستگارى؟» 
گفتم: «اره به شرافتم ميام به جدت ميام!» 

نفس عميقى كشيد و به شوخى گفت: «اخيش 
خيالم راحت شد. فكر كردم مي ترشم! حاال بلند شو 
كمك كن تا اين بچه رو ببندم كولم و راه بيفتيم.» 
كمك كردم. قبل حركت پرسيدم: «راستى بانو 

با مادرم كجا بيام؟» 
گفت: «مگه با من نمى آيى؟»  

گفتم: «نه منتظر استوار مى مونم، رفته مادر اين 
بچه رو بياره.» 

نگاهى به بچه انداخت اشــك راه گرفت روى 
گونه هايش گفت: «باشه. پس انشاءاهللا همديگه رو 
تو شــيراز مى بينيم، مادرم اينا فعًال تو مهمانپذير 
بهشــت نزديك حافظيه ساكن هستند. منم مى رم 
اونجا. اگر هم جابه جا شــديم، برات صد تا پيغام و 

شماره مى گذارم.»
و رفت مثل پيرزن هاى كمــر خم كرده رفت. 
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رفت و تنها ازش ردي كج و معوج ماند بر ماسه گرم 
و زرد و خشك. شايد يك ساعتى روى توده ماسه به 
انتظار نشستم، كسى نيامد يا من نديدم. بعد خوابم 
برد. خيلى سعى كردم نخوابم. به سر و صورتم زدم 

نشد. بچه به بغل خوابم برد.
بعد از ســه روز توى بيمارستان ماهشهر چشم 
باز كردم. دور و برم همه غريبه بودند هرچه از حال 
همراهان مهاجرم پرسيدم هيچ كس جواب درستى 
بهم نداد. يــك هفته اى به زور بســترى ام كردند. 
بيــرون كه آمدم صاف رفتم فرماندارى دنبال خانم 
ســيده زهرا. فرماندارى شير تو شــيرتر از آنى بود 
كه بتوانم جواب سر راســتى بگيرم. سه روز طول 
كشيد تا توانستم سوار هلى كوپترى بشوم كه براى 
آوردن مجروحيــن نزديك آبــادان مى رفت. رفتم 
مســجد بهبهانى ها پيش حاجى. روز از نو روزى از 
نو. حاج آقا نصيرى يك هفته قبل از شكست حصر 
آبادان شــهيد شد. تركش توپ سرش را قطع كرد. 
نماند تا شكســت حصر آبادان را در پنج مهر سال 

شصت ببيند.
حصر آبادان كه شكست بالفاصله اول به ديدن 
خانواده ام در همدان رفتم. بعد رفتم شــيراز، شهر 
را زير و رو كردم. هيچ مســافرخانه و مهمان پذيرى 
به اسم بهشت وجود نداشت. همه جا رفتم به همه 
مســافرخانه ها و هتل ها و مهمان پذيرها ســر زدم 
كســى به نام ســيده زهرا وجود نداشت. حتى به 

كارگزينى شــركت نفت و پااليشگاه هم مراجعه كردم تا شايد پدرش 
را پيدا كنم. بى فايده بود من احمق نكرده بودم فاميلى اش را بپرســم، 
دو تا از شاهدهاى من يعنى حاج آقا نصيرى و كوروش هم شهيد شده 
بودند. مانده بود سعيد برادر ميترا خانم كه هيچ نشاني ازش نداشتم.

از شــيراز برگشتم با دريايى در چشم و كوهى بر شانه. سيدخانم 
نبود، هيچ جا نبود. آمدم همدان. خانواده همدان بودند. سر شب رسيدم 
گرفته و تنگ حوصله، چقدر هواى ســينه ام بارانى بود. حوصله ماندن 
در اتاق و سر و صداى بچه ها را نداشتم، بلند شدم آمدم بيرون، دو اتاق 
كرايه كرده بودند در خانه اى قديمى و در حال فروپاشــى. خانه حياط 

بزرگى داشت، اتاق ها با هفت تا پله آجرى بلند به حياط مى رسيد.
مادر پرسيد: «شام نمى خورى؟»

نتوانســتم جواب بدهم. سر تكان دادم كه نه. پا از اتاق كه بيرون 
گذاشتم سرماى سوزانى در آغوشم كشيد. به رو نياوردم آمدم روى پله 
آخر نشستم و زل زدم به باغچه عريان به درخت هاي لخت، اسكلت هاي 
بلور آجين به قول اخوان. به حوض خالى، به تاريكى غليظ ته حياط و 
گوشه ها. تاريكى انگار جان داشت و به سنگينى نفس مى كشيد. سرد 
بود سرد، به قول مادر سرما سنگ را مى تركاند. آرام نجوا كردم كجايى 

دختر خوب خدا؟!»
سنگين و با صدا نفس مى كشــيدم. چيزى مثل يك گلوله مثل 
غده مثل گره، از آن روز بيابان و كوير در ســينه ام در گلويم، در دلم 
مانده بود و باز نمى شــد كه نمي شد. سرما روى شانه هايم خيمه زده 
بود چنگ مى كشيد به پوست دست و صورتم. سرما چنگ مى كشيد 
به پوست شــب، پوست شب را مى خراشيد شب ناله مى كرد، جابه جا 
مى شد اما هيچ گريزش از سرما نبود. دست هايم را بغل كردم پيشانى ام 
را گذاشتم روى زانوهايم تا شايد از عمق تاريكى و آزار سرما بكاهم، كم 
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نشد اما. چشمانم از فرط اشكى كه لب پر مى زد مى سوخت. چشمانم 
را با فشار بستم، سيدخانم از ته تاريكى و ابهام پا گذاشت به روشنايى 
كــور كننده كوير، صورت كويرى اش پر از ترك و نمك و خون بود. با 
اين همه لبخند به لب داشت با لب هاى تناسه بسته چاك چاك! گفت: 

«مهمان پذير بهشت!»
: «آمدم بانو نبود!»

صداى خشك باز و بسته شدن در اتاق را شنيدم. كسى نرم و آرام 
به طرفم مى آمد. با خود گفتم بايد مادر باشد، فقط مادر است كه مثل 
ســايه مثل خيال مى آيد و مى رود. كنارم نشست نصف پتويى كه بر 
شانه داشت را روى شانه ام كشيد. گرماى پتو و گرماى تن مادر چون 
موج در برم گرفت. ســرم را روى شانه اش گذاشتم، نفس هايم تندتر 

شد و با صداتر.
ـ «كى دل پســر من رو اين طورى برده؟ كه نه گرسنگى حاليشه 

نه شب و سرما؟!»
ـ «زهرا خانم. سيده زهرا خانم!»

ـ «مباركه، اينكه ماتم نداره. بابات از آبادان كه برگشــت مى ريم 
خواستگارى. مى گيم اين پسر ما رو به غالمى قبول مى كنيد؟» 

ـ «اگر نكردند چى؟» 
ـ «اوه، اوه خيلى دلشــون بخواد. پســر به اين خوبى، خوشگلى، 

آقايى!» 
ـ «خوشگلى و خوش تيپيم كه زبان زد خاص و عامه!»

ـ «خيلى هم دلشــون بخواد، حاال ببينيم ناقال كجا باهاش آشنا 
شدى؟» 

ـ تو مسجد بهبهانى ها!
ـ چشمم روشن مگر مسجد جاى آشنايى و عشق و عاشقيته؟!

ـ نه بــه خدا فكر بد نكن، تو مســجد يه نگاه 
بيشــتر بهش نينداختم. بدبختــى اينجا بود كه تو 

همون نگاه اول ازش خوشم نيومد!
ـ پس ِكى گلوت گير كرد؟ 

ـ شــايد باور نكنى، تو بيابون تــو كوير، وقتى 
داشتيم مردم بدبخت رو از راه كوير مى برديم سمت 

ماهشهر! 
هيچ وقت ننشستى درست و درمون برام تعريف 

كنى! 
ـ مادر تعريفى اي نيســت، راهپيمايى كه فكر 
مى كردم دو سه ســاعته تموم مي شه و زن و بچه 
مردم رو به ســالمت به ماهشــهر مي رسونيم. به 
فاجعه ختم شد. پسرت كه بنا بود يار ديگران باشه 
آخر هاى مسير شد بار ديگران. اگر استوار ملكوتى 

نبود استخوون هاي پسرت به دستت نمى رسيد. 
ـ نــه دارى بى انصافى مى كنى. من پســرم رو 
خوب مى شناسم مى دونم چه قدر فداكاره و چه قلب 

مهربونى داره. 
ـ چى ميگى مادر من؟ آفتاب وحشتناك كوير و 
تشنگى كشنده همچين عقل پسرت رو زايل كرده 
بود كه ســاعت ها جنازه يه بچــه رو اين ور و اون ور 
مى برد. بيچاره سيدخانم فهميده بود مرده اما من...

به گريه افتادم. مادر ســرم را به سينه گرفت. 
سر و صورتم را نوازش كرد. فرصت داد تا كمى آرام 

بگيرم. بعد با شيطنت پرسيد. 
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ـ خيلى خوشگله؟
ـ كى؟

ـ من! سيدخانم ديگه.
خنده ام گرفت و به شوخي گفتم: «نه! قيافه اش 
عين پسرهاى نوجوون آبادانيه، فقط عينك ريبن و 

شلوار لى كم داره!»
ـ اوه اوه. دختر مردم رو مسخره نكن. ببينم اگه 
آنقدر تيپ و قيافه اش به قول تو پسرونه است پس 

تو خاطرخواه چى چيش شدى؟ 
ـ من؟ 

ـ نه پس من! تو ديگه؟
ـ دست ها و چشم هاش اصًال پسرونه نيست!

ـ تو عاشق چشم ها و دست هاش شدى؟ فقط؟
نــه مادر! زهرا خانم يه چيــزى تو رفتارش تو 
گفتارش تو سكناتش بود كه نمى تونم توضيح بدم. 
جنسش زمينى نبود، بايد بوديد و مى ديديد كه تو 
اون شرايط سخت، تو اون شرايطى كه بيشتر آدما 
تو فكر خودشــون بودن اين دختر چه كار مى كرد. 
مى دونى مادر انگار از آسمون براى كمك اومده بود، 

يك فرمانده بود، يك ژنرال.» 
ـ همون جا دل دادى؟

ـ بله!
ـ اى قربــون دل مهربونت بــرم، ببينم بهش 

گفتى دوستش دارى؟راستش رو بگو.
ـ مســتقيم كه نه. گفتم مادرم دوســت داره 

عروسى مثل تو داشته باشه! دروغ كه نگفتم؟
و بغض كردم. مادر با سر انگشتانش گونه هايم را نوازش كرد و به 
مهربانى عجيبى گفت: «خوب گفتى، معلومه كه عروس نازنينى مثل 

اون مى خوام، ببينم آدرس گرفتى كجا بريم خواستگاري؟» 
ـ بله. قرار بود بره شيراز مهمان پذير بهشت. رفتم اما نبود!

مادر تكانى خورد، سرم را از سينه اش جدا كرد، كف دست چپش 
را زير چانه ام گذاشت و به طرف صورتش چرخاند و با نگرانى پرسيد: 

«يعنى چى نبود؟»
شرح گشتنم در شيراز را تعريف كردم. 

چند لحظه ســكوت كرد بعد مثل كســى كه از پس حل معماى 
پيچيده اى برآمده باشد گفت: «باالخره كسى تو مسجد بود كه اون رو 

بشناسه ديگه، برو سراغش.»
ـ بله. حاج آقا نصيرى بود كه شهيد شد!

ـ عجب!
و باز سكوت. بعد مادر يك دفعه با صداى شاد و زنگ دارى گفت: 
«پيدا كردم. اون آقا استواره همونى كه گفتى مى رفت و مى اومد و در 

راه ماندگان رو جمع و جور مى كرد اسمش چى بود؟»
ـ سركار استوار ملكوتى.

ـ اره خودشه. برو سراغش. ايشــاال كه خبر داره، خبرهاى خوب 
ايشاال.

راســت مى گفت مادر! چرا به ذهن خودم نرســيده بود؟ دســت 
انداختم دور گردنش و صورتش را بوسيدم و گفتم: «دوستت دارم!»

ـ ولى نه به اندازه سيدخانم!
و شاد خنديد.

ـ پاشو بريم تو استخوونام يخ زد، شام تو كه جاى خود داره.
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فرداى آن شب به جســت وجو برخاستم، هنگ ژاندارمرى آبادان 
به بهبهان منتقل شده بود. چاره اى نبود، رفتم بهبهان. از شانسم روز 
اعزام ســربازان بود و حياط ژاندارمرى پر از آدم. از دو سه نفر كادرى 
سراغ سركار اســتوار ملكوتى را گرفتم، پرت و پال شنيدم. گروهبانى 
قد كوتاه و توپر انگار به ديدن حال و روزم دلش به حالم ســوخت. با 
دلسوزى آشكارى گفت: «مى بينى امروز چه خبره، برو فردا بيا ببينم 

چى مى گى.»
ـ جا ندارم تو اين شهر غريبم.

شانه باال انداخت و گفت: «ما هم غريبيم، همه غريبيم. امشب رو 
يك جورى سر كن. يك شب كه هزار شب نمى شه.»

ـ مسافرخانه پرديس ارزان ترين جايى بود كه پيدا كردم. از صاحب 
مسافرخانه پرسيدم

ـ ببخشيد آقا پرديس يعنى چى؟
يك جورى نگاهم كرد كه انگار در سالمتى عقلم شك كرده بود.

فردا اول صبــح به هنگ ژاندارمرى رفتــم. گروهبان ديروزى به 
ديدنم خنديد و گفت: «خيلى سحرخيزى!»

ـ بس كه جام نرم و گرم بود!
باصدا خنديد.

ـ گفتى دنبال كى مى گردى؟ سركار استوار ملكوتى! 
گفتم: «بله.»

ـ نمى شناسم.
توضيحات من در مورد شكل و شمايلش كارساز نبود. چند نفر از 
همكارانش را صدا زد از آن ها سراغ استوار ملكوتى را گرفت، بى فايده 

بود. سرى هم به پرونده ها زد، خبرى از استوار نبود كه نبود. 
ـ اسم و درجه اش را اشتباه نمى كنى؟

ـ نه. محاله اشــتباه كنم. استواريش كه استوار 
بود همه سركار استوار صداش مى زدند، روى اتيكت 

روى سينه اش هم نوشته بود سيدعباس ملكوتى.
دوبــاره پرونده هــا را زير و رو كــرد. دوباره از 
همكارانــش پرس وجو كرد. نه هيــچ خبرى نبود. 
هيچ اطالعاتى نبود. گروهبان كه چهره اش از شدت 

تأسف كش آمده بود. 
گفت: «شرمنده، مي بيني كه نيست!»

گريه ام گرفته بود، نااميدى مثل آوار روى سرم 
هوار شــده بود. سعى هم مى كردم تا چهره و سر و 
شــكلم را بيچاره تر از آنچه بود نشان دهم تا بلكه 

گروهبان راه حلى پيدا كند. كه كرد.
ـ نمى خواد قيافه آدم هاى به آخر خط رســيده 
رو بگيرى، تو بايد صاف برى پيش جناب سرهنگ 

آذرخش فرمانده محترم هنگ!»
سرى به خوشحالى و تشكر تكان دادم و به طرف 
دفتر جناب ســرهنگ به راه افتادم، كه گروهبان از 

پشت سر صدايم زد. 
ـ هى كجا؟

ـ فرموديد صاف برو دفتر جناب سرهنگ!
ـ چه بچه حرف شنويى. اوالً كه امروز تشريف 
ندارند، فردا تشريف مى آورند. در ثانى همين جورى 

كه نيست بايد وقت بگيرى!
وقت گرفتم، رفتم دفتر جناب سرهنگ، جنگ 
و مســئوليت عجيب پيرش كرده بود، با چشم هاى 
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متورم و ســرخ از كم خوابى، بــه گرمى تحويل ام 
گرفت، تا شــروع به تعريف كردم نگذاشــت ادامه 
بدهم، با لبخند محزونى گفت: «استوار ملكوتى رو 
خوب مى شناسم، يك نظامى متعهد و مؤمن و جان 

نثار!»
از جايم نيم خيز شدم و با خوشحالى پرسيدم: 

«كجا مى تونم ببينم شون؟»
جناب ســرهنگ مدتى ســكوت كرد و خيره 
نگاه ام كرد، اليه اى از تأسف و غم بر چهره و چشمان 
خسته و نجيبش نشست، دلم ريخت، ترس به جانم 

هجوم آورد، آرام و سنگين گفت:
ـ متأسفانه مجروح شــده، االن هم بستريه تو 

تهران!
طول كشــيد تا بپرسم: «حالشــون كه وخيم 

نيست خداى ناكرده؟»
ـ نه الحمداهللا بهترن!

ـ مى تونم برم مالقات؟
ـ بله چرا كه نه.

بعد برگه يادداشــتى از روى ميز برداشــت و 
معرفى نامه نوشــت برآيم و شفاهى هم آدرس داد، 
بعد به نشانه خداحافظى بلند شد و دست دراز كرد. 
بلند شــدم خواستم تشكر كنم كه يك دفعه بغض 
كردم. تا بجنبم اشــكم سرازير شد، ميز را دور زد، 
به نزديكم آمد و پيشانى ام را بوسيد و محكم گفت:

ـ شجاع باش پسرم. جنگه ديگه. استوار دالور 

ما رو ديدي سالم برسون.
اســتوار عباس ملكوتى در اتاقى در طبقه ســوم يك بيمارستان 
نظامى در شمال شهر تهران بسترى بود، نزديك غروب رسيدم، اطاق 
پنجره دولنگه اى داشــت با ميله هاى آهنى موازي! انگار به تن پنجره 

لباس زنداني پوشانده بودند! پنجره رو به غروب باز مي شد.»
داخل شدم سالم كردم.

خــداى من آن مرد دو مترى حاال شــده بود يك متر!  جنگ هر 
دو پايــش را گرفته بود، روى تخت نشســته و تكيه داده بود به ديوار 
و ملحفه ســفيدى را كشيده بود روى پاهاى نداشته اش. خدايا چقدر 
الغر شده بود. اما سبيل و چشم هايش همان بود، سبيل پرپشت بلند 
كه روى دهانش را پوشــانده بود و چشم هاى مشكى اى كه به شدت 
مهربان و انسانى بودند. تا تاريكى هوا برايش حرف زدم، از كوير گفتم 
از راهپيمايى از ماندن و مردن مردم در زير آفتاب و در دل ماســه با 
جگر هاى ســوخته از تشنگى، از ســيده زهرا كه شير دختر خطابش 

كرده بود گفتم و پرسيدم و گفتم و گفتم. پرسيدم و پرسيدم.
اما دريغ از يك كلمه پاســخ! دريغ از رنگ و زنگ آشنايى! هيچ، 

فقط سرش را به طرفين تكان مى داد كه يعنى به خاطر نمى آورم.
ماندن بى فايده بود. نااميدى مثل آوار يك مجتمع مسكوني بتوني 
روي ســرم هوار شد، به زور دســت دادم و با صداى خش برداشته از 

بغض و نااميدى گفتم: «خداحافظ». 
هيچ نگفت، راه افتادم به طرف در اتاق، دســتگيره را كه گرفتم، 

شنيدم كه گفت: «همه تن، چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم!»
برگشتم، روبه رويش روى صندلى كنار يخچال نشستم. 

گفت: «برق را روشن نكن!» 
نكردم.
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تاريكــي موج  در موج، از بيرون پنجــره، از الي ميله هاي موازي، 
هجــوم مي آورد به داخــل اتاق. حاال تاريكي مثــل يك موجود زنده 
مرموز بين من و استوار ملكوتي نشسته بود. درست نمي ديدمش. فقط 
سفيدي ملحفه بود و برق چشم هاي به غايت انساني اش كه دل شب و 
تاريكي را مي شكافت. با صداي تاب برداشته و اندوهي عميق و بي پايان 
گفت: «موقع برگشتن اول تو رو پيدا كردم، بيهوش و بي گوش افتاده 
بودي كنار تپه ماســه اي؛ با يك بچه مرده در بغل! به جوون هايي كه 
هنوز ِمق داشــتند گفتم به اين جوون عاشق پيشه كمك كنيد. چند 

صدمتر جلوتر اون شير دختر رو ديدم. گفتي اسمش چي بود؟»
ـ سيدخانم. سيده زهرا خانم.

ـ بله. بله. درســته. سالم بر فاطمه زهرا. وقتي رسيدم، تمام كرده 
بود. خيلي وقت بود. شهيد شده بود...

ســياهي چونان سيل، ســريع و توقف ناپذير به درون اتاق جريان 
داشت. سياهي ســرد بود. زخمه مي زد به سر و صورت و دست هايم. 
لبه هاي تاريكي در اطرافم به هم آمدند، چونان شــواليي ســنگين و 
خفه كننده در برم گرفتند. با ترس چشــم چرخاندم، خيره. چيزي در 
گوشه هاي تاريكي، در همان نزديكي ها بود كه من را به شدت به هول 

و هراس وصف ناپذير مي انداخت! 
احســاس مي كردم بر لبة دره اي عميق ايســتاده ام. دره اي كه ته 
نداشــت. انتهايش را ظلمت محض گرفته بود. زير پايم ســفت نبود، 
محكم نبود. سست بود. نرم بود. پر از سنگريزه هاي لغزان. براي سقوط 
نكردن در خودم مچاله شدم. زانوهايم را به طرف شكمم كشيدم. دره 

هزار ـ هزارپا عمق داشت. زير پايم آن به آن خالي مي شد. 
ـ «تا ما برسيم الشخورها چشم هاش رو درآورده بودند!...»

يك دفعه ياد اين شعر از فروغي افتادم: «نكنه يكي بياد چشماتو 

از من بگيره. ماهي دل بميره، دريا تو ماتم بگيره.»
ـ لب هاش رو خورده بودن! ...

خــداي مــن! يكدفعه زيــر پايم خالي شــد. 
چنگ زدم به دل ســياهي. به گوشه هاي تاريك تر 
و ترســناك ترش. چنگم اما خالــي ماند. چنان در 
خودم جمع و مچاله شدم كه اگر مادر بود و مي ديد 
مي گفت: «شــكل جنين شدي. مي خواي برگردي 

اين تو!»
و به شكمش اشــاره مي كرد. اي كاش مي شد! 

اي كاش مي شد!
ـ برق رو روشن نكن!

نكردم.
ـ همون جــا دفنش كرديم. در گوري عميق، تا 

پيكر پاكش گير الشخورها و شغال ها نيفته.
همة توان نداشــته ام را جمع كردم. با صدايي 
پر از خش و رگه و ترس، با صدايي كه براي خودم 
هم غريبه بود، پرسيدم: «نشاني، عالمتي، چيزي؟»

آخ لب پاييني ام به شــدت مي سوخت. چيزي 
مثل تاول از وسط لب پائينم بيرون زد و سرباز كرد. 
با سوزش وحشتناك. جريان مايعي گرم و چسبناك 
را روي چانه ام احســاس كــردم. با بدبختي، با كف 
دســت چپ لب و چانه ام را پاك كــردم و جلوي 
چشــم هايم گرفتم. تاريكي تاريك تر از آن بود كه 

ببينم.
ـ جوون كوير مدفن عاشقاي بي مزاره!
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بعــد صدايش از تيــزي و برندگي بغض ترك 
برداشت و با گريه بي صدا شكست. ادامه داد: «مثل 
جدش فاطمه زهرا غريب و مظلوم و بي نشان دفن 

شد. سالم بر زهراي اطهر، سالم بر مادر حسين.»
سقوط كرد به ته دره اي كه هزار ـ هزارپا عمق 

داشت و ده ها ـ ده ها متر تاريكي.
گفت: «برق را روشن نكن!»

مي خواســتم هم نمي توانســتم. داشتم جان 
مي كندم.1

1. بازنويسي آخر دي ماه 95 تهران
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معرفي كتاب
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جعفر رباني

تولستـويتولستـوي  
از نگاهي ديگراز نگاهي ديگر
نگاهي به تازه ترين اثر علي تاجديني

علی تاجدينی برای اهالی مســجد جواداالئمه(ع)، 
بی ادعايی  پژوهشگر  و  نويسنده  است.  آشنايی  چهرة 
که در عين خاموشــی، چند کار عميق پژوهشــی در 

کارنامه اش ثبت داده است. 
تازه ترين اثر وی، کتاب «تولستوی» توسط انتشارات 
سورة مهر (وابسته به حوزه هنری) منتشر شده است. 
جالب است بدانيد: اين اثر سترگ پژوهشی به سفارش 

زنده ياد اميرحسين فردی شکل گرفته است. 
زنده ياد اميرحسين فردی، عالقة خاصی به شخصيت 
تولستوی داشت و معتقد بود: شخصيت، منش و سبک 
ادبی آثار و سلوک فردی و اجتماعی تولستوی، دارای 

نکات آموزنده ای است.
آنچه در ادامه می  خوانيد، نگاهــی گذرا به اين اثر 
ارزشمند است که توســط جعفر ربانی نگاشته شده 

است.
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تولستوی
é نويسنده: علی تاجدينی

é ناشر: حوزه هنری (سورة  مهر)
é چاپ اول، ۱۳۹۴، ۶۳۶ ص

تولستوی زنده است. همچنان خوانده می شود، نوشته می شود، بر صحنه 
می آيد، نقد می شــود و در زندگی نســل ها ادامه می يابد. می توان گفت 
سيمای پيامبرانة اين نويسنده شهير روس در ايران کم شناخته نيست که 
نياز باشــد هر از چندی کتابي از او يا دربارة او منتشر شود؛ اما اين اتفاق 
می افتد و خود شاهدی بر استمرار حيات معنوی و تأثيرگذار اين نويسندة 

محبوب جهانيان است.
کتاب تولستوی، اثر علی تاجدينی تازه ترين کتاب دربارة تولستوی و به 
ظن قريب به يقين نخســتين اثر جامع و مفصل و مستقل يک نويسنده 
ايرانی اســت که در اين باره منتشر شده است و همين نکته است که بر 
اهميت و اصالت آن گواهی می دهد، نکته ای که نويســنده خود به آن در 
مقدمه کتاب اذعان كرده اســت: «مهم تريــن دليل نگارش کتاب حاضر 
فقدان متن تاريخی و در عين حال توصيفی- انتقادی از شخصيت، آثار و 
افکار تولستوی بود.» روشن است که انجام چنين کاری، يعنی پديدآوردن 
اثــری با نگاه جامع و نقادانه، که نمی تواند با توجه به مشــی و مشــرب 
خداپرستانة مشترک بين تولستوی و نويسنده، همدالنه نيز نباشد، کاری 
بسيار دشوار و نيازمند زمانی طوالنی بوده است. به ويژه، اگر توجه کنيم 
که اين کار نياز به اشــراف وسيع بر زندگی شــخصی تولستوی و آثار و 
تأليفات فراوان او داشــته که خود دريايــی از تجربه های متفاوت روحی 
متفاوت و حتی متضاد بوده است. به هر حال همت بلند نويسنده را بايد 
ســتود که با تن دادن به چنين کاری توانسته است اثری درخور و قابل 

تأمل به خوانندگان فارسی زبان آثار تولستوی عرضه نمايد.
کتاب تولستوی، مجموعًا شــامل چهار بخش و سيزده فصل است. در 
بخش اول به تفصيل، زندگی و شخصيت تولستوی مورد بحث و بررسی 
قرار می گيرد. بخش دوم فهرســت آثار و شرح تفصيلی آن هاست. برای 
مثال ذيــل معرفی رمان آناکارنينا، تاجدينــی در حدود ۲۵ صفحه را 
به خالصه داســتان و سپس ديدگاه ها و تجربه های تولستوی که در اين 
داستان بازتاب يافته اختصاص داده است، و به همين نحو در مورد ساير 

آثار او، جنگ و صلح، رســتاخيز، قزاق ها، حاجی مراد،  
هنر چيســت و... عمل نموده است. بخش سوم نيز به 
افکار و انديشه های تولستوی اختصاص دارد و نويسنده 
در پنــج فصل به ابعاد و زوايای گوناگون شــخصيت  
دينی، ادبی، هنری، فلسفی و روانی تولستوی پرداخته 
است، و باالخره بخش چهارم، در بيش از ۱۲۰ صفحه 
شامل فهرست آثار اين نويسنده و يا آنچه دربارة او، در 
زبان فارسی منتشر شده است می باشد با اين عناوين: 
کتاب ها، آثار ترجمه شده دربارة تولستوی، مقاالت و 
باالخره فيلم شناخت براساس سير تاريخی. همين جا 
اضافه کنم که براساس اين فهرست حداقل ۱۷۰ فيلم 
بر محور آثار تولســتوی و يا شــخصيت او در جهان 

كتاب تولستوى، 
اثر على تاجدينى 

تازه ترين كتاب 
دربارة تولستوى و به 

ظن قريب به يقين 
نخستين اثر جامع و 

مفصل و مستقل يك 
نويسنده ايرانى است 
كه در اين باره منتشر 

شده است
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ساخته شده است.
از اين مختصر که دربارة کتاب گفته شــد می توان 
دريافت که کتاب «تولســتوی» بيش از آن که شرح 
ديدگاه های يک داســتان نويس يــا اديب يا هنرمند 
دربارة تولستوی باشــد، ديدگاه يک نفر اهل فکر و 
انديشه است که به شهادت آثاری که تاکنون انتشار 
داده بيش از هر چيز با تفکر اسالمی و شخصيت هايی 
چون مولوی، عالمه طباطبايی، شهيد مطهری و امثال 
اينان دمخور بوده است. پس جای تعجب نيست اگر 
بگوييم مخاطبان خاص اثر تازة او نيز احتماًال افرادی 

از همين سنخ خواهند بود.
يعنی کســانی که بيش از آن که در آثار تولستوی 
جويای لذت هنری و ظرايف داستان پردازی باشند، 
تشنة دريافت حقايق معنوی در آثار او هستند. روشن 
است که نگاه به تولستوی از اين منظر، که تاجدينی 
او را يک «عالم ربانی» قلمداد می کند، بر ارزش کتاب 
تولستوی می افزايد و تولستوی را در جايگاهی برتر از 

پيش قرار می دهد.
آخرين سخنی که الزم است دربارة اين اثر ارزشمند 
گفته شود چند نکته فنی است. کتاب فاقد فهرست 
منابع اســت، فهرست اعالم نيز ندارد. در ميان منابع 
ذکر شــده نيز بعضی اطالعات ناقص (بدون ناشــر، 
بدون نام نويســنده، بدون تاريخ و...) ذکر شده است. 
بدون اينکه معلوم باشــد اين قصور از کتاب شناسی 

خود منبع است يا از نويسنده کتاب. 
اميد اســت اين موارد در چاپ بعدی کتاب اصالح 

شود.
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كسانى كه بيش 
از آن كه در آثار 

تولستوى جوياى 
لذت هنرى و ظرايف 

داستان پردازى 
باشند، تشنة دريافت 
حقايق معنوى در آثار 

او هستند
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جشنوارة پانزدهم
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بيژن قفقازي زاده

جشنـواره ايجشنـواره اي
 در خانة خدا در خانة خدا

گزارشي از آيين پاياني جشنوارة پانزدهم

آيين پايانى پانزدهمين دورة جايزه كتاب سال شهيد حبيب 
غنى پور در تاريخ 17 اسفند 1394 در مسجد جواداالئمه(ع) تهران 
با حضور نويســندگان و اهالى قلم و انديشه برگزار شد. در اين 
مراسم از نويســندگانى كه در خلق آثار برتر ادبى در سال 1393 
در حوزة داســتان تأليفي در بخش هاى كــودك، نوجوان، رمان 
انقالب اســالمى و دفاع مقدس و رمان آزاد موفق بودند، با حضور 
خانواده هاى شهدا و چهره هاي فرهنگي و ادبي تجليل و تقدير شد.
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تکریم ساحت مقدس
آغــاز اين برنامه با نكوداشــت اميرحســين فردى همــراه بود؛ 
نويســنده اى كه بنيانگذار كتاب سال شهيد حبيب غنى پور بود و رد 
انديشه هايش در پهنة بخشي از ادبيات ايران مى درخشد. نام زنده ياد 
فرج اله سلحشــور نيز كــه از هنرمندان مســجد جواداالئمه(ع) بود، 

زينت بخش اين محفل ادبى شد.
بعــد از اداى احتــرام بــه اين هنرمندان برخاســته از مســجد 
جواداالئمه(ع)، بخشــى از انديشــه هاى اميرحســين فردى در قالب 
نمايش فيلمى كوتاه از ســخنرانى وى براى حاضران پخش شد و بعد 
از آن، آخرين كتاب گلعلى بابايى به مخاطبان معرفى شد. «قلمى به 

رنگ خاك» كه سرگذشت شهيد حبيب غنى پور را روايت مى كند.

نویسندة خاطرات
گلعلــى بابايى به مناســبت معرفى اين كتاب، ســخنانى را بيان 
كرد. وى با يادي از شهداى مسجد جواداالئمه(ع)، گفت: «تعدادي از 
كتاب هايى كه در جشــنوارة كتاب سال شهيد حبيب غنى پور مطرح 

مى شــود و مورد داورى قرار مى گيرد، درخصوص 
زندگى شهداســت. من هــم توفيق يافتــم تا در 
جريان نگارش زندگى نامة شــهيد غنى پور، به روند 
شــكل گيرى مســجد جواداالئمه(ع) در دوره هاى 
مختلف آن بپــردازم و در كتــاب «قلمى به رنگ 
خاك» تا حدودى به مســجد در برهه هاى زمانى 

مختلف آن اشاره كنم.»
وى افزود: «جنگ يك مقولة عام است و نوشتن 
در هر يك از زيرمجموعه هاى عام، هويت مشخص 
خــودش را دارد. مســتندنگارى جنگ مانند خود 
واژة جنگ، يك عبارت كلى است. وقتى مى گوييم 
مســتندنگارى جنگ، يعنى اينكــه پژوهش هايى 
دربارة جنــگ انجام شــود؛ مثًال به دنبــال بيان 
تحوالت حوزة نظامى در محل وقوع جنگ هستيم 
يا ثبت مبتنى بر اسناد و مدارك دست اول كارنامه 
عملياتى نيروهاى سه گانه زمينى، دريايى و هوايى 

ارتش و سپاه.»
بابايى ادامــه داد: «آيا پژوهش در نگارش يك 
اثر مســتند، هدفش معطوف به يك نقطه جنگ؛ 
فى المثل اســتان كردستان يا حتى در خود تهران 
اســت، يا هدف اصناف و اشخاص درگير در جنگ 
هستند، مثل جامعة پزشكان و پرستاران، بازاريان، 
رانندگان، دانشــجويان و اســاتيد، دانش آموزان يا 

گروه هاى رزمى از يك دسته و گروهان.»
وى افزود: «يا هدف پژوهشــگر و نويســندة 

يي
 بابا

لي
گلع

گلعلي بابايي: جنگ 
يك مقولة عام است 
و نوشتن در هر يك 
از زيرمجموعه هاى 

عام، هويت مشخص 
خودش را دارد
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ادبيات مستند جنگ، نگارش خاطرات شفاهى يا 
سرگذشــت نامه فرماندهان و چهره هاى درگير در 
نبرد است؛ يا خاطرات بسيجيان و سربازان حاضر 
در جنگ. حتى خاطرات شفاهى و سرگذشت نامة 
يــك دختــر آوارة جنگى و خانمى كــه در بطن 
جنگ به اســارت دشــمن درآمده اند، نمونه هاى 
مســتندنگارى جنــگ هســتند كــه كتاب هاى 
ارزشمند بسيارى در هر يك از اين حوزه ها منتشر 

شده است.»
اين نويســنده كتاب هاى حــوزة ادبيات دفاع 
مقدس، ســپس بــا بيــان اينكه هر يــك از اين 
زيرگروه هاى متنوع، خود در حكم شاخه هاى تناور 
روييده بــر درخت ادبيات جنگ هســتند، گفت: 
«هنگامى كه به تقاضاى بسيج واحد نشر هنرمندان 
مأموريت نگارش زندگى نامه مستند شهيد غنى پور 
را يافتم، با اين قصد كه قرار است زندگى يك شهيد 
كه دوســت و بچه محلى باصفا براى من بود، آن را 

پذيرفتم.» 
گلعلى بابايى ادامه داد: «حبيب عزيز ما، صرفاً 
كسى نبود در ميان ما در روزهاى جنگ و نامى در 
ميان نام هاى پرشمار افراد حاضر در جنگ. حبيب 
كســى بود كه در محلة ما نفس مى كشيد و دوران 
نوجوانى را در همين محله بازى مى كرد. حبيب از 
همان دوران كودكى روزگارش را در مسجد همين 
محله، يعنى مسجد جواداالئمه(ع) گذراند. او مكّبر 

نمازهاى جماعت به امامت حاج آقا مطلبى بود. در دوره اى هم هر چند 
در مرز برزخى نوجوانى و جوانى قرار داشت؛ اما برادر دانا و بزرگ تر ما 

بود كه هدايتمان مى كرد.»
نويســندة «قلمى به رنگ خاك» در بخش ديگرى از ســخنانش 
اظهار كرد: «حبيب همراه با اميرحســين فردى، كتابخانه مســجد را 
رونق دادند. وى مديران مدرسه شــهيد چمران را شيفتة خود كرده 
بود. در دفترچه هايى كوچك، جريان ها و خاطرات جنگ را در معدود 
دقايق اســتراحت در چادرها و ســنگرهاى جبهه مى نوشت. حال در 
توصيف شخصيت چنين انســان وارسته اى، مانده بودم كه چطور بار 

اين امانت سنگين را به مقصد برسانم.»
وى همچنيــن بــا بيان برخــى از تجربياتش در نــگارش كتاب 
مســتندنگارانه «قلمى به رنگ خاك» گفت: «براى نگارش اين كتاب 
نقشة راهى تعريف كردم كه از اين قرار بود: تولد حبيب و شرح دوران 
كودكى در محلة سيزده مترى حاجيان، ساخت مسجد جواداالئمه(ع) 
و نقش پدر حبيب در ســاخت اين مسجد، راه اندازى كتابخانه مسجد 
جواداالئمه(ع)، فعاليت در عرصه هاى فرهنگى مسجد اعم از اردوهاى 
جهادى و فرهنگى، برگزارى جلسات قصه نويسى و قصه خوانى و اجراى 
نمايشــنامه و حضور در گروه سرود، معلمى در يكى از مدارس جنوب 
شــهر تهران، آشنايى با نويســندگان، همراهى با مجله هاى «كيهان 
بچه ها» و «مجالت رشد»، حضور در بسيج در قامت يك رزمنده همراه 
با رزمندگان لشــكر 27 حضرت رسول(ص) به خصوص گردان مالك 
اشــتر و ثبت لحظه به لحظة وقايــع در دفترچه خاطرات و گردآورى 

اسناد و مدارك مكتوب و گردآورى آلبوم تصاوير.»
بابايى در ادامه گفت: «البته در جريان نگارش اين كتاب و استفاده 
از خاطرات مكتوب حبيب در جنگ، اين خاطرات با اسناد و مداركى 



13كتاب حبيب203

از جريان هاى جنگ و همچنين خاطرات ديگر رزمندگان و بسيجيان، 
تطبيق داده شــد تــا اين بخش از زندگى نامه به صــورت جذاب تر به 
خواننده عرضه شــود. از جمله خاطرات عمليات كربالى 5 در دشت 
مرزى شلمچه. با اين حال نمى توانم ادعا كنم كه به همة اين ده فراز به 
خوبى پرداخته ام؛ اما آنچه در اين كتاب آمده، عرض ارادت به حبيب 
غنى پور و بيش از يكصد شــهيد اين مسجد است كه نام بيشتر آن ها 

زينت بخش صفحات كتاب مى باشد.»
بابايى كه در پروندة ادبى خود براى نوشــتن مستندهاى پرشمار 
در حوزة ادبيات دفاع مقدس و مســتندنگارى از زندگي نامه شهيدان 

سال هاى دفاع، جوايز ادبى بسيارى را دريافت كرده 
است، ورود در عرصة نوشتن زندگى نامه شهيدان را 
سهل و آســان ناميد و بالفاصله تأكيد كرد: «اما با 
انجام اين كار مهم مى بينيم كه «افتاد مشكل ها». 
خروج از ايــن عرصه با ارائه اثــرى آبرومندانه اگر 
نگوييم محال اســت؛ حداقل كارى اســت بسيار 
مشكل. چرا كه به استناد آياتى از قرآن، زندة واقعى 
و صاحبان حيات طيبه در دو عالم، همان شهيدان 

هستند.»
ســخنان گلعلى بابايى در اين مراسم، اين گونه 
پايان يافت: «مسجد جواداالئمه(ع) كه مقام معظم 
رهبرى (مدظله العالى) در پيام خود به مناســبت 
درگذشــت اميرحســين فردى از آن به عنوان يك 
جريان فرهنگى ياد كردند، محل نخستين فعاليت 
فرهنگى و هنرى افــرادى همچون زنده ياد فرج اله 
سلحشــور، محمد تخت كشــيان، بهزاد بهزادپور، 
مهرداد غفارزاده، حبيب والى نژاد، حســين يارى، 
اصغر نقى زاده و... اســت كه در تدوين و بازيگرى و 
كارگردانى و تهيه كنندگى و فيلمنامه نويسى سينما 
و تلويزيون، خالق آثارى به ياد ماندنى و ارزشــمند 

بوده اند.»

افتخار بزرگ 
نكوداشــت فرج اله سلحشــور و گرامى داشت 
حبيب والى نژاد، بخش ديگرى از اين مراســم بود 

ژاد
ي ن

 وال
ب
حبي
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كــه با نمايش فيلمى كه در آن از مداحى زنده ياد 
فرج اله سلحشــور، بازيگر ســينما و تلويزيون در 
ســال هاى دفاع مقدس استفاده شــده بود، آغاز 
شــد. با اتمام اين فيلم از خانوادة زنده ياد فرج اله 
سلحشور و همچنين حبيب والى نژاد، تهيه كننده 
فيلم تحسين شــدة «ايســتاده در غبار» تقدير و 
تجليل به عمل آمد. پيش كســوتان و نمايندگان 
هيئت امناى مســجد از طرف مردم، اين تجليل 

را انجام دادند.
حبيب والى نژاد پس از دريافت لوح تقدير خود، 
با بيان ســخنانى، ضمن گفتن اينكه دريافت اين 
لوح از مسجد جواداالئمه(ع) افتخارى بزرگ براى 
من است، اظهار كرد: «آموخته هاى من از اساتيدى 
همچون مرحوم سلحشــور و مرحــوم فردى بوده 

است.»
وى در ادامه با تأكيدى دوباره بر گرفتن تأييديه 
از نمازگزاران مسجد جواداالئمه(ع)، آن را يكى از 
بهترين جوايز خود دانســت كــه در طول فعاليت 

فرهنگى و هنرى خود آن ها را دريافت كرده است.

تأیید استاد توسط شاگرد
اصغر نقى زاده، بازيگر سينما و تلويزيون هم كه يكى از هنرمندان 
پرورش يافته در مســجد جواداالئمه(ع) است، در سخنان كوتاه خود 
در ايــن آيين، به بيان برخى همكارى هاى خود با فرج اله سلحشــور 
پرداخت. وى گفت: «در ابتداى انقالب در حوزه هنرى در كالس هاى 
بازيگرى مرحوم سلحشور شركت كردم كه تكنيك هاى حس گيرى را 
به ما آموزش مى داد. ايشان در همان ايام هم گرايش هاى مذهبى اش 
نمود داشت و عالقه به اين داشت كه در سخنانش از روايت و احاديث 

و قرآن استفاده كند.»
وى تأكيد كرد: «مرحوم سلحشــور بعد از مدتى دوبلور شد و بعد 
سراغ فيلمسازى رفت. از اول هم به دنبال ساخت كارهاى قرآنى بود. 
معتقد بود كه اگر بتوانيم مســايل مذهبى و احاديث و آيات قرآن را 
توسط فيلم و تئاتر منتقل كنيم، فعاليت هاى ما به ثمر خواهد نشست. 
همان ايام در فيلــم «توبه نصوح» بازى كرد. شــيوة كار بازيگرى او 
تئاترى بــود. او در اين فيلم به دليل اعتقادات مذهبى، از تمام وجود 
خود بنا مى گذاشــت. بعد خودش كارگردان شد؛ البته نه با اين نيت 
كه فيلمش بفروشد و سود ببرد. تا اينكه يوسف پيامبر(ع) را ساخت.»

نقى زاده در تأكيدى دوباره گفت: «در تمام دورة ســاخت سريال 
يوسف پيامبر(ع)، ســخت گيرى خاصى داشت تا حس قرآنى در اين 
سريال موج بزند. به همين دليل بعدها ديديم در داخل كشور و حتى 
خارج از ايران و در كشــورهاى عربى و مصر هم با اســتقبال بسيارى 

مواجه شد.»
اين بازيگر و هنرپيشــه ســينماى دفاع مقدس در بخش پايانى 
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ســخنانش گفت: «مرحوم فرج اله سلحشــور تربيت شــدة مســجد 
جواداالئمه(ع) بود؛ مانند شــهيد حبيب غنى پور. يادم نمى رود كه با 
حبيب، به جبهه ها اعزام شديم؛ اما او شهيد شد و به سعادت رسيد.»

داوری در کنار حبیب
پس از آن بود كه محمد ناصرى، دبير پانزدهمين جايزة كتاب سال 
شــهيد حبيب غنى پور با حضور در جايگاه سخنرانى، با اداى احترام 
به روح حجت االســالم مطلبى، امام جماعت مســجد جواداالئمه(ع) 
در دورانى كه بزرگان فرهنگ و هنر انقالبى در اين مســجد پرورش 
يافتند، فرج اله سلحشور و اميرحسين فردى، شهيد حبيب غنى پور و 

ديگر شهداى اين مسجد، گفت: «مرحوم سلحشور 
در اين مســجد و قبل از انقالب معلم قرآن و مربى 
سرود و تئاتر و از بانيان سينماى بعد از انقالب بود. 
او همكالس دوران دبيرستان اميرحسين فردى بود 

كه هر دو دغدغه قصه داشتند.»
وى افــزود: «بعد از رحلت اميرحســين فردى، 
چند نوبت با فرج اله سلحشــور صحبت داشــتم. او 
هميشــه دغدغه قصه هاى قرآنى داشت. اميدواريم 
كسانى پيدا شــوند و در حوزة قصه هاى قرآنى كار 
ارزشمند سلحشور را ادامه دهند. البته اين را هم بايد 
تأكيد كنم كه حبيب غنى پور هم هميشه يك پاى 
فعاليت هاى فرهنگى در مسجد جواداالئمه (ع) بود.»

وى ســپس با تشــريح روند برگزارى جشنوارة 
كتاب سال شهيد حبيب غنى پور، گفت: «دوستانى 
كه از اعضاى مسجد جواداالئمه(ع) هستند، كتاب ها 
را در بخش هــاى مختلف جشــنواره گــردآورى و 
غربالگرى و بعد شروع به مطالعه و انتخاب مى كنند.»
ناصرى با بيان اينكه تمامى ناشران و نويسندگان 
و عالقه مندان به شــركت در اين جايزه، مى توانند 
كتاب هاى خــود را به دبيرخانه جايزه بفرســتند، 
گفــت: «اين جايزه در ســال هاى اخيــر داورى را 
دعوت نمى كند؛ زيرا اعضاى مسجد كه از دوستان 
و همفكران حبيب بودند، اين كار را انجام مى دهند. 
همچنين بايد از داوران جشــنواره شهيد غنى پور و 
همه اعضاى حلقة نويسندگان دوشنبه هاى مسجد 

اده
ي ز

ر نق
صغ

ا

اصغر نقى زاده، بازيگر 
سينما و تلويزيون هم 
كه يكى از هنرمندان 

پرورش يافته در 
مسجد جواداالئمه(ع) 

است، در سخنان 
كوتاه خود در اين 

آيين، به بيان برخى 
همكارى هاى خود 

با فرج اله سلحشور 
پرداخت
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جواداالئمــه(ع) كــه اين آثــار را داورى مى كنند، 
قدردانى كنيم.»

دبير جايزة كتاب سال شهيد غنى پور در ادامة 
ســخنانش با اشــاره به دهقان و نادرى، دو تن از 
داوران اين جايزه، گفت: «نادرى، نويسندة ادبيات 
كودك و نوجوان اســت كه كتاب هاى بسيارى در 
حوزة ادبيات دينى كودك نوشــته است. همچنين 
در معرفى كسى كه جهان را با ادبيات دفاع مقدس 
ما آشــنا كرد، بايد از احمــد دهقان نام ببريم؛ زيرا 
نخســتين اثر در حوزة ادبيات دفاع مقدس كه به 
زبان انگليســي ترجمه شــد، اثر وى اســت. رمان 
«دشتبان» كه چاپ شد، به آموزش وپرورش اعالم 
كرديــم كه اگر مى خواهيد روحيه دفاع از كشــور 
به درســتى اتفاق بيفتد، اين كتاب احمد دهقان را 

آموزش دهيد.» 
وى افزود: «اين بزرگان، تنها دو تن از داوران اين 
جايزه هســتند كه در اين مسجد رشد يافته اند و به 
فعاليت خود ادامه مى دهند. به همين دليل، داوران 
جشنواره شهيد غنى پور حواسشان به اين جمع است 
كه حبيب، در اين مســجد حضور دارد. جشــنواره 
هميشــه از افراط و تفريط به دور بوده و گروه هاى 
هنرى در اين مسجد با احترام متقابل كار كرده اند.»

ناصرى همچنين با تأكيد بر اينكه جشــنوارة 
كتاب سال شهيد حبيب غنى پور، جشنواره اى براى 
داستان و همه مؤلفه هاى داستانى در آن مهم است، 

ادامه داد: «اميرحســين فردى هم معتقد بود كه در اين جشــنواره، 
داستان بررسى مى شود.»

وى افزود: «در سال هاى گذشته هم كتاب هايى كه در جشنواره هاى 
ديگر به نامزدى رسيدند، در اين جايزه هم به جهت مضمون و محتوا 
انتخاب شدند. بنابراين مضمون آثار براى داوران جايزة شهيد غنى پور 
مهــم بوده اســت. امروز هم به اين نتيجه رســيده ايم كــه مرامنامة 
نانوشــته بين خودمان را ثبت كنيم تــا در آينده كه نيروهاى جديد 
مى آيند، بدانند در معرفى كتاب هاى مختلف به عنوان آثار تقديرى، به 
نام نويسنده و گرايش سياســى وى كارى نداريم و تنها اثر را داورى 
مى كنيــم. پس در اين جايزه اثر خوانده مى شــود و داورى و قضاوت 

مى شود و به سليقة داوران مسجد جواداالئمه(ع) برگزيده مى شود.»
دبير جايزة كتاب سال شهيد حبيب غنى پور همچنين اظهار كرد: 
«روال ما يك برگزيده و يك تقديرى حوزة ادبيات داستانى تأليفى در 
ايران در حوزه هاى كودك، نوجوان، رمان با موضوع انقالب اســالمى 
و ادبيات دفاع مقدس و همچنين موضوع آزاد اســت و بر اين اساس، 
انتخاب هاى خود را بيان مى كنيم و معتقديم كتاب خوب بايد خوانده 
شــود و در مســاجد و مدارس و كتابخانه ها در دسترس مردم باشد و 

متوليان فرهنگى بايد در اين باره اقدامات الزم را انجام دهند.»

اهدای جوایز
بخش پايانى اين مراسم، اعالم آثار و نويسندگان برتر پانزدهمين 
جايزة كتاب سال شهيد حبيب غنى پور بود. جوايز نيز به دست خانواده 

شهدا به خالقان آثار برگزيده و شايسته تقدير اهدا شد.
بر اين اساس و در بخش كودك، پدران شهيد فرهاد قره چه داغى، 
شهيد محمدحســن شهســوارى، شــهيد مهرداد رحيمى و شهيد 
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جهانشــيرى، و همچنين مهدى قزلى، مديرعامل بنياد شعر و ادبيات 
داستانى ايرانيان، محمد ناصرى، دبير جايزة كتاب سال شهيد غنى پور 
و محسن مؤمنى شــريف، رئيس حوزه هنرى جوايز را تقديم كردند. 
جايزة اثر تقديرى بخش كودك شامل نشان زرين حبيب و لوح تقدير 
را به ِكلِر ژوبرت، نويســنده مسلمان فرانسوى مقيم ايران براى كتاب 
«واى نه» از انتشارات كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان و الهام 
مزارعى براى كتاب «دختر كوچولو و فرمانده ســيبيلو» از نشــر افق، 

اهدا كردند.
كلر ژوبــرت و الهام مزارعــى پس از دريافــت جوايز خود، ضمن 
قدردانى از برگزاركنندگان جايزة ادبى شهيد غنى پور، برگزيده شدن در 

جشنواره اى مردمى را افتخارى بزرگ براى هر نويسنده اى دانستند.
همچنين در بخش نوجوان، يك اثر به عنوان كتاب ســال انتخاب 
شــد و طى آن تنديس جشــنواره، نشــان زرين حبيب و لوح تقدير 
اعطا شد به كتاب «بچه هاى كشتى رافائل» اثر محمدرضا مرزوقى از 

انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.
مرزوقى پس از دريافت اين جايزة ارزشــمند خــود، اظهار كرد: 

«ســعى من اين بوده تا كتابى كه مى نويسم مردم 
بخوانند و حاال كه كتابم در اين جشــنوارة مردمى 

جايزه برده است، به هدف خودم رسيده ام.»
و ادامة ســخنان كوتاه مرزوقى كه تشــويق و 
واكنش مثبت حاضران در مراســم را در پى داشت: 
«كتاب را به مادرم تقديم كرده بودم و حاال براى آنكه 
توازن را ايجاد كنم، جايزه را به پدرم تقديم مى كنم.»

در ادامــة اهداى جوايز پانزدهمين جشــنواره 
كتاب سال شهيد حبيب غنى پور، پدر شهيد حسن 
جعفربيگلو و پدر شهيد بازبندى و همچنين مجتبى 
رحماندوست در كنار قزلى و ناصرى و مؤمنى شريف، 
جوايز بخش رمان با موضوع انقالب و دفاع مقدس و 
موضوع آزاد را اهدا كردند. بر اين اساس و در بخش 
رمان انقالب و دفاع مقدس، نشــان زرين حبيب و 
لوح تقدير به كتاب «خط تماس» نوشتة محمدرضا 
بايرامى از نشر فاتحان به عنوان اثر برگزيده اهدا شد.

بايرامى هم بعــد از دريافت جايزه خود گفت: 
«به دليــل اينكه در شهرســتان زندگــى مى كنم، 
اولين بار است كه بعد از درگذشت اميرحسين فردى 
در اين مسجد حاضر مى شوم. اميدوارم روح فردى 

عزيز ما، هميشه در آرامش باشد.»
همچنيــن جايزة ســال جشــنواره در بخش 
رمان آزاد، شــامل تنديس جشــنواره، نشان زرين 
حبيب و لوح تقدير به كتاب «خنده زار» اثر محمد 

محمودى نورآبادى از انتشارت سوره مهر رسيد.

كلر ژوبرت و الهام 
مزارعى پس از 

دريافت جوايز خود، 
ضمن قدردانى از 

برگزاركنندگان جايزة 
ادبى شهيد غنى پور، 

برگزيده شدن در 
جشنواره اى مردمى 

را افتخارى بزرگ 
براى هر نويسنده اى 

خطاب كردند
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محمودى نورآبادى در ســخنان خود پس از دريافت جايزه، گفت: 
«من دلم براى زنده ياد اميرحسين فردى گرفته است. بسيار خوشحالم 
كه امشــب در مسجدى نماز خواندم كه فردى و سلحشور در آن نماز 
خوانده اند و تنفس كرده اند. از برگزاركنندگان اين جايزه هم تشــكر 
مى كنم كه راه امير ادبيات انقالب، اميرحسين فردى را ادامه مى دهد.»
وى افزود: «خداوند به خانوادة ما توفيق داد تا در دو برهه، يك بار 
در دفاع مقدس و ديگرى در 16 آذر 1394 دو شــهيد در راه اسالم و 
انقالب اعطا كنيم. مرگ اميرحسين فردى براى من مانند شهادت دو 
برادرم، دردناك و شايد دردناك تر بود. البته امير از نظر من نمرد، بلكه 

خون دل خورد تا شهيد شد. روحش شاد باشد!»
پــس از آن بود كــه رياضى و انهارى، دامادهاى خانوادة شــهيد 
غنى پور به جمع جايزه دهندگان اضافه شــدند و جايزة بخش رمان با 
موضــوع آزاد را اهدا كردند. در اين بخش، نشــان زرين حبيب و لوح 
تقدير به كتاب «ُدزده كشــى» نوشتة فريبا منتظر ظهور از انتشارات 

كتابسراى تنديس به عنوان اثر تقديرى رسيد.
منتظر ظهور بعد از گرفتن اين جايزه با سپاس از كسانى كه كتاب 
او را خوانده اند، گرفتن اين جايزه را افتخارى براى خود دانست و براى 

گسترش صلح آرزو و تأكيد كرد كه ادبيات مى تواند 
به صلح كمك كند.

و در پايــان، تنديس جشــنواره، نشــان زرين 
حبيب و لوح تقدير به كتاب «پنجشنبه فيروزه اى» 
اثر سارا عرفانى از نشر نيستان به عنوان كتاب سال 

اين بخش اهدا شد.
عرفانى هم با بيان اينكه در 17 اســفند ســال 
1393 كتاب «پنجشنبه فيروزه اى» رونمايى شد و 
درست بعد از يك سال و سه بار تجديد چاپ در 17 
اسفند 1394 جايزه كتاب سال جايزة ادبى شهيد 
حبيــب غنى پور را دريافت كــرد، گفت: «افتخارم 
هست كه جايزه را از مسجد و به نام حبيب دريافت 
كردم تا هميشــه در خاطرم باشــد كه من از ديار 

حبيبم نه از بالد غريب.»
جوايز كه اهدا شــد، مراسم به پايان رسيد؛ اما 
اين پايان، خود آغازى براى دورة شانزدهم جشنواره 

خواهد بود.
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پيش از مراسم از نگاه دوربيناز نگاه دوربين
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شب مراسم
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پس از مراسم
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دی. ی آ و  ت   ذ ی  باید از  جنپ روز 
ی.  ذا ی  ف   و باید پا را آن  اصال ً 
ی... با ف  آن 
ت! ه  دل ما جاری ا یادت ھ
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ی پور ید   واره  ن  شان زر
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آيين پاياني جشنوار ة پانزدهم، شبستان مسجد جواداالئمه (ع)، اسفند 1394



w w w . h a b i b g h a n i p o o r . i r

پور غنى  حبيب  شهيد  ــال  س كتاب  جشنوارة   شانزدهمين 


