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شهادت سبب جدايى حبيب غنى پور، حسن جعفر بيگلو و رضا كيانى از جمع ما شد.بعضى 
ــنبه هاى قصه خوانى و نقد داستان شوراى نويسندگان  ــات دوش ها نيز بنا به داليلى از جلس
مسجد جواد االئمه (ع) دور ماندند.پس از آن، در سال 1375 به تصميم شوراى نويسندگان، 
ــنوارة ادبى انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غنى پور برگزار شد. جشنواره اى با گرايش  جش
و نگاه دينى و انقالبى و تفكرى نورانى كه تيره گى ها را برنمى تابد و آرزومند صداقت ذهن 

و زبان داستان نويسان متعهد و مسئول ماست.
ــفند ماه، نگاه بسيارى از محافل ادبى و نويسندگان معطوف كتاب سال حبيب  ــال اس هر س
ــنواره اى كه حبيب عام و خاص بودن وبالندگى اش حاصل توجه به شهدا و امام  ــت. جش اس

شهداست.
ــم پايانى نهمين جشنواره در سالن مهر حورة هنرى،كارى  ــتانة برگزارى مراس اينك در آس
ــگاه آغاز شده و اتمام داورى ها پايان بخش آن  ــترگ كه مقدماتش با تهية كتاب از نمايش س

است.
امسال با راه اندازى پايگاه اينترنتى حبيب غنى پور تازه ترين اخبار جشنواره  در نشانى:

قابل ديدار است.
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1617 اشاره 
ــرد و تحويل مخاطب مي داد.  ــت كه با آن تاريخ را تر و تازه مي ك ــبكي داش مرحوم علي حاتمي س
ــت و موبه مو مي آورد اما شخصيت ها و  ــكلت يك واقعه يا دورة تاريخي را بي كم  و كاس او اصل و اس
اتفاقات فرعي كه براي آن ها پيش مي آمد حاصل ذهن داستان پرداز و هنرمند او بودند. شيوه او در 
ــت كه پايبندنبودن او به جزء به جزء تاريخ را گناهي نابخشودني مي دانستند. اما  آغاز مخالفاني داش
ــيوه مي توان تاريخ را در ذهن ها ثبت و  ــت زماني كوتاه دريافتند كه با اين ش همان ها پس از گذش

ضبط كرد و اصل آن را در حافظه بلندمدت مردم تثبيت كرد.
ــبيه آثار مرحوم حاتمي است (كه به گمانم عمدي  ــيوه روايت تاريخ بسيار ش ــاكري هم در ش كتاب انجمن مخفي احمد ش

نبوده است).
ــخصيت هايي كه مي توانند بيشترين  ــت و ش ــته گزينش و انتخاب كرده اس ــروطه را كه نياز داش او بخش هايي از تاريخ مش
كاربرد را در پيشبرد ماجرا داشته باشند، برگزيده است، تا آن ها را درگير ماجراهاي فرعي تخيلي كند و با اين تمهيد، بخشي 

واقعي از تاريخ را با نگاهي ديگر، به تصوير بكشد.
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دربارة كتاب
فضاي اين كتاب به لحاظ زماني اواخر دوره قاجار و محل 
ــت و اغلب رويدادها در  ــوع حوادث آن تهران قديم اس وق
ــه علميه اي در تهران قديم روي مي دهند. داستان  مدرس
اين كتاب به طور موازي سه روايت را دنبال مي كند و اين 

سه روايت به سه مقطع تاريخي متفاوت برمي گردند.
ــخصيت اصلي رمان طبيب از فرنگ برگشته اي است  ش
ــود. در آنجا در  ــه علميه مي ش كه با توصيه اي وارد مدرس
جريان وقف نامه اي قرار مي گيرد كه حوادثش در دو مقطع 
ــورا و مقطع ديگري با  ــال 61 هـ. و وقايع عاش تاريخي س

فاصله 200 تا 300 سال از آن جريان اتفاق مي افتد.
ــروطه است. چون  موضوع محوري رمان هم تبعات مش
طبق گفته شيخ فضل اهللا نوري كه مشروطه بايد مشروعه 
ــروطه، نگاهي است كه از  ــد، نگاه رمان به مقوله مش باش

درون حوزه هاي علميه مي گذرد.
ــت كه  ــي هنرمندانه از تاريخ اس ــن مخفي، روايت انجم
ــازي هاي ناب، مربوط به آخرين  نويسنده در آن با فضاس
ماه هاي سلطنت احمد شاه قاجار، نهضت مشروطه و وقايع 
عاشوراي حسيني توانسته است زواياي پنهاني از گذشته 

را از دريچه اي ديگر به مخاطب نشان دهد. 
اين كتاب مورد توجه منتقدان و اهالي فرهنگ و هنر قرار 
ــت عنوان رمان برگزيده پنجمين جشنواره  گرفت و توانس
ــنواره شهيد غني پور، رمان  قلم زرين، رمان برگزيده جش
ــنواره ادبي فردا و برخي جشنواره هاي ديگر  برگزيده جش

را به خود اختصاص دهد. 
ــاكري براي اين رمان 455 صفحه اي چهار سال وقت  ش
ــناد  ــت آخر آن را براي چاپ به مركز اس ــت و دس گذاش

انقالب اسالمي سپرد.
ــي اگرچه با قيمت 3300 تومان  چاپ اول انجمن مخف

عرضه شد و بنا بر آمار به عنوان ارزان ترين كتاب شناخته 
ــد اما چندان مورد توجه عامه مردم قرار نگرفت. برخي  ش
منتقدان اعتقاد دارند كتاب شاكري به اندازه اي هنرمندانه 
نوشته شده است كه شايد اگر از سنگيني زبان آن اندكي 
ــاده تر براي روايتش برگزيده  ــد و زباني س ــته مي ش كاس
مي شد مي توانست عالوه بر آنكه مورد توجه منتقدان قرار 

گيرد، در قفسه كتابخانه عامه مردم هم جا خوش كند.
 

دربارة نويسنده
ــاكري متولد 1353 تهران است و  ــايد اينكه احمد ش ش
ــرزمين پدري، باران نيمروز، عريان در برابر باد، بازتاب،  س
نفس، مردارخوار و برخي آثار ديگر را نوشته است چندان 

براي خواندن كتاب انجمن مخفي مهم نباشد.
ــنواره هاي دفاع  ــتن اينكه شاكري داور جش شايد دانس
ــهيد غني پور و... بوده است، چند  ــال، ش مقدس، كتاب س
دوره داستان نويسي تدريس كرده است، عضو انجمن قلم، 
ــتاني بسيج و شوراي سردبيري  شوراي عالي ادبيات داس
ــواردي از اين  ــت و م ــتاني بوده اس ــه ادبيات داس ماهنام
ــا از خواندن انجمن  ــه لذت بردن م ــت، هيچ كمكي ب دس

مخفي نكند.
ــادات و عقايد  ــنده و اعتق ــات نويس ــتن ذهني اما دانس
ــدن اثر بي تأثير  ــاليقش بي گمان در بهتر خوانده ش و س

نيست.
 

عقايد نويسنده:
ــنده در داستانش به دنبال قصه گويي است.  ـ يك نويس
ــت. فكر نو هم در فضا،  قصه هم نيازمند ايده و فكر نو اس

جغرافيا و آدم هاي نو مي تواند به ظهور برسد.
ــتوار است كه اين  ــور ما بر پايه هايي اس ـ ادبيات در كش

پايه ها لزوماً نتايج منطقي و صحيح ادبيات را به نويسنده 
ــي در آن دخيل  ــي عوامل غير ادب ــان نمي دهند، يعن نش

است.
ــر هر ناشري كتاب هاي تيپ ماها را چاپ  ـ در حوزة نش
نمي كند. برخي ناشران هم دچار حواشي هستند كه اصًال 
عوامل خوبي نيستند. لذا ترجيح دادم كار در جايي چاپ 
ــود كه تا آنجا كه ممكن است به لحاظ داستاني كمتر  ش

حواشي و سروصدا داشته باشد.
ـ حقيقتاً به نقش ناشر [در پيشرفت و موفقيت يك اثر] 
ــنده مطرح  ــي اعتقاد ندارم. آن چيزي كه براي نويس خيل

است نيازي است كه در انتشار كتابش دارد.
ــم كه كمكي به فهم مخاطب  ــري نمي شناس ـ من ناش

كند.
ــتان من  ــي در داس ــات آموزش ــيد كه جلس ـ اگر بپرس
ــت. اگر  (انجمن مخفي) مؤثر بوده، مي گويم قطعاً بوده اس
ــت، مي گويم من وقتي  ــته اس بگوييد چطور تأثيري داش
مي نويسم كسي نيستم كه درباره عناصر ادبيات داستاني 

حرف مي زنم.
ــدر منطبق با  ــن مخفي چق ــود انجم ــؤال ش ـ اينكه س
ــه مي دانم  ــم گفت ك ــت؟ من خواه ــي اس داستان نويس
اشكاالت كارم چيست. ولي باالخره نويسنده گاهي اوقات 
ــال جد مي كند. گاهي اوقات چهار سال جد مي كند  دو س
و... كدام نويسنده را سراغ داريد كه مدام بازنويسي كند؟ 
ـ من مايل بودم كه تاريخ سايه اش را بر كار من سنگين 

كند و مخاطب مجبور به نقد تاريخِي تاريخ بشود...
ـ من آن چيزي را كه از تاريخ انتخاب كردم يك واقعيت 

اثبات شده است.
ـ ظرفيت هاي يك اثر خوب در تاريخ مشخص مي شود. 
ــما حرف هايي داريد كه به داليلي نمي توانيد در  يعني ش

ــان بزنيد. يعني اگر من همان حرف ها  ظرف زماني خودت
ــد. بنابراين،  ــاورم، درنمي آم ــه امروز بي ــتم ب را مي خواس
داستان نويس زمان و مكان داستان خودش را به ضرورت 
ــرورت را قصه تعيين مي كند، نه  انتخاب مي كند. اين ض

تاريخ.
ــتان به نفع  ــتان بنا ندارد همه چيز را بگويد. داس ـ داس

خودش قصه را گزينش مي كند.

ــت. چه  ــر اختالف آراها و تأويل هاس ــه حرف ها س ـ هم
ــد؟ جايي كه معناي  ــع اختالف در تأويل پيش مي آي موق

اصلي اثر را به يقين نتوان تعيين كرد.
ــه مدام عمق هايي را با تفكر  ــه يك ويژگي دارد ك ـ كلم
ــت. بخشي  براي خواننده باز مي كند. اين ويژگي متن اس
ــي هم براي  ــت. بخش هاي ــن اختياري و آگاهانه اس از اي

نويسنده ناآگاهانه شكل مي گيرد.
ـ انتخاب يحيي و مستوره [شخصيت هاي انجمن مخفي] 
علت داشته و لهستاني بودن صندلي بي جهت نبوده است. 
ــته باشم و البته قطعاً  ــت و بايد دليل داش اين كار من اس

اين ها نماد و اسطوره هستند.
ــيخ فضل اهللا نوري و اتفاقاتي  ـ براي من مهم جايگاه ش
ــان افتاد و مردمي كه پاي دارش آن  ــت كه براي ايش اس

گونه رفتار كردند.
ــاق (واقعه  ــده مي داند كه اين اتف ــن خوانن ــه نظر م ـ ب
ــورا) همواره در حال افتادن است. چگونگي اش مهم  عاش
ــت كه ما ثابت كنيم تاريخ تكرار  ــت. اصًال نيازي نيس اس
ــق و باطل  ــت كه بگوييم جنگ ح ــود. نيازي نيس مي ش
ــت. بايد ثابت كنيم خودمان (در اين ميان)  ــه هس هميش

چه هستيم؟ حق ايم يا باطل؟ 
ــتن انجمن مخفي] نظم نداشته و انقطاع  ــير نوش ـ [س
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هم داشته است. البته انقطاع كلي نيست. ممكن است 
نويسنده بنويسد اما در ذهنش عمل ذهني نوشتن 
انجام مي شود. اگر اين انقطاع به شكل كلي صورت 

پذيرد، داستان خيلي ضربه مي خورد.
ــت  ـ نقدي كه خودم بر كار خودم دارم اين اس
كه معتقدم اين كار [انجمن مخفي] مي توانست 

مختصرتر باشد ولي ديگر توانش در من نبود.
ـ تا اثري وارد چرخه جشنواره ها نشود منتقدان 
ــينند و كتاب را  واقعاً حالش را ندارند كه بنش

نقد كنند.
ـ انجمن مخفي مثل اسم بچه اي است كه 
تا گذاشتي رويش مي ماند، حاال شما مدام 
بگو بهروز نيست، «محمد» است. يكي 
ــال گفته شد انجمن مخفي و  دو س

ديگر نمي شد عوضش كرد.
ــدد  درص ــان  رم ــن  اي ـ 
مخفي  انجمن  ريشه يابي 
ــش چيز  ــت، حرف نيس

ديگري است.
ــتن  نوش حاِل  ـ 
ــنده  نويس براي 
ــتن  از خود نوش
ارزشمندتر است. 
آدم  ــي  طرف از 
نمي تواند آن قدر 
ــد تا همه  ِجد كن
ــان كامل  ــز رم چي
امر  ــر  ام اين  ــود.  ش

محالي است. 
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خالصة داستان
رمان، سه داستان دارد كه از اين قرارند:

داسـتان اول: يحيي بعد از 
ــه  ــه علمي ــاختن مدرس س
آن  از  ــي رود.  م ــج  ح ــه  ب

ــد كربال به  ــس به مقص پ
در  ــا  ام ــد.  مي افت راه 

ــه اي  نام راه  ــان  مي
ــاني  لواس ــيخ  ش از 
كه  ــد  مي رس او  به 
شاگردان مدرسه با 
نيستند.  همدل  هم 

ــس تا  ــه اي بنوي نام
همدلشان كني. يحيي 
ــد.  وقف نامه اي مي نويس

ــطه اتفاقي غريب،  از آن پس به واس
برده اي بيمار به نام مستوره مي خرد. 
برده حالش خوب مي شود و يحيي را 

ــوي كربال راهنمايي مي كند.  به س
جواني  ــك  پزش بهإ  دوم:  داسـتان 

ــته، مي خواهد براي  ــه از فرنگ برگش ك
ــه علميه برود.  مداواي بيماران به مدرس

ــي ثمر به او حمله  ــان راه، گروه موس در مي
ــا دختري  ــارت مي كنند او را. ام ــد و غ مي كنن

ــي هايش را به او  ــت كه پنهاني اروس در ميان آن هاس
ــرود. ــد راه ب ــرف بتوان ــان ب ــا در مي ــد ت مي ده

ــا نكاتي از  ــه علميه مي رود و در آنج ــاء به مدرس به
ــود. از  ــي درمي يابد كه حيرت زده مي ش ــي يحي زندگ

ــوي ديگر، او دل به دختري مستوره نام بسته است.  س
از سوي ديگر به روابط غريب پدر با جريانات اجتماعي 
ــن مخفي تهديد  ــوي انجم پي مي برد. در نهايت از س
ــتن ميرزا انتخاب مي شود.  مي شود و براي كش
اما او نمي تواند ميرزا را كه مادرش، مستوره و 

ــاند. خود او به وي عالقه دارند به قتل برس
داستان سوم: مستوره با روايتي از زبان 
ــود، ماجراي  ــي و قلم خود قرار ب يحي
ــتن  يحيي و رفتن او را براي پيوس
ــته  ــين(ع) به رش ــه امام حس ب

ــر در آورد و... تحري

نوع داسـتان
اين رمان نه مجموعه اي 
بلند،  ــتان  داس ــه  س از 
اپيزوديك،  ــان  رم ــه  ن
ــي و نه  ــيال ذهن نه س
ــت.  رمان موزاييكي اس
جمله  از  مخفي  انجمن 
ــي»  «پازل ــاي  رمان ه
ــي  پازل ــان  رم ــت.  اس
ــت كه نويسنده  رماني اس
ــتن  ــار هم گذاش ــا در كن ب
ــول مختلف  ــش در فص تّكه هاي
ــد.  در نهايت به كليتي واحد مي رس
اما گونه اي ديگر كه زيرمجموعه رمان پازلي 
ــت. رمان پازلي  ــت. انجمن مخفي از جمله آن هاس اس

ــت. چندتّكه اس
ــد پازل  ــه از چن ــد ك ــم كني ــزرگ را تجس ــي ب پازل

ــم وصل اند و در هم  ــا قطعه هايي به ه ــر كه ب كوچك ت
ــكل  ــن مخفي نيز فرم كار به اين ش ــد. در انجم رفته ان
است. سه داستان يكي يكي به سان پازلي طرح مي شوند. 
ــطه يا واسطه هايي چون  ــتاني كه هر يك با واس سه داس
ــوند. در نهايت  ــه هم مرتبط مي ش ــتوره و... ب يحيي، مس
ــه داستان روايت مي شوند، كليتي واحد به دست  وقتي س
ــتان ها را  مي دهند كه زيبايي مجزا و بيش از تك تك داس

پيش روي مخاطب قرار مي دهد.

تأويل پذيري
ــتان دلبستگي اش به تأويل پذيري  نويسنده در اين داس
ــت. او با عناوين و اسامي  ــته اس را كامًال به نمايش گذاش
تأويل پذير، ذهن مخاطب را درگير مي كند و سعي دارد از 
ــتفاده كند كه هر خواننده متناسب با ذهن و  عناويني اس
ــليقه خود برداشتي متفاوت از آن ها داشته باشد.  فكر و س
عناوين و مواردي چون وقف نامه يحيي، صندلي لهستاني،  

مستوره و... 

عناصر داستان
ــتان و قوت و  ــن مخفي از حيث رعايت اركان داس انجم
ــت. شخصيت ها  ــتان قوي و موفقي اس ضعف عناصر، داس
ــبتاً پخته شده اند و كاركردي ويژه يافته اند. شخصيتي  نس
ــرد، نمي توان  ــتان حذف ك ــه كه بتوان آن را از داس اضاف

يافت.
فضاسازي ها حساب شده و از روي مطالعه و تحقيق انجام 
ــنده مخاطب را در فضايي كه خود ساخته  ــده و نويس ش
است، قرار مي دهد. به تعبيري فضاي مجازي ساخته شده 
توسط نويسنده بر فضاي واقعي مخاطب چربش دارد و او 

را از فضاي واقعي به فضاي مجازي مي كشاند. 

ــه داستان، كامل و داراي نمودار صحيحي  پي رنگ هر س
ــت. گره اندازي ها، گره گشايي ها،  ــابه هرم فريتاك اس مش
ــاير موارد همه حساب شده و اصولي  نقطه اوج و فرود و س
ــده اند. اما سه ضعف اين رمان كه نويسنده نيز تا  آورده ش

حّدي آن ها را در گفت وگوهايش پذيرفته است: 
ــبيه بودن تمام گفت وگوها: گفت وگوها و سخن ها  1. ش
ــا همخواني ندارد و  ــخصيت  آن ه با صحبت كنندگان و ش
همگي از يك جنس اند. تو گويي حرف هاي يحيي و شيخ 
ــيوة  ــتوره را يك نفر با يك ديدگاه و يك ش ــاء و مس و به

بيان گفته است.
ــت. گرچه فضاي  ــنگين اس ــتان ثقيل و س 2. زبان داس
ــتان و زمان ماجرا با زبان متناسب است اما خواننده  داس
ــخت  ــنگين و س امروز، ديگر، حوصله خواندن جمالت س
ــاي انرژي  ــح مي دهد به ج ــدارد و ترجي ــتگان را ن گذش
گذاشتن روي خواندن جمله به مفهوم آن فكر كند و يا از 

زيبايي اش لذت ببرد.
ــته كننده شده  3. برخي بخش هاي رمان كش دار و خس
ــاره كرده  ــاكري در گفت وگويي اش ــه ش ــت كما اينك اس
ــد دوباره كتاب را چاپ كند برخي  ــت كه اگر قرار باش اس
ــذف خواهد كرد و كتابش كم حجم تر  بخش هاي آن را ح

خواهد شد.
ــك، انجمن مخفي را  ــود اين ضعف هاي كوچ ــا با وج ام
مي توان اثري از يك نويسنده مذهبي و متعهد دانست كه 
ــتان و رمان با غرور  در ميان حريفان پُرمدعاي وادي داس

ايستاده و حريف مي طلبد...
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ــاه مبارك   ــوا نه! روزي از م ــته بود؛ تف ه روز شكس
ــهريورماه. رمضان، روزي از نيمة دوم ش

احمد شـاكري آمد؛ يك ساعت زودتر از وقت مقّرر. 
ــه مي كند پلك بااليي  ــيده بود. صحبت ك كت هم پوش
ــقف ديده، پايين مي افتد؛ كمتر به مخاطب  چشم ها، س

ــرد. مي نگ
ــت؛ رماني با  موضوع گفت وگو رمان انجمن مخفي اس
ــر  ــتان 1386. ناش حجم 455 صفحه، چاپ اول، زمس
ــالمي». اين رمان در  ــازمان مركز اسناد انقالب اس «س
1000 نسخه با قيمت 3300 تومان انتشار يافت. چاپ 

ــد. ــازار آم ــه  ب ــز  ب ــان ني ــن  رم دوم اي
ح ح ح

ــات ديده بودم.  ــنده را در مطبوع گفت وگوهاي نويس
ــال نكته اي كه در  ــدم. رفتم دنب ــي را نيز خوان نقدهاي
ــطح و در  گفت وگوها و نقدها يا نبود يا فقط رّدي بر س

ــود. ــاد ب ــرض    ب مع
ــي ها؛ بر زمين  ــه نظرم چنين رفتاري در نقد و بررس ب
ــتن به ويژه در  ــدن ارزش يكي از اركان اصلي نوش مان

ــت. ــي  اس داستان نويس
ــي ها، نقدها و  ــم در بررس ــن مه ــه اي ــه ب ــدم توج ع
ــاند؛ به زبان فارسي، به  ــخت زيان مي رس گفت وگوها س

ادبيات داستاني، به نويسندگان و به ويژه به نويسندگان 
ــن و  ــندگان س ــه. گرچه  تعداد نويس ــوان و كم تجرب ج
ــتاني مبتال به  ــن كتاب داس ــال دار و با چند و چندي س

ــت. چنين آفتي اندك نيس
ــوري خيمة كوچك و  ــن موضوع را ديرك مح پس اي

ــم. ــرار داده اي ــان ق ــي گفت وگويم خودمان
ــبب خيري شد براي طرح چنين  «انجمن مخفي» س
ــت بي ختم. دغدغه اي. اميدواريم مفيد باشد. فتحي اس

ــاكري از پذيرش شما براي اين گفت وگو  ؟: جناب ش
ــاز كنيم كه  ــش آغ ــا اين پرس ــت را ب ــكرم. صحب متش
ــد؟ اگر  ــه نظري داري ــاره ويرايش چ ــي درب جناب عال

ــل؟ ــه دلي ــه  چ ــد ، ب ــر  مخالفي ــرا ؟  اگ موافقيد، چ
ــش را نمي توان به  ــتان ويراي شـاكري: در حوزه داس
ــكات اختالفي ممكن درباره اصل  طور مطلق رد كرد. ن
ويرايش نيست. كساني كه با ويرايش داستان مخالف اند 
ــتار به داستانشان مخالفت دارند  با ورود ذهنيت ويراس
ــان دست ببرد. زيرا  ــتار در كارش يا نمي خواهند ويراس
ــتان و مضرِّ وضعيت و مفهوم  چنين كاري را مخل داس

ــتان مي دانند. و زبان داس
ــت به  ــن خدمتي اس ــان مت ــراي فهم آس ــش ب ويراي
ــت. ويراستار با ويرايْش متن را  مخاطب براي فهم درس
ــيب هايي كه متوجه زبان فارسي مي شود، مصون  از آس
ــطه اي است بين متن و  ــتار كاردان واس مي كند. ويراس
فهم مخاطب. وي با رفع ابهام ها و غوامض ناخواسته در 
ــن، تا جايي كه امكان دارد، خطاها را رفع مي كند تا  مت
ــود. با اين حال تا ويراستار زبان  ــتان درك ش زبان داس
ــدي را براي ورود  ــد نمي توان ح ــتان را درك نكن داس

ــتان تعيين كرد. ــتار به متن داس ويراس
ــتان  ــت كه متن داس ــرض اوليه اين اس ــم ف مي داني

ــت. زيرا زبان در  متفاوت از متن يك مقاله با گزارش اس
ــانه عمل مي كند، ولي در  ــه فقط به عنوان يك رس مقال
ــختي مي توان زبان آن را از زندگي كه در  داستان به س
ــان دارد، جدا كرد. در مقاله يك مفهوم متصّور  آن جري
ــبتي با زبان انتخابي ندارد، در  ــل مي كنيد و نس را منتق
ــت؛ يعني شما  ــتان اين دوگانگي نيس حالي كه در داس
ــزار انتقال  ــانه و زباني به عنوان اب ــي به عنوان رس زبان
ــن زبان انتقال مي يابد. اما در  ــد و يك مفهوم با اي نداري
ــتان هاي مختلف و در اشكال روايي گوناگون، زبان  داس
ــي از جوهره داستان مي شود و از آن جدايي ناپذير  بخش

ــت. اس
ــتان و قالب هاي نوشتاري  به دليل تفاوتي كه بين داس
ــورت عنصر  ــتان به ص ــر وجود دارد، زبان در داس ديگ
ــنده درمي آيد تا  جهان  ــيار منعطف به خدمت نويس بس
ــتان انعكاس  ــد. زبان داس ــتاني خود را روايت كن داس
ــت. پس هر  ــكاس شخصيت هاس ــتان و انع ــان داس جه
ــته باشد  ــتان وجود داش ــخصيت داس ويژگي  كه در ش
ــور قطع، زبان  ــان بيابد، به ط ــوري در زب ــد ظه و بتوان
ــتان را تحت تأثير قرار مي دهد. در اين تعريف بايد  داس

ــرد.  ــل ك ــاره آن تأم ــت و درب دق
در نهايت مي توان حكم كلي درباره ويرايش مقاله داد؛ 
ــت  ــتار دارد. زياد نياز نيس هر مقاله اي احتياج به ويراس
ــاط برقرار كند.  ــا مفهوم دقيق مقاله ارتب ــتار ب تا ويراس
ــتار مقاله، با فرض تخصص در موضوع مقاله، آن  ويراس
ــتان به دليل نوع اتفاق ها  را ويرايش مي كند. اما در داس
ــه حد مي تواند  ــتار مي تواند و در چ ــه آيا ويراس و اينك
ــع را فهم و در آن دخالت و آن را اصالح كند جاي  وقاي
ــتاري  بحث وجود دارد. بدون اينكه بخواهم منكر ويراس

ــود. ــتري در اين عرصه بش ــوم، بايد تأمل بيش ش
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ــتان داراي مراتب مي دانم.  ــتاري را در داس من ويراس
ــتان داستان نويس است.  بهترين فرد براي ويرايش داس
ــتان  ــتان نويس با ذهنيت خود داس به اين علت كه داس

ــت.  را خلق كرده اس
ذهنيت و غرض نويسنده در روايات بسيار مؤثر است. 
ــش را در قالب كلمات بيان مي كند، يعني براي  او غرض
ــخص دارد؛ از كلمه، تنوع  ــش ابزارهاي مش ــان غرض بي
ــتفاده   ــدي اس ــدي و از پاراگراف بن ــات، از جمله بن كلم
ــم الخط) خاص  مي كند.  از لحن و از آيين نگارش (رس
ــود بهره مي گيرد. پس در درجة اول ويرايش يكي از  خ

هنرهاي نويسنده است و با ويرايش معناي 
ــاص را در كارش ايجاد مي كند. و به اين  خ
ــنده است،  علت كه ايجاد معنا وظيفه نويس
ــت. در مرحله اول، ويرايش هم وظيفه اوس

گاهي نويسنده اين كار را انجام نمي دهد. 
ــايد به دليل ضعف نويسنده در شناخت  ش
ــكان دارد تنبل و  ــد. ام ــن نگارش باش آيي
ــراي اين  كار  ــد و تمايلي ب ــه باش بي حوصل

ــنده انگيزه دارد اما عوامل ديگري  نشان ندهد. يا نويس
ــتار  ــاب ويراس ــار از انتخ ــوند و او ناچ وارد كار مي ش

ــود. مي ش
ــت كه اگر قرار باشد فرد  ــؤال مطرح اس اكنون اين س
ــد بايد صالحيت  ــنده را ويرايش كن ــري كار نويس ديگ

ــد؟ ــته باش ويژه اين كار را داش
ــي) كتاب اين بحث مطرح است كه  در مميزي (بررس
ــد يا حقوقدان يا  ــتان بايد داستان نويس باش ممّيز داس

ــردم؟ ــوم    م ــن عم ــردي از مت ف
ــنده در كارش  به نظر من وقتي از ويرايش خود نويس
ــب صالحيت پيدا  ــتار صاح ــد، بايد ويراس صرف نظر ش

ــت متن هاي  ــي كه قادر اس ــوان گفت كس ــرد. نمي ت ك
ــتان را  مختلف را ويرايش كند پس توانايي ويرايش داس
ــتان بايد صالحيت ويژه داشته  ــتار داس هم دارد. ويراس

ــد. با  ش
ــه دوم: فهم زبان  ــتان. نكت نكته اول: فهم زبان داس
ــق غرض و هدف  ــم كامل و دقي ــتان به همراه فه داس
ــتان را درنيابد و نداند داستان  نويسنده. اگر كسي داس
ــتان را مانند  با يك متن تخصصي چه تفاوتي دارد، داس
ــن آن را از بين  ــان و لح ــش مي كند و زب ــه ويراي مقال
ــدن  ــنده و بهتر ش ــه جاي خدمت به نويس ــرد و ب مي ب

ــتان زبان آن را نابود مي كند. داس
ــتان  ــتار با داس ــي فرد ويراس گاه
ــان و روش كار  ــت ولي با زب آشناس
ــدارد. برخي از  ــنايي ن ــنده آش نويس
اميرخاني،  ــا  رض مانند  ــندگان  نويس
ــان، زبان  ــتن آن ــي از وجوه نوش يك
ــت.  اس ــان  نوشته هايش ــاوت  متف
ــات را جدا  ــي، ضمن اينكه كلم اميرخان
ــره مي گيرد.  ــه به وفور به ــات بيگان ــد، از كلم مي نويس
ــت.  ــخصه ديگر كار وي اس ــاد از آواها مش ــتفاده زي اس
ــر از داللت  ــانه ها، كه غي ــتفاده از نش ــي در اس اميرخان
ــت باز عمل  ــز داللت دارد، با دس ــه معاني ني ــي ب كالم
ــتان  ــتاري بخواهد به فرض داس ــر ويراس ــد. اگ مي كن
ــنده ديگري را  ــد يا اثر نويس ــي را ويرايش كن اميرخان
ــاً شيوه هاي انتقال معنايي وي طوري است كه  كه اساس
ــي عمل مي كند، چه  ــق زبان و انعطاف هاي زبان از طري
ــيوه  ــود؟ غير از هنگامي كه با اين ش وقت موفق مي ش
كار به طور دقيق آشنا باشد؟ اين نوع آشنايي و مهارت 
ــتاري.  ــنايي عمومي اصول ويراس ــاوت مي كند با آش تف
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ــتن عالمت «ها»ي جمع يا  ــًال منفصل و متصل نوش مث
ــوندها و پسوندها، مراعات ضوابط  كلمات مركب يا پيش
ــازي، مثًال به جاي  ــتاني در معادل س ــك فرهنگس خش
ــيم  ــر بگوييم بالگرد، به جاي كامپيوتر بنويس هلي كوپت

ــتان را نابود مي كند. رايانه. اين نوع عمل نيز داس
ــت. منظور از  ــاي فرعي اس ــمت ها بحث ه ؟: اين قس
ــت. زيرا ويراستاري  ــي اس ــش ويرايش نگارش اين پرس
ــنده  ــتري با نويس ــي و هم نوايي بيش ــي، هم آوي محتواي
ــد. آيا  ــي نمي تواند منكر اين نكته باش مي خواهد و كس
ــما را قبل از چاپ خوانده اند و  ــاني اثر ش ــي يا كس كس
ــي شده  ــما گفته اند يا ويرايش نگارش ــان را به ش نظرش

ــت؟ اس
شاكري: پس بحث قبلي تمام شده است. براي اينكه 
ــود. همة  ــرايطي دارد كه بايد لحاظ ش ــتاري ش ويراس
ــد، به ويرايش نگارش برمي گشت  مطالبي كه عرضه ش
ــي اصالً  اين مطالب كه گفتم در ذهنم نبود كه قرار  يعن
ــود. در نگارش هم  ــت در ويرايش محتوايي لحاظ ش اس
ــطوح بحث مطرح است. زيرا سهمي از محتوا به  همه س

ــردد. ــگارش بازمي گ ــوع ن ن
؟: درست است. زبان داستان يكي از ركن هاي اساسي 
ــخصيت افراد  ــاب مي آيد. زيرا با زندگي و ش كار به حس
ــر يك زبان  ــت ه ــن افراد ممكن اس ــروكار دارد و اي س
ــند. اما نبايد فراموش كرد كه  ــته باش ــان را داش خودش
ــت  ــت اس ــا يك زبان معيار داريم. اين نكته هم درس م
ــاختارش به  ــان معيار در هنر در جاهايي س ــه اين زب ك
ــد از ياد برد؛ اثري كه  ــم مي خورد. نكته ديگر را نباي ه
ــاختار مشخصي دارد و در مجموعة كار از زبان معيار  س
ــروج از زبان معيار  ــد، در جاهايي كه خ ــروي مي كن پي
ــت و  ــخصيت ها هم نيس ــن خروجي تابع ش دارد و چني

ــت، بايد براي خواننده  ــتان هم نيس تابع زبان كلي داس
ــوع از يكديگر فاصله  ــود. پس اين دو موض ــخص ش مش
ــخص تري  ــش بنده چهارچوب مش مي گيرند. حال پرس
ــا «انجمن  ــر در ارتباط ب ــدف مورد نظ ــه تا به ه گرفت

ــيم. مخفي» برس
ــما موافقم. اگر خود داستان يك زبان  شـاكري: با ش
ــا از آن زبان معيار  ــرده بود، هر ج ــار را انتخاب ك معي
ــا در امر نگارش  ــانه اي از خط ــدول كند مي تواند نش ع
ــخه را  ــي بخواهيم اين نس ــور كل ــا اگر به ط ــد. ام باش
ــته  ــتان بپيچيم كه بايد طبق زبان معيار نوش براي داس
ــم نمي خواهيد اين  ــما ه ــت و ش ــود قابل قبول نيس ش
ــان معيار را  ــم نمي پذيرم. زيرا زب ــد و من ه را بفرمايي
ــن مي كنند و تخطي از آن در جامعه  مراكز علمي تعيي
ــتان حكايت جامعه است.  ــود؛ و داس فراوان ديده مي ش

ــد. ــته باش پس مي تواند از اين نوع تخطي داش
اما اين نكته كه آيا اين كار ـ انجمن مخفي ـ ويرايش 
ــد مي كند. به  ــه كمكي به نق ــه، نمي دانم چ ــده يا ن ش
ــرا ببيند  ــتار كار م ــخص مايل بودم ويراس ــورت مش ص
ــر كار را به  ــرض كردم و ناش ــروطي كه ع ــا رعايت ش ب

ــت. ــتار داده و او ديده اس ويراس
ــش را به اين دليل مطرح كرده ام كه  ؟: موضوع ويراي
ــته اي كه چاپ شده و رسميت دارد  در كتاب شما نوش
ــت، جمالت  ــا كليت معياري كه در اين اثر هس حتي ب
بسياري ديده و خوانده مي شود كه نياز به اصالح دارد. 

ــت. ــتار ديده اس ــبختانه گفتيد كه ويراس خوش
ــما كتاب را پس از چاپ خوانده ايد و با اين نوع  آيا ش

ــكل برخورد كرده ايد؟ مش
شـاكري: پس از ويرايش نگاه كردم. اما پس از چاپ 
حقيقتاً كتاب را نخوانده ام. ضرورتي نمي ديدم تا كتابي 

ــال ها با آن درگير  را كه س
بودم بار ديگر به آن رجوع 

ــم. ــم  و  بخوان كن
ولي با اين مسائل روبه رو 
شده ام. از ايرادها و نواقص 

ــت. كار اس
؟: ممكن است كار را پس 
از تحويل به ناشر به درستي 
ــند. به اين  انجام نداده باش
سبب خواندن پس از چاپ 

ــرده ام. ــرح ك را مط
ــودم  ــه خ شـاكري: البت
ــاب را تايپ كردم. پس  كت
ــي و  ــث حروف چين در بح
ــتم.  نداش نگراني  ــح  تصحي
ــخه اي  نس ويرايش  از  پس 
ــد  ــرار دادن ــارم ق در اختي
ــش  ويراي ــتار  ويراس ــه  ك
بود.  ــرده  ك ــه اي  محتاطان
ــتار مطلقاً در تركيب  ويراس
ــن يا نو بودن)  كلمات (كه
ــرد. حتي من  ــي نك دخالت

از  استفاده  در  داشتم  تأكيد 
ــي از معاني  ــت كند. زيرا برخ ــي دق عالمت هاي نگارش
ــفارش هم عمل شد.  ــت تغيير كند. به اين س ممكن اس
ــتاري انجام گرفته  ــي اينكه آيا حداقل وظيفة ويراس ول
ــي كه براي  ــت. اينكه من به عنوان كس يا نه، بحثي اس
ــته ام خطاهايي دارد  ــدن اين كتاب وقت گذاش آماده ش

ــت. يا خير، بحث ديگري اس

ــخ داد كه در  ــوان پاس مي ت
ــكان دارد  ــش ام ــر دو بخ ه
باشد.  داشته  وجود  خطاهايي 
ــي به  ــي به من و بخش بخش
الزم  ــردد.  برمي گ ــتار  ويراس
بيشتري  دقت  ــتار  ويراس بود 

ــرد . مي ك
ــن  ــي را از مت ــن نكات ؟: م
ــي»  مخف ــن  «انجم ــان  رم
جداگانه  و  ــرده  ك ــتخراج  اس
ــته ام.  نوش ــخصات  مش ــا  ب
ــوم  ش ــي  مدع ــم  نمي خواه
ــت ها صحيح  همه اين يادداش
است. اما حجم يادداشت هاي 
ــتر  بيش ــت.  اس خيلي  ــده  بن
ــر  ــت هاي از نظ ــن يادداش اي
ــگارش  ن به  ــت  نادرس ــده  بن
تبصره  ــن  اي با  ــردد؛  بازمي گ
ــاًَ  ــي بعض ــن نگارش ــه چني ك
مخدوش  را  زيادي  جمله هاي 

ــت. كرده اس
حساسيت من برمي گردد به 
جايگاه زبان فارسي در جامعه. 
ــد و در جامعه پخش  ــي كه كار هنري مي آ فرين لذا كس
ــالت خود در برابر زبان  مي كند بايد در حد توان به رس
فارسي آگاه باشد و بدان عمل كند. تعجب كردم از اين 
ــم چه كلمه اي را  ــا در يك اثر ادبي. نمي دان حجم خط
ــان  ــايي هايي نش در اين زمينه به كار ببرم. چنين نارس
ــيت ويژه  مي دهد به نگارش و ويرايش ـ هر دوـ حساس
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ــنده اي  نويس اگر  دهيم.  ــان  نش
ــي و غناي  ــر بار مفهوم ــد ب نمي توان

ــه اين زبان  ــد نبايد ب ــي بيفزاي واژگان
ــت. ــي اس ضربه بزند؛ اين اصل اساس

ــورت اتفاقي از  ــه ص ــال فقط ب ح
ــت ها در اين بخش  مجموع يادداش
ــما  از گفت وگو چند مورد را با ش
ــذارم: «پيكرهاي  در ميان مي گ

سنگ تراشيده اي است.» (26) 
ــنگ  س از  پيكره هايي  منظور 

ــي كه از  ــت يا پيكرهاي اس
ــيده اند. ــنگ تراش س

ــه يحياي  «... از وقفنام
مّكي تا به امروز كه دو 

آن  ــاخت  س از  نسل 
ــذرد.» (28) مي گ

ـ آيا وقفنامه را 
ــازند؟ مي س

ــر  زي و   ...»
(ميرزا  ــب  ل

 ( ــن محس
مي گويد  ــي  كالم

ــمع بهلول پنهان  كه از س
ــد.» (31) مي مان

ــت، نه  ــنيدن صداهاس ويژگي  گوش، ش
ــم را انجام دادن. كار چش

ــت. چنين نگارش هايي زياد اس
ــي» را  ــل. «حت ــد از فع آوردن  «را» بع

ــان كردن:  ــت تفضيلي بي ــورت صف به ص

ــر» آن هم به  «حتي ت
ــيا ر. دفعه هاي بس

ــه معناي  ــكاش» تركي ب ضبط «كن
ــاي كاوش. براي  ــه ج ــورت» ب «مش
مثال در 129 و 158 امالي دوگانه  
ــد  باي ــه  ك ــال»  و «ذغ ــال»  «زغ

ــد. (31 و 32) «زغال» باش
بر  ــر  منظ  (30) ــرگاه»  «منظ
ــت.  ــم مكان اس وزن مفعل اس
ــوند مكان  ــذا «گاه» كه پس ل
نيست،  درست  است  فارسي 

ــدگاه». ــل «دي مث
ــي» (75)  ــق روح «قاش
جنس  از  ــق  قاش ــي  يعن
ــتباه  ــز روي، بايد اش فل
ــد. البته  ــي باش مطبع
مطبعي  ــتباه هاي  اش
كتاب  در  هم  ديگر 
ــود.   مي ش ــده  دي
 « ــته س ا خو بر »
ــاي  ج ــه  ب
  « ــته س خا بر »
ــن  همي و   (429)
اشتباه در صفحه ي (438) به چشم 

ــد. مي آي
ــن جمله كه در صفحه 262 آمده  به اي
ــرت زينب (س)  ــه كنيد از قول حض توج
ــان گريبان به  ــده است: «... چس نقل ش
ــادر به تو وصيت  ــالمت دارم كه مرا م س

ــرد.» ك
آيا مفهوم آن به نظر شما رساست؟ 

بدون در نظر گرفتن اطالعات تاريخي 
ــب.. مخاط

ــت   برداش  : شـاكري  
ــت؟ ــما    چيس ش

ــانا  ؟: به نظرم رس
مي دانيم   زيرا  نيست. 

ــه (س)  ــرت فاطم حض
امام   دربارة  دخترش  به 

و  ــفارش  س ــين(ع)  حس
ــرد. در حالي كه  ــت ك وصي

ــام دارد: آيا  ــه ابه ــن جمل اي
ــين(ع) به  مادر درباره امام  حس

حضرت زينب (س) وصيت كرد يا 
ــرد؟ ــت ك ــر وصي به برادر درباره خواه
ــت؟ شـاكري: چه جمله اي بهتر اس

ــاننده سفارش به  ؟: جمله اي كه رس
ــد. خواهر دربارة برادر باش

از صفحه دورتر نيز نمونه اي بياورم. 
ــخن» و «بدين  در يك جمله «بدين س

ــت. يا  ــده اس ــرار ش ــار» (385) تك گفت
ــير را از نيام  ــكريان برق شمش «چون لش

ــند.» (387) بيرون كش
ــير» را از نيام بيرون  مي دانيد كه «برق شمش

ــند. ــير را بيرون مي كش نمي آورند، خود شمش
ــه تكرار،  ــت تفضيلي اند. ب ــه» و «كه» هر دو صف «م
ــه» به صورت «مهم ترين» در وجه صفت عالي آمده  «م

ــت و نمونه هاي ديگر. اس

اكنون به بعد ديگري از زبان در 
ــم. رمان انجمن مخفي مي پردازي

ــور كلي  ــما به ط ــان ش ــان رم زب
ــه دارد.  ــوي زبان دوگان ــمت و س س
ــه مفهوم تضاد  ــرح دوگانگي ب ط
نيست. در حقيقت نويسنده 
از  مي خواهد  ــي  آگاه ــا  ب
دو  دوگانه  ــان  زب ــق  طري
ــد؛ يكي  ــا كن ــان را الق زم
زبان زمان حال، زمان وقوع 
داستان و ديگر زمان گذشته 
ــال پيوند وثيق  كه با زمان ح
ــتفاده از زبان در  ــد. با اس مي ياب
دوره  زمان گذشته تالش مي شود 
ــد؛ آن هم از  ــان ده ــي را نش خاص
زبان مكتوب در كتاب وقفنامه يحياي 

ــي. مّك
ــروطيت  وقايع زمان حال در دورة نهضت مش
ــانه هاي موجود  ــد و برخي از نش ــاق مي افت اتف
ــت. وقفنامه نيز در دورة قاجاريه  نيز حاكي اس

ــت... ــده اس ــته ش نوش
ز  ــه قبل ا ــوط ب ــه مرب شـاكري: وقفنام

ــود. دورة قاجار مي ش
ــر  ــل» از عم ــده «دو نس ــي آم ؟: در جاي
ــه مي گذرد: «از وقفنامه يحياي مّكي  وقفنام
ــاخت آن مي گذرد...»  ــل از س ــه دو نس ــا به امروز ك ت

(28)
ــروطيت دو نسل عقب تر برويم،  اگر از آغاز نهضت مش

ــود. باز هم دورة قاجاريه مي ش
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ــان بايد پيش تر  ــه، اما در ذهن من زم شـاكري: البت
ــتفاده از اينكه دو نسل  ــد. شايد در اس از اين دوره باش
ــدودة زماني را در بر مي گيرد من تصور ديگري  چه مح

ــتم. ولي دورة قاجار در نظرم نبود. داش
؟: ما مي گوييم نسل سوم انقالب. سي سال كه از عمر 
ــل در پي نسل اول كه  ــالمي مي گذرد دو نس انقالب اس
ــاهي بودند پا به  بنيان گذاران و مبارزان در دورة ستمش
ــاب وقفنامه نمي تواند  ــته اند. در نتيجه كت عرصه گذاش

ــد. ــده باش ــته ش ــوي دوره قاجاريه نوش در آن س
شاكري: جداي از اينكه من به تعريف جامعه شناسانه 
ــت و  ــتم، فضا هم فضاي طلبگي اس ــل توجه داش از نس

ــل هاي مثًال مجتهدان را در نظر گرفت. بايد نس
ــتر با استفاده از برخي واژه ها  ؟: به هر حال شما بيش
ــه به  ــان را در وقفنام ــان و زب ــت زم ــته ايد قدم خواس
مخاطب القا كنيد، در حالي كه اين روش و به كارگيري 
ــانه براي  تركيب  ها و اصطالح ها هيچ كمك سبك شناس

ــد. ــم نمي كن ــار ه ــل از قاج ــان قب ــي زم دريافت حت
ــخصه زبان  ــدون» ـ كه مش ــراوان از «اي ــتفاده ف اس
ــتگان» مي تواند به  ــا «فريش ــت ـ ي ــن مخفي اس انجم
ــان كهن تر از زبان حال را در رمان  ــاختار زب اصطالح س

شما بسازد؟ 
ــيم بندي زباني در  ــن رمان با تقس شـاكري: ما در اي
ــم؛ مقطعي كه «بهاء» در آن  ــه مقطع زماني مواجهي س
ــود. مقطعي كه  زندگي مي كند و وقفنامه خوانده مي ش
ــته  ــي زندگي مي كند و در اين مقطع وقفنامه نوش يحي
ــزي درباره آن  ــه در وقفنامه چي ــي ك ــود. مقطع مي ش

ــود. ــته مي ش نوش
ــراي تف در  ــه و ماج ــد. وقفنام ــت مي فرمايي ؟: درس
ــما داريد از  ــت. زيرا ش ــته اس ــه ارجاع به گذش وقفنام

ــته اند نقل به  ــال را نوش ــه ماجراي كرب ــندگاني ك نويس
ــم معيارهاي  ــه ما نمي تواني ــي مي كنيد. در نتيج فارس
ــما  ــان دخيل بدانيم. ش ــي را در كارم ــر زبان فارس غي
ــت» يعني  فعل هايي را مانند «نه همي برد»، «نه كجاس
ــه مي آوريد تا  ــي» و «به» در جمل ــوند «نه هم با پيش
ــيد يا با به كارگيري جمله هايي مانند  بدان قدمت ببخش
ــه اگر منظورتان  ــت.» (181) ك «قدمي  نخواهم برداش
ــد، باز رساناي هدف  دوره قاجار حتي دورة صفويه نباش

ــت. ــما    نيس ش
ــت. عرض كردم كه  ــما درست اس شـاكري: حرف ش
ــود روي آن ها  ــه مقطع زماني داريم و مي ش در زمان س
ــت، در چه  ــه يحياي مّكي كيس ــداري تأمل كرد ك مق
زماني دارد مي نويسد، نوع نوشته رئال است يا خير و از 
ــد. البته من از كساني كه معتقد  چه موضوعي مي نويس
ــفتگي نثر و بي بندوباري نثرند نيستم. نقد شما را  به آش
ــندم. ولي به نكته اي معتقدم؛ يحياي مّكي  خيلي مي پس
ــتگان» استفاده مي كند، خودش  كه مثًال از واژة «فريش
ــت  ــع تاريخي خودش نمي بيند. يحيايي اس را در مقط
ــت. پس وي كه با  ــورا رفته اس ــه به زمان وقايع عاش ك
ــماني مي تواند به آن فضا منتقل شود، امكان  كالبد جس
ــر در دوره قاجار زندگي  ــان اين آدم ـ حتي اگ دارد زب
ــه مي كنم  ــا اين توضيح اضاف ــود. ب ــد ـ عوض ش مي كن
ــد و در آن فضا رفتار  ــي كه يحياي مّكي مي نويس فضاي
ــت. قرائني وجود دارد براي  ــد واقعي (رئال) نيس مي كن
اينكه گفته شود مثًال مستوره هم شبيه يك زن است و 
ــت. چيزي است شبيه همزاد و شبح. يعني  هم زن نيس
ــتوره را يك زن  ــت تا بتوان مس ــا عيني نيس توصيف ه
ملموس و مشخص تصور كنيم. مي خواهم بگويم فضاي 
ــت. لذا  ــته و حال در تردد اس ذهني اين آدم بين گذش

ــة زمان مرور  ــت خارجي را در آيين واقعي
ــد و در طول زمان به عقب مي رود.  مي كن
ــتفاده از  ــايد بتواند اس چنين مفهومي ش

ــد. ــه كن ــات را توجي ــي از كلم برخ
ــان بويي از  ــردم زب ــالش ك ــن ت ــه م البت

ــدف اصلي من اين بود.  كهنگي بگيرد. يعني ه
ــتفاده كردم،  ــرح واقعة تف اس ــًال در زباني كه در ش مث
نمي خواستم اين زبان تداعي كنندة زبان نسل چهارم يا 
ــد. اصًال چنين قصدي نداشتم. هدفم تداعي  پنجم باش
كهنگي زبان بود و در همان حال عالقه به نثري داشتم 
كه از نظر زباني. زيبا هم باشد. در درجه اول كهنگي را 

ــد. ــاند و بعد زيبا باش برس
ــد كه  ــما باش ــاالً اين نكته يكي از مباني نقد ش احتم

ــرم. ــن  مي پذي م
ــنده از زبان  حال بايد بپردازم به اين موضوع كه نويس
ــناس از زبان چه انتظاري دارد؟  چه مي خواهد و زبان ش
ــنده القاي فضاست. يكي  تنها كاركرد زبان از نظر نويس
ــازي است. حاشيه اي را براي  از كاركردهاي زبان فضاس
ــتاني دارم كه  ــن مجموعه داس ــرض مي كنم. م مثال ع
ــته ام. اين مجموعه براي خواننده  ــتان نوش براي افغانس
ــي يك خوانندة  ــه وجود نمي آورد. ول ــكلي ب ايراني مش
ــتانتان  ــي به من گفت: «اصطالحاتي را كه در داس افغان
آورده ايد برخي از آن ها در شمال و برخي نيز در جنوب 
ــده افغاني مي گفت:  ــتان رواج دارند.» اين خوانن افغانس
ــدم، مي گفتم اين فرد  ــتان را مي خوان ــي من داس «وقت
ــه اصطالحات رايج در  ــت ك ــتاني چگونه آدمي اس داس
ــت!» با اين  ــي كرده اس ــمال را با هم قات ــوب و ش جن
ــتان به شدت غرض محور و  نمونه مي خواهم بگويم داس
ــت. البته عالي است كه آدم بتواند هم  مخاطب محور اس

به غرض (هدف) خود يعني كهن  كردن 
ــده  ــد و هم به زبان پااليش ش زبان برس

ــت يابد. دس
ــه  ــه اي ك ــن نكت ــده روي همي ؟: بن
ــت مي گذارم.  جناب عالي فرموديد انگش
ــما  ــت. يعني ش هدف من هم همين اس
ــد، در زمان يحياي  ــل را روايت مي كني ــه داريد مقت ك
ــما  ــد)، ش ــي (هر زمان و دوره اي كه مي خواهد باش مّك
ــتي و  ــيد و اين يك دس ــتي زبان برس ــد به يك دس باي
ــد در كهن  ــا كنيد، لذا باي ــه خواننده الق ــواري را ب هم
ــتي در متن ـ  ــد. اما يك دس ــت باش بودنش هم يك دس
ــود. با  ــما ـ وجود ندارد يا كم ديده مي ش طبق هدف ش
ــته ايد به هدف خود برسيد.  تكرار مثًال «ايدون» نتوانس

ــنخيتي ندارد. متن با اين واژه ها س
ــت باشد خيلي بهتر  شـاكري: قبول دارم كار يك دس
ــت. اما اگر غرض نويسنده  القاي كهنگي زبان باشد،  اس
ــتان مخاطبان عام اند  ــه مخاطبان داس ــا توجه به اينك ب
ــي كند با  ــب عام را راض ــد مخاط ــنده مي خواه و نويس
ــب بپذيرد كه  ــا، يعني مخاط ــتفاده از همين واژه ه اس
ــت. غرض ديگري در استفاده از  ــتان كهن اس زبان داس
ــا دقت زياد  ــراد خاص كه ب ــدارم. بگذريم از اف ــان ن زب
ــر كلمه  ــا دريابند ه ــد ت ــتخراج مي كنن ــا را اس كلمه ه

ــت. متعلق به كدام قرن اس
ــتان به  ــه اگر بويي از كهنگي در فضاي داس در نتيج
ــام برسد و همين هدف را القا كند آيا كافي نيست؟  مش
به نظر شما ضرورتي دارد كه غير از القاي مطلب چنان 
ــتي ارائه دهيم كه دقيقاً با زبان نسل مثًال  متن يك دس

ــد؟ ــته باش چهارم تطابق داش
ــرض و هدف را  ــي دارد. غ ــنده اي هدف ــر نويس ؟: ه
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ــكان و هر  ــار توصيف زمان،  م ــل مي كند. ب ــان منتق زب
ــدادي روي گردة زبان قرار دارد. حال زبان هر  نوع روي
ــد هيچ تفاوتي ندارد.  ــتناد باش قرن و دوره اي مورد اس
ــت كه بافت و ساختار كل جمالت  ــتي اين نيس يك دس
ــما يك جور باشد. اما اگر شما در جمالت متفاوت و   ش
ــان را  فصل هاي متفاوت موضوع ها و مفاهيم تقريباً يكس
با شخصيت هاي ثابت داريد القا مي كنيد و درباره آن ها 
ــم از بعد القاي مطلب بين  ــيد و هيچ تفاوتي ه مي نويس
ــاختار مشخص را  ــازمان و س آن ها وجود ندارد، بايد س

ــازمان مشخص  رعايت كنيد. اگر س
ــود، در  ــن وضعيت رعايت نش در اي
ــتان دوگانگي و  ــاختار زباني داس س
ــد. از باب  ــي ايجاد مي كن چندگانگ
ــم.  مي كن ــادآوري  ي ــب  مطل درك 
ــما از  ــال ش ــراي مث ــه ب در وقفنام
ــتفاده  ــد» (384) اس ــه همي  بين «ن
كرده ايد.  اما «مخاطب عام» هم حق 
ــد چرا در دو سطر بعدي   دارد بپرس
همين صفحه از «نه همي يابد» بهره 

ــته ايد؟ نگرفته ايد و فعل «نيابد» را گذاش
ــت؟  ــتوره ام به كجاس ــه اين جمله دقت كنيد: «مس ب
ــت قلمي كه مرا در ندبه...  ــت آن ديده...؟ كجاس كجاس

ــد؟» (433) ــاري ده ي
ــت»  ــورد ديگر از كاربرد «كجاس ــرا «به» در دو م چ
ــد يا چرا اصًال «به» آورده ايد؟ و در همين  ــتفاده نش اس
ــت تركيب «ياري همي دهد» را به كار  جمله به چه عل
ــر و كدام بدتر  ــم بگويم كدام بهت ــد؟ نمي خواه نبرده اي
ــن تفاوت هايي  ــه چني ــت ك ــت. عرض بنده اين اس اس
ــل در انجمن  ــاند. حداق ــه هدف نمي رس ــنده را ب نويس

ــع از رمان قابل  ــي زباني در اين مقط ــي چندگانگ مخف
مشاهده است و بدان ضربه زده است و نشان از نداشتن 

ــتن دارد. معيار براي نوش
ــتراك مناسب  شـاكري: براي اينكه به يك نقطة اش
ــيم از فرمايش حضرت عالي استفاده مي كنم و براي  برس
داستان در مقايسه با ساير قالب ها تبصره اي مي گذاريم 
ــتان كاربردهاي خودش را در استفاده  و مي گوييم داس
از زبان دارد. مهم ترين كاربرد القاي فضا است. داستان 
ــاير عناصر كه  ــازد؛ مثل س ــا نثر خودش بايد فضا بس ب

فضاسازند. 
ــتان با  ــنده در داس ــر نويس ــال اگ ح
ــر موفق به  ــل ديگ ــل و عوام ــن عام اي
ــيد اگر  ــد، مي توان پرس ــازي نش فضاس
ــان كهن بهره  ــمت هايي كه از زب در قس
ــد و نتوانست فضاي مورد نظر  گرفته ش
ــت كه  ــا كند آيا به اين خاطر اس را الق
زبان يك دستي به كار نبرده است يا نه، 
ــه از زبان حتي به  ــت ك به اين دليل اس
ــت به شكل مناسبي  صورت غير يك دس
ــت؟ بنده مي خواهم به آن اصل كلي  استفاده نكرده اس
ــتفاده از زبان ـ  ــوان به غرض اس ــم كه با آن مي ت برس
ــدون اينكه نثر  ــيد، ب ــتان ـ رس براي القاي فضا در داس
ــر من مي توان  ــد. به نظ ــته باش يكپارچگي الزم را داش
ــيد. منظور من از يكپارچگي آن چيزي است كه در  رس
ــنامه خود  يك مقطع و دوره خاصي كه تعريف و شناس
را دارد و نثر آن دوره را بدان مي شناسند، مثًال نثر قرن 
ــان به راحتي آن را  چهارم، ويژگي هايي دارد و كارشناس

ــخيص مي دهند. تش
ــتان با دست يافتن به يكپارچگي غرض  اما آيا در داس

ــود؟ به نظر من حتي اگر نثر يكپارچه  كلي حاصل مي ش
ــد، مي توان به غرض كلي رسيد. (بحث نظري  هم نباش
ــت  ــا مي كند. ممكن اس ــودن را الق ــه ب ــت) و كهن اس
ــه غرض و هدف  ــما ب ــت؛ ش بفرماييد اين ايراد كار اس

ــيديد، اما يك غرض جنبي وجود دارد  اصلي رس
ــت. ــد بهتر اس ــت باش يعني كار اگر يكدس

ــخنان جناب عالي موافقم. اما  ؟: با كليت س
ــما داستان را با آگاهي تقسيم زماني  وقتي ش
ــتان ها  مي كنيد، درصدديد وزن زمان در داس
ــن كنيد. لذا  ــه تعيي ــخصيت ها را در زمان و ش
ــي از داستان القاگر زمان  اگر مي خواهيد بخش
ــد و قدمت  ــا زمان حال باش ــي متفاوت ب خاص
ــانه هاي زباني تفاوت در آن  ــاند، بايد نش را برس
ــاهده شود. بايد به اين نكته هم توجه  بخش مش
ــن نمي تواند  ــرف و متي ــر ادبي ص ــت كه نث داش
ــانه يا نشانه هايي را همراه داشته باشد.  چنين نش
ــت. به هر  ــرا نثر ادبي مختص زمان خاصي نيس زي
ــتي زبان طبق يك  حال هدف بنده از طرح يكدس
سازمان و معيار دقيق نيست. زيرا هنر با اين مفهوم 
ــت.  ــرا اينجا زندگي جاري اس ــي ندارد. زي هم خوان

ــخص با حالت  ــتند. امكان دارد براي يك ش افراد هس
ــان گوناگون را  ــابه، دو زمان متفاوت، دو زب روحي مش
ــكل همچنان باقي  اقتضا بكند. با توجه به اين ابعاد مش
است و به ويژه حد و اندازة نويسنده در اشراف به تاريخ 

ــت. تحّول زبان هم موضوع بحث اس
ــت؛ اينكه  ــما هس شـاكري: نكته خوبي در حرف ش
ــتان از چه ابزاري براي القاي تغيير  اهميت دارد در داس
ــتفاده مي شود. زيرا زمان مفهوم انتزاعي است.  زمان اس
ــكلي و ظاهري  ــه نمي توان به صورت ش ــتان ك در داس

ــال گذشت يا صد سال پيش اتفاقي افتاد.  گفت: يك س
ــتفاده از نشانه هايي تغيير زمان را  داستان معموالً با اس
ــانه ها به بحث زبان بازمي گردد. القا مي كند. يكي از نش

ــي دارم كه در رمان  ــما چنين دريافت ــن از بيان ش م
ــه هر دليل،  ــتاني يا ب ــن مخفي، به ضرورت داس انجم
ــا تغيير زمان يا  ــت. ام ــده اس چند زمان انتخاب ش
ــه به عهده زبان  ــي زماني با زمان ديگر ك جابه جاي
ــتان نتوانسته مرزها را به  ــته شده، زبان داس گذاش
ــن كند؛ يا به اين علت كه  ــخص روش ــكل مش ش
ــده يا  ــي نزديك به زبان حال ش ــان كهن خيل زب
ــس كهنگي به خود گرفته  زبان حال آن قدر جن
ــت. منظور شما  كه ديگر تفاوتي بين  آن دو نيس

ــت؟ اين اس
ــن زمينه تهيه  ــت هايي در اي ــده يادداش ؟: بن
كرده ام كه ارائه شان مستلزم صرف وقت است. 

شـاكري: براي نمونه بفرماييد.
ــم. «محمد،  چون  ــرض كن ــه اي را ع ؟: نمون
ــاه رو ببريد. نگاه  ــنيد، دل از آن م ــن بش چني
ــه اندكي درنگ كرد.  از او برگرفت و به انديش
ــوي  ــگان از خداييم و به س ــس گفتش: هم پ
ــون چنين خواهي،  ــم. ليك، گو، چ او بازگردي
ــينانت را از خرد و كالن، ز  ــودكان و پرده نش ك

ــرده اي؟» (147) ــت روان ك ــه رو در ركاب چ
ــرد حكايت آن  ــال ك ــدون ام ــتوره اي ــا: «مس ي
ــت: ز چه رو ما را چنين  ــين را گف مهم ترين را كه حس
ــم؟! خداوندگار چنان  ــرزند؟ از آنكه پس از تو بماني س

ــد!» (305) ــا ننمايان ــه م روزي را ب
ــت  ــه را از وقفنامه آورده ام.  نثر كالي اس اين دو نمون
ــه ظاهرنماي كهنه دارد. اما بن الد ندارد. و نمونه هاي  ك
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ــر. ــر و ديگ ديگ
ــراي تغيير زمان  ــي از ترفندهايي كه ب شـاكري: يك
ــت.  ــده فصل بندي اس در انجمن مخفي به كار گرفته ش
ــه و از متن وقفنامه  ــخص از وقفنام فصل ها به طور مش
ــت بحث تغيير  ــود. نكته اي كه ممكن اس ــروع مي ش ش
ــبهه ناك بنماياند، پايان نقل قول از وقفنامه  زمان را ش
ــؤال اين است كه  ــت. س و آغاز روايت در زمان حال اس

ــت يا مبهم؟ ــن اس اين مقطع روش
ــي  ــش، يعن ــن بخ ــاره اي ؟: درب

ــبب  س مفصل هايي كه 
ــوند،  مي ش ــر  تغيي
ــؤال دارم. برايم در  س
به ويژه  زمان ها،  تغيير 
از  رجعت  در  ــتر  بيش

ــته به  گذش زمان 
اين  حال،  زمان 
مطرح  پرسش 
مي شد كه چرا 

وقفنامه  از  نقل 
ــده  ــا قطع ش اينج

نمي توانست  آيا  است؟ 
ــاي ديگر برش بخورد؟ به  ج

بر  تقطيع ها  ــاً  بعض ــد  مي رس نظر 
ــازمان اقناعگر صورت نگرفته  ــاس يك س اس

ــت. اس
ــورد يحياي مّكي  ــدر بايد در م شـاكري: يعني تا چق
بگوييم. تا چقدر بايد به كتاب وقفنامه و خاطرات مندرج 
ــد و از كجا به زمان  در آن بپردازيم. قطع بايد از كجا باش

حال وارد شويم.

؟: در مقاطعي ضرورت ورود و خروج ها منطقي ندارد...
ــد به پيرنگ  ــما مطرح مي كني شـاكري: نكته اي كه ش
ــاختار نظام مي دهد، بايد  ــردد. پيرنگي كه به س بازمي گ
ــنده در پرداخت هر صحنه تا چه  ــه كند كه نويس توجي
ــان بايد از نظر  ــردازد و نقاط فصلش ــدان بپ ــد بايد ب ح
ــب را از معنايي در  ــد و مخاط ــترك باش ــي مش معناي

ــته به معنايي در زمان حال منتقل كند. گذش
ــه از انجمن مخفي  ــي ك ؟: در نقدهاي
ــائل توجه  خواندم ديدم به اين مس
ــا كمتر و گذرا به آن ها  نكردند ي

ــن  اي ــد.  پرداختن

ه  ز ــو ح
ــار  آث ــاره  درب
ــم مغفول  ــران ه ديگ
مي ماند. لذا طرح آن را با شما 
الزم ديدم. موردي را كه حاال مطرح مي كنم ادامة بحث 
اول است و به نوعي به فراموشي در كار بازمي گردد. در 
ــته ايد: «حارث، پاي و دست از يحياي  صفحه 261 نوش
مّكي بر درخت محكم كرد و او را گفت...» و چند سطر 
بعد مي خوانيم: «يحياي مّكي صورت به غبار آلوده بود. 

ــر  ــمان همي برد و بر س ــاك بيابان به دو كف به آس خ
ــز بدون اينكه قرينه اي در  ــي ريخت.» و در ادامه ني هم
ــت و پايش باز شده كارهاي فرد بدون  ــد كه دس متن باش
قيد و بند را انجام مي دهد. دوستاني كه قبل از چاپ كتاب را 

خوانده اند، آيا به شما يادآوري نكرده بودند؟
شاكري: نه، نه با اين جزئيات. در ذهنم هست كه 

ــت يحيي را باز كردند. در آن صحنه ها  جايي دس
يحيي حال خوشي ندارد. در تب مي سوزد و 

ــت به گريبان است.  با تخيالت خود دس
ــه ياد دارم يحيي هم  ضمن اينكه ب
ــفر ذهني  ــري و هم س ــفر ظاه س
ــفرها  ــت كه اين س و باطني داش
ــه  مدرس خادم  يكديگرند.  موازي 

ــي مي گويد كه با  ــول) در جاي (بهل
يحيي سفري به كربال داشته است 

ــفر ظاهري. يعني س
ــته بودن  احتمال دارد مورد بس
دست يحيي كه با سفر باطني اش 
نمي خواند در سفر ظاهري توجيه 
ــود. البته من توجيه نمي كنم.  ش

ــمت را ببينم. ولي به  بايد آن قس
ــه در وضعيت تب و  ــر دارم ك خاط

تخيل غرق بود. و بعد از صحبت هايي 
ــتوره با او مي كند، جان مي دهد. كه مس

؟: جمله اي را كه از كتاب خواندم، با حاالت 
ــت مي فرماييد  يحيي هم خواني ندارد. درس

ــدن در دنياي ذهني  ــب و غرق ش ــه به دليل ت و ك
ــي ندارد. اما وقايع خارجي در متن  تخيالت حال خوش
ــاز باشد. گاهي چنين  بايد با جريان علت و معلول هم س

ــود. ــاهده مي ش ــازي مش ناهم س
ــي را  ــاه كنيم. پرسش ــوزه كوت ــن ح ــخن را در اي س
ــم. گرچه  ــخصيت ها از جناب عالي بپرس ــارة ش هم درب

ــي! ــراغ قدس ــت ولي برويم س ــش ها متعدد اس پرس
ــخصيت  رمان به  ــان اين همه ش شـاكري: چرا از مي

ــي رفتيد؟ ــراغ قدس س
ــه با  ــاط چندجانب ــي ارتب ــرا قدس ؟: زي
دارد.  ــخصيت ها  ش و  ــان  رم ــط  محي
ــاز  ــرادي كه در رمان نقش كارس اف
ــتان مي گويد  ــد. وقايع داس دارن
ــن  ــي ـ دختر ميرزا محس قدس
ـ تابع محض پدرش است. بين 
ــه ُمَقلَّد و ُمَقلِّد  ــدرش رابط او و پ
روزنامه  در  ــي  قدس دارد.  وجود 
ــن  انجم ــه  ــاء (روزنام به ــدر  پ
ــد. به  ــه مي نويس ــي) مقال مخف
عضو  ــي،  جوهرچ علت  ــن  همي
ــه بهاء مي گويد: «اگر  انجمن، ب
ــيد  ــي را خوانده باش مقاله قدس
ــاره اش در  ــد كه اش ــد بداني باي
ــتعار نويسنده به مستوره  نام مس
ــد كه  ــد بداني ــت. باي ــراي چيس ب
ــدام ذهن  ــاخته ك ــاي مّكي س يحي
است. بايد بدانيد كه اين داستان تنها 
ــتوره  ــي دارد، آن هم مس ــك آدم واقع ي
است. گفتة قدسي اين است.» (126) اگر قدسي 
ــن تفكري دارد تفكرش خالف آراي پدرش ـ ميرزا  چني
ــور مي تواند مقلّد  ــت. در اين حالت چط ــن ـ اس محس

ــد؟ پدرش باش
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ــود و از ابتدا  ــزي كه در ذهن من ب شـاكري: آن چي
روي آن تأكيد داشتم تفكيك ناپذيري يحيي و مستوره 
ــخصيت نيستند. بلكه يحيي و  است؛ يعني اين ها دو ش
ــود همه وجوهي از  ــتري كه قرباني مي ش مستوره و ش
ــود با  ــترش امتحان مي ش يك آدم اند. وقتي يحيي با ش
ــود. اگر وي با  وجهي از وجوه طبيعي اش آزمايش مي ش
ــود باز همان حالت را دارد. در  ــتوره آزمايش مي ش مس
ــتوره ماهيت يگانه اي دارند. حقيقت يحياي مّكي و مس

ــخصيت قدسي به اين موضوع  ؟: اكنون ما از منظر ش
نگاه مي كنيم.

ــت، جا را  ــن! وقتي مي گوييم يكي اس شـاكري: همي
براي اين تعريف باز مي گذارد كه به كدام وجه از وجوة 
ــتوره و  ــتري بدهيم. ماهيت مس ــن آدم اهميت بيش اي
ــك نفرند.  ــر دو مظهر و جلوه ي ــت و ه يحيي يكي اس
ــم يكي را انكار كنيم و ديگري را اصل بگيريم.  مي تواني
ــري تمركز  ــكار يكي روي ديگ ــم بدون ان ــز مي تواني ني
ــيم. به ياد ندارم كه ميرزا محسن  ــتري داشته باش بيش
ــتوره ماهيت اصلي يحيي نيست.  ــد مس جايي گفته باش
ــي جاني كه از  ــا هم دارند. ول ــك همراهي ظاهري ب ي
ــت كه نفس  ــش درآمده مثل اين اس ــن آدم به نماي اي
ــمش مجسم شود. نفس لّوامه  امارة يك آدم پيش چش
ــم خارجي يافته است.  ــت كه تجس حقيقت اين آدم اس
ــتة مستوره مي داند  ــي كه كتاب وقفنامه را نوش لذا كس
ــتوره كاتب واقعي وقفنامه  خالف واقع نگفته است. مس
ــد يحيي چيزي  ــا نمي بين ــم هيچ  ج ــت. در متن ه اس
ــتوره روايت مي كند و مستوره  ــد. دائم براي مس بنويس
ــد. اگر يك متن روايي را به ذهنيت كاتب  دائم مي نويس

ــبت بدهيم، بي راه نرفته ايم.  نس
ــال و هم به كاتب  ــود هم به راوي و نق ــن را مي ش مت

ــبت داد. به ويژه در اين رمان فقط يك چيز است كه  نس
ــت. دو جلوه پيدا كرده اس

ــتند و  ــخصيت نيس ــن من بود كه اين ها دو ش در ذه
ــبت كتابت  ــما مي توانيد نس ــل جمع اند. بنابراين ش قاب
ــتباه هم  ــه ناقل بدهي و اش ــطه و هم ب ــم به واس را ه

ــت. نيس
ــا در برخورد با يك  ــت مي فرماييد. ام ــًال درس ؟: كام
ــت كه انتخاب مي كند. اينجا  ــنده نيس متْن ديگر نويس
مخاطب حق دارد از متن برداشت خاص خود را داشته 
باشد. زيرا توضيح نويسنده در خارج متن هيچ ارتباطي 
با متن ندارد. متن خودش حرف مي زند. گرچه مي توان 
ــوري را با  ــما مخاطب مح ــث مربوط به رمان ش در بح
ــرد؛ به ويژه بايد  ــث خودمان محدودتر ك ــت به بح عناي
ــما  ــت كه افراد رمان ش ــه مهم توجه داش ــه اين نكت ب
ــتوره و به ويژه يحيي آراي متفاوت دارند. در  درباره مس
ــترك از يحيي و  ــن وضعيت كه متن از يك فهم مش اي
ــان ندارد، چگونه مي توان انتظار داشت كه  مستوره نش
ــايد  ــما را در خارج متن بپذيرد؟! ش مخاطب توضيح ش
هيچ يك ازآراي متن را نپذيرد و دريافت تازه اي داشته 
ــد. بحث، بحث اقناع مخاطب است از طريق متن و  باش
ــنده در خارج از آن. پرسش بنده  نه توضيح و نقل نويس

ــت. نيز دربارة چنين كلّيتي اس
ــما اين است كه توضيح  شـاكري: پس اكنون نظر ش
ــت.  ــردن معناي اصلي مفيد نيس ــخص ك من براي مش
ــدگان فهمي دارم. متن هم  ــن هم مثل يكي از خوانن م
ــت به همراه صراحت هايي. به تعبير  داراي ابهاماتي اس
ــتي دارد. برداشت من هم  ــت شما هر كسي برداش درس
ــت. بنده  ــت از متن اس ــنده يك برداش به عنوان نويس
ــه متن تنها يك معنا دارد و آن هم  ــم اعتقاد ندارم ك ه

ــنده است. اگر لزوماً  معناي ذهني نويس
ــان معناي ذهني  معناي ذاتي متن هم
ــنده باشد،  در اين صورت باب نقد  نويس

ــود. ــته مي ش بر مخاطب بس
؟: حرفي درستي است. به همين دليل 
ــس مي تواند  ــه هر ك ــرض مي كنم ك ع
ــال بخواهيم  ــي از متن بكند؛ ح دريافت
ــته  به بحث هاي حوزه رمان نو باور داش
ــيم. اما  ــيم و چه با آن همراه نباش باش
ــه مي تواند  ــت ك يك بحث عقالني هس
معيار باشد و به همه نوشته ها بر اساس 

ــري پيدا كند. علت و معلول تس
ــي مي تواند مقلد  در اينجا وقتي قدس
باشد كه خواننده برسد به اين نكته كه 
ــي همان روايتي را قبول دارد كه  قدس

ــن قبول دارند. ميرزا محس
ــي  شـاكري: يعني حرفي را كه قدس

ــما اين است كه  مي زند  برداشت ش
ــن مي زند. ميرزا محس

ــي  ــم حرف قدس ــه! مي گوي ؟: ن
ــت. اگر  ــت پدرش اس خالف برداش
با  تباين هايي  ــد،  نباش ــم  ه خالف 

ــد. ــر دارن يكديگ
ــت؟ شـاكري: تباين ها كجاس

ــت كه ميرزا محسن نگفته  ؟: درست اس
ــتوره نگاه مي كند، اما وجود يحيي را  چگونه مس

ــته وي مي داند و قصد  واقعي مي داند و وقفنامه را نوش
ــد: ــت بفرمايي ــد. عناي ــل كن ــق وقفنامه عم دارد طب

ــت (از سفر كربال) مي گويد كه  «ميرزا... در راه بازگش

آن مزار مزار يحياي پاالن دوز است كه  
ــه خان را به  ــاختن مدرس چون كار س
ــارت كربال  ــاند و قصد زي پايان مي رس
ــهر كربال به علتي  مي كند، بر دروازه ش
ــد و اين در روزي  ــوم جان مي ده نامعل
ــروط  ــه وقفنامه را به تمام ش ــت ك اس
متقن كرده و ابواب آن را بر گرده اشتر 

ــت.» (31) ــته اس و در طول سفر نوش
ــول از ميرزا  ــه را بهل ــه اين نكت گرچ
محسن نقل مي كند، در هيچ جاي متن 
ــود.  ــاهده نمي ش خالف اين روايت مش
حتي مستوره جايگاه خاصي در انديشه 
ــن ندارد و به دليل اهميت  ميرزا محس
مكتوب يحيي، ميرزا محسن مي خواهد 
ــت كه  ــه عمل كند. اينجاس ــه وقفنام ب
مرزهايي بين قدسي و پدرش 

ــود. ــيده مي ش كش
هم  ــي  جاي در  ــده  خوانن
ــي  قدس آيا  كه  ــد  نمي ياب
ــن  انجم ــا  ب ــش  ارتباط
يا  ــده  ش قطع  ــي  مخف

ــر ؟ خي
رفتار  از  گرچه 
ــي  قدس ــدي  بع
ــر  تغيي ــال  احتم
ــوان  مي ت را  ــرش  تفك
تغيير»  عمل  «جريان  دريافت، 

ــت. ــتان مغفول مانده اس در داس
شاكري: داستان در همين قرائت ها و معاني مختلفي 
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ــي  ــه مي دهد معنا مي يابد. بله، جاهايي كه خود قدس ك
ــت. اما  ــد من از پدرم تقليد مي كنم، ادعاي اوس مي گوي

ــان مي دهد. ــما مي گوييد رفتار وي خالف آن را نش ش
ــي مي گردم.  ــي پيروي قدس ــم خارج ــال عالئ ؟: دنب

ــت؟ ــانه هايش چيس نش
ــت. مي دانيد  شـاكري: يكي از نشانه ها حرف شماس
ــت.  ــه معناي هم فكري در همه جهات نيس ــه تقليد ب ك
ــما كه در  ــت؛ مثل من و ش ــد در فروع احكام هس تقلي
ــي بگويد مقلدم  ــم. منافاتي ندارد كه قدس فروع مقلدي

ــيد يا بگويد كه  ــتار و گفتار چيزي بنويس ولي در نوش
ــبب مي شود كه  ــد و س خالف ادعاي قبلي او باش
ــود.  ــي برانگيخته ش ترديدهايي درباره گفته قدس
ــچ اختالفي با  ــي هي ــا نبايد فكر كنيم كه قدس م
پدرش ندارد. يعني هر چه ميرزا محسن مي گويد 

دخترش هم تكرار مي كند.
ــم آنچه مي گويد  ــد و فكر كني اگر اين طور نباش
ــه وجود  ــخصيت  ب ــم جديد از اين ش ــت، فه نيس

ــد. مي آي
ــيم به موضوع ديگري. ؟: بگذريم. برس

ــده ام. از نظر  ــما نش ــن متوجه منظور ش شـاكري: م
ــاختاري خللي در منطق اين شخصيت مي بينيد؟ آيا  س
اين شخصيت خالف توصيفي كه رمان از وي ارائه داده 

ــد؟ ــل مي كن عم
ــم. اما به اين دليل كه ما  ــن را مي خواهم بگوي ؟: همي
ــي در روزنامه چه نوشته است  مستقيم نمي دانيم قدس
ــد با ترديد به  ــتقيم را مي خوانيم، باي ــت غير مس و رواي
ــوع نگاه كرد. اما روايت ديگري در نفي آن نداريم.  موض

ــود. لذا پايه هاي ترديد تضعيف مي ش
ــت كه انحراف وي نيز  ــي اس شـاكري: نقل قول كس

ــد. ــت در اين روايت مؤثر باش ممكن اس
ــال قرينه اي براي نفي نقل قول جوهرچي  ؟: به هر ح
ــخن جوهرچي  ــم. به عالوه كه در فاصله روايت س نداري
ــد فكر و عمل  ــي به وضعيت جدي ــس از آنكه قدس و پ
مي رسد يعني تابعيت به كمال از پدر ـ به عنوان مرجع 
ــكوت مانده است كه چطور مي شود  تقليد ـ در متن مس
ــه و رفتار مي دهد.  ــن مي برد و تغيير انديش وي از انجم
ــده است؟ به سخن  آيا ارتباطش مثًال با انجمن قطع ش
ــا تغيير رفتار و  ــد را مي بينيم، ام ــر، ما رفتار جدي ديگ

زمينة تغيير رفتار را نمي بينيم.
ــش پاياني را با شما در ميان  اگر اجازه بدهيد پرس
ــذارم. آيا با بنده موافقيد كه حجم كتاب زياد و  بگ

ــت؟ ــته كننده اس خس
ــاً نمي توانم اظهار  شـاكري: در اين زمينه مطلق
ــت. قضاوت  ــم. قضاوت با خوانندگان اس نظر بكن
ــت. يعني مخاطبان به فراخور تجربه  ــبي اس هم نس
ــت و تجربة  ــه فراخور ذهني ــان، ب داستان خواني ش
ــود از زندگي، به فراخور دانش و  ــي و عيني خ ذهن
ــزان مطالعه و معيارهاي ديگر با يك متن مواجه  مي
ــي و عقلي مي كنند.  ــوند و درباره آن قضاوت حس مي ش
ــتگي وجود دارد. اما بين  ــي امكان خس در قضاوت حس

ــود دارد. ــاوت وج ــدگان تف خوانن
ــختي مي خوانم  ــتند كه خودم آن ها را به س آثاري هس

ــدم. ــار خوان ــن ب ــار را چندي ــي از آث ــي برخ ول
مثًال از بوف كور هدايت واقعاً لّذت نمي برم و به سختي 
ــت  ــردم. اما افرادي ـ حال يا راس ــم آن را مطالعه ك ه
ــر كردند ـ اين  ــود را ناگزي ــا به داليلي خ ــد ي مي گوين

ــد. ــاب را مي خوانن كت
اما به نكته اي اقرار مي كنم كه رمان انجمن مخفي در 
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ــت كه سخت خوانده مي شود؛ مهم ترين  زمرة آثاري اس
ــر كه دليل  ــه نثر آن، دليل ديگ ــش بازمي گردد ب دليل
ــد. يعني  ــه ارتباط مي ياب ــا جّذابيت قص ــت ب عامي اس
ــتان را خواندني مي كند  مهم ترين عنصري كه يك داس
ــتاني راحت خوانده نمي شود،  ــت. اگر داس قصه اش اس
ــر ضعف يا ضعف هايي در قصه گويي  مي تواند قرينه اي ب

ــد. ــد و البّته نثر هم مي تواند مزيد بر اين علت باش باش
ــا نزديكي به  ــه آورديد. دوري ي ــوف كور را نمون ؟: ب
ــتان بازمي گردد. امكان  اين كتاب به محتوا و طرح داس
دارد عده اي نتوانند خواندن آن را به پايان ببرند. برايم 
ــا  چند بار رجوع  ــتم كتابي را ب ــاق افتاد كه نتوانس اتف
ــگ   ــه دهم. نمونه اش «س ــف ادام ــاي مختل در زمان ه
ــت. اما آثار ديگرش  كوره پزخانه» محمود گالبدره اي اس

ــده ام. را خوان
ــرح وقايع در رمان  فكر مي كنم برخي از وصف ها و ش
ــد. منظور اختصار  ــما مي توانست جمع و جورتر باش ش
ــت از حجم كار  ــت. نوعي فشردگي مي توانس متن نيس
ــي در جريان كار به وجود آورد.  ــد بدون آنكه خلل بكاه

ــاهد بياورم. نمونه اي را ش
رّزاق، فرمانده به اصطالح نيروي انتظامي وقت، دو بار 
ــت،  با بهاء خلوت مي كند؛ خلوتي كه گرچه گفت وگوس
ــود. هر دو بار رّزاق  با تهديد و تطميع بهاء همراه مي ش
ــفارش كله پاچه مي دهد. و صحبت هاي وي براي هر  س
ــريح درازدامن چگونگي كله پاچه خوري  دو مرتبه با تش
رّزاق دنبال مي شود؛ كه لزومي نداشت و جز  مالل براي 

خواننده فايده اي ندارد.
ــياري از صفحه هاي  ــت كه نثر بس ــد از حق گذش نباي
ــم  ــت و به عنوان يك خواننده خوش ــن خواندني اس مت
ــد. پيش خود فكر مي كردم اي كاش همه جا رعايت  آم

ــد. آن وقت  ــابي مي ش ــت و حس ــردگي و نثر درس فش
ــه نظر مي آمد و خواننده با  محتواي كتاب جاافتاده تر ب
ــتر كتاب را به پايان مي برد. شايد در مواقع  رضايت بيش
ــفانه  ديگر هم به بخش هايي از آن رجوع مي كرد. متأس

اكنون اين اتفاق نمي افتد.
ــت؛ دربارة سيد  احمد و  ــش هايي باقي مانده اس پرس
ــي و مثبت. گرچه دو  ــخصيت هاي منف ضيا و بهلول، ش
ــيه اي اند. بعد  ــد افراد حاش نفر اخير ابتدا به نظر مي رس
ــان مي دهند شخصيت هايي  ــتان نش در جاهايي از داس
ــتان  ــتري در داس ــت نقش بيش پخته اند. ضيا مي توانس
ــم دل  ــر، چش ــم س ــد. وي با نابينايي چش ــته باش داش
ــاء كمك كند. (نام هر  ــت به به بينايي دارد و مي توانس

ــي دارد.) ــرادف معناي دو ت
ــو  ــن گفت وگ ــما در اي ــة ش ــال از حوصل ــر ح در ه

ــكرم. متش
ــكرم كه وقت گذاشتيد و با دقت رمان  شاكري: متش
ــما خيلي  ــد. قطعاً از مجموعه صحبت هاي ش را خواندي

ــتفاده مي كنم. اس
ــاره انجمن مخفي  ــتان درب ــته هاي دوس از ميان نوش
ــن كتاب انجام  ــده درباره اي ــي كه با بن و گفت وگوهاي
ــد، براي اولين بار، شما روي نثر رمان تمركز كرديد.  ش

ــتند. ــتان ديگر چنين تمركزي نداش دوس
ــتفاده بود.  ــه مطرح كرديد، خوب و قابل اس نكاتي ك
ان شاء اهللا، اگر توفيقي باشد براي ورود به اين موضوع ها 
ــه  ــم از تجربيات اين جلس ــر، بتوان ــاي ديگ و موضوع ه

ــتفاده كنم. اس
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ــي از ابزارهاي  ــتان به عنوان يك مقوله داس
ــت كه بسياري  روايي در عرصه هاي بياني اس
از نويسندگان، از آن براي ابراز انديشه اي خاص، 
ــرش تازه به مفهوم  ــاس متفاوت، نوعي نگ احس
ــتفاده  ــاي بياني اس ــاير دغدغه ه ــي و س زندگ
مي كنند. در اين ميان، نويسندگاني هم هستند 
ــن نظريه هاي نو (از منظر  ــتان، براي تبيي كه از قالب داس
ــتفاده مي كنند. براي اين منظور، نگاهي به رمان  خود) اس
ــنده معاصر، احمد شاكري، كه اخيراً با عنوان  جديد نويس
ــت، از زواياي  ــده اس ــن مخفي راهي بازار كتاب ش انجم
ــت. اين كتاب در زمستان 1386  مختلف درخور توجه اس

ــارات مركز اسناد انقالب اسالمي منتشر و در  توسط انتش
ــال بعد (1387)، به  عنوان يكي از كتاب هاي برگزيده  س
ــنواره كتاب سال  ــتان، از طرف داوران جش در حوزه داس
ــال  قلم زرين (انجمن قلم ايران) و هفتمين دوره كتاب س

شهيد غني پور انتخاب و معرفي شد.
انجمن مخفي، طرح پيچيده اي دارد كه شامل سه محور 
روايي كامًال مجزا و در عين حال مرتبط به هم است. البته 
ــاط اين محورهاي روايي كه به طور موازي در  درباره ارتب
ــتان پيش مي روند، نكات و سؤال هايي همواره  طول داس
مطرح است كه به بعضي از آن ها، نويسنده در طول روايت 
ــت، اما برخي از سؤال ها همچنان  ــتان پاسخ داده اس داس

ــخ مانده است. ازجمله اين كه آيا نويسنده مي تواند  بي پاس
سه واقعه تاريخي مجزا را در كنار هم قرار دهد و ادعا كند 
ــتند و ماهيت آن ها يكي  ــه اين وقايع از جنس هم هس ك
ــت كه بر اساس  ــت؟ يا اين وظيفه محقق يا مورخ اس اس
نتايج پژوهش و تحقيق خود اثبات كند كه مثًال سه واقعه 

تاريخي مجزا از نظر ماهيتي ريشه مشترك دارند.
ــروطه در ايران معاصر  زمان اكنون روايت، دوران مش

ــاه قاجار  ــال هاي حكومت احمد ش ــا س ــت كه ب اس
ــده است. شخصيت اصلي داستان هم  هم زمان ش

ــته اي  «بهاءالدين كمال» جوان از فرنگ برگش
ــت كه به حكم پدر (آقاجان) به مدرسه  اس

ــهر  ــان در يكي از محله هاي قديمي ش خ
ــت مي كند تا به  طهران (تهران) عزيم

ظاهر در طبابت محصالن اين مدرسه 
فعاليت كند.

ــخصيت در محل  ش استقرار اين 
ــي از مدارس  ــه خان، كه يك مدرس
ــران در آن  ــهر ته ــه مهم ش علمي
ــود  ــان مي ش ــت، هم زم روزگار اس

ــلوك معنوي و  ــير و س ــا دوران س ب
ــته كه  عرفاني اين جوان از فرنگ برگش

ــس دادن يك امتحان بزرگ  گويي براي پ
در زندگي اش به اين مكان آمده است.

ــه خان، از بين افرادي كه در آن مكان  در فضاي مدرس
ــن  ــوي پررنگي دارند، مي توان به ميرزا محس حضور معن
ــور مباحث  ــواره مح ــه هايش هم ــرد كه انديش ــاره ك اش
محصالن آن را تشكيل مي دهد. (اهالي محل و تقريباً تمام 
محصالن، مدرسه خان را با نام ميرزا محسن مي شناسند.) 
ــطه رفت  و  ــه بهاءالدين كمال از دوران بچگي به واس البت

ــن و اعضاي خانواده اش را  آمدهاي خانوادگي، ميرزا محس
ــنده از اين موضوع به  عنوان يكي از  ــد كه نويس مي شناس
ترفندهاي داستاني در ادامه استفاده كرده است. (ماجراي 
ــي، دختر ميرزا محسن در  ــتگي بهاء به قدس دل بس
طول داستان به  عنوان يكي از گره هاي داستاني براي 
ــتفاده نويسنده قرار گرفته  ايجاد كشمكش مورد اس

است.)
ــت  ــراي رواي ــه ب ــنده، در ادام ــرد نويس رويك
ــتر به تعمق در  ــتان، بيش ماجراهاي اصلي داس
ــخصيت اصلي (بهاء)  معطوف شده و  درون ش
او در يك مرحله ترديد كامل قرار مي گيرد. 
ــته اتفاق افتاده،  ــي كه در گذش ماجراهاي
ــن او هجوم مي آورد.  ــل وار به ذه مسلس
البته به  غير از اتفاق هايي كه در دوران 
ــته اتفاق  اقامت او در فرنگ مي توانس
ــنده هيچ نشاني از اين  بيفتد و نويس
ــت.  ــاورده اس ــان ني دوران را در رم
ــخصيت بهاء در اين مرحله  گويي ش
خلق شده كه فقط رويدادهاي تاريخ 
معاصر ايران را به ياد آورد و آن ها را با 
وقايع حساس تاريخ تشيع تطبيق دهد و 
ــزان تأثير هر يك از آن ها را در يكديگر را  مي

به مخاطب نشان دهد.
ــخصيت بهاء در اين رمان مي توانست بيش از  فرديّت ش
اين پُررنگ تر شود كه اين اتفاق نيفتاده است. هيچ نشاني 
ــاد گرفته، در كالم يا عمل او  ــي كه او در فرنگ ي از علوم
ديده نمي شود. در مقابل، تقريباً تمام حركات و رفتارهاي 
ــد دانش آموختة  ــش به مانن ــخصيت و نوع تفكرات اين ش
ــت. حضور او در مدرسه خان  ــة علمية مذهبي اس مدرس
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ــته و نوع آموخته هايش در فرنگ كه رشته  با تعاليم گذش
ــت، ارتباط چنداني ندارد. او به محض حضور  پزشكي اس
در مدرسه بدون توجه به رسالتي كه به عهده اش گذاشته 

ــده (طبابت محصالن مدرسه خان) به سراغ  ش
ــي مي رود  ــاب وقف نامه يحياي مك كت

ــتر دستورالعمل هاي  كه در آن، بيش
نحوه اداره موقوفات مدرسه خان و 

چگونگي مواجه با بي عدالتي هاي 
ــدگان اوراق كه  ــه به خوانن زمان
ــه  اغلب محصالن همان مدرس
ــده  ــتند، يادآوري ش خان هس
ــداي ورود به  ــت. بهاء در ابت اس
ــنا  ــيد احمد آش اين مكان با س
ــنده به اين  ــود كه نويس مي ش
ــيد احمد،  ــه و از طريق س بهان
موقعيت  از  ــري  مختص ــرح  ش
ــه خان و بنيان گذارانش  مدرس
را براي مخاطب تعريف مي كند: 
«آشنايي ما با آقا ميرزا محسن 
ــردد  ــاليان دور بازمي گ ــه س ب
ــرف در  ــه هر دو در نجف اش ك
ــتاد زانوي تلمذ  محضر يك اس
ــم؛ و نبود ميرزا  بر خاك زده اي
ــه، مانع آن نشده  در اين مدرس
كه اين ارادت روزافزون گردد. 
ميرزا از ايام جواني، اشتهار به 
ــت. اما امر  ــته اس حريت داش

سياست، ما را مدرسه نشين، و ميرزا را خانه نشين كرد. آن 
ــما هم مي آمد خدمت ميرزا، اما به هر حال،  زمان والد ش

ايشان هم سايه شان سنگين شد...» (ص 27).
ــياري از  ــيد احمد با بس ــاء در همان ديدار اول با س به
ــنا مي شود و سعي  ــه خان آش ويژگي ها و موقعيت  مدرس
ــش خود در اين  ــه نوعي جايگاه و نق ــد ب مي كن
ــد. در ادامه و  ــد و بازياب ــه را بشناس ميان
ــيد احمد  ــه الي صحبت هاي س از الب
ــه، بهاء  ــالن مدرس ــه محص و بقي
ــياري از  ــد كه كليد بس درمي ياب
ــه در كتاب  معماهاي اين مدرس
نهفته  ــي  مك يحياي  ــه  وقف نام
ــت و ترجيح مي دهد مطالعه  اس
اين كتاب در اولويت برنامه هايش 
قرار گيرد. پس از اين است كه با 
تأمل در سطرهاي كتاب وقف نامه 
به افق هاي تازه اي در انديشه هاي 
مي يابد.  ــت  دس خود  ــوش  مغش
ــول ماجراهاي رمان،  البته در ط
ــخصيت مردد و آشفته اي  بهاء ش
دارد؛ او با انواع انديشه هاي در هم 
ــه در وهله  ــت ك تنيده مواجه اس
ــي  ــم قاطع ــد تصمي اول نمي توان
ــرد. خاطرات  ــك زمينه بگي در ي
ــته بي وقفه به  و رويدادهاي گذش
ــي آورد و آينده  ــش هجوم م ذهن
ــم در پيش  ــوم ه ــم و نامعل مبه
ــت. او بايد با  رويش قرار گرفته اس
ــير حوادث در گذشته  توجه به س
ــم بگيرد كه اين  ــي لحظه حال تصمي ــراي آينده يا حت ب

موضوع برايش دشوار و سخت است.

ــتان براي شرح و بسط  ــنده در اين مرحله از داس نويس
ــكل موازي وارد رمان  ــا، قصه ديگري را هم به ش ماجراه
ــت: «من  ــت يحياي مكي اس ــد كه همان سرگذش مي كن

ــس از هنگامة   ــي، نيم روزي بود كه پ يحياي مك
ــه قصد وادي طف، جهاز بر  حج، از مكه ب

اشتر بسته بودم كه قاصدي نامه شيخ 
ــاني به من رساند و هنوز جدار  لواس

ــته  ــهر مكه بر من مخفي نگش ش
ــه پايان  ــيخ ب ــود. چون نامة ش ب
ــاندم، قالع شهر بر من پنهان  رس
ــردم از حرم  ــده بود و يقين ك ش
ــده ام. پس فريضة ظهر  بيرون ش
ــردم به دو ركعت، به جماعت،  بك
كه مستوره بر من اقتدا كرده بود 
ــتر. و نامه  ــن بر خدايگان اش و م
ــنيدم، حاال كه افسار  بر اشتر بش
اشتر به صاحبش واگذاشته بودم 
ــان گرفته بود، به  ــتر را بياب و اش
مقصدي نامعلوم. و هو يعلم السر 

و اخفي...» (ص 24)
ــه از  ــن مرحل ــب در اي مخاط
ــنا  ــر ديگري آش ــتان با نث داس
ــر فصل قبل  ــه با نث ــود ك مي ش
ــيوه روايت  ــت. ش ــاوت اس متف
ــا حدودي  ــم در اين بخش ت ه
ــد. چون ماجراهاي  تغيير مي كن
از  ــي  مك ــاي  يحي ــت  سرگذش

ــي از راويان  ــود كه يك ــف روايت مي ش ــاي مختل زاويه ه
ــت. يحياي مكي  ــتوره اس مكمل در فصل هاي بعدي، مس

ــتوره  ــتوره مي گويد: «آن كنيز را نام، مس در توصيف مس
ــياه چادر عيان  ــود، خالف عادت كنيزان. رخ از نقاب س ب
نساخت، و او مرا در خيال، نورسته نهالي بود ترد و خسته، 
ــپيدي چشمانش راه بر سياهي بسته بود  كه س
و لبانش چنان بود كه چاك چاك بيابان 

باشد.» (ص 37).
ــتان  ــودن اين فصل در داس گش
انجمن مخفي، فضاهاي متفاوت 
ديگري را هم به مجموع حوادث 
رمان اضافه مي كند؛ شخصيت 
ــوع هم ذات پنداري  ــاء يك ن به
ــخصيت يحياي  بين خود و ش
ــاس مي كند. حضور  مكي احس
ــتوره  ــمبليك و نمادين مس س
ــفرهاي اشراقي  در ماجراها و س
ــف،  ــي در وادي ط ــاي مك يحي
ــي  قدس ــخصيت  ش ناخودآگاه 
ــن) را به ياد  (دختر ميرزا محس
كودكي  از  ــه  ك ــدازد  بهاء مي ان
او  به  ــبت  نس ــتگي هايي  دل بس
ــق بهاء  ــه عالقه و عش دارد. البت
ــي تا حدودي فرازميني  به قدس
ــه نوع  ــور ك ــان  ط ــت و هم اس
ــتوره  ارتباط يحياي مكي با مس
هم از اين جنس است؛ در جايي 
ــخصيت هاي  از كتاب يكي از ش
داستاني اشاره مي كند كه ممكن 
است شخصيت مستوره وجود خارجي نداشته باشد و تنها 
ــد. با اين حال،  ــاخته و پرداخته ذهن يحياي مكي باش س
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ــي ديگر از رويدادهاي  ــيدن به قدسي، بخش بهاء با انديش
ــته را به ياد مي آورد كه در پيشبرد وقايع  سال هاي گذش
ــتند. از جمله سرگذشت  ــتاني مد نظر نويسنده هس داس
ــدر وي در پيدايش و دوام  ــي و نقش پ ــاي مخف انجمن ه
ــتقرار و تثبيت  ــار براي اس آن ها كه يكي از اهرم هاي فش
ــروطه خواهي در دوران حكومت آخرين  ــاي مش نهضت ه
ــه هاي پدر  ــازكاوي انديش ــله قاجار بوده اند. ب ــاه سلس ش

ــون كمال،  ــدر بهاء (هماي ــن) و پ ــي (ميراز محس قدس
ــئول روزنامه يومية جمعيت)، كه يكي (ميرزا  مديرمس

ــن) به حاكميت مذهب تشيع و ديگري  محس
ــت قوانين  ــون كمال) به حاكمي (هماي

ــل به تغيير  ــه متماي متجدخواهان
ــك و دول  ــوالت در ممال و تح

ــارند، از  اروپايي پاي مي فش
ــي قصه در  ــاي اصل محوره
فصل هاي بعدي رمان است.

ــت  هداي ــراي  ب ــان،  مي ــن  اي در 
ــتر  ــاي رمان كه بيش ماجراه

تاريخي و  ــوي  ب ــگ و  رن
نويسنده  دارند،  ــي  به ترفندهاي سياس

ــم  ه ــتاري  نوش ــدد  متوسل مي شود. متع
ــيدن ماجراي  عاطفي از جمله، پيش كش ــتگي  دل بس

ــي كه اين موضوع به لحاظ يك سويه بودن  بهاء به قدس
ــكل گيري اين  ــي در ش ــتن قدس ــرا و نقش نداش ماج
ــاس، تقريباً عقيم مي ماند. با توجه به انديشه هايي  احس
ــر مي پروراند،  ــاء در طول رمان در س ــخصيت به كه ش
ــق او به قدسي اميدوار نمي ماند،  مخاطب به آينده عش
ــا موضوعي كه در اين ميان حتي فكر  چون بهاء به تنه
ــروع يك زندگي  ــي و ش ــيدن به قدس هم نمي كند، رس

ــت. بهاء به مدرسه خان آمده است كه يك  در كنار او اس
تسويه حساب با گذشته و حال خود و آدم هاي پيرامونش 
انجام دهد. پس طبيعي است كه او به ثبات حاالت فردي 

خود نينديشد.
در فصل هاي مياني كتاب، بخش هاي ديگري از وقف نامه 
ــه ادامه آن به  ــود ك ــط بهاء مرور مي ش يحياي مكي توس

واقعه عاشورا مي رسد.
ــنده  ــن بخش از رمان باز هم نثر نويس در اي
ــون فضاي رمان  تغيير مي كند، چ
ــد: «زهير، مهتر عرب  تغيير مي كن
ــوم! باشد كه در اين  را گفت: ”فدايت ش
قريه، ُسكني گزينيم تا از شر دشمنانمان در 
امان بدارد.“ حسين فرمود: ”آن چه قريه اي 
ــت؟“ يحيي گفت: ”كسي گفتش عقر!“  اس
ــين روي به آسمان ساييد: ”خداوند را  حس
ــم از عقر!“ و اين يك روز يا  پناه خود گزين
ــش از آن بود كه به وادي طف  چند روزي پي
ــين از نام  منزل گزينند. كه در آن نيز چون حس
ــي گفتش: ”اين زمين را  ــوزان پرسيد، كس آن بيابان س
ــين ديگر بار دو كف رو به آسمان فراز  كربال گويند.“ حس
كرد: ”خداوند را پناه خود گزينم از اندوه ها و بالها“» (ص 
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ــه خان (يحياي  ــا مطالعه اوراق وقف نامه، واقف مدرس ب
ــورا، يكي پس  مكي)، در ذهن بهاء، ماجراهاي واقعه عاش
ــت ناپذير بين  از ديگري جان مي گيرند و او پيوندي گسس
ــروطه  ــورا و رويدادهاي پيرامونش در عصر مش واقعه عاش
ــل اهللا نوري به  ــيخ فض ــد. ماجراي بر دار كردن ش مي بين
ــح از عصر  ــت ناصحي ــطه قانوني كه محصول برداش واس
ــوده در ذهن بهاء  ــت، از گره هاي ناگش ــي اس تجددخواه

ــخ هاي قانع كننده براي اين  ــت كه مدام به دنبال پاس اس
ــخ در هزارتوهاي ذهن مغشوش و  گونه سؤال هاي بي پاس
ــفتگي ذهني خود را  ــرانجام اين آش ــت. او س مردد ش اس
ــمي مي بيند كه بنا بر سفارش واقف مدرسه  در گرو مراس
ــال در ايام ماه محرم و در قالب تعزيه برگزار  خان، هر س
مي شود. اين حركت نمادين به نوعي رويارويي دو انديشة 
ــه در رقم خوردن  ــت ك حاكم بر جامعه آن روز ايران اس

ــد: «و يحيي در  ــر ايران مؤثر بوده ان هجوم تاريخ معاص
ــبز است. و باز  ــري را ببيند كه س صداها، س

ــفيد بر گردنش  ــري را كه عمامه اي س س
نشسته است. و سالمي كه او 
ــخ آن نيست. و بشنود:  را پاس

ــهيد چگونه بر دار شد؟“  ــيخ ش ”ش
ــس امر كرد  ــاخت. پ و بگويد: ”وضو س
ــتند  ــتري اش شكس كه مهرها و انگش
ــچ ننگي نماند.“ و  تا نامش بر پاي هي
ــيخ شهيد ما چه گفت؟“ و  بشنود: ”ش
ــنود: ”زير لب  بگويد: ”نمي دانم.“ و بش

ــت و اين  ــدا، اين جا كربالس گفت: به خ
ــداي بلند  ــنود ص ــردم كوفيان اند...“ و بش م

ــاني را فرياد مي زنند: ميرزا را  رعدمانندي را. و كس
ــي در اندامش بپيچيد. و رختش گرم و  ــتند! و لرزش كش
ــت هايش را بر  ــاي ميرزا افتد. و دس ــود. تا به پ گرم تر ش
سرش احساس كند. خواهد بپرسد. نفسش در عمق سينه 
مانده. خواسته اش در قلبش. بگويد: ”آقاجان...“ و بشنود: 

”پسرم!“ (ص 455).
در مجموع، رمان انجمن مخفي، بازنمايي سير شكوفايي 
ــه از تالطمات  ــت ك ــه اي ديني در جامعه ايران اس انديش
ــب تجاربي گران بها گذشته است.  و حوادث دوران با كس

ــكل گيري نهضت هاي  ادامه اين دوران را مي توانيم در ش
آزادي خواهانه مردمي مثل نهضت امام خميني(ره) در 15 

خرداد 1342 و پيروزي آن در بهمن 1357 ببينيم.
ــطه تسلطي كه به  ــاكري، به واس در اين ميان، احمد ش
ــته با  ــي دارد توانس ــگردها و تكنيك هاي داستان نويس ش
الهام گرفتن از پس زمينه هاي تاريخي، رماني با مؤلفه هاي 
ــان ارائه كند. هدايت  ــروزي اين قالب روايي به مخاطب ام
ــكل موازي با سه نثر متفاوت و بهره گيري  سه قصه به ش
از تكنيك  بينامتني براي تلفيق متون كهن با داستان هاي 
ــنده محسوب مي شود.  ــتاوردهاي نويس امروزي و... از دس
هرچند در بخش ديالوگ ها، سايه سنگين مباحث طوالني 
و گاه دامنه دار (آن هم از جنس مبحث محصالن 
ــاز و صراحت  ــدارس علميه ديني) از ايج م

آن ها كاسته است.
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ــاه آبادي، اثر  ــته ش ــان الاليي براي دختر مرده، نوش رم
ــنواره كتاب سال شهد غني پور،  برگزيده نوجوان در جش
ــي برخوردار بوده  ــار برگزيده، از نقاط قوت ــاير آث مانند س
ــدن آن شده است كه بهتر مي دانم  كه موجب انتخاب ش
ــوت و امتيازات خاص  ــه همين نقاط ق ــداي امر، ب در ابت

بپردازم.
ــي و بي تكلفي نثر و  ــه امتيازات اين كتاب، روان از جمل
ــوع و مضمون و تم  ــت، كه موض ــادگي زبان و لحن اس س
داستان را براي هر سّني دريافت پذير كرده است. با توجه 

ــتن  ــي، راحت نوش به اينكه ساده نويس
ــت، بلكه سختي هاي خاص خود را  نيس

دارد.
از امتيازات ديگري كه اين رمان از آن 
ــت، و درواقع امتياز  بهره منده شده اس
ــود، توجه به  ــوب مي ش اصلي آن محس
قصه و موضوع و ماجراي داستان است. 
ــته درباره  ــاري كه در گذش ــي رفت يعن
ــد. رفتاري كه به  دختران اعمال مي ش
ــده بود. كه  ــي ناهنجاري مبدل ش نوع
بخشي از آن نايده گرفتن حقوق دخترها 

ــب در برخي موارد، گرچه كمتر، هنوز با  بود كه اين مطل
ــكالي ديگر ادامه دارد. اين رويه، گاهي در مورد پسرها  اش
ــيار كمتر. درواقع اين  ــد اما در حدي بس نيز انجام مي ش
رمان مي تواند بيانيه (مانيفست) و يا مقاله و يا گزارشي را 
درباره آسيب شناسي رفتار با دختران، همراه وجه داستاني 
خود باشد كه به مخاطب ارائه مي شود. چنان كه دختراني 
مانند حكيمه كه ديروز به دليل فقر مالي فروخته مي شدند 
ــدند. و امروز نيز با ميزاني بسيار  ــر راه گذاشته مي ش يا س
ــي از خانواه ها به دليل  ــي ديگر در بعض ــر، و با وجه كمت

ــاالري و  ــر فرهنگي و مالي و داليلي ديگر چون پسرس فق
ــزي و يا جنس دوم انگاري و موارد ديگري چون  دخترگري
توجه به برخي خرده فرهنگ ها، با آن ها برخورد مي كنند. 
ــي از دختران  ــاره به برخ ــان كه در اين رمان نيز اش چن
ــت فقر مالي، به تركمن ها فروخته  قوچاني دارد كه به عل
ــق آباد  ــتان و عش ــدند و از طريق آن ها به تركمنس مي ش
ــط دالالني از خانواده هاي آن ها  ــدند. و يا توس برده مي ش
ــتقيم و يا توسط دالالني  ــد و به طور مس خريداري مي ش
ــنده در اين  ــه اي كه نويس ــدند. نكت ديگر فروخته مي ش
ــتان به آن توجه دارد، شكلي ديگر  داس
و با رويكردي ضعيف و كوچك تر است 
ــه آن را به همين جريان تعميم داده  ك
ــره و حكيمه و  ــت. مانند جريان زه اس
دختري تا در كتاب مجيد، دنبال مردي 
ــذي مي گردد، كه  ــنل كاغ با كاله و ش
شايد بتواند عملكردي چون سوپرمن و 
مرد عنكبوتي داشته باشد و يا قهرماني 
نجات بخش باشد. همچنين دختري كه 
ــاب با چك زدن به گوش  در انتهاي كت
شخصيت من (ناصري) انتقاد و اعتراض 
خود را نسبت به رفتار پدر از ناديده شدن و كودك آزاري، 
ــيلي محكمي  ــراز مي كند. «و دختر يك مرتبه چنان س اب
ــود به زمين بخورم...» و  ــه صورتم كوبيد كه كم مانده ب ب
گفت: «ببين خوبه؟ خودت خوشت مي آد؟ چرا مي زدي و 
سياه و كبودم مي كردي؟» (آخرين صفحه و آخرين جمله 
ــايد بتوان ريشة اين موضوع را در فقر فرهنگي  كتاب). ش
و مالي جست وجو كرد، اما اين امر در جريان هاي امروزي 
كاربرد دقيق و كاملي ندارد. چراكه ميان دخترهاي فراري، 
ــوند كه در خانواده هايي با  بنا به آمار، دختراني پيدا مي ش حق شـنو فرخنـده 

آبادى حميدرضاشاه  نوشتة  مرده  دختر  براى  الاليى  داستان  نقد 
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ــايد بهتر است  وضع مالي خيلي خوب و توجه كامل و ش
كه گفته شود به خاطر زياده روي در محبت، اقدام به فرار 

كرده اند كه با رويكرد هاي قبلي كامًال تطابق پذير نيست.
ــان  ــتان به بي توجهي خانواده زهره به دخترش اين داس
اشاره دارد. خانواده زهره با وجود داشتن چهار پسر و تنها 
ــتر توجه كنند، و يا او  ــك دختر به جاي آنكه به او بيش ي
ــان عزيزتر باشد، به او كمتر توجه مي كنند، و كمتر  برايش
ــد و حتي حرف هايش را باور نمي كنند: «اگر  او را مي بينن
ــه كه روي زمين  ــد مرا هم به عنوان يك چيز اضاف مي ش

افتاده، دور مي انداختند.» (ص 22)
ــاب در وحدت  ــي كت ــت امتياز اصل ــد گف ــع باي درواق
ــتان را مي توان در ارتباط با  ــت. ايدة داس موضوعي آن اس

ــبت داد  ــار ناصحيح با دختران نس رفت
ــتان  كه آن را در قالب چند، چهار، داس
ــه موضوع همة آن ها  روايت مي كند ك
ــه اين نكته  ــتند. توجه ب ــا هس دختر ه
ــت،  ــه موضوع در همه آن ها يكي اس ك
سبب تأثيرگذاري بيشتر و وحدت عمل 

داستاني شده است.
ــتان،  مطلب ديگر در مورد امتياز داس
ــاوت از يك  ــدرت در روايت هاي متف ق
ــه قوچان،  ــن ب ــان رفت ــوع، جري موض
ــا  ــا ي ــاب ديدگاه ه ــن انتخ و همچني

ــنده است، كه البته  ــوي نويس زاويه ديدهاي متفاوت از س
لزوم آن را بيشتر در آسان كردن نگارش مي توان دانست 
ــتفاده از ظرفيت هاي يك  ــنايي زدايي و يا اس ــا براي آش ت
ــنده دارد، با توجه به  ــان از توانايي نويس زاويه ديد، كه نش
ــي را از منظرهاي متفاوت ديده و آن  ــرم، بتواند محتواي ف

را روايت كند.

ــن خان  ــاز ديگري هم مي توان در روايت ميرزا حس امتي
ــت وجو كرد كه بنا به زماني دور، نثري گرچه  منشي جس
ــبب تنوع و از  ــه دور از تكلف، ولي متفاوت تر دارد، كه س ب

بين بردن كسالت در خواندن كتاب شده است.
ــاختاري با چند مورد مهم  ــاختار: داستان به لحاظ س س
ــخصيت اصلي داستان چندان  روبه رو است. اول اينكه ش
ــده است. درواقع، داستان  ــخصيت ها نش متمايز از بقية ش
چند شخصيت اصلي دارد كه عبارت اند از: زهره، حكيمه، 
ــه يا چهار شخصيت اول  مينا، من، ميرزا جعفرخان كه س
ــخصيت اصلي دانست كه به موازات هم در  را مي توان ش
داستان حضور پيدا كرده اند. در حالي كه، شخصيت اصلي 
ــترين حضور، چه فيزيكي و چه  ــالوه بر تمايز، بايد بيش ع
غير فيزيكي  را در جهان داستان داشته 
باشد و تمام حوادث و موضوع داستان و 
كنش ها در ارتباط با او باشد و بيشترين 
تحول داستان در او رخ دهد. همچنين 
ــد.  ــتان مربوط به او باش گره اصلي داس
ــد.  ــتان روي او باش درواقع، تمركز داس
ــاوت چنداني بين  ــتان تف ــن داس در اي
شخصيت اول و دوم و سوم وجود ندارد. 
ــتقل  همچنان كه گره اي متمايز و مس
براي شخصيت اول، كه در روند داستان 
ــمكش و  ــل بعدي، يعني كش به مراح
ــخاصي  ــخص يا اش ــي در خصوص آن گره، كه با ش تقابل
ــد، وجود ندارد. در يك  ــد و به گره گشايي برس ديگر باش
صورت مي توان برابري شخصيت ها را با هم توجيه كرد كه 
رمان را مجموعه اي با چهار راوي و چهار شخصيت اصلي 
ــه، و چهار حادثة  ــتان جداگان توصيف كنيم با چهار داس
ــخصيت ها  ــتقالل يافته (اپيزود)،  كه هر كدام از اين ش اس
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ــند، و در  ــخصيت اصلي باش ــتان خودشان، ش براي داس
ــتان اصلي پيوند بخورند و قبل از  ــتان به داس انتهاي داس
ــوند. در غير اين صورت اگر گره را  داستان اصلي تمام ش
ــتر از ديگران محور است، وجوِد  براي زهره، كه كمي بيش
ــت كه به  روحي بدانيم بنام حكيمه، بايد گفت گره اي اس
ــد، و به نحوي در  ــاط پيدا مي كن ــتش مينا هم ارتب دوس
ــتان،  ــان اندازه، با من (آقاي ناصري)، راوي ديگر داس هم
ــچ تقابلي با او و يا  ــخصيت ها در هي هم ارتباط دارد. و ش
ــوند.  ــل هم قرار نمي گيرند و با هم درگير نمي ش در مقاب
ــد، خود در كنار شخصيت ها قرار  حكيمه اگر گره هم باش
ــت. زهره و مينا با او درگير  ــت اس مي گيرد با آن ها دوس
ــايد بتوان گفت او در داستان حضور قوي  ــوند. ش نمي ش
ــكل گرفته  ــتان در ارتباط با او ش دارد به گونه اي كه داس
است، اما بايد توجه داشت هيچ نوع گره گشايي در ارتباط 
ــتان، زهره  با او صورت نمي گيرد چنان كه در انتهاي داس
ــان  گونه كه بودند، باقي  ــا و حتي خود حكيمه، هم و مين
ــد. گرچه در  ــري و تحولي پيدا نمي كنن ــد و تغي مي مانن
ــت، اما روح  مورد روح انتظار تغيير به لحاظ وجودي نيس

مي توانست با تكليفي كه نويسنده بنا به 
موقعيت وجودي او بر دوشش مي گذارد، 
ــي عملي تر انجام داده و راضي  كنش هاي
شود و برگردد. مگر نه اينكه اين روح به 
دنبال پدر و مادر و يا گرفتن حقوق خود 
آمده است؟ حضور او در داستان شايد از 
ديدگاهي مشكل يا گرة اصلي محسوب 
ــراي ديگران حقايقي  ــود و يا اينكه ب ش
ــواردي را به چالش  ــن كند و م را روش
بكشد، حتي اگر به روح از جنبة  تناسخ، 
بدون آنكه در قالبي ديگر فرورود، توجه 

ــت تا كارهايي را كه بايد انجام مي داده  كنيم، كه آمده اس
و نتوانسته انجام بدهد، كه جدا از عدم قبول آن در حيطة 
ــفه نيز مي توان به  ديني و مذهبي، در مورادي چون فلس
ــينا نيز در نفي آن  ــتم كتاب اشارات ابوعلي س نمط هش
ــي از نظر راوي را تأمين كند،  ــاره كرد، كه شايد بخش اش
ــتان و يا عمل  ــبرد داس ــي را كه در جهت پيش ولي كنش
ــد، انجام نمي دهد. حتي اطالعاتي را كه از  ــتاني باش داس
ــخصيت من، خودش به  ــت مي آوريم، ش طريق او به دس
ــت. چنان كه «من» يا  ــت آورده اس ــتند به دس  طور مس
ــراي مقاله اش به دنبال موضوع دخترهاي  آقاي ناصري، ب
ــناد و مدارك به موضوع  ــتن اس قوچان مي رود. او با داش
ــتان  اين جريانات آگاهي پيدا مي كند. او حتي تا تركمنس
ــق آباد هم به دنبال روشن شدن اين حقايق مي رود.  و عش
ــت  ــن دختري به نام مينا دارد كه با زهره دوس او همچني
ــت  ــاب پدر مينا را كه قرار اس ــا خواهش، كت ــت كه ب اس
ــد، از او مي گيرد  ــتاري كن ــا آن را براي پدرش ويراس مين
ــي نيز به نحوي  ــد. ميرزا جعفر خان منشي باش كه بخوان
ديگر با اين مسئله ارتباط پيدا مي كند. او به  عنوان مأمور 
ــه قوچان مي رود تا به عبارتي عدالت  ب
ــيم  ــن زمينه،  بين آن ها تقس را در اي
ــاد كرديم ما برايتان عدالت  كند. «فري
ــم» (ص 66). و درمي يابد كه  آورده اي
بيشترين علت فقر و تنگ دستي مردم 
ــبب دادن ماليات هايي  ــار به س آن دي
ــا از مردم  ــت كه واليان آن ج بوده اس
ــب فقير و  ــد و موج ــر مي گرفته ان فقي
(دنيا  مي شده اند.  آن ها  بي چيزترشدن 
ــود، هر كه يك  ديگر به كامش نمي ش
روز حال اين بيچارگان را نظاره كند.) 
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(ص 15). بنابراين، مي بينيم همه شخصيت هاي داستان، 
بنا به موضوع داستان، به نوعي با هم ارتباط پيدا مي كنند 

و با يك مسئله مواجه مي شوند.
ــه يكي از  ــر بخش ب ــاص روايت ه ــر، اختص ــة ديگ نكت
ــتفاده از زاوية ديد  ــوع اس ــت كه اين ن ــخصيت ها اس ش
ــودن روايت، موضوع عدم  ــان نم عالوه بر امتياز كار و آس
ــتر ثابت مي كند.  ــخصيت اصلي را بيش ــيم بندي ش تقس
ــخصيت هاي متفاوت تقريباً به  چراكه روايت ها از جانب ش
طور يكسان بيان مي شوند. و كنش ها نيز با اندكي تفاوت، 

يكسان انجام مي شوند.
ــا توجه به  ــت، كه ب ــتان اس ــب ديگر موضوع داس مطل
رويكرد تاريخي و چندروايتي آن، متضمن حقيقتي است 
ــت  كه اتفاق افتاده و از اهميت ويژه اي برخوردار بوده اس
ــودك و نوجوان اعمال  ــه رفتاري بود كه در مورد ك اگرچ
مي شد، اما اين امر شايد موضوعي فراگيرتر از موضوعاتي 
ــه تنهايي در نظر  ــان نوجوان را ب ــد كه گروه مخاطب باش
ــد، چنان كه آن را داستان نوجوان دانسته اند،  داشته باش
ــادگي نثر و يا صرفاً به خاطر حضور  حتي اگر به دليل س
ــتان نوجوان بدانيم،  چند نوجوان اگر بخواهيم آن را داس
فقط به يك بعد قضيه نگاه كرده ايم. آن هم به طور ناقص. 
ــتان عالوه بر مخاطب  ــد، داس زيرا با مواردي كه گفته ش
نوجوان، با بزرگ سال، بيشتر، و حتي با كودك نيز، كم تر، 
در حّد يك بخش، تعريف كردن يك قصه به طور كامل و 

مستقل، اشتراكاتي نيز دارد.
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اين داستان به بي توجهي خانواده زهره به دخترشان اشاره دارد. خانواده زهره با وجود 
داشتن چهار پسر و تنها يك دختر به جاي آنكه به او بيشتر توجه كنند، و يا او برايشان عزيزتر 
باشد، به او كمتر توجه مي كنند، و كمتر او را مي بينند و حتي حرف هايش را باور نمي كنند: 
«اگر مي شد مرا هم به عنوان يك چيز اضافه كه روي زمين افتاده، دور مي انداختند.» (ص 22)
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ــاً ثابت و  ــا كهن الگوهاي تقريب ــي ب ــي قصه هاي بازآفرين
مشترك، دل مشغولي  بسياري از نويسندگان در دوره هاي 
ــت. تقريباً بيشتر استادان قصه پردازي  مختلف بوده و هس
ــتاني آن  قدر  در جهان معتقدند كه تعداد موضوعات داس
زياد نيست كه بشود هر بار و به تعداد داستان هايي كه هر 
روز هم به مجموع آن ها افزوده مي شود، به موضوع تازه اي 
ــت يافت. بنابراين، معموالً توصيه  ــتان دس در جهان داس
ــين  بر بازآفريني با نگاه تازه در هر بار روايت از قصه پيش
است. در اين حوزه مفاهيمي چون عشق، نفرت، شجاعت، 
ــنايي هستند كه معموالً  ــادت و... واژه هاي آش ترس، حس
ــندگان قرار مي گيرند و  ــياري از نويس ــت مايه كار بس دس
اتفاقاً هر بار ماجراهاي تازه اي از بازي با اين واژه ها تراوش 
مي كند. مجموعه داستان گوساله سرگردان نوشته مجيد 
ــت كه مي شود هر  قيصري، تأكيدي مجدد بر اين باور اس
ــخصيت هاي تازه و مكان هاي  ــه اي را بار ديگر و با ش قص
ــق كرد، به گونه اي كه در عين يادآوري فضايي  جديد خل
ــين را به  ــت قصه هاي پيش ــت و معلولي ــازه، همان عل ت

ــامل  ــروزي يادآوري كند. كتاب جديد او ش مخاطبان ام
ــت داستان كوتاه است كه اگر بخواهيم ويژگي خاص  هش
ــه مفاهيم به  ــبت به بقي ــتان هاي اين مجموعه را نس داس
كارگرفته شده، متمايز كنيم، توجه نويسنده به خاستگاه 
اوليه قصه ها و روايت ها و در مجموع كهن الگوهاي روايي، 
ــگردهاي روايتي قصص قرآني برجسته است.  از جمله ش
ــنده به اين موضوع در داستان نسبتاً بلند  اوج توجه نويس
ــرگردان» نمود دارد كه نام كتاب هم از اين  ــاله س «گوس
عنوان برگرفته شده است. داستان كوتاه «عودعاس سبز» 
ــده كه از نظر شيوه روايي ارتباط  هم در اين فضا خلق ش
ــرگردان» دارد. ارتباط  ــتان «گوساله س تنگاتنگي با داس
بقيه داستان هاي كتاب با اين دو داستان، فقط در موضوع 
ــي و ظاهري آن ها كه درباره جنگ بين نيروهاي دو  بيرون
ــت، خالصه شده و از نظر بن ماية  ــور ايران و عراق اس كش

قصه با هم تفاوت دارند.
شالوده اصلي دو داستان ياد شده بر بستري از بن مايه هاي 
ــنايي از قصه هاي قرآني بنا شده و چگونگي طراحي و  آش

مشـترك بن مايه هـاي  بازآفرينـي 
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ــاختار دروني قصه در دل داستان، دقيقاً منطبق  اجراي س
با اجزا و پيوندهاي دروني قصه هاي قرآني است. به عبارت 
ديگر، قيصري داستاني با فضاسازي و حال و هواي دنياي 
ــخصيت هاي آن براي  ــروز خلق مي كند كه اماكن و ش ام
ــت، چون از اطراف و ميان آن ها  مخاطب امروزي آشناس
ــخصيت ها هم غريبه نيست.  ــده، نوع روابط ش انتخاب ش
ــتان  اما همين نوع روابط ميان آدم ها، يك رابطه بين داس
پيش روي مخاطب با قصه هاي آشناي قرآني را به خواننده 
ــتان «عودعاس سبز»، شكل روايي  يادآوري مي كند. داس
ــرهنگ ارتش عراق.  ــي دارد از زاويه نگاه يك س ـ گزارش
ــتان، مقدمه كوتاهي آورده كه در آن  ــنده براي داس نويس
ــتقيماً به قلم  ــنيده ها مس ــح داده تمام ديده ها و ش توضي
ــعود شنشل است. زمان وقوع حوادث  همان سرهنگ مس
داستان هم در همان مقدمه كه به بخش كليدي داستان 
ــازي قصه  ــا مخاطب در همسان س ــده، آمده ت تبديل ش
ــتان تنيده شده،  ــتان با قصه اي كه در تار و پود داس داس
ــود. اگر سرهنگ عراقي را نماينده قومي  دچار مشكل نش
ــور عصيان به سر دارند، جايي كه براي بروز  ببينيم كه ش
ــاً متعلق به قوم ديگري  ــده، طبع عصيان آن ها انتخاب ش
است. روايت متن اصلي اين داستان به كسي نسبت داده 
ــري عراق، يوم  ــل از هجوم سراس ــده كه يك هفته قب ش
الرعد، به ايران براي بررسي جوانب ماجرا از سواحل ايران 
گذشته و در شهر بُستان مناطق پيش روي خود در خاك 
ــتان به شكل واقعي  ايران را زير نظر دارد. تا اين جاي داس
ــنده براي آماده سازي  ــت كه احتماالً نويس و باورپذير اس
ذهن مخاطب تدارك ديده و ماجراي اصلي داستان از اين 
ــود. البته عبور از اين مرحله به بخش  ــروع مي ش نقطه ش
ــاي فراواقعي، به نرمي  ــر، از فضاي واقعي به صحنه ه ديگ
ــود: «...  ــد و در ابتدا خواننده متوجه نمي ش اتفاق مي افت

ــالت گرفته ام باز  ــتراحت كردم تا عض ميان چوالن ها اس
ــود. يك نفس پارو زده بودم تا ساحل. (منظور سواحل  ش
ايران در حوالي نيزار هور است) به هنگام استراحت از دور 
ــم رسيد، به نحوي  ــي مدام به گوش صداي دام دام كوبكش
ــتم در مقابل ريتم آن صدا، كنجكاوي ام را مهار  كه نتوانس
ــتم منبع صدا كجاست، به حدس  كنم. با اين كه نمي دانس
ــكل راوي به  ــان راه افتادم...» (ص 33). و به اين ش و گم
ــن مرحله به بعد،  ــاهدات او از اي ــال صدا مي رود. مش دنب
ــتاني با  ــنده در ارائه داس كم كم آن فضاي مورد نظر نويس
ــترك با قصه هاي قرآني را ساخته و پرداخته  مضمون مش

و آشكار مي سازد. 
ــتي بزرگي را مي بيند با ُگله  راوي در دشتي هموار كش
ــه  ُگله آتش برافروخته در اطرافش و مردان قداره بند و...   ب
ــدن گله هايي از چهارپايان  ــوار ش صحنه هاي بعدي به س
ــود كه  ــتي بزرگ ختم مي ش ــه آن كش ــدگان و... ب و پرن
ــرت نوح در  ــتي حض ــناي كش ــه، قصه آش ــن لحظ در اي
ــتان  ــود و بقيه ماجراهاي داس ذهن خواننده تداعي مي ش
ــنا با قصه هاي قرآني  ــبز» براي مخاطِب آش «عودعاس س
ــوع، عنصر  ــت. اين موض ــدس و پيش داوري اس ــل ح قاب
ــمكش در اين داستان را تا حدودي كم رنگ مي كند،  كش
ــت راوي از آن فضاي فراواقعي فراهم  اما چگونگي بازگش
شده توسط نويسنده، كنجكاوري مخاطب را برمي انگيزد، 
ــد. البته در اين ميان  ــتان را هم پيگيري كن تا پايان داس
يك حدس هميشگي هست كه در عين پيِش  پاافتادگي، 
ــياري از نويسندگان مورد استفاده قرار  معموالً توسط بس
مي گيرد كه مجيد قيصري هم به آن متوسل شده: راوي، 
ــي را در خواب ببيند؛  ــاده و فراواقع ــاي خارق الع صحنه ه
سرهنگ عراقي و راوي داستان «عودعاس سبز» قيصري 
ــوح و فضاي آن دوره  ــتي ن ــم آنچه را كه تداعي گر كش ه

ــت. «... ديگر باره از آن آب گس  بوده، در خواب ديده اس
تلخ به من نوشاندند. وقتي بيدار شدم اثري از آن كشتي و 

آن مردان قداره بند و آن قوم نبود...» (ص 35 و 36). 
ــي، وقفه اي در تكرار وقايع  ــر قيصري فاصله زمان از منظ
ــا با همان  ــكلي تازه، ام ــه هر بار به ش ــي ك و رويدادهاي
ماهيت قبلي به وقوع مي پيوندند، ايجاد نمي كند. داستان 
ــده كه بگويد  ــگار براي اين خلق ش ــبز»، ان «عودعاس س
قصه هاي ازلي تا ابد تكرار خواهند شد، البته با اين تفاوت 
ــكل وقوع آن به ظاهر  ــه در هر دوره زماني و مكاني ش ك
ــخصيت ها، يا  ــرد و طبعاً در اين ميان ش ــر خواهد ك تغيي
ــاوت قصه ها تغيير خواهند  همان بازيگران نقش هاي متف
كرد. داستان «گوساله سرگردان» هم دقيقاً در اين راستا 
ــنده براي اعالم اين موضوع،  نوشته شده تا ذهنيت نويس
در شكل پخته تري منعكس شود به عبارت ديگر، داستان 
«گوساله سرگردان» نسخه تكامل يافته داستان «عودعاس 
ــت كه در آن از ترفند پيش  پاافتاده بهره مندي  سبز» اس
ــاوت، از نظر  ــراي پيوند دو دنياي متف ــر خواب ب از عنص
ــده و كل داستان، در فضاي  ــتفاده نش زماني و مكاني، اس
ــده و منظور نويسنده با استفاده از ترفند  واقعي روايت ش
ــخصيت ها  ــوع حوادث و رفتارهاي ش ــازي بين ن مشابه س
تنيده شده است. در اين داستان هم از يك پي رنگ پنهان 
ــده و داستاني با  برگرفته از قصه هاي قرآني بهره گرفته ش
موضوع جنگ بين ايران و عراق در يك محيط ملموس و 
آشنا، طول جبهه هاي جنگ در نواحي مرزي، شكل گرفته 
ــت. چينش شخصيت هاي خاص و از پيش تعيين شده  اس
ــه در گفتار و رفتارهاي آن ها  ــراي بيان مفاهيم خاص ك ب
گنجانده شده، بخش مهمي از اهداف نويسنده را برآورده 
مي كند. تقريباً تمامي شخصيت هاي اين داستان مابه ازاي 
ــوان از قصه حضرت  ــراغ آن ها را مي ت بيرون دارند كه س

ــت وجو كرد. شخصيت «ماموستا» در  صالح در قرآن جس
ــخصيت حضرت صالح در قرآن  ــتان تداعي گر ش اين داس
است. حتي شخصيت هاي حيواني مثل «گاو كهربايي» و 
ــاله اي با پوست براق» در اين داستان نقش كليدي  «گوس
در انجام اهداف نويسنده دارند. به  عبارت ديگر، نويسنده 
ــر كهن الگوهاي روايي در حافظه جمعي را از  يك بار ديگ
ــد و قابليت هاي تطبيقي  دل اعصار تاريخي بيرون مي كش
ــين و كنوني را به مخاطبان  بين وقايع و رويدادهاي پيش
ــي اين نّيات، زماني  ــروزي يادآوري مي كند. البته تمام ام
ــود كه مخاطب امروزي آثار نويسنده، با آن  برآروده مي ش
ــد.  ــته باش ــنايي داش كهن الگوها و روايت هاي ابتدايي آش
ــن، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه خواننده امروزي  بنابراي
از دوره هاي ابتدايي و پيدايش اوليه قصه هاي آگاهي دارد، 
ــترك به توافق رسيد و در  مي توان روي دريافت هاي مش
غير اين صورت، داستان هاي «عودعاس سبز» و «گوساله 
ــاي اوليه، در انتقال  ــرگردان» بدون تكيه بر آن قصه ه س
ــكل دارند. با اين حال،  ــنده مش بار معنايي مّد نظر نويس
ــندگان عصر حاضر،  ــة حاضر به مخاطبان و نويس مجموع
نوع جديدي از شيوه روايي را پيشنهاد مي كند كه قابليت 
ــا در حّد يك آموزة  ــل دارد و در مرحله كنوني، تنه تكام
نوشتاري است. داستان هاي ديگر كتاب در اين تقسيم بندي 
ــيدن مجيد  ــرار نمي گيرند و هر يك به نوبه خود در رس ق
ــده اي از كار نويسندگي  قيصري به مرحله معين تثبيت ش

او در حوزه ادبيات داستاني جنگ مؤثرند.
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در هشـتمين دوره انتخـاب كتاب سـال شـهيد 
غني پـور مجموعـه داسـتاني از نويسـنده معاصر 
مجيد قيصري با عنوان گوسـاله سرگردان توانست 
بـه عنوان اثر برتـر در حوزه داسـتان كوتاه ايراني 
انتخاب شـود. اين اثر شامل داستان هاي كوتاهي با 
موضوع دفاع مقدس است كه در سال 1386 توسط 
نشـر افق در تهران چاپ و منتشـر شد و سال بعد 
(1387) جايـزه كتاب سـال شـهيد غني پـور را به 
دسـت آورد. به بهانه آشـنايي بيشـتر با اين كتاب 
بـا مجيد قيصـري گفت وگو كرديـم. مجيد قيصري 

متولـد 1345 در تهران و اصالتًا اصفهاني اسـت. او 
در رشته روان شناسي تحصيل كرده و از اوايل دهه 
هفتاد به نوشـتن داسـتان كوتاه روي آورده است. 
مجموعه داستان «صلح»، رمان «جنگي بود جنگي 
نبود»، مجموعه داسـتان «طعم باروت» و مجموعه 
داسـتان «نفـر سـوم از سـمت راسـت» محصول 
دوران نويسـندگي در دهة هفتاد اوست. همچنين 
در سـال 1380 رمـان ضيافت به صـرف گلوله و در 
سـال 1384 مجموعه داسـتان سه دختر گل فروش 
از اين نويسـنده به چاپ رسيده است. رمان باغ تلو 

اثر ديگري از اين نويسـنده اسـت و چاپ و انتشار 
مجموعه داسـتان گوساله سـرگردان و انتخاب آن 
در جشـنواره كتاب سال شـهيد غني پور بهانه اين 
گفت وگو اسـت. براي آشـنايي بيشـتر با اين كتاب 
با مجيـد قيصري گفت وگو كرديم. او معتقد اسـت: 
«داسـتان جنـگ فقـط پشـت خاك ريزهـا اتفاق 
نمي افتد. با اين حال، يك عده فكر مي كنند داستان 
جنگ را بايد پشت خاك ريزها ببينند، اما من جنگ 
را جـاي ديگـري جسـت وجو مي كنم.» بـا هم اين 

گفت وگو را مي خوانيم:

گوسـاله  عنـوان  بـا  شـما  داسـتان  مجموعـه 
سرگردان در بين آثاري كه پيش از اين نوشته ايد 

چـه جايگاهـي دارد؟
ــخصيت ها  ــر مي كنم در اين كتاب به ابعاد دروني ش فك
ــئله در داستان هاي قبلي  ــتر پرداخته شده و اين مس بيش
من تا اين اندازه جاي نداشته است. در بيشتر داستان هايي 
ــاي بيروني  ــرد و دني ــتم عملك ــه پيش از اين مي نوش ك
ــعي مي كردم به  ــخصيت ها برايم مهم بوده و معموالً س ش
ــتر بپردازم. ولي در مجموعة اخير گوساله  اين بخش بيش
ــرگردان به دنياي درون شخصيت ها بيشتر توجه شده  س

است.
يعنى فكـر مي كنيد ذهنيات آدم هاي داسـتاني 
شـما به مـرور در ذهن شـما به  عنوان نويسـنده 

ته نشـين شـده و حـاال مي توانيد بـا رخنه 
بـه درون آن هـا از دنيـاي ذهني شـان 

بنويسـيد؟
ــاص مثل  ــك موضوع خ ــه. ي ــگ بل جن

ته نشين شود تا به آن  هم در مورد داستان بايد در ذهن 

ــت اين  ــود. اما چيزي كه هس ــك كار ماندگار تبديل ش ي
ــتان جنگ را بايد  ــده، فكر مي كنند داس ــت كه يك ع اس
ــگ را جاي ديگر  ــد، اما من جن ــت خاك ريزها ببينن پش
ــت وجو مي كنم. دليلي ندارد جنگ را تنها زير توپ و  جس
ــمن ببينيم. هاينريش بل مي گويد: تا زماني كه  تانك دش
از يك زخم خون مي چكد، جنگ ادامه دارد. درگيري آدم 
ــگ ادامه دارد، حتي در همين فاصله زماني و  هنوز با جن

مكاني زياد.
بيشتر شخصيت هاي داسـتاني مجموعه گوساله 
سـرگردان به طور مسـتقيم درگير جنگ نيستند 
و بسـياري از آن ها خاطرات خود از جنگ را مرور 

مي كننـد در ايـن زمينـه توضيـح دهيـد؟
ــاس كنيد اين  ــما در مقام يك خواننده احس ــايد ش ش
ــنده  ــتند ولي من در مقام نويس آدم ها درگير جنگ نيس
آن ها را درگير جنگ مي بينم. هرچند زمان و مكان جداي 
ــت اما به نظر من، موقعيت اين آدم ها  از ميدان جنگ اس
ــتم خاك ريزي را نشان  ــت. من مي توانس كامًال جنگي اس
ــا جزئيات مختلف  ــم و دو طرف را در يك درگيري ب ده
ــر عمق قضيه است. عده اي هم  تصور كنم؛ اما بحث بر س
ــهادت رسيده اند اما معتقدم براي رسيدن  در اين راه به ش
ــتان  ــگاه عميق بايد جلوتر رفت و مجموعه داس به يك ن
ــاله سرگردان به نظر خودم جزء جنگي ترين آثار من  گوس

است.
يك نوع نگاه ماورايي در بعضي از داستان هاي 
مجموعه گوسـاله سرگردان ديده 
مي شـود. منشـأ اين ديدگاه 

كجاسـت؟
اين مسئله برمي گردد به همان نگاهي 
ــخصيت هاي  ــه ذهنيت ش ــه گفتم، ب ك

ــري:  قيص ــد  مجي ــا  ب

پشـت  فقـط   جنـگ   داسـتان  
نمي افتـد اتفـاق   خاك ريزهـا  
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ــت. وقتي قرار باشد ذهنيات آدم ها  ــتاني معطوف اس داس
ــا متفاوت  ــت زاويه نگاه م ــود. ممكن اس ــاب داده ش بازت
ــه خيلي از چيزها  ــا در دنياي دروني خود ب ــد. آدم ه باش
ــر مي كنند كه در رفتارهاي بيروني  و مفاهيم ماورايي فك
خود كمتر آن نوع بينش ها را بروز مي دهند اما وقتي قرار 
ــد به ذهن خيال پرداز خود ميدان دهند همان مفاهيم  ش

ماورايي مجال جوالن مي يابند. در سه 
«ماه زده»  كافي»  «نور  داستان 
ــگاه ماورايي  و« مأمور» اين ن
مي تواند  كه  ــت  اس پُررنگ تر 
ــي مجموعه  ــي از ويژگ بخش

گوساله سرگردان باشد.
ماجراهايي از  در روايت 
جنگ بـه نگاه هاي متأثر 
از گذشـته و بـه بينـش 
اشـراقي در مشرق زمين 

ريشه  شـده ايد  متوسـل 
كجـا  در  را  نـگاه  ايـن 

مي بينيـد؟
ــياري از ما با  ــت بس ذهني

ــكل گرفته است و من هم در اين  ــرق زمين ش ادبيات مش
ميان طبعاً استنثناء نيستم. مقوله جنگ، بخشي از رويدادهاي 
ــت و ما موقع روايت ماجراهاي اين واقعه ناخودآگاه  زمانه ماس
به اسطوره هاي مشرق زمين متوسل مي شويم. به نظر من، در 
ــبز» و «گوساله  ــتان «عودعاس س هم آميختگي طرح دو داس
ــرگردان» با روايت هاي اسطوره اي مشرق زمين از اين منظر  س

نشئت مي گيرد.
يكي از بهترين داستان هاي اين مجموعه و يكي 
همين  آثارتـان،  كل  داسـتان هاي  موفق تريـن  از 

داسـتان كوتاه «گوساله سـرگردان» است. وقتي 
فضا داده ايد و جلو رفته ايد، توانسـته ايد موقعيت 
را كامـل خلـق كنيد. خلق ايـن موقعيت به حجم 
بيشتر احتياج داشته و قصه موفق از آب درآمده. 

بـا ايـن حـرف موافق ايـد؟
با اين حرف موافقم اما نمي توانم گاهي اوقات شيفتگي ام 
ــك كار مختصر و  ــبت به ي را نس
مفيد و تمام و كمال كتمان كنم. 
به عنوان مثال من عاشق «عاشق 
ــتم؛ داستان يعني  دوراس» هس
ــم و در عين  اين؛ كاري كم حج
حال پر. هيچ چيز اضافي ندارد و 
هر بار كه مي خوانم با اينكه حجم 
ــوم.  ــير نمي ش كمي هم دارد، س
ــر  ــاس مي كنم همه چيز س احس
جاي خودش است و هيچ حشوي 
ــق» را اگر  ــن «عاش ــدارد. همي ن
ــنده كالسيك  قرار بود يك نويس
ــان  رم ــه  صفح  700 ــد،  بنويس
ــد؛ يعني 700 صفحه مطلب  مي ش
ــما در حجمي 100 صفحه اي درآورده. آن  قدر  را براي ش
ايجاز در اين اثر به كار رفته كه هر چقدر مي خوانيد، سير 
نمي شويد. اما در مورد خود قصه «گوساله سرگردان» اگر 
ــنده قبل از  بخواهيد، مقدمتاً بايد عرض كنم كه من نويس
ــه اهل اين آب و خاكم و اولين  ــر چيز بايد ثابت كنم ك ه
چيزي كه در «گوساله سرگردان» مد نظر داشتم، اين بود 
ــرآن را بازخواني كنم و  ــعي كردم يكي از قصه هاي ق و س
ــتان «ناقه صالح» بود. جاي شتر، گاوي در  اين قصه، داس
قصه گذاشتم و در پايان مانند روايت ناقه صالح، به سمت 

ــم، آقاي كرباليي لو  ــه رونمايي كتاب عذاب رفتم. در جلس
بسيار زيبا به اين نكته اشاره كرد و معتقد بود، توانسته ام 
يك قصه مدرن از اين روايت ارائه بدهم. البته در قصه هاي 
ــرآن را بازخواني كرده ام. به  ــي ديگر از ق ــر هم روايات ديگ
 عنوان مثال، داستان «عود عاس سبز.» در اين قصه سعي 
داشتم، داستان نوح نبي را بازخواني كنم. آقاي كرباليي لو 

البته در آن جلسه يك حرف جالب ديگر 
هم زد و آن اين بود كه به من گفت 
تو بدون آنكه بداني يك پيشنهاد 
به ادبيات ما داده اي و آن پيشنهاد 
ــو گفته اي  ــت كه ت ــم اين اس ه
مي شود بر اساس مضامين قرآن، 
ــته هاي خود،  قصص قرآن و داش
ــدرن و در عين حال  ــه اي م قص
ــت.  ــاع و موفق نوش ــور دف درخ
ــوع مي خواهم بگويم ما  در مجم
ــمتي برويم كه  ــم به س مي تواني
ادبياتي خلق كنيم كه ُمهر ما را 
داشته باشد و هر كجاي دنيا كه 
برود ايراني بودن خودش را نشان 

ــا به جاي آنكه به جلو بتازيم  بدهد. گاهي فكر مي كنم م
ــته رجعت كنيم. غرق ادبيات كهن بشويم و  بايد به گذش
ــعي كنيم داشته هاي  هم زمان با مطالعه ادبيات مدرن، س

خود را منعكس كنيم.
به نظر مي رسـد شـما در رمـان به دنبـال بهانه 
نمي گرديد و ناخودآگاه مي نويسيد اما در داستان 
كوتـاه انـگار قـدري معذب هسـتيد و بسـياري 
مواقع، داسـتان كوتاه را طـوري پيش مي بريد كه 
مخاطـب احسـاس مي كنـد بين داسـتان كوتاه و 

رمان معلق مانده ايد؛ مثل «نور كافي.» شـما قصه 
را تا جايـي مي بريد كه نياز به يك فالش بك دارد 
و شروع يك رمان و گذشته شـخصيت، اما دقيقًا 
در اوج ايـن نياز، قصـه را تمام مي كنيـد. اين جا 
جايي اسـت كه بايد ضربـه را وارد مي كرديد يا به 
گذشته برمي گشـتيد اما داستان را در يك لحظه 
مي كنيد. رها  نوستالژيك 

ــال اين چيزي كه  به هر ح
ضمن  دارد  وجود  مي گوييد، 
مي آيم  ــي  وقت ــن  م اين كه، 
ــروع كنم هيچ  داستان را ش
وقت در ذهنم نمي گويم حاال 
ــتان كوتاه يا  ــت داس قرار اس
مثًال رمان بنويسم. يك سوژه 
ــما  ــما مي آيد و ش ــراغ ش س
شروع مي كنيد و بعد مي بينيد 
ــن كار خود روايت  كه در حي
مي كند  پيدا  ــترش  گس دارد 
ــن هم با اين كه  يا برعكس. م
ــوي تئوريك  ــا چند الگ يك ي
ــيم مخالفم، اصًال كار  پيش رويمان بگذاريم و قصه بنويس
ما خراب مي شود اما به هر حال مقصد و مبدأ بايد روشن 
باشد. ببنيد، مثًال باغ تلو اين قابليت را داشت. وقتي كم كم 
ــم  فكر كردم و كار را ادامه دادم، ديدم دارم رمان مي نويس
در حالي كه، در ابتدا در ذهنم بود كه يك فضاي كوچك 
ــته باشم، ولي وقتي  ــازم و بعد يك داستان كوتاه داش بس
ــمت رمان رفت. وقتي سوژه  ــروع شد خودش به س كار ش
ــما مي آيد، هنوز نمي دانيد چه خواهيد نوشت.  ــراغ ش س
هنوز به اصطالح براي صعود دورخيز نكرده ايد. نمي دانيد 
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ــن. خودتان را گرم مي كنيد و  ــت يا مارات دوي صدمتر اس
ــر مي كرديد كامًال متفاوت  ــد مي بينيد با چيزي كه فك بع
ــده است و  ــوده ش ــت؛ فضاي فراخي روبه رويتان گش اس
ــتم كاري راجع به  ــد وقت پيش مي خواس بايد برويد. چن
ــهر بنويسم كه داغش به دلم ماند. سي و چهار روز  خرمش
خرمشهر؛ روزبه روزش را مي خواستم بنويسم. طرح نوشته 
ــايد چيزي در حدود پنج، شش  هزار  بودم و باور كنيد ش
ــراي روزبه روزش  ــه مطلب جمع آوري كرده بودم. ب صفح
طرح داشتم و وقتي شروع كردم، تنها در روز اول به 100 
صفحه رسيدم. بعد در مطالبي كه جمع آوري كرده  بودم، 
يكي از خاطره هايي كه براي شخصيت اول در نظر داشتم، 
مرا اسير خود كرد. اين خاطره از اين قرار بود كه يك نفر 
ــهر مي رود، هنوز چند روز نگذشته،  براي جنگ به خرمش
امريه اي برايش مي آيد مبني بر اين كه، بايد به يك منطقه 
ــت  ــرف مي گويد مملكت من دارد از دس جنگي برود. ط
ــده و بايد به  ــه من مي گوييد امريه آم ــي رود آن وقت ب م
جاي ديگري بروي! وقتي قرار است دفاع كنم، چه تفاوتي 
ــوم. پيش خودم فكر  ــت كشته بش دارد. نهايتش قرار اس
كردم با چه شخصيت عجيبي روبه رو هستم. عجب تهوري 
ــيدم، ديگر نتوانستم بنويسم.  دارد اين آدم. به اين كه رس
ــن. باور كنيد  ــتم و پرداختم به اي ــار گذاش كل كار را كن
ــي روي اين موضوع كار كرده بودم. فقط چند صفحه  خيل
اسم براي خودم يادداشت كرده بودم و گذشته هر كدام را 
ــخص كرده بودم اما همه چيز را كنار گذاشتم و هنوز  مش
هم دست نخورده مانده؛ يعني مي خواهم بگويم قدرت اثر 
ــما مي گويد چه چيزي قرار است بنويسد. من اسير  به ش
ــتم. تعهدي هم  ــتم. اسير اين شخصيت هس موضوع هس
ــاال بايد يك كار  ــن قضيه ندارم كه بگويم ح ــبت به اي نس
400 صفحه اي بنويسم يا كوتاه. كار خودش پيش مي رود 

و نسبت به قابليت هايش، حجمش مشخص مي شود.
مخاطب وقتي كارهاي شما را مي خواند احساس 
مي كنـد با يـك نويسـنده غريزي طرف هسـت. 
شايد اين صفت خيلي كلي باشد اما براي جزئيات 
بخشيدن به آن بايد بگويم وقتي مي بينم تكنيك 
در كار نويسـنده اي آن  قدر نرم است كه به چشم 
نمي آيد، فكر مي كنم قطعًا يا نويسـنده با پشتكار 
فـراوان به اين نقطه رسـيده يا غريـزي اين  طور 
مي نويسـد؛ غريزي ايـن  طور فالش بـك مي زند، 
ايـن طور زاويه ديد عوض مي كند. البته اين حرف 
چندان حرف تصديق شـدني و تكذيب پذير نيست 
و دليـل قاطعي هـم براي آن ندارم اما احساسـم 
موقع خواندن برخي كارها ازجمله قصه هاي شـما 

اين اسـت.
ــه، حقيقتش خودم هم اين طور فكر مي كنم. يعني  ـ بل
نه اينكه ندانم، چه كار دارم مي كنم، نه. اما اين را مي دانم 
ــتم، درگير مضمون هستم و براي  كه من درگير فرم نيس
ــم اين مضمون آن  ــم. البته گاهي ه ــن هم مي نويس همي
ــي رود. مثل قصه  ــود كه قصه از بين م قدر پُررنگ مي ش
«مأمور» كه يكي از ضعيف ترين داستان هاي اين مجموعه 
ــت. قبول دارم. گاهي اوقات شما شيفته يك موضوع يا  اس
مضموني مي شويد كه اين شيفتگي كار را خراب مي كند. 
ــت  ــد كه اين قصه را من خيلي دوس ــايد باور نكني اما ش
ــتم، ساختن يك مثلث بود؛  دارم. چيزي كه مّد نظر داش
ــت و  ــن قصه در حقيقت دو قصه اس ــر. اي مادر، پدر، پس
ــو  ــن مثلث را در تقابل با هم در هر دو س ــتم اي مي خواس
ــازي كنم. بعد خيلي ها گفتند كه چرا اين قصه را به  بازس
ــتي؟ گفتم مي خواستم اين دو مثلث  صورت دو فصل نوش

را دربياورم.
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8687 بهتر است در ابتداي امر بگويم خوشحالم از اينكه در گوشه اي از اين دنياي شلوغ و متالطم، 
ــان هايي وجود دارند كه به جاي  ــر امروز، انس ــتن هاي مستمر بش ــتن و خواس و در پي خواس
ــتر كردن حرص و آز خود، به دور  ــتر و بيش پرداختن به معادالت اقتصادي و مادي گرايانة بيش
از دغدغه هاي بلندپروازانه و يا نظريه هاي ترقي و پيشرفت، و به دور از انديشه هاي پوچ گرايانة 
ــق مي نويسند، از تعهد،  ــته و از عش ــان هاي امروزي، در كناري از اين خاك نشس بعضي از انس
ــه و خدابنيادگرايانه به جاي  ــاي خدامدارانه به جاي خودمداران ــي، وظيفه، از باوره از مردانگ
خودبنيادگرايانه. از شرف و ايثار به جاي فرودستي (پوپوليسم). و از اميد به جاي نيست گرايي 
ــفي ديروز تا امروز و تمام مكاتب ادبي  ــحالم كه از بين تمام نوشته هاي فلس ــم). خوش (نهليس
ــفه و مكتب توحيدگرايانة نويسندگان و  ــيك) تا امروز، افتخار كنم به تنها فلس ــنّتي (كالس س
ــق مي نويسند و زيبايي، از ايمان و ايثار شهيدان و جانبازان، از رزمندگان.  ــاعراني كه از عش ش
و با هر بازخواني طنيني از پاك ترين و مقدس ترين مزامير دنيا را در گوش ها زمزمه مي كنند. 

قلمشان جاودان و رفتارشان پايدار باد.

پاينـده رفتـار 
حق شـنو فرخنـده 
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در  ــور،  غني پ ــهيد  ش ــنواره  جش ــات  مختص از  ــي  يك
ــد: مردمي  بودن،  ــود مانن ــخصه هاي خ ــار ديگر مش كن
ــتقالل رأي، گروه هاى داوري سالم، ويژگي هاي متفاوت  اس
ــت.  بنيان گذاران، و مبناي نام گذاري آن و...، تنوع آثار آن اس
ــركت كتاب در اين  به اين ترتيب هيچ محدوديتي از نظر ش
ــنواره وجود ندارد. سال گذشته كه افتخار اولين داوري  جش
ــتم، با تعجب بسيار با  ــال اين جشنواره را داش آثار بزرگ س
ــدم كه هم به جهت شمارگان، و هم به  كتاب هايي روبه رو ش
ــت موضوع، از تنوع بارزي برخوردار بودند. اين جريان از  جه
اين نظر ارزش داشت كه مسئولين جشنواره آثار نويسندگان 
گمنام را در كنار آثار نويسندگان معروف و آشنا، يك جا و به 
يك شيوه براي بررسي و داوري در نظر گرفته بودند، بعضي 
ــنيده  ــندة آن ها را نش از اين آثار چاپ اول بودند و نام نويس
ــان  ــاهد اين موضوع بودم كه اثرش ــودم و خوش بختانه ش ب
ــت در كنار آثار ديگر  ــن مرحله باال آمد و درس ــا نهايي تري ت
ــياري از آن ها نيز جلوتر رفت. اين  قرار گرفت و حتي از بس
ــندة تازه كار، نويد موفقيتي بسيار نزديك  موضوع براي نويس
را يادآوري مي كرد، نويد اين كه چه بسا نامش هم اكنون يا در 
جشنوارة سال بعد، بر باالي فهرست برگزيدگان باشد. و هم 
ــندگان  اين كه آثاري متفاوت با موضوع هاي متفاوت و نويس
ــر و طبقه اي در كنار هم  متفاوت با هر ديدگاهي و از هر قش
ــه خود دليل بر  ــن مطلب هم به نوب ــرار گرفته بود. كه اي ق
تساوي و ارزش گذاري يكسان براي تمام آثار بود. در جلسات 
ــتقالل رأي داوران، ثبات  داوري نيز با برخورد به موضوع اس

عمل دست اندركاران، برايم عيني و نمايان تر شد.
نكته مهم ديگر در باب تنوع آثار، شركت كتاب هايي در ژانر 
ــبك و حجم هاي مختلف بود و اين كه كتاب ها در انواع  و س
مختلف رمان آزاد و رمان دفاع مقدس، مجموعه داستان آزاد 
و مجموعه داستان دفاع مقدس، زندگي نامه، داستان كودك 
ــنواره را  ــعت اين جش و نوجوان بود كه اين حجم از كار، وس
ــتر مي كرد. تعداد اين كتاب ها فقط در بخش  ــتر و بيش بيش

ــيد به غير از زندگي نامه و  ــال به هفتاد جلد مي رس بزرگ س
ــتان هاي كودك و نوجوان، كه از اين كتاب ها، آثاري از  داس
ــورمان بودند، كه با وجود اين كه هيچ  نويسندگان عزيز كش
سنخيتي با موضوع و محتواي جشنواره نداشتند، ولي مانند 
ــنواره راه يافته و همانند آن ها مورد بررسي  بقية آثار به جش

قرار گرفتند. و تا مرز نامزدشدن نيز رأي آوردند.
ــار برگزيده  ــر مي كردند آث ــور بعضي كه فك ــالف تص برخ
ــد، برخي از آثار كه در  ــد فقط مربوط به دفاع مقدس باش باي
ــال انتخاب شدند، از نوع آزاد بودند و موضوع  بخش بزرگ س
ــتند. مطلب مهم ديگر هم كه به نظر بنده  دفاع مقدس نداش
ــاي انتخاب كتاب بود كه عالوه بر  حائز اهميت بود، معياره
ــي كتاب، براي هر امتيازي كه كتاب  جنبه هاي زيبايي شناس
ــت، جداگانه  نمره دهي مي شد. كه در واقع براي تمامي  داش
ــتقل در حّد و  ــاب به گونه اي مس ــا و معيارهاي كت مالك ه
اندازة خود،  ارزش گذاري شده بود. و چون به تمامي موارد از 
ــوژه و مضمون استحكام و انسجام و زيبايي  قبيل: طرح و س
ــخصيت پردازي و  ــت و زبان و لحن و ش ــوآوري و خالقي و ن
ــاختار و محتوي و ادبيات و...  پرداخت و ضوابط نگارش و س
ــد، يك بعدي يا تك وجهي بودن انتخاب به كلي  توجه مي ش

از بين مي برد.
ــنواره مي توان گفت اين  مطلبي كه درباره جوايز اين جش
است كه برخالف نظر برخي از دوستان كه معتقد به افزايش 
ــت به عنوان  ــر بنده بهتر اس ــتند، به نظ ــر جوايز هس مقادي
ــود. به اين  بهترين جايزه، به موضوع ترجمة كتاب توجه ش
صورت كه اگر كتابي داراي تمام ابعاد و مختصات الزم براي 
ــئولين براي ترجمه معرفي شود.  ــد، توسط مس ترجمه باش
ــش و تمديد چاپ كتاب هاي  ــن در باب تبليغ و پخ همچني
ــه عمل آيد. كه در اين  ــاعدت و اقدامات الزم ب برگزيده مس
صورت با انجام يك كار فرهنگي بهترين جايزه به برگزيدگان 

اهدا مي شود.

جشـنواره  در  آثـار  تنـوع 
غني پـور شـهيد  سـال  كتـاب 

حق شـنو فرخنـده 
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با آبادان محاصره شديم، با خرمشهر خونين، با شلمچه 
ــتيم، با هويزه خرد  ــت شكس ــتيم با سردش زخم برداش
ــمن زخمي كاري بر دلمان  ــديم و با... هر حمله دش ش
ــتانه جانبازي با رزمندگان  ــاند، آن چنان كه تا آس نش
ــتيم در حالي كه  ما را برد و دوباره بازگرداند. برمي گش
ــم. زندگي مي كرديم،  ــته بودي دل هايمان را جا گذاش
ــا نبوديم. صداي  ــتيم. بوديم ام ــا حضور نداش ام
اسيران جنگي در گوشمان فريادي مي شد از 

كه  دادخواهي  فرياد  بطن 
ــگان  خواب رفت

ــد. همچنان كه اين جا  ــنيدن آن كر مي مانن زميني از ش
ــمان صداي كودكي در انتظار پدر،  ــت در كنار گوش درس
ــماطه ساعت  ــاعت با صداي ش ــد كه هر س جيغي مي ش
ــاري ديگر  ــدگان را ب ــي مي كرد و رزمن ــالم دادخواه اع
ــتند.  مصمم تر بر دفاع مقدس و آنچه كه خود در نظر داش
ــن ديگران را نيز مصمم تر بر اعالم آنچه، كه همه  همچني
مي دانستند، كه پدران، همسران، فرزندان و همه مردمان 
ــرزمين ما  ــتاده اند. كه مردان س ما، از زن و مرد هنوز ايس

فقط نمي جنگند كه دفاع مي كنند. دفاعي مقدس.
ــايد بعضي بپرسند بعد از گذشت اين همه سال  ش
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ــند؟ چرا از موضوعي  ــگ، چرا باز از جنگ مي نويس از جن
ــا را نگفته اند؟  ــند؟ مگر همة گفتني ه جديدتر نمي نويس

مگر باز چيزي براي گفتن مانده است؟ و چراهاي ديگر. 
ــت،  ــود از ايثار ننوش ــواب بايد گفت، مگر مي ش در ج

ــته  ــال گذش ــق؟ حتي اگر هزار س از ايمان، از عش
ــد. بايد گفت حتي ارج بايد گذاشت بر قلمي  باش

ــاني  كه قلم ها و  ــد و كس كه آن ها را مي نويس
ــا را پاس مي دارند و از آن ها  صاحبان قلم ه

تقدير مي كنند.
ــهيد غني پور ضمن توجه،  جشنواره ش
نكوداشت و قدرداني از اين آثار، بنا به 
ــاي خود بخصوص  ــز در ويژگي ه تماي
همراه داشتن عنوان شهيد كه موجب 
ــده است، اولين  ــتگي نام خود ش آراس

ــوزه انتخاب كتاب  ــي در ح جريان ادب
سال است كه به تنهايي به نام يك شهيد 

ــهيد  ــت ـ نام يك ش ــاص يافته اس اختص
ــهداـ همين امر، خود  تمثيلي مقدس از تمامي ش
ــود وظايف و تعهدات دست اندركاران  موجب مي ش
ــود. بخصوص مسئوليت  ــنواره دشوارتر ش اين جش
خطيري را كه در باب استقالل آراء  و انتخاب كتاب 

ــه داوري آثار با توجه  ــرار گيرد، چراك ــد مورد توجه ق باي
ــوه مختلفي كه در  ــن امر وجهي ديگر، عالوه بر وج به اي
داوري هاي ديگر مورد نظر است، پيدا مي كند. همچنين 
اين جشنواره داراي ابعاد و ويژگي هاي خاص ديگري 
ــاي ديگر خود  ــت از تفاوت ه ــت كه حكاي نيز اس
دارد. از جملة اين ويژگي ها، وجود بنيان گذاران 
ــنواره  ــه اين جش ــه ب ــت ك ــجدي آن اس مس
ــنواره را از  ــة مردمي تر مي دهند و جش وجه
ــتري برخوردار  ــاي بيش ــت و صف صميمي
ــاي  ــر، محل ه ــي ديگ ــد. ويژگ مي كنن
برگزاري جشنواره يعني مساجد هستند 
كه باز همان احساس صفا و صميميت را 
ــده و ملموس تر مي كند. و مورد ديگر،  زن
ــت كه برگزيدگان،  نحوه اهداي جوايز اس
ــهدا دريافت  ــت خانوادة ش آن ها را از دس
ــب عالوه بر احترام  مي كنند كه اين مطل
به اين عزيزان، خانوادة شهدا، لذت و ارزش 
ــز را براي برگزيدگان آثار نيز چندين برابر  جواي
ــتانه تري نيز با  ــه ارتباط دوس ــد. ضمن آنك مي كن

آن ها ايجاد مي شود.
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هشـتمين دورة انتخاب كتاب سـال شـهيد حبيـب غني پور در 
اسـفند ماه سال 1387 به پايان رسيد. سـتاد خبري در اين بين، 
نقش ارزنده اي ايفا كرد. كار اين سـتاد از خرداد ماه 1387 شروع 
شـد. نخسـتين خبرها، خريد كتاب بود؛ كاري مشكل كه علي اهللا 
سـليمي با دقت و وسواس تمام انجامش داد. گفت وگو با مسئولين 
جشنواره، نشست هاي خبري، نظرخواهي و مصاحبه با نويسندگان 
و هنرمندان پيرامون اين اتفاق ادبي، عمده فعاليت هاي اين سـتاد 
بـوده، كه صفحات خبرگزاري ها و مطبوعات شـاهد انعكاس آن ها 

بوده است.
آنچـه در صفحـات بعد مي آيد، گزيـده اي از فعاليت هاي سـتاد 
خبري اسـت. از آقـاي مرتضي نصيري، مسـئول سـتاد خبري و 
همكاران ارجمندشان، بخصوص همسر محترم شان، سپاسگزاريم. 
متأسفانه، امسال از همكاري اين زوج فرهنگي محروميم؛ به دليل 
تولد فرزندشـان؛ تولدي مبـارك و فرخنده. آرزومند اسـتمراري 

همكاري و همراهي شان در دوره هاي بعدي هستيم.
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ــتمين دوره از جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور همچون سال هاي گذشته هم زمان با ايام شهادت  هش
اين نويسنده در اسفند ماه برگزار مي شود.

ــهيد حبيب غني پور،  ــتمين دوره از جايزه ادبي ش ــتاد خبري هش ــه گزارش كتاب نيوز به نقل از س ب
دبيرخانه اين جايزه در سال جاري اقدام به تهيه كتاب هاي منتشرشده در سال 1386 كرده و رفته رفته روند داوري ها 

آغاز خواهد شد. 
ــجد جواد االئمه(ع) بود كه در دوران دفاع مقدس به شهادت  ــوراي نويسندگان مس ــهيد غني پور يكي از اعضاي ش ش
ــوراي نويسندگان به مديريت اميرحسين فردي تصميم به برگزاري جايزه اي  ــيد. پس از آن بود كه ديگر اعضاي ش رس

به نام اين شهيد گرفتند.
ــته  ــال با موضوع دفاع مقدس كتاب با جام هاي شـوكران، نوش ــن جايزه و در بخش بزرگ س ــن دوره اي در هفتمي
عبدالمجيد نجفي به عنوان اثر برگزيده انتخاب شد. در بخش زندگي نامه داستاني با موضوع دفاع مقدس نيز كتاب هاي: 
ــفيعي؛ خانه ابدي، نوشته داوود بختياري دانش ور و بابا محمد، نوشته  شـب جايي كه من بودم، نوشته شهرام ش

حسين فتاحي به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را كسب كردند.
ــال با موضوع آزاد، كتاب ديلماج، نوشته حميدرضا  ــتان بزرگ س در هفتمين دوره اين جايزه و در بخش رمان و داس
شاه آبادي به عنوان اثر برگزيده معرفي شد. در بخش نوجوان با موضوع آزاد نيز كتاب چرا دريا عصباني شد؟ نوشته 

جعفر توزنده جاني به عنوان اثر برگزيده انتخاب شد.
ــدند. ــليماني حائز رتبه برتر ش همچنين الك پشـت فيلي، نوشته جمشيد خانيان و كتاب پيامبر، نوشته نقي س

خـورد كليـد  غني پـور  شـهيد  هشـتم  جايـزة 
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«بچه ها سينه به سينه و دهان به دهان تبليغ مي كردند كه مسجد جواداالئمه(ع) برنامه دارد.» حدود سال 
ــد تا اينكه نزديكي هاي انقالب  ــتر و بيشتر مي ش ــدند بيش 1353ـ1354 بود. تعداد بچه هايي كه عضو مي ش
حدود هفت هزار نفري عضو شده بودند. خيلي ها بودند؛ جالل ذكايي مديركل چاپ و نشر وزارت ارشاد، عليرضا 
ــندگان مسجد را  ــوراي نويس ــين فردي و حبيب غني پور، بچه ها ش متولي، مهرداد غفارزاده، جعفر خدادادي، اميرحس
همان روزها راه انداختند. از آن جمع برخي ها نويسنده هاي قابل و مطرحي شدند؛ برخي ها هم مانند حبيب خيلي زود 
رفتند و شهيد شدند. چند سالي گذشت تا اينكه اميرحسين فردي به ياد حبيب غني پور و شوراي نويسندگان مسجد 
جواداالئمه(ع) جشنواره اي را راه اندازي كرد. فردي، اين روزها در حال تدارك هشتمين جشنواره حبيب غني پور شده 

است.

حبيـب يـاد  بـه 



104105 ــتار مردم غزه را محكوم كرد و بيان  ــهيد حبيب غني پور كش ــال ش خبرگذاري فارس: دبيرخانه كتاب س
داشت: هيچ نويسنده و هنرمندي نمي تواند بگويد من نديدم، نمي بينم، نمي شنوم و يا بي طرف هستم.

به گزارش خبرگزاري فارس، در بيانيه دبيرخانه جشنواره كتاب سال شهيد حبيب غني پور آمده است: امروز 
ــت؛ امروز در غزه صفوف حق و باطل شكل مي گيرد .امروز در  ــته شده اس ــر معاصر به آزمون گذاش در غزه، وجدان بش
ــخص كنند؛ طرفداري از مظلوم و يا جانبداري از ظالم، حّد  ــندگان جهان بايد جايگاه خود را مش فاجعه غزه تمام نويس

وسطي وجود ندارد، جايي براي سكوت نمانده است.
اين بيانيه مي افزايد: هيچ نويسنده و هنرمندي نمي تواند بگويد: من نديدم، نمي بينم، نمي شنوم و يا بي طرف هستم. 

بي طرفي و بي تفاوتي يعني قرار گرفتن در كنار جالدان صهيونيست و شليك به سوي كودكان و زنان غزه.
در پايان اين بيانيه آمده است: امروز همه نويسندگان ايران و جهان بايد فرياد «مظلوما غزه» را بشنوند و انزجار خود 

را از رژيم غير قانوني اسرائيل و حاميان آن، يعني آمريكا و اروپا به هر شيوه  اي كه مي توانند اعالم كنند. 

نمي توانـد نويسـنده اي  هيـچ 
كنـد سـكوت  غـزه  مقابـل  در 
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خبرگزاري ايسـكانيوز: داوران هشتمين دورة جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور در دو بخش «داستان و 

رمان بزرگ سال» و «داستان و رمان نوجوان» معرفي شدند. 
ــتاد خبري  ــكانيور» به نقل از س ــجويي ايران «ايس ــگاه خبرنگاران دانش به گزارش گروه فرهنگي هنري باش
ــنو داوري آثار  ــهيد حبيب غني پور، احمد بيگدلي، محمدرضا بايرامي و فرخنده حق ش ــتمين دوره جايزه ادبي ش هش
داستاني و رمان رسيده به هشتمين دوره از اين جايزه را در دو بخش بزرگ سال با موضوع آزاد و دفاع مقدس بر عهده 
ــالي را داوري خواهند  ــرو باباخاني و طاهره ايبد نيز در بخش نوجوان آثار ارس ــت و عليرضا متولي، خس خواهند داش

كرد.
در هفتمين دوره اين جايزه و در بخش بزرگ سال؛ احمد دهقان، زهره يزدان پناه قره تپه و ابراهيم حسن بيگي داوري 
ــاه آبادي و خسرو باباخاني نيز در بخش  ــيده، بر عهده داشتند و شهرام شفيعي، حميدرضا ش ــتاني و رمان رس آثار داس

نوجوان به قضاوت پرداختند.
 

ادبـي جايـزه  دوره  هشـتمين  داوران 
شـدند معرفـي  غني پـور  حبيـب  شـهيد 

تهـران -حيـات
ــه عنوان يك  ــهيد حبيب غني پور را همه ب ش

ــتان نويس مي شناسند؛ نويسنده اي كه براي  داس
ــر از او به يادگار ماند: عمو  ــت و دو اث نوجوانان مي نوش
ــت ساله، وي  ــبدي و گل خاكي. در طي جنگ هش س
چندين بار در جبهه ها حضور يافت و حتي يك بار هم 

به سختي زخم برداشت. 
ــرويس فرهنگي حيات، در اين دوران  به گزارش س
ــت كه  ــه كوچكي به همراه داش ــواره دفترچ او هم

ــت مي كرد. از  ــه را در آن ها يادداش ــع روزان وقاي
ــش دفترچه به جا مانده بود  ــنده، ش اين نويس
ــفر  كه آن ها را در مجموعه كتابي تحت نام «س
جنوب» مي توانيد مطالعه كنيد. دفتر ادبيات و 
ــر شاهد به صورت مشترك  هنر مقاومت و نش
ــهيد غني پور را به چاپ  ــته هاي ش دست نوش

رساندند.
ــفري است كه حبيب  سفر جنوب ره آورد س

ــفند 1365 در جبهه  ــب دهم اس غني پور در ش
شلمچه به پايان رساند.

 

جنـوب سـفر 
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ــد، به دغدغه و  ــته باش ــور بيش از آنكه به پول و امكانات احتياج داش كار كردن در حوزه فرهنگ اين كش
دلسوزي و بي چشمداشتي نياز دارد. خيلي از مديران فرهنگي به ظاهر حرفه اي به اين حرف ها اعتقادي ندارند 
ــور هستند. اين اداهاي سازماني و اداري  ــان در رديِف بودجة ساالنه كش ــتر به فكر محكم كردن جاي سازمان ش و بيش
ــمينارها  ــه درد كارهاي فرهنگي نمي خورد و نتيجه اي جز هدر رفتن بودجه و امكانات ندارد. نمونه اش هم همين س ب
ــتيم؛ اما در اين  ــاهد افتتاحيه و اختتاميه چند تا از آن ها هس ــت كه هر روز ش و همايش هاي رنگارنگ و بي نتيجه اس
آشفته بازار، كساني هم مثل حبيب غني پور پيدا مي شوند كه حلقه ادبي را در محله خودشان تشكيل دهند و آن قدر 
ــر پا بايستند و از يك جشنواره محلي به  ــال ها پس از آن ها هم اين حلقه ادبي س ــت عمل كنند كه س حرفه اي و درس

يك جشنواره معتبر ملي تبديل شود.
ــد؛ از جايي كه چند جوان اهل كتاب و  ــال هاي 1353 ـ 1354شروع ش ــنواره ادبي ملي از س قصة پاگرفتن اين جش
مطالعه تصميم گرفتند حال و هواي كتابخانه مسجد محله شان را عوض كنند و با برپايي جلسه هاي نقد ادبي، بچه هاي 

درخواسـت بـراي گسـترش جهانـي جشـنواره ادبـي حبيـب غني پـور در آسـتانه هشـتمين دوره
هسـت كـه  جشـنواره اي  بـود،  كـه  جشـنواره اي 

ــاني هم مثل  ــفته بازار، كس ــر پا بايستندحرفه اي و درست عمل كنند كه سال ها پس را در محله خودشان تشكيل دهند و آن قدر حبيب غني پور پيدا مي شوند كه حلقه ادبي اما در اين آش از آن ها هم اين حلقه ادبي س
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محله و دوستان شان را به كتابخانه بكشانند و اسباب مطالعه و باسوادي عده اي را فراهم كنند. جمع كردن جوان هاي 
ــور محله، دادن كتاب به دست آن ها و عالقه مند كردن اين جماعت به نوشتن، كار ساده اي نبود؛ اما حبيب  ــر و ش پُرش
ــه هاي خودماني نقد ادبي، حلقه نويسندگان متعهدي  ــت از عهده اين كار به خوبي برآيد. از همان جلس غني پور توانس
ــان نويسنده اي شدند و به آن جلسه ها  ــندگان بودند امروز براي خودش ــكل گرفت. آن هايي كه عضو اين حلقه نويس ش
ــت و حسابي بي  خبر بودند،  ــيني با حبيب غني پور افتخار مي كنند و آن هايي كه از وجود اين حلقه ادبي درس و هم نش
ــد كه امروز، نزديك به چهار هزار عضو  ــتانه، كتابخانه پُررفت و آمدي ش ــرت مي خورند. حاصل آن جمع هاي دوس حس
ــد كه  ــتن براي جوانان و عالقه مندان مي گفت. آن روزها هيچ  كس پيدا نش فعال دارد. حبيب غني پور از خواندن و نوش
ــندگي از بچه ها  ــش حمايت فكري و مالي كند. غني پور هيچ پولي براي تدريس نويس از او و حركت فرهنگي خودجوش
نمي گرفت. عجيب نيست بناي اين كار كه آن  روزها درست و با حساب و كتاب گذاشته شد، االن بعد از بيست سال نه 
ــوده نشود، بلكه رنگ و لعاب تازه  اي به خود بگيرد. اولين دوره جشنواره كتاب سال شهيد حبيب غني پور در  تنها فرس
سال 1376 بدون اهداي جايزه و فقط با معرفي كتاب هاي برگزيده به پايان رسيد، اما از دوره بعد، سازمان ها و ناشران 
ــاهد، انتشارات قدياني و پيام آزادي بدون آنكه  ــازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد، نشر ش ــوره مهر، س فعالي مثل س
ــته و بودجه الزم را فراهم كردند. هزينه هايي كه از جاهاي مختلف جمع  ــته باشد، پا پيش گذاش ــي از آن ها خواس كس
ــد صرف خريد كتاب و جايزه ها مي شد. در اين جشنواره كسي براي داوري پول نمي گيرد و داوران به طور افتخاري  ش
ــاني كه در بخش هاي اجرايي هم كار مي كنند از جان و دل مايه  ــي كتاب مي پردازند. نه تنها داوران بلكه كس به بررس

مي گذارند و هزينه اي بابت زحمت هايشان نمي گيرند.
ــي يا  ــنواره هاي ديگر فرق مي كند. كس ــنواره با جش ــته ها در اين جش روال انتخاب كتاب ها و برگزيدن بهترين نوش
ــنواره فراخوان نمي دهد و برگزاركنندگان منتظر دريافت كتاب ها نمي شوند. شخصي مسئول  ــازماني براي اين جش س
ــتاني را مي خرد. داوران كامال  ــال مي شود و همه كتاب هاي داس ــده در طول س ــايي و خريد كتاب هاي چاپ ش شناس
بي طرف و بدون جهت گيري به بررسي كتاب ها مي پردازند. جشنواره حبيب غني پور دو بخش دفاع مقدس و آزاد دارد 

تا كتاب هايي كه موضوعي غير از جنگ و دفاع مقدس هم دارند، شانس برگزيده شدن داشته باشند.
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ــر  ــهيد حبيب غني پور در قالب كتابي به نام «حبيب 8» منتش نقد آثار برگزيده در هفتمين جايزه ادبي ش
مي شود.

ــب غني پور، مجموعه مقاالت  ــهيد حبي ــتاد خبري هفتمين دوره از جايزه ادبي ش بـه گزارش فارس، به نقل از س
ــده در هفتمين دوره از جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور و بيانيه هاي جشنواره، از جمله سرفصل هاي اين  گردآوري ش

كتاب است. اين ويژه نامه هم زمان با برگزاري مراسم و از سوي انتشارات سوره مهر منتشر مي شود.
همچنين در اين ويژه نامه، كتاب هاي برگزيده و تقديرشده در هفتمين جايزه ادبي شهيد غني پور مورد نقد و بررسي 

قرار گرفته است. 
در هفتمين دوره اين جايزه و در بخش بزرگ سال با موضوع دفاع مقدس، كتاب با جام هاي شوكران، نوشته عبدالمجيد 

نجفي به عنوان اثر برگزيده انتخاب شد.
ــب جايي كه من بودم، نوشته شهرام شفيعي،  ــتاني با موضوع دفاع مقدس نيز كتاب هاي ش در بخش زندگي نامه داس

خانه ابدي، نوشته داوود بختياري دانش ور و بابا محمد، نوشته حسين فتاحي به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را كسب 
كردند.

ــته حميدرضا  ــال با موضوع آزاد كتاب ديلماج، نوش ــتان بزرگ س در هفتمين دوره اين جايزه و در بخش رمان و داس
شاه آبادي به عنوان اثر برگزيده معرفي شد.

ــته جعفر توزنده جاني به عنوان اثر برگزيده  ــد؟ نوش در بخش نوجوان با موضوع آزاد نيز كتاب چرا دريا عصباني ش
ــته نقي سليماني حائز رتبه برتر  ــت فيلي، نوشته جمشيد خانيان و كتاب پيامبر، نوش ــد. همچنين الك پش انتخاب ش

شدند.
ــوزه هنري برگزار  ــفند ماه در ح ــنبه دوازدهم اس ــهيد حبيب غني پور، روز دوش ــزه ادبي ش ــتمين دوره از جاي هش

مي شود.
دبيرخانه اين جايزه در سال جاري اقدام به تهيه كتاب هاي منتشرشده در سال 1386 كرد و در نهايت با داوري احمد 
ــناس در بخش رمان بزرگ سال و عليرضا متولي، خسرو باباخاني و طاهره  بيگدلي، محمدرضا بايرامي و فرخنده حق ش

ايبد در بخش نوجوان به معرفي برگزيدگان خواهند پرداخت.
ــهيد غني پور يكي از نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع) بود كه دوران دفاع مقدس به شهادت رسيد؛ پس از آن بود  ش

كه ديگر اعضاي اين مسجد به مديريت اميرحسين فردي تصميم به برگزاري جايزه اي به نام اين شهيد گرفتند. 

مي شـود منتشـر  حبيـب  كتـاب  هشـتمين 
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ــور، گمانه زني ها  ــهيد حبيب غني پ ــداي جايزه ش اه
نشان مي دهد كه رمان قرباني باد موافق، نوشته محمد طلوعي 

بيشترين بخت را براي دريافت اين جايزه داراست.
به گزارش خبرنگار فارس، رمان هاي قرباني باد موافق، نوشته 
ــي؛ مفيد آقا از مرتضي كرباليي لو، انجمن مخفي،  محمد طلوع
ــته احمد شاكري، قاعده بازي، نوشته فيروز زنوزي جاللي  نوش
ــال بخش رمان با  و كافه پيانو از فرهاد جعفري نامزدهاي امس
ــال شهيد حبيب  ــتمين دوره جايزه كتاب س موضوع آزاِد هش

غني پور هستند.
ــال گذشته نشر  زنوزي جاللي با رمان قاعده بازي خود كه س

علم آن را منتشر كرده بود، نامزد اين جايزه شده است.
وي بيشتر با همين رمان در دور نخست جايزه جالل آل احمد 

ــكه بهار  ــود و 25 س ــت در بخش تقديري ها برگزيده ش توانس
آزادي دريافت كند.

زنوزي جاللي 19 بهمن نيز توانست با همين رمان در بخش 
داستان بيست و ششمين جايزه كتاب سال برگزيده شود و 50 

سكه بهارآزادي بگيرد.
ــتانِي جايزه قلم زرين كه از  ــده بازي برگزيده بخش داس قاع

سوي انجمن قلم ايران برگزار مي شود نيز شد.
ــال را وزارت فرهنگ و ارشاد  جوايز جالل آل احمد و كتاب س
اسالمي برگزار مي كند. جايزه حبيب غني پور نيز با حمايت اين 

وزارتخانه برپا مي شود.
رمان انجمن مخفي، نوشته احمد شاكري نيز جزء نامزدهاي 
ــال در بخش رمان بود كه نتوانست جايزه اي را  جايزه كتاب س
ــت آورد، اما جايزه داستان برگزيده قلم زرين را تصاحب  به دس

جايـزة برنـدة  دربـاره  گمانه زنـي 
غني پـور حبيـب  شـهيد 

كرد.
ــاكري است كه  ــاله احمد ش اين رمان حاصل تالش چهار س
ــوي مركز اسناد انقالب اسالمي در سال  در 455 صفحه و از س

1386 منتشر شده است.
ــته نويسنده جنجالي، مرتضي كرباليي لو است  مفيد آقا، نوش
ــاي جنجال برانگيزي را از  ــال اخير گفته ها و كاره كه در دو س

وي شاهد بوده ايم.
ــارات افراز منتشر شد  ــال گذشته از سوي انتش اين رمان س
ــركات جنجالي كرباليي لو باعث  ــده اي بر اين باورند كه ح و ع
دوري برخي رسانه ها از اين نويسنده شد و آن طور كه بايسته 

و شايسته بود به مفيد آقا، توجه اي نشد.
كرباليي لو سال گذشته هنگامي كه نامش به عنوان برگزيده 
ــالن حاضر بود، روي  ــد، با اينكه در س جايزه مهرگان اعالم ش
ــن نرفت و جايزه را نگرفت و بعدها هم علت امتناع او معلوم  س

نشد.
ــيري پيغام داد  ــدي پس از جايزه مهرگان به جايزه گلش چن
كه كتابش را از بوته داوري اين جايزه كنار بگذارند كه واكنش 

جايزه گلشيري را برانگيخت.
ــيه به وجود  ــته نيز بار ديگر كرباليي لو حاش در يك ماه گذش
ــنده كتاب اژدها كشان، را  ــف عليخاني نويس آورد و زبان يوس

قوي تر از زبان هوشنگ گلشيري توصيف كرد.
ــد، همين حاشيه ها با وجود كيفيت داستاني و  به نظر مي رس

درخشاني متن مفيد آقا، مانع از اهداي جايزه به وي شود.
ــت امسال از  ــته فرهاد جعفري نيز ارديبهش كافه پيانو، نوش
ــار آن به اسفند  ــمه منتشر شد كه تاريخ انتش ــوي نشر چش س
ــن رمان در جوايز ادبي  ــال 1386 تعلق دارد و از اين رو، اي س

امسال شركت داشت.
ــهد زندگي  ــنده آن در مش ــا وجودي كه نويس ــن رمان، ب اي
مي كند، توانست اقبال مخاطب را به دست آورد و تاكنون بارها 

تجديد چاپ شده است.
ــت  ــته اس ــنده اين رمان تاكنون نتوانس ــا وجود اين، نويس ب

جايزه اي را به دست آورد.
ــود كه جايزه اي را  ــال نيز ب كافه پيانو، نامزد جايزه كتاب س
ــت در جايزه كتاب سال شهيد حبيب  ــب نكرد و بعيد اس كس
غني پور كه با هدف حفظ آرمان هاي يك شهيد برگزار مي شد، 

جايزه برگزيده بخش رمان به اين رمان تعلق بگيرد.
ــته محمد طلوعي كتابي است  اما رمان قرباني باد موافق، نوش
كه سال 1386 از سوي نشر افق منتشر شد و بيشترين شانس 

را براي دريافت رمان برگزيده جايزه غني پور داراست.
ــري جايزه رمان  ــش قرباني باد موافق، رمان تقدي چندي پي
ــال  ــه تنها جايزه خصوصي بود كه امس ــد ك متفاوت «واو» ش

برگزار شد.
جايزه غني پور در پنج بخش رمان بزرگ سال با موضوع آزاد، 
ــتان و  رمان دفاع مقدس، رمان كودك و نوجوان، مجموعه داس

داستان كوتاه برگزار مي شود.
ــنو داوري  احمد بيگدلي، محمدرضا بايراني و فرخنده حق ش
ــتان و رمان بزرگ سال با موضوع  ــيده به دو بخش داس آثار رس

آزاد و دفاع مقدس را بر عهده داشته اند.
ــفند كدام يك از  ــال بايد منتظر ماند و ديد در روز 12 اس ح
اين نويسندگان، جايزه غني پور در بخش  رمان با موضوع آزاد را 

در مسجد نور واقع در ميدان فاطمي تصاحب مي كند.
اين مراسم ساعت شانزده برگزار خواهد شد.
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حيـات
مجيد قيصري، اكبر صحرايي، علي اهللا سليمي، 
اصغر استادحسن، شهريار عباسي و مجيد پورولي 
ــتمين جايزه  ــتري نامزدهاي دريافت جوايز برتر هش كلش

شهيد غني پور در بخش «رمان دفاع مقدس» هستند.
به گزارش سرويس فرهنگي حيات به نقل از ستاد خبري 
هشتمين جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور، رمان هاي آنا 
ــته اكبر صحرايي؛ گوساله سرگردان،  هنوز مي خندد، نوش
ــته علي اهللا  ــاران جنوب، نوش ــري؛ ب ــته مجيد قيص نوش
ــليمي؛ برخيز اي بخت خفته، نوشته اصغر استادحسن  س
ــم، نوشته شهريار  معمار؛ مي خواهم يك نامه كوتاه بنويس
ــته  ــا از دوكوهه آمده ايم، اينجا غريبيم، نوش ــي و م عباس
ــتري نامزدهاي دريافت جوايز برتر در  مجيد پورولي كلش

اين دوره هستند.
احمد بيگدلي، محمدرضا بايرامي و فرخنده حق شناس 
ــيده به هشتمين دوره از  ــتاني و رمان رس داوري آثار داس
ــا موضوع آزاد و  ــال ب ــن جايزه را در دو بخش بزرگ س اي
ــرو  ــته اند و عليرضا متولي، خس دفاع مقدس بر عهده داش
ــالي  باباخاني و طاهره ايبد نيز در بخش نوجوان آثار ارس

را داوري كرده اند.
در هفتمين دوره اين جايزه و در بخش بزرگ سال احمد 

ــن بيگي  ــاه قره تپه و ابراهيم حس ــان، زهره يزدان پن دهق
ــتاني و رمان رسيده را بر عهده داشتند و  داوري آثار داس
شهرام شفيعي، حميدرضا شاه آبادي و خسرو باباخاني نيز 

در بخش نوجوان به قضاوت پرداختند.
در آخرين دوره برگزاري و در بخش بزرگ سال با موضوع 
دفاع مقدس، كتاب با جام هاي شوكران نوشته عبدالمجيد 
ــد. در بخش  ــده انتخاب ش ــر برگزي ــه عنوان اث ــي ب نجف
ــتاني با موضوع دفاع مقدس نيز كتاب هاي  زندگي نامه داس
شب جايي كه من بودم، نوشته شهرام شفيعي، خانه ابدي 
ــته داوود بختياري دانشور و بابا محمد نوشته حسين  نوش

فتاحي به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را كسب كردند.
ــتان  در هفتمين دوره اين جايزه و در بخش رمان و داس
بزرگ سال با موضوع آزاد، كتاب ديلماج نوشته حميدرضا 
ــد. در بخش  ــوان اثر برگزيده معرفي ش ــاه آبادي به عن ش
ــد؟،  نوجوان با موضوع آزاد نيز كتاب چرا دريا عصباني ش

نوشته جعفر توزنده  جاني انتخاب شد.
ــيد خانيان و  ــته جمش ــت فيلي، نوش همچنين الك پش
ــته نقي سليماني حائز رتبه برتر شدند  كتاب پيامبر، نوش
ــتمين دوره جايزه ادبي شهيد حبيب  يادآور مي شود هش
ــي دقيقه روز دوشنبه، 12  ــانزده و س ــاعت ش غني پور س
ــجد نور واقع در ميدان جهاد (فاطمي)  اسفند ماه در مس

برگزار مي شود.

شـدند معرفـي  دفاع مقـدس  رمـان  بهتريـن  نامزدهـاي 
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مجيد قيصري، اكبر صحرايي، علي اهللا سليمي، 
اصغر استادحسن، شهريار عباسي و مجيد پورولي 
ــتمين جايزه  ــتري نامزدهاي دريافت جوايز برتر هش كلش

شهيد غني پور در بخش رمان دفاع مقدس، هستند.
ــهيد  ــتمين جايزه ادبي ش ــتاد خبري هش به گزارش س
حبيب غني پور، رمان هاي آنا هنوز مي خندد، نوشته اكبر 
ــاله سرگردان، نوشته مجيد قيصري؛ باران  صحرايي؛ گوس
ــليمي؛ برخيز اي بخت خفته،  ــته علي اهللا س جنوب، نوش
نوشته اصغر استادحسن معمار؛ مي خواهم يك نامه كوتاه 
ــهريار عباسي و ما از دوكوهه آمده ايم،  بنويسم، نوشته ش
ــتري نامزدهاي  ــته مجيد پورولي كلش اينجا غريبيم، نوش

دريافت جوايز برتر در اين دوره هستند.
احمد بيگدلي، محمدرضا بايرامي و فرخنده حق شناس 
ــيده به هشتمين دوره از  ــتاني و رمان رس داوري آثار داس
ــا موضوع آزاد و  ــال ب ــن جايزه را در دو بخش بزرگ س اي
ــرو  ــته اند و عليرضا متولي، خس دفاع مقدس بر عهده داش
ــالي  باباخاني و طاهره ايبد نيز در بخش نوجوان آثار ارس

را داوري كرده اند.
در هفتمين دوره اين جايزه و در بخش بزرگ سال احمد 
ــن بيگي  ــاه قره تپه و ابراهيم حس ــان، زهره پزدان پن دهق

ــتند و  ــيده بر عهده داش ــتاني و رمان رس داوري آثار داس
شهرام شفيعي، حميدرضا شاه آبادي و «خسرو باباخاني» 

نيز در بخش نوجوان به قضاوت پرداختند.
ــال با  ــش بزرگ س ــزاري و در بخ ــن دوره برگ در آخري
ــته  ــوكران، نوش موضوع دفاع مقدس كتاب با جام هاي ش
ــد.  ــوان اثر برگزيده انتخاب ش ــد نجفي به عن عبدالمجي
ــتاني با موضوع دفاع مقدس نيز  در بخش زندگي نامه داس
كتاب هاي شب جايي كه من بودم، نوشته شهرام شفيعي، 
ــاري دانش ور و بابا محمد  ــته داوود بختي خانه ابدي، نوش
ــين فتاحي به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را  ــته حس نوش

كسب كردند.
ــتان  در هفتمين دوره اين جايزه و در بخش رمان و داس
بزرگ سال با موضوع آزاد، كتاب ديلماج، نوشته حميدرضا 
ــد. در بخش  ــوان اثر برگزيده معرفي ش ــاه آبادي به عن ش
ــا عصباني  ــاب چرا دري ــوع آزاد نيز كت ــا موض ــوان ب نوج
ــر برگزيده  ــده جاني به عنوان اث ــته جعفر توزن شد؟نوش

انتخاب شد.
ــيد خانيان و  ــته جمش ــت فيلي، نوش همچنين الك پش

كتاب پيامبر، نوشته نقي سليماني حائز رتبه برتر شدند.

غني پـور شـهيد  جايـزة  هشـتمين  نامزدهـاي 
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ــهيد حبيب  ــزه ادبي ش ــتمين دوره جاي هش
غني پور ساعت شانزده و سي دقيقه روز دوشنبه 

12 اسفند در مسجد نور تهران برگزار مي شود. 
به نقل از ستاد خبري هشتمين دوره جايزه ادبي شهيد 
ــار نمي رفت  ــچ گاه انتظ ــور، زماني كه هي ــب غني پ حبي
ــالم ناب، بُعد فرهنگي  ــجدي بتواند طبق تعاريف اس مس
ــجد جواداالئمه(ع) توانست شاعران  نيز داشته باشد؛ مس
ــه جامعه ادبي تقديم كند و  ــندگان توانمندي را ب و نويس
سرآمد آن نيز جشنواره اي شد كه هدف آن رصد بهترين 

آثار ادبي است.
از آنجا كه اين جايزه توانسته است خود را در اين هفت 
دوره به يك جريان تبديل كند و الگويي صميمي، مردمي 
ــد، دبيرخانه  ــجدي براي داستان نويسان باش و حتي مس
ــم به برگزاري  ــهيد حبيب غني پور تصمي ــزه ادبي ش جاي

مجدد آن در مسجد گرفته است.
ــتمين دوره از جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور كه  هش
پيش از اين قرار بود در حوزه هنري برپا شود؛ در مسجد 

نور واقع در ميدان جهاد (فاطمي)برگزار مي شود.
ــدام به تهيه  ــاري اق ــال ج ــه اين جايزه در س دبيرخان
ــال 1386 كرد و در نهايت  ــر شده در س كتاب هاي منتش
ــي و فرخنده  ــد بيگدلي، محمدرضا بايرام ــا داوري احم ب
ــا متولي،  ــال و عليرض ــنو در بخش رمان بزرگ س حق ش
ــرو باباخاني و طاهره ايبد در بخش نوجوان به معرفي  خس

برگزيدگان خواهند پرداخت.
ــهيد حبيب  ــزه ادبي ش ــتمين دوره جاي ــزاري هش برگ

غني پور
ــهيد حبيب غني پور 12  ــتمين دوره جايزه ادبي ش هش

اسفند برگزار مي شود.
ــبكه خبر به نقل از ستاد خبري هشتمين  به گزارش ش
دوره جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور، نامزدهاي بهترين 

رمان دفاع مقدس در اين دوره معرفي مي شوند.
ــوز مي خندد،  ــزارش رمان هاي آنا هن ــاس اين گ بر اس
ــرگردان، نوشته مجيد  ــته اكبر صحرايي؛ گوساله س نوش
ــته علي اهللا سليمي؛ برخيز اي  قيصري؛ باران جنوب نوش
ــن معمار؛ مي خواهم  ــته اصغر استادحس بخت خفته، نوش
ــهريار عباسي و ما از  ــته ش ــم، نوش يك نامه كوتاه بنويس
ــته مجيد  پورولي  ــا غريبيم، نوش ــه آمده ايم، اينج دوكوه
ــتمين جايزه  ــتري نامزدهاي دريافت جوايز برتر هش كلش

شهيد غني پور در بخش رمان دفاع مقدس هستند.
آثار ارسالي هشتمين دوره جايزه ادبي شهيد غني پور در 
دو بخش نوجوان و بزرگ سال با موضوع آزاد و دفاع مقدس 

داوري مي شوند.
شهيد غني پور يكي از اعضاي شوراي نويسندگان مسجد 
ــهادت  جواداالئمه(ع) بود كه در دوران دفاع مقدس به ش
ــندگان  ــوراي نويس ــس از آن ديگر اعضاي ش ــيد و پ رس

تصميم به برگزاري جايزه اي به نام اين شهيد گرفتند. 

هشـتمين جايـزه شـهيد غني پور؛ 12 اسـفند در مسـجد نور
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خبرگزاري دانشـجويان ايرانـ  تهران

سرويس: فرهنگ و ادب ـ كتاب
ــجويان  به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانش
ــال كتاب انجمن  ــنا) در بخش رمان بزرگ س ــران (ايس اي
مخفي، نوشته احمد شاكري با عنوان اثر برگزيده معرفي 
ــتان كوتاه كتاب  ــن در بخش مجموعه داس ــد. همچني ش
ــته حسين مهكام به عنوان اثر برگزيده  عبور از بودن، نوش

معرفي شد.
ــرگردان،  ــاله س ــه آثار دفاع مقدس، كتاب گوس در زمين
ــته مجيد قيصري با عنوان اثر برگزيده معرفي شد، و  نوش
ــي داستاني هيچ اثري به عنوان  در بخش زندگي نامه نويس

كتاب سال جايزة شهيد غني پور معرفي نشد.
ــتاني ويژة نوجوانان، كتاب الاليي  در بخش ادبيات داس
ــاه آبادي و كتاب  ــته حميدرضا ش ــراي دختر مرده، نوش ب
ــيد خانيان به طور مشترك به عنوان  ناهي، نوشته جمش
ــتمين  ــتاني نوجوان در هش ــار برگزيده در ادبيات داس آث

دوره جايزة شهيد غني پور معرفي شدند.
ــتان  ــن دوره از جايزة غني پور را در بخش داس داوري اي
ــتاني؛ احمد بيگدلي،  ــاي داس ــال و زندگي نامه ه بزرگ س
محمدرضا بايرامي و فرخنده حق شنو و در بخش داستان 
ــرو باباخاني، عليرضا متولي و طاهره ايبد، به  نوجوان؛ خس

عهده داشتند.

برگزيـدگان هشـتمين دوره جايـزه شـهيد غني پور معرفي شـدند
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خبرگزاري فارس: اميرحسين فردي گفت: جايزه 
ــدارد و بي توجه به نام  ــي به ادبيات ن غني پور نگاه سياس
ناشر و نويسنده و خط فكر سياسي آن ها تمام آثار را مورد 
ــي را برمي گزيند كه مضمون و  ــرار مي دهد و كتاب هاي ــي ق بررس

ساختار آ ن ها با فرهنگ شهيد و شهادت همخواني داشته باشد.
ــفند)  ــنبه 12 اس به گزارش خبرنگار فارس، عصر ديروز (سه ش
ــنواره انتخاب كتاب سال  ــتمين دوره جش ــم اختتاميه هش مراس

شهيد حبيب غني پور در محل مسجد نور تهران برگزار شد.
ــلمين محي الدين  ــم حجت االسالم و المس در ابتداي اين مراس
ــوزش و پرورش در  ــوراي عالي آم ــان، دبيركل ش ــرام محمدي به
ــهيد غني پور  ــاره به سابقه جايزه ادبي ش ــخنان كوتاهي با اش س
عنوان كرد: خوشبختانه اين جريان ادبي مبارك كه در ابتداي راه 
ــبب وجود برخي مشكالت رو به محاق مي رفت، رونق گرفته  به س

و مسير  تكاملي خودش را سپري مي كند.
ــرمايه گذاري در بخش فرهنگ را امري ضروري برشمرد  وي س
ــالمت  ــرد: تعالي فرهنگ در هر جامعه اي متضمن س و تصريح ك
ــت و هر هزينه اي كه در  روحي و رواني آحاد مردم آن جامعه اس
اين بخش صورت بگيرد به صورت پنهان و آشكار بازگشت سرمايه 

را نيز به همراه خواهد داشت.
ــهيد غني پور با  ــين فردي، دبير جايزه ادبي ش در ادامه امير حس
ــي از روند  ــينه جايزه غني پور به ارائة گزارش ــي گذرا به پيش نگاه
ــت:  همه افتخار ما اين  ــتمين دوره پرداخت و گف داوري هاي هش
ــهيد فعاليت مي كنيم و مي دانيم بركتي كه  ــت كه ذيل نام ش اس
ــود، احصاناپذير  ــال جامعه ادبي ما مي ش ــامل ح از اين رهگذر ش
ــت. وي افزود: ما در حالي پرونده هشتمين دوره از جايزه ادبي  اس
ــهيد غني پور را مي بنديم كه زماني كه آن را به راه انداختيم در  ش
ــود در ايران  ــتيم و مطمئن نبوديم كه مي ش ــل اش ترديد داش اص

جشنواره اي ادبي به نام يك شهيد برگزار كرد يا نه.
وي با تأكيد بر اينكه راه اندازي جايزه اي تحت نام يك شهيد در 
ــابقه اي بود، عنوان كرد: خوشبختانه به بركت نام  ــور امر بي س كش
آن شهيد بزرگوار دلبستگان به ادبيات و فرهنگ جامعه به ياري ما 

آمدند و نگذاشتند اين چراغ خاموش شود و من بايد تشكر خودم 
ــاد و معاون فرهنگي ايشان، دكتر محسن  ــخص وزير ارش را از ش

پرويز اعالم كنم.
ــخصه عمده داوري هاي هشتمين دوره از جايزه ادبي  فردي مش
ــتاب زدگي ذكر كرد و گفت: امسال  ــهيد غني پور را پرهيز از ش ش
ــيار خوبي براي ما بود و داوران ما اين فرصت را داشتند  ــال بس س
ــه چهار ماه تمامي آثار را با دقت و حوصله بررسي  كه در طول س

و نتايج خودشان را اعالم كنند.
ــي به ادبيات  وي همچنين تأكيد كرد: جايزه غني پور نگاه سياس
ــر و نويسنده و خط فكر سياسي آن ها  ندارد و بي توجه به نام ناش
ــي قرار مي دهد و كتاب هايي را برمي گزيند  تمام آثار را مورد بررس
ــاختار آن ها با فرهنگ شهيد و شهادت همخواني  كه مضمون و س

داشته باشد.
ــنده رمان اسماعيل ادامه داد: گاهي مي شنويم كه كساني  نويس
مي گويند داوري ها سليقه اي بوده است من مي  خواهم بگويم حتما ً 
ــاني و ادبيات با عرصه  ــا ً حوزه علوم انس ــت، چون اساس چنين اس
علوم و رياضيات تفاوت دارد و نمي شود سليقه را در قضاوت ادبي 
دخالت نداد، اما آنچه مهم است اين است كه ببينيم اين سليقه و 

پسند خاص، سليقه چه كساني است.
وي كاركرد اصلي جشنواره ها را ايجاد كنجكاوي در جامعه ادبي 
ــت و تأكيد كرد: نبايد خيلي به جوايز  و تشويق نويسندگان دانس
بها بدهيم، كتابي كه در جايزه غني پور انتخاب نمي شود لزوما ً اثر 
بدي نيست و آنچه انتخاب مي شود هم به صورت مطلق بي خلل و 
ــكال نيست بلكه هدف از تمامي اين فعاليت ها گرم كردن تنور  اش

ادبيات است.
ــته از احمد  ــس از قرائت دو دل نوش ــم و پ ــه اين مراس در ادام
بيگدلي و عليرضا متولي، جمشيد خانيان، احمد شاكري، حسين 
مهكام، حميدرضا شاه آبادي و مجيد قيصري برگزيدگان هشتمين 
ــتان محسن پرويز،  دوره جايزه ادبي غني پور جوايز خود را از دس
حجت االسالم محمديان، جالل ذكايي و اميرحسين فردي دريافت 

كردند.

فردي:
نـدارد سياسـي  نـگاه  ادبيـات  بـه  غني پـور  شـهيد  جشـنواره 
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ــتمين دوره انتخاب كتاب سال شهيد  ــم هش مراس
حبيب غني پور با حضور محسن پرويز؛ معاون فرهنگي 
ــاد اسالمي، اميرحسين فردي؛ دبير  وزارت فرهنگ و ارش
ــئوالن عرصه فرهنگ و اهالي قلم  ــنواره و برخي مس جش
ــد. به گزارش  ــجد نور برگزار ش عصر ديروز در محل مس
ــردي، دبير  ــين ف ــات، اميرحس ــي حي ــگار فرهنگ خبرن
ــتمين دوره انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غني پور  هش
در اين مراسم گفت: «در ابتدا در اصل برگزاري جشنواره 
ــتيم و مي گفتيم: «آيا مي شود جشنواره اي  هم ترديد داش
ــاني كه  ــهيد برگزار كرد؟ اما به لطف خدا و كس به نام ش
دل بسته شهيد بودند جشنواره انتخاب كتاب سال شهيد 

حبيب غني پور تاكنون ادامه يافت.
به گفته وي يكي از ويژگي هاي جشنواره غني پور فرصت 
ــكل  ــت و داوران بدون هيچ مش ــب براي داوري اس مناس
ــب به جمع بندي برسند.  خاصي مي توانند در زمان مناس

مضمون آثار را بررسي مي كنيم نه آفريننده را.
ــنواره  ــاره به اينكه در جش ــماعيل با اش خالق رمان اس
ــده بررسي مي شوند،  غني پور تمامي كتاب هاي منتشرش
ــنواره تمامي كتاب هايي كه در  اظهار كرد: ما در اين جش
طول سال منتشر مي شوند بدون در نظر گرفتن نام ناشر و 
نويسنده و يا خط فكري شان، بررسي مي كنيم و در واقع، 

در جشنواره مضمون كتاب ها بررسي مي شود.
ــنواره غني پور  ــالك داوري در جش ــردي، مهم ترين م ف

ــهادت دانسته و سياست اصلي  را همخواني با فرهنگ ش
مضمون شهيد معرفي كرد.

دبير جشنواره انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غني پور 
در ادامه صحبت هاي خود به داوري سليقه اي اشاره كرد؛ 
ــنويم كه داوري ها سليقه اي است، به عقيده من در  مي ش
علوم انساني، هنر و... قطعا ً سليقه مطرح است و آن نتيجه 

سليقه تنها يك گروه داوري است.
ــت اثري ممكن است در جريان داوري  فردي معتقد اس
ــنواره كنار گذاشته شود و از سويي در جايزه  در يك جش

نخست باشد.
ــنواره انتخاب  ــه افزود: اگر اثري در يك جش وي در ادام
مي شود دليل بر بي عيب بودن آن نيست و ما بايد بپذيريم 

بيش از آنكه سليقه اي باشند، نسبي اند.
ــم مي خورد  ــنده رق ــت ادبيات در خلوت نويس سرنوش
ــنده در آفريدن اثر تأكيد  ــن بر خلوص نويس وي همچني
و تصريح كرد: سرنوشت ادبيات در خلوت و رنج نويسنده 
است نه در جشنواره ها و اگر نويسنده خلوص داشته باشد 

مطمئنا ً با اقبال عمومي روبه رو خواهد شد.
ــزاري جوايز  ــن ويژگي هاي برگ ــردي يكي از مهم تري ف
ــت و يادآور شد: اگر  ــويق نويسندگان دانس مختلف را تش
ــد با جوي ساكت و سرد  ــنواره اي وجود نداشته باش جش
ــنده را  ــنواره ها نويس ــم بود و همين جش ــه رو خواهي روب

ترغيب مي كنند.

امير حسين فردي:
 سياسـت اصلـي جشـنواره تناسـب بـا مفهـوم «شـهيد» اسـت
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ــداد درخور  ــاره به اينكه تع ــن پرويز با اش محس
ــا همان نوجواناني  ــندگان امروز م توجهي از نويس
ــجد جواداالئمه (ع)  ــال ها قبل در مس هستند كه س
ــجد حق بزرگي بر  فعاليت مي كردند، عنوان كرد:  اين مس

گردن ادبيات ما دارد. 
ــتمين  ــم اختتاميه هش به گزارش خبرنگار فارس، مراس
ــنواره انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غني پور  دوره جش

ــن پرويز،  ــد. محس ــجد نور تهران برگزار ش در محل مس
ــخناني به نقش مسجد  ــاد در س معاون فرهنگي وزير ارش
ــاي فرهنگي پرداخت و  جواداالئمه(ع) در تربيت چهره ه
ــان را در آن مسجد سپري  ــاني كه نوجواني خودش از كس
ــت كه هر كدام از آن ها باني ايجاد حلقه و  كرده اند خواس
ــهيد غني پور بشوند تا به گسترش  جرياني مانند جايزه ش

ادبيات داستاني ما كمك كنند. 

ــاه  آبادي گفت: «متوليان جشنواره  حميدرضا ش
شهيد حبيب غني پور هرگز نبايد وجه مردمي آن 
ــه اين امر بزرگ ترين نقطه  را فراموش كنند، چراك

اتكاي جايزه ادبي شهيد غني پور محسوب مي شود.
ــان اين جايزه نيز بايد بدانند كه  ــه داد: «متولي وي  ادام
اگر تاكنون موفق عمل كرده اند، الزاما  ً نبايد بر بخش هاي 
ــت بيشتر سطح  ــته اس ادبي خويش بيافزايند، لذا شايس

كيفي جشنواره را مد نظر قرار دهند.
شاه آبادي در خصوص وضعيت داوري هاي اين جايزه بيان 
ــت: حقيقتا ً داوري هاي اين جشنواره از صادقانه ترين  داش
ــت مي گويم تمامي داوران با  ــا بوده و من به جرئ داوري ه
ــيه اي و با  ــي كامال ً فني و فارغ از موضوعات حاش ديدگاه
ــت  رعايت تمامي معيارهاي داوري اظهار نظر كرده و دس

به انتخاب مي زنند.
ــان ادبي  ــه هنوز يك جري ــر اين امر ك ــا تأكيد ب وي ب

ــكل نگرفته است، افزود:  ــخص و قوي در ادبيات ما ش مش
ــرايطي از بيم و اميد بر جامعه ادبي ما حاكم  متأسفانه ش
ــده در نوعي ركود به سر بريم. به ويژه  ــت كه سبب ش اس
ــوان كه كمتر  ــان كودك و نوج ــتان و رم ــش داس در بخ
ــوي و درخور توجه به  ــي برخوردار از وجه ادبي ق كارهاي

چشم مي خورد.
ــاه آبادي خاطرنشان ساخت: با توجه به اينكه ادبيات،  ش
برآيند بسياري از مسائل كشور است، نمي توان به راحتي 
ــا مي توان با  ــخه پيچيد. ام ــع ضعف هاي آن نس براي رف
ــوب و همچنين  ــي آثار خ ــزي براي معرف ــيس مراك تأس
ــدودي آثار بهتر و  ــنواره هايي،  تا ح ــزاري چنين جش برگ
ــاهد بود، زيرا نويسنده  ــمند تري از نويسندگان را ش ارزش
ــته نگاهي  از اين طريق اطمينان حاصل مي كند كه پيوس
ــواره از وي حمايت  ــش وجود دارد و هم ــر بر كارهاي ناظ

مي كند.

پرويز:
بزرگـي حـق  جواداالئمـه(ع)  مسـجد 
دارد مـا  ادبيـات  گـردن  بـر 

اسـتشاه  آبادي: مردمـي  غني پـور  شـهيد  جايـزه 
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ــاكري  ــكانيوز: احمد ش تهران ـ خبرگزاري ايس
ــهيد حبيب  غني پور  ــه تمايز جايزه ش گفت: نقط
ــنواره هاي ادبي چيزي است كه ادبيات  با ديگر جش
ــود و آن  ــده و با آن ارزش گذاري مي ش براي آن ايجاد ش

توجه به مخاطبان ادبيات است.
ــگاه خبرنگاران  ــي هنري باش ــروه فرهنگ به گزارش گ
ــتاد خبري  ــاكري به س ــكانيوز ش ــجويي ايران ايس دانش
هشتمين جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور اظهار داشت: 
ــنواره هايي دانست  اين جايزه را مي توان جزء معدود جش
كه از روند كسل كننده و بي فرجام ديگر جشنواره ها فاصله 

گرفته است.
وي ادامه داد: البته نه به دليل جوايزي كه در اين جايزه 
اهدا مي شود؛ زيرا رنگ و لعاب برخي جشنواره ها بيشتر از 
اين جايزه به چشم مي آيد و نه به خاطر سابقه و وابستگي 
ــمي و يا نيمه رسمي، بلكه علت تفاوت  به مجموعه اي رس
ــه ادبيات براي آن  ــت ك ــهيد غني پور چيزي اس جايزه ش
ــود و آن توجه به  ــده و با آن ارزش گذاري مي ش ايجاد ش

مخاطبان ادبيات است.
ــت ادبيات بايد از دامان  وي تأكيد كرد: معيارهاي صح

مخاطبان استخراج و در جوايز  ادبي به كار گرفته شود.

ــاره به اينكه جشنواره ها ابزاري براي نمايش و  وي با اش
معرفي هستند؛ خاطرنشان كرد: «مالك هاي هر جشنواره 
ــت. قطعا ً  ــداف و روش هاي آن اس ــه از اه ــي برگرفت ادب
جشنواره ها همانند ويتريني عمل مي كنند كه نتيجه يك 
ساله يا چندين ساله حوزه اي خاص را به مخاطب معرفي 

كنند.
ــاكري همچنين بيان داشت: اگر بتوان هدفي را براي  ش
ــر اثر ادبي پنهان  ــر گرفت، آن هدف در ه ــات در نظ ادبي
است. بنابراين، معضل بزرگ اغلب جشنواره هاي ادبي در 
ــت؛ در صورتي كه  ــور ما هدف دانستن جشنواره اس كش
جشنواره ها برگزار مي شوند براي اينكه به رونق خودشان 

بيانجامند.
ــزه را عدم تفاوت بين  ــي از نقاط مثبت اين جاي وي يك
ــتوري بيان  ــاظ مقام دس ــت گذاران و داوران از لح سياس
ــنواره ها اغلب وابسته به  كرد و در اين خصوص گفت: جش
مؤسسان آن هستند؛ به اين معنا كه ميان تأسيس كنندگان 
ــنواره اين  ــه بارزي وجود دارد، اما اين جش و داوران فاصل
ــان  ــت؛ بلكه از دل مجموعه اي از داستان نويس  گونه نيس

بيرون آمده و خود را وامدار فكري غير ادبي نمي داند.

احمد شاكري:
غني پـور شـهيد  جايـزة  قـوت  نقطـه 
اسـت مخاطـب  سـليقة  بـه  توجـه 
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ــوزي جاللي گفت:  ــزاري فارس: فيروز زن خبرگ
جايزه شهيد حبيب غني پور به رغم آنكه در مسجد 
برگزار مي شود و ظاهرا ً از بنيه مالي قوي هم برخوردار 
ــت، اما تاكنون توانسته است به خوبي جايگاه خود را  نيس

در ميان ساير جوايز ادبي پيدا كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، زنوزي جاللي در گفت وگو 
با ستاد خبري هشتمين جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور 
ــت: «در طول هشت سال برگزاري، اين جايزه  اظهار داش
ــت كه همگان  به قدري خوب عمل كرده و موفق بوده اس
منتظر برگزاري و اعالم نتايج آن هستند؛ ناگفته نماند كه 
ــوب و مثبتي به آثار  ــندگان نيز نگاه خ مخاطبان و نويس

برگزيده در اين جايزه  دارند.
ــان كرد: از آنجا كه مقوله نقد ادبي، امري  وي خاطرنش
ــفانه مقهور نيز  ــمار مي آيد و متأس جّدي در ادبيات به ش
مانده است، اين جشنواره مي تواند بابي را در رابطه با نقد 

ــاي الزم را در اين  ــتاني باز كرده و گزينش ه ادبيات داس
ــام دهد؛ زيرا حقيقتا ً جاي اين بخش از ادبيات  زمينه انج

در اين جشنواره خالي است.
ــور اشاره كرد و گفت:  وي در ادامه به توليدات ادبي كش
ــتان كوتاه آثار خوب و درخور  خوشبختانه در عرصه داس
ــه از ارزش ادبي بااليي برخوردارند  ــي وجود دارد ك توجه
كه حتي با ترجمه صحيح آن ها مي توانيم با آثار برتر دنيا 
ــته باشيم، اما در مورد رمان هنوز به ثبات  نيز برابري داش
الزم نرسيده و رشد چشمگيري را در اين بخش از ادبيات 

شاهد نبوده ايم.
زنوزي جاللي در پايان بيان داشت: به رغم اينكه برگزاري 
ــاياني است براي تسهيل انتخاب  اين نوع جوايز كمك ش
ــوب و برگزيده مي گردند؛  ــي كه به دنبال آثار خ مخاطبان
ــوت آثار ادبي  ــود و افزايش ق ــز در بهب ــل مؤثري ني عام

محسوب مي شود.

زنوزي جاللي:
اسـت يافتـه  را  خـود  جايـگاه  شـهيدغني پور  جايـزة 
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فائقه السادات ميرصمدي-روزنامة خورشـيد
حوزه فرهنگ، بسيار گسترده و پيچيده است. كار 
كردن در اين حوزه به توانايي ها و دغدغه هاي ويژه اي نياز 

دارد كه دلسوزي و پشتكار مهم ترين آن است.
ــال پيش حبيب غني پور و دوستانش در يكي از  چند س
محله هاي تهران حلقه ادبي تشكيل دادند كه امروز تبديل 

به يكي از جشنواره هاي معتبر ادبي كشور شده است.
ــت و حرفه اي بود كه  تالش هاي غني پور به قدري درس
ــتانه، به يك  يك كتابخانه كوچك و يك محفل ادبي دوس

جشنوارة بزرگ ملي و با آبرو تبديل شد.
سابقة جايزه ادبي شهيد غني پور به سال 1353ـ  1354 
برمي گردد؛ روزهايي كه عده اي از جوانان همين كوچه ها 
و محله ها به فكر كتاب خوان كردن و ارتقاي فكر و انديشه 

مردم بودند.
ــي تقاضاي  ــت، از كس ــي پا گرف ــه ادبي وقت ــن حلق اي
ــا را نكرد بلكه  ــه و اين طور چيزه ــه و تأمين هزين بودج
با پول توجيبي هاي جوانان يك مسجد، كتابخانه كوچكي 
ــت جوانان محله را دور هم جمع كند.  ــد و توانس اداره ش
ــد. روزهاي  ــت و مي خوان ــيار مي نوش حبيب غني پور بس
ــالب را در كنار مردم بود و هنگام جنگ به جبهه رفت  انق

و شهيد شد.

از بركت كار درست فرهنگي او امروز، جايزه كتاب سال 
ــكل آبرومندي پيدا كرده و نويسندگان  ــر و ش غني پور س
ــان را به دبيرخانه اين جشنواره  دوست دارند كتاب هايش

بفرستند و برگزيده شوند.
ــنده  احمد بيگدلي در دوره هاي قبل به عنوان يك نويس
در اين جشنواره حضور پيدا مي كرد، اما در هشتمين دوره 
ــوت داوري است و از مدت ها قبل براي  اين جايزه در كس

اين جشنواره در تكاپو است.
بيگدلي  در گفت وگو با خبرنگار خورشيد درباره برگزاري 
ــتمين دوره جايزه شهيد غني پور در مسجد  اختتاميه هش
نور مي گويد: بسيار خوشحالم چون اين كار باعث مي شود 
ــجدي كشور به اين  ــت اندركاران و فعاالن مس ــاير دس س

اتفاق تأسي كنند و از اين كار الگو بگيرند. 
نويسنده كتاب اندكي سايه گفت: مسجد نبايد فقط جاي 
نماز خواندن باشد، بلكه تعالي فرهنگ، فكر و انديشه اين 

مردم مسلمان بايد در مسجد صورت بگيرد.
ــري حمايت مادي  ــد: حوزه هن ــي تصريح مي كن بيگدل
ــور كرد و  ــوي فوق العاده اي از اين جايزه ادبي كش و معن
مسئوالن اين نهاد فرهنگي به خوبي دريافتند كه مي شود 
ــنواره، حمايت دولتي كرد اما به شكل مردمي  از يك جش

آن دست نزد. 

اسـت زنـده  حبيـب  جشـنوارة 
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محمدرضا سنگري جايزه شهيد حبيب غني پور 
را فرصت مناسبي براي فراهم كردن نقد و تحليل 
ــنگري گفت: اين  ــتاني ايران دانست. س كلي ادبيات داس
جايزه به خوبي توانسته خود را در اين هفت دوره برگزاري 
ــي صميمي، مردمي و  ــه يك جريان تبديل كند و الگوي ب

حتي مسجدي براي داستان نويسان باشد. 
ــن جايزه افزود: حقيقتا ً داوران  وي درباره داوري هاي اي
ــوزه داوري ها و  ــهيد غني پور در ح ــئوالن جايزه ش و مس
انتخاب كتاب هاي برتر، تاكنون بسيار موفق عمل كرده اند 
ــويم كه  و اگر كمي منصفانه قضاوت كنيم، متوجه مي ش
ــي و فني بوده و كتاب هاي برگزيده،  داوري ها كامال ً اصول

نوشته هايي شاخص و درخور توجه هستند. 
ــاري كه جامعه از  ــت: فكر مي كنم انتظ وي اذعان داش
ــتان هاي  ــتان نويس براي خلق رمان و داس ــتان داس دوس
ــت؛ چون جامعه ايران  بلند دارد، انتظار ناروا و بيهوده اس
ــت و  ــتان بلند نيس ــرب، جامعه رمان و داس ــالف غ برخ
ــرف اول را نمي زند؛  ــروزه در دنيا رمان ح ــر اينكه ام ديگ

ــت كه  ــتان كوتاه اس ــمت داس بلكه گرايش جوامع به س
ــيار موفق بوده  ــبختانه ايرانيان نيز در اين حوزه بس خوش

و كارهاي موفق بسياري خلق كرده اند. 
ــهيد حبيب  ــرد: جايزه ش ــه تأكيد ك ــنگري در ادام س
ــردن نقد و تحليل  ــت خوبي براي فراهم ك غني پور فرص
ــتاني ايران است و مي تواند منظري باشد  كلي ادبيات داس
براي اينكه نويسندگان اندكي واقع بينانه تر خود و موقعيت 
ــهيد غني پور با فراهم  ــود را ببينند. همچنين جايزه ش خ
ــب مي تواند چتر حمايتي  ــاختن فضا و موقعيت مناس س
ــد. وي گفت: اگرچه جايزه شهيد  ــر نويسندگان باش بر س
ــت، اما اين توانايي را دارد كه تصويري  غني پور جزئي اس
كلي از ادبيات ايران را نشان دهد. بنابراين، مسئوالن بايد 
ــال نكرده و با  ــعي كنند گزارش خود را محدود به امس س
ــال، تصويري از راه  تهيه نموداري از عملكرد اين هفت س
ــده تا به امروز را نشان دهند و با بيان مشكالت و  طي ش
ــخص كنند كه در كجا  ــا، با صراحت كامل مش موفقيت ه

بوده ايم و اكنون در كجا به سر مي بريم.

سنگري: 
جايـزة غني پـور؛ فرصـت تحليـل ادبيـات داسـتاني ايـران اسـت
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روزنه
ــايه احمد بيگدلي در ششمين  كتاب اندكي س
ــال شهيد غني پور، برگزيده شد. او امسال  جايزه كتاب س

داور هشتمين دوره اين جايزه است.
ــجد  ــرم به مس ــش با پس ــال پي ــره اي از او: دو س خاط
ــا پسرم گفت:  جواداالئمه(ع) رفتم. بين نماز مغرب و عش
ــت سرت را نگاه كن، برگشتم ديدم آقاي صفارهرندي  پش
دير رسيده و مجبور شد، بين كفش ها، جايي براي خودش 

باز كند و همان جا نماز بخواند.

بيگدلي تأكيد كرد: عينا ً همين جمله را بنويسيم، چون 
ــت غلط از حرف هاي او شود. او گفت:  ــيد برداش مي  ترس
«اين حرف ها را محض خوشايند آقاي وزير نمي گويم. نه 
ــان احتياجي به اين حرف ها دارند، نه من. وزير ارشاد  ايش
اين مملكت ساده و صميمي ميان مردم حاضر شد و كنار 
آن ها نشست. من شصت و سه سال دارم و وزيرهاي ارشاد 
ــت. اين اتفاق خيلي  زيادي ديدم اما اين اتفاق نظير نداش

قشنگ و پاكيزه بود.»

ــا كه نام يك  ــت گفت: از آنج ــود جوان بخ محم
ــده، توجه  ــنواره نهاده ش ــهيد بر روي اين جش ش
ويژه و تخصصي مسئوالن به بخش دفاع مقدس و آثار اين 

حوزه بايد بيشتر شود.
به گزارش حيات، جوان بخت در گفت وگو با ستاد خبري 
ــهيد حبيب غني پور با اشاره به  ــتمين جايزه ادبي ش هش
غير دولتي بودن اين جايزه اظهار داشت: هر جشنواره غير 
دولتي داراي متوليان و بنيان گذاراني است كه واجد افكار 
و عقايد خاصي هستند و سليقه خاص خود را بر جشنواره 

اعمال مي كنند.
ــنواره بيان داشت:  وي در خصوص داوري هاي اين جش
ــبي و ممكن است همواره  ــت نس ــا ً داوري امري اس اساس
اعتراضاتي بر آن وارد باشد، لذا برآيند نظر افراد با يكديگر 
ــاليق خاص خود را داراست.  متفاوت بوده و هر جمعي س
بنابراين، مسئوالن اين جايزه بايد با متنوع تر ديدن داوران 
ــاي داوري و همچنين اعمال بي طرفي  و تغيير در گروه ه

در انتخاب آثار، جشنواره را با نشاط تر سازند.

محمود جوان بخت: 
جشـنوارة غني پـور نـگاه تخصصي بـه ادبيـات دفاع مقدس داشـته باشـد

در آستانه هشتمين جايزه كتاب غني پور
نمي شـود تكـرار  كـه  جشـنواره اي 
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ــتان نويس گفت: در صورت  مجيد قيصري، داس
ــف براي  ــاي مختل ــازمان ها و نهاده ــكاري س هم
ــري را به جايزه  ــوان بخش هاي متنوع ديگ ــه، مي ت بودج
ادبي شهيد حبيب غني پور اضافه كرد. در غير اين صورت 

بهتر است استقالل خود را حفظ كند.
ــا) به نقل از  ــاب ايران (ايبن ــزارش خبرگزاري كت به گ
ستاد خبري هشتمين جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور، 
مجيد قيصري، داستان نويس اظهار داشت: جشنواره هاي 
ــال مي كنند و جايزه  ــف ديدگاه هاي متنوعي را دنب مختل
ــت  ــب غني پور جزء معدود جوايزي اس ــهيد حبي ادبي ش
ــالمت نفس بااليي  ــه متوليان و هيئت داوران آن از س ك

برخوردار هستند.
ــنواره  ــرد: هر چه از قدمت يك جش ــان ك وي خاطرنش

ــه فعاليتي آن نيز  ــازي حيط مي گذرد، نياز به گسترده س
ــرف اول در برگزاري هر  ــه ح ــود. اما بودج ــتر مي ش بيش
جشنواره اي است و اين جشنواره از پشتوانه مالي مناسبي 
ــت. بنابراين، ضرورتي براي گسترش دامنه  برخوردار نيس

عرضي آن وجود ندارد.
ــه دختر گل فروش افزود: در صورت  ــنده كتاب س نويس
ــراي بودجه،  ــاي مختلف ب ــازمان ها و نهاده همكاري س
مي توان بخش هاي متنوع ديگري را به جايزه ادبي شهيد 

حبيب غني پور اضافه كرد.
ــراي مطالعه آثار  ــتياق عمومي ب وي در پايان گفت: اش
ــت.  ــب غني پور زياد اس ــهيد حبي ــده در جايزه ش برگزي
ــياري حجت است و در نتيجه  چون اين جايزه در نظر بس

برگزاري آن به بهبود وضعيت بازار كتاب كمك مي كند.

ــتمين  ــتاد خبري هش مخدومي در گفت وگو با س
جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور گفت: هنگامي كه 
ــنده برخاسته از بطن  ــور ما نيازمند عده اي نويس كش
ــجد  ــچ  گاه انتظار نمي رفت كه يك مس ــالب بود و هي انق
ــته  ــالم ناب، بُعد فرهنگي نيز داش بتواند طبق تعاريف اس
ــد كه با مديريتي خوب و صحيح  ــد؛ مسجدي پيدا ش باش

توانست شاعران و نويسندگان توانمندي را به جامعه ادبي 
ما تقديم كند و سرآمد آن نيز چنين جشنواره اي شد كه 

فعاليتش رصد بهترين آثار ادبي است.

مجيد قيصري: 
كنـد حفـظ  را  خـود  اسـتقالل  غني پـور،  شـهيد  ادبـي  جايـزة 

ادبـي آثـار  بهتريـن  رصـد 
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دبير جايزه كتاب سال شهيد حبيب غني پور، از استقالل 
ــاد از  اين جايزه دفاع كرد و گفت: حمايت مالي وزارت ارش

اين جايزه به منزله اعمال نظر آن ها نيست. 
ــهيد حبيب  ــال ش ــين فردي ، دبير جايزه كتاب س اميرحس
ــت و  ــتقل اس ــت: جايزه غني پور كامال ً مس غني پور اظهار داش
ــازماني نمي تواند در داوري اين جايزه اعمال نظر  هيچ نهاد و س
كند. فردي تأكيد كرد كه وزارت ارشاد به جايزه غني پور كمك 
ــجد جامعي  ــاد دوره آقاي مس مالي مي كند، ولي نه وزارت ارش
ــن دوره، در داور ي جايزه غني پور مداخله  ــاد اي و نه وزارت ارش

نكردند.
ــتة فيروز زنوزي  ــان قاعده بازي، نوش ــاره نامزدي رم وي درب
جاللي گفت: هيئت داوران تشخيص داد رمان قاعده بازي مثل 

همه نامزدهاي ديگر باال بيايد. 
ــته فرهاد  ــزدي رمان كافه پيانو نوش ــاره اعالم نام فردي درب
ــنخيت مضمون اين كتاب با مشي برگزاركنندگان  جعفري و س
ــهيد حبيب غني پور گفت: درباره كافه پيانو، بحث هاي  جايزه ش
ــتان موافق اين كتاب بودند و  ــتيم. عده اي از دوس متفاوتي داش
برخي ديگر  هم مخالف نامزدي اين رمان بودند كه سرانجام به 

عنوان نامزد معرفي شد.
دبير جايزه كتاب سال شهيد حبيب غني پور اظهار داشت: بعد 
ــال غني پور، براي سال  ــتمين دوره جايزه كتاب س از اتمام هش
آينده برنامه ريزي مي كنيم و اميدواريم كه بخش كودك را براي 

سال آينده به اين جايزه اضافه كنيم.

ــهرام شفيعي به عدم حضور آثار  خبرگزاري فارس:  ش
ــنواره ها انتقاد  ــتاني به طور تخصصي در جش طنز داس

كرد.
ــتاد  ــفيعي در گفت وگو با س به گزارش خبرگزاري فارس، ش
ــتمين جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور با اشاره به  خبري هش
ــنواره اظهار داشت: «هميشه انجام كارهاي  عمر كوتاه اين جش
ــمبليك در دوره هايي خاص الزم است؛ اين جايزه نيز براي  س
ــجد اين اقدام  ــم در مس ــردن خود، با برگزاري مراس نهادينه ك
ــمبليك را انجام داده است. حال بايد به كيفيت كار و عمق  س
آن پرداخته و با افزايش دقت نظر، هويت شناخته شدة خويش 

را به ديگران معرفي كند.
ــوه داوري ها در اين جايزه گفت: با توجه  وي در خصوص نح
ــودك و نوجوان اين  ــري بخش ك ــه چند دوره اي دبي ــه اينك ب
ــته ام، از نزديك در جريان داوري ها  ــنواره را بر عهده داش جش
ــنواره را يكي از  ــايد بتوان اين جش ــتم. از نظر من ش قرار داش
ــالم ترين جشنواره ها به شمار آورد؛ چراكه مالك هاي داوري  س

ــت و انتخاب ها با  ــتوار اس در تمامي ژانرها بر پايه هاي فني اس
ــتدالل كامل و بدون تّكه بر ساليق شخصي و فارغ از نام ها  اس

انجام مي گيرد.
ــي از بحران هاي ادبيات امروز را بحث تأليف و ترجمه  وي يك
ــفانه سودجويي  ــت و در اين خصوص بيان داشت: متأس دانس
ــران دولتي سبب شده  ــران خصوصي و نابلدي ناش برخي ناش
ــور را به ترجمه اختصاص  ــت بخش اعظمي از ظرفيت كش اس
ــت؛  ــده اس دهيم كه اين باعث كندي حركت چرخه تأليف ش
ــده نيز الزم است، اما نبايد اين عرصه  البته وجود آثار ترجمه ش

را به طور كلي به خارجي ها واگذار كرد.
ــده بايد چنان  ــرد: آثار ترجمه ش ــفيعي در پايان تأكيد ك ش
ــمند و الهام بخش باشد كه به ديگرداشته هاي مخاطبان و  ارزش
نويسندگان بيافزايد، نه اينكه باعث از دست دادن داشته هايشان 
شود؛ بنابراين، دبير جشنواره الزم است در بيانيه هاي خود اين 
بحران بزرگ را نيز مد نظر قرار داده و با دادن بُعد منطقه اي به 

جشنواره آثار خارجي را هم مورد بررسي قرار دهند.

فردي:
نمي كنـد دخالـت  غني پـور  جايـزه  در  ارشـاد 

جشـنواره ها در  داسـتاني  طنـز  آثـار  حضـور  عـدم  بـه  انتقـاد 
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گروه ادب: محمد ناصري از اعضاي كميته برگزاركننده 
ــهيد حبيب غني پور در تشريح نحوه ارتباط  ــنواره ش جش
ــنواره با حوزه هنري،  اين جشنواره را منتسب به  اين جش
ــزود: درواقع حوزه هنري خود،  ــت و اف هيچ نهادي ندانس
ــت و بسياري از  ــنواره شهيد غني پور اس منتسب به جش
ــمار مي آيند، در  ــان حوزه هنري به ش ــاني كه از باني كس
ــجد جواداالئمه(ع) بزرگ  حقيقت در محيط فرهنگي مس

شده اند.
ــزاري قرآني ايران  ــنده در گفت وگو با خبرگ ــن نويس اي
ــهيد حبيب غني پور  ــنواره ش (ايكنا)، روند برگزاري جش
ــته مثبت ارزيابي كرد و گفت: اين  ــال هاي گذش را در س
ــهيد  ــب به يك ش ــنواره به دليل اينكه خود را منتس جش
مي داند و نيز با توجه به اينكه جمع زيادي از نويسندگان 
ــته اند،  ــاعدي در ارتباط با برگزاري آن داش ــز نظر مس ني
ــنواره اي  ــتي پيدا و به جش اكنون جايگاه خود را به درس

عميق و ريشه دار تبديل شده  است.
ناصري برخي از اظهار نظرهاي منفي در ارتباط با نحوه 
برگزاري و داوري هاي اين جشنواره را ناشي از بي اطالعي 
ــال گذشته محل برگزاري جشنواره به  دانست و گفت: س
مكاني خارج از مسجد منتقل شد كه دليل آن نيز خواست 
خانواده شهيد غني پور، كمبود فضاي مسجد براي برگزاري 
ــم پاياني، دورشدن جشنواره از فضاي ملي، منتسب  مراس
شدن آن به يك نفر و گله مندي برخي هنرمندان از مكان 

و شكل برگزاري مراسم بود. اما سال گذشته كه اختتاميه 
ــه حوزه هنري برگزار شد شاهد  ــنواره در تاالر انديش جش
بوديم كه خانواده شهدا، خود در مراسم اختتاميه شركت 

كردند و از نحوه برگزاري ابراز رضايت داشتند.
ــنواره خود با حوزه  ــريح نحوه ارتباط اين جش او در تش
ــتقلي مانند حبيب  ــنواره بزرگ و مس ــري گفت: جش هن
غني پور را نمي توان به هيچ نهادي مرتبط دانست و حتي 
ــب به اين جشنواره  بايد گفت كه حوزه هنري خود منتس
ــاني كه از بانيان حوزه هنري  ــت، زيرا بسياري از كس اس
ــمار مي آيند، در حقيقت خود بزرگ شده در محيط  به ش
ــتند و جداي از اين،  ــجد جواداالئمه(ع) هس فرهنگي مس
ــنواره اي مانند غني پور، جزء وظايف حوزه  حمايت از جش
ــالمي و بنياد شهيد و  ــاد اس هنري، وزارت فرهنگ و ارش

امور ايثارگران است.
ــاد  ناصري در پايان، حوزه هنري و وزارت فرهنگ و ارش
ــنواره غني پور  ــالمي را تنها حامي مالي برگزاري جش اس
دانست و گفت:  تالش جشنواره در اين است كه با استفاده 
از امكاناتي كه براي او فراهم شده است خود را ارتقا دهد. 
البته بايد به اين هم توجه داشته باشيم كه داوران به اين 
ــنواره ادبي شهيد غني پور ادبيات  موضوع واقف اند كه جش
را به دليل ادبيات نگاه نمي كند، بلكه ادبيات اين جشنواره 

در پي انتقال ارزش هاي اسالمي و شهداست.

نيسـت منتسـب  نهـادي  هيـچ  بـه  غني پـور  شـهيد  جشـنوارة 
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بهـار سـال 1376 بـه همـت «شـوراي نويسـندگان 
مسـجد جواداالئمه» و همراهي تعدادي از نويسندگان 
و كارشناسـان پيش كسـوت در زمينـه انتخاب كتاب 
سـال، بر كانون ها و مراكز قبلي موجود در كشور، نام 
«كتاب سال، يادواره شـهيد غني پور» هم افزوده شد. 
وجه تمايز و تازگي آن، نسـبت بـه مراكز ديگر، نام و 
منش آن اسـت. اين خط مشـي و چگونگـي ارزيابي، با 
نام و شـيوة نگاه شـهيد حبيب  غني پـور به ادبيات و 
نقـش و تعهد آن در عرصة زندگـي، پيوندي تنگاتنگ 

خورده است.

اهـداف ايـن حركـت فرهنگـي عبارت انـد از:
1. زنـده كـردن فرهنـگ، نـام و يـاد نويسـندگان و 

داستان نويسان شـهيد: حبيب غني پور، عليرضا شاهي، 
حسـن جعفربيگلـو، رضا كيانـي كه در ادبيـات انقالب 

اسالمي، رشد يافته اند.
2. تقويت جريان نقد ادبي، با رعايت اصول و معيارهاي 
حرفه اي ادبيات داستاني و توجه به مفاهيم و ارزش هاي 

ناب ديني.
3. مركـز توجه جّدي قرار گرفتـن كانون هاي ادبي در 

مساجد و ساير مراكز ديني.
4. توجـه بيشـتر بـه مفاهيـم و ارزش هاي سـال هاي 

افتخارآميز دفاع مقدس.
5. ايحـاد حساسـيت و توجه در بين داستان نويسـان 
كشور نسـبت به نيازهاي فكري و عاطفي نسل نوجوان 

و جوان كشور.

شـهيدغني پور سـال  كتـاب  انتخـاب 
امـروز تـا  آغـاز  از 
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برگزار شد. نتايج داوري به شرح زير اعالم گرديد:
1. بخش داوري عمومي

الف) داستان نوجوانان (موضوع آزاد)
رتبه اول: چشم  هاي روشن، حميدرضا شاه آبادي

رتبه دوم: سايه ملخ، محمدرضا بايرامي
رتبه سوم: نبرد در قلعه گوگ تپه، يوسف اوجق
ب) داستان بزرگ ساالن (موضوع دفاع مقدس)

رتبه اول: از نظر داوران، اثري به عنوان رتبه اول شناخته 
نشد.

رتبه دوم: آواز نيمه شب، داوود غفارزادگان
ــترك: زماني براي بزرگ  شدن،  ــوم: به طور مش رتبه س

نوشته محسن مؤمني و ديگر هيچ، احمد غالمي

2. بخش ويژه داوري
باغ بهشت، نوشته محمدرضا ملكي، به لحاظ ارائه لطيف 

مفاهيم ديني و ارزش هاي ناب انقالبي (كتاب تقديري).
ــال حبيب  ــاب كتاب س ــنوارة انتخ ــومين دوره جش س

غني پور
در سال 1382، جشنواره كتاب شيهد غني پور، به بررسي 
ــال ـ1381 ـ در زمينه ادبيات دفاع مقدس و  كتاب هاي س
ــفيعي دبير گروه  ــهرام ش ــتاني پرداخت. ش ــات داس ادبي
ــوان و احمد دهقان دبير گروه ادبيات  داوران ادبيات نوج

دفاع مقدس بوده اند.
در بخش ادبيات داستاني نوجوانان، مجموعاً هشتاد عنوان 
ــده در سال 1381، طي دو مرحله اوليه و  كتاب منتشرش
ــي داوران منتخب شوراي نويسندگان  نهايي، مورد بررس
ــجد جواداالئمه(ع) قرار گرفت. اظهار نظر كارشناسان  مس
ــتاني در اين بخش در قالب پُركردن فرم هاي  ادبيات داس

ويژه تجزيه و تحليل آثار از ابعاد محتوا و تكنيك و شور و 
مشورت شفاهي به انجام رسيد.

داوران اين بخش عبارت بودند از آقايان:
1. اميرحسين فردي
2. حبيب يوسف زاده

3. محمدحسين حسيني
4. مصطفي خرامان
5. شهرام شفيعي

ــادل نظر در چندين  ــي و تب هيئت داوران پس از بررس
ــته ورود به مرحله نهايي  ــه، كتاب هاي زير را شايس جلس

دانسته اند:
1. رفاقت به سبك تانك، داود اميريان
2. راز قلعه افالك، حميدرضا لواساني

3. به دنبال صداي او، محمدرضا بايرامي
4. هزارپا، داوود غفارزادگان

ــومين جشنواره  ــتان كوتاه س هيئت داوران رمان و داس
كتاب غني پور عبارت اند از:

1. اميرحسين فردي
2. ابراهيم زاهدي مطلق

3. احمد دهقان
ــت بيست و هشت اثر مورد ارزيابي قرار  در مرحله نخس
ــه مرحله بعد راه  ــان آن ها هفت كتاب ب ــت كه از مي گرف

يافتند.
آثار راه يافته به مرحله دوم در زمينه رمان عبارت اند از:

1. حضور، فيروز زنوزي جاللي
2. پل معلق، محمدضا بايرامي

3. كبوتر و قلب سنگ، رضا رئيسي
در زمينه داستان بر اساس زندگي شخصيت هاي شهيد 

جنگ تحميلي نيز چهار اثر به مرحله نهايي راه يافتند:

حـوزه داوري
حوزه ي داوري شـامل آثار تأليفـي در دو بخش 

اصلـي:
1. بزرگساالن، در دو زمينه:

الف) موضوع آزاد (مجموعه داسـتان كوتاه، داستان 
مقـدس  دفـاع  داسـتاني  ادبيـات  ب)  رمـان)؛  و  بلنـد 
(زندگي نامه داستاني، مجموعه داستان كوتاه، داستان 

بلند و رمان)
2. كودك و نوجوان (موضوع آزاد)

بخش جنبي شامل تقدير از پديدآورندگان آثار برتر 
در حوزه ي ادبيات ديني است.

الزم به ذكر است، آثار در دو مرحله مقدماتي و نهايي 
داوري مي شـوند. «ناصر نادري» دبير دوره هاي اول 

و دوم كتاب سال غني پور بود.
نتايج داوري نخستين دوره (1376)

مراسم پاياني نخستين دوره شامل آثار منتشرشده 
در سـال 1375، در اسـفند 1376 در شبسـتان مسـجد 

جواداالئمه(ع) برگزار شـد. نتايج داوري به شرح زير 
اعالم گرديد:

1. بخش عمومي داوري
الف) داستان نوجوان (موضوع آزاد)

رتبه اول: دود پشت تپه، نوشته محمدرضا بايرامي
رتبه دوم: سنگ اندازان غار كبود، داود غفارزادگان

رتبه سوم: عمو رستم، محمد ميركياني
ب) داستان بزرگ سال (موضوعي دفاع مقدس)
رتبه اول: نيمه هاي فراموشي، مهرداد غفارزاده

رتبه دوم: به جاي ديگري، مصطفي خرامان
رتبه سوم: سفر به گراي 270 درجه، احمد دهقان

2. بخش ويژه داوري
مجموعـه «از سـرزمين نـور» نوشـته محمدرضـا 
سرشار (رهگذر)، با ارائة جذاب حوادث تاريخ اسالم. 

نتايج داوري دومين دوره (1377)
ــامل آثار منتشرشده در  ــم پاياني دومين دوره ش مراس
سال 1376، اسفند 1377 در شبستان مسجد جواداالئمه 
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1. روشن تر از آبي، فرزاد شيرزادي
2. داستان بهنام، داوود اميريان

3. مهربانم سالم، ماه منير كهباسبي
4. هلت ها نام تو را مي خوانند، محمدرضا بايرامي

ــت، در اين سال سه كتاب رمان و چهار  الزم به ذكر اس
ــتاني شخصيت هاي شهيد جنگ تحميلي  زندگي نامة داس
به مرحله نهايي راه يافتند. به همين دليل، هيئت داوران 
ــر را به عنوان كتاب هاي برگزيده  تصميم گرفتند تا دو اث

انتخاب و اعالم كنند.

كتـاب  جشـنواره  چهارميـن 
1383 سـال  غني پـور  شـهيد 

در اين سال كتاب هاي داستاني منتشرشدة سال 1382 
ــش ادبيات نوجوانان و دفاع مقدس مورد داوري  در دو بخ
و ارزيابي قرار گرفت. از مجموع كتاب هاي منتشرشده در 

اين سال چهار كتاب به مرحله نهايي رسيد.
داوران بخش نوجوان شامل: 

1. خسرو باباخاني
2. محمدرضا بايرامي
3. حبيب يوسف زاده

4. محمدكاظم مزيناني
5. خانم نرگس آبيار

6. شهرام شفيعي
داوري

ــن دوره، آقاي  ــات نوجوان در چهارمي ــر بخش ادبي دبي
شهرام شفيعي بوده است.

و در اين بخش كتاب هايي كه به مرحله نهايي رسيده اند 
عبارت اند از:

1. آوازهاي نارنجي، عبدالمجيد نجفي
2. كوچه صمصام، حميدرضا نجفي

3. هزار و يك سال، شهريار مندني پور
4. شبي كه جرواسك نخواند، جمشيد خانيان

و كتاب شبي كه جرواسك نخواند از جمشيد خانيان در 
بخش نوجوانان اثر برتر انتخاب و برگزيده شد.

ــال در دو بخش: 1. زندگي نامه داستاني،  بخش بزرگ س
2. ادبيات داستاني دفاع مقدس

ــتاني بيست و پنج عنوان  در بخش زندگي نامه هاي داس
كتاب منتشر شده است. كتاب هاي مرحله نهايي عبارت اند 

از:
1. قله شمالي، محمدرضا محمديپاشاك

2. يادگار، محسن جعفري مطلق
3. مي توان تنها رفت، داوود بختياري دانشور

4. سال بازگشت، احمد دهقان
5. مرغ هاي دريايي، محمدرضا بايرامي

6. روزي، روزگاري، مردي، حسين فتاحي
در اين بخش، كتاب سال بازگشت، نوشتة احمد دهقان 

برگزيده شد.

سـال  كتـاب  جشـنواره  پنجميـن 
1384 سـال  غني پـور  شـهيد 
ــده در زمينة  ــز كتاب هاي منتشرش ــال 1385 ني در س
ــتان نوجوانان مورد بررسي قرار  ادبيات دفاع مقدس و داس

گرفت.
داوران در بخش داستان نوجوانان: 

1. اميرحسين فردي
2. حميدرضا شاه آبادي
3. حبيب يوسف زاده
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4. محمدحسن حسيني
5. سميرا اصالن پور

داوران بخش داستان بزرگ سال:
1. جهانگير خسروشاهي

2. مجيد قيصري
3. خسرو باباخاني
4. احمد شاكري
5. منيژه آرمين

ــده در اين سال دو كتاب  از مجموع كتاب هاي منتشرش
ــن در بخش نوجوان و چه  ــيان و من، اثر آرمان آري پارس
كسي ماشه را خواهد كشيد، اثر رحيم مخدومي بر اساس 
ــهيد غالمعلي پيچك در بخش بزرگ سال،  زندگي نامة ش

برگزيده و تقدير شدند.

سـال  كتـاب  جشـنوارة  ششـمين 
1386 سـال  غني پـور  شـهيد 
ــال 1385 در  ــي كتاب هاي منتشرشده س شامل بررس

زمينه هاي:
1. داستان نوجوان

2. ادبيات داستاني بزرگ سال با موضوع آزاد
3. ادبيات داستاني بزرگ سال ـ دفاع مقدس

ــال ـ زندگي نامة داستاني  ــتاني بزرگ س 4. ادبيات داس
جنگ

داوران دوره مقدماتي: 
1. عبدالمجيد نجفي

2. احمد شاكري
3. زهره يزدان پناه
داوران دوره نهايي:

1. سيد علي كاشفي خوانساري

2. خسرو باباخاني
3. مهدي كاموس

نتايج انتخاب كتاب در اين بخش:
1. پاييز در قطار، محمدكاظم مزيناني

2. مرادو، محمدعلي آزادي خواه
3. كاش يكي قصه اش را مي گفت، شكوه قاسم نيا

4. خانم كوچيك، سهيال علوي زاده
5. تقدير از محمدرضا يوسفي

ــتاني بخش بزرگ سال با موضوع  برگزيدگان ادبيات داس
آزاد:

نتايج انتخاب كتاب در اين بخش:
1. اندكي سايه، احمد بيگدلي (رمان)

ــرد، هادي حكيميان (مجموعه  ــا را باد مي ب 2. گل اناره
داستان كوتاه)

3. با باران، سعيد تشكري
ــتاني بخش بزرگ سال با موضوع  برگزيدگان ادبيات داس

دفاع مقدس:
1. شطرنج با ماشين قيامت، حبيب احمدزاده (رمان)

2. سه دختر گل فروش، مجيد قيصري (مجموعه داستان 
كوتاه)

ــتاني بخش بزرگ سال با گرايش  برگزيدگان ادبيات داس
زندگي نامة داستاني

1. شراره هاي آفتاب، جليل امجدي
بخش جنبي جشنواره:

به پاس يك عمر مجاهدت مرحوم حجت االسالم محمد 
محمدي اشتهاردي و تأليف ده ها عنوان كتاب پژوهشي و 

داستاني با اهداي لوح تقدير از ايشان تجليل شد.
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هشـتمين جشـنوارة انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غني پور، در حالي برگزار مي شـود كه انقالب اسالمي ايران 
وارد سـي امين سـال پيروزي خود شده است. بي گمان شهيدان، فرزندان راسـتين اين انقالب بوده اند. از اين رو جا 
دارد، در مطلع سـي امين سـال انقالب اسالمي، ياد شهيد حبيب غني پور را گرامي بداريم، كه اين جشنواره متبرك 

به نام اوست.
تخطي از پيماني كه با او بسـته ايم، به منزلة زوال و سـقوط ماسـت به ورطة عهدشـكني و اين يعني پايان تلخ و 
ناگوار ما. آن نگاه نجيب و همواره مراقب، ضامن اسـتعال و سالمت اين حركت است؛ گوهر گران بهايي كه بسياري از 
نويسندگان و صاحب نظران، جشنواره شهيد غني پور را به اين صفت مي شناسند و ما چنين سرمايه و پشتوانه اي را 

از دست نمي دهيم؛ چه آسان و چه سخت!
از همين منظر است كه انتخاب هاي اين جشنواره، مورد وثوق و برخوردار از سالمت و اعتبار ادبي است. كتابي كه 
در اين جشـنواره مطرح شـده باشد، همواره مطمح نظر كارشناسان و ناشـران و خوانندگان بوده، نگاهي به كارنامه 

هشت سالة جشنواره شهيد حبيب غني پور، مؤيد چنين نكته اي مي باشد.
از ويژگـي  ديگر جشـنواره شـهيد حبيب غني پور اين اسـت كه گاهي آثار شايسـته اي كه به داليـل گوناگون در 
جشـنواره هاي ديگر حائز رتبه نشـده اند، آن ها را برمي گزيند و در جايگاه واقعي شـان قرار مي دهد. به همين دليل 
نويسـندگان به اين جشـنواره اعتماد دارند و مي دانند كه در جشـنواره انتخاب كتاب سـال شهيد حبيب غني پور، 

مالِك انتخاب قدرت ادبي و سالمت و همسويي محتوا، با آفاق مورد نظر شهيد است.

هشـتم بيانيـة 
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تدريس چندين دوره، عناصر داستان و داستان نويسي 
نقد فيلم  هاي مطرح سينماي ايران در مطبوعات
نقد داستان ها و رمان هاي معاصر در مطبوعات

عضو هيئت مديره انجمن قلم ايران
عضو شوراي عالي ادبيات داستان بسيج

جلسات نقد حضوري با موضوع رمان هاي معاصر فارسي 
و داستان هاي ترجمه

عضو شوراي سردبيري ماهنامه ادبيات داستاني
سردبير فعلي فصلنامه اصحاب قلم

جمشيد خانيان
در سال 1340 در آبادان متولد شد. اولين مجموعه 
داستان كوتاه او در سال 1372 و دومين اثرش با نام بازي 
ــال 1375 و اولين رمان چاپ شدة  روي خط ممنوع در س
ــال 1376  ــالمي در س ــا نام او در موضوع انقالب اس او ب

منتشر شده است.
ــنامه  هاي «بابور»، «عشق سال ريكن»، «روي  او نمايش
ــال هاي  ني بندي»، «پرگار» و «چهارمين نامه» را طي س
ــرا درآمده  ــه در تهران به اج ــته ك ــا 1376 نوش 1366 ت

است.
كودكي هاي زمين و سبور دو رمان معروف او با موضوع 

دفاع مقدس است.

حسين مهكام
ــنامه نويس، فيلم نامه نويس، كارگردان تئاتر  نمايش

متولد 1359 تهران.
تحصيالت: الهيات (فلسفه و كالم) و تئاتر 

فعاليت ها: 
ــت» با عبدالرضا  ــي فيلم نامة «بيس همكاري در بازنويس

كاهاني براي فيلمي به همين نام؛
نگارش نمايشنامه «پاپانوئل و دست هاي يخ زده من»؛

ــدي زاده در تاالر  ــط رضا مه اجراي «پاپانوئل و...» توس
مولوي؛ 

نگارش فيلم نامه «وزن خواب»؛
نگارش فيلم نامه «مورچه خوار» با عبدالرضا كاهاني؛

ــط رضا  ــنامه «آندرانيك» توس ــراي راديويي نمايش اج
ــي سال پس از  ــنامه برتر س عمراني در رپوتوار َده نمايش
انقالب، در خانة هنرمندان و انتشار لوح فشرده آن توسط 

اداره كل نمايش صدا
انتشار مجدد نمايشنامه هاي «بي در زمان» و «سكوت» 
ــنامه هاي «حريم»، «كابوس ها و خون» و  به همراه نمايش

«پاپانوئل و دست هاي يخ زده من» (نشر نيستان)؛
كانديداي دريافت سيمرغ بلورين بهترين فيلم نامه براي 
ــت» در بيست و هفتمين جشنواره بين المللي  فيلم «بيس

فيلم فجر.

مجيد قيصري
ــنده اي كه با داستان هاي جنگي اش شناخته  نويس
ــال 1345 در تهران متولد شد، اما  ــده است. وي در س ش
ــته روان شناسي تحصيل  ــت و در رش اصالتاً اصفهاني اس
ــة هفتاد به طور جدي  ــت. قيصري در اوايل ده كرده اس
به نوشتن داستان كوتاه پرداخت. مجموعه داستان صلح، 
ــتان طعم  ــي نبود، مجموعه داس ــان جنگي بود، جنگ رم
باروت و مجموعه داستان نفر سوم از سمت چپ محصول 
ــته  ــي در دهة گذش تالش هاي او در زمينه داستان نويس

است.
ــال 1380 رمان ضيافت به صرف گلوله و در سال  در س
ــه دختر گل فروش از وي به  ــتان س 1384 مجموعه داس
ــتان گوسالة  ــيده و رمان باغ تلو و مجموعه داس چاپ رس
ــرگردان نيز از جمله  كتاب هاي وي است. داستان هاي  س
ــهود  كوتاه قيصري در حقيقت كوله بار زخم ها، يادها و ش
ــت  ــال هاي نوجواني خود را پش ــت كه س ــدي اس هنرمن
خاك ريزها و زير آتش باران روزهاي جنگ گذرانده است. 
وي از خاطرات جنگ تنها به روايتي ساده بسنده نمي كند 
بلكه با خلق داستان هاي ماندگار، روايتگر عواطف انساني 
و موقعيت هاي مختلف در پس زمينه اي بنام جنگ است.

ــروش برنده جايزه قلم   ــه دختر گل ف همچنين كتاب س
زرين سال 1385 شد.

حميدرضا شاه آبادي
ــت.  ــده اس ــد ش ــران متول ــال 1346 در ته در س
ــتين شغل او معلمي آموزش و پرورش است. آن هم  نخس

با فوق ديپلم تربيت معلم. در سال 1367 به دانشگاه تبريز 
مي رود و در آنجا در رشته تاريخ تحصيل مي كند. هم زمان 
تجربه هاي پراكنده اي را هم در حوزه سينما و تئاتر از سر 
ــاه او با نام «قبل از باران»  ــتان كوت مي گذارند. اولين داس
ــده است.  ــر ش ــال 1368 در يك مجله هفتگي منتش س
ــوزة پژوهش هاي  ــاه آبادي تاكنون آثار زير در دو ح از ش

تاريخي و ادبيات داستاني منتشر شده است.
پژوهش هاي تاريخي

تاريخ آغازين فراماسونري در ايران ( دو جلد از مجموعة 
ــتاني  ــت مرد تنها (زندگي نامه داس ــار جلدي)، حكاي چه
ــخ وقايع  ــاي خدا (تاري ــدرس) و روزه ــهيد آيت اهللا م ش
ــالمي براي نوجوانان)، تقدير شده در جشنواره  انقالب اس

كتاب هاي آموزشي رشد.
ادبيات داستاني

ــن (برگزيده جشنواره كتاب سال شهيد  چشم هاي روش
حبيب غني پور، شوراي نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع)، 
ــال ادبيات  ــنواره بيست س ــان (تقديرشده از جش ماه نش
دفاع مقدس)، دايرة زنگي (مجموعه داستان كوتاه)، افسانة 
تيرانداز كوچك (داستان نوجوان، كتاب برگزيده كتابخانه 
ــتان  ــال 2001) و باران و تابس ــي مونيخ در س بين الملل

(داستان نوجوانان).

احمد شاكري
ــاي ادبي وي به  ــد 1353 تهران و فعاليت ه متول

شرح ذيل است:
ــنواره از جمله شهيد  عضو هيئت داوري در چندين جش
غني پور، قلم زرين، بسيج دانشجويي، جايزه ادبي اصفهان، 

قصه هاي قرآني و...
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سال كتاب  انتخاب  دورة  هشتمين   مراسم 
شد برگزار  نور  مسجد  در  غني پور  شهيد 
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پرويز محسن  امير حسين فردى و كمال شهاب لودكتر 

نادرى ناصر  و  شفيعى  محمديان/شهرام  االسالم  حجت 
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عليرضا متولى و گزارشى از جلسات داورى نوجواناحمد بيگدلى و گزارشى از جلسات داورى بزرگسال جايزهحميد رضا شاه آبادى در حال دريافت جايزه دريافت  حال  قيصرى در  مجيد 

فردى حسين  امير 

احمد شاكرى در حال دريافت جايزه

خبرنگاران سوال  به  پاسخ  و  مهكام  حسين 

احمد شاكرى و پاسخ به سوال خبرنگار
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غنى پور حبيب  جنوب  شهيد  قيصرىانجمن مخفي   احمد شاكرىسفر  مجيد  سرگردان   الاليي براي دختر مرده  حميد رضا شاه آبادىگوساله 
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