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شورای نويسندگان مسجد جـواد االئمه (ع)

کتاب حبيب ۷

ويراستار: فريدون حيدری ملک بيان، بهروز راستانی

طراح گرافيک: نويد اندرودی

اسفند ۱۳۸۹
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ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۱

ــواره  ــن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــش ج
انتــــــــــــــــــــــخاب 
ب  کـــــــــــــــــــــــتا
ســــــــــــــــــــــــال 
«  شــــهيد حبـــــــيب غنی پور»
در يـــــــــــــــــــــــک 
ه نــــــــــــــــــــــــگا
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به اهتمام «شوراي نويسندگان مسجد حضرت جواداالئمه(ع)» 

ــان شهيد،  ــتن نام و ياد و راه داستان نويس به منظور زنده نگاه داش

تقويت جريان نقد ادبي سالم، مركز توجه جدي قرار دادن كانون هاي 

ادبي مساجد و مراكز ديني و پاسداشت مفاهيم و ارزش ها و اهداف 

انقالب اسالمي و سال هاي پرافتخار دفاع مقدس، « جشنوارة كتاب 

ــال شهيد حبيب غني پور»  به ساير مراكز و كانون هاي انتخاب  س

كتاب سال در كشورمان افزوده شده است.

حوزه داوري: شامل آثار تأليفي و خالق داستان در دو بخش: 

۱. بزرگ سال؛ در دو زمينه: 

ــتان هاي كوتاه، داستان بلند  الف) موضوع آزاد (مجموعه داس

و رمان)

ــتاني دفاع مقدس (زندگي نامه هاي داستاني  ب) ادبيات داس

جنگ، مجموعه داستان كوتاه، داستان بلند و رمان دفاع مقدس)

۲. كودك و نوجوان (موضوع آزاد)

ــدگان آثار برتر حوزة  ــامل تقدير از پديدآورن بخش جنبي ش

ادبيات ديني است. 

اولـــــــــــــــــــــين  دوره (۱۳۷۶)

ــهيد «حبيب  ــال ش ــة اولين دورة كتاب س ــم اختتامي مراس

ــرت  ــجد حض ــتان مس ــفندماه ۱۳۷۶ در شبس ــور»، اس غني پ

جواداالئمه(ع) برگزار شد.

برگزيدگان دورة اول:

الف) داستان نوجوان (موضوع آزاد): 

۱. دود پشت تپه/ محمدرضا بايرامي

۲. سنگ اندازان غار كبود/ داوود غفارزادگان

۳. عمو رستم/ محمدميركياني 

ب) داستان بزرگ سال (موضوع دفاع مقدس): 

۱. نيمه هاي فراموشي/ مهرداد غفارزاده 

۲. به جاي ديگري/ مصطفي خرامان 

۳. سفر به گراي ۲۷۰ درجه/ احمد دهقان 

ــتة  ــرزمين نور» نوش ــژه: تقدير از مجموعة «از س ــش وي بخ

محمدرضا سرشار به دليل ارائه جذاب حوادث تاريخ اسالم.

دومــــــــــــــــــــين دوره (۱۳۷۷)

ــجد حضرت جواداالئمه (ع)، اسفندماه ۱۳۷۷  ــتان مس شبس

ــال حبيب» بوده  ــاهد معرفي برگزيدگان دورة دوم «كتاب س ش

است: 

الف) داستان نوجوان (موضوع آزاد):

۱. چشم هاي روشن/ حميدرضا شاه آبادي

۲. ساية ملخ/ محمدرضا بايرامي

۳. نبرد در قلعة گوگ تپه/ يوسف توجق

ب) داستان بزرگ سال (موضوع دفاع مقدس): 

۱. آواز نيمه شب/ داوود غفارزادگان

۲. زماني براي بزرگ شدن/ محسن مؤمني

۳. ديگر هيچ/ احمد غالمي 

سومــــــــــــــــــــين دوره (۱۳۸۲)

دورة سوم ـ با چهار سال تأخير ـ اسفندماه ۱۳۸۲ در شبستان 

مسجد حضرت جواداالئمه (ع) برگزيدگان خود را معرفي كرد.

ــين فردي، حبيب  é داوران بخش داسـتان نوجوان: اميرحس

يوسف زاده، محمدحسن حسيني ، مصطفي خرامان و شهرام شفيعي 

كتاب هاي مرحلة نهايي داستان نوجوان: 
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۱۳

۱. رفاقت به سبك تانك/ داوود اميريان 

۲. به دنبال صداي او/ محمدرضا بايرامي

۳. هزارپا/ داوود غفارزادگان 

ــين فردي،  é داوران بزرگ سـال (دفـاع مقدس): اميرحس

ابراهيم زاهدي مطلق و احمد دهقان 

آثار برگزيدة اين بخش: 

الف) داستان دفاع مقدس: پل معلق/ محمدرضا بايرامي 

ب) زندگي نامه داستاني جنگ: داستان بهنام/ داوود اميريان 

چهارمــــــــــــــــــين دوره (۱۳۸۳)

مراسم پاياني اين دوره نيز در محل شبستان مسجد حضرت 

جواداالئمه (ع) برگزار گرديد و برگزيدگان آن معرفي شدند: 

é داوران بخش داستان نوجوان: 

ــف زاده،  ــا بايرامي، حبيب يوس ــي، محمدرض ــرو باباخان خس

محمدكاظم مزيناني، نرگس آبيار و شهرام شفيعي 

الف) از ميان آثار مرحلة نهايي داستان نوجوان: 

۱. آوازهاي نارنجي/ عبدالمجيد نجفي

۲. كوچه صمصام/ حميدرضا نجفي

۳. هزار و يك سال/ شهريار مندني پور

۴. شبي كه جرواسك نخواند/ جمشيد خانيان 

ــال  ــك نخواند» به عنوان كتاب س ــبي كه جرواس كتاب «ش

داستان نوجوان انتخاب شد

ب) ادبيات داستاني دفاع مقدس (زندگي نامه داستاني): 

آثار مرحلة نهايي شامل: 

۱. قلة شمالي/ محمدرضا محمدي پاشاك

۲. مي توان تنها رفت/ داوود بختياري دانشور

۳. مرغ هاي دريايي/ محمدرضا بايرامي 

۴. روزي، روزگاري... مردي/ حسن فتاحي

۵. يادگار/ محسن جعفري مطلق 

۶. سال بازگشت/ احمد دهقان 

كتاب «سال بازگشت» به عنوان كتاب سال اين دوره انتخاب شد.

پنجمـــــــــــــــــــين دوره (۱۳۸۴)

ــجد حضرت جواداالئمه (ع)، مراسم پاياني  ــتان مس در شبس

پنجمين دوره «كتاب سال حبيب» برگزار شد.

é داوران داستان نوجوان (موضوع آزاد):

ــاه آبادي، اميرحسين فردي، حبيب يوسف زاده،  حميدرضا ش

محمدحسن حسيني و سميرا اصالن پور 

از بين كتاب هاي مرحلة نهايي اين بخش: 

۱. خانوادة آقاي چرخشي/ طاهره ايبد

۲. راز گم شدة خاور/ عبدالمجيد نجفي

۳. جام جهاني در جواديه/ داوود اميريان 

۴. پارسيان و من/ آرمان آرين 

كتاب «پارسيان و من» به عنوان كتاب سال داستان نوجوان 

انتخاب شد. 

ب) زندگي نامه هاي داستاني دفاع مقدس: 

آثار مرحلة نهايي:

۱. از پنج نفر/ مصطفي محمدي 

۲. آخرين بنكه/ رحيم مخدومي 

۳. غريبه/ داوود بختياري دانشور

۴. چه كسي ماشه را خواهد كشيد/ رحيم مخدومي 
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كتاب «چه كسي ماشه را خواهد كشيد»، براساس زندگي نامه 

شهيد غالمعلي پيچك، كتاب برگزيده اين بخش بوده است.

داوران بزرگ سال: 

جهانگير خسروشاهي، مجيد قيصري، خسرو باباخاني، احمد 

شاكري و منيژه آرمين 

(۱۳۸۵) دوره  ششمــــــــــــــــــين 

در مراسم پاياني در شبستان مسجد حضرت جواداالئمه (ع) 

و با حضور محمدحسين صفار هرنديـ  وزير ارشادـ  آثار منتخب 

معرفي شدند.

é داوران مرحله مقدماتي: 

عبدالمجيد نجفي، احمد شاكري و زهره يزدان پناه 

é داوران مرحله نهايي: 

سيد علي كاشفي خوانساري، خسرو باباخاني و مهدي كاموس

الف) آثار برگزيده نوجوان: 

۱. پاييز در قطار/ محمد كاظم مزيناني 

۲. مرادو/ محمدعلي آزادي خواه 

۳. كاش يكي قصه اش را مي گفت/ شكوه قاسم نيا 

۴. خانم كوچيك/ سهيال علوي زاده 

ــفي به علت تأليف چند جلد  در اين بخش، از محمدرضا يوس

كتاب داستان نوجوان در اين سال تقدير شد.

ب) آثار برگزيده ادبيات داستاني بزرگ سال (موضوع آزاد): 

۱. اندكي سايه/ احمد بيگدلي

۲. گل انارها را باد مي برد/ هادي حكيميان 

۳. با باران/ سعيد تشكري 

ب) ادبيات داستاني بزرگ سال (دفاع مقدس): 

é آثار برگزيده خالق داستاني: 

۱. رمان شطرنج با ماشين قيامت/ حبيب احمدزاده 

۲. مجموعه داستان كوتاه سه دختر گل فروش/ مجيد قيصري

é اثر منتخب زندگي نامه هاي داستاني جنگ: 

شراره هاي آفتاب/ جليل امجدي

تقدير از حجت االسالم محمد مهدي اشتهاردي و پاسداشت 

ــف ده ها عنوان آثار  ــر مجاهدت خالصانه و عالمانه و تألي يك عم

پژوهشي و داستاني وي.

هفتمـــــــــــــــــــين دوره (۱۳۸۶)

محل برگزاري اين دوره، حوزه هنري بوده است.

é داوران داستان نوجوان:

شهرام شفيعي، خسرو باباخاني و حميدرضا شاه آبادي

آثار برگزيده:

۱. چرا دريا عصباني شد/ جعفر نوزنده جاني

۲. الك پشت فيلي/ جمشيد خانيان 

تقدير از كتاب «پيامبر» نوشته نقي سليماني به دليل تالش 

ــي خواندني پيرامون زندگي حضرت محمد(ص).  در ارائه گزارش

نويسنده جايزه خود را به همسر قيصر  امين پور تقديم كرد.

هشتمــــــــــــــــــين دوره (۱۳۸۷)

ــم پاياني  ــل برگزاري مراس ــجد نور ميدان فاطمي، مح مس

ــنواره هشتم «كتاب سال حبيب» در سي امين سال پيروزي  جش

انقالب اسالمي بوده است.

é داستان نوجوان (موضوع آزاد)

داوران اين بخش: خسرو باباخاني، عليرضا متولي و طاهره ايبد



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۵

آثار برگزيده: 

۱. الاليي براي دختر مرده/ حميدرضا شاه آبادي

۲. ناهي/ جمشيد خانيان 

é داستان بزرگ سال (موضوع آزاد)

داوران اين بخش: احمد بيگدلي، محمدرضا بايرامي و فرخنده 

حق شنو 

آثار منتخب: 

۱. رمان انجمن مخفي/ احمد شاكري 

۲. مجموعه داستان كوتاه عبور از بودن/ حسين مهكام 

é داستان بزرگ سال (دفاع مقدس):

داوران: احمد بيگدلي، محمدرضا بايرامي و فرخنده حق شنو 

اثر برگزيدة داستاني جنگ: گوساله سرگردان/ مجيد قيصري

نهمــــــــــــــــــــين دوره (۱۳۸۸)

آغاز و فرجام جشنوارة نهم كتاب سال حبيب در سالي حساس 

و سرنوشت ساز و يكي از نقاط عطف مهم انقالب اسالمي، و مراسم 

پاياني آن در سالن مهر حوزه هنري برگزار شد.

é داستان نوجوان (موضوع آزاد):

داوران اين بخش: جواد محقق، ابراهيم زاهدي مطلق و عباس 

قديرمحسني

آثار برگزيده داستان نوجوان: 

۱. من و رضا و آيدين/ سيد هاشم حسيني

۲. گرگ ها از برف نمي ترسند/ محمدرضا بايرامي

۳. طبقه هفتم غربي/ جمشيد خانيان 

ــاه آبادي در  ــتة حميدرضا ش كتاب «اعترافات غالمان»، نوش

ــال برگزيده  ــتاني نوجوان، كتاب س ــة زندگي نامه هاي داس زمين

جشنواره نهم بوده است.

éداستان بزرگ سال (موضوع آزاد)

ــليمي، محمد مهدوي شجاعي و فرخنده  داوران: علي اهللا س

حق شنو 

آثار برگزيده: 

۱. رمان بيوتن/ رضا اميرخاني 

۲. شّماس شامي/ مجيد قيصري

۳. مجموعه داستان كوتاه ساعت ها هم خوابند/ حسينعلي جعفر

é داستان بزرگ سال (دفاع مقدس)

ــجاعي و فرخنده  ــليمي، محمد مهدوي ش داوران: علي اهللا س

حق شنو

آثار داستاني دفاع مقدس: 

الف) مجموعه داستان هاي كوتاه: 

۱. آلبوم عكس/ اصغر استاد حسن معمار

۲. قواره  اي براي دو نفر/ زهره يزدان پناه

ب) داستان بلند و رمان: 

۱. رمان خون نوشت/ محمدرضا بايرامي

۲. فاخته ها به النه برمي گردند/ مجيد حميدي 

ج) زندگي نامه هاي داستاني جنگ: 

آثار منتخب: 

۱. كتاب «دا»/ سيده اعظم حسيني

۲. نيمه پنهان ماه (جلد ۱۳) شهيد قجاوند/ نجمه كتابچي

۳. آن روز هشت صبح/ الله جعفري

آثار تقديري اين بخش: 

۱. عروس آسمان/ وجيهه علي اكبري ساماني 

۲. پابه پاي شما دويدم/ آمنه آدينه
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ـــــــردی ــــن ف ــــي ــــس ــــــر ح ــــــي ـــــــا ام ــــــو ب ــــــت وگ ــــــف گ

(ع) ـــه  ـــم االئ جــــواد  ــســجــد  م ــان  ــدگ ــن ــس ــوي ن ـــــوراي  ش ــذار  ــگ ــان ــي ــن ب
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ــين فردی حتی اگر مدير هم باشد، هنوز يک معلم  اميرحس

ــت. وقتی با  ــارش و حرف هايش از جنس معلمی اس ــت. رفت اس

ــادرش نقل قول می کند  ــن خصوص حرف می زنی، از م او در اي

ــت  ــتی با بزرگ تر از خودت دوس که «امير، تو هيچ وقت نتوانس

باشی».

ــجد جواداالئمه روزهای پرکاری را  «اميرخان» بچه های مس

ــت ندارد از هيچ چيز غافل باشد. به همين  تجربه می کند و دوس

ــی  ــنده نبايد سياس ــر تأکيد دارد: «اين که می گويند نويس خاط

باشد، حربه ای است از سوی دگرانديشان که بچه هاي ما بی فکر 

و بدون تعهد به اتفاقات جامعه باشند.»

ــجد و بچه هايش صحبت کرديم و اين که آيا  با او دربارة مس

ــجد نويسنده شوند  امکان دارد دوباره روزی بچه هايی از دل مس

و فيلم ساز، يا حتی مدير فرهنگی؟ پرسيدم چه شد که از دبيری 

جايزة شهيد غنی پور کنار رفت و پرسش های ديگر.

 در اين سـال ها ـ جز دو دوره ـ شـما دبيری جشنوارة 

شـهيد حبيب غنی پور را برعهده داشته ايد. چه شد که 

دبيری اين دوره را به دوستان جوان تر سپرديد؟

ــتانی که شورای نويسندگی  ــال ها بدون نظر دوس در اين س

مسجد جواداالئمه را برعهده داشتند، کاری نکرده ام. با اين حال 

ــتان انقالب ـ که نوپاست ـ  ــنوارة داس ــال بر روی جش چون امس

ــدم، بيشتر کارها مانند هميشه بر عهدة آقای محمد  متمرکز ش

ناصری است.

 نکته ای کـه در اين ميان ديده می شـود و متفاوت از 

سـال گذشـته و دوره های قبل بوده، انتخاب زودهنگام 

هيئـت داوران و ترکيب متفاوت داوران اسـت. انتخاب 

داوران از چه زمان و چگونه آغاز شد؟

ــهرهای  ــندگانی از ش ــا نويس ــال م ــب داوران امس در ترکي

ــم می خورند و معتقدم که در  ــيراز و اصفهان به چش ــهد، ش مش

تهران بيشتِر ارتباطات، محفلی بوده و کارشناسان و نويسندگان 

ــده اند؛ اما  ــباع ش تهرانی آن قدر داوری کرده اند که از اين امر اش

ــتان ها به خوبی ديده نمی شوند و چون  کارشناسان ادبی شهرس

ــت و در ضمن ارتباطات  ــدن اس ــنواره محلی برای ديده ش جش

محفلی در اين دوستان ديده نمی شود و وقت بيشتری برای کار 

می گذارند، ما هم به سراغ آن ها رفته ايم.

 چـه مالک هايی در انتخـاب داوران تأثيرگذارتر بوده 

است؟

ــراغ يک داور می رويم، بيش از آن که يک نويسنده  وقتی س

باشد بايد کارشناس ادبی حاذقی باشد. سالمت و صحت جشنوارة 

ــهيد حبيب غنی پور از خروجی داوران به دست می آيد و بايد  ش

مواظب بود که شائبه های سياسی و اقتصادی دامن گير جشنواره 

ــنواره برايم بسيار مهم  ــود. در اصل حراست از سالمت جش نش

ــوند، می دانند چگونه کار  ــت. کسانی که وارد اين فضا می ش اس

کنند و ما در اين زمينه مشکلی نداشتيم.

 جشنوارة شهيد حبيب غنی پور در اين سال ها با فراز 

و فرودهايی همراه بوده و به اعتقاد بسياری از دوستان، 

عميق ترين آن هنگامی بود که برگزاری و شکل اجرايی 

جشـنواره از مسـجد جواداالئمه خارج شـد؛ شـما اين 

مسئله را چگونه می بينيد؟

ــک جوابگوی  ــتان کوچ ــا يک شبس ــه ب ــجد جواداالئم مس
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جشنواره ای ادبی نيست و کسانی که به اين مسجد برای جشنواره 

می آمدند و مدعو بودند به زحمت می افتادند؛ اما هميشه تعارف 

می کردند. مهمانان شهرستانی جشنواره دچار مشکل می شدند 

و از سوی ديگر محلی بودن سنخيتی با جشنواره ای ادبی ندارد. 

بسياری از خانواده های شهدا فکر می کردند اين کار بزرگداشتی 

ــائبه تفاوت قائل شدن  ــهيد حبيب غنی پور! و ش ــت برای ش اس

ايجاد می شد! يک سال نيز مراسم اختتاميه 

ــيار غريب برگزار  ــجد نور بود که بس در مس

ــا اين حال،  ــان مطلوب نبود. ب ــد و برايم ش

ــنوارة غنی پور  ــه به جش حوزة هنری هميش

ــجد و حوزة  ــرده و می کند و مس ــک ک کم

هنری با هم همراه هستند و ما در اين دوره 

از حوزه تنها سالن گرفته ايم.

 حاال که جشنواره غنی پور در مسجد 

برگزار نمی شود، آيا فکر نمی کنيد اين 

شـبهه ايجاد خواهد شد که جشنواره 

از مسجد دور شده است؟

تفکر مسجدی را نبايد در جغرافيای خاص آن دنبال کنيم. 

ــهيد  ــنواره ش ــان فضا و ذهنيات را داريم؛ حتی اگر جش ما هم

حبيب غنی پور در حوزة هنری برگزار شود. در طول اين سال ها 

ــنواره کمک کرده  ــالمی به جش ــاد اس که وزارت فرهنگ و ارش

ــنواره نداشته و اين امر  ــت، هيچ نوع نظارتی بر محتوای جش اس

ــابق نيز رعايت شده است.  نه تنها در اين دولت بلکه در دولت س

ــوی حاميان حفظ شده است. ما  ــه حرمت جشنواره از س هميش

ــکالت تغيير داده ايم، جريان  تنها مکان برگزاری را به دليل مش

و تفکر همان است.

 جشنوارة شهيد حبيب غنی پور در کنار جشنواره های 

متعدد ادبی ديگر به وجود آمده اسـت. اين جشـنواره با 

چه هدف گذاری و احساس نيازی شکل گرفت؟

ــديم. بچه های  بعد از پايان جنگ تحميلی دچار يک خأل ش

ــجد پراکنده شدند و جمع کردن آن ها برای بار ديگر سخت  مس

ــدند، می آمدند.  ــود؛ البته اگر مطلع می ش ب

اما نمی خواستم مزاحم دوستان بشوم و از 

سوی ديگر نمی خواستم شورا از هم بپاشد. 

به همين دليل برای زنده نگاه داشتن شورا، 

ــنواره ای با نام يکی از بچه های مسجد  جش

ــنواره را  ــد و جامعه نيز اين جش ــاد ش ايج

به عنوان يک جريان ادبی پذيرفت. هميشه 

جرقه ای در ذهن زده می شود که مشخص 

نيست آيندة آن چيست. معتقدم هر کاری 

ــا زود نتيجه  ــد، دير ي ــرای خدا باش ــه ب ک

می دهد و اگر کار با موفقيت صورت نگيرد، 

بايد به گذشته بازگشت تا اشکال کار پيدا شود.

 ما از ابتدا بچه های مسـجد را داشـتيم؛ اين بچه های 

مسـجد چگونه به شورای نويسندگان تبديل شد و شورا 

شکل گرفت؟

ــتم و  ــندگی داش ــه آرزوی نويس قبل و بعد از انقالب هميش

ــاس همين هم در آن دوران که  ــد و براس کتاب از من دور نمی ش

ــجد می رفتم، متوجه کتابخانة کوچکی  برای خواندن نماز به مس

ــدم. ما با تکيه به همين کتابخانه بچه ها را گرد هم  در مسجد ش
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ــکيل داديم. در خواندن نوع  ــات قصه خوانی را تش آورديم و جلس

کتاب منعی نبود؛ چرا که معتقدم نبايد سيستم گلخانه ای تشکيل 

داد و بايد همه چيز خوانده شود. در اين دوران، برخی از دوستان 

ريزش کردند و برخی نيز تا به امروز ماندند. در آن دوران ۲۵ ساله 

بودم و فکر می کنم آقای محمد ناصری چهارم ابتدايی را می خواند 

که ما جلسات قصه خوانی را راه انداختيم.

شـکل  چگونـه  مسـجد  کتابخانـة   

کاربردی تر به خود گرفت؟

ــد بودند به ما  ــانی که عالقه من همة کس

ــت مرحوم حاج آقا  کمک می کردند. يادم هس

ــود با اين  ــجد ب مطلبی که امام جماعت مس

ــت، بسيار  که چيز زيادي از ادبيات نمی دانس

ــرد. در آن دوران مديريت نبود  ــک می ک کم

بلکه همه چيز بر پاية رفاقت شکل می گرفت و 

چون مسجد بود، خدا کمک می کرد. در ظاهر 

فقير بوديم اما هميشه کمک خدا با ما بود. در 

آن دوران انگيزه ها با انگيزه های امروز متفاوت 

بود.

 تعداد اعضا يادتان هست؟

اطالع دقيقی ندارم. اما فکر کنم در سال ۱۳۶۲ مسجد هفت 

هزار عضو داشت که دراين باره در کيهان بچه ها نيز مصاحبه هايی 

شد. ما در آن دوره بعد از آشنايی با بچه ها، جلسات قصه خوانی را 

تشکيل می داديم.

 جلسات قصه نويسی چه طور؟

ــود؛ چرا که محل  ــه زير نظر ب ــجد هميش در آن دوران مس

ــيت داشت و نوشتن در  ــاواک به آن حساس رفت و آمد بود و س

ــر نبود. با اين حال، چندين بار به مسجد آمدند و  آن روزها ميس

بچه ها را برای بازجويی بردند.

 آيا بچه های مسجد فعاليت انقالبی هم می کردند؟

ــا عمدة فعاليت به  ــالب بچه ها کوچک بودند، ام ــل از انق قب

ــائل با دين و  ــالب بازمی گردد و با اين حال تمام مس ــد از انق بع

معنويت آميخته شده بود و فضای انقالبی 

حاکم بود. معتقدم هر جا که فضای دين 

وارد شد، ما موفق بوده ايم. بعد از انقالب 

ــنده پروری کرديم و  ــروع به نويس نيز ش

ــد و  ــی آغاز ش ــای داستان نويس کالس ه

ــمارة اول کتاب بچه های مسجد در آن  ش

دوران در شورا تأييد شد. با آغاز جنگ به 

ــار  حوزه آمديم و حوزه نيز به ما در انتش

کتاب کمک کرد.

 فارغ التحصيالن مسجد جواداالئمه 

در حوزة هنری چه اندازه نقش آفرينی 

می کردند؟

سال ۵۸ و ۵۹ حوزه هنری در خيابان فلسطين شمالی واقع 

ــجد  ــورای پنج نفرة حوزة هنری دو نفر از اعضای مس بود و از ش

بودند. در حوزة سينما نيز بسياری از بچه ها چون حسين ياری، 

اصغر نقی زاده و... از مسجد وارد اين کار شدند.

 به نظر شما آيا در فضای امروز جامعه، باز هم بچه های 

مسـجد تکرار شـدنی اسـت و می توان چنين جمعی را 

تشکيل داد؟



عدم انتخاب يک اثر در 
جشنواره های ادبی را يک توهين به 

نويسنده می دانم. اين که می گويند 
«جشنوارة امسال برگزيده ندارد» 

را نمی پسـندم. ما بايد در ميان 
آثار بهترين ها را انتخاب کنيم. عدم 
برگزينی نويسندة برتر اعتماد را از 

ميان می برد
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ــن کار وقت زيادی  ــود. اما بايد برای اي ــده معتقدم می ش بن

ــی مانند من پناهگاهی به نام  ــت. در آن دوران افراد غريب گذاش

ــئوليت های زيادی داريم که مجال  مسجد داشتند. اما االن مس

ــرت می خورم.  ــرای آن روزها حس ــد و ب ــن کاری نمی ده چني

هم چنين در حال حاضر نهادها و متوليان زيادی در کار هستند 

ــجد کم رنگ  که چنين کارهايی انجام می دهند و اين امر در مس

ــجد برايم مقدس بوده و هست. در آن  ــده است. هميشه مس ش

زمان نه پولی در کار بود و نه منصبی. برای دل کار می کرديم.

 جشنواره در اين ۱۰ سال برگزاری تا چه اندازه توانسته 

جريان ساز و مؤثر باشد؟

ــت.  ما در حال حاضر ادعايی نداريم و برای ادعا نيز زود اس

ــهيد غنی پور همة تالش مان اين  ــنوارة ادبی ش در برگزاری جش

ــميت شناخته شود. مسئوليت ما در اين جشنواره  بود که به رس

نسبت به ديگر جشنواره های ادبی سنگين تر است. تالش می کنيم 

ــود.  ــود و ادبيت آن حفظ ش به حيثيت ادبيات لطمه ای وارد نش

ــدم در جريان ادبيات ايران، جريان های نامرئی وجود دارد،  معتق

ــت اما به ما از طرف  ــی اس ــيار سياس معتقدم که ادبيات ما بس

ــت. خودشان  ــت چيز خوبی نيس ــود که سياس مقابل القا می ش

ــند اما به جريان ما می گويند ننويسيد و سکوت کنيد.  می نويس

سياست مانند هواست که همه جا وجود دارد و نمی توان جلو آن 

ــيم و شعار ندهيم وگرنه  را گرفت. بايد حيثيت ادبيات را بشناس

ــور مانند ديگر  ــهيد حبيب غنی پ ــنوارة ش عقب می مانيم. جش

جشنواره ها درگير سيستم بوروکراسی نيست، درگير ارائة آمار و 

بيالن کاری نيست، ما بايد هدف و راه آن شهيد و شورايی را که 

ــال گذشته تمام منتصبان به جريان  وجود دارد، ادامه دهيم. س

ــدان آوردند، اما به ما القا کردند  ــتند به مي ديگر، هر آن چه داش

ــکوت کرد و وارد کار نشويم. در جايزة شهيد غنی پور  که بايد س

ــهيد مسلمًا آرمان و  ــتيم. آن ش نمی توانيم بگوييم بی طرف هس

ــت و ما نيز داريم. اما با کسی دشمنی نداريم و تنها  اعتقاد داش

جهت خود را مشخص کرده ايم.

 نکته ای که در جشـنوارة غنی پور ديده می شـود، اين 

اسـت که در جشنوارة شـهيد حبيب غنی پور همه ساله 

برگزيده ای وجود دارد؟

ــنواره های ادبی را يک توهين  ــدم انتخاب يک اثر در جش ع

به نويسنده می دانم. اين که می گويند «جشنوارة امسال برگزيده 

ــندم. ما بايد در ميان آثار بهترين ها را انتخاب  ندارد» را نمی پس

کنيم. عدم برگزينی نويسندة برتر اعتماد را از ميان می برد.

 آيا برگزيدگان جشنواره و آثار آن ها حمايت خواهند شد؟

قرار است با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ــيم تا کتاب های برگزيدگان توسط ارشاد  ــته باش مکاتباتی داش

خريداری شود.

 شما فضای کنونی ادبيات را چگونه می بينيد؟

ــندگی مانند يک مسابقة  ــياه نمی بينم. نويس من فضا را س

ــت. همه بايد با هم بدوند. آيا دونده ای را ديده ايد  دو و ميدانی اس

که به تنهايی بدود و روی سکو ايستاده و مدال بگيرد؟ بايد همه 

باشند. من همه را به رسميت می شناسم.



غــنــی پــور شــهــيــد  جــايــزة  ــان  ــي ــان ب از  ـــری،  ـــاص ن مــحــمــد  بــا  ــو  ــت وگ ــف گ در 
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ــال های  ــی جوانان تهرانی در س ــی از پايگاه های مبارزات يک

ــجد جواداالئمه(ع) بود. کتابخانة اين  قبل از پيروزی انقالب، مس

مسجد از سال ۱۳۵۴ به بعد کم کم تبديل به محفل نويسندگان 

ــر  ــرنگونی رژيم پهلوی را در س ــد که آرزوی س و هنرمندانی ش

ــان همچنان ادبيات و  می گذراندند؛ هر چند مهمترين دغدغه ش

ــين فردی،  ــالمی بود. چهره هايی مانند اميرحس هنر انقالب اس

ــه امروز در ميان  ــزاد بهزادپور و... که گرچ ــور، به فرج اهللا سلحش

ــان فاصله  افتاده است، سهمی مهم در شکل گيری آنچه  بعضی ش

ادبيات و هنر انقالبی ناميده می شود؛ ايفا کردند.

ــتة اصلی اين جريان بعدها تصميم به تأسيس جايزه ای  هس

گرفت به نام يکی از اعضايش که با اينکه ۲۵ سال است از ميان 

ــجد  اين جمع رفته، نامش همچنان تداعی کنندة حلقة ادبی مس

جواداالئمه(ع) است، شهيد حبيب غنی پور.

با محمد ناصری از دوستان نزديک اين شهيد و دبير دهمين 

جايزة ادبی شهيد حبيب غنی پور دربارة ماجرای اين حلقة ادبی 

و جايگاه ادبی اين شهيد و البته خود جايزه به گفت وگو نشستيم 

که از نظر می گذرد.

é قبل از اينکه سـراغ جايزه برويم، اگر مايل باشـيد به خود 

شـهيد غنی پـور بپردازيـم و شـخصيت او را به عنوان يک 

داستان نويس بررسی کنيم.

ــيم  ــک جايی از حرف هايمان می رس ــد که در ي يادتان باش

ــارات  ــر انتش ــته ايم (دفت ــه االن در آن نشس ــاختمانی ک ــه س ب

ــر صحبت کنيم. من از  ــی) و می خواهيم با همديگ کمک آموزش

ابتدای زندگی شهيد غنی پور شروع می کنم؛ يکی از مسجدهای 

خيلی فعال و انقالبی تهران، مسجدی است به نام جواداالئمه(ع) 

که در جنوب غربی تهران، محله جی واقع شده، دقيقًا ۱۳ متری 

حاجيان. اين مسجد يک روحانی مبارز، انقالبی، خوش فکر و در 

ــيار متواضع و همراه با جوانان داشت به نام حاج آقا  عين حال بس

مطلبی که از شاگردان حضرت امام(ره) هم بود. فعاليت های اين 

مسجد با کتابخانة مسجد گسترش پيدا می کند. کتابخانة مسجد 

ــد. در آن کتابخانه، فعاليت های  ــال ۱۳۵۴ افتتاح ش عيد فطر س

ــال های اول افراد  ــد و در همان س مذهبی و انقالبی انجام می ش

ــم از چهره هايی نام  ــن اگر بخواه ــادی را جذب خود کرد. م زي

ــد کردند و شايد سن و سالشان االن  ــجد رش ببرم که در آن مس

ــين فردی، فرج اهللا  ــد، می توانم از اميرحس ــال باش باالی ۵۰ س

ــيان  ــور، بهزاد بهزادپور، مصطفی آجرلو، محمد تخت کش سلحش

ــجد  ـ و خيلی های  ــادی علی اکبری ـ بنيانگذار کتابخانة مس و ه

ديگر ياد کنم. شهيد غنی پور جزو اولين اعضای کتابخانة مسجد 

ــدم، هزار و  ــال ۱۳۵۶ عضو آنجا ش جواداالئمه(ع) بود. من که س

ــومين عضو آن کتابخانه بودم، ولی شمارة  ــت و چهل و س دويس

ــهيد غنی پور فکر می کنم يک يا دورقمی بود؛  کارت عضويت ش

ــجد بود و فاصلة  دليلش هم اين بود که خانة آن ها روبه روی مس

ــت. کتابخانه که با حمايت های مرحوم مطلبی  زيادی با آن نداش

ــد. چرا که  ــکيل ش ــد، درواقع در يک پايگاه انقالبی تش ايجاد ش

ــجد جايگاه ويژه ای بين جوانان داشت و بعضی از کسانی که  مس

ــًا در کتابخانة اين  ــری و ادبی بودند، اساس ــل فعاليت های هن اه

مسجد فعاليت هايشان را شروع کردند؛ از جمله اين جوانان آقای 

ــروع کرد. خود او  فردی بود که قبل از انقالب فعاليت هايش را ش

ــت، می گويد زمانی که  ــه خاطراتش را برای ما بازگو کرده اس ک

ــد ۲۵۰ صفحه ای دربارة  ــتان بلن ــال اول نظری بوده يک داس س

حضرت علی(ع) نوشته است. معلم انشای ايشان آقای اکبر رادی 

بوده است. 
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ــجد قصه خوانی بود،  ــای فرهنگی اين مس ــی از فعاليت ه يک

ــور و بهزاد  يک فعاليت ديگر آموزش تئاتر بود که فرج اهللا سلحش

بهزادپور کار می کردند.

ــتان  ــت. تابس همة اين ماجراها مربوط به قبل از انقالب اس

ــال،  ــجد جواداالئمه(ع) تقريبًا بيش از ديگر مقاطع طول س مس

ــود؛ يعنی بچه ها يا کوه بودند يا  ــلوغ و متراکم ب فعاليت هايش ش

فوتبال بازی می کردند يا در کتابخانه کتاب می خواندند يا در تئاتر 

بودند يا در گروه سرود بودند يا در کالس قرآن بودند. اين مسجد 

ــت و آن اينکه بچه هايی که عضو کتابخانه  يک ويژگی مهم داش

ــدند، قطعًا آدم های کتابخوانی می شدند چون مسجد يک  می ش

قرائتخانه داشت که از ساعت ۳ تا ۴/۵ يکی دو نفر از بزرگترهای 

ــان کتاب می خواندند و بچه ها هم آرام می رفتند  ــجد خودش مس

ــن قرائتخانه با  ــد. می توانم بگويم اي ــه ای کتاب می خواندن گوش

کتابخانة کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برابری می کرد 

و اگر نگوئيم برنامه های مسجد جواداالئمه(ع) بيشتر از آنجا بود 

ــجد در جريان پيروزی انقالب هم  ــًا کمتر هم نبود. اين مس قطع

نقش داشت و من خودم يادم هست که مأمورها سال ۵۶ آمدند 

ــدا نکردند. در  ــتند ولی چيزی پي ــه جای كتابخانه را گش و هم

پشت بام مسجد يک انبار خيلی کوچک بود که بعضی کتاب های 

ــالة حضرت امام(ره) و  ــی داشت مثل رس خاص که صبغة سياس

کتاب های مرحوم شريعتی و... آن جا نگهداری می شد. قصه خوانی 

در اين مسجد خيلی مهم بود.

é چطور شد كه از قصه خواني به داستان نويسي رسيديد؟

ــی می کرد يک بار  ــردی که قصه خوان ــت که آقای ف يادم اس

ــات  ــيد می توانيم جلس ــته باش ــت داش به بچه ها گفت اگر دوس

ــرايطی بود که شهيد  ــته باشيم و اين در ش ــی داش داستان نويس

ــال و از چهره های نوجوان  ــم يکی از اعضای فع غنی پور ه

کتابخانه بود.

بعد از مدتی بنيان جلسة قصه نويسی کتابخانة مسجد 

ــد  ــروع ش ــه(ع) با ايده و هدايت آقای فردی ش جواداالئم

ــت تا اينکه انقالب پيروز  ــات همين طور ادامه داش و جلس

ــی با جديت مورد  ــد و بعد از آن هم جلسات قصه نويس ش

ــيان،  توجه قرار گرفت. چون آقای فردی، محمد تخت کش

ــه و  ــور و بهزاد بهزادپور و... در حوزة انديش فرج اهللا سلحش

ــدند که بعدها شد حوزة  ــغول فعاليت ش هنر اسالمی مش

ــًا بحث  ــدند و اساس ــغول ش هنری، اين چهره ها آن جا مش

ادبيات انقالب مطرح شد و به همين جهت آقای فردی اين 

ــات قصه نويسی را به مراتب جدی تر گرفت. در اين جلسات  جلس

بچه های زيادی شرکت می کردند و بعد کمتر شدند. اين جلسات 

ــال ۱۳۵۹ اولين کتابش را به نام «بچه های مسجد ۱»   خرداد س

ــط انتشارات مسجد جواداالئمه(ع) منتشر کرد که گزيده ای  توس

ــی  ــات داستان نويس ــتانی بچه هايی که در جلس بود از آثار داس

ــهيد غنی پور، ناصر نادری،  ــانی مانند ش ــرکت می کردند. کس ش

حافظ رضايی، نبی بابايی، مجيد قليچ خانی و بنده.

ــيد. طيفی از اين  ــه چاپ دوم رس ــه ماه بعد ب اين کتاب س

ــدا کردند و اين گروه ديگر به آن  ــان به ادبيات گرايش پي نوجوان

ــاب راه پيدا کرده بودند. آن جا کتاب هايی بود که به طور  انبار کت

ــترس بچه ها نبود؛ بخشی از آن ها سياسی بودند  طبيعی در دس

ــتان های ادبی بود و شامل  ــامل رمان ها و داس ــی هم ش و بخش

ــد؛ از نويسندگان ايرانی مجموعة کامل  همه جور کتاب هم می ش

ــين ساعدی، محمود  آثار صادق هدايت، صادق چوبک، غالمحس

دولت آبادی، جالل آل احمد و هوشنگ گلشيری، منصور ياقوتی 
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و علی اشرف درويشيان و... بود.

يکی از داليلی هم که باعث شد بچه های مسجد 

جدی تر شوند، اين بود که گروه های با تفكرات چپ 

مثل منصور ياقوتی و علی اشرف درويشيان و ديگران 

در جاهايی مانند کرمانشاه فعاليت های ادبی را شروع 

ــروع شد فعاليت آن ها  کرده بودند. جنگ هم که ش

ــتر شد. نگاه آن ها يک نگاه غير دينی به ادبيات  بيش

بود و محتوا هم عمدتًا فقر و فالکت بود و اين چيزها 

بچه های مسجد را تحريک می کرد چون اوًال خودشان 

را جزو بچه های انقالب می دانستند، ثانيًا اينکه خوِد 

فضای آن روز به بچه ها انگيزه می داد که بنويسند و 

کارهای ديگران را که قوی بود اما با افکار و اعتقاداتشان مخالف 

و حتي متضاد بود، بخوانند تا تکنيک ياد بگيرند.

ــت، ياقوتی،  ــان همة کارهای هداي ــه اين ترتيب ما آن زم ب

ــده خوانده بوديم و  ــتان های ترجمه ش ــيان و خيلی داس درويش

ــهيد  ــوم راهنمايی بودم و ش ــن در حالی بود که من کالس س اي

ــه اي از فعاليت های  ــتان بود. مجموع غنی پور کالس دوم دبيرس

عقيدتی هم در مسجد انجام می شد که مسئول اصلی آن ها آقای 

ــهيد مطهری را با بچه هايی  ــين امينی بود که کتاب های ش حس

مثل بنده، شهيد غنی پور و ناصر نادری به موازات داستان نويسی 

كار مي كرد. کتاب هايی مثل «جهان بينی توحيدی» و «انسان و 

ــم و اين دو جريان در کنار  ــهيد مطهری را می خواندي ايمان» ش

هم طی می شد.

آقای فردی از سال ۵۹ رفت حوزة هنری و درواقع جزو بانيان 

اصلی حوزة هنری همين بچه ها بودند. هنرمندان حوزه هنری هم 

ــجد داشتند. مثًال مجيد مجيدی  ارتباط نزديکی با بچه های مس

وقتی می خواست تئاتری کار کند، می آمد آن جا و افراد گروهش 

را از ميان بچه های مسجد انتخاب می کرد. بيشتر پالن های فيلم 

ــن مخملباف در مسجد جواداالئمه(ع) بود و  «توبة نصوح» محس

ــجد بود، فرج اهللا سلحشور در  روحانی فيلم هم روحانی دوم مس

ــور همين طور و نمازگزاران  ــش بازی می کرد، بهزاد بهزادپ آن نق

مسجد در آن فيلم بازی می کردند. اين جريان ها مربوط به سال 

ــد به کيهان بچه ها و  ــود که آقای فردی از حوزة هنری آم ۶۱ ب

ــد سردبير آن. از طرف ديگر چون اين نوع فعاليت هاي مسجد  ش

ــان مستعِد جاهای ديگر تهران و  منحصر به فرد بود، داستان نويس

ــهرهای ديگر به اين جريان وصل شدند؛ مثًال محمدرضا  حتی ش

ــا و آقای فردی که  ــود قصه بدهد به کيهان بچه ه ــب آمده ب کات

ــتانش خيلی خوب است، با کاتب صحبت کرد که  ديده بود داس

اگر می تواند به جلسات قصه نويسی مسجد جواداالئمه(ع) بيايد و 

کاتب هم با اينکه خانه شان شرق تهران و سمت ميدان شهدا بود، 

قبول کرده بود و با يک موتور گازی از شرق تهران می آمد غرب 

ــهرام شفيعی، ناصر  ــرو باباخانی، ش تهران! مهرداد غفارزاده، خس

نادری، علی اصغر جعفريان، حبيب يوسف زاده، محمدعلی قربانی 

ــرکت می کردند  ــای ديگر هم می آمدند در کالس ها ش و خيلی ه

ــان شرق و غرب  ــجد همه داستان نويس و می توان گفت اين مس

ــی را يادم نيست ـ به هم  ــمال کس و جنوب تهران را ـ در مورد ش

وصل کرد و اين کتابخانه شد يک پايگاه و بچه های آن هم بعدها 

وارد همة حوزه های ادبيات داستانی شدند. اين ها مجلدات بعدی 

«بچه های مسجد» را کار کردند، در کيهان بچه ها می نوشتند، در 

مجالت سوره و سروش که بعداً درآمدند، نوشتند. 

é ارتبـاط اين دفتـر (انتشـارات کمک آموزشـی آموزش و 

پرورش) با حبيب غنی پور چيست؟
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همان طور که گفتم در يک جايی از اين گفت وگو برمی گرديم 

به اين ساختمان (دفتر انتشارات کمک آموزشی).

ــه در زمينة ادبيات  ــد نفر بودند ک ــال ۶۱ يا ۶۲ بود. چن س

ــين فردی، خانم  ــودک و نوجوان زياد کار می کردند؛ اميرحس ک

شكوه قاسم نيا، مصطفی رحماندوست و رضا رهگذر ازجمله آن ها 

بودند. يک روز آقای فردی گفت که آقای رحماندوست می خواهد 

ــت آمد و گفت ما در  ــه قصه نويسی. آقای رحماندوس بيايد جلس

مجالت رشد هستيم و از ما خواست که به مجله شان کمک کنيم 

ــری از مجالت رشد قبل از  و بعد هم گفت که می خواهند يک س

انقالب را که نامشان «پيک» بود، خمير کنند و اين را هم گفت 

ــت و به ما پيشنهاد داد که  که آثار ترجمه ای خوبی در آن ها هس

اين ها را بياوريم به مسجد.

چند روز بعد من به اتفاق شهيد غنی پور آمديم اين جا (دفتر 

انتشارات کمک آموزشی) و رفتيم اتاق آقای رحماندوست. ايشان 

مجلدات مجالت «پيک» را همراه مجموعه اي کتاب آماده کرده 

ــان  ــت که می خواهيم خميرش بود و گفت اين ها همان هايی اس

ــما می آيد. ما هم يک ماشين دربست گرفتيم و  کنيم. به کار ش

اين ها را ُبرديم گذاشتيم در انبار مسجد. اتفاق ديگری هم افتاد؛ 

ــوم راهنمايی بودم که آقای باقری که مدتی مدير  من کالس س

ــم علوم بود، به  ــد و آن زمان معل ــد کانون پرورش فکری ش تولي

ــدة قبل از انقالب داريم و  ما گفت تعدادي کتاب هاي ترجمه ش

می خواهيم آن ها را خمير کنيم. اگر می خواهيد، بياييد اين ها را 

ــور رفتيم و کلی از کتاب های  ــهيد غنی پ ببريد انبارتان. من با ش

ــد.  ــه غنای کتابخانة تخصصی ما اضافه ش ــون را آورديم و ب کان

ــهيد  ــال ۶۴ که ش ــاختمان يک جريان ديگر هم دارد؛ س اين س

غنی پور در رشتة زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه شهيد بهشتی 

ــده بود، به طور پاره وقت همکاری اش را با مجلة  فارغ التحصيل ش

ــهيد غنی پور وقتی که دانشجو بود  «رشد جوان» شروع کرد. ش

ــه جا فعاليت ادبی می کرد؛ يکی اين که معلم حق التدريس  در س

ادبيات بود در مدرسة شهيد چمران ميدان راه آهن، دوم همکاری 

ــوم همکاری با مجلة رشد جوان بود. به اين  با کيهان بچه ها و س

ــجد جواداالئمه(ع) با حضور شهيد  ترتيب فعاليت های ادبی مس

ــه بعدها بنده  ــت ک ــور همچنان ادامه پيدا کرد. جالب اس غنی پ

ــد جوان را عهده دار  ــردبيري مجلة رش ــپس ناصر نادری، س و س

شديم.

é شـما به گونه ای بسيار شنيدنی و داستان وار نحوة راهيابی 

شـهيد غنی پور را به فعاليت های ادبی توضيـح داديد. حاال 

می خواهيـم بپردازيم به خوِد جشـنواره و ارتبـاط آن با اين 

شهيد. ايدة راه اندازی چنين جشنواره ای اساسًا از کجا شکل 

گرفت؟

ــتون جلسات قصه نويسی مسجد  چند شخصيت محوری س

جواداالئمه(ع) بودند. چون خيلی ها آمدند و رفتند كه اگر اغراق 

ــات چه  ــش از صدها نفر بودند. ولی تِه اين جلس ــايد بي نکنم ش

ــه آقای فردی بود و چند  ــدادی باقی ماندند؟ عمود اين خيم تع

نفر ديگر بودند که از اول در اين جلسات حضور داشتند و تا آخر 

هم بودند؛ شاخص ترين شان شهيد غنی پور، ناصر نادری، عليرضا 

متولی، احمد غالمی، مهرداد غفارزاده، علی اصغر جعفريان، محمد 

ــينی، مصطفی خرامان، نبی بابايی، رضا پريزاد، بيژن  حسن حس

قفقازی زاده، محمد شجاعی، جالل ذکايی، جعفر خدادی، مجيد 

ــای ثابت اين جريان  ــهيد غنی پور پ قليچ خانی و بنده بوديم. ش

ــد از اين که دفاع  ــم و جدی بود و بع ــود و حضورش خيلی مه ب

مقدس هم شروع شد، شهيد غنی پور خيلی به جبهه رفت و آمد 



دورة اول جشنواره 
سال ۷۵ يا ۷۶ راه افتاد و چون 
اين جريان و آدم های آن همه 
شناخته شده بودند و مهمتر از آن 
اين که خوِد حبيب يک شهيد 
مبارز و داستان نويس مطرحی 
بود، جشنواره از همان دورة اول با 
استقبال روبه رو شد
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ــيار محسوس  ــات بس می کرد و به همين خاطر نبودش در جلس

ــال ۶۵ و در مرحلة دوم عمليات کربالی  بود. دهم اسفند ماه س

۵ در منطقة شلمچه، شهيد غنی پور به افتخار شهادت نائل شد. 

ــی مربوط به کتابخانة  ــن در حالی بود که جريان داستان نويس اي

ــجد جواداالئمه(ع) در جامعة ادبی کامًال جا اُفتاده بود و اگر  مس

ــات جايی می رفتند، همه می گفتند  بچه های حاضر در اين جلس

ــتند. بعد از آن اتفاق  ــجد جواداالئمه(ع) هس اين ها بچه های مس

ــات اين بود که واقعًا يکی از اعضای خانواده  حس بچه های جلس

ــوی! اصًال  ــد، آن هم چه عض ــت داده ان را از دس

ــه را باور  ــتند نيامدن حبيب به جلس نمی توانس

کنند. بعد از مدتی و تا سال های ۶۷ و ۶۸ کم کم 

ــات  نوعی پراکندگی در افراد حاضر در اين جلس

ــا ازدواج کردند، بعضی ها  ــاد؛ بعضی ه اتفاق افت

ــدند و باالخره  ــی ش ــای اداری و دولت وارد کاره

وارد زندگی شدند. البته هستة مرکزی همچنان 

ــت سال ۷۵ يا ۷۶ بود که  حفظ شد و يادم هس

آقای فردی ايدة جشنوارة ادبی کتاب سال شهيد 

ــت زهرا مطرح کرد و گفت  ــر مزار او در بهش حبيب غنی پور را س

به خاطر اين که جمعمان جمع باشد و ياد حبيب را هميشه زنده 

نگه داريم، اين جشنواره را راه می اندازيم.

é دقيقًا چه کسانی تصميم به راه اندازی اين جشنواره گرفتند؟ 

منظورم هيئت مؤسس آن است. چه افرادی بودند؟

ــادری، عليرضا متولی، محمدرضا  ــين فردی، ناصر ن اميرحس

کاتب، احمد غالمی، مهرداد غفارزاده، علی اصغر جعفريان، نبی اهللا 

بابايی، محمد حسن حسيني، بيژن قفقازی زاده، خسرو باباخانی، 

ــف زاده، محمدعلی قربانی، ابراهيم  ــفيعی، حبيب يوس شهرام ش

زاهدی مطلق، مصطفی خرامان و احمد دهقان جزو کسانی بودند 

ــد. اين افراد هيچ  ــن جريان را راه بيندازن ــه تصميم گرفتند اي ک

ــتند؛ ما پول جمع  ــتگی نه به فرد نه به جريان خاصی نداش وابس

ــت کتاب  ــم و با آن پول ها کتاب می خريديم. يادم هس می کردي

ــد، خريديم و  ــه اول چند جلدش يک جا چاپ ش ــدر» را ک «کلي

بعد کوپن هايی دادند و رفتيم جلدهای بعدی را هم از اين طريق 

ــنواره سال ۷۵ يا ۷۶  پيش خريد کرديم. به هرحال دورة اول جش

راه افتاد و چون اين جريان و آدم های آن همه شناخته شده بودند 

ــهيد  ــر از آن اين که خوِد حبيب يک ش و مهمت

ــتان نويس مطرحی بود، جشنواره از  مبارز و داس

همان دورة اول با استقبال روبه رو شد.

é تا آن زمان چه کتاب هايی از شهيد غنی پور 

چاپ شده بود؟

ــال ۶۸  ــهادتش آقای متولی در س ــد از ش بع

نشر رويش را تأسيس کرد و گفت می خواهم اين 

ــم که اولين کتاب هايی که  ــته باش افتخار را داش

ــتان های شهيد غنی پور باشد.  چاپ می کنم، داس

لذا داستان های حبيب را که پراکنده بود، جمع آوری و آن ها را در 

دو مجموعه «ُگل خاکی» و «عمو سبدی» چاپ کرد. سورة مهر 

هم بعدها «يادداشت های جنوب» را که مجموعه خاطرات جبهه 

ــهيد غنی پور بود، چاپ کرد. در سال دوم توجه ها به جشنوارة  ش

ــد و همين طور ادامه پيدا کرد تا  ــهيد غنی پور بيشتر جلب ش ش

ــتان گفتند حاال که ما خودمان مقداری  ــال بعد که دوس چند س

ــانی هم که ادعا می کنند  ــول برای جايزه می گذاريم، تمام کس پ

ــور کمک شود، بيايند وسط. ما سال  بايد به جريان فرهنگی کش

اول و دوم هيچ کمکی نگرفتيم ولی از سال سوم به وزارت ارشاد 
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ــد که آن ها هم  ــر می خواهيد کمک کني ــما هم اگ گفتيم که ش

ــی؛ گفتيم ما که به خاطر  ــت کردند ولی نه کمک آن چنان موافق

ــما (وزارت ارشاد) جوايز را تقبل  داوری ها پول نمی گيريم ولی ش

کنيد. البته حوزة هنری هميشه همراه ما بود ولی بعضی جاهای 

ــارکت نکردند و البته  ــتند، مش ديگر که به نظرم وظيفه هم داش

ــنده ها  ما هم فقط اعتبار جايزه برايمان مهم بود؛ خيلی از نويس

ــنواره ای اثر  ازجمله حبيب احمدزاده گفته اند که برای هيچ جش

ــهيد غنی پور  ــنوارة ش ــتند ولی با کمال افتخار در جش نمی فرس

ــرکت می کنند. اين دو دليل دارد؛ اول اين که  ش

ما ابداً در داوری ها زير ِدين گروه و سليقه و تفکر 

و جناح خاصی نيستيم و ديگر اين که گروه های 

ــليقه ها می شود و  ــامل همة س داوريمان هم ش

ــت كه مستقل عمل می کنيم و گاهی  همين اس

ــنوارة شهيد غنی پور كتاب هايي را كه به  که جش

داليلي ديده نشده بود، رو می کند که قابل توجه 

جامعة ادبی قرار می گيرد. 

é يعنی داورهای جشنوارة شهيد غنی پور لزومًا 

جزو نويسندگان شورای مسجد جواداالئمه(ع) نيستند؟

ــوم همة داوران از بچه های خودمان بودند.  از دورة اول تا س

در دورة سوم چند جلسه مهم داشتيم و در آن ها بعضی دوستان 

ــتند که با توجه به اين که خيلی از سليقه ها و نگاه ها  اعتقاد داش

به سمت اين جشنواره آمده است، بياييم و از طيف های مختلف 

دعوت کنيم و اين ايده مقبول واقع شد.

é اين تغيير رويکرد از چه سالی اتفاق افتاد؟

از دورة سوم. با توجه به يکی دو سال وقفه ای که در جشنواره 

ــليقه های  ــال ۸۲ بود. از آن به بعد س اتفاق افتاد، فکر می کنم س

ــنوارة ما  ــدند البته با يک تفاوت؛ جش مختلف وارد کار داوری ش

ــب به شهيد است و خاستگاهش مسجد است. به دوستان  منتس

داور گفتيم تکنيک و قدرت نويسنده همه درست. ولی ما کتاب 

را به عنوان شهيد غنی پور انتخاب می کنيم و لذا اگر کتاب درجه 

يکی به لحاظ تکنيک ادبی و هنری مطرح باشد ولی ُبن مايه های 

ــد، عليرغم تمام ويژگی هايش از نظر ما کنار  ارزشی نداشته باش

می رود.

é يعنی معيارهای شما افکار و ارزش های مورد نظر اين شهيد 

بود؟

ــهيد نه، بفرماييد شهادت، ارزش های  اين ش

دينی و انقالب اسالمی، شنيدن صدای ارزش های 

ــت. البته جشنوارة ما جزو  دينی برای ما مهم اس

جشنواره های پرشاخه است؛ رمان بزرگسال، رمان 

ــتان  ــدس، رمان نوجوان، مجموعه داس دفاع مق

نوجوان، داستان کودک و غيره را شامل می شود. 

در همين دورة (دهم) ما کتاب سال با موضوع آزاد 

ــاع مقدس داريم، زندگينامه  داريم، با موضوع دف

داستانی با موضوع دفاع مقدس داريم، کتاب سال نوجوان داريم، 

ــال کودک داريم. ويژگی ديگر جشنوارة ما اين است که  کتاب س

ما کاری به اين نداريم که کسی برای ما کتاب بفرستد يا نفرستد، 

ــاس آمارهای خانة کتاب خودمان می رويم و آثار حوزه های  براس

مربوطه را تهيه می کنيم و از نمايشگاه کتاب و جاهای ديگر نيز 

ــنواره جريان شناخته شده ای  غافل نيستيم. البته چون اين جش

ــان تمايل دارند و کتاب هايشان را  ــران خودش است، بعضی ناش

برای داوری در جشنواره می فرستند.

é در حـال حاضر محورهای جشـنواره شـهيد غنی پور چه 



امتيازی که جشنوارة ما دارد اين 
است که اعتقادی نداريم که چون 

احيانًا آثار آن سال ضعيف بوده، 
پس نبايد اثر برگزيده داشته 

باشيم؛ اتفاقی که بارها در جايزة 
کتاب سال جمهوری اسالمی ايران 

رخ داده است
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موضوعاتی اسـت و امسـال چه تعـداد کتاب داوری شـده 

است؟

امسال بخش کودک را فقط در شاخه داستان به بخش هايمان 

ــامل نوجوان، ادبيات  ــه کرده ايم. بخش های قبلی هم که ش اضاف

ــتان کوتاه، در حوزة  ــاع مقدس در حوزة رمان، در حوزة داس دف

ــوع آزاد در قالب رمان يا  ــتان با موض ــتانی، داس زندگينامه داس

مجموعه داستان کوتاه بود. 

é آمار آثار رسيده به جشنوارة امسال به چه صورت بود؟

ــيد و در جشنواره داوری شد و ۲۰۲  ــال ۴۳۵ کتاب رس امس

عنوان به مرحلة بعد راه پيدا کرد. در بخش نوجوان ۷۰ کتاب به 

ــيد، در بخش کودک ۹۰ اثر و در بخش های ديگر  مرحله بعد رس

هم متفاوت است.

é آيـا معيار انتخـاب جمع نمره هايي اسـت كـه داوران در 

برگه هاي داوري قيد مي كنند؟

دربارة داوری نکته ای را بايد توضيح دهم؛ ما اصًال اعتقادی به 

اين نداريم که کتاب را به داور بدهيم و او آن را بخواند و براساس 

ــی که شامل مؤلفه هايی مانند شخصيت پردازی و  برگة کارشناس

ــد اين نمره ها  ــت، به آن نمره بدهد و بع ــاختار اثر و غيره اس س

ــيم کنيم و رتبه ها  ــم و آن را بر تعداد داوران تقس ــع کني را جم

ــود. روش ما اين طور است که آثار در  ــناخته ش به اين صورت ش

ــا را می خوانند، فرم ها  ــم. آن ها کتاب ه ــار داوران می گذاري اختي

ــل می دهند و بعد می گوييم  ــر می کنند، آن ها را به ما تحوي را ُپ

ــًال ۱۰ کتاب به مرحلة  ــة نهايی. مث ــالن روز بياييد برای جلس ف

نهايی رسيده است و حاال روی اين ۱۰ کتاب صحبت های جدی 

ــده که يک کتاب امتياز فنی اش يکی  درمی گيرد. بارها و بارها ش

ــی که صورت می گيرد اثر  ــتر بوده ولی در بحث هاي دو نمره بيش

کنار گذاشته می شود.

امتياز ديگری که جشنواره ما دارد اين است که اعتقادی نداريم 

ــال ضعيف بوده، پس نبايد اثر برگزيده  که چون احيانًا آثار آن س

ــيم؛ اتفاقی که بارها در جايزه کتاب سال جمهوری  ــته باش داش

اسالمی ايران رخ داده است. ما هميشه در جشنوارة شهيد حبيب 

غنی پور اثر برگزيده داشته ايم؛ به هر حال نويسندگان در آن سال 

ــيده اند و بايد از ميان همة آن ها يک يا  ــان را کش زحمت خودش

چند اثر را برتر اعالم کرد. امسال هم در همة حوزه ها اثر منتخب 

ــهيد غنی پور اين است که اگر  ــنوارة ش داريم؛ ويژگی ديگر جش

ــان را نصف  دو کتاب را به عنوان برگزيده انتخاب کنيم، جايزه ش

ــان را می گيرند و اين  ــم و هر کدام جايزة کامل خودش نمی کني

اتفاق امسال هم در يکی از شاخه ها رخ داده است.

é دربارة خوِد جايزه و مراسم آن هم توضيح می دهيد؟

ــاعت ۱۶ در سالن مهر حوزه  ــنبه ۱۵ اسفند س جايزه ما يکش

ــت که جايزه  ــد. البته ويژگی ديگر اين اس هنری برگزار خواهد ش

ــن ختامی است بر همة جايزه های ادبی  شهيد غنی پور تقريبًا ُحس

 سال و اين جشنواره به همة جشنواره ها ُمهر پايان می زند.

é نکتة پايانی؟

ــت که جشنواره  ــت توضيح دهم اين اس نکته ای که الزم اس

ــور که تا امروز هم بوده، از همة ُحب و ُبغض ها که ممکن  همان ط

است در جشنواره های ديگر باشد، مبرا است و فکر می کنم اين به 

خاطر اين است كه برای نويسنده ها ياد و نام شهيد غنی پور مهم 

ــانی که متولی فرهنگ کشور  ــت. از طرف ديگر اميدوارم کس اس

هستند، کتاب هايی را که در اين جشنواره و با نگاه ارزشی برگزيده 

می شوند، در تعدادی قابل توجه مثًال حداقل ۱۰۰۰ جلد يا ۲۰۰۰ 

ــی، کتابخانه های  ــه کتابخانه های عموم ــد بخرند و آن ها را ب جل

مساجد و مدارس و جاهای ديگر اهدا كنند و با اين کار در جهت 

ارتقای کتابخوانی و ارتقاي سطح فرهنگی جامعه بکوشند.



ـــی ـــع ـــي ـــف ـــــــــا شـــــــــهـــــــــرام ش ـــــــو ب ـــــــت وگ ـــــــف گ
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ــت مصاحبه به دليل  ــدن وق ــس از چندين بار جابه جا ش پ

اشتغاالت شهرام شفيعي كار گفت وگو انجام گرفت و ديدار ما با 

ــهيد غني پور در ساختمان  داور بخش كودك و نوجوان جايزة ش

رشد و در روز تولد او صورت پذيرفت.

ــت كه از ايام جواني به جريان ادبي  ــاني اس ــفيعي از كس ش

غني پور وصل شده و تاكنون به همكاري با آن پرداخته است.

ــه به جايزة  ــيار عام تر از آن بود ك ــفيعي بس دغدغه هاي ش

ــهيد غني پور محدود بماند. لذا مدام از ضرورت هاي اجتماعي  ش

ــا تأكيد بر  ــون كتابخواني ب ــام فرهنگي همچ ــاي ع و دغدغه ه

ــنواره سخن مي گفت. شرح اين مسائل، موضوع گفت وگوي  جش

ما با اوست.

é آقاي شفيعي؛ به نظر مي رسد كه جايزة شهيد غني پور 

خاسـتگاه متفاوتي نسبت به سـاير جوايز داشته و اين 

خصلت را تاكنون حفظ كرده اسـت؛ يعني اين كه ريشة 

آن در مسـجد جواداالئمه بوده و اهل تجمالت نيسـت. 

اين نكته هاي مثبت از يك سـو فرصت است اما از طرف 

ديگر مي تواند موجب محدود شـدن اين جشنواره شود. 

نظر شما چيست؟

ــاره كرديد يعني به دايره و  ــيار مهمي اش ــما به نكتة بس ش

ــمول يك جشنواره هم چون شهيد غني پور يا به طور كلي يك  ش

ــيار هم وقتي از من در اين  ــاليان بس فرآيند فرهنگي. در طي س

موارد نظرخواهي شده است، به نحوة گسترش و رشد يك موضوع 

ــنواره پرداخته و به موضوعاتي اشاره كرده  ام.  فرهنگي چون جش

ــنواره را  ــوًال و از نظر فني چگونه مي توان جش ــي اين كه اص يعن

ــار داد و به دغدغة بهتري براي آن ها  بيش تر در ميان مردم انتش

ــنوارة شهيد غني پور هم  تبديل كرد. اين موضوع محدود به جش

نمي شود بلكه جشنواره ها و كنگره هاي مختلف را دربرمي گيرد. 

ــتن مخاطبان عالقه مند  ــنواره، داش زيرا كم ترين توقع يك جش

است. فكر مي كنم ما كم تر به اين موارد توجه كرده ايم و بيش از 

اين كه جشنواره اي را برگزار كنيم، ظرفيت ها و دايرة شمول آن 

را تخمين و تعيين نكرده ايم. به نظر مي رسد مهم ترين مشكل و 

ضعف ما چه در زمينة مخاطب داشتن و يا نداشتن جشنواره اي 

ــي فرهنگ كتاب و  ــور عام و كلي بحث مهم و اساس ــه  به ط و چ

ــت. يعني اين كه چه طور و به چه وسيله اي كتاب  كتابخواني اس

مي تواند به يك دغدغة عام تبديل شود.

é يعنـي به نظر شـما فرآيند و انتشـار يك جشـنواره 

بيش تر از آن كه به مسـائل مادي و معنوي و ارزشـي آن 

برگردد، به فرهنگ كتابخواني برمي گردد؟

بله، بله! همين طور است. به نظر من مسائل فرهنگي پيوسته 

هستند و به طور زنجيره وار عمل مي كنند. وقتي كتاب و مطالعه 

ــود، مي توان اين برداشت را كرد  تبديل به يك دغدغة عام مي ش

ــل مخاطبان كتابخوان قرار  ــه يك اثر برگزيده مورد توجة خي ك

ــت ببرند يا كتاب  ــه به خواندن آن دس ــرد؛ فارغ از اين ك مي گي

ديگري را انتخاب كنند و حتي، جدا از اين كه در هر جشنواره اي 

ــورد توجه و نظر كتابخوان ها قرار  ــود م به آن  چه طور نگاه مي  ش

ــنواره اي سياست گذاري ها و  ــت كه هر جش مي گيرد. بديهي اس

ــابه  ــودش را دنبال مي كند و هر داوري از اثر يا آثار مش آراي خ
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ــي دارد. بنابراين اگر اين اتفاق كه عرض كردم  انتظارات متفاوت

ــق آن كتاب،  ــود پديدآورندة اثر و خال ــد، به طور خودبه خ بيفت

ــخص و تعريف شده اي پيدا مي كند و نوع دسترسي  جايگاه مش

آن ها به مردم و يا مردم به آن ها روشن تر مي شود. حتي مي شود 

ــراي اين ارتباط  ــانه هاي جديد ب ــتم هاي ارتباطي و رس از سيس

ــالم ميان مخاطب با نويسنده و شاعر بهره برد و البته در اين  س

ــود و منافع آن عايد هر دو طرف مي شود. نويسنده به  ارتباط س

مخاطب پيگير و كتابخوان عالقه دارد و مخاطب هم مي تواند از 

زاوية ارتباط با نويسنده نكات ارزنده اي را منتقل كند يا به دست 

ــاز  ــود زمينه س ــن همة اين كارها به نظر من مي ش آورد. بنابراي

ــما عامل رشد و انتشار جشنواره مي دانيد و موجب  آن چه كه ش

اهميت بخشي آن از سوي مردم مي گردد.

ــود،  ــنواره هم مربوط مي ش در مورد آن چه كه به خود جش

ــياري مطرح بوده و هست؛ اما مهم ترين  حرف و حديث هاي بس

ــي كتابي را كه ما  ــت. يعن نكتة آن صحت و دقت در داوري اس

ــنامة مشخصي يا با يك تعريف مشخصي برگزيده  به يك شناس

ــتة معين برگزيده اعالمش مي كنيم، بايد  مي دانيم و در يك رش

ــد. منظورم  ــته برگزيده باش ــور واقعي و محرزي در آن رش به ط

ــا گونة ادبي خاص  ــرآمد آن بخش ي ــت كه آن كتاب س اين اس

ــد. اگر  ــبي برتر باش ــابه به طور نس بوده و از نمونه ها و موارد مش

ــان اين اطمينان خاطر  ــاق بيفتد، يعني مردم و مخاطب اين اتف

ــند، آن گاه مي توانند دنبال جشنواره  ــته باش را از داوري ها داش

ــتاوردهاي آن اعتنا كنند. اما  ــد و به طور جدي به دس راه بيفتن

ــد و داوري ها خوب  ــفانه بعضي وقت ها اين اتفاق نمي افت متأس

ــا پايين مي آيد و البته اين  ــام نگرفته و درصد دقت در آن ه انج

مسئله شامل حال بسياري از جشنواره ها مي شود.

é مي توانيد در اين مورد مثالي بزنيد؟

ــادگي باعث مي شود  ــش دهي كافي به س بله، مثًال عدم پوش

ــنواره ها نمي رسند و اين يعني ديده  كه خيلي از كتاب ها به جش

ــايد قابليت هاي خوب و  ــت درماندن آثاري كه ش ــدن و پش نش

ــكالت چندكاره بودن  ــر از اين مش ــم دارند. يكي ديگ ــي ه باالي

ــت كه خيلي وقت ها، موجب پيش آمدهاي نامناسبي  داوران اس

شده است. مي بينيم كه داوراني به طور حرفه اي و در طول سال 

ــد و اين عالوه بر تداخل يا  ــنواره داوري مي كنن در چندين جش

مزاحمات كاري و زماني موجب تك صدايي شدن يا يك نواختن 

ــود. زيرا يك سليقه تعداد بسيار زيادي از آثار  ديدن كارها مي ش

ــيار هستند.  را مورد قضاوت و داوري قرار مي دهد. اين موارد بس

اما به نظر من، مهم ترين آفت جشنواره ها اين است كه يك تعداد 

ــخصي از افراد به طور ضربدري همديگر را در جشنواره هاي  مش

مختلف پيدا مي كنند و بده بستان هايي بين شان پيش مي آيد كه 

هدف اصلي از برپايي يك جشنواره را تا حد زيادي تحت الشعاع 

قرار مي دهد.

ــهيد  ــالع دارم، جايزة ش ــا جايي كه من اط ــبختانه ت خوش

ــت و زمينه هاي داوري آن دور از  غني پور از اين ويژگي مبرا اس

اين فضا و مسائلي اين چنين صورت مي يابد.

é البته اين داليل خيلي مهم اسـت و باعث مي شود كه 

خيلي اوقات يك جشـنواره از كاركرد بيفتد. اما در اين 

فضـا به جايزة شـهيد غني پور برگرديـم كه طوري عمل 



يك اثر تأليفي مبتني
 بر فضــا و شرايط بومِي 
توليدكننده و نويسندة آن 
است و حداقل از اين مزيت 
برخوردار است كه جنس 
دغدغه هاي آن از جنس 
دغدغه هاي مردم همان 
اجتماع است
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كرده اسـت كه نمي تـوان آن را به بسـياري از آفات از 

جمله ريخت وپاش و تجمل گرايي در كار متهم كرد؟

بله، اما قبل از آن بايد بگويم كه اين آفات و مشكل ها وجود 

ــائل خيلي خطرناك  ــل نهايي اين مس ــر چند در تحلي دارد؛ ه

ــت كه هم اكنون به  ــتند و منظورم از اين حرف ها اين نيس نيس

ــنواره تقلب  ــكايت كنيم كه در فالن جش قوه قضائيه برويم و ش

ــم آن را تقلب نمي گذارم. اما اين پيدا  ــده است. من حتي اس ش

ــتان هاي  ــدن ها و بده بس كردن هاي مداوم آدم ها و ضربدري  ش

ــت كار را پايين  ــت و دق ــنواره ها و داوري ها، كيفي ــان جش مي

ــراد چنداني ندارد؛ چون  ــت از نظر ما اي ــي آورد. البته در نهاي م

باالخره يك نويسنده جايزة برتر را اخذ مي كند؛ اما در درازمدت 

ــكل آفرين مي شود. زيرا براي بعضي ها در كار  براي برخي ها مش

ــان مهم است كه فالن جايزه را گرفته اند يا خير و  نويسندگي ش

ــود و تا حدي هم نقض غرض  ــت موجب دلسردي ش ممكن اس

ــتان ما در جشنوارة غني پور به دقت  محسوب مي شود. اما دوس

داوري و سرنوشت سازي آن اعتقاد جدي دارند. براي همين هم 

ــيار قصد دارند اشخاصي را برگزيده اعالم كنند و از  با تأكيد بس

ــرادي را هم به طور  ــتن برگزيده دوري مي كنند و حتي اف نداش

تقديري مورد توجه و تشويق قرار مي دهند.

é آيـا الزام به داشـتن برگزيـده موجب پاييـن آوردن 

معيارهاي داوري نمي شود؟

ــتي ها و  ــه يك اثر به رغم همة كاس ــه هيچ وجه، زيرا ما ب ب

ــاخص آن  ــكالتش رضايت نمي دهيم؛ بلكه در ميان آثار ش مش

دوره يا حوزة مشخص دست به انتخاب مي زنيم و از اين بابت هم 

ــت مان باز است. ما در جايزة شهيد غني پور از ناديده گرفتن  دس

ــندگان هر عرصه اي طفره رفته و دست  ــالة نويس زحمات يك س

ــه انتخاب مي زنيم. بنابراين حتمًا در ميان اين آثار مجموعه اي  ب

ــته باشد و ديد و  ــاير مجموعه ها برتري داش وجود دارد كه بر س

نگاه نويي را مطرح  كند.

é درسـت اسـت كه جشـنوارة غني پور حتمًا دست به 

انتخاب مي زند و كتاب سال را معرفي مي كند. اما مشكل 

اين است كه آن كتاب راه خودش را باز نمي كند. آيا اين 

نشان نمي دهد كه كتاب ها از سطح 

و يـا حد و حدود كافـي برخوردار 

نيستند؟

ببينيد، يك مشكل عام وجود دارد 

ــطح مطالعه  ــت كه س و آن هم اين اس

ــت. البته سطح  ــور ما پايين اس در كش

ــام دنيا پايين  ــبت در تم مطالعه به نس

ــران محدود  ــا به اي ــت و تنه آمده اس

نمي شود و به جز كشورهايي كه به طور 

سنتي در زمينه مطالعه پيشتاز بوده اند، 

ــت. به طور  اين روند رو به نزول بوده اس

ــكا هم مراجعه  ــما اگر به آمري مثال، ش

كنيد، مي بينيد كه تيراژ آثارشان پايين 

ــتند كه به  ــت اما برخي از آثار هس اس

ــان  ــل خاصي گل مي كنند و رويش دالي

تبليغات وسيع صورت مي گيرد و جا باز مي كنند.

é مسـئلة زبان هم بسـيار مهم اسـت چون بسياري از 

كشورها به انگليسي سخن مي گويند.
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ــبت  ــت وگرنه به نس بله، اما منظور من تيراژ داخلي آثار اس

انگليسي زبان ها تيراژشان بسيار پايين تر مي آيد. بنابراين ما بايد 

ــت كه  ــت خواندن كار كنيم و اين هم از مواردي اس روي ماهي

ــنواره ها روي آن كار نشده است  ــنواره يا ساير جش در اين جش

ــده و اصًال  ــي هم به آن پرداخته نش و حتي در كتاب هاي درس

ــت؛ حال آن كه بايد از همين جا هم  مورد توجه قرار نگرفته اس

ــروع شود. يعني ما بايد به مخاطبان مان لذت و شيريني اثر و  ش

ــفه نهفته در خواندن را بچشانيم.  مكاش

ــوند كه هيچ سرگرمي  يعني مطمئن ش

ــه با اين لذت  مدرن ديگري قابل مقايس

ــت. بنابراين مطالعه و شكل سنتي  نيس

ــم همچنان لذت  ــورداري از مفاهي برخ

يگانه اي را در خودش نهفته دارد. اگر ما 

بتوانيم اين موضوع را به نسل هاي جديد 

منتقل كنيم، مسلمًا پايه گذاري درستي 

كرده ايم تا اين كه بياييم با بخش نامه ها و 

ساختن كتابخانه و كارهاي سخت افزاري 

اين شكلي بخواهيم سطح مطالعه را باال 

ببريم.

é اتفاقـي كـه به صـورت يك پز و 

مد ادبـي درآمده، توجـه به ارزش 

باالي مادي جوايز اسـت. تا چه حد 

ايـن مبلغ مـادي براي نويسـنده تأثيرگذار اسـت و آيا 

جشنواره اي چون شـهيد غني پور كه گرايش به سادگي 

دارد از اين قافله جا نمي ماند؟

ــن در ايران  ــه م ــرض كنم ك ــيديد. ع ــي پرس ــؤال خوب س

ــنواره اي را سراغ ندارم كه آن چنان تأثير مالي قابل توجهي  جش

ــنده داشته باشد. با اين كه خيلي مالك كار  بر زندگي يك نويس

ــنواره اي برنده  ــت كه در چه جش و توجه به يك كتاب اين نيس

ــت، اما فكر مي كنم به لحاظ صنفي بايد اين موضع را  ــده اس ش

ــنواره ها فاخر و آبرومند باشند و  ــيم كه جوايز جش ــته باش داش

ــا اين رويكرد  ــنواره ها صدق مي كند. ام ــن در مورد همة جش اي

ــه بكنيد با هزينه هاي  ــنوارة غني پور را مقايس ساده گرايانة جش

ــنواره ها هزينه هاي هنگفتي را صرف  ساير جشنواره ها. اين جش

ــت  ــد كه كمترين و ناديدني ترين بخش آن جايزه اي اس مي كنن

ــاده ترين بخش آن  ــود و س ــندگان آن داده مي ش ــه به نويس ك

ــه تنها با اين روية مثبت  ــت. من ن جايزه دادن به برگزيدگان اس

ــنوارة غني پور موافق هستم بلكه فكر مي كنم جشنواره هاي  جش

ــي كنند و آن ارقام را به  ــان صرفه جوي ديگر بايد در هزينه هايش

جايزه اختصاص دهند. چرا كه اين كار موجب تشديد رقابت در 

بين برخي نويسندگان و پديدآورندگان مي شود؛ به ويژه كساني 

ــاب مي شود و به واقع آن  ــان سرمنشاء كار حس كه رقابت برايش

ارزش و اعتبار معنوي كار هم يك معادل مادي درست تري پيدا 

ــنوارة  مي كند. از اين نظر فكر نمي كنم كه پايين بودن مبلغ جش

غني پور به لحاظ ارزش ريالي مهم تلقي شود.

é شـما خود در بخش كودك و نوجوان جشنوارة شهيد 

غني پـور بوده ايـد. ويژگي هـاي ايـن دورة كار چه بود؟ 

ارزيابي شما از بخش مورد داوري تان چيست؟

چون بخشي از كتاب ها در ابتداي كار ريزش كردند و ارزيابي 

ــت داوران مي رسيده،  اوليه صورت گرفته و آثاري كه بايد به دس
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در  بخش هاي مختلف اين 
جشنواره آن چه كه منظور 

نظر است، همين وجه 
انقالبي و مذهبي كارهاست 

كه فكر مي كنم اساس برنامة 
جشنوارة غني پور است
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ــس من از كار  ــا را ارزش يابي كرده ايم. پ ــيده و ما هم آن ه رس

ــعي  ــت كه معموًال س تيم ارزيابي خاصي ندارم. روية من اين اس

ــي و مطالعه كنم.  ــم با رعايت دقت و انصاف آثار را بررس مي كن

ــايد گفتن اين مطلب در اين جا بد نباشد كه من تصميم دارم  ش

ديگر در هيچ جشنواره اي شركت نكنم. نه به عنوان داور و نه به 

عنوان دبير يا هر كار ديگري كه مربوط به جشنواره ها باشد. در 

واقع اين دور خداحافظي بنده با جشنواره است.

é داليل شما چيست؟ برمي گردد به مشكالت جشنواره ها 

يا به روحية شما؟

ــت ديگري هم  ــت. هيچ عل ــتگي اس ــل اصلي من خس دلي

ــاس مي كنم كه به مرحلة سني خاصي رسيده ام كه  ندارد. احس

ــرژي باقي مانده را براي كارهاي  ــت چنداني ندارم و بايد ان فرص

شخصي تر خودم صرف كنم. هرجا كه بودم به من خوش گذشته 

ــته ام؛  ــورده ام و خاطرات جالبي داش ــتان خوبي برخ ــه دوس و ب

علي الخصوص در جشنوارة شهيد غني پور. ولي فكر مي كنم همة 

ــويم و به افراد  ما بايد در هر كاري براي خودمان حدي قائل ش

جديد ميدان بدهيم تا گردش قدرت در نيروهاي فرهنگي اتفاق 

بيفتد. اين كار تنها به عالم سياست محدود مي شود.

é ارزيابي شـما از آثار اين دوره در مقايسه با سال هاي 

گذشـته چيسـت؟ آيا آثار به لحاظ كمي و كيفي رشـد 

چشم گيري داشته اند يا نداشته اند؟

ــوري كار  ــر مهم و مح ــد گفت كه عنص ــه؛ باي ــفانه ن متأس

ــده است. آثاري  ــد همچنان فراموش ش كتابت كه خواننده باش

ــبه دولتي چاپ مي شوند، مطابق با  كه در بخش هاي دولتي يا ش

فاكتورهايي هستند كه برآمده از ذهن بررسان آن ارگان دولتي 

نوشته شده است. يعني خوشامد ذهن بررس آن حوزه است.

é يعني حب و بغض هاي شخصي راه بسته است كه شما 

در بررسـي اين دوره از آثار كودك و نوجوان با مشـكل 

روبه رو بوده ايد؟

ــمي  نه، نه؛ فرض كنيد مي خواهم كتابي براي فالن نهاد رس

ــان، ذائقه و ساليق  ــود. كارشناس ــم كه در آن جا چاپ ش بنويس

ــي را مي پذيرند و چه  ــم چه كتاب ــم و مي دان ــا را مي شناس آن ه

كتابي را نمي پذيرند و رد مي كنند. اين مسئله به طور كامل روي 

ــر، مي بينيم دغدغه ها و  ــن من تأثير مي گذارد. از طرف ديگ ذه

مشكالت مادي تا حد زيادي ذهن نويسندگان را اشغال مي كند. 

ــت و من  ــه همين دليل كيفيت كارها در حد قابل قبولي نيس ب

اين را به وضوح در اين دوره ديدم. بنابراين به طور كيفي در آثار 

به نسبت آثار گذشته رشدي به چشم نمي خورد. زيرا همان طور 

كه از ابتداي بحث اشاره كردم، مشكالت ما ريشه دار است و بايد 

ــود. چه در  ــاخت ها فراهم ش ظرفيت ها و توان رفع آن در زيرس

بحث كتاب خواني و فرهنگ آن و چه در رفع احتياجات روزمره 

نويسندگان و مسائل و مشكالتي از اين دست.

é آقـاي شـفيعي، اغلب كسـاني كه در حـوزة كودك و 

نوجـوان مشـغول فعاليت هاي ادبـي هسـتند، گاليه و 

شـكوه هاي زيادي دارند، مشكالتي كه شما در اين دورة 

جشـنوارة شـهيد غني پور با آن مواجـه بوديد و به طور 

كلي آيا مسـائل كلي آن اين است كه مخاطبان اين آثار 

توان دفاع از خود و ارزش داوري آثار را ندارند يا اين كه 

نويسندگان ما با نگاه بزرگ سال به اين كارها رو مي آورند 

و روان شناسي كودك را نمي دانند؟ نظر شما چيست؟
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ــما به بخشي از اين مشكل به درستي اشاره كرديد؛ يعني  ش

ــه نمي تواند از خودش  ــت ك ــان. اين ضعف مخاطبي اس مخاطب

ــور  ــته هم در كش ــتانداردهاي اين رش دفاع كند؛ كما اين كه اس

ــده است. بنابراين يكي از مهمترين كارهاي  ما خيلي تعريف نش

جشنواره ها مي تواند اين باشد كه استانداردهايي را تعريف كند. 

ــي كه به لحاظ  ــد كه كتاب ــًال يك نكته اش مي تواند اين باش مث

ــي و نحو ادبي مشكل دارد، اگر خوب نوشته شده باشد،  ويرايش

مطلوب محسوب مي شود. فرض كنيد كه اين كتاب خالقانه است 

يا تجربه هاي خوبي در حيطة فرم يا زبان دارد و حادثه جويي آن 

ــت. بنابراين زياد مهم نيست كه كتاب ويرايش غليظي  خوب اس

ــكالت نحوي  ــتوري يا مش هم به خود ببيند؛ چرا كه اغالط دس

چندان در مخيلة كودك تعريف شده نيست و در واقع اين حرف 

ــاالنه است و در ادبيات بزرگ سال قابل قبول  يك حرف بزرگ س

است نه در حيطة كار كودك و نوجوان.

ــرد. يعني  ــاب توجه ك ــر به كت ــود از بعد نش ــي مي ش حت

ــدان خوبي ندارند؛  ــازي چاپ چن كتاب هايي كه از نظر كتاب س

ــند؛ نقص كار  ــتان خيلي خوبي باش ــي اگر از نقطه نظر داس حت

ــده و مورد توجه  ــاب مي آيد كه بايد اين موضوع ديده ش به حس

ــفانه فاجعة بزرگي به  ــن مي دانيم كه متأس ــرار بگيرد. بنابراي ق

ــنده با استفاده از  ــازي اتفاق مي افتد و يك نويس ــم كتاب س اس

ــارات غيرخصوصي مي شود.  نام و عنواني كه دارد، وارد يك انتش

ــي ماجرا را محدود  ــم دولتي چون كلمة دولت ــم بگوي نمي خواه

ــاراتي  مي كند؛ مي گويم غيرخصوصي. اين فرد وارد چنين انتش

ــود و به طور مجموعه اي شروع به كتاب سازي مي كند من  مي ش

ــته و  ــي را ديده ام كه به عنوان كتاب هاي مذهبي نوش كتاب هاي

گردآوري مي شوند؛ اما واقعًا مي شود گفت براي هر كدام از آن ها 

ــت. واقعًا اين مطلب  ــده اس ــر از ده دقيقه وقت صرف نش بيش ت

ــايد شما فكر مي كنيد اغراق مي كنم اما اين طور  صحت دارد. ش

ــت. اين ها متون مذهبي اي را از ترجمة دعاها، احاديث و...  نيس

ــتخراج مي كنند و بعضي از كلمات آن را قدري ساده و روان  اس

مي كنند و تقطيع پاراگراف ها و بندها را تغيير مي دهند و همراه 

با تصويرسازي تبديل به يك كتاب تازه مي كنند.

ــت مثل  ــايع اس ــاي ديگر هم ش ــوع در حيطه ه ــن موض اي

ــائل مختلف كه اين كتاب سازي ها  ــت و آموزش مس محيط زيس

صورت مي گيرد.

é به نظر شـما اين مشـكالت در حوزة كودك و نوجوان 

تنها به حوزة ناشرين دولتي و شبه دولتي برمي گردد؟ آيا 

ناشرين خصوصي در اين كار بي تقصير هستند؟

ببينيد، شما بايد موضوع مهم بودجة دولتي را در نظر بگيريد 

كه بخش خصوصي از آن بي بهره است. اما واقعيت اين است كه 

ــرين خصوصي در نود و چند درصد مواقع كار ترجمه انجام  ناش

مي دهند كه جز آماده خواري و پخته خواري آثار ديگران نيست. 

ــته  ــك كتاب را در اختيار داش ــخه از ي ــت كه يك نس كافي اس

ــند، آن گاه به توليد كتاب دست مي زنند. يعني زحمت يك  باش

انتشاراتي در اين حد است كه يك نسخه از فالن كتاب خارجي 

را تهيه و در اختيار مترجم قرار دهد و اين مي شود منشاء توليد 

يك اثر. در حالي كه كار يك انتشاراتي تا مرحله توليد خبر است. 

يعني اين كه چه فضايي را آماده مي كند، چگونه با نويسنده وارد 

تعامل و گفت وگو مي شود و ويراستاران آن در ارتباط با نويسنده 

ــف استعداد مي كنند  چه اقداماتي انجام مي دهند و چه طور كش

و... اما مي رسيم به يك پوشة خبر كه براي حروفچيني فرستاده 

ــا تهية يك كتاب خارجي همة  ــود؛ نه اين كه به راحتي و ب مي ش
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اين وظايف را ناديده گرفته باشد. در اين فرآيند آن چه كه ناديده 

ــت. زيرا يك اثر تأليفي  ــود، اهميت تأليف نيز هس گرفته مي ش

ــندة آن است  ــرايط بومي توليدكننده و نويس مبتني بر فضا و ش

ــت كه جنس دغدغه هاي آن  و حداقل از اين مزيت برخوردار اس

ــت. اما در يك اثر  ــس دغدغه هاي مردم همان اجتماع اس از جن

ــد زيادي متفاوت از فضاي  ــنده تا ح ترجمه اي جهان بيني نويس

فكري جامعة ماست و تطابق آن ها با هم دردسرساز است.

é موضوع مهمي كه در كار كودك به ويژه و در كار نوجوان 

تا اندازه اي كم تر وجود دارد، تقابل و هم سـويي دو هنر 

ادبيات اعم از شعر و داستان و هنر تصويرگري است. آيا 

اين دو هنر همواره متصل و جداناشدني در كار كودك و 

نوجوان حضور دارند؟ در ضمن در بخش داوري جشنوارة 

غني پـور به داوري گرافيكي و تصويرپردازي هاي آن هم 

دست زده ايد؟

ــنوارة شهيد غني پور بخش  تا آن جا كه من اطالع دارم جش

ــته اي است كه احتماًال  تصويرگري ندارد و اين بخش از آن دس

بايد به كار گروه هاي داوري افزوده شود. بنابراين به تبع اين جو 

ما هم در كارهاي داوري خودمان به تصاوير و تصويرگري توجه 

ــازي ضعيف به طور  ــم. البته بايد بگويم كه يك كتاب س نكرده اي

ــودآگاه بر ذهن داور اثر مي گذارد. چون به هر حال داور هم  ناخ

ــت و مثل هر كس ديگري با كتاب  در وهلة اول يك خواننده اس

ــكلي بر ذهن او هم تأثير خودش را  برخورد مي كند. چنين مش

مي گذارد و دافعه ايجاد مي كند و موجب به طور ناخودآگاه عدم 

پذيرش آن اثر به طور ناخودآگاه مي شود. البته منظور اين نيست 

كه اگر كتاب سازي ضعيف است، از محتواي آن چشم بپوشيم و 

كار را كًال كنار بگذاريم.

é آيا به نظر شما اين دو هنر الزم و ملزوم يكديگرند؟

حتمًا اين طور است. همان طور كه عرض كردم، ما در حيطة 

ــودك و نوجوان نمي توانيم كار را به اجزاي منفي خودش  كار ك

ــر كارش را خوب انجام داده يا  ــيم كنيم و بگوييم تصويرگ تقس

نداده است و غيره و غيره. بلكه كتاب به عنوان يك كل ارگانيك 

ــت مخاطب مي رسد و از همة اين فاكتورها بايد برخوردار  به دس

ــت كه انجمن فرهنگي  ــد. به عنوان مثال، جشنواره اي هس باش

ــران كودك برگزار مي كند و در آن كل كتاب به صورت يك  ناش

مجموعه مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين جشنواره، تصويرگري 

ــود. يعني بخش  ــازي مورد توجه واقع مي ش و حتي نوع كتاب س

ــت. به هر حال  ــي براي اين هنر مكمل در نظر گرفته اس مجزاي

كار جشنواره ها مغتنم است و هر كدام از آن ها جنبه هايي از آثار 

ــت و توجه قرار مي دهند. يعني به طور مثال  مختلف را مورد دق

ــنواره اي برگزيده اعالم مي شود اما در جشنوارة  يك اثر در جش

ــئله به  ــب نمي كند يا برعكس. اين مس ــر هيچ رتبه اي كس ديگ

ــردمداران  ــان از ضعف كاري س ــت و نش ــودي خود بد نيس خ

ــنواره ها و داوري ها ندارد بلكه نوع نگاه و سياست گذاري ها  جش

جدا است.

é به نظر شـما سياسـت گذاري كلي جشـنوارة غني پور 

كدام است؟

ــائلي چون ادبيات بومي و  ــنوارة غني پور بر مس ببينيد، جش

ــس از جنگ و انقالب  ــد دارد؛ يعني جرياني كه پ ــي تأكي انقالب

ــون توجه و داوري  ــد و همين موضوع هم كان ــالمي پديد آم اس

اين جشنواره است. بنابراين در بخش هاي مختلف اين جشنواره 

ــي و مذهبي  ــن وجه انقالب ــت، همي ــه كه منظور نظر اس آن چ

كارهاست كه فكر مي كنم اساس برنامة جشنوارة غني پور است.
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ــتاني براي مصاحبه با سرهنگ گل  بعدازظهري برفي و زمس

علي بابايي وارد بنياد حفظ ارزش هاي دفاع مقدس شدم. در همان 

ــي را بازپخش مي كرد.  ــبكه ۴ مصاحبه باباي وقت تلويزيون از ش

ــن مصاحبه آغاز كنيم و  ــح داديم از صحبت هاي وي در اي ترجي

ــي اين  به افراط و تفريط هاي ادبيات دفاع مقدس و آسيب شناس

ــا داور بخش آثار دفاع مقدس جايزة  ــد بپردازيم و در ضمن ب رون

شهيد غني پور و معاون هنري بنياد حفظ آثار در مورد جشنواره 

و كاركردهاي آن با تأكيد بر جايزة شهيد غني پور و نقش و تأثير 

اين شهيد نويسنده صحبت را پيش ببريم و از خاستگاه آن يعني 

مسجد جواداالئمه سخن بگوييم. شرح اين همه، موضوع بحث و 

گفت وگوي ماست با ايشان.

é آقاي بابايي شـما در يـك مصاحبة تلويزيوني در مورد 

قديس نمايي هاي ادبيات دفاع مقدس صحبت كرديد و از 

فرهنگ «حاجي» و «سيد» در ادبيات و سينماي سال هاي 

جنگ سـخن گفتيد. به نظر شـما اين قديس نمايي ها در 

ابتداي سـال هاي جنگ با آن چه امروز ادبيات ضد جنگ 

خوانده مي شود چه نسبت و تناسبي دارد؟

ــيار خوبي مطرح كرديد و اشارة درستي به ادبيات  سؤال بس

ــياه نمايي وقايع و حوادث جنگ است،  ضد جنگ كه در صدر س

ــال هاي اولية جنگ در قديس نمايي ها  داشتيد. افراطي كه در س

ــان  ــبت به اين جريان نش ــال ها نس كرديم و تفريطي كه اين س

ــدم تعادل منطقي و فرهنگي مي دهد كه  ــم، خبر از يك ع داده اي

ــدن و ناديده گرفتن دستاوردهاي جنگ و دفاع  منجر به قرباني ش

مقدس در تاريخ، فرهنگ و ادبيات ما مي شود. در ارتباط با سؤالي 

ــما فرموديد، مي توان به يك آفت اشاره كرد كه به نظرم از  كه ش

ــوز نبرد ما به لحاظ فيزيكي  ــط جنگ يعني هنگامي كه هن اواس

جريان داشت، به راه افتاد. اين فرهنگ يا ادبياتي كه ايجاد شد و 

رشد پيدا كرد، اين بود كه عده اي مي خواستند فرق و فاصله ها و 

نيروهاي عراقي را كه آن وقت دشمن ما محسوب مي شدند، نشان 

دهند و شايد اهداف آن ها در اين دوره يعني ابتداي آن چيز بدي 

ــه گرفتيم، مبالغه ها  ــت؛ ولي همان طور كه از آن فاصل نبوده اس

ــهدا و رزمندگان  ــي در آن راه يافت. يعني ما مدام ش و اغراق هاي

ــمن مان را  ــد قديس باال برديم و در مقابل دش ــان را در ح خودم

پست و زبون و عقب افتاده نشان داديم.

é اشارة شما مربوط به مسائل ادبي و فرهنگي است؟

بله، همين طور است؛ يعني در اين  گونه هاي ادبي ـ فرهنگي 

ما در ضعيف نشان دادن دشمن افراط كرديم. حتي به خاطر دارم 

ــؤال مطرح شد كه: اگر دشمن اين قدر  كه در همان اوقات اين س

ــت، چرا اين جنگ آن قدر طول كشيده  ــت و عقب افتاده اس پس

ــت؟ بايد زودتر تمام مي شد و پي كارش مي رفت. اين صحبت  اس

ــت، واقعيتي را در خود پنهان  ــوخي و مسخره اس كه تا حدي ش

ــكاچي  ــه كه در واقع مي ديديم اين بود كه يك دوش دارد. آن چ

ــي آورد. يعني واقعًا  ــكري را به زانو درم ــي يك گردان يا لش عراق

ــان شايد دو انگيزه  با انگيزه مي جنگيدند. آن ها هم براي خودش

داشتند. اول انگيزة ملي و وطني.  طبيعي است كه هر انساني به 

ميهنش عشق بورزد. دوم، انگيزة جاني و حراست از خود. سرماية 

ــود،  ــت و اگر اين امر با اختالل روبه رو ش هركس عمر و جان اوس

فرد تا حد ممكن به حراست از جان و زندگي خود مي پردازد.

é يعني به نظر شما بين ادبيات دفاع مقدس و واقعيت هاي 
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جنـگ فرق و فاصله بوده اسـت و ما نتوانسـته ايم تصور 

درستي از جنگ و پديده هاي آن به دست دهيم؟

ــد؛ يعني  ــت. همين موضوعي كه طرح ش بله، همين طور اس

ــود از اين كه ما با يك ديوارة  خوب جنگيدن عراقي ها نمونه اي ب

ــوار كند. ديواره اي كه براي  ــختي برخورد كنيم كه كار را دش س

ــتيم و از جان و زندگي  ــتن از آن بايد خيلي مايه مي گذاش گذش

بهترين فرزندان اين آب و خاك دريغ نمي كرديم. بر اين حساب 

ــتايش مي كرديم تا حالت ماورايي پيدا  ما نبايد آن ها را آن قدر س

ــي به امثال  ــاس كنند دسترس ــد؛ طوري كه جوانان ما احس كنن

شهيد غني پور، شهيد همت و... برايشان دشوار است. در حالي كه 

افرادي كه با آن ها عجين بودند، مي  دانند كه اين ها هم مثل افراد 

عادي با ديگران در كوچه و خيابان فوتبال بازي مي كردند.

é تا اين جا بحث ما حول محور اساسـي دفاع مقدس كه 

از بارزترين ويژگي هاي اين ادبيات بوده، چرخيده اسـت. 

يعنـي ما از ضـرورت واقع نمايـي، پرهيـز از ادبيات ضد 

جنگ و قديس سازي سخن گفتيم. آيا فكر نمي كنيد اين 

موضوع زمينه سـاز محدوديـت و تنگ نظري هايي در اين 

زمينه شده است؟

ــا نتوانيم  ــت. ببينيد وقتي م ــرف من هم همين اس چرا، ح

ــود و  ــخن بگوييم، كار خراب مي ش ــتي س ــا به درس از واقعيت ه

ــهدا يا بزرگان  محدوديت هايي را ايجاد مي كند. مثًال ما بايد با ش

ــنا شويم. زيرا وقتي  ــان آش جنگ مان در حالت و رفتار روزمره ش

ــي تالش نمي كند  ــترس قرار دهيم، ديگر كس آن ها را دور از دس

ــاپيش  ــاني نزديك كند؛ چون پيش ــودش را به آن مرتبة انس خ

مي داند كه به آن مرتبه نمي رسد. يك شهيد مثل همه در كوچه 

ــته، توي كتابخانه و مسجد مي رفته، با  ــرت داش و خيابان معاش

ديگران اخت بوده و امتياز خارق العاده اي نداشته 

ــهداي معروف ما  ــت. اكثر شهدا از جمله ش اس

ــهيد  ــهيد همت، ش ــتند مثل ش كه زبانزد هس

باكري، شهيد خرازي و شهيد متوسليان همين 

ويژگي ها را داشته اند و البته اين سبك زندگي و 

مردمي بودن ويژگي اساسي آن ها بوده است.

ــال هاي اوليه كه ما  بر اين اساس، افراط س

ــامل حاجي و سيد ايجاد كرديم كه  فرهنگي ش

هميشه و همه جا پيروز بودند و در مقابِل دشمن 

ــدند،  ــارتي را متحمل نمي ش ــي هيچ خس عراق

ــت. اين كه اين تيپ ها هميشه پيروز مي شدند و  ــتباه بوده اس اش

ــمن ضعيف و زبون بود، بسيار خالف واقع به شمار  در مقابل، دش

مي آمد. بنابراين صحبت كلي من اين است كه آن افراط سال هاي 

جنگ منجر به اين شد كه ما با گذشت زمان هرچه بيش تر از آن 

واقعه فاصله بگيريم و از فرهنگ و اختصاصات آن دور شويم و راه 

ادبيات و فرهنگ خودمان را در مسير  درست هدايت نكنيم.

é اشـارة خوبي كرديد. به نظر شـما اين نوع نگاه خالف 

واقع كه به انحـاي مختلف در ادبيات دفاع مقدس وجود 

دارد و شـما هم به يك جنبه اش اشـاره كرديد، ناشي از 

اين مسئله نيست كه ما دشمن شناسي خوبي نداشته ايم؛ 

يعني آن روايتي كه از دشمن به دست مي دهيم مبتني بر 

منطق و ادراك درست نيست؟

ــت و نمي توان آن  را  ــيار حائز اهميت اس بله، اين موضوع بس

ــاني كه مسئول امور  ــت كم گرفت. من احساس مي كنم كس دس

ــتند. بنابراين  فرهنگي بودند، يك مقدار با اهل جنگ فاصله داش

ــگ و روايت فرهنگي ـ ادبي آن  ــن دو واقعيت يعني واقعة جن اي
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ــتند  ــد و آن ها نمي توانس برهم منطبق نمي ش

ــد. بنابراين در  ــي درك كنن ــت را به خوب واقعي

اغلب موارد منجر به موهومات ذهني افراد از آن 

ــئله مي شد. روي همين حساب هم اين دو  مس

ــعبه پديد آمدند. من اتفاقًا دنبال اين هستم  ش

كه جريان فرهنگي دفاع مقدس با جريان ادبي 

ــود. در اين  ــي آن منطبق ش آن و داستان نويس

ــهيد غني پور و شعيد جعفر بگلو  ميان، نقش ش

ــان بسيار باالست. جايزه اي هم كه  در كنار ايش

ــان با عنوان جايزة  به افتخار نام و ارج مقام ايش

ــيار مهم است. خود شهيد  ــهيد غني پور ايجاد شده است، بس ش

ــًا از هر دو فضا  ــاي مخلص جنگ بود كه اتفاق ــور از بچه ه غني پ

درك درستي داشت.

é من مي خواستم به همين جا برسيم. سؤال من اين است 

كه دامنة اين اختالف و جوانب آن تا چه اندازه به ادبيات 

دفاع مقدس ما سرايت كرده است؟ در ضمن آيا مي توان 

از نمونه هايي چون شـهيد غني پور كه هم جنگ را درك 

كرد و هم داستان را مي شناخت براي رشد و تعالي ادبيات 

دفاع مقدس بهره برد و آن را به ساحل امني رساند؟

ــخن بگويم.  ــورد انگيزه هاي متفاوت افراد س ــد در م من باي

ــخصي و مغرضانه سخن  ــت كه فردي با اهداف ش يك موقع هس

ــك نفر عهده دار  ــت كه ي مي گويد. اين يك وظيفة نامطلوب اس

ــده است و به طرق مختلف آن را انجام مي دهد و به  ايفاي آن ش

ــت وجود دارد كه  ــول معروف زهرش را مي ريزد. يك نظر درس ق

مي گويد: براي كوبيدن هر چيز نبايد آن را تخريب كرد. اگر شما 

ــد دفاع كنيد، كار را خراب كرده ايد و از ارزش انداخته ايد.  از آن ب

ــده فرق و فاصله هايي در  ــت كه منجر ش اين بد دفاع كردن هاس

ــلي و فرهنگي  ــكاف نس ــاع بيفتد و به اصطالح ما دچار ش اجتم

شويم.

é به نظر شـما اتفاق ناخجسـتة ادبيات دفاع مقدس اين 

اسـت كه افرادي با نيت يا بي نيت قصد بد دفاع كردن از 

آن را داشته اند؟

ــكالت بيش تري را ايجاد مي كند  بله! بله! اين سؤنيت ها مش

ــك موقع ما ناآگاهانه و از  ــه اين جريان ضربه وارد مي آورد. ي و ب

روي جهل اقدام به بسط و گسترش مسائل نامطبوع و غيرواقعي 

ــت اما گناه چنداني براي  ــت اس مي كنيم كه البته كاري ناشايس

مسبب آن محسوب نمي شود. به هر حال، اين كار منجر به فاصله 

ــل ها مي شود و نمي گذارد يك واقعه روند منطقي  افتادن بين نس

خودش را طي كند.

é از اين جا مي توانيم وارد جشـنواره و اهميت آن شويم. 

جشـنواره  اي مثل جشـنواره اي شـهيد غني پور درصدد 

ايجاد يك فضاي سـالم است. آيا تكيه ها و اساس فكري 

اين جريان نمي تواند راهگشا باشد.

ــت و بايد مسئوالن  ــترده اي اس تا حدي چرا. اما كار، كار گس

ــردمداران ادبيات در اين راه قدم بگذارند. جايزة غني پور يك  و س

راه و جريان سالم و بي شائبه است كه در آن افرادي با انگيزه هاي 

ــت قدم به عرصة فعاليت فرهنگي گذاشته اند. اين جشنواره  درس

ــخصات داستاني  بخش هاي مختلفي دارد، از  نظر ويژگي ها و مش

ــار بحمدهللا بد نبودند يعني كمتر تحريف و موهومات در آن ها  آث

ــتاني وجود  ــكل كلي در آثار داس ــدا كرده بود؛ اما يك مش راه پي

ــنده ها تالش داشتند  ــياري از نويس ــت و آن اين بود كه بس داش

اداي برخي نويسنده هاي داخلي و خارجي را كه مورد پسندشان 
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ــاب گاهي اوقات داستاني را ارائه  بود دربياورند. روي همين حس

مي دادند كه با واقعيت هاي جنگ و مسائل تاريخي فاصله داشت؛ 

ــته  ــد گفت اين ها اصًال ربطي به جنگ ما نداش طوري كه مي ش

ــت. گاهي برخي از الفاظ به چشم مي خورد كه اصًال شايستة  اس

ــاي ما نبود. اين موضوع ناظر به همان افراط و تفريط هايي  بچه ه

ــت كه بحث آن گذشت. اين موضوع گاه به جاهايي مي رسيد  اس

ــه الفاظ و معاني جنبة توهين آميز پيدا مي كرد. يعني ما الفاظ  ك

ــتيم و نويسنده آن را طوري شرح  يا حركاتي را از رزمنده ها داش

ــت چه  ــأن الت چال ميدان هاي تهران هم نيس مي داد كه در ش

برسد به آن انسان هاي مخلص و بي رياي ما كه از اين جور حركات 

و رفتارهاي غيراخالقي دور و بري بوده اند. اين ها انسان هاي خوب 

و مثال زدني به شمار مي رفتند. بخش داستان كودك، بخش رمان 

ــن در آن داور بوده ام،  ــتان آزاد و بخش دفاع مقدس كه م و داس

ــنواره حرف اول را مي زند  چون هدف ديني و انقالبي در اين جش

ــده، مي شود اميد  ــت و پاگير نش ــير تجمالت و ماديات دس و اس

زيادي به آن بست. اين جشنواره براي ادبيات دفاع مقدس مغتنم 

است. ما بايد به تقويت چنين جشنوارة سالمي بپردازيم و بتوانيم 

جشنواره هاي مشابة زيادي راه بيندازيم تا يك جريان سالم ايجاد 

ــده، منظورم  ــم. من وقتي مي گويم از اين ادبيات بد دفاع ش كني

ــت كه باعث رم دادن جوانان و نسل هاي تازة انقالب شده  اين اس

است.

ما قرار است كه اين فرهنگ را در توالي نسل ها جريان دهيم. 

اما با اين وضعيت جز ناكارآمدي طرفي برنمي بنديم. با اين حساب 

ــي از آن ناشي از بر ناآگاهي و بخشي هم از  فكر مي كنم كه بخش

روي غرض صورت گرفته است.

é شـما داور بخش دفـاع مقدس جايزة شـهيد غني پور 

بوده ايد و آثار ادبي اين يك سال را مورد مطالعه و داوري 

قرار داده ايد. نقطة ضعف و مشـكالت داسـتاني اين آثار 

چه  بوده اسـت؟ ارزيابي شـما در مجموع از داستان هاي 

داوري شده چيست؟

ــاظ كمي باال  ــار در اين زمينه به لح ــداد آث ــبختانه تع خوش

ــوند يا قرباني  ــود. اما به لحاظ ادبي نبايد فداي الفاظ ركيك ش ب

ــازي ها و قديس نمايي ها. به نظر من ادبيات گونه نويسي  مقبره س

ــهور گذشته است. نويسنده هايي كه كپي برداري  از روي آثار مش

ــوار كرده و قفلي بر قفل هاي پيشين مي زنند.  مي كنند كار را دش

ــده را حفظ بكنند،  ــه فضاي ذكر ش ــنده ها براي آن ك اين نويس

مجبورند به قول شهيد مرتضي مطهري «زهرماري» به آن اضافه 

كنند. يعني چاشني مسمومي به اثر وارد سازند و آن را از فضاي 

ــه كه با عنوان  ــدس دور كنند. بنابراين آن چ ــي و دفاع مق انقالب

رمان و قصه به خورد مردم مي دهند، حاشية جنگ دارد. ادبيات 

توليدي اين دسته حواشي جنگ دارد و اصل ماجرا حوادث پرت 

و پيش پا افتاده است.

é آقـاي بابايي! بالغ بر دو دهه از پايان جنگ ما گذشـته 

اسـت و عمـر ادبيات دفاع مقـدس ما تقريبـًا از آن هم 

بيش تر اسـت و با خود جنگ توليد شده؛ اما چرا پس از 

اين مدت بالنسـبه طوالني اين ادبيات شـكل و شمايلي 

درخور و شايسته پيدا نكرده است؟

ــت كه  ــترده و دامنه دار اس ادبيات يك موضوع و فرآيند گس

ــائل و معضالت مربوط به خودش است. اما  به طور كلي داراي مس

ــتان بلند و رمان است كه يك  ــما، داس به احتمال قوي منظور ش



جشنوارة غنی پور براي ادبيات 
دفاع مقـدس مغتنم است. ما 
بايد به تقويت چنين جشنوارة 
سالمي بپردازيم و بتوانيم 
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بيندازيم تا يك جريان سالم 
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مقدار بيشتر از ساير گونه ها و با واقعيت دفاع مقدس تفاوت دارد. 

اگر گونه هايي چون خاطره اعم از خودنوشت و ديگرنوشت، وصايا 

و زندگي نامة شهدا و رزمندگان را در نظر بگيريم، آن ها بيش تر به 

جنگ نزديك هستند و بيش تر منطبق بر واقعيت اند و همان طور 

كه مي بينيم آن ها بيش تر و نزديك تر از همة گونه هاي ديگر ادبي 

هستند. يعني در آن ها آن چه كه اتفاق افتاده است مطرح شده و 

هرچه گفته شده، همان چيزي است كه واقع شده است. ولي در 

رمان، داستان كوتاه و بلند و... دست  نويسنده و خالق اثر باز است 

و مي تواند از تخيل استفاده كند. بر اين اساس، يك سري دروغ ها 

ــود كه با ادبيات دفاع مقدس ما  ــائل ذهني وارد كار مي ش و مس

ــت. صادقانه بگويم كه امروزه  نمي خواند و وجه آفت ساز كارهاس

ــان خاطره و زندگي نامه هاي ما را  ــن اتفاق و حوادث دارد گريب اي

ــراز نگراني مي كنم.  ــياري از اين آثار اب ــرد. من واقعًا از بس مي گي

ــل هاي آينده چنين تحريف هايي را ببينند، چه  نمي دانم اگر نس

ــان مي دهند. اما به هر حال بايد خيلي مراقب آثار  ــي نش واكنش

ــيم؛ زيرا كمترين غرض و مرضي راه  و نوشته هاي اين حوزه باش

ــي  هدف و حقيقت را مي بندد. اميدوارم ما بتوانيم با آسيب شناس

ــنواره و جايزه  ــم و تنها به جش ــن كارها را پيش ببري ــت اي درس

محدود نشويم تا بتوانيم قدم هاي بلندي برداريم. احساس من در 

خاطرات ديگرنوشت اين است كه به جاي آن كه خاطرات شخص 

اول يعني آن كسي كه درگير واقعه بوده است نقل شود، بيش تر 

نظريات آن نفر دومي كه همان نويسنده است بر خاطرات تحميل 

ــود. خيلي ها با ادبيات يا اختصاصات اين افراد آشنا هستند  مي ش

ــت و اين  و مي دانند اين الفاظ و موضوعات متعلق به آن فرد نيس

ديالوگ نمي تواند به شخص گوينده تعلق داشته باشد اما در يك 

كتاب به عنوان خاطرات آقا يا خانم فالني ارائه مي شود. متأسفانه 

اين آفت هم در بخش خاطرات ما رسوخ كرده است.

é ما از ابتداي اين گفت وگو آسـيب ها و آسيب شناسي ها 

را مدنظر قرار داديم و كاسـتي ها و نواقص را شناسـايي 

كرديم. سـؤال اين اسـت كه چـه راهكارهايـي را براي 

بيرون شدن از وضعيت فعلي ادبيات دفاع مقدس توصيه 

مي كنيد؟ 

ــود براي اين  واقعًا من نمي دانم چه بگويم. نمي ش

ــراي افراد مانع  ــن كرد. ما نبايد ب ــه مميزي تعيي عرص

ــت و مي تواند از  ــتش باز اس ــاد كنيم. هركس دس ايج

دريچة خودش به اين عرصه نگاه كند. ممكن است يك 

نفر در گوشه اي رزمنده اي را پيدا كند و چيزهايي از او 

ــار آن  ــت و دروغ را به هم بياميزد و به انتش گرفته راس

اقدام كند. اين موضوعات در هر حال فرمايشي نيستند. 

ولي بايد از كساني كه دلسوختة اين كارند و در جنگ 

ــته اند، استفادة بيش تري كرد.  هم دستي بر آتش داش

ــان بيش تر  ــاس تكليف ش خود اين افراد هم بايد احس

باشد تا بتوانند با حساسيت و با ارائة آثار خوب به نوعي 

ــو آن آفت ها را  ــر را معرفي كنند و از اين طريق جل ــات مؤث ادبي

ــار  ــه جاي تاختن به آثار بد، آثار خوب را انتش ــد. ما بايد ب بگيرن

بدهيم و براي مخاطب آن قدر احترام قائل شويم كه تميز سره از 

ناسره را به دست او بسپاريم. ما بايد توان معامله، مقابله و رقابت 

ــته باشيم. نمي توانيم جلو فكر كردن يا ديدگاه افراد مختلف  داش

را بگيريم و سد و مانع برايشان بيافرينيم. خود به خود با ارائه آثار 

ناب و با ارزش اعتبار كاالي قلب و جعلي پايين مي آيد و منجر به 
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اين مي شود كه خواننده آن را پس بزند و خود را از جذابيت هاي 

كاذب اثر رها كند. اين وظيفه به بازماندگان اصيل جنگ بيش تر 

برمي گردد و بيش تر بر دوش آن ها سنگيني مي كند تا نسل جوان 

و نوپا.

é شـما به دلسـوخته هاي اين وادي و بازماندگان جنگ 

اشـاره كرديـد. خوب اسـت از اين روزنـه و دريچه وارد 

شخصيت آقاي غني پور شويم كه از دلسوختگان 

ايـن وادي بـود و ايـن كار بـا تكيه بر مسـجد 

جواداالئمه پا گرفت و سـپس رشـد و نمو پيدا 

كرد و تا امروز هم با قدرت و قوت ادامه داشـته 

است. دربارة اهميت اين جريان ادبي ـ مذهبي 

توضيح دهيد؟

ــان وارسته بود و من  ــهيد غني پور يك انس بله، ش

افتخار دارم كه از بچه محل هاي قديم مسجد جواداالئمه 

بودم و به نقش گسترده و درخشان مسجدمان مي بالم؛ 

ــتان و رمان شدند و  چون بچه هاي ما وارد عرصة داس

ــتند به عرصه اي پا بگذارند كه قشر روشنفكر در  توانس

ــترده اي ايجاد كرده بود. به نظر من اين  آن پايگاه گس

ــائل ارتباط مستقيم با هدايت كنندگان يا رهبران يك جريان  مس

دارد. هميشه چنين افرادي باعث مي شوند كه چنين اتفاق هايي 

بيفتد. در مسجد خودمان هم آقاي فردي به عنوان هدايت كننده 

ــار افراد مختلف مثل خود  ــت به چنين اقداماتي زد و در كن دس

شهيد غني پور باعث ايجاد چنين تشكيالتي مي شد. وقتي هم كه 

ــجد باشد، تفكرات شان هم با خاستگاه  خاستگاه يك جريان مس

ــت. روي اين حساب، مي بينيم آثاري هم كه اين ها  مسجدي اس

ــت. محسن  ــده اس توليد مي كنند از اين حال و هوا برخوردار ش

ــده است در آن ابتداي  مخملباف هم كه امروز از اين فضا دور ش

ــي و آئيني ديده  ــگ و بوي تفكرات دين ــته هايش رن كار در نوش

مي شد. اما به مرور و با فاصله  گرفتنش از اين جو راهش جدا شد. 

چون خاستگاه اين گروه خاستگاه مقدسي بود، بنابراين بسياري 

از افرد و جوانان جذب اين گروه شدند و با قرآن و احاديث و سيرة 

ائمة اطهار انس و الفت گرفتند و صبغه ديني خودشان را تقويت 

ــهيد غني پور روزشمار ايامي  ــد كه ش كردند. همين هم باعث ش

ــن در يكي از كتاب هاي  ــد؛ م ــت، بنويس را كه در جنگ بوده اس

جشنوارة غني پور همين موضوع را در قالب يك مقاله ارائه كردم 

و در مورد نقش اين دست نوشته ها و يادداشت ها سخن گفتم كه 

اين ها در واقع تاريخ شفاهي جنگ ۸ سالة ما محسوب مي شوند. 

ــتاوردهاي ما هستند و  زيرا اين ها ناب ترين و بكرترين آثار و دس

شيشه خورده اي ندارند و همين واقعه را طرح كرده اند. مثًال شهيد 

ــن در آن مقاله هم  ــرات والفجر ۸ خودـ  كه م ــور در خاط غني پ

ــت.  ــد: «االن ۴ صبح اس آورده ام ـ در ۲۵ بهمن ۱۳۶۴ مي نويس

ــاعت ۷ صبح اين كار را  ــغول رفتن به خط مقدم هستيم. س مش

ــت. االن ما داريم پاتك دشمن را  ــاعت ۱۰ صبح اس مي كنيم. س

دفع مي كنيم» و همين طور با دقت همة حوادث را طرح و اعالم 

ــت. اين كار يك مادة اوليه  ــتند و مو به مو آورده اس كرده و مس

ــت كه مي تواند دستماية نويسنده ها و رمان نويسان  و ابتدايي اس

ــدد ذهن خالق  ــه از دل آن واقعه، به م ــرار بگيرد ك ــوب ما ق خ

ــگ وام بگيرند و  ــق كنند و از اين فرهن ــان ماجرا خل و مبتكرش

دين شان را به آن ادا كنند.

é البته اسناد آرشيوي و وصايا و نوشته هايي از اين دست 



شهيد غني پور يك انسان 
وارسته بود و من افتخار دارم 

كه از بچه محل هاي قديم 
مسجد جواداالئمه بودم و به 

نقش گسترده و درخشان 
مسجدمان مي بالم

ممسجد جواداالئمه بودم و بهوواداالئمه بودم و به
ررده و درخشان  رنقش گسترده و درخشانش ش

مسجدمان مي بالم
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تاكنون به خوبي مورد استفاده نويسنده هاي ما قرار نگرفته 

اسـت. از طرف ديگر، اسناد چندان در اختيار افراد قرار 

نمي گيرند. به نظر شما چرا اين وضعيت براي ادبيات دفاع 

مقدس و اسـناد آن كه مهمترين مادة خام كار محسـوب 

مي شـود، ايجاد شده است؟ آيا اساسًا نويسنده هاي ما از 

آن فضا عبور كرده اند و ديگر به آن ها احتياج ندارند؟

بله، سؤال مهمي است. البته دسترسي به اسناد سخت است و 

تنها بعضي ها كه با مراكز با واسطه يا بي واسطه در ارتباط هستند، 

ــتفاده مي كنند.  ــناد اس ــي به آن را دارند و از آن اس حق دسترس

ــان  ــت دارند از اين آثار بهره ببرند اما دست ش بعضي ها هم دوس

به اين ها نمي رسد و به دليل محدوديت ها يا تنگ نظري هايي كه 

وجود دارد، افرادي هنوز فكر مي كنند اين اسناد سري و محرمانه 

هستند. بايد اين فكر رايج شود كه امروز اين اسناد جز يك سند 

ــتند. بعضي ها هم ممكن است به خودشان زحمت  معمولي نيس

ــتفاده از اين اسناد را ندهند و براساس ذهنيات خلق اثر كنند  اس

و يا از صحبت هاي ديگران استفاده كرده و به حرف هاي شفاهي 

ــد كار كنند. ما در مواردي  ــتناد دهند و تولي يك نفر ارجاع و اس

ــود اما در برخي از جزئيات افرادي  ديده ايم كه كاري توليد مي ش

«ان قولت» مي آورند و اشاره مي كنند مطلبي را كه فالن كس در 

فالن كتاب يا اثر گفته است، واقعيت ندارد. من آن جا بودم و اين 

ــن تناقض ها به خاطر همين داليلي كه ذكر  اتفاق نيفتاده بود. اي

كردم، پيش مي آيد و كار را دشوار مي كند.

é با وجود چنين بازار آشـفته اي، نقش جشـنواره تا چه 

ميزان است؟ آيا جشنوارة شهيد غني پور مي تواند به اين 

اوضاع سروسامان دهد؟

ــد. بايد مجموعه اي از  ــنوارة غني پور به تنهايي نمي توان جش

ــرار بگيرند تا اين  ــتا ق ــند و در يك راس نهادها با يك هدف باش

ــازي نشان دهد.  ــازي و جريان س جايزه اثر واقعي اش را در الگوس

ــنواره ها در اصل در حد و حدود تشويق توليد آثار خوب  اين جش

مي توانند مؤثر باشند و نه بيش تر. بعضي از اين جشنواره ها اصًال 

ــهيد غني پور اين  ــن كار را ندارند. مثًال جايزة ش ــدرت انجام اي ق

ــته و با تيراژ  ــكان را ندارد كه آثار برگزيده اش را به طور شايس ام

زياد در جامعه توزيع كند و تبليغات بسياري انجام دهد. بنابراين 

ــنواره يك دلگرمي  ناگزير بايد به اين حد دل خوش كرد كه جش

ــت كه كارش ديده مي شود و مورد  براي نويسندة زحمتكش اس

اعتنا و توجه قرار مي گيرد و مي تواند براي نويسنده اش يك خسته 

نباشيد به حساب آيد.

é يعني به نظر شما جشنواره ويترين آثار ادبي است؟

ــود كاري را از آن  ــرايط فعلي بله، بيش تر از اين نمي ش در ش

ــروع دارد و با اختتاميه آن  ــنواره يك ش ــت. زيرا جش انتظار داش

ــد. در همه جا هم  ــال بع ــود و خداحافظ تا س هم كار تمام مي ش

همين طور است. جشنوارة غني پور كه خرجي ندارد. در جشنوارة 

فجر هم كه ميلياردها خرج مي شود، تحولي اتفاق نمي افتد. يعني 

نه در سينماي دفاع مقدس و نه در سينماي اجتماعي ما تأثيري 

ــورد توجه قرار  ــذارد و بالعكس گاهي فيلم هاي مبتذل م نمي گ

ــنواره ها در حد افتتاحيه و اختتاميه  مي گيرد. بنابراين غالب جش

است.

é برگرديم به مسـائل و مشكالت داوري. شما در ارتباط 

با شـيوة داوري بخش داسـتان دفاع مقدس چه مسائلي 

را پيش رو داشـتيد؟ و تا چـه انـدازه از فرم هاي داوري 
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اسـتفاده مي كرديد؟ چه مسـائلي كار داوري را سخت تر 

مي كرد؟

من بيش تر با آثار ارتباط داشتم و با ساير داوران زياد مرتبط 

ــودم. همة كتاب هايي را كه در اختيارم گرفت، خواندم و بر آن  نب

ــاس، نظرياتم را ارائه و اعمال كردم. ممكن است نظر دوستان  اس

كامًال ضد من بوده باشد. به هرحال من بدين طريق عمل كردم.

é با اين حسـاب، اولويت شـما در داوري آثـار چه بوده 

است؟

ــت و  ــه و تأكيد بر واقع گرايي داش ــن بيش تر تكي اولويت م

ــن مهم بود و چون بخش اعظم  ــز از افراط و تفريط براي م پرهي

كارهايي كه به دست من رسيد زندگي نامة داستاني بود؛ بنابراين 

ــي كه كتاب راجع به او بود، براي من  ــخصيت پردازي آن كس ش

ــا در جنگ خودمان ديده  ــت. يعني همان گونه كه م اهميت داش

و شنيده بوديم.

é به عنوان آخرين سـؤال، به نظر شما نقطه قوت ادبيات 

دفاع مقدس ما كجاست؟ شما چه مسائلي را شاخصة اين 

ادبيات مي دانيد؟

ــي مي كنم، اولويت را به  چون خودم بيش تر كارهاي پژوهش

مستندنگاري مي دهم. يعني ما بايد تا وقتي كه اين افراد را داريم 

ــان  ــي باقي مانده، به لحاظ اطالعاتي تخليه ش و از رزمندگان كس

ــم. ما وظيفه داريم اين اطالعات را به عنوان خميرماية اولية  كني

ــش همه چيز در آورد،  ــود از دل ــات خودمان كه بعدها مي ش ادبي

ــاخصة ما بايد اين  ــم كنيم. بنابراين به نظر من ش توليد و تنظي

ــد كه نخست چنين اطالعاتي را استخراج كنيم و سپس آن  باش

را نشر و اشاعه دهيم.





ــم ده ــوارة  ــن ــش ج داوران  از  ــی  ــاع شــج مــهــدوی  مــحــمــد  بــا  ــو  ــت وگ ــف گ
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صبـح يـک روز زمسـتانی وارد اتـاق آقـای محمد 

مهدوی شجاعی در حوزة هنری شدم. او مشغول نوشتن 

ارزيابی اش از وضعيت داسـتان يک سالة اخير بود که در 

بين آثار داوری شده در جشنوارة شهيد غنی پور شرکت 

داشته و کار پايان يافته بود. در ضمن مصاحبه، بسياری 

از مطالب اين نوشته هم مورد اشاره قرار گرفت.

مهـدوی شـجاعی به ضـرورت ها و مسـائل مختلف 

با جزئيات اشـاره کرد که در ايـن مصاحبه خواهد آمد. 

در ضمن مسـائل و موارد داوری با تفصيل بررسـی شده 

طوری که به جرأت می شود گفت اين مسائل مورد تأييد 

تيم داوری رمان و داستان آزاد جشنوارة شهيد غنی پور 

و دو داور محتـرم ديگر آقايان احمـد بيگدلی و محمود 

محمود نورآباد است؛ چرا که با ايشان در بسياری نظرات 

و آرا هم فکری و نظرخواهی شده بود.

é آقـای مهدوی شـجاعی! در مورد نقـش و جايگاه 

جشنوارة شـهيد غنی پور در ميان جوايز مشابه توضيح 

دهيد؟ در اين سـال ها جشنواره هايی چون کتاب سال، 

جـالل، يوسـف و... در زمينة داستان نويسـی و مضامين 

دفـاع مقدس فعال هسـتند. جشـنوارة غنی پور در چه 

مرتبه ای قرار دارد؟

ــنوارة  ــک جش ــور ي ــهيد غنی پ ــنوارة ش ــن جش ــر م از نظ

ــابهی ندارد. چون ما خبری به دست  ــت و مش منحصر به فرد اس

ــجدی توانسته باشد در عرصة داستان کتاب سال  نداريم که مس

برگزار کند. بنابراين نمی شود غنی پور را همچون جشنواره های 

ديگر ديد. به عالوه اين جايزه به هيچ عنوان دولتی نيست؛ اگرچه 

ممکن است مسئوالن و دولت مردان در نقش حامی به آن کمک 

بکنند اما آن ها هيچ دخالتی در کار ما ندارند؛ يعنی نه خودشان 

ــين فردی با  ــازه را به خود می دهند و نه آقای اميرحس ــن اج اي

ــد در انتخاب يا  ــی موافق اند که مثًال بخواهن ــای دولت دخالت ه

ــنواره به  رأی داوران اعمال نظر کنند. از طرفی هم نگاه اين جش

ادبيات با بسياری از جشنواره ها متفاوت است. نگاه ما در شرايط 

ــهيد جعفر بگلو، شهيد  ــهيد غنی پور، ش فعلی هم همان نگاه ش

ــهيد عليرضا شاهی و شهيد کامران ملک شامران است  کيانی، ش

ــته اند. بنابراين ما  ــتی هم در داستان نويسی داش که از قضا دس

برای جشنوارة شهيد غنی پور ما به ازای خارجی نداريم.

در مورد جنبه های داستانی وضعيت چه طور است؟

ــائل  ــت و در مس بله، عرض  کردم که اين جايزه بی نظير اس

داوری هم بدون هيچ گونه حب و بغضی به کار می پردازد و تأکيد 

ــنوارة غنی پور بر دو  ــت. تأکيد ما در جش بر جنبه های ادبی اس

مسئله است: اوًال بايد آثار و کتب ارسالی با موضوعات و مضامين 

ادبيات انقالب اسالمی منطبق باشد؛ اين مهم ترين ديدگاه ما در 

بررسی آثار داستانی است. چون خاستگاه ما مبتنی بر انقالب و 

ظرفيت آن بوده است و بچه های ما در مسجد پرورده شده اند. از 

طرف ديگر هم اثر بايد متعهد باشد و بتواند از صبغه های آرمانی 

ــه از کار نيز اولويت  ــی بهره برداری کند. چرا که اين جنب و دين

ــن دو ويژگی را در کاری نبينيم، به  ــی دارد. بنابراين اگر اي باالي

ــد، از  ــه آن اثر از تکنيک های بااليی هم برخوردار باش فرض ک

ــتانی بر اين  ــت؛ چون نگاه ما به ادبيات داس نظر ما بی اعتبار اس

اساس و انطباق با آن تبيين می شود. اين مسئله مهم ترين وجه 
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ــنواره های ديگر است. به واقع در  ــنوارة غنی پور با جش تمايز جش

ــهيد غنی پور ساختار و برجستگی های ادبی بخشی  جشنوارة ش

ــت که اين  ــکيل می دهد اما بخش مهم تر اين اس از ماجرا را تش

ادبيات در خدمت چيست؟

é بـه نظر می رسـد شـما چون در دل ايـن مجموعه 

هسـتيد در داوری ها و اهميـت غنی پور اغراق می کنيد. 

فکـر نمی کنيـد نظـر بقيـه و سـاير مخاطبـان اين طور 

نباشد؟

ــگاه غنی پور در  ــم همه اذعان دارند که جاي من فکر می کن

بين جشنواره های مختلف ادبی باالست. اين را نبايد من بگويم 

ــال ها هيچ  ــون صحبت پيش آمد می گويم که در تمام س اما چ

ــبت به داوری آثار در اين جشنواره نبوده است  حب و بغضی نس

ــور نتايج اين داوری را قبول دارند  و تمامی داستان نويسان کش

ــال هايی که  ــة داوری می دانند. در س ــن نتيج و آن را معتبرتري

جشنوارة وزارت ارشاد برگزيده انتخاب نمی کرد، ما معتقد بوديم 

ــيم و کتاب تقديری هم باشد. به عالوة،  بايد برگزيده داشته باش

ــتگاه اصلی ما مسجد است و اين جشنواره به دنبال ادبيات  خاس

متعهد است. بنابراين اگر کاری اين ويژگی ها را داشته باشد، در 

ــه ای زندگی می کنيم که  ــة ما می گنجد؛ زيرا ما در جامع گردون

مردم آن مذهبی و متعهدانه رفتار می کنند.

é سؤال مشـخص من اين اسـت که به نظر می رسد 

الـزام به برگزيدن اثر در هـر دوره چندان معتبر به نظر 

نمی آيـد؛ چرا کـه گاه ممکن اسـت داوران به اين دليل 

به يک اثر متوسـط رضايت بدهند. آيا اين پايين آوردن 

معيارها و اصول علمی داوری نيست؟

سؤال خوبی مطرح کرديد. ببينيد! در يک مسابقة دو ميدانی 

ــته نشود ولی در هر  ــت هيچ رکوردی شکس جهانی و ممکن اس

ــتانی  ــوم داريم. نتيجة ادبيات داس ــال نتيجة اول و دوم و س ح

ــال مشخص را داوری  ــت. ما ادبيات و آثار آن س هم اين گونه اس

می کنيم نه ايده ها و معيارهای باالبلند خودمان را که شايد ديگر 

نوشته نشود. اين که ما می گوييم بايد برگزيده و تقديری داشته 

ــيم، انتخاب در بين خيرالموجودين آثار است. البته ممکن  باش

است ادبيات يک سال به نسبت سال های قبل 

ــد و حتی آثار برگزيده نسبت به  ضعيف تر باش

ــی درنهايت بايد کتاب  ــد ول قبل ضعيف تر باش

ــال باشد که در سطح ملی مطرح شود. االن  س

ــا برگزيده ادبی  ــت که م ــک پز ادبی اين اس ي

ــزة جالل هم راه يافته  ــم. اين امر در جاي نداري

ــال  ــت. در صورتی که بودند آثاری که امس اس

ــم در بخش  ــزة جالل ه ــتند در جاي می توانس

داستان کوتاه و هم در بخش داستان بلند کتاب 

ــدر کار را باال  ــوند. ما نمی خواهيم آن ق اول ش

بگيريم يا عرصه را تنگ کنيم که هيچ کس در 

آن نگنجد. بنابراين ما تنها جشنواره ای هستيم 

ــم و حتی در بخش  ــال داري که حتمًا کتاب س

ــات دفاع مقدس غير از رتبه های برگزيده،  ادبي

تقديری هم داشته ايم؛ چرا که آثار تأثيرگذاری 

ديده ايم که نويسنده برايشان بسيار زحمت کشيده است. حيف 

ــت چنين آثاری ديده نشود. جالب اين است که گاهی کتابی  اس

ــود در جشنوارة غنی پور محل توجه قرار  که هيچ جا ديده نمی ش

ــطح کار را نازل  ــت که س می گيرد. البته اين به معنای آن نيس

بگيريم بلکه بايد روی ارزش ها تأکيد کنيم.
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éآن چه که در جشنوارة غنی پور حائز اهميت است، 

پشتوانة مسـجد جواداالئمه (ع) اسـت. چه اتفاق هايی 

دسـت به دسـت هم داد تا اين مسـجد به جريان ادبی 

شناخته شده ای بدل شود؟

ــوزة  ــالب وارد ح ــد از انق ــه بع ــی ک ــن جاي ــد!  اولي ببيني

ــجد جواداالئمه بود و کتاب هايی هم به  داستان نويسی شد، مس

چاپ رسيد که پاية آن در مسجد بود و عنوان «بچه های 

ــت و سال های بعد توسط آقای فردی به  مسجد» داش

ــد. خودشان هم چند شماره ای  حوزة هنری منتقل ش

ــپردند.  ــپس کار را به ديگران س همکاری کردند و س

ــا و جوان هايی  ــد برای نوجوان ه ــن تريبونی ش بنابراي

ــتند. بعد از آن «  ــی و ادبی داش ــه گرايش های دين ک

سوره» گسترش پيدا کرد و گاهنامة داستان، گاهنامة 

ــعر و... را منتشر کرد. بنابراين بنيانی که در مسجد  ش

ــترش پيدا کرد و  ــده بود، گس ــته ش جواداالئمه گذاش

اولين جايی بود که به داستان نويسی انقالب پرداخت. 

ــتان ديگر به اين جريان پيوستند و  بعد از مدتی دوس

ــجد جواداالئمه نبود و حتی  اگرچه خاستگاه شان مس

ــت، با آن همکاری کردند؛  ــکل مسافت وجود داش مش

ــرو باباخانی و...  ــا کاتب، خس ــرادی چون محمدرض اف

جذب اين جريان شدند.

é در مـورد نقش اساسـی اين مسـجد هـم توضيح 

می دهيد؟

ــی که مسجد جواداالئمه داشته به قدری است که ثابت  نقش

کرد اگر يک مسجد از مديريت خوب و آدم های دلسوز برخوردار 

باشد، پتانسيلی به اندازة چندين فرهنگسرا دارد و می شود از اين 

ــتفاده کرد. البته يکی از مهم ترين  تجربه در جاهای ديگر هم اس

داليل رشد اين روند روحانی اين مسجد، مرحوم حجت االسالم 

ــای فرهنگی باز  ــت جوان ها را در کاره ــان دس مطلبی بود. ايش

ــجد  ــته و واقعًا به آن ها ميدان داده بود. هيئت امنای مس گذاش

هم به همين ترتيب به جوانان بها می دادند و مانع فعاليت آن ها 

نبودند. اين مسجد با سرماية اهالی محل در جنوب غرب تهران 

که منطقه ای محروم بود، ساخته شد و در دورة جنگ هم حدود 

۸۰ شهيد از اين مسجد داشتيم. بنابراين روحانی مسجد، هيئت 

ــجد، مرحوم آقای صابری با جوان ها بسيار  امنا و حتی خادم مس

ــانی هم مثل آقای فردی در رأس اين جريان  راه می آمدند. کس

ــان از سال های پيش از انقالب با داستان آشنا بودند  بودند. ايش

و آثار نويسندگان را می خواندند. پس از انقالب هم احساس شد 

که بچه های مذهبی بايد در عرصة ادب و هنر حضور پيدا کنند؛ 

ــنگر در دست اين ها نبود و روشنفکران با قوت بر  چرا که اين س

آن مسند تکيه داشتند. عالوه بر اين ها بايد از لطف خداوند هم 

که شامل اين مسجد شد، ياد کرد. اما من سؤال می کنم آيا امروز 

ــانی هستند که از سرمايه و عمر و جوانی شان برای بچه های  کس

مردم انرژی بگذارند و چنين کارهايی را سامان بدهند؟

é عالوه بر اين ها به نظر می رسـد کتابخانه هم نقش 

داشته است. رابطة مسجد با کتابخانه اش چگونه بود؟

ــم کتابخانة فعال  ــن فکر می کن ــت. م ــؤال خوبی اس بله، س

ــيار نقش آفرين بوده است. چندين هزار  ــجد جواداالئمه بس مس

ــت و تابستان ها خيلی ها به آن جا مراجعه می کردند و  عضو داش

درگير می شدند. آن زمان ها آن قدر امکانات باال نبود. تنها وسايل 

ارتباطی راديو و تلويزيون بود و کتاب. بنابراين اکثر اوقات بچه ها 

در مساجد می گذشت.
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معيارهای داوری ما بيشتر 
شامل طرح و ساختار، 

شخصيت پردازی، خالقيت و 
نوآوری، پرداخت داستانی، 

نثر و زبان ادبی، تناسب 
محتوا با مخاطب، موضوع 

و درونمايه با توجه به تفکر 
دينی و انقالبی است
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éآيا دبير جشـنواره در داوری ها اعمال نظر می کند؟ 

آيا شـما به عنوان داور بخش رمان و داستان آزاد از اين 

قبيل توصيه ها داشته ايد؟

به نظر من اين سؤال حذف شود بهتر است. من جواب شما 

ــم اما اصًال يک چنين اصولی در کارهای ما جايی ندارد  را می ده

ــتيم. تيم های داوری ما در هيچ  و ما کامًال از اين اتهام بری هس

ــؤوالن توصيه ای نداشتند و  ــاير مس ــوی دبير و س دوره ای از س

هيچ کس هم در کار آن ها اعمال نظر يا اعماد نفوذ نداشته است. 

کاری که واقعًا حق برگزيده شدن دارد البته با ديدگاه جشنواره 

به حق خود می رسد. ما از بيرون داور می گيريم و اصول خودمان 

را بهشان اعالم می کنيم و می گوييم برای ما تنها ساختار و فرم 

ــخصيت پردازی و  ــت اثری از لحاظ ش ــت و ممکن اس مهم نيس

ــد و همة عناصر داستان در آن  ــرايی بسيار خوب باش داستان س

بهترين شرايط را داشته باشند اما با اهداف جايزة شهيد غنی پور 

منطبق نباشد، بنابراين منظور نظر ما نيست.

é اسـاس معيارهای داوری شـما بر کار کارشناسـی 

داوران است يا از فرم های داوری بهره می گيريد؟

ــاختار،  ــرح و س ــامل ط ــتر ش ــا بيش ــای داوری م معياره

ــتانی، نثر و  ــخصيت پردازی، خالقيت و نوآوری، پرداخت داس ش

زبان ادبی، تناسب محتوا با مخاطب، موضوع و درونمايه با توجه 

به تفکر دينی و انقالبی است. اين موضوع در بخش های داستان 

ــت و ممکن است  کودک و دفاع مقدس هم به همين منوال اس

ــی دفاع مقدس يا مخاطب شناسی  در آن ها مثًال جنبه های ارزش

ارزش باالتری داشته باشد. در بخش داوری رمان و داستان آزاد 

ــيار مهم تر است. اين ها  هم، موضوع و محتوای دينی و آئينی بس

مالک های داوری ما را تشکيل می دهند؛ يعنی هم به ساختار اثر 

توجه می کنيم، هم به محتوا، درونمايه و مضمون اثر.

é تعـداد آثار مورد داوری در بخش رمان و داسـتان 

آزاد چه ميزان بوده اسـت؟ آيا روند رو به رشدی داشته 

است؟ به لحاظ کيفی چه طور؟

ــان در بخش مورد  ــتان و۹۰ رم ــدود ۱۳۰ مجموعه داس ح

داوری من قضاوت شد. به نظر من تعداد آثار آن قدر زياد بود که 

ــال مقايسه کنيم.  بتوانيم در مورد کيفيت آن ها بحث کنيم. س

ــال قبل هم داور بوده ام، بهتر می توانم اين مطلب  چومن من س

ــی بهتر بوده ايم  ــاختار و قوت ادب ــرض کنم که به لحاظ س را ع

ــر کرده ايم. رمان ها  ــدم جلوتر رفته ايم و آن را تکميل ت و يک ق

ــتانی بود؛ زيرا که داستان کوتاه خوب  بهتر از مجموعه های داس

سخت تراست.

ــتان  ــتان يک داس ــه در يک مجموعه داس ــت ک ممکن اس

تأثيرگذار و خواندنی داشتيم اما بقيه از لحاظ ادبی در آن سطح 

ــد؛ پس در مجموع رمان ها قوی تر بودند. حتی به نظر من  نبودن

ــتان کوتاه شروع کرده اند و  ــانی که از داس در تحليل نهايی کس

ــته اند، موفق تر بوده اند.  ــپس قدم به عرصة رمان نويسی گذاش س

ــای کم حجم افزايش پيدا کرده  ــت که رمان ه نکتة ديگر اين اس

ــئله ممکن است داليل زيادی داشته باشد؛  است. البته اين مس

ــد که شرايط اقتصادی چندان به  يکی از آن ها می تواند اين باش

ــندگان اجازة نوشتن رمان های چندين جلدی را نمی دهد  نويس

ــد  ــت حوصلة خوانندگان معاصر ما در آن حد نباش يا ممکن اس

ــتان يا رمان طوالنی  که بتوانند مدت مديدی را صرف يک داس

ــر گرفته از نظر  ــه نماند که حرف های من ب ــد. البته ناگفت بکنن
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ــد بيگدلی و هم  ــی من هم از آقای احم ــت. يعن تيم داوری اس

ــا بتوانم دقت  ــودی نورآباد نظر گرفته ام ت ــای محمد محم از آق

ــم و درواقع برآيندی از کل نظرات تيم را  ــته باش ــتری داش بيش

ارائه می دهم.

نکتة گفتنی ديگر اين است که در داستان و رمان ها مسائل 

ــی روز مطرح نشده است اما سياست زدگی در آن ها ديده  سياس

می شود. يک زمان هست که کسی تاريخ سياسی ايران يا تاريخ 

ــت در يک برهة خاص را مبنای نوشتن اثری قرار می دهد  سياس

ــت. يک وقت هم  ــه اين يک بخش ماجراس ک

ــرخوردگی و يأس از وضعيت  ــت که با س هس

ــب و  ــتانی را ترتي ــی داس ــی و اجتماع سياس

ــی ندارند  ــد و چون تريبون ــت می کنن پرداخ

ــخنرانی ای بگويند در  که آن را در مقاله يا س

داستان قرار می دهند. 

é برگرديم به سراغ ويژگی های آثار 

مورد داوری. ارزش مسائل اجتماعی در 

آن ها چه طور بوده است؟

ــن هم  ــه م ــت ک ــی اس ــة خوب ــه، نکت بل

می خواستم به آن اشاره کنم. در اين آثار به جنبه های اجتماعی 

ــده و  ــا خوب توجه ش ــه م ــای جامع ــات و درگيری ه و موضوع

ــنده ها خوب به آن روی آورده اند. اما نکته اين است که در  نويس

داستان های کوتاه ما شباهت ها بسيار زياد است. گويی که آن ها 

ــی کرده اند. تک داستان ها يا  ــت هم نوشته و رونويس از روی دس

ــت که از اين خصلت جدايند؛ مثًال کتاب  تک مجموعه هايی هس

ــرايط را ندارد و مجموعة  ــف عليخانی اين ش «عروس بيد» يوس

بدی هم نيست ولی بعضی مجموعه داستان ها انگار می خواهند 

مثل هم بنويسند يا مثل هم به ادبيات و آدم ها نگاه کنند.

ــتان ها تک داستان های خوب  افزون بر اين در مجموعه داس

ــود از مجموع کل اين آثار  ــود؛ طوری که می ش هم يافت می ش

يک مجموعة خوب درآورد. اين قوت مندی در يک داستان يا دو 

داستان در مجموعه ای را نمی شود به کل کتاب تعميم داد.

é در مورد اهميت و نقش نسل جوان در داستان های 

داوری شده صحبت کنيد. آيا آن ها نوآورتر نيستند؟

ــت. نسل جوان ما که  اتفاقًا همين طور اس

ــتان روی آورده اند، قوت ادبی بسياری  به داس

ــد و اين اميدی  ــان لحاظ کرده ان را در آثارش

پر ارزش به آيندة ادبيات داستانی ما می دهد. 

اما يک مشکل که در کار اين ها و سايرين هم 

ــم می خورد، اين است که بسياری از  به چش

رمان ها شروع جذابی نداشتند و نمی توانستند 

ــة کار ترغيب کنند. يعنی  مخاطب را به ادام

آن قدر نبود که خواننده بخواهد وقت بگذارد و 

درگير داستان و جهان داستانی شود. دليلش 

هم اين بود که برخی آثار اساسًا تعليق قوی ای نداشتند.

به عالوه بعضی از داستان ها در مرحلة طراحی ضعيف بودند 

ــه بعضی موقع ها ما نمی دانيم  ــتند؛ طوری ک و طرح خوبی نداش

ــيار مهمی  ــؤال بس ــتان را بخوانيم. اين س ــًا چرا بايد داس واقع

ــم اثری را بخوانم، ممکن  ــت. چون من خواننده که می خواه اس

ــفه  ــوم. من نيامدم معما حل کنم يا فلس ــت در کتاب گم ش اس

ــت که می گويند: ادبيات بيان مسائل پيچيده  بخوانم. معروف اس
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ــت. من نمی گويم ادبيات  ــاده ترين زبان ممکن اس هستی به س

ــتوانة فلسفی، اجتماعی و... داشته باشد؛ اتفاقًا برعکس  نبايد پش

ــنده بايد در همة اين زمينه ها مطالعه داشته باشد و تاريخ  نويس

ــود اين ما وارد  ــی بداند. اما با وج ــت و نمادشناس اديان، سياس

ــده ايم و نمی خواهيم مسائل فقهی يا پيچيده  ــفه نش عرصة فلس

را حل کنيم.

ــفانه در برخی از آثار اين موضوع برعکس است؛ يعنی  متأس

ــتی را به پيچيده ترين نحو  ــايل هس ــاده ترين مس می خواهند س

ــر مطالعاتی و فقر  ــه فق ــان کنند. اين هم ب بي

ــردد که خودش  ــازی طرف برمی گ مضمون س

ــت به چنين اقداماتی  ــيده و دس به چيزی نرس

می زند.

ــيار  ــی و زوايد بس ــی از آثار هم حواش بعض

ــد بخش هايی از اثر  ــتند، طوری که می ش داش

ــه دار شدن ماجرا از کتاب حذف  را بدون خدش

کرد.

é به نظر می رسـد شـما به عنوان يک 

داور سـخت گير و ارزياب کم انعطاف آثار 

را مو به مو وارسی کرده ايد؛ اينطور نيست؟

ــتان ها نگاه  ــک خواننده به اين داس ــد! من از منظر ي ببيني

ــر، پيش فرض و  ــری پارامت ــه به عنوان داور که يک س ــرده ام ن ک

ــم که اگر آن گونه نباشد، اثر را کنار  ــته باش پيش ذهن هايی داش

ــت. من در ابتدا به عنوان يک  بگذارم، نه، واقعًا اين طور نبوده اس

ــم؛ بعد از آن  ــتان به اثر نگاه می کن ــدة عالقه مند به داس خوانن

ــذاری می کنم. اين موضوع در ميان  به عنوان داور اثر را ارزش گ

ــما  ــا هم وجود دارد. اگر يک آدم در برخورد اول به دل ش آدم ه

ــت داريد او را ببينيد. خدا نکند که روی  ــيند، هميشه دوس بنش

ــتند. اگر  ــتان ها هم همين طور هس ــی بيفتد. داس بدمان به کس

ــتانی در شروع، ميانه و پايان نتواند شما را جذب کند، شما  داس

آن را کنار زده يا به چالش می کشيد. در داستان کوتاه می گويند 

ــد صفحة اول پر  ــت در رمان هم چن ــد صفحة اول مهم اس چن

ــت و خواننده را عالقه مند به داستان می کند يا باعث  اهميت اس

می شود مخاطب عطای خواندن را به لقايش ببخشد.

é در مـورد محتـوای آثـار ايـن 

دورة يک سـاله که مورد داوری بخش 

شـما بود، توضيح می دهيد؟ آيا آن ها 

با اهداف شـما در جشـنوارة غنی پور 

مطابـق بودند و از اين وجه قابل قبول 

محسوب می شدند؟

ــوارد زيادی هم  ــدی بله، اما در م تا ح

مسائلی وجود داشت که به لحاظ محتوايی 

با اکثر مردم ما و زندگی اجتماعی عادی ما 

ــت. انگار يک سری  ــيار داش فرق و فاصله بس

ــری ارتباط  ــندگان زندگی محفلی دارند و در يک س از اين نويس

محدود دانشجويی يا حوزه ای به طور خاص قرار دارند و اصًال در 

ميان مردم نيستند و چيزی به عنوان زندگی مردم در آن ها نمود 

ــدارد؛ همان طور که در تلويزيون ما نمود ندارد. يعنی تلويزيون  ن

ــای چند ده ميليونی را  ــيک و مبلمان ه ما خانه های بزرگ و ش

ــوند. خب  ــش می دهد که کمتر در زندگی ماها ديده می ش نماي

آن ها از آن سوی بام افتاده اند و اين ها از اين سوی بام.
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é اخيـرًا عـده ای بـه عرفان بازی ها و انديشـه های 

ماورايـی که عمق و غنايی هم نـدارد روی آورده اند. آيا 

شما با اين آثار سروکار پيدا کرده ايد؟

ــخصة  ــت. جالل آل احمد می گويد: مش ــه، همين طور اس بل

ــت، پناه بردن به عرفان های کاذب  ادبيات معاصر ما بدبينی اس

ــوب می شود باز ناشی از بدبينی  که خود نوعی مقاومت ما محس

ــت. يک بخش آثار ترويج عرفان های کاذب است و متأسفانه  اس

ــد.  ــم اثری با اين ويژگی ها برگزيده ش ــود جايزة جالل ه در خ

ــد، قدرتمند است اما  البته اين رمان که در اين جايزه انتخاب ش

با اين ديدگاه سروکار دارد. جهان حسی بعضی از نويسندگان نه 

ــی پديد می آورد. می گويند تفاوت  آگاهی دهنده است و نه حس

داستان با زندگی اين است که داستان ها از زندگی وام می گيرند 

ــان بدهند. ما يک زندگی حقيقی داريم  تا زندگی حقيقی را نش

ــک زندگی واقعی. در زندگی واقعی ما فقط خودمان را خوب  و ي

می شناسيم و ممکن است برادرمان، همسرمان و... را خوب درک 

نکنيم. معجزة نويسنده برمال کردن درون ها است. بنابراين وقتی 

ما داستان می خوانيم، می خواهيم زندگی برتری را تجربه کنيم 

ــت. به قول فاستر: داستان به عالوه منهای  که زندگی واقعی نيس

ــت. يعنی هميشه چيزی را اضافه يا کم می کند از واقعيت  x اس

يا موقعيت و زمان.

é شما مشـغول نوشـتن اثری در مورد داستان های 

دفاع مقدسی هسـتيد که به خيلی از آن ها اعتراض هم 

می کنيد. دليل آن چيست؟

ــه در آن ها به  ــرا بعضی از کتاب ها ک ــن واقعًا نمی دانم چ م

ارزش های مسلم دفاع مقدس توهين شده است، مجوز می گيرند. 

بعد از جشنواره قصد دارم تک تک اين آثار را بررسی کنم تا اين 

ــنده که  ــود. ما اجازه نداريم به عنوان يک نويس موضوع معلوم ش

شايد سهمی هم در آن واقعه نداشته ايم، پرافتخارترين جنگ مان 

ــت نداده ايم، به چالش و افترا  را که هيچ چيزی هم در آن از دس

بکشيم.

é بـه نظر شـما اهميت مـادی جوايز چقدر اسـت و 

آيا جايزة غنی پور بديـن لحاظ نبايد پررنگ تر و فعال تر 

شود؟

به نظر من، نويسنده از عمر و جانش مايه می گذارد و سرماية 

پولی و مادی در برابر آن ارزشی ندارد. جشنوارة غنی پور هم که 

ــتر نمی دهد، نمی تواند دردی را از نويسنده  ــکه ای بيش چند س

ــاز  ــد، باز چندان کارس ــکه هم باش درمان کند. حتی اگر ۵۰ س

ــود به راحتی با فوتباليست ها يا سينماگران  نيست. اين را می ش

ــه کرد. بنابراين بحث اصًال مادی نيست و به همين دليل  مقايس

ــا و ارزش های ديگری  ــر آرمان ه ــرمايه گذاری غنی پور ب هم س

ــتوار است که به اسم شهيد در مسجد برگزار می شود و ماية  اس

ــت برادر يا پدر شهيد  ــد که از دس ــندگانی خواهد ش فخر نويس

ــد و خيلی ها هم آن را بزرگ ترين افتخار زندگی  جايزه می گيرن

ادبی شان دانسته اند.
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جالل آل احمد می گويد: 
مشخصة ادبيات معاصر ما 
بدبيـنی است، پناه بردن به 
عـرفان های کاذب که خود نوعی 
مقاومت محسوب می شود باز 
ناشی از بدبينی است
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مدت ها بود دنبالش می گشتم. اما ماه ما پشت ابر گرفتاری ها 

ــکل. می گويم «ماه ما» و بی ربط  ــان بود و فرصت ديدار مش پنه

ــتان وقتی پشت سرش غيبت او را می کنند،  هم نمی گويم. دوس

ــت، اما مثل بچه ها  ــت. البته بچه نيس می گويند. بچة ماهی اس

ــت. يکرنگ و باصفاس

ــی آورم. در اوج گرفتاری. وقتی که دارد با  باالخره گيرش م

ناشر آخرين کارش «آمده ام سالم کنم» چانه می زند تا اسم کتاب 

را عوض کند. اصًال تغيير نکرده است. درست مثل 

ــوخی کارش را پيش می برد.  ــم با خنده و ش قدي

ــود و نام کتاب  صبر می کنم. باالخره موفق می ش

ــايد!». را تغيير می دهد. «ـ آمده ام؟ ـ ش

ــت. به  ــحال اس ــروزی اش خيلی خوش از پي

ــازه متوجة حضور من  ــم برمی گردد. انگار ت طرف

ــتش را دراز می کند  ــدان دس ــت. خن ــده اس ش

ــه اگر من هم  ــارد. می دانم ک ــتم را می فش و دس

لبخند بزنم، کار تمام است و از دستم می گريزد. 

بدون مقدمه صفحة پر از سؤالی را که از قبل آماده 

کرده ام، جلو رويش می گذارم. متعجب به ورقه نگاه می کند و در 

سؤاالت عميق می شود. لبخند در گوشه ای از چهره اش گم شده 

است. با دست اشاره می کنم بنشيند. ضبط را درمی آورم و آماده 

می کنم. برای شروع از او می پرسم: «نويسندگی را از کجا شروع 

ــرانجام سکوت را می شکند: کردی؟» به فکر فرو می رود. ولی س

ــد. ــروع ش «همه چيز از يک قصه ش

ــودم. نگهباِن در  ــتان بود. هوا گرم بود و خيس عرق ب تابس

ــط بود گفت:  ــوی خ ــی که آن س ــی را گرفت و به آن کس تلفن

ــرکی قصه ای آورده برای چاپ.» «پس

ــش باندپيچی بود، آمد از  ــی که نمی دانم چرا گوش بعد کس

ــتقيم می آمد طرف من. نمی دانم از کجا فهميد  پله ها پايين. مس

ــت: ــه آوردم. گف ــن قص م

ــه آوردی؟!» ــو قص «ت

ــر می آيم جوابش را بگيرم. و من  ــد گفت که هفتة ديگ و بع

هفتة بعد که آمدم آن جا قصة ديگری همراهم بود به نام «مادر.» 

ــادرش می ميرد و  ــری بود که م ماجرای پس

ــود و.... نگهبان تلفنی را گرفت.  تنها می ش

ــش باندپيچی بود،  ــه گوش همان مردی ک

ــا پايين. گفت قصه ام که نامش  آمد از پله ه

«ماجرای آن دو نمره» بود، چاپ می شود و 

قصة بعدی مرا گرفت و گفت هفتة بعد برای 

جوابش بروم. هفتة بعد يک قصة ديگر بردم 

و او گفت که بروم باال. از پله ها رفتيم باال. از 

راهروی شيشه ای گذشتيم و يک راست مرا 

برد تحريريه. همان جا بود که اميرخان آدرس 

ــه قصه ای را داد که توی يک مسجد بود. آن طرف ها را بلد  جلس

ــی که گوشش باندپيچی بود (و فهميدم  نبودم قرار شد آن کس

ــتد و من بروم آنجا  ــمش احمد است) در ميدان آزادی بايس اس

ــه ای که در خيابان جی بود. رفتيم. جلسة  و از آنجا برويم جلس

ــد چيزی بخوانم. جلسة بعد عوضش دو تا قصه خواندم.  اول نش

ــه نوبت يکی بود و من اگر قصه داشتم، نوبت هر کسی  هر جلس

ــد، قصه ام را می خواندم. کم کم صدای بقيه  ــت باش که می خواس

ــت درمی آمد که نوبت پس چی می شود. گوشم بدهکار اين  داش



ويژة انتخاب كتاب سـال

۷۲

حرف ها نبود. چون نه تابستان بلد بودم و نه زمستان. زير بارش 

ــدان امام خمينی و گاهی چهارراه  ــرف و باران پای پياده از مي ب

ــمه تا خيابان جی گز می کردم تا يک قصه بخوانم. حق  سرچش

ــان همان دور و  خودم می ديدم بخوانم چون اکثر بچه ها خانه ش

ــهر. ــجد بود و خانة ما آن طرف ش بر مس

ــان مکافات. موتوردار  ــود و باز هفته بعد هم ــک عمر راه ب ي

ــرداد و بيژن و  ــدم تا متولی و مه ــدم، ديگر کوتاه می آم ــه ش ک

حسينی و قليچ هم قصه ای بخوانند و يا ناصری و نادری که آن 

ــتباه می گرفتم شان. مدتی گذشت تا فهميدم کی به کی  اوايل اش

است. آن که ابتدای جلسه قرآن می خواند و می نوشت هفته بعد 

ــی دم می کرد ناصری بود و آن که  ــی قصه  بخواند و چاي چه کس

معلمی می کرد و جلوی شاگردانش که در حياط مسجد بودند با 

ديگران شوخی نمی کرد و جدی بود و به ديگران هی نمی گفت 

ــوری بود که قصه ای  ــه اين ط علی قنبر، نادری بود. برنامة جلس

ــد. در انتها اميرخان مطالب  ــد و همه نظر می دادن خوانده می ش

ــوی ذوق طرف نخورد و ناراحت  ــع می کرد و جوری که ت را جم

ــی زد هم به ميخ. و در  ــود، يک جوری آرام آرام هم به نعل م نش

آخر می گفت که يک نويسنده نبايد تالش را فراموش کند و بايد 

عرق روح بريزد و روی اين جمله زياد تأکيد می کرد.

ــد، محکوم به  ــی که زحمت بکش ــن جمله که کس و روی اي

پيشرفت است و دلداری می داد. شايد پنجاه تا قصه خواندم و رد 

ــنيدم که تالش را نبايد فراموش کرد و.... ــد و پنجاه بار ش ش

ــروب تند رکاب  ــاد و خندان دم غ ــرکی ش ــور کنيد پس تص

می زند و به سمت انتهای خيابان می رود و شب از انتهای همان 

ــت های آويزان تر و  خيابان برمی گردد با لب و لوچة آويزان و دس

ــر از کتاب. برای خواندن. يادم  ــردن کج با خورجينی کتاب. پ گ

ــود ولی هر که  ــت بام کی ب ــئول کتابخانه روی پش نمی آيد مس

ــام اين همه کتاب  ــه زحمت نمی انداخت که ن ــود خودش را ب ب

ــنبه بعد که برمی گردانم، دوباره پاک کند. هر  را بنويسد و دوش

ــت حداکثر دو سه تا کتاب ببرد. سفت و سخت  کسی حق داش

هم می گرفتند زياد کسی نبرد. مرا زيرسبيلی رد می کردند و گير 

ــنبه ها بود. نماز که تمام می شد از پله ها  نمی دادند. جلسه دوش

ــجد اتاقکی کوچک بود و پر از  ــت بام مس ما رفتيم باال. روی پش

ــتان ها اتاقک سرد بود و تابستان ها گرم. آن قدر گرم  کتاب. زمس

که مجبور بوديم بياييم بيرون روی پشت بام در هوای آزاد قصه 

ــم. محلة جی نزديک فرودگاه بود و هرچند دقيقه يک بار  بخواني

ــرمان می گذشت و می رفت.  ــان از باالی س هواپيمايی جيغ کش

ــه ادامه پيدا می کرد. و در آخر جلسه  هواپيما که می رفت جلس

ــد و... و ليوان  ــرف کتاب و خبر جدي ــی بود و صحبت و ح چاي

ــبزرنگ در اين موقع می آمد وسط مجلس می نشست. هر که  س

ــرای خريد کتاب های  ــت ب ــت پولی داخلش می گذاش می خواس

جديد. گاهی بچه ها موقع بلند شدن يا شلوغی جلسه از فرصت 

استفاده می کردند و يواشکی اسکناس تاشده ای را می گذاشتند 

ــيدند و می رفتند. ــان را می کش توی ليوان و راهش

و گاهی که می رفتند، برگشتن شان طول می کشيد و جلسه 

ــد. فرمانده نمی دانم کدام گردان بود که مال  سوت و کور می ش

ــجد که  ــنا بود و خبر می داد به بچه های مس آن محله بود يا آش

بياييد موقعش است. و مسجد خالی می شد و جلسة قصه خالی 

ــه چهار نفر بيشتر  ــورت و کور می شد. می ديدی س می شد و س

ــؤالت را می خواندند و می گفتند مثًال  ــتند. از چشم هايت س نيس

ــه خيلی خوش خنده بود (و اآلن  ــری ک حبيب يا قليچ يا آن پس

فاميلی اش يادم رفته)ديروز يا پريروز رفته اند جنوب. جلسه بود 
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محمدرضا کاتب در اين سال ها 
جوايز بسياری دريافت کرده است. 
در دومين دورة انتخاب کتاب دفاع 
مقدس، توسط بنياد حفظ آثار و 
ارزش هـای دفاع مقدس در سال 
۷۳، کتاب «فقط به زمين نگاه کن» 
او در رشتة داستان به عنوان اثر 
برتر انتخاب شد
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اما نه با شور هميشگی خودش يک ترس پنهان توی دل ها بود. 

ــد نبود. ديگر  ــه ای که خوانده می ش ــی به قص ديگر حواس کس

حواس کسی به کتابی که تازه ترجمه شده نبود. حواس ها همه 

ــه آيا همه باز همديگر را  ــه در اتاق بود که ببينند بعد از جلس ب

می بينند يا نه. آن ها که به جلسة قصه می آمدند ديگر برای قصه 

ــه باشد و ببينند خبری  نمی آمدند. برای اين می آمدند که جلس

از بچه ها هست يا نه کسی از آن 

ــه ای چيزی  ــمت ها آمده، نام س

آورده يا نه. در آن شرايط با آمدن 

به جلسه فقط ثابت می کردند که 

ــتند. دلواپس باقی بچه ها هس

بدون آن که کسی حرفی زده 

باشد، بدون آن که کسی کلمه ای 

جمله ای چيزی گفته باشد، ترس 

نامحسوسی کنار چراغ پيک نيکی 

وسط پتو، روی پشت بام مسجد با 

ما بود. چند هفته بعد که بچه ها 

می آمدند جلسه حاال جلسه بود. 

ــکال و عيب و  ــان می داد آدم قصه بخواند و بچه ها هزار تا اش ج

ايراد از تويش دربياورند و يا به قصه طنزت کلی بخندند طوری 

ــان بخورد به کانال کولری که کنار اتاق بود و می رفت  که کله ش

ــه عوض  ــن. گاهی بعد از حمله ای رنگ و بوی جلس ــه پايي طبق

ــد. حتمًا خبری در راه بود. و جنازه ای. من مال آن محله  می ش

نبودم و هی از اين و آن سؤال می کردم که قبًال طرف را ديده ام 

ــة قصه می آمده يا نه. يا توی جلس

ــتاده بود  ــا آدرس می دادند: «آن روز زير باران ؟ واس و بچه ه

داشت با اميری بحث می کرد، يادت آمد؟» و يا: «آن پسر قد بلنده 

که کتاب دستش گرفته بود و راه می رفت و می گفت هر کسی اين 

کتاب را نخوانده نصف عمرش بر فناست.»

ــش روی حجله مقابل مسجد نگاه می کردم که  و من به عکس

غير از آنجا کجاها ديده امش.

ــنا نبود. گاهی  گاهی قيافه ها آش

ــنا بود و گاهی خيلی آشنا. مثل  آش

ــد می زد به  ــس حبيب که لبخن عک

ــان. هيچ کس باور نمی کرد.  ناباوری م

ــد. توی  ــوت بودن ــات و مبه همه م

ــرف و آن طرف  ــجد اين ط حياط مس

می رفتند و گاهی جمله ای می گفتند 

ــاند  ــان را می رس که فقط ناباوری ش

ــر آخرين باری  و بس. و من توی فک

ــده بودم. توی  بودم که حبيب را دي

ــمت مسجد که حاال  کتابخانة آن س

متروک شده نشسته بود لب ميزی و 

حرف می زديم. فکر می کنم مسئول کتابخانه بود. چون هی بچه ها 

می آمدند سؤال می کردند. گاهی بعضی از سؤال ها فقط سؤال بود 

و بچه ها می خواستند با او حرفی زده باشند و ارتباط برقرار کرده 

باشند. فکر می کنم خودش هم می دانست برای چی اين سؤال ها 

را می کنند.

بچه های آن روز حاال بزرگ شده اند و رفته اند پی زندگی شان 

ــان را،  ــند. محله ش ــايد خيلی از چيزها را فراموش کرده باش و ش
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ــان را و حتی خود حبيب را. ولی فکر  ــان را، کتابخانه ش مسجدش

نمی کنم بتوانند يک لبخند را که يک جور خاصی هم بود، فراموش 

کنند. حبيب يک جور خاصی لبخند می زد که از همه چيزش بيشتر 

ــت بام مسجد  ــش که در کتابخانه پش ياد آدم می ماند. توی عکس

ــود. آدم بايد خيلی  ــت، تکه ای از آن لبخند ديده می ش هنوز هس

شانس داشته باشد که به دنبال يک لبخند به ياد کسی بيايد. اين 

ــت و کمال تأثير. شايد ارزش تأثير بيش از  کمال خوشبختی اس

خوشبختی باشد. چون من اول می خواستم 

ــم. نمی دانم چرا  فقط چند کلمه حرف بزن

وقتی شروع کردم از مسجد سردرآوردم و از 

ــی که هرچند گاهی تلخ بود ولی  آن روزهاي

ــا حس و حال بودند آن قدر  خوب بودند و ب

ــتند که هنوز که هنوز است، بعد  حس داش

ــير در آن چهارراه و  از سال ها که از آن مس

ــوم، حس می کنم باز  از آن خيابان رد می ش

ــت و توی خورجين موتور پر از  دوشنبه اس

ــده و يک قصة ناخوانده که  کتاب خوانده ش

هرطور شده بايد بخوانم. برای همين بود که 

می گويم همه چيز از يک قصه شروع شد؛ فقط يک قصه بود.»

ــاکت می شود و چيزی نمی گويد. من هم جرأت ندارم  بعد س

ــرة او هم بغض آلود  ــارد. چه چيزی بگويم. بغض گلويم را می فش

است. انگار به گذشته سفر کرده و منتظر است. منتظر است تا در 

باز شود و دوستانش دوباره تک تک بيايند و دور چراغ پيک نيکی 

روی پشت بام مسجد بنشينند و او آن قصه ناخوانده اش را بخواند 

و بچه ها هزار تا اشکال و عيب و ايراد از تويش دربياورند.

آهسته بلند می شوم و او را در همان حال و هوا تنها می گذارم. 

چون سؤاالت زيادی را از او نپرسيده ام. در پايان، يادداشت پشت 

جلد آخرين کتابش «دوشنبه های آبی ماه» را می آورم:

محمدرضا کاتب، متولد ۱۳۴۵، تهران.

کتاب های چاپ شده او تا پايان دهة ۶۰:

اولين قدم، شب چراغی در دست، منظره های بارانی، نگاه زرد 

ــی، بالهای زمينی، عبور از  ــما خال پاييز، ختم ارباب واال، جای ش

پيراهن، پری در آپگينه.

کتاب های چاپ شده دهة ۷۰:

ــت ها پشت  ــيح، دس ــايه مس همس

ــگاه کن، يک  ــه زمين ن ــردن، فقط ب گ

ــد  ــی باي ــزن، وقت ــنگ تر ب ــرف قش ح

ــل، آمده ام  اص ــای  فيروزه ه ــم،  می رفت

ــته  ــر نداش ــم، می خواهم س ــالم کن س

ــت کش های آبی من، ليونا،  ــم، دس باش

ــی، بعد از باز  ــای الغرمردن آفتابگردان ه

يازدهم، چراغ تراس خاموش است، چه 

ــم هايم آبی بود،  قشنگ می فهمی، چش

ماه حنجر و....

آخرين کتاب ها: رام کننده، آفتاب پرست نازنين، وقت تقصير، 

پستی، همين و ...

ــال ها جوايز بسياری دريافت کرده  محمدرضا کاتب در اين س

ــط بنياد  ــت. در دومين دورة انتخاب کتاب دفاع مقدس، توس اس

ــال ۷۳، کتاب «فقط به  حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در س

زمين نگاه کن» او در رشتة داستان به عنوان اثر برتر انتخاب شد.
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كتـــاب هايي كه در اين بخش نقد شده اند، 
برگزيدگان دوره هاي پيشين جشنواره هاي 
انتخاب كتاب شهيد حبيب غني پور هستند.



يادداشـــتی بر کــتاب «کاش يکـــــی قصه اش را مــــــی گفت!»، 

ــــا ــــي ــــاســــم ن ــــــوه ق ــــــک ـــــة ش ـــــت ـــــوش ن
ـــــــی عـــــــــلـــــــــيـــــــــرضـــــــــا مـــــــتـــــــول
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كتاب را كه به دست مي گيري، حس ناشناخته اي به سراغت 

ــه باز مي كني، آن  ــت. درش را ك ــة عطر اس مي آيد. انگاري شيش

ــناخته اي كه مي خواهي سر  ــود؛ بوي ناش ــناخته مي ش حس ناش

ــي روي جلو. اول ها هنوز با  ــاوري. ورق مي زني و م از راز آن دربي

فضاي قصه غريبه اي. كمي كه جلوتر مي روي، كتاب را مي بندي 

و چشم هايت را.

و فكر مي كني به قصه اي كه دارد جلو مي رود.

ــت گرفته اي. ياد  ــبيح هفتاد و دو دانه اي را به دس انگاري تس

تسبيح هايي مي افتي كه در وقت هاي فراغت، در جبهه ها، با خرج 

ــتة خرما ساخته مي شد. كار دست  ــنگ يا هس توپ، يا مرمي فش

ــت كه همة دانه ها يك اندازه باشند؛ بعضي درشت  بود. قالب نداش

بودند و بعضي كوچك. بعضي چاق و بعضي الغر. اما قشنگ بود. 

ــب بود. در درون اين تسبيح ها حسي وجود داشت كه هر  دلچس

كسي از آن سر درنمي آورد. بهترين سوغاتي مسافران جبهه هاي 

ــهرها بودند.  ــتاني كه در ش ــگ بود براي خانواده و براي دوس جن

بهترين سوغاتي براي بچه ها، براي نوجوان ها، حتي براي مادرها و 

پدرها، مادربزرگ ها و پدربزرگ ها.

«كاش يكي قصه اش را مي گفت!»، يكي از همان تسبيح هايي 

است كه يادگار زمانة جنگ است. با هستة خرما و خرج توپ و مرمي 

فشنگ ساخته نشده، با كلمه ساخته شده. با تصويرهايي از خانوادة 

منفجر شده، با حس هايي انساني، و نقاشي هايي از دوران تلخ جنگ. 

مي گويم نقاشي؛ چون نويسنده با زبردستي تابلويي ترسيم كرده كه 

تو را در هشتاد و هشت صفحه و چيزي حدود پانزده هزار كلمه به 

ــقانه مي برد. و همة اين عشق را به خواننده مي دهد تا  فضايي عاش

تصويري و حسي از نفرت را به كامش بريزد، نفرت از جنگ. نفرت 

از خودخواهي هايي كه به جنگ منتهي مي شود.

انگاري نويسنده، تصويرها و درونكاوي هاي يك خانواده را كه 

ــيده، دانه دانه  با انفجار اولين گلوله هاي توپ و خمپاره از هم پاش

ــا براي نوجوان امروزي يك  ــيده ت جمع كرده و به نخ ادبيات كش

سوغاتي از آن تاريخ نه چندان دور آورده باشد.

ــاد و دو بند، با  ــه اش را مي گفت!»، در هفت ــي قص «كاش يك

ــب،  ــنگ و دلچس ــاي كوچك و بزرگ، چاق و الغر؛ اما قش بنده

توانسته داستان نيمه بلندي را مثل يك تابلو نقاشي كند. تابلويي 

كه تماشايش كني و رنج مردمي را به خاطر بسپاري كه خودخواهي 

و نفرت و زورگويي او را لت و پار كرد؛ اما از هم نپاشيد. دليل هم 

داشت؛ مردمي كه عشق را مي شناسند از هم نمي پاشند. مردمي 

ــد. و مردمي كه آن  ــند، از بين نمي رون ــه دلواپس همديگر باش ك

ــه زنده اند. نويسنده، با  ــنگ را مي شناسند، هميش باالباالهاي قش

تبحر اين عشق و دلواپسي را به نمايش گذاشته و آن باالباالهاي 

قشنگ را.

ــروع  ــتان ش ــنده، ماجراي قصه را از زبان قهرمان داس نويس

مي كند: 

داد زدم كه: نه ننه جان نمي افتم، مواظبم!

اولين دانة تسبيح از همين جا شروع مي شود. آخرين دانه اش 

با اين: 

ـ واي اين باال چه قدر قشنگ است. چه رنگ هايي، چه 

برق هايي مامان... مثل قصر پري هاي دريايي...

نويسنده، اولين دانة تسبيح را به دست خواننده مي دهد. و با 

يك نشانه گذاري هنرمندانه، او را به دانة بعدي هدايت مي كند. و 

ــي. دانة اول اين سوي  همين طور پيش مي برد تا به دانة آخر برس

هستي است؛ زمين است با همة ويژگي هايش. و دانة آخر فراسوي 

زمين است با همة ويژگي هايش. اين سوي زمين همه چيز هست؛ 
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نفرت، جنگ، خودخواهي، رنج و بعد سير و سلوك است كه تو را 

به معصوميت و عشق مي رساند و از آن جا تا فراسوي زمين.

ــت. نويسنده با هر دانة تسبيحي كه خواننده را  همين طور اس

به جلو مي برد، او را آرام تر مي كند. درست مثل ذكر خداوند است. 

ــوند رمز و رازي دارند.  گويي اين اعدادي كه در ذكرها بيان مي ش

ــم نيا هم با يك ذكر هفتاد و دو دانه اي خواننده را به  و خانم قاس

آرامش مي رساند.

ــرك معلولي  ــتان پس «كاش يكي قصه اش را مي گفت!» داس

ــهر زندگي مي كرده و از بمباران ها جان سالم  است كه در خرمش

به در برده. و حاال با ننه جانش در يك مجتمع مسكوني مهاجران 

ــادر، خواهر و  ــواده اش: پدر، م ــي مي كند. تمام خان ــگ زندگ جن

ــد. و او از اين خانه بيرون نمي رود. روي  ــرادرش زير آوار مانده ان ب

چرخش مي نشيند و با خمير نان مجسمه درست مي كند. و گاهي 

چيزهايي مي نويسد. و البته در پاك كردن زرشك و سبزي هم به 

مادربزرگش كمك مي كند تا مادربزرگ آن ها را به سوپر فجر كه 

زير خانه شان است بدهد و دستمزدي بگيرد.

ــر مي كنم تنها  ــت دارد. من فك ــدد. خنديدن را دوس مي خن

كساني كه خنديدن را بلدند و خنديدن را دوست دارند، مي توانند 

عاشق شوند. چون قهرمان قصه هم كم كم عاشق مي شود. و يا به 

قول خودش؛ خاطرخواه: 

ـ آره خب، خاطرخواه شدم! خاطرخواه گيس گالبتون. 

دلـم مي خواهد بيايد پشـت پنجره و نگاهـم كند. وقتي 

نگاهم مي كند دلم يك جوري گرم مي شـود. انگشت هايم 

جان مي گيرند. مي توانم هزار تا گردنبند خميري درسـت 

كنم. مي توانم يك عالمه سبزي پاك شده بسته بندي كنم 

تا ننه جان راضي شود. مي فهمي آقا موشه! بگو ببينم تو تا 

حاال خاطرخواه شـدي؟ حتمًا نشدي كه اين جوري تنها و 

بي خيال ول مي گردي... .

هنر نويسنده در نمايش مهرباني، گاهي روح خواننده را پرت 

ــتي كه از نمايش اين  ــد به يك بركة پر از آب زالل. به راس مي كن

صحنه ها روح آدمي پاك مي شود.

مهري خانم خيلي خوشش آمد. نفهميدم چي شد كه 

دادمش به او. دسـتش را گذاشته بود روي سرم، داشت 

نازم مي كرد، مثل مادرم. يك دفعه دلم خواست گردنبند 

را بدهم به او. 

بـراي گيس گالبتون يكي بهترش را درسـت مي كنم. 

يك گردنبند قشنگ طاليي كه وقتي بيندازد به گردنش 

مثل شـاهزاده ها بشـود. حيف كه نمي توانـد خودش را 

ببيند و بفهمد كه چه قدر قشنگ است!

ــود، رنگ و بو و فضاي قصه  ــتان عاشق كه مي ش قهرمان داس

ــود و از اين  ــي براي قصه پنجره اي باز مي ش ــر مي كند. گوي تغيي

ــره نور مي تابد به زندگي! و مهرباني مي آيد. و ناگهان انگاري  پنج

ــود. نه كه تمام شود كه ديگر،  اين ها كه مي آيند، رنج تمام مي ش

رنج ها ديده نمي شوند. حس نمي شوند. 

آدم ها عوض مي شوند.

سوي ديگر قصه، فضاي سفر مادر و خواهر كوچولوي قهرمان 

قصه است كه دارند به آن باالباالها مي روند. چند دانه ازُمهره های 

تسبيح نويسنده مربوط به اين سفر است. مادر و دختر باال مي روند 



ويژة انتخاب كتاب سـال

۸۱

و باال و باالتر و مادر به دختر كوچكش كمك مي كند تا با فضاي 

اين زندگي نو آشنا شود: 

ـ نه مامان نمي توانم، مي ترسم، هول دارم.

ـ هول ندارد زهرا. بيا باال. بيا. فقط بخواه كه بيايي.

ـ مي خواهم، اما مي ترسم بيفتم.

ـ نمي افتي زهرا. ببين من دارم مي روم. من مي خواهم 

كه بروم باالتر. تو هم بخواه. ديگر وقتش اسـت. بايد برويم 

باالتر. هرچه برويم باالتر، قشنگ تر است. بيا دخترم. بيا. تو 

مي تواني، مي تواني. تا هرجا كه بخواهي مي تواني بيايي.

ــمان  ــافر بين زمين و آس ــبيح، خيال را مس دانه هاي اين تس

ــتان مي فهمد راه دلش را پيدا كرده است؛  مي كند. و قهرمان داس

حاال او مهرباني و عشق را مي شناسد و قصه نويس مي شود.

ــبيح، زهرا كوچولو به مادرش كه هر دو  و در آخرين دانة تس

ــتند، مي گويد: كاش يكي قصة ما را  ــافر آن باالباالها هس مس

مي گفت.

ــكوه قاسم نيا يكي از قصه هاي اين زندگي را  به نظرم خانم ش

گفته است. خوب هم گفته است.

دانه هاي تسبيح، خيال را 
مسافر بين زمين و آسمان 
مي كند. و قهرمان داستان 
مي فهمد راه دلش را پيدا 
كرده است؛ حاال او مهرباني 
و عشق را مي شناسد



حسينی)، زهرا  سيده  (خاطرات  «دا»  کتاب  به  نگاهی 
ـــم حــســيــنــی ـــظ ـــده اع ـــي نـــوشـــتـــة س
ـــــــــــــی اهللا ســـــلـــــيـــــمـــــی ـــــــــــــل ع
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ــال کتاب های  ــداری، تا به ح ــرات ادبيات پاي در بخش خاط

ــی  متعددی به قلم راويان خاطرات يا افرادی که آن ها را بازنويس

کرده اند، چاپ و منتشر شده که هريک از آن ها در جای خود قابل 

تأمل و نقد و بررسی است. در اين ميان، هستند کتاب هايی که از 

جهات مختلف ويژگی هايی گاه منحصر به فرد، البته تا زمان انتشار 

ــيده زهرا حسينی  خود، دارند. کتاب خاطرات «دا» (خاطرات س

ــينی) نمونه ای از اين نوع آثار است. اين  ــيده اعظم حس و قلم س

ــصت و سومين محصول دفتر ادبيات و هنر  کتاب که پانصد و ش

مقاومت حوزة هنری محسوب می شود، يکصد و هشتادمين کتاب 

در بخش خاطرات جنگ ايران و عراق اين دفتر (در زمان انتشار ـ 

اواخر تابستان ۱۳۸۷) است.

ماجراهای کتاب از شهر بصره در سال ۱۳۴۷ شروع می شود که 

در اين زمان راوی خاطرات ۵ ساله محسوب می شود. رويدادهايی 

ــط  ــتگيری پدر راوی توس ــه غيبت های پی درپی و دس مربوط ب

ــکيل  ــث عراق فصل های اولية کتاب را تش ــتخبارات حزب بع اس

ــهر خرمشهر اتفاق  می دهد و در ادامه عزيمت خانوادة راوی به ش

ــاله است، ماجرای جنگ تحميلی  می افتد و زمانی که وی ۱۷ س

ــراق عليه ايران به وقوع می پيوندد. بخش های اصلی کتاب دا به  ع

اين مقطع زمانی معطوف شده و تقريبًا ۷۰ درصد از حجم کتاب 

ــهر) اختصاص يافته  به اين موضوع (مقاومت ۳۴ روزه در خرمش

است. البته راوی تا ۲۰ مهر در خرمشهر حضور دارد که به خاطر 

ــود. در ادامه هم يکی دو  ــهر خارج می ش ــش از اين ش مجروحيت

ــهر بازمی گردد که به دليل جايگاه  ــار به بهانه های مختلف به ش ب

ــادر به ماندن در  ــش اصابت کرده، ق ــی که ترکش به بدن حساس

ــت. از ويژگی های اصلی اين کتاب، تلفيق روايت  ــهر نيس اين ش

داستانی با رويکرد خاطره است. البته خاطره می تواند بدون طرح 

ــد و صرفًا صحنه سازی کند. در  ــتانی و شخصيت پردازی باش داس

ــی می گيرند. يعنی  ــاب دا گاهی تصاوير از واژه ها و الفاظ پيش کت

طوری تصويرسازی می شود که تصويرسازی تقريبًا واقعی است و 

کمتر دخل و تصرفی در آن صورت گرفته است.

با اين حال، بخش اعظمی از جذابيت کتاب به چگونگی تأليف 

ــردن خاطرات و نثر  ــينی با مرتبط ک ــردد. اعظم حس آن بازمی گ

ــته فضای مورد نظر راوی را آن گونه که او  ــاده و پاکيزه توانس س

ــنده در اين کتاب با بهره گيری  ــف کرده، روايت کند. نويس توصي

ــزرگ و قابل توجهی را  ــتاری کار ب ــف نوش ــای مختل از تکنيک ه

ــورد می تواند در ماندگاری خاطرات ياد  ــت و اين م انجام داده اس

ــد، چون خيلی از اوقات خاطرات به دليل روايت  ــده مؤثر باش ش

ــب زيبايی و جذابيت خود را نشان نمی دهد. احتمال دارد  نامناس

موقع خواندن رويدادهای کتاب متوجة حضور نويسنده و تالش او 

ــويم که اين امر اتفاقًا نشان دهندة  در توصيف جزئيات حوادث نش

توانايی نويسنده است، چون هدف بازنمايی خاطرات راوی است و 

نقش نويسنده در اين ميان بيشتر به يک پردازشگر ادبی شباهت 

ــت و  دارد که وظيفة اصلی اش تقويت اليه های ادبی و فنی اثر اس

حق ندارد برخالف احساس مورد نظر راوی، حس ديگری را به اثر 

ــکل گيری اين کتاب، دو نفر (راوی  تحميل کند. البته چون در ش

ــهيم بوده اند، نمی توان به طور قاطع اعالم کرد که  و نويسنده) س

ــت،  ــدرت کار، از ناحية کدام يک از آن ها بوده اس نقاط ضعف و ق

اما به هرحال خاطرات آورده شده در اين کتاب، به گونه ای است 

ــم روايت مخاطب را کامًال تحت تأثير  ــه در آن هم پرداخت و ه ک

ــت.  ــن از ويژگی های اصلی و مثبت کتاب اس ــرار می دهد و اي ق
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ــختی می توان آن را از يک  ــت که به س نثر کتاب به گونه ای اس

ــخيص داد: «از سر و صدای ما دو سه تا مرد و  ــتانی تش نثر داس

ــايه از خانه هايشان بيرون آمدند. پرسيدم: خانوادة اين  زن همس

پيرمرد کجا هستند؟

ــون رفتند. هر کار کردند، اين پيرمرد حاضر  گفتند: همه ش

نشد باهاشون بره.

خدابيامرز می گفت؛ من از خونه ام نمی رم.

پرسيدم: کس ديگه ايی تو اين محله نيست؟

گفتند: چرا، هستند. اون طرف تر همه هستند.

گفتم: شماها هم بايد بريد. عراقی ها از سمت جادة کمربندی 

دارن می يان. يکی دو روز ديگه اين جا هم می ره زير آتيش.

ــر و ته کند و از کوچه بيرون بياييم،  ــين را س تا راننده، ماش

سر و کلة آدم های محله پيدا شد...» (ص ۴۵۴)

ــکل نهايی  ــت، اما ش ــا توجه به اين که قالب اثر خاطره اس ب

ــر دو در خلق نهايی  ــنده دارد که ه ــک راوی و يک نويس آن، ي

تأثيرگذارند. شايد در کشورهای ديگر خاطره تبديل به يک گونة 

ادبی شده باشد، اما در کشور ما هنوز برای نقد وبررسی آن قالب 

ــده است. بنابراين نقد آثار خلق شده در حوزة  خاصی تعريف نش

ادبيات داستانی به مراتب راحت تر است.

ــت خاطرات اين کتاب متأثر از روحيات  حس حاکم بر رواي

ــوًال از زبان و  ــی آن را از آثاری که معم ــت و اين ويژگ زنانه اس

ــود، متمايز  ــردان در حوزة ادبيات پايداری خلق می ش به قلم م

ــود و  ــد. نثر عاطفی و نگاهی که به ويژگی خانواده می ش می کن

ــتر جامعه به  ذکر جزئيات در اين گونه خاطرات باعث توجه بيش

ــود. با اين  ــش آن ها در تحوالت اجتماعی می ش ــر زنان و نق قش

ــا مردان محدود  ــه ب ــال، هنوز تعداد خاطرات زنان در مقايس ح

است.

در بخش اول کتاب با وجود آن که روايت صحنه ها خيلی کلی 

ــت، اما صحنه پردازی های داستانی وجود دارد که کشمکش  اس

الزم برای دنبال کردن ماجراها در مخاطب را ايجاد می کند.

ــه کامًال به راوی  ــم جزئی نگری ها ک ــه در بخش دوم ه البت

بازمی گردد حائز اهميت است. و همين جزئی نگری اين بخش را 

ــتان نزديک می کند. هر چند که طرح و توسعة داستانی  به داس

را کتاب ندارد، چرا که به هر حال خاطره است. سال های پايانی 

ــده است که البته اين  زندگی راوی هم باز به صورت کلی بيان ش

کلی گويی در دو بخش اول و آخر ضعف کار محسوب نمی شود؛ 

ــتقيم با موضوع  ــاب که ارتباط مس ــون در بخش هايی از کت چ

در بخش اول کتاب با 
وجود آن که روايت صحنه ها 
خيلی کلی است، اما 
صحنه پردازی های داستانی 
وجود دارد که کشمکش الزم 
برای دنبال کردن ماجراها در 
مخاطب را ايجاد می کند
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ــنده با استفاده از تکنيک روايت کلی،  دفاع مقدس ندارد، نويس

ــای مربوط به محدودة  ــات ماجراها می گذرد تا بخش ه از جزئي

ــود. در اين خصوص،  ــهر پر رنگ تر ش ــی مقاومت در خرمش زمان

هدف راوی و نويسنده، اختصاصًا آن دورانی است که برای تاريخ 

و مردم کشور ما يک ارزش و ويژگی محسوب می شود. بی گمان 

ــينی (راوی) نبوده است،  هدف از اين کار ثبت زندگی زهرا حس

ــه ثبت خاطرات دختری بوده که در جنگ و به ويژه روزهای  بلک

مقاومت در خرمشهر حضور داشته است.

ــياری از عناصر داستانی در نقل اين خاطره حس  وجود بس

ــت و البته معموًال افرادی  ــری را در آن افزايش داده اس باورپذي

که تجربة کاری را داشته باشند، می توانند اين حس باورپذيری 

ــازی های زمانی و مکانی، بيان  ــران ايجاد کنند. فضاس را در ديگ

ــنده وجود دارد، اين  ــی که بين راوی و نويس ــات و ارتباط جزئي

خاطرات را تا به اين حد باورپذير کرده است.

ــيع و نامحدود هيچ تعارضی  ذکر جزئيات حتی به صورت وس

با خاطره ندارد. خاطره ای خوب است که جزئيات را داشته باشد. 

ــت) تا به حال بيشترين نوع  دو نوع خاطره (خودنگار و ديگر نوش

ارائة کتاب های خاطره را تشکيل داده است. در نوع دوم که کتاب 

دا از آن جمله است، اين وظيفة نويسنده است که راوی را تخلية 

اطالعات کند و حتی در برخی از صحنه ها به راوی کمک کند تا 

خاطرات را به ياد بياورد. يک کتاب هم عرض به او بدهد تا مطالعه 

ــد و يا اين که اگر مکان يا زمان واقعه ای را به ياد نمی آورد، در  کن

اين مورد تحقيق کرده و آن امر را به او يادآوری کند.

چون به ياد آوردن خاطرات پس از سال ها کار دشواری است 

ــگر خاطره را تا حدودی  ــنده يا پردازش و اين موضوع کار نويس

مشکل می سازد.

ــد بر  ــاهدی باش ــوع، اين کتاب می تواند نمونه و ش در مجم

ــای زنان در عرصه های اجتماعی، صحنه های جنگ،  توانمندی ه

ــتقامت در برابر تجاوز بيگانگان و تحمل رنج بی شمار در اين  اس

راه و سرانجام خلق ادبيات پايداری که بی گمان نقش اساسی در 

به ثمر رساندن آن داشتند.

ــده  کتاب دا در ۸۱۲ صفحه، ۵ بخش و ۴۰ فصل تدوين ش

که به همراه بخش ضمائم (شامل ۴ گفت وگو با عبداهللا سعادت، 

ــد پرويزپور، زهره فرهادی و ايران خضراوی و ۴ نقل قول از  احم

ــانه قاضی زاده، مريم امجدی، حورسی و کتاب خرمشهر در  افس

ــگ طوالنی) و ۵۳ عکس اختصاصی مرتبط با موضوع کتاب  جن

با ارائه فهرست اعالم به مخاطبان عرضه شده است.



آيـــديـــن» و  ــــا  رض و  ــــن  «م داســــتــــان  ـــه  ب ــی  ــاه ــگ ن

ــــم حــســيــنــی ــــاش ــــده ــــي ـــــة  س ـــــت ـــــوش ن
عـــــــــــــــلـــــــــــــــی اهللا ســـــلـــــيـــــمـــــی
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به اعتقاد بسياری از کارشناسان امور اجتماعی و روان شناسی، 

ــوب  ــی محس ــی در زندگی هر کس دورة نوجوانی مرحله حساس

ــت که يک فرد نوجوان همة  ــنی اس ــود و در اين مقطع س می ش

ــيا و پديده های پيرامونی خود را با رنگ و بوی خاصی به خاطر  اش

ــياری از اين رنگ ها و بوها تقريبًا تا پايان عمر با  ــپارد و بس می س

ــخص می ماند؛ هر چند ممکن است اين احساس ها به مرور  آن ش

ــا خاطرة اين ايام  ــت بدهند، ام زمان کيفيت اوليه خود را از دس

معموًال با صاحب تجربه ها می ماند. نمونة قابل لمس اين موضوع را 

می توان در عرصة ادبيات جست وجو کرد و دنيای داستان معموًال 

ــت. در  ــبی برای ثبت اين نوع خاطره های ماندگار اس جای مناس

ــتان بلند «من و رضا و آيدين» نوشته سيدهاشم  اين زمينه، داس

ــت. طرح اين  ــينی از جهات گوناگون قابل تأمل و توجه اس حس

داستان براساس يک مرحلة کوتاه در زندگی يک شخصيت نوجوان 

ــکل می گيرد. اسماعيل، نوجوان ساکت و آرام و از يک خانوادة  ش

ــخصيت  ــت که بضاعت مالی چندانی ندارند. اين ش کم درآمد اس

ــتان  ــم دارد و در مواجهه با ديگران، به ويژه دوس ــان ه لکنت زب

ــت. او به واسطه حضور در  ــن و سالش خجالتی و کم رو اس هم س

ــنا می شود  ــر صاحب کار پدرش، رضا آش محل کار پدرش، با پس

که تقريبًا وضعيت برعکس او را دارد؛ رضا از يک خانوادة ثروتمند 

ــت، با اعتماد به نفس کامل در مقابل ديگران ظاهر می شود و  اس

ــاس خود کم بينی می کند. البته اين  ــماعيل در مقابل او احس اس

ــت، چون جهان داستان در نهايت مفهوم ديگری  ظاهر قضيه اس

را به مخاطب منتقل می کند. به عبارت ديگر، آشنايی اسماعيل با 

ــود که در نهايت اسماعيل از خودکم بينی دست  رضا باعث می ش

ــت يابد. هر  ــد و به اعتماد به نفس الزم در زندگی خود دس بکش

چند اين دستاورد درونی حاصل خاطرة تلخ و جانکاهی است که 

به نظر می رسد با شخصيت اسماعيل ماندگار شود. از همين روی 

ــت که ابعاد اين خاطره در شخصيت اسماعيل درونی می شود  اس

ــوب  و محدودة اين تجربه، مرحلة تأثيرگذاری در زندگی او محس

ــود. عمق اين تأثيرگذاری با مرگ رضا اتفاق می افتد که به  می ش

ــماعيل  ــا و تحرک در زندگی تقريبًا راکد اس ــی باعث تکانه ه نوع

می شود. اگر از اين زاويه به کل ماجراهای داستان نگاه کنيم، قبل 

از ورود شخصيت رضا به حريم ذهنی و زندگی اسماعيل، او اوقات 

ــاکتی دارد که کمتر در آن پويايی و اشتياق ديده  يکنواخت و س

می شود، اما با پشت سر گذاشتن تجربة دوستی همنشينی با رضا 

ــا و پرجنب و جوش تبديل  ــن مرحله راکد به يک موقعيت پوي اي

نويسندة صحنه ها و ماجراهای 
کلی داستان را طوری چيده 

است که رفتارهای هر دو نوجوان 
(اسماعيل و رضا) در وهلة اول 

طبيعی جلوه می کند
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می شود. از اين زاويه، ورود رضا به مرحله ای از زندگی تلنگری به 

ــوب می شود که حرکت او در مرحلة بعد را در پی دارد.  وی محس

ــماعيل با رضا، رفتارهای اجتماعی فراگير و  ــنايی اس پيش از آش

ــماعيل ديده نمی شود و او اغلب در مقابل  چندانی در زندگی اس

رفتارهای ديگران نسبت به خود منفعل است، اما در مقابل او، رضا 

کامًال به فضای پيرامون خود تسلط دارد و نسبت به هر رفتاری از 

جانب ديگران نسبت به خودش واکنش نشان می دهد.

ــندة صحنه ها و ماجراهای کلی داستان را طوری چيده  نويس

ــت که رفتارهای هر دو نوجوان (اسماعيل و رضا) در وهلة اول  اس

طبيعی جلوه می کند. منطق داستانی دربارة هر يک از آن ها لحاظ 

ــت. رفتارهای  ــرای مخاطب باورپذير اس ــده و موقعيت آن ها ب ش

ــادی خانواده اش  ــت اجتماعی و اقتص ــماعيل به دليل موقعي اس

ــی را از خود  ــت و رضا هم دقيقًا رفتارهاي ــدودی طبيعی اس تاح

بروز می دهد که از نوجوانی مانند او انتظار می رود؛ رضا در ابتدای 

داستان معموًال کت و شلوار می پوشد و عينک دودی می زند، غرور 

دارد و با ماشين بنز پدرش (حاج عباس) تردد می کند؛ موقعيتی 

ــترس محسوب  ــماعيل به منزلة آرزوهای دور از دس که برای اس

می شود. در اين مرحله، از منظر اسماعيل، برتری موقعيت به نفع 

ــتان اين برتری کم کم  ــت، اما با پيشرفت ماجراهای داس رضا اس

ــرور درمی يابد که رضا  ــماعيل به م تغيير موقعيت می دهد و اس

ــيب پذيری  ــته هايش، کمبودهايی هم دارد که آس در مقابل داش

موقعيت او را گوشزد می کند.

محروميت ازکانون گرم خانواده (به دليل جدايی پدر و مادر) 

از ابتدايی ترين اين کمبودهاست و حادترين مشکل او که بيماری 

سرطان خون است و کل زندگی او را تهديد می کند. «توی مشت 

ــياه بود. آن ها را فشرد. مايع سرخ از الی  چپش چند شاه توت س

انگشتانش بيرون زد... گفت: «بيا اين را بمال به صورتم.»

ــم را باز کرد.  ــيدم. لبخند کودکانه صورت ــودم را عقب کش خ

ــرخ شده باشم. اصرار کرد. فقط به  مثل اين که در برابر معلمم س

ــاره روی پيشانی اش زدم. دست رنگی اش را  اندازه اثر انگشت اش

ــيد؛ از پيشانی تا چانه. صورتش سرخ شد. بنفش و  به صورتم کش

کبود شد. لبخند زدم. جدی گفت: «من سرطان خون دارم.»

ــعی می کرد، ولی صدايش کمی لرز داشت؛ مثل  با اين که س

ــی زد و منتظر واکنش نگاه من بود...» (ص۱۹  نگاهش که برق م

و ۲۰)

از جمله شگردهای داستانی که نويسنده به کار گرفته است، 

ــاره به نام  ــت که با اش ــخصيت رضا اس ارائة تصاوير دوگانه از ش

شناسنامه ای او (آيدين) اين ترفند به اوج خود می رسد. تصاويری 

که اسماعيل در ابتدا از رضا به خاطر می سپارد، مربوط به رفتارهای 

آغشته به غرور او است، در حالی که در مرحلة ديگری با پی بردن 

به بيماری رضا و آگاهی از اسم شناسنامه ای او، ناخوداگاه تصاوير 

اين بخش از زندگی او را با نام آيدين به خاطر می سپارد.

 داستان پايان غم انگيزی دارد. مرگ رضا ساير ماجراهای قصه 

را تحت شعاع خود قرار می دهد و اين برای مخاطب نوجوان شايد 

ــد، چرا که واقعيت های تلخی از اين  پايان چندان دلپذيری نباش

ــت برای روحية خيال پرداز نوجوانان تصاوير جالبی نيستند و  دس

نوجوانان معموًال سعی می کنند با اين نوع تصاوير به شکل ذهنی 

و عميق مواجه شوند، درحالی که شخصيت اسماعيل کامًال درگير 

اين فضا می شود و تأثيرپذيری مستقيمی از اين موضوع دارد. در 

مجموع، داستان من و رضا و آيدين از آثار قابل تأمل و تأثيرگذار در 

زمينة ادبيات داستانی نوجوانان در کارنامة نويسندگی سيدهاشم 

حسينی است.  



ويژة انتخاب كتاب سـال

۸۹

از جمله شگردهای داستانی 
که نويسنده به کار گرفته 
است، ارائة تصاوير دوگانه 

از شخصيت رضا است که با 
اشاره به نام شناسنامه ای او 

(آيدين) اين ترفند به اوج 
خود می رسد



ــــاب»،  ــــت ــــــای آف ــــــراره ه ـــاب «ش ـــت ــــه ک ـــاهـــی ب ـــگ ــــا ن ب
ـــــــدی ـــــــج ــــــل ام ــــــي ــــــل ـــــــة ج ـــــــت ـــــــوش ن
ــــــــی ــــــــن ــــــــس ــــــــح ــــــــرم ــــــــدي عـــــــــــــــبـــــــــــــــاس ق
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ــتانی  ــراره های آفتاب» زندگی نامه داس «ش

ــاه کرمی»  ــدی و محمد اميرش ــهيدان «مه ش

ــت به قلم «جليل امجدی». اين شهيدان، از  اس

ــالب و از مبارزين  ــهدای قبل از پيروزی انق ش

ــال ۵۴  ــه رژيم پهلوی بوده اند که در س بر علي

ــند و جان خود را فدای راه  ــهادت می رس به ش

مبارزه بر عليه رژيم طاغوتی می کنند.

اين زندگی نامه، از دورة دبيرستان تا لحظة 

شهادت شهيد (مهدی) را دربرمی گيرد و تالش 

ــرح مبارزات اين شهيد را در  می کند بيش تر ش

مقاطع مختلف تحصيلی در دانشگاه و ارتباط با 

مسجد و پی گيری سخنرانی های آتشين آيت اهللا طالقانی، دکتر 

ــير تا حدود زيادی  ــريعتی و... را بدهد و در اين راه و اين مس ش

موفق عمل می کند.

ــاه از اتفاقات مهم  ــه در ۲۲ فصل تقريبًا کوت اين زندگی نام

ــت و در صفحة پايانی با چند  ــده اس ــهيد تشکيل ش زندگی ش

عکس پرسنلی از شهيد و برادر او به پايان می رسد.

ــد دوره های  ــراره های آفتاب» تالش می کن ــت «ش درحقيق

ــهيد را در مقاطع حساس مبارزه  تالطم و مهم از زندگی اين ش

عليه رژيم طاغوتی روايت کند. روايت در اين 

ــت است چرا که نويسنده  اثر تخت و يکدس

دليلی برای جور ديگر روايت کردن نداشته 

ــيب  ــت و از نظر او زندگی پر فراز و نش اس

ــهيد آن قدر در دل خود ماجرا و جذابيت  ش

دارد که تا پايان خواننده را سرپا نگه دارد و 

البته سرحال.

ــتن اين  ــه در نوش ــة مهمی ک ــا نکت ام

ــم می خورد زبان  ــش از بقيه به چش اثر بي

ــت. زبان در اين اثر آن چنان  زندگی نامه اس

ــت و روان  ــاده، يکدس ــايد س که بايد و ش

نيست و در بعضی از بخش ها و قسمت ها زبان مثل قطعة ادبی، 

ــت. با ترکيباتی که برای اين گونه نوشته ها  انشا و مقاله شده اس

به کار می رود.

«مهدی پوزش خواست و از محضرش خارج شد، ... در تقابل 

با جريانی که باور داشت...» صفحة ۳۶

ــت راستش را  ــت. دس «لبخند مهدی روی لب هايش نشس

حائل لب و دهانش کرد...» صفحة ۴۹

ــتبد، از بيخ و  ــر اين باور بود که بايد کاری کرد رژيم مس «ب
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ــوزانده شود و اميد و ايمان را دوباره  ُبن س

ــان را...»  به اين مردم بازگرداند تا تحقير ش

صفحة ۷۶

ــه ترکيبات و جمله ها در اثر  از اين گون

بسيار فراوان است و باعث می شود مخاطب 

ــرد و فاصله ای بين او و اثر  ــا اثر اُنس نگي ب

ــنده بيش تر  می افتد. در اين گونه آثار نويس

ــوادث و اتفاقات  ــرح ماجراها، ح بايد به ش

ــترش بدهد.  ــط و گس بپردازد. آن ها را بس

موقعيت های دراماتيک بسازد. مثل صحنه 

ــان اثر. تا  ــب و گريز و تيراندازی پاي تعقي

ــق اثر را دنبال کند و  مخاطب از اين طري

کنجکاو شود. زندگی نامه داستانی يعنی تو 

ــتان بگويی، يک قصه تعريف  بايد يک داس

ــت، مال يک نفر است.  کنی که واقعی اس

ــت که تو آن را بسازی. ساخته  خيالی نيس

ــت تا تو روايتش کنی. البته خوب  شده اس

و درست و جذاب.

در اين گونه آثار نويسنده بايد از هر نوع قضاوت پرهيز کند. 

ــان بدهد تا خواننده  ــازد و همه چيز را نش او بايد موقعيت را بس

خودش بفهمد و اين کشف خواننده است که دلچسب است. اگر 

هر چيز را نويسنده راحت و ساده بگويد، همه چيز را تعريف کند 

ــب اثر را روايت کند و جايی برای  و با جمالت و ترکيبات نچس

ــف او نگذارد، اثر جذابيت خود را از دست می دهد  مخاطب وکش

که در اين اثر اين گونه عمل شده است.

ــددی که  ــای متع ــف و آدم ه ــامی مختل اس

می آيند و می روند به جای کمک مخاطب را گيج 

ــعاری و مستقيم اثر  ــته می کنند، لحن ش و خس

هم همان طوری که گفته شد، بين مخاطب و اثر 

فاصله می اندازد و او را درگير متن نمی کند.

ــمت ها زيادی  ــی فصل ها، بعضی قس در بعض

ــوان به راحتی از  ــت و می ت ــدار اس طوالنی و کش

کنار آن ها سريع تر گذشت و از تلخيص بهره برد. 

ــم برعکس می طلبد طوالنی تر  بعضی بخش ها ه

ــز و  ــب و گري ــای تعقي ــًا فصل ه ــود؛ خصوص ش

ــان دارد اما در  ــه ای که در خود تعليق پنه حادث

ــنده با ميل خود  ــن جابجايی ها هم گويا نويس اي

برعکس رفتار کرده است.

ــر حال و در مجموع آن چيزی که اصل  در ه

ــت، اين است که تو اول بايد قصه ات را  و مهم اس

ــتانت را قوی روايت کنی  خوب تعريف کنی، داس

ــخصيت های واقعی يا خيالی بروی. اصل طرح و  ــراغ ش و بعد س

ــاختمان و بی رنگ است که در اين اثر کم رنگ می نمايد. اين  س

ــتندنگاری است تا داستانی يا خاطره نگاری. البته  اثر بيش تر مس

ــتندنگاری هم در اثر مشکالتی به چشم می خورد که  از نظر مس

در اين مختصر نمی گنجد.

ای کاش در پايان اثر مجموعه از تصاوير اين شهيدان در مقاطع 

مختلف به چاپ می رسيد که برای مخاطب بسيار جذاب می شد.

ويژة انتخاب كتاب سـال

۹۲



ويژة انتخاب كتاب سـال

۹۳

در مجموع آن چيزی 
که اصل و مهم است، اين 
است که تو اول بايد قصه ات 
را خوب تعريف کنی، 
داستانت را قوی روايت کنی 
و بعد سراغ شخصيت های 
واقعی يا خيالی بروی



ــــخ»، ــــل نـــقـــــــــــــــــــد رمـــــــــان «ســـــايـــــة م
نــــوشــــتــــة مــــحــــمــــدرضــــا بــــايــــرامــــی
ـــــری ـــــت ـــــش ـــــل ـــــــــــــی ک ـــــــــــــورول مــــــجــــــيــــــد پ
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ــر نديده ام. اغلب هم که  ــا بايرامی را چندبار بيش ت محمدرض

ــيگار الی انگشت هايش بود و توی حياط حوزة هنری  ديدمش س

ــالمی  ــاختمان اداری حوزه بود. هر بار با س يا توی راهروهای س

ــر چرخانده بود و با ديدن من لبخندی زده بود  که کرده بودم س

ــود. محمدرضا بايرامی به خاطر اخالق خوبش  ــر تکان داده ب و س

و تواضعی که در رفتارش پيداست، دوست داشتنی و قابل احترام 

ــت و آثارش خوانده  ــت. می دانم که اسمش برجسته شده اس اس

ــت و يکی  ــه جوايز ادبی متعددی را برده اس ــده اند. می دانم ک ش

ــت.  ــور بوده اس ــوی مرزهای اين کش از آن ها جايزه ای در آن س

ــاية ملخ» نقد بنويسم، خوشحال شدم.  ــد برای «س وقتی قرار ش

ــيد رسمی تر به محمدرضا  ــته نباش حس کردم می توانم يک خس

ــاية ملخ» کتابی است که يک بار در جشنوارة  بايرامی بگويم. «س

ــت و حاال قرار است دوباره  ــهيد حبيب غنی پور جايزه برده اس ش

ــار خانواده در تالش و تکاپو  ــود. صابر در کن به ديگران معرفی ش

ظاهر می شود. خانوادة صابر در تالش اند هرچه زودتر گوسفندان 

ــمان پدر را  را پروار کنند و با فروش آن زمينة عمل جراحی چش

ــازند. ملخ ها به مزرعه حمله می کنند و با ورود ملخ ها به  فراهم س

ــتا باعث می شود همه چيز در سايه ای از ابهام قرار بگيرد. اما  روس

نه تنها ملخ ها که عراقی ها دليل اصلی اين ابهام و تاريکی هستند. 

ــاية ملخ» ماجرای جذاب و دوست داشتنی ای است.  ماجرای «س

شايد به نوعی بتوان «ساية ملخ» را در زمرة آثار اقليمی و روستايی 

ــه آدم های  ــه در آن ها نگاهی خاص ب ــاری ک ــاب آورد. آث به حس

روستايی و فرهنگ و آداب و رسوم و معاشرت و قوانين عرف شده 

ــود. داستان «ساية ملخ» در محيطی نو و تازه روايت  آن جا می ش

ــود. محيطی روستايی و کامًال به دور از های و هوی شهر، آن  می ش

هم درست در زمانی که اکثر داستان های نوشته شده در آن روزها 

داستان های شهری بودند و به نوعی مخاطب شهرزده شده بود و 

البته اکنون نيز هست. روايت داستان «ساية ملخ» روايتی صميمی 

و دوست داشتنی است. خواندن داستان ساده است و فکر مخاطب 

را پيچ وتاب نمی دهد. خواننده می تواند کتاب را دست بگيرد و اگر 

واقعًا برای خواندن کتاب وقت گذاشته است، داستان را يک نفس و 

بدون وقفه با راحتی و آسودگی خاصی بخواند. اين خصيصه شامل 

ــود. نثری ساده و آسان که  اکثر کارهای محمدرضا بايرامی می ش

ــت در بهترين شکل ممکن و در کوتاه ترين زمان، منظور  قرار اس

ــتان را به مخاطب القا کند. نويسندة داستان «ساية ملخ» با  داس

توجه به اين که برای نوجوانان داستان نوشته است، در نظر داشته 

ــه لحن و زبانی را که انتخاب می کند، اوًال مورد عالقة اين گروه  ک

سنی باشد ودر نظر دوم آن که برای اين مخاطب مناسب باشد. هر 

چند که در گفت وگو با چند نويسندة ديگر اين نظر هم به گوش 

می رسيد که نثر «ساية ملخ» نثری بزرگ ساالنه و فراتر از نوجوان 

ــليقة  ــت، اما به زعم من اين نوع نثر و روايت برای باال بردن س اس

ــيار الزم و قابل قبول است. نوجوان در راه رسيدن به  نوجوانان بس

ــت، پس بايد نثری که مورد مطالعه قرار می دهد  ــالی اس بزرگ س

ــد. نثر «ساية ملخ» چنين نثری  ــته باش نيز چنين ويژگی ای داش

ــال و نوجوان. نه کودکانه و ابتدايی و نه آن  ــت. ميان بزرگ س اس

پيچ و تاب و تکلف بزرگ ساالنه. محمدرضا بايرامی برای اتفاق های 

اين داستان يک روستای مرزی را انتخاب کرده است. جايی که در 

نزديکی کشور عراق قرار گرفته است. توصيفات محمدرضا بايرامی 

در «ساية ملخ» واقعًا زيباست. قلم نويسنده چشمی می شود برای 

ما تا بتوانيم روستای مورد نظر نويسنده را ببينيم. شايد زياد دور 

از باور نباشد که بپنداريم محمدرضا بايرامی خود زمانی مزرعه و 

کشاورزی را تجربه کرده است و شايد زمانی خودش در قامت يک 
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ــت. شايد اين  ــغول بوده اس نوجوان به کار در چنين جاهايی مش

ــنده تراوش پيدا کرده  ــا همه و همه از ناخودآگاه نويس توصيف ه

است و او به نوعی گذشته های خود را بر کاغذ آورده است. مخاطب 

ــاية ملخ» با خواندن توصيف های زيبا و جانداری که نويسنده  «س

ــتا و مناطق اطرافش ارائه کرده است، لذت می برد.  از محيط روس

ــيار زيبا و  ــوم و عراقی ها و هجوم ملخ ها هم بس ــاس ميان هج قي

هنرمندانه است. هر دو مانند آفتی هستند که جان و مال و دارايی 

ــتا را به خطر انداخته اند. به نوعی يک هجوم  و امنيت مردم روس

ــتايی با مردمی معمولی.  ــر و ناگهانی و بدون مقدمه به روس نابراب

محمدرضا بايرامی با کمک کلمات و جمله های هنرمندانه اش به 

ــتايی نفوذ کرده و زندگی اهالی روستا را به  درون خانه های روس

ــت. در داستان «ساية ملخ» مخاطب به شيوة  نمايش درآورده اس

زندگی مرزنشين ها آشنا می شود و به نوعی مشکالتی را که مردم 

روستا با آن دست وپنجه نرم می کنند، می شناسد. داستان «ساية 

ملخ» را اول شخص روايت می کند و اين اول شخص کسی نيست 

جز صابر. نوجوانی که در مزرعه پابه پای پدرش کار می کند. پدر در 

اين داستان از مشکل چشم هايش رنج می برد. تمام ذهن خانواده 

به اين مسئلة مهم معطوف است که چشم های پدر با عمل جراحی 

ــم از طريق فروش محصوالت  ــدا کند. پول اين عمل ه بهبود پي

ــت خواهد آمد. به نوعی بايد گفت که داستان «ساية ملخ»  به دس

ــاده و خطی روايت شده است. در اين داستان ما با فالش بک يا  س

همان بازگشت به گذشته روبه رو نيستيم. بلکه راوی داستان هرجا 

ــتان را از زبان او  ــور دارد، ما نيز با او حضور يافته و داس ــه حض ک

ــنويم. شايد يکی از داليل اين که محمدرضا بايرامی ترجيح  می ش

ــن و  ــت تا با همين روايت خطی ماجرا را تعريف کند، س داده اس

سال مخاطب داستان بوده است. برای نوجوانان خواندن روايت های 

ــان تر از نوع ديگر روايت هاست. گاهی در ميان داستان  خطی آس

ــخصيت های داستان  ــته از زبان ش خاطرات و ماجراهايی از گذش

روايت می شود که البته نمی توان به اين روايت ها فالش بک گفت. 

بعضی از واژه ها در «ساية ملخ» مرتبط با همان منطقه ای است که 

داستان در آن اتفاق می افتد. هرچند که اين کلمات از نظر تعداد 

زياد نيستند اما ای کاش به لحاظ اقليمی بودن داستان و روستايی 

بودن آن، محمدرضا بايرامی از کلمات و واژه های بيشتری در اين 

زمينه استفاده می کرد. می توان حدس زد که دليل روی آوردن به 

کلمات اندک از اين دست کمک به مخاطب برای برقراری ارتباط 

ــخصيت اول «ساية ملخ» پسری  ــتر با داستان بوده است. ش بيش

ــت. ما داستان «ساية ملخ» را از زاوية ديد  نوجوان به نام صابر اس

او می خوانيم و می بينيم. صابر در همة صحنه های داستان نقشی 

ــاخته و پرداخته شده است و  ــخصيت او به خوبی س مؤثر دارد. ش

ــاط برقرار کرده و با او هم ذات پنداری  مخاطب با او به خوبی ارتب

پيدا می کند. يکی ديگر از شخصيت های «ساية ملخ» پسرعموی 

ــط های داستان حضور ندارد. اما از  ــت. صابر تا وس صابر، حاتم اس

ــدن گلة گوسفند توسط  ــتان، از زمان دزديده ش وسط های داس

ــده و بسيار پررنگ ظاهر می شود. حاتم به  عراقی ها، وارد ماجرا ش

کمک صابر به سمت مرز حرکت می کند و درنهايت آن دو می توانند 

روستاهای مجاور را از حملة عراقی ها نجات دهند. شخصيت حاتم 

ــاخت از آب درآمده و به خوبی  نيز مانند شخصيت صابر خوش س

ــتان از موقعيت و  ــاير شخصيت های داس ــت. س پرورش يافته اس

حضور کمتری در داستان «ساية ملخ» برخوردار هستند. پيداست 

که محمدرضا بايرامی در خلق اين شخصيت ها دقت کافی داشته 

ــخصيت های کم رنگ ديگر نيز  ــت. ناگفته نماند که حضور ش اس

ــده است برای پيش برد داستان و هم چنين حضور اين  بهانه ای ش



ــتايی و روابط ميان آن ها  ــان دادن يک جامعة روس افراد برای نش

ــاية ملخ» نيز ديالوگ های جاندار و  ــت. ديالوگ های «س مؤثر اس

قابل تأملی هستند. در اين داستان کسی حرف بی ربط و اضافه ای 

ــرا را پيش می برد و يا آن که به  ــتان و ماج نمی زند. ديالوگ، داس

ــوان در اين کتاب  ــد. کمتر می ت ــخصيت پردازی کمک می کن ش

ــرد. ديالوگ ها تمام و کمال در  ــی اضافه و ناکارآمد پيدا ک ديالوگ

خدمت داستان و شخصيت های داستان هستند. فضای روستايی، 

ــنتی و بافت فرهنگی روستا به خوبی در  ــتی، زندگی س ساده زيس

ــنده مهارت و توانايی خود را در  ــاية ملخ» پياده شده و نويس «س

ــت. داستان در فصل  ــان دادن چنين فضايی به کار گرفته اس نش

تابستان رخ می دهد.

ــاية ملخ» نگاهی متفاوت به جنگ  محمدرضا بايرامی در «س

ــنت ها و زندگی روستايی دارد. خواندن اين داستان برای هر  و س

ــد، به حتم خالی از لطف و بهره نيز  نوجوان ايرانی اگر الزم نباش

نيست. «ساية ملخ» را بايد به ديگران معرفی کرد.

محمدرضا بايرامی در «ساية ملخ» نگاهی 

متفاوت به جنگ و سنت ها و زندگی 

روستايی دارد. خواندن اين داستان برای 

هر نوجوان ايرانی اگر الزم نباشد، به حتم 

خالی از لطف و بهره نيز نيست. «ساية 

ملخ» را بايد به ديگران معرفی کرد



ــــي»،  ــــاه ــــر داســـــتـــــان «ن مــــــــروری ب
ـــان ـــي ـــان ـــد خ ـــي ـــش ـــم ــــة ج ــــت ــــوش ن
ــــــــــــــف زاده ــــــــــــــوس ـــــــب ي ـــــــي ـــــــب ح
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ــت: «اين هم يه جور االغه. بهش مي گن  ... مرد دوره گرد گف

باي سيكل. تو شهر سوار مي شن همه...» 

ــتان با ورود اين فروشندة دوره گرد به روستاي دورافتادة  داس

ــك و بشاگرد شروع مي شود و در  «گابريك» در حوالي بندر جاس

ــادل زندگي رخوت ناك و غرق در خرافاِت اهالي را  همان ابتدا تع

ــت كه  به هم مي ريزد. در ميان خنزر پنزرهاي مرد چيزهايي هس

آن ها هرگز نديده اند؛ ليوان پالستيكي، آينه، شانه،  عينك آفتابي، 

ساعت، ناخن گير...

ــو با  ــي ناخنِ ش ــنده مي گويد: «امروز تو دنيا ديگه كس فروش

دندون يا با چاقو نمي گيره، با ناخن گير فقط ناخنِ تونو مي گيرين 

نه گوشِت انگشت تونو...» همين طور كه توضيح مي دهد، يك دفعه 

از پشِت گاري دوچرخه اش، صداي گرية كودكي بلند مي شود.

ــرد در جواب  ــه مي كنند. مرد دوره گ ــودك را احاط مردم ك

ــاحل پيدا  ــودك را از س ــرت زدة آن ها مي گويد ك ــاي حي نگاه ه

ــت. زني تنها و بي كس به نام «دده بمباسي» كه از نژاد  كرده اس

ــدد و با وجود  ــه كودك دل مي بن ــت، ب آفريقايي هاي مهاجر اس

مخالفت ريش سفيدان روستا، او را به فرزندي قبول مي كند.

پرنگ ماهيگير گفت: «موندن اين بچه تو گابريك خوش ُيمن 

نيس!»

دده بمباسي تكرار كرد: «من اين بچه رو نگه مي دارم!»

ــد: «تو مي خواي اسم  مرد دوره گرد، موقع رفتن از او مي پرس

اين بچه رو چي بذاري؟»

دده بمباسي مي گويد: «نمي دونم؛ چي بذارم؟»

ــد: «بذار ناهي! مثل  ــنهاد مي كن مرد دوره گرد بالفاصله پيش

ماهي. اما اون ماهي نيس، پس ناهيه.» ... مدتي بعد، اهالي گابريك 

كه پاي بند خرافات هستند، علت خشك سالي و بدبختي خود را به 

ــناس نسبت مي دهند و در مخالفت تا  اين دختربچة غريبه و ناش

جايي پيش مي روند كه خانة دده بمباسي را به آتش مي كشند و او 

را مجبور مي كنند، بيرون از روستا در خرابة كليسايي ساكن شود 

كه از زمان حضور پرتغالي ها در خليج فارس، به جا مانده است.

ناهي و دده بمباسي در آن جاي دورافتاده تنها هستند و تنها 

ــر بچه اي به نام «ليوا»  ــي كه در انزوا به آن ها سرمي زند، پس كس

ــده و حاال  ــا ورود ناهي به گابريك متولد ش ــت كه هم زمان ب اس

هم بازي شده اند. پس از مدت ها، بار ديگر اهالي روستا، جلو خرابة 

كليسا جمع مي شوند و از دده بمباسي مي خواهند كه بگذارد گره 

خشك سالي به دست ناهي باز شود.

ــو به اين راحتي از  ــتم كه بخوان دخترش ـ ... من مادري نيس

دستش دربيارن كه از آسمون بارون بباره. مي خوام نباره!

ــتت دربياريم؟ به خيالت اگه  ـ كي گفته مي خوايم اونو از دس

ــال ناهي بود كه يه جهله بديم  ــن و س تو گابريك يه دختر هم س

ــط آب، پركنه ور داره بياره تو زمين رودخونه  ــتش تا بره وس دس

چال كنه، مي اومدم اين جا منت كِش تو؟»

آن ها بنا به يك عقيدة خرافي فكر مي كنند كه اگر دختربچه اي 

از وسط دريا، جايي كه خشكي ديده نشود، يك ظرف (جهله) آب 

ــكيدة رودخانه چال كند، كار خشك سالي  بياورد و در بستر خش

تمام است.

ــي كه اعتمادي به اهالي ندارد، به فكر مي افتد باز  دده بمباس

هم كوچ كند و برود جايي كه هيچ نشاني از اهالي گابريك نباشد. 

ــاهد گفت وگوهاي دده بمباسي با نمايندة  اما ناهي كه مخفيانه ش

روستائيان (باباتج) بوده، تصميم مي گيرد با هم بازي اش ليوا، اين  

كار را انجام دهند...

بر روي قايق، ناهي حس مي كند، شبحي از عمق دريا دستش 
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را به سوي او دراز كرده ... شبح مثل مادري كه بخواهد فرزندش 

را در آغوش بكشد، يك مرتبه آغوش باز كرد و ناهي را در چشم 

برهم زدن با خود برد...

ليوا پس از دقايقي نگراني، ناگهان صداي ناهي را از زير جهله 

و از توي آب مي شنود: 

ــر از آب كردم كه  ــه رو از جايي پ ــوا، من اين جهل ــوا، لي «لي

صدف هاي مرواريدي الي تخته سنگ ها زندگي مي كردند. بگير و 

ببر چال كن تو زميِن رودخونة گابريك!» 

ـ مگر تو با من نمي آي ناهي؟

ـ نه

ـ من به مادرت چي بگم؟

ـ بگو برمي گرده. بگو او هر روز از دريا به خونه برمي گرده و از 

خونه به دريا. درست مثل سفر كوتاه چكورها (مرغ هاي دريايي).

... به اين ترتيب ليوا، ظرف آب را به ساحل مي رساند و داستان 

به پايان مي رسد.

در يك نگاه 
ــروع جذاب و  ــازي و توصيف هاي تصويري و عيني، ش فضاس

حرفه اي و اصطالحات بومي كه در جاي جاي داستان به كار رفته، 

نشان از آشنايي خوب نويسنده با محل وقوع داستان و ما به ازاي 

خارجي شخصيت هاي آن دارد.

براي مثال وقتي مرد دوره گرد در عوض آب خنكي كه از دسِت 

دده بمباسي گرفته، آينه اي را به او هديه مي دهد، مي خوانيم: «... 

دده بمباسي آينه را گرفت. براي لحظه اي ديد كه ماه و برج فانوس 

و خرابة كليسا و نوزاد و چهرة سياهش، يكي يكي توي آينه آمدند 

و رفتند. ترسيد. گفت: «اين چيه دادي به من؟»...

ــذاب را در حقيقت  ــاي تصويرگرانه و ج ــوع توصيف ه اين ن

ــاب آورد و چنان  ــتان به حس ــوان بارزترين ويژگي اين داس مي ت

ــده اند كه با وجود كندي مالل آور  هنرمندانه در طول اثر توزيع ش

ــتان، مثل نقاط نوراني، تاريكي ها  ماجراها در برخي فرازهاي داس

ــني ها در  ــتفاده از آن روش را به هم وصل كرده و در نهايت، با اس

ــي زيبايي را  ــتان، صورت هاي فلك ــتردة فضاي داس تاريكي گس

ــت. اما به رغم بهره گيري موفق از عناصر داستاني  پديد آورده اس

هم چون شخصيت پردازي هاي تأثيرگذار و ايجاد كشِش داستاني 

قابل قبول، به نظر مي آيد، نويسنده در پايان بندي كار دچار نوعي 

ــده در طول  ــده و از آن همه صغراهاي چيده ش ــتاب زدگي ش ش

ــت به كبرايي مناسب برسد. نويسنده براي  داستان، نتوانسته اس

ــيم مي كند، از  ــم مخاطب ترس رنگ آميزِي تابلويي كه پيش چش

ــهيلي» استفاده مي كند كه در  قلم موهاي نرمي همچون «باد س

ــخصيت ها و  ــنده، لباس هاي ش ــا مي وزد و به فرمان نويس همه ج

دل هاي آن ها را مي لرزاند. او، اهالي خشمگين و فانوس هاي آن ها 

ــي آمده اند، به  ــب براي آتش زدن خانة دده بمباس را كه در دل ش

اژدهايي با ده ها سر نوراني تشبيه مي كند و خالصه اين كه داستان 

پر است از چنين رنگ آميزي هاي درخشنده.

در اين ميان، دستة مرغ هاي دريايي (چكورها) كه مرتب بيِن 

ــكي در نوسان اند، درشت ترين قلم موي نويسنده است  دريا و خش

كه سعي دارد با استفاده از آن رنگ و بويي نمادين به داستان خود 

ببخشد و حتي براي اين منظور مقدماتي را هم چيده است: يكي 

ــتان؛ يعني ناهي كه «ماهي»  ــخصيت اصلي داس در نام گذاري ش

ــت و  ــن تداعي مي كند. موجودي دريايي كه ماهي نيس را در ذه

ــر و ّسري با دريا دارد. ديگري در اواخر داستان، جايي كه  گويا َس

ــم هاي ناهي، قوس دستة  مي گويد: «توي مردمِك آبي رنگ چش
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چكورها پيدا بود كه سينة هوا را مي شكافتند و به اين سو مي آمدند. 

ولولة بال ها و صدايشان نزديك و نزديك تر مي شد. ناهي احساس 

كرد، قلبش دارد از جا كنده مي شود...»

ــن دارن مي رن طرف  ــنيد: «نگاه ك ــداي پرنفس ليوا را ش ص

جنگل حرا!»

ناهي چشم باز كرد و نگاه كرد به افق دور. گفت: «خيال كردم 

دارن منو با خودشون مي برن.»

به اين ترتيب نويسنده سعي كرده است توجيهي براي پايان 

ــت و پا كند. چنان كه در آخرين صفحة  ــتان دس ــتاب زدة داس ش

ــر روز از دريا به خونه  ــي به ليوا مي گويد: «بگو او ه ــتان، ناه داس

برمي گرده و از خونه به دريا. مثل سفر كوتاه چكورها.»

ــپردن پايان ماجرا به تخيل  ــنده براي س اگرچه تالش نويس

ــين است، اما معلوم نيست، اين كار تا چه حد  مخاطب قابل تحس

براي مخاطب نوجوان قابل درك و پي گيري است. از اين رو به نظر 

مي رسد، همانند معلم نقاشِي «سهراب سپهري» كه باالتنة اسب 

ــيد، اما پاهاي اسب را در ميان خطوط مورب (به  را خوب مي كش

جاي علف زار) مخفي مي كرد، نويسندة ناهي نيز پاهاي داستانش 

ــازِي ناموازي با خطوِط كلي داستان رها  را در ميان نوعي نمادس

ــتن ناهي به دريا و جنجال  ــت. به عبارت ديگر با پيوس كرده اس

ــناختة  روزانة چكورها كه رابطه اي رازگونه ميان دنياي ناهي ناش

قعر دريا و سواحل تشنه برقرار مي كنند و اين ارتباط بايد در وجود 

ــود.  ــتان آغاز مي ش ناهي عينيت پيدا كند، فصل جديدي در داس

ــت در خيال خواننده دنبال شود. اما از  فصل جديدي كه قرار اس

ــايد بهتر است منتظر  فرط ابهام راه به جايي نمي برد. از اين رو ش

باشيم، اين ماجراها در كتاب ديگري با قلِم روان و تواناِي جمشيد 

خانيان ادامه يابد و فضاي رئال داستان از نوعي فانتزي خيال انگيز 

ــردربياورد و به يك ُرمان ماندگار نزديك شود تا تشنگي اهالي  س

a.گابريك و مخاطِب اين داستان يك جا رفع شود

فضاسازي و توصيف هاي تصويري و عيني، 
شروع جذاب و حرفه اي و اصطالحات 
بومي كه در جاي جاي داستان به كار 
رفته، نشان از آشنايي خوب نويسنده با 
محل وقوع داستان و ما به ازاي خارجي 
شخصيت هاي آن دارد



ــــی»،  ــــرب ـــم غ ـــت ـــف ـــه ه ـــق ـــب ـــــــان «ط ـــد رم ـــق ن

ــــان ــــي ــــان ــــد خ ــــي ــــش ــــم ـــــة ج ـــــت ـــــوش ن

( غنی پور  حبيب  شهيد  سال  کتاب  انتخاب  دورة  نهمين  برگزيدة  (رمان 
ــــــــو ــــــــن ــــــــق ش ــــــــــــــده ح ــــــــــــــن ــــــــــــــرخ ف
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ـــــه مـــــــــقـــــــــــــــــــد م

جمشيد خانيان در سال ۱۳۴۰ ، در آبادان متولد شده است. 

اولين مجموعه داستان او، در سال ۱۳۷۲ چاپ شد. و آثار بعدی 

او با نام بازی روی خط ممنوع، در سال ۷۵، رمان او در سال ۷۶، 

ــبور در  ــالمی، رمان کودکی های زمين و مس با موضوع انقالب اس

ــت. از آثار او می توان از  ــيده اس موضوع دفاع مقدس، به چاپ رس

ــال ريکن، و وضعيت های  ــق س غوص عميق، چهارمين نامه، عش

ــابقة  ــدس، نام برد. او در پروندة هنری خود س ــی دفاع مق نمايش

ــی نيز دارد چنان که نمايش قلب زيبايی بابور در  نمايش نامه نويس

ــال ۲۰۰۵ از طرف کتابخانة مونيخ، در فهرست  قالب کتاب در س

کتاب های خواندنی کودک و نوجوان قرار گرفت.

ه ــــــــــد ــــــــــي ــــــــــک چ

ــت، که برای  ــيد خانيان اس طبقه هفتم غربی اثری از جمش

ــده است. اين کتاب در قطع پالتويی و در ۷۹  نوجوانان نوشته ش

ــت. اولين چاپ اين  ــط نشر افق به چاپ رسيده اس صفحه، توس

ــم غربی برگزيده  ــت. طبقه هفت ــال ۱۳۸۷اس کتاب متعلق به س

ــهيد غنی پور، و شورای کتاب کودک است. اين  جايزه اصفهان، ش

اثر زبانی ساده، مناسب با زبان نوجوان دارد و تمام رمان را می شود 

ــت که مفاهيم آن  ــاعت خواند. اما اين به آن معنی نيس در دو س

ــطح باشند. بلکه نويسنده به مواردی اشاره دارد که هم  نيز در س

برای نوجوان و هم برای بزرگ سال قابل تأمل هستند. موضوع اين 

کتاب در ارتباط با کار کردن نوجوانی است که حدود پانزده سال 

دارد. اين داستان هم چنين اشاره به دنيای متفاوت نوجوانان با هم 

ــاالن با هم دارد، و نيز توجه به روابط صميمانه يک  و نيز بزرگ س

نوجوان با مردی که جای پدربزرگ اوست.

مشخــــــــــــــــــصات کـــــتاب

مکتب: واقعيت گرا (رئاليسم)

نوع (ژانر): خانوادگی ـ اجتماعی

زمان: کمتر از دو روز

مکان: تهران

عنصر غالب: درونمايه

صه خـــــــــــــــــــــــــــــال

ــر نوجوانی است که حدود پانزده سال دارد. مادر  اميرعلی پس

ــت و پدرش که جنگل بان بوده، در اثر افتادن درخت  او خياط اس

ــت داده است. او با توصيه  ــده رويش، جان خود را از دس بريده ش

مهين خانمـ  دوست مادرشـ  برای کار پرستاری، به طبقه هفتم 

آپارتمانی می رود که پيرمردی با دخترش در آن زندگی می کنند. 

پيرمرد بيمار است و چند روز است که با اصرار خود از آسايشگاه 

ــته است. دخترش کارمند است و نمی تواند مدام از  به خانه برگش

ــد. اما اين چند  ــداری کند. او بايد به زندگی خو دنيز برس او نگه

ــگاه آورده، خودش از او مراقبت کرده  روزه که پدرش را از آسايش

ــت. اميرعلی توان مالی نامطلوبی دارد، قبل از اين هم در يک  اس

ــعی دارد  ــت. برای همين تصميم، س تعويض روغنی کار کرده اس

ــتورات دارويی و  ــد. دختر پيرمرد دس ــوب انجام ده کارش را خ

ــه او می گويد مواظبش  ــی پدرش را به اميرعلی می دهد و ب غذاي

ــب به اميرعلی تلفن می زند  ــد. بعد هم از محل کار خود مرت باش

ــتورات زن را گوش  ــود. اميرعلی دس و از حال پدرش جويا می ش

ــز نمی تواند جواب منفی  ــته های پيرمرد ني می کند، اما به خواس

بدهد. و هرچه که او می خواهد، برايش انجام می دهد. او پيرمرد را 

کول می گيرد و به طبقه پايين می آورد تا از نور آپارتمان استفاده 
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ــان می برد و او  ــه خارج از آپارتم ــختی او را ب ــد. بعد هم با س کن

ــته خود پيرمرد سوار دوچرخه اش می کند. پيرمرد  را طبق خواس

ــمش را گذاشته بود،  ــته، که اس هم در کودکی دوچرخه ای داش

ــرد را گوش می کند و بعد  ــاس. اميرعلی حرف های پيرم قره قيط

ــه برمی گرداند و به حمام می برد.  ــواری او را به خان از دوچرخه س

ــاس رضايت می کند و به  ــت احس پيرمرد از اين که با اميرعلی اس

ــت. و از او  ــته اس ــه امروز به او خيلی خوش گذش ــد ک او می گوي

ــاورد. اميرعلی روز دوم با جيبی پر  می خواهد که برايش بلوط بي

ــاال می آيد. وقتی به خانه  ــختی از صدوچهل پله ب از بلوط و با س

پيرمرد می رسد، می بيند در نيمه باز است و دخترش روی صندلی 

نشسته درحالی که چشم هايش قرمز شده است. اميرعلی از او به 

ــيدنش معذرت خواهی می کند، اما دختر می گويد  خاطر دير رس

ــت. و اميرعلی بلوط ها را  ديگر احتياجی برای معذرت خواهی نيس

از جيبش درمی آورد و روی ميز می گذارد و برمی گردد.

ساخـــــــــــــــــــــــــــــتار

ــتند. اميرعلی  ــخصيت اصلی هس اميرعلی و پيرمرد هر دو ش

ــود، اما برخی  ــوب می ش ــخصيت اول محس ــت و ش پررنگ تر اس

ــايی در  ــخصيت اول را ندارد. يکی از آن ها گره گش ويژگی های ش

راستای تالش هايی است که انجام داده و ديگری تحولی است که 

بايد در ادامة همان موضوع رخ داده باشد. گره او فقر است، که به 

خاطرش مجبور شده از سنی حدود پانزده سال يا کمتر، کار کند، 

يعنی حتی قبل از پرستاری از پيرمرد داستان، در تعويض روغنی 

ــخص  ــعی و تالش او در ارتباط با گره نيز مش کار می کرده. لذا س

ــی که در تقابل با کسی قرارش دهد، ندارد  ــت. اما او کشمکش اس

کسی که در مقابلش بايستد و مانع او شود و در واقع او در مقابل 

گروه و کسی قرار نمی گيرد، او از همان ابتدای ورود به ساختمان، 

ــاختمان، از نگهبانـ  مرغ ماهيخوار  ــدن با افراد س و با رودررو ش

ــاکنينی که با او در راه پله و داخل آسانسور برخورد  ـ گرفته تا س

می کند متوجه تفاوت هايی می شود که بين آن ها و خودش است، 

در واقع همه در دنيای متفاوتی با او قرار دارند، ناآشنايی او با برج 

ــاال رفتن از صد و چهل پله  ــور و ب يا آپارتمان چند طبقه، آسانس

ــی  ــيدن به آپارتمان مورد نظرش، و... او را ملزم به تالش برای رس

ــش رو دارد. او می خواهد از  ــد برای تقابل با مواردی که پي می کن

پس کاری که به او محول شده، برآيد، حتی خود را ملزم می بيند 

ــت  ــت، بگويد تا کارش را از دس ــنش را بيش از آن چه که هس س

ــدارد. تا اين بخش از پيرنگ  ــد، تا مادرش نگويد که عرضه ن نده

ــرم فريتاک در  ــاختاری در ه ــتان به لحاظ س و تا نقطة اوج داس

پيرنگ، مشکلی به وجود نمی آيد.ـ  که البته کشمکش های او فقط 

ــايی و تغيير و تحول او برخالف  ــت.ـ  اما در گره گش با خودش اس

ــی که کرده، به جای به ثمر رسيدن و يا ادامه راه در همان  تالش

راستا، ناچار است خيلی زود از ادامة راه باز ايستد. او يک روز بعد 

ــايی صورت  ــود. در اين بخش نه تنها گره گش دوباره بيکار می ش

ــود می آيد که مرگ  ــکلی مهم برايش به وج ــرد، بلکه مش نمی گي

ــه می ماند؛ در واقع تغييری که  ــت. زحمات او بی نتيج پيرمرد اس

در داستان به وجود می آيد در جهت مخالف سعی او است. تحول 

در پيرمرد است که با مرگ او صورت می گيرد. که تحولی قوی تر 

ــاختار رمان  ــتانی در ارتباط با س ــت. به اين ترتيب، عمل داس اس

ــتان پايان بندی تقريبًا  ــود. داس از وحدت الزمه برخوردار نمی ش

ــد خود بگويد علت مردن پيرمرد  ــازی دارد؛ چرا که خواننده باي ب

ناپرهيزی اوست؟ يا حرف های اميرعلی در ارتباط با درخت پير يا 

مواردی از اين دست، و يا هيچ کدام.
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ــتان بلند و  ــخصات رمان و داس مطلب ديگر در ارتباط با مش

ــود. هر يک از اين  ــت که بايد به آن توجه ش ــتان کوتاه اس داس

ــخصيت ها، حوادث، زمان جاری داستان،  ژانرها به جهت تعداد ش

ــته، گره های داستانی، موقعيت ها و ساير عوامل  مکان، حجم نوش

ــود. و همين تفاوت ها  ــد که بايد مالحظه ش ــود افتراقاتی دارن خ

ــتان بلند و رمان و حتی داستان کوتاه  ــت که تعريف بين داس اس

ــخص می کند. رمان چه نوجوان و چه بزرگ سال، با تعداد  را مش

ــخصيت می تواند سر و کار داشته باشد که هر يک  نامحدودی ش

ــخصيت ها با موقعيت ها و حوادثی درگير می شوند و در  از اين ش

ــة طوالنی جريان داستان را با خود پيش ببرند. گاهی  يک پروس

تعداد شخصيت های اصلی و فرعی رمان بسيار زياد هستند. گاهی 

از نظر زمانی داستان به چند نسل می رسد و به مکان های مختلف 

در دنيا نيز کشانده می شوند. اين تعريف با کمی تفاوت در داستان 

بلند نيز به همين شکل افاده می شود. چنان که داستان بلند نيز با 

شخصيت هايی کمتری نسبت به رمان و همچنين حوادث و زمان 

و مکان محدودتری از آن قرار می گيرد که در نهايت هنوز خيلی 

ــتان کوتاه بيشترند. فقط  ــبت به داس ــتند، چون نس محدود نيس

داستان کوتاه است که از محدوديت هايی در هر يک از زمينه های 

ــته فاقد  ــت. بايد گفت از اين جهت اين نوش نامبرده برخوردار اس

ــت. چه به لحاظ  ــتان بلند اس ــخصات رمان و حتی داس اکثر مش

ــتانی، موقعيت ها  ــان، مکان، گره های داس ــخصيت، حادثه، زم ش

ــتانی  ــن در مورد صفحات هر يک از اين ژانرهای داس و... هم چني

ــود که بنا به مشخصات هر کدام،  اندازه هايی در نظر گرفته می ش

ــده، اين نوشته با  در گروه آن قرار می گيرد. لذا با تعاريف گفته ش

مشخصاتی که دارد در زمرة داستان کوتاه قرار می گيرد.

ــنده بودن پيرمرد است و آن يک اتاق کتاب  نکتة ديگر، نويس

ــتان ندارد و برداشتنش لطمه ای به داستان  که کارکردی در داس

نمی زند.

شخــــــــصيت پــــــــــــــردازی

شخصيت پردازی اميرعلی با نامش آغاز می شود. ـ اميرعلی ـ 

ــی از شخصيت پردازی است. شخصيت های  نامگذاری، خود بخش

ــخصات  ــام ندارند. برخی ديگر از صفات و مش ــر هيچ کدام ن ديگ

ــتان و توصيفاتی که  ــی، از گفت وگو ها (ديالوگ ها)ی داس اميرعل

ــت  ــرد و دخترش صورت می گيرد، به دس ــوگ او با پيرم در ديال

ــخصيت پردازی غير مستقيم و پويا ـ که نويسنده به  می آيد. ـ ش

ــت. اين که  ــی در قالب پرداختی حرفه ای آن را ارائه داده اس خوب

ــی را می انداختند،  ــوده و هنگامی که درخت ــدرش جنگل بان ب پ

ــی گذران زندگی  ــت. و ماردش با خياط ــر درخت مانده اس او زي

ــخصيت پردازی او ارائه مطالبی ضرورت  می کند و... اما در باب ش

ــد. اين که چرا او به هر قيمتی  ــخصيت او را تبيين کن دارد که ش

ــر کاری را که  ــت. و ه ــت آوردن رضايت پيرمرد اس در پی به دس

ــد انجام می دهد. مانند بردنش به بيرون از خانه  پيرمرد می خواه

ــوار دوچرخه کردن او. حتی کارهايی که برايش خوب نيست  و س

ــنهاد می کند. مانند آوردنش به طبقة پايين.  و برخی را خود پيش

علت محبت او نسبت به پيرمرد و اهميت دادن به خواسته های او 

ــت؟ شايد بگوييم جواب اين است که او می خواهد کارش را  چيس

ــت ندهد، اما ارتباط صميمانه ای که پسر نوجوان با پيرمرد  از دس

پيدا می کند، می تواند داليل ديگری هم داشته باشد که مهم ترين 

ــد. اولين دليل بارز آن کمبود محبت پدر  ــناختانه باش آن روان ش

است. محبت اميرعلی نسبت به پيرمرد، از نوع انجام وظيفه يا رفع 

تکليف نيست. او صميمانه و از ته قلب به پيرمرد محبت می کند. 
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او پيرمرد را با عالقه حمام می کند، درحالی که برای پسر نوجوانی 

ــرايط چندان  ــن حمام کردن پيرمردی غريبه با آن ش در اين س

ــت. به خصوص که او حتی در آن حال از گفت وگوی  مطلوب نيس

ــی آورد. او پيرمرد را روی کول  ــوخی کم نم صميمانه خنده و ش

ــختی جابه جا می کند. درحالی که اگر اين کار را  می گيرد و به س

ــت نمی دهد. اين نقطه عطفی است که  هم نکند، کارش را از دس

می تواند داستان را بر محور خود متمرکز کند. چيزی که بستگی 

ــده هر نوجوانی بتواند  دارد به اين که بدون توجيه عوامل ذکر ش

آن را دريافت کند يا نه.

ــود نمودهای  ــخصات ظاهری و ب ــر در باب مش ــب ديگ مطل

ــت، که اين  ــتان های کالسيک اس ــخصيت های اصلی در داس ش

ــت، باز  ــی از پايان بندی اش باز اس ــتان با وجود اين که بخش داس

ــخصيت پردازی پيرمرد و اميرعلی  در آن رده قرار می گيرد. در ش

ــخصيت های اصلی داستان هستند، جای برخی مشخصات  که ش

ــتان نظر بر اين دارد  ــت نه به اين معنا که داس ظاهری خالی اس

ــنده به برخی  ــه خواننده خود جای آن ها را پر کند، بلکه نويس ک

از آن ها توجه کرده است مانند نگهبان که شخصيت فرعی است. 

ــور کامل توصيف کرده  ــخصات ظاهری نگهبان را به ط راوی مش

است. چه از جهت حرف هايی که می زند و چه مشخصاتی که در 

ــود: چه گردن درازی  ديالوگ های اميرعلی و پيرمرد گفته می ش

ــاعت بد  ــرغ ماهی خوار، کله ش زرده، عينهو کدو تنبل. س داره. م

ــوراخ های دماغش عينهو دو تا لوله  ريخت و گشادی دستشه، س

قيفه. نوک دماغش و... صدای جيغ جيغو، سرتاسش، چشم های ريز 

ــخص می شود که  و... و در گفت وگوی پيرمرد و اميرعلی هم مش

پيرمرد گوشت در بدن ندارد ـ الغر است ـ و يا مستقيم می گويد 

ــخصات در مورد اميرعلی  ــو بيش تر ندارد. اما اين مش چند تار م
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ــت. با توجه به اين که توصيف های جسمانی به  در محاق مانده اس

شخصيت داستان ماندگاری بيش تری می دهد و آن ها را از شکل 

مصرف دار بودن خارج می کند. و چه بسا که نويسندگان بزرگ به 

آن توجه داشته اند.

ــت، در باب  ــه بايد به آن توجه داش ــب ديگری را ک ــا مطل ام

شخصيت معنايی داستان است. شخصيت های اول اين داستان هر 

دو کنشگران معنايی هستند و برای اين پا به داستان نگذاشته اند 

که فقط کنشی انجام داده و از داستان خارج شوند، آن ها هر کدام 

ــت که نويسندگان امروزی  مختصات معنايی دارند که رفتاری اس

ــکل گرايان و ساختارگرايان با شخصيت هايشان ندارند. و  مانند ش

اين امتياز داستان است.

زاويــــــــــــــــــــــــــــه ديد

ــت. نويسنده در حد و اندازه  ــتان دانای کل اس زاويه ديد داس

ــت برخی  ــته اس ــات اين زاويه ديد، از آن بهره برده و توانس امکان

اطالعات را از مخاطب پنهان نگاه دارد. يکی از امتيازات نويسنده 

ــتن خود، و  ــد، بی طرف نگاه داش ــن زاويه دي ــه کار بردن اي در ب

ــت. او به هيچ روی برای  ــتان اس ــتن رد پای خود در داس نگذاش

نوجوان فقير که در اين سن مجبور به کار است، دل نمی سوزاند و 

همچنين برای پيرمردی که مجبور است روزهای آخر عمر خود را 

تنها بماند و محتاج دستی باشد که به او کمک دهد. و کارگر زنی 

که بايد مرتب طبقات را بشويد.

زبـــــــــــــــــــــــــــــــان

زبان داستان بسيار ساده و روان است. گفت وگوها صميمانه و 

معمولی هستند. و توجه به سن و شخصيت بچه ها در زبان آن ها 
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در شخصيت پردازی پيرمرد و 
اميرعلی که شخصيت های اصلی 
داستان هستند، جای برخی 
مشخصات ظاهری خالی است نه به 
اين معنا که داستان نظر بر اين دارد 
که خواننده خود جای آن ها را پر 
کند، بلکه نويسنده به برخی از آن ها 
توجه کرده است مانند نگهبان که 
شخصيت فرعی است
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ــت. «حال گيری می کنه. ص ۵۸. مگه رفيقت نيست؟  نمودار اس

ــی؟ ـ با اين جا  ــن يکی رفيق نمی ش ــان صفحه)، «چرا با اي (هم

صابونی؟» (ص۵۹) در واقع گفت وگوها در اين داستان از اهميت 

ويژه ای برخوردارند. تا حدی که می توان يکی از عناصری را که در 

داستان غالب است، گفت وگو دانست. گفت وگوها عالوه بر کارکرد 

اصلی خود که محملی برای اطالعات دهی اند، دارای بار معنی نيز 

هستند. حتی بخشی از شخصيت پردازی را به عهده دارند.

پـــــــــــــــــــــــــــــرداخت

ــتان يکی از بزرگ ترين امتيازات آن است: فنی،  پرداخت داس

ــنده  ــه ای، تصويری، توصيفات پويا و به موقع و جذاب نويس حرف

ــازی می شود که اين خود عاملی است تا  بيش تر موجب تصويرس

حادثه داستان و شخصيت ها را ملموس تر کند. توصيفات در عين 

سادگی، جذاب هستند. مثالی در اين باب: «جای دست و پايش، 

مثل يک مشت کوچک، نقطه نقطه می شد روی زمين نم دار.» (ص 

۲۱). نويسنده هم چنين توجه دارد به ظرايف و ريزه کاری هايی که 

ــه آن توجهی ندارند. تصاويری  ــندگان مرد ب به طور معمول نويس

ــيار واقعی و  ــنده جلوی روی مخاطب باز می کند، بس را که نويس

صميمی هستند. رفتار زبان داستان در پرداخت به گونه ای است 

که توجه او را به سن و سال نوجوان مخاطب نشان می دهد.

ــته (فلش بک) روايت  ــت به گذش ــتان با بازگش بيش تر داس

می شود. شخصيت اصلیـ  اميرعلیـ  در حين باال رفتن از پله های 

ــت به گذشته داستان را روايت می کند. او در  ساختمان با بازگش

ــمارد، روز قبل را به خاطر می آورد  ــن حالی که پله ها را می ش عي

ــاختمان شده، چه قدر دنبال  که چگونه برای اولين بار وارد اين س

آپارتمان مورد نظرش گشته و... تمام وقايع روز گذشته را در همين 

رفت و آمدهايش به گذشته و امروز روايت می کند. تداعی ها فاقد 

پل تداعی هستند، گاهی با فصل از هم جدا شده اند. مانند ص ۶۰ 

که در اين حالت هم باز پل تداعی ندارد.

ــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــاي درون

کار کردن پسر نوجوانی که در اثر کمبود امکانات مادی مجبور 

ــود،  ــتاری از پيرمردی بيمار می ش به کار در تعويض روغنی و پرس

ــتر نوجوانان هم سن او يا  ــاس قبول وظيفه در سنی که بيش احس

ــی می گذرانند، برقرار  ــای تقويتی و ورزش و يا تفريح در کالس ه

ــرد و پيرمرد با او،  ــط اميرعلی با پيرم کردن ارتباط صميمانه توس

ــاس نوستالژيک در پيرمرد و يادآوری خاطرات گذشته  ايجاد احس

او در روستا، و به دنبال وجه تشابه اين دو گشتن، اهميت دادن به 

خواسته های پيرمرد و خود او، حتی به قيمت گوش نکردن به حرف 

دختر پيرمرد که سبب می شود بعد از مدت ها پيرمرد با کسی رازی 

داشته باشد که ديگران از آن بی خبر بمانند، که برای پيرمرد لذتی 

به وجود می آورد که مدت ها از چشيدن طعم آن محروم بوده است 

و... همه مفاهيم و مضامينی هستند که از داستان استخراج می شود. 

همچنين احساس هم زبانی و همراهی و همدلی پيرمرد با اميرعلی، 

که آغاز اين رفتار از همان نگاه اول لبخند اميرعلی به وجود می آيد 

ــرد به وجود می آورد. به وجود آوردن  که رفتاری متقابل را در پيرم

احساس شادی و لذت در پيرمرد، آن گونه که فرزندانش نتوانسته اند 

برايش به وجود بياورند، به پسر جوان منتقل می شود. او تصميم دارد 

ــه روز بعد با جيبی پر از  ــان به پيرمرد محبت کند. چنان ک همچن

بلوط نزدش می آيد. اما دليل منطقی که می توان از اين همه اعتماد 

و عالقه پيرمرد نسبت به اميرعلی بيان کرد، تا آن حد که شير را از 

دست دختر خود نخورد و روبرگرداند، ولی از دست اميرعلی بخورد 
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و...، نکاتی است که در درونماية اثر قابل تأمل است. که ابتدا همان 

نگاه نوستالژيک پيرمرد است؛ ارتباطی بين کودکی خود و اميرعلی. 

ــتايی که در آن زندگی می کرد و  ــابهی بين روس او دنبال وجه تش

ــبش را درآن می گذاشت و اميرعلی و دوچرخه اش  طويله ای که اس

می گردد. امروز دوست دارد به پارکينگی که اميرعلی دوچرخه اش 

را در آن می گذارد، بگويد طويله. او در چشم های اميرعلی برق نوری 

را می بيند که تحت تأثير قرارش می دهد، چشم هايش پشت پرده 

ــته او چه چيزی را  ای از آب موج برمی دارد. (ص ۲۶). اين که گذش

به خاطرش می آورد و آيا او هم مثل اميرعلی فقير بوده و مشکالتی 

ــتند که می توانند حقايقی باشند تا هم ذات  ــته، مواردی هس داش

ــبت به اميرعلی سبب شوند. رفتار صميمانه اش با  پنداری او را نس

ــی شود.   همان رفتاری که نسبت به بچه  اميرعلی ازهمان جا ناش

های خود ندارد، چرا که بچه هايش مانند خود او و اميرعلی زندگی 

نکرده اند. و بچه ها نيز نسبت به او فقط احساس وظيفه می کنند. 

ــای متفاوت اميرعلی  ــتان، توجه به دني از مضامين ديگر داس

ــت که مردمش با او فرق دارند.  ــاختمانی اس ــاکنين برج يا س با س

ــيقی هستند، پسری نوجوان  بچه هايی که يا در پی آموختن موس

که برای قرار بازی در انتظار دوستش در راه پله ها زانوی خود را بغل 

ــه برخالف مادرش که مجبور  ــه و منتظر مانده، خانم هايی ک گرفت

است پای خياطی برای ديگران بنشيند، لباس شيک می پوشند و 

ــت می گيرند و برای خريد با هم بيرون  زنبيل های حصيری به دس

می روند. خانم توی آسانسور که ابروهايش باال پريده، مرد کراواتی 

با شاخه ای گل در دست، و دختر بچه ای با سگ پشمالويش و خود 

ــورش. «اين جا ديگه چه جور جائيه؟» (ص۱۳)، که  برج و آسانس

دنيای متفاوتی را پيش روی پسر جوان ترسيم می کند.

ــا درونمايه می توان دريافت  ــن مطلبی که در ارتباط ب مهم تري

کرد، حرفی است که نشان از بی تجربگی نوجوان داستان دارد. او که 

همة زحمات پيرمرد را کشيده است، نادانسته از جايی به او ضربه 

ــری و از بين رفتن روحية پيرمرد،  ــويش فک می زند که موجب تش

ــغل پدرش که جنگل بان است.  ــود. اميرعلی در ارتباط با ش می ش

ــی را که ياد گرفته به او می گويد: «بابام می گفت درختی که  مطلب

عمر خودشو کرده باشه، ديگه هيچ جوری نمی شه ازش نگهداری 

کرد. اون موقع س که با اره برقی می ُبرنش و جاشو می دن به نهال 

جوون تر.» (ص ۷۶) پيرمرد به محض شنيدن اين حرف در همان 

لحظة اول در حمام خود را می بازد و دستش فرو می افتد. در انتهای 

داستان بعد از مرگش هم راوی اظهار می دارد دست اميرعلی بوی 

ــده سات. اين درونماية ديگری  درخت بلوطی می دهد که بريده ش

ــت که از اليه های ديگر متن دريافت می شود، و به همين دليل  اس

ــته است  ــت. بايد گفت درونمايه توانس درک آن با لذت روبه رو اس

به حد الزم معنا و مفهوم مطلب مورد نظر نويسنده را به مخاطب 

ــتان در خدمت به ثمر نشاندن  ارائه دهد. تمام عوامل و عناصر داس

ــتان کوشيده اند و موفق بوده اند. لذا در اين ارتباط می توان  تم داس

ــاره کرد: «هر متنی يک زير متن دارد،  به اين جمله از رنه ولگ اش

همان که نويسنده آن را خوانده.»

ــا ــدواژه ه ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ک

ساعت

 اشاره به ساعت در داستان، با تکرار و تأکيد آمده است. ساعت 

ــمبل و نشانه باشد که تکرار آن اگر به عمد باشد،  می تواند نماد، س

نشان از زمانی محدود برای پسر و پيرمرد دارد و با مرگ پيرمرد نيز 

اين مطلب را ثابت می کند: ساعت بند فلزی گشاد (ص۶)، ساعت 

ــاد (ص ۸)، ساعت بند فلزی گشاد (ص ۱۰)، ساعت  بند فلزی گش
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ــاد (ص۱۱)، ساعت چنده حاال؟ (ص ۳۵). اميرعلی  فلزی بند گش

ــاعت صفحه گرد باالی در بسته (همان  از توی راهرو نگاه کرد به س

ص).

ــاعت مچی نگهبان که تکرار شونده  از بعد ديگر نيز نگاه به س

است، می تواند ارتباط مستقيم با خواستة پسر جوان داشته باشد.ـ  

گرچه او ساعت نگهبان را زشت توصيف می کندـ  ولی داشتن يک 

ــاعت برای نوجوانی مثل او يک خواستة عادی است، که در اين  س

ــال هم بيش تر اهميت خود را نشان می دهد. اين مطلب  سن و س

ــيده و زن دليل دير  ــی خود را ثابت می کند که وقتی دير رس جاي

آمدنش را می پرسد و می گويد: «نه واقعًا ساعت چنده؟» او می گويد: 

«ساعت ندارم خانم.»

عدد هفت

ــدس آن دارد که در  ــنده به تق ــان از توجة نويس  اين عدد نش

ــت. طبقة هفت غربی. عدد  ــکال مختلف از آن سخن گفته اس اش

ــماره آپارتمان پيرمرد. که از حاصل ضرب سه و  ــت و يک، ش بيس

ــتاريه. هفت  هفت، به وجود می آيد. «ننه ام گفته کارم يه جور پرس

ــگاه بود.»  ــح تا هفت بعد از ظهر» (ص ۱۹)، «دو هفته آسايش صب

(ص ۲۰)، «هفت عصر که خواستی بری...» (ص۳۱)، «هفتم هفتم 

هرچی می کشم از دست اين هفتمی هاست» (ص۳۴)

قره قيطاس

ــتان، ابتدا اشاره به اسب حسين   منظور از قره قيطاس در داس

کرد شبستری است، که بعد پيرمرد از آن برای ناميدن دوچرخه اش 

ــم را  ــد، و بعد هم به دوچرخة اميرعلی همين اس ــتفاده می کن اس

می دهند. استفاده از اين اسم برای سه مرحله از زندگی می تواند به 

عنوان نماد و نشانه در داستان آمده باشد.

بلوط

 بلوط هم يک از تکرار شونده های داستان است. ميوة بلوط که 

اميرعلی با خود به خانه پيرمرد می برد، تابلوی درخت بلوط که کنار 

درخانه پيرمرد نصب شده، بوی بلوط که در فضا می پيچد، و صحبت 

کردن از درخت بلوط که انتهای داستان را تحت تأثير قرار می دهد و 

تأثير بسياری در حادثة داستان دارد. آخرين سطر داستان نيز با اين 

جمله تمام می شود: «دست اميرعلی بوی درخت بلوطی را می داد 

که با اره بريده باشندش.»

امتياز

ــت بر ظرايف و  ــاده و صميمی، دق ــت حرفه ای. زبان س پرداخ

گفت وگوها، همه از امتيازات ويژه ای برخوردارند که در بخش های 

ــاره شد. از امتيازات ديگر اثر، مفاهيم و معناهايی  قبلی به آن ها اش

هستند که می توان از داستان استخراج کرد، که دور از انتظار کتابی 

ــنده مفاهيم داستان را مترادف با مفاهيم  با اين حجم است. نويس

ــعر، که در آن جمالت دارای توان معنای باال هستند، ارائه کرده  ش

است. هر کدام از موضوع يا موقعيت های ذکر شده در داستان دارای 

معنی هستند و ارزش اصلی داستان بر پاية همين معانی سنجيده 

ــود. می توان گفت سبب انتخاب اين اثر با وجود کاستی های  می ش

ــت و  ــی رمان، همين پرداخت حرفه ای آن اس ــاختاری و فيزيک س

هم چنين زبان ساده و گفت وگوها که در ارتباط با آن بايد اشاره کرد. 

به اين که صميميت زبان و به خصوص گفت وگوها به حدی ملموس 

است که مخاطب فکر می کند، اين کلمات و جمالت خودش است 

که بر زبانش جاری می شود، نه راوی داستان.  
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مهم ترين مطلبی که در ارتباط با درونمايه 
می توان دريافت کرد، حرفی است که نشان از 
بی تجربگی نوجوان داستان دارد. او که همة 
زحمات پيرمرد را کشيده است، نادانسته از جايی 
به او ضربه می زند که موجب تشويش فکری و از 
بين رفتن روحية پيرمرد، می شود
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«دا» خاطرات سيده زهرا حسينی است. به عبارت بهتر، شرح 

ــل آن چه بر وی  ــت از کودکی تا زمان نق ــی اوس ــی از زندگ کامل

گذشته است. از کودکی تا سال ۱۳۸۵.

محتوايی که به قوارة کتاب انتشار يافته، مکتوب روايت شفاهی 

خانم حسينی است که خانم ديگری (سيده اعظم حسينی) آن را 

سامان داده و تدوين کرده است. 

ــيده زهرا برای تخليه و  ــيده اعظم، مصاحبه گر و محرک س س

ــته های ذهنی اوست. کار تخليه «بيش از هزار  بيرون ريزی انباش

ساعت» زمان  برده است. (ص ۱۴)

ــر دو تن بود که گاماس  ــن زمان مقتضی در اختيار ه بنابراي

ــا هم زوايای مختلف يک  ــاس پيش بروند و با تأنی و تأمل ب گام

ــده و هيجان انگيز را بکاوند، کمبودها را جبران و  زندگی برانگيزن

ــب قرار  ــر کنند. افتاده ها را بردارند و در جايگاه مناس خألها را پ

ــاوران  ــد و از زوايد احتراز جويند. به ويژه که اين دو تن، مش دهن

ــته اند تا در اين زمينه اضهارنظر  ــوتر داش و مددکارانی نيز آن س

ــنهاد بدهند. پرسش هايی در ميان آورند و پاسخ هايی  کنند. پيش

را بطلبند.

ــد تا حاصل، مجموعه ای شود منحصر  ــبب ش عقل جمعی س

به فرد، پرمحتوا، جذاب و سرشار از عاطفة برانگيزنده در سويه های 

ــرت. «دا» در شکل  ــتی و اميد و حس ــادی و غم. زيبايی و زش ش

ــندی است (تاکنون) بی نظير، دست اول، رسانا و اقناع  گر  فعلی س

ــاس ترين  از متن و بطن حدود ۲۰ روز اول جنگ در يکی از حس

ــط مهاجم و متجاوز غدار. شاهد و گواه و  جبهه های گشوده توس

سند اين جبهه در اين مدت فردی است که خود فرزند آن منطقه 

ــر  ــر و ناظر و در گير، درگير و دار تجاس ــت و در آن جا، حاض اس

دشمن و دفاع در برابر متجاوزان بود.

ــت به صورت خاص و در همان  ــت، نقل زندگی راوی اس رواي

حال شرحی است دست اول از آغازين روزهای جنگ.

ــپاهی گری، «قلبی» دارد  اين روايت به اصطالح اهل رزم و س

و «جناحين»ی .

ــت از روزهای اول  ــرح سيده زهرا حسينی اس قلب روايت، ش

جنگ در خرمشهر تا واپسين روزهای سقوط اين شهر و پيامدهای 

آن.

ــانگر وضعيت خانوادة راوی است در بصره،  ــت، نش جناح  راس

ــهر، وضع خانواده در خرمشهر تا  ــت به خرمش مهاجرت يا بازگش

آغاز جنگ (اواخر شهريور ماه ۱۳۵۹). 

جناح چپ، نقل اوست وقتی که به دليل مجروح شدن، ناچار 

ــهر و شيراز به مداوا  ــت خرمشهر را واگذارد؛ در آبادان، ماهش اس

بپردازد و بعد در کنار بازماندگان از خانواده در تهران اقامت کند. 

ــردد و بار ديگر به تهران  ــمنـ  بازگ ــاز به آبادانـ  زير آتش دش ب

بيايد.

ــب اين ماجرا،  ــا اهميت دارند. در قل ــر يک از اين عرصه ه ه

ارزش های چندگانه نهفته است:

ــان؛ دختری جوان بدون تجربة  الف. ارزش های فردی يک انس

مشخص از زندگی اما با امتياز ايمان، بصيرت، هدفدار و متحمل.

ب. ارزش های روان شناسانه و جامعه شناسانه يک جامعة در حال 

جنگ، بدون آن که از قبل هيچ گونه آمادگی کسب کرده باشد.

ــداری، مقاومت و فداکاری و ايثار  ــناخت علل پاي ج. ارزش ش

ــادی و دفاعی برخوردارند، اما  ــی که از حداقل امکانات م مدافعان

ــتادگی  ــت ناپذير آنان را همراهی و برای ايس روحی بالنده وشکس
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تأييد و تهييج می کند.

ــه، از مرگ در دفاع از  ــناخت اين که چرا و چگون د. ارزش ش

ــترة خاکی وطن  ــوی و حفاظت از گس ــرزمين عقيدتی و معن س

خويش، سالحی تيز و کارآمد و پيروزی آور می سازند.

اما دقت در «جناح راست» نتايج خاص خود را دارد:

ــی  ــتنتاج های دقيق در بررس ــاده ای را برای اس ــواد آم ۱. م

ــد، در اختيار ما  ــه رخ می ده ــه در قلب اين واقع ــی ک ماجراهاي

می گذارد.

ــده، اما وی و کل  ــتضعف برآم ۲. راوی گرچه از خانواده مس

ــانی و اعتقادی خود  خانواده اش آگاهی قابل توجه به جايگاه انس

دارند. برای اين جايگاه، رقيبی نمی شناسند و همه چيز زير سايه 

جايگاه انسانی ـ اعتقادی آنان قرار می گيرد.

۳. يکی از عالی ترين دستاوردهای بررسی اين جناح، دريافت 

و درک اين حقيقت است که هستی خانوادة اصيل و دارای هويت 

فرهنگی ريشه دار، ارتباطی به سرمايه مادی و مقام های بوروکراتيک 

و روح اشرافی ندارد. بلکه با روشن بينی و تالش بی وقفه در زندگی 

برای پيشبرد زندگی در مسير درست و حقيقی، هماهنگی درونی 

ــن هماهنگی درونی را در آثار بيرونی به وضوح  دارد. بازتاب چني

می توان مشاهده کرد.

ــت  ــت که کتاب «دا» اگرچه می توانس ۴. به همين دليل اس

فقط با قلب زنده بماند و به صورت مستقل زندگی يابد، اما ارزشی 

ــت نزد مخاطبان عادی و  ــامانه جناح راس که اکنون به ويژه با س

ــگران تاريخ و جامعه شناسان و روان شناسان  خواص (مثًال پژوهش

جنگ و هنرمندان (مستندساز) می يابد، به چندين برابر می شود.

ــت» به درک  به نوعی ديگر «جناح راس

ــاب و جناح چپ  ــت قلب وقايع در کت درس

مدد ويژه می رساند.

سرانجام، برخی از استنتاج ها در «جناح 

چپ» را می توان چنين فهرست کرد: 

ــه ثابت  ــت ک ــند ديگری اس ــف - س ال

می کند همواره جبهه کارزار با پشت جبهه، 

متفاوتند. 

ب - کسی و کسانی که اصالت و هويت 

ــی دارند، هر جا  ــردی و خانوادگ آگاهانه ف

باشند، مجاهدت خود را برای حفظ اصالت و 

باورهای فرهنگی و هويتی خويش از دست 

نمی نهند.

ــتندی به دست می آيد  ج ـ شواهد مس

که پشت جبهه در همه جا هرگز يکدست و 

هموار و مسطح نيست زيرا اجتماع با طيفی 

از آدم های خالص و باب تا ناباب ترين آدم ها ساخته می شود (حتی 

ــند). بنابراين  ــب به شهيد باش ــهيد يا منتس اگر همه خانواده ش

ــر رخدادهای اجتماعی،  ــق گرايانه در براب ــش جزمی و مطل واکن

جواب دلخواه نمی دهد. لذا جامعه همواره مديريت ويژه، باتدبير، 

باتجربه و متأمل را می طلبد.

ــواهد موجود در اين جناح کمک می کند تا صداقت و  د ـ ش

راستی نهفته به ويژه در قلب اين عرصه بيشتر و بهتر درک شود. 

ــت که شاهد راوی، از دو  زيرا روايت، برآمده و از واقعيت هايی اس
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بعد خوب و ناخوب (زشت) بيان می دارد. 

ــی در آن ها به چشم  هيچ مصلحت انديش

ــا خوب را برای  نمی آيد؛ وقايع معمولی ت

ما نقل می کند و وقايع و رفتارهای ناخوب 

ــرح  ــت) را با بافت ريزتر در بيان، ش (زش

می دهد.

ــورت عاطفی  ــن ويژگی اما به ص همي

محض، احساس برانگيز، درگيرانه و گاهی 

ــز وجود دارد؛ جاهايی  رقت آور در قلب ني

ــت های روحی و روانی  که به ويژه از بن بس

خود می گويد.

ــار راوی از مرز  ــی که رفت در برهه هاي

ــة تهور و  ــذرد و به عرص ــجاعت می گ ش

بی باکی خودخواهانه پا می گذارد، از جمله 

ــر به مرگ يک  ــور و لجاجتی که منج ته

ــود. همان که به  رزمنده در سنتاپ می ش

ــنگر مقابل مهمات  ــد تو بمان، تا خودش برود از س راوی می گوي

بياورد. (صص ۵۱۰ ـ ۵۱۱)

موقعيت راوی و زمان در روايت

ــينی، هنگامی در  ــيده زهرا حس ــان می دهد که س تصوير نش

ــت و حتی از  موقعيت راوی قرار می گيرد که از قلب و جناح راس

ــت و در عرصه ای که  جناح چپ (تا پايان جنگ) فاصله گرفته اس

ــاد کرديم، اما تحت تأثير همان وضعيت ها  ــه آينده» ي از آن «روب

ــت، يکی از  قرار دارد. چنان که در مقدمة کتاب (ص ۱۲) آمده اس

داليل طوالنی شدن زمان تخليه اطالعات وی از سوی مصاحبه گر، 

ــتن راوی در جو و فضای ميدانی موقعيت مرکزی (قلب  قرار داش

ــت و بعد تطبيق خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه آن وقايع  ماجرا) اس

با ماجراهای جناح چپ (به عبارتی واقعيت های جاری در جامعه) 

ــخت متأثر و حسرت زده می شود  صورت می گيرد و بدين علت س

ــدت منقلب می کند.  ــتالژيک روزهای دفاع، او را به ش ــار نوس و ب

ــبب نمی تواند ديده ها و تجربه ها و عملکردهای آن روزها  بدين س

ــان گود توفان خيز حاصل از تندر توپ و تانک و هواپيما  را در مي

و آذرخش بی حس کننده ويرانی و آوارگی و گرسنگی بيان کند. 

(صص ۱۲ـ ۱۳)

ــا، با فاصله  ــب ماجراه ــه دو جناح و قل ــبت ب پس راوی نس

ــتاده، اين فاصله هم فاصلة جغرافيايی است (روايت در تهران  ايس

ــد می خورد و ادامه می يابد) و هم فاصلة تاريخی و هم فاصلة  کلي

ــند،  ــته باش زمانی. دو فاصلة اخير می توانند نقاط تماس هم داش

زيرا تاريخ با زمان ارتباط وثيق می يابد؛ زمان گذشته. اما روايت از 

جنس تاريخ با روايت از جنس خاطره تفاوت های اساسی دارد که 

اين جا بايد از آن گذشت. 

ــن بنده از کنار هم قرار دادن زمان تاريخی و زمان خاطره،  اي

هدف مشخص را تعقيب می کند. روايت از جنس خاطره می تواند 

ــيرهای طولی و در پهنای فرا رونده و فرود آينده  راوی را در مس

ــد و آن را از  ــخير کن ــاع) بگرداند و در جاهايی زمان را تس (ارتف

حرکت باز دارد. 

هرچه تسخير زمان بيشتر و حرکت عمودی دو سويه افزون تر 
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عقل جمعی در تهيه و تدوين کتاب 
«دا» سبب شد تا حاصل، مجموعه ای 
شود منحصر به فرد، پرمحتوا، جذاب 
و سرشار از عاطفة برانگيزنده در 
سويه های شادی و غم، زيبايی و زشتی 
و اميد و حسرت
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روايت سيده زهرا حسينی که در 
قالب کتاب عرضه شده است، به 

اصطالح اهل سپاهی گری، «قلبی» 
دارد و «جناحين»ی؛ قلب، حاوی 

روايت اوست از روزهای اول جنگ 
در خرمشهر تا واپسين روزهای 

سقوط اين شهر
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ــی از روايت تاريخی  ــد؛ خاطره در روند و آيند طولی و عرض باش

فاصلة بيشتری می گيرد و به هنر روايی از جنس داستان نزديک تر 

ــود و بستگی به ميزان هنر روايت نزد راوی دارد تا از قدرت  می ش

جاذبه و به اصطالح از «حس گذاری» بيشتری برخوردار و «هم ذات 

پنداری» مخاطبان با راوی بيشتر و بيشتر شود.

با عنايت به همين مشخصة کتاب «دا» است که عده ای آن را 

رمان پنداشته اند. اما واقعيت چيز ديگری است، يعنی کليت «دا» 

خاطره بيش نيست، اما سه بهرة آن به جناح راست، قلب ـ جناح 

ــبکی و سنگينی داستانی، وزن های متفاوتی  چپ ـ در ترازوی س

دارند. و «قلب» کتاب دارای مختصات داستانی بيشتری است. در 

ــتالژيک در روايت و  ــت فقط و فقط به دليل حس نوس جناح راس

يکدستی نقل، معانی از داستان به چشم می آيد. البته جناح چپ 

غير از يک خاطره محض چيزی ديگر نيست.

داستان در «قلب» ماجرا

به ارزش های محور اصلی و قلب کتاب «دا» اشاره شد، وليکن 

از قرابت با روايت داستانی گذشته ايم. اينک سياهه قرابت بين اين 

بهره از خاطره با داستان:

- داشتن راوی (قهرمان) دانای کل

- زاويه ديد سوم شخص

- تداعی های ناب از جنس زيبايی (چه اندوه زا و چه شادی آفرين 

(کمتر)).

ــتر تسخير زمان و از  - واگويه های خالص. در همين جاها بيش

حرکت انداختن زمان صورت می گيرد.

ــود گره های نفس گير متعددـ  با اندکی اغماض می توان  - وج

گفت «قلب» اين خاطره خود گره بزرگی است.

- اصلی و فرعی کردن شخصيت ها

ــياری از آنان به  ــب وضعيت بس ــخصيت ها، تعقي - معرفی ش

تناوب

- سفرها در زمان؛ از گذشته به حال، از حال به گذشته و بعضًا 

سفر به آينده 

ــمکش های نفس گير راوی (دانای کل) با خويش،  - وجود کش

با محيط جغرافيايی، با آدم های اطراف، حتی 

کشمکش خاضعانه با خالق (اندک)!

- وجود شخصيت های سفيد، خاکستری 

و سياه در بخش محوری (قلب) کتاب 

ــز بافتار، که به  ــای بکر و ري - توصيف ه

ــازی های بديع می انجامد و محيط  تصويرس

ــده را برای مخاطب تاريخی،  ــنا و گمش ناآش

شناسا می سازد و پيش چشم  می آورد. زمان 

از دست رفته را بازسازی و احيا می کند و باز 

مخاطب تاريخی را در بطن آن قرار می دهد. 

ــان، همراه با فرا رفتن از  - تصرف در زم

ــاب خاطره را به  ــت، بخش هايی از کت واقعي

وادی سوررئاليسم می کشاند. 

اين فهرست قابليت مستندسازی با ارائة 

ــانی  نمونه های متعدد از متن «دا» دارد. کس

ــينی را رمان  ــيده زهرا حس ــه خاطرات س ک
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دانسته اند، استنتاج آنان مبتنی بر تأثيرپذيری عميق از همين بخش 

ماجراست.

نمونة ديگر از خاطرة داستان شده را می توان در «روايت فتح» 

ــد که بعدها در برخی از روزنامه ها از جمله در روزنامه جمهوری  دي

اسالمی چاپ شد. ماجرا باز می گردد به خاطرة همسر شهيد دکتر 

مصطفی چمران (عليه الرحمه)، زمانی که دکتر چمران می خواهد به 

جبهه بازگردد، همسرش حقيقت رازناکی را درک می کند که اين 

ــان خواهد بود، پس به روی دکتر کلت می کشد تا  آخرين ديدارش

مانع رفتن او شود. همان طور که دريافته بود 

که دکتر چمران می رود و باز نمی گردد، او 

رفت و بازنگشت.

ــی راوی و توصيف  روايت بديع و واقع

ــای  ــش او و اوج و فروده ــدار و پرکش جان

ــه و عميق و  ــتانی هنرمندان نقل وی، داس

ــار از احساس و عاطفه  تکان دهنده و سرش

می شود.

اين ويژگی پرجاذبه و نافذ که در «دا»، 

ــر دکتر چمران وجود دارد،  خاطرات همس

در خاطرات ديگر بدين قوت از ابتدا تا انتها 

ــود. گرچه بسياری از خاطرات  ديده نمی ش

ــات دفاع مقدس» از امتياز  در عرصة «ادبي

اثرگذاری به دليل صداقت زالل مندرج در 

آن ها برخوردارند. به نظر می رسد برخی از 

خاطره های چاپ شده، می توانستند به مرز 

ــتند و حتی در  ــوند يا کنار «دا» بر يک خط بايس «دا» نزديک ش

ــند، اما شانس کتاب «دا» را نداشتند تا  زاويه ای خاص غنی تر باش

ــد، نيز از  ــه کننده و تدوين گر نوعی اين کتاب با آنان باش مصاحب

مشاورة کارشناسان نيز بهره نبردند. 

***
آن چه دربارة خاطرات سيده زهرا حسينی، با عنايت به کتاب 

«دا» گفته شد، ديدار از زاوية خاص و کل نگرانه بدان بوده است. 

ــط دارد و راحت می توان با ورود به  که هر بخش آن قابليت بس

متن هر بند را تشريح کرد. 

ــت که از  ــتة ديگری اس ــتار، در حقيقت مکمل نوش اين نوش

ــد با عنوان:  ــال ۱۳۸۸ در کيهان فرهنگی چاپ ش اين بنده در س

ــی ناتمام دا؛ زهره! می خوام برم اتاق جنگ» با اين نشانی:  «بررس

کيهان فرهنگی، فروردين و ارديبهشت ۸۸، شماره ۲۷۰ ـ ۲۷۱.

ــی،  ــره، مميزات خاطره نويس ــا ضمن تعريف خاط در آن ج

امتيازات کتاب از بعد «حب الوطن من االيمان» و نبود مرز ميان 

ــرد هنگام دفاع، تأکيد بر حافظة قوی و همواره حاضر و  زن و م

ــر راوی، مدلل کردن صادقانه بودن روايت در دهة بخش ها،  ناظ

ــر بر چاپ  ــتی ابرام ناش ــتی های کتاب و نادرس به برخی از کاس

لوکس کتاب با قيمت زياد اشاره شده است.

ــه هرحال «دا» در حد مادری مهربان و فداکار ارزش دارد.  ب

ــت تمامی مدافعان در  ــند دفاعی حق مدارانه از مظلومي زيرا، س

ــای تجاوز  ــژه در آغازين روزه ــال دفاع مقدس، به وي ــت س هش

دشمن غدار است. 

   



ـــری ـــص ـــي ــــجــــيــــد ق نــــوشــــتــــة م
احـــــــــــــمـــــــــــــد بـــــــيـــــــگـــــــدلـــــــی
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ــت عباس بود. همان  ــان آمده بود؟ آن که کاله داش «خانه کدام ش

جا توی منطقه باهاش آشنا شده بود. و حتی مرخصی تشويقی پانزده 

ــقف شيروانی ها و  روزه ای با هم آمده بودند تهران. توی راه آهن، زير س

تودة مردمی که در هم می لوليدند از هم جدا شده بودند و او آمده بود 

ــت. بعدها هم که ديدش،  خانی آباد و عباس رفته بود. کجا؟ نمی دانس

ــيد. مهم نبود. مهم همين بود که می ديدش. کجا فکرش به ده  نپرس

ــيد؟ و حاال، اين جا توی عکس، حی  ــال بعد از جنگ می رس دوازده س

و حاضر داشت می خنديد. آن يکی که بود؟ چفية سفيدی با رگه های 

ــياه انداخته بود دور گردنش. نفر سوم از سمت چپ هم که خودش  س

بود. هرچه کرد چيزی بيش از آن برق درخشندة فالش دوربين يادش 

نيامد. بعد از آن ديگر آن غريبه را نديده بود. نه با عباس، نه همراه کس 

ديگری. انگار در فاصلة همان برق درخشنده، آمده بود و رفته بود. حتی 

اسمش را نمی دانست. نکند خانه اش همين جا باشد؟ ذهنش به عکاس 

هم رفت؛ در شوش دانيال، پشت به حرم ايستاده بودند و منتظر کسی 

که از راه برسد و بعد تريک، عکس شان را بگيرد.

از داستان «نفر سوم از سمت چپ»

حاال بگذريم که «سورة مهر» همت به خرج نداده متن را خودش هم 

يک نگاهی بيندازد و کم و کسری های ويرگول و نقطه و عالمت سؤال 

را خودش بگذارد و از غلط های تايپی بپرهيزد. آن چه اين باال خوانديد، 

ــته را من گذاشته ام، زيرا که نثر مجيد قيصری در  عالمت های نگذاش

ــتر جاها متکی به همين عالمت ها و ويرگول هاست. از همين جا  بيش

شروع کنم؛ از همين داستان نفر سوم از سمت چپ: نويسنده ای نوشته 

ــتفاده از خانة خراب به عنوان  بود که: «نکته قابل توجه در اين اثر، اس

ــرايط موجود است (و ننوشته بود کدام شرايط؟) و نوشته  نمادی از ش

بود: «نويسنده معتقد است اين شرايط بايد تغيير کند و مجدداً بازسازی 

ــود؛ همچون خانه ای که در داستان می بايست تعمير شود و دوباره  ش

نقاشی شود.»

ــه  حال آن که مجيد قيصری اصوًال اهل نمادگرايی، تمثيل و گوش

ــد  ــت، وگرنه مادر بيمار هم بايد کنايه ای باش زدن و کنايه رفتن نيس

احتماًال از مام ميهن. اما مجيد قيصری، بيش از هر کس ديگری داستان 

ــی است که در دامن انقالب اسالمی به دنيا آمده است، همچون  نويس

حبيب احمدزاده، داوود غفارزادگان و... او با انقالب رشد کرده و تعصب 

آن را هم می کشد و بيشتر در زمينه جنگ نوشته است و روشن نوشته 

است، بدون پيچ وخم. آن چه در مجموعة سه دختر گل فروش، نظرم را 

ــعار بودن اغلب داستان هاست. نه شعاری در آن ها  جلب کرد اين بی ش

ــت که من می گويم. نوعی  ــت و نه اصراری برای اين که همين اس هس

ــخصی و برداشت های  ــتای عقايد ش اعالن ايدئولوژی و تعصب در راس

ــری هنوز به جنگ  ــد مجيد قيص ــی. هرچند که، به نظر می رس ذهن

ــته، يک رؤيای شيرين از دست رفته  به عنوان يک خاطرة خوش گذش

ــرت آن روزها را می خورد، روزهايی که به هر حال  نگاه می کند. و حس

ــته بودند و تلخ بودند و اشک همراه شان بود و بسياری را  با خون آغش

ــتان های مجيد قيصری همه جا  زمينگير کرد. اين تعلق خاطر در داس

هست؛ منتهی کم رنگ يا پررنگ می شود. اين مجموعه، يعنی مجموعة 

ــنی باشد از آن توانمندی و  ــه دختر گل فروش می تواند نمونة روش س

دل آگاهی که نويسنده می بايست در نوشتن داستان داشته باشد و آن را 

در خدمت جنگ و انقالب گذاشته است.

ــيار جالب است. مثًال داستان های «بار،  اتفاقی که افتاده، برايم بس

بوم غلتون و صلح» اين مجموعه بنا به گفتة آن نويسنده و شاعر: «در 

مجموعة ديگری به نام «صلح» (۱۳۷۴) آمده و هفت داستان ديگر اين 

مجموعه، در مجموعه داستان «طعم باروت» (۱۳۷۷) و پنج داستان از 

ــال ۱۳۷۹ در مجموعه داستان «نفر سوم از  همين مجموعه هم در س

سمت چپ» منتشر شده اند.» حاال بماند که داستان «جنگی بود، جنگی 

نبود» اين مجموعة سه دختر گل فروش، به همراه داستان «ضيافت به 

ــال ۱۳۸۶ انتشار يافته  ــيلة تکا در س صرف گلوله» يک بار ديگر به وس
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نويسنده، وقت نوشتن، در پی خلق 
اثری است تا حد ممکن هنرمندانه و وفادار 
به حيطة هنر ادبيات و نيز کوشش او برای 

اين است که راضی کنندة طبع عده ای 
باشد که خواهان زنده نگه داشتن

 خاطرات جنگ اند
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ــت. تا حاال نديده بودم يک نويسنده داستان کوتاه اين کار را بکند  اس

ــتان در چند مجموعه،  و اين رويه را پيش بگيرد: چاپ کردن يک داس

چند تا مجموعه داستان که می توانستند همه در يک مجموعه حاضر 

و آماده باشند.

ــه دختر گل فروش در ۲۶۷ صفحه توسط نشر سورة  مجموعة س

مهر نخستين بار در سال ۱۳۸۴منتشر شده و گمان می  کنم مجموعة 

«گوساله سرگردان» را پس از اين به چاپ رسانده باشد. که مجموعه ای 

است دربارة جنگ. مجيد قيصری را به حق می توان از جمله زبده ترين 

و نخستين نويسندگان ادبيات جنگ ناميد.

اين نويسنده ۴۴ ساله، وقت نوشتن، در پی خلق اثری است تا حد 

ــش او برای  ممکن هنرمندانه و وفادار به حيطة هنر ادبيات و نيز کوش

اين است که راضی کنندة طبع عده ای باشد که خواهان زنده نگه داشتن 

خاطرات جنگ اند. حاال آن جنگ در هر صورت پديده ای ويرانگر و تلخ 

به شمار آيد. مجيد قيصری می کوشد در نوشتن داستان جنگ، تا آن جا 

که در توانش است، يک نويسنده خالق باقی بماند. برای همين است 

که وقتی داستان «بنويس تا دير نشده» را می خوانی، متوجه می شوی 

ــی می کند. و اندوه  ــارت، هر کلمه، کلمة ديگری را تداع ــت اس در غرب

ــتالوژی تا به حدی می تواند از کلمه ای به کلمة ديگر قوت بگيرد  نوس

که گلوگير شود. اين داستان يکی از بهترين داستان های اين مجموعه 

است که تصور می کنم در يکی دو مجموعة ديگر تکرار نشده باشد و نيز 

داستان «نيستان» که در مجموعة ديگری هم آمده، اين هم از بهترين 

ــتانی که هيچ اصرار ندارد از جنگ تعريف بکند و  داستان هاست؛ داس

جنگ و شهادت را ابزاری بسازد يا نردبانی.

نمی خواهم اين جا بد و خوب بکنم يا خالصه ای از داستان ها را بياورم 

ــه اين کار را ديگران کرده اند. اين جا در اين فرصت می خواهم بگويم  ک

مجيد قيصری می تواند يکی از ماندگارترين داستان نويسان ميهن ما به 

حساب بيايد اگر نگاهش به انسان حتی در حين جنگ، فراتر از حيطة 

جنگ برود و صرفًا از نقل ماجرا بپرهيزد. و آدمی را با همة خصوصيات 

ــود گفت در داستان های اين  درونی اش بکاود. در يک نگاه کلی می ش

مجموعه و بالطبع در مجموعه های ديگر، نه رنگ هست و نه بو، نه عطر 

گل های خودرو، نه خنکی آب رود که روح و روان را تازه کند، نه عشق 

و نه رؤيای پاکيزة پيش از سحر، نه موسيقی و شادخواری های جوانی، 

نه خواب کودکی، اين ها هيچ کدام در داستان ها نيست. اگر هست بسيار 

ــتن را می داند. معمار خوب کلمه ها و  کم رنگ اند. مجيد به قاعده نوش

عبارات است. نوشتن اش هيچ نقصی ندارد. نمی شود به آن ها کوچکترين 

ــت  عيبی گرفت. اما از تب وتاب «اين همانی» و نقش غريزه گريزان اس

يا اين که خود را يکسره به ضمير ناخودآگاهش بسپارد هر چند گاهی 

هست، گاهی رگه ای هست، رگبار بارانی در اواسط خرداد:

ــتاده ايم. نوجوانی در ميان  «با ديدن او تازه فهميديم که کجا ايس

ــه ای به صورت هامان فکر کرديم. به  لباس های آالپلنگی. بی هيچ آيين

واکس سياهی که زير گونه ها و روی پيشانی کشيده بوديم. ما نوجوانی 

را گذرانده بوديم و او کودکی را. در سکوت راه می رفتيم به سايه هامان 

ــد و به او فکر  ــور روی صخره ها کش می آم ــم که چط ــگاه می کردي ن

می کرديم.» از داستان کرک جوانی

ــف و رسيدن به  ــتان ها آن لذت کش بنابراين دراين مجموعه داس

شهودی لذت بخش دور از انتظار است، اين داستان ها خوانده می شوند 

ــد، آن قدر که به ياد بمانند. در هر  ــفی صورت گرفته باش بی آن که کش

ــاله است و جلواش باز است و هنوز چهل  صورت مجيد قيصری ۴۴ س

و چهار سال ديگر فرصت نوشتن دارد و هنوز چهل سال ديگر می تواند 

ــد و پيش برود و چهل و چهار سال ديگر ثمرة ادبيات  بخواند و بنويس

معاصر ما به حساب بيايد. اين ها که گفتم، همه اش نظر شخصی من 

به عنوان يک خواننده بود. و نه چيزی فراتر از آن.   



نگاهــــی به پرســــروصداترين اثر حـــوزة دفاع مقدس
ـــق ـــل ـــط ــــــــــــــدی م ابـــــــراهـــــــيـــــــم زاه
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ــرا که نمی توان يک  ــته قصد ندارد به دا بپردازد. چ اين نوش

ــی يا به اصطالح  ــه ای را در يکی دو صفحه بررس ــر ۸۲۰ صفح اث

ــت برای  ــه به نظر نگارنده، کتاب دا يک راهنما اس ــد کرد. بلک نق

ــه راه هايی را نرفته ايم. به  ــه بدانيم چه راه هايی را رفته و چ ما ک

ــی و مهم ترين آن هم  ــمت پرداخت؛ اول ــوان در چند قس دا می ت

ــت که مهم تر از کتاب است. برای  ــينی اس ــيده زهرا حس خود س

ــده اند و برای  ــان عصر معاصر که آدم هايش کوچک و تهی ش انس

ــان انقالبی و معترض پيش رويش،  جوان امروز که بزرگ ترين انس

يا خواننده های رپ است که در بهترين حالت به يتيم های آفريقا 

هم سری می زند و يا يکی دوبار هم سفير 

ــده  ــکو در امور کودکان و خيريه ش يونس

است، معرفی يک دختر ۱۶ـ  ۱۷ ساله که 

برای دفاع از سرزمين اش روزانه ۳۰ تا ۴۰ 

جنازه را دفن می کند و برای حفظ اجساد 

ــب ها هم در قبرستان می خوابد،  شهدا ش

کار بزرگی است. کاری که دا کرده است.

ــت  ــک جهان ديگر اس ــی ي دا، معرف

ــرت آقا،  ــودة حض ــه فرم ــلی که ب از نس

که  نسلی  امام خمينی اند.  ــدگان  تربيت ش

ــو بيافرينند. دا تفاوت  می توانند جهانی ن

ــلی که در دهه ۶۰ کوچک ترين آرمانش  ــل ها را می گويد؛ نس نس

ــی اش لقاء اهللا، و تفاوتش با  ــع فتنه از کل عالم بود و هدف غاي رف

نسلی که بزرگ ترين آرمانش قبول شدن در کنکور! به شرطی که 

اهل درس و مدرسه باشد؛ و گرنه که بايد آرمان هايش را در گوشه 

تاريکخانه های صوفيانه يا عرفان های الکی خوش جست وجو کرد. 

بر همين اساس، دا را در چند بخش بايد ديد. 

سيده زهرا حسينی

اين بخش به نظر نگارنده ـ فارغ از ديدگاه های اومانيستی ـ 

ــان است به جهان معاصر؛ اين جا ماجرای جنگ  معرفی يک انس

ــت که با دوپينگ و دارو بتوان به مقام  ــت، وزنه برداری نيس اس

ــود خود را از  ــا جابه جايی نمونه ادرار، بش ــيد. يا ب قهرمانی رس

ــر فدراسيون جهانی دوپينگ رها کرد. سيده زهرا حسينی، به  ش

ــتاورد دا است. برای فهميدن  همين دليل اولين و مهم ترين دس

اهميت کار اين زن، اگر در خانه مان دختری يا خواهری در سن 

و سال ۱۶-۱۷ سالگی داريم، به عاليق و رفتارهايش و همچنين 

به واکنش هايش نسبت به موضوعات 

حتی خيلی ساده، توجه کنيم تا اين 

ماجرا ملموس تر شود. به دختری که 

ــود را موظف می داند  ــن خ در اين س

ــگ برود و  ــتاد فرماندهی جن ــه س ب

ــر مردم می آيد و  بگويد که چه بر س

ــرا کاری نمی کنند. دختری که غر  چ

ــک نمی ترسد؛ برای  نمی زند؛ از سوس

ــگ يک اميد و آرزوی  جبهه های جن

قابل اتکاء است؛ از همه اينها مهم تر، 

او نيست که پابه پای مردان در جنگ 

ــياری از مردان هم نمی توانند پابه پای او تا  حضور دارد، بلکه بس

ــت؛ چريکی که از  آخر بمانند. او به معنی واقعی يک چريک اس

پشت صحنه تا خط مقدم حضور جدی دارد، نه حضوری نمادين 

و برای بريدن روبان و يا زدن کلنگ.

ــته  ــف داش ــان، هر کتابی يک کش اگر به زعم داستان نويس

ــت. نه رويدادهای به تاريخ  ــف دا، خانم حسينی اس ــد، کش باش
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پيوسته راه آهن، گمرک و کوی های خرمشهر، اگرچه اين کشف، 

ــينی را اگر بلد  ــت. خانم حس خودش راوی و پديدآورنده اثر اس

بوديم، به عنوان يک انسان برتر ـ به قول دکتر شريعتی ـ نه يک 

ــوپرمن، بايد به جهان می شناسانديم. انسانی  ــان و س مافوق انس

ــد و تمام تالشش را  ــانی اش را نمی شناس که زن را و حقوق انس

ــيدن به حقوق  ــت برای رس جنگيدن با مردان معرفی کرده اس

ــدنش با  ــاوی ش ــاوی (!) جهانی که همه درکش از زن، مس مس

ــاوی. جهانی  ــت. و همه درکش از مرد، پذيرش اين تس مرد اس

ــتيم به او بفهمانيم که همين زن، زنی که بسياری  که می توانس

از مردان ـ فقط به دليل مرد بودن شان ـ نتوانسته بودند همپای 

ــرش، از او  ــتن همس ــهر بمانند، هنگام وصيت نوش او در خرمش

ــيون نکنيد». چرا که  ــد «در مرگ من ش ــد که ننويس می خواه

ــت و شيون بر مرگ شوهر، حق اوست، نه ضعف  می داند زن اس

زنانه اش. زنی که برای شيون کردن در وصيت شوهرش دخالت 

ــرش حق کشور است در زمانه  ــت که همس می کند،پذيرفته اس

ــت او و بچه هايش. اين ها همان نکات ظريف  جنگ، نه در ملکي

ــهر است که به آن ها نپرداخته ايم.  و مهم تر از مقاومت در خرمش

ــه گاه با يکی  ــم گرفته ايم و از او گاه ب ــط مراس فق

ــايد هم به  ــال خودمان ـ ش ــکه (!!) به خي دو س

ــر کرده ايم. از  ــدازة درک  آن از موضوع ـ تقدي ان

سيده زهرا حسينی تقدير نکره ايم برای تالش اش 

ــر زن در جنگ نه در  ــات نقش براب در جهت اثب

ــت ميزهای کنفرانس و جمع کردن امضا برای  پش

ــه در فلکه اصلی  ــری؛ بلک کمپين های حقوق بش

خرمشهر و هنگام بازگشت از مسير آبادان به اين نتيجه می رسد 

ــس؛ مذکر و مؤنث. و  ــهر نياز به نيرو دارد. از هر جن ــه خرمش ک

ــزاران کلمه بايد  ــت بگيرد. او... ه ــالح هم به دس او حاال بايد س

ــلمان و غير  ــاخص برای هزاران زن مس ــار او کرد که يک ش نث

مسلمان شده است. او مصداق زنانی است که در دا به آن اشاره 

ــهر» معروف بوده است. زنی که  می کند و به عنوان «مادر خرمش

ــال ۸۵ نزد فرزندان شهيدش می رود. خانم حسينی  در اواخر س

ــه آنان بدهکار  ــت که جامعه امروز ما ب ــی از هزاران زنی اس يک

است و از نويسندگانش طلبکار که چرا نتوانسته اند اين نمونه ها 

را به خوبی معرفی کنند. اگر در معرکه سال ۵۹ و در لحظه هايی 

ــوم می آوردند، تا جنازه ها را  ــگ های هار به جنت آباد هج که س

ــد، حاال هم همان خطر، اصل انقالب را تهديد می کند. ما و  بدرن

نسل جوان و دختران ما به اين زهراها نيازشان رفع نشده است. 

ــينی از پشت بام قبرستان جنت آباد  ــيده زهرا حس اگر آن روز س

ــت صداميان را به دست خود  ــی شده به دس جنازه های متالش

ــتيم که مراقب  ــاال هم نيازمند قلب هايی هس ــع می کند، ح جم

افکار متالشی شده باشد.

مستندهايی که ساخته نشد

ــد. چنان چه  ــر کتاب بوده ان ــه متکی ب ــان بزرگ هميش ادي

ــی به کتاب ها  ــی به همين روش، نگاه ــار بزرگ هنری و ادب آث

ــا هيچ گاه اتفاق  ــينمای ما و ادبيات م ــته اند. اما چرا در س داش

ــچ نگاهی به کتاب  ــاده دارد؛ هي ــزرگ رخ نمی دهد؟ دليلی س ب

ــازان ماست. نکته های  وجود ندارد! کتاب دا در اختيار مستندس

ــم دارد؛ چه از زندگی خود راوی و  ــازی ه فراوان برای مستندس

چه از مکان های نام برده شده در آن که هر يک بخشی از تاريخ 

ماست. به ياد آوريم که چگونه با غفلت ۲۷ ساله مان وقتی برای 

خريد خانه محل اقامت امام خمينی (ره) در روستای نوفل لوشاتو 
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ــال ها  ــنيديم که: خيلی دير آمديد، س (پاريس) اقدام کرديم، ش

پيش منتظر شما بوديم...

ــينی در کوچه های خرمشهر بوده و در  در زمانی که خانم حس

زمانی که تانک های عراقی از سمت راه آهن وارد خرمشهر شده اند، 

ــناخت تانک عراقی از تانک ايرانی سخت بوده، در  در زمانی که ش

ــده داده که به زودی  ــی که بنی صدر (رييس جمهور وقت) وع زمان

نيروهای گرگان و... به صحنه خواهند رسيد، و در زمانی که همين 

تانک هاـ  به گواه کتاب داـ  آن قدر به نفرات ما نزديک می شدند که 

ــتند حتی با تيربار روی آن به هدف شليک کنند،  عمًال نمی توانس

بسياری از مستندسازان نتوانسته اند اين موقعيت درخشان را درک 

کنند؛ اما حاال که يکی از بازماندگان از جلو آن تانک ها، پيش روی 

همه مستندسازان است؛ جوان و پرنشاط و خوش حافظه. ساختمان 

ــک هم وجود دارد. خانه سوژه هم در خيابان فردوسی تهران  کوش

ــت. حبيب هم حی وحاضر. آيا زنی با اين مشخصات، سوژه ای  هس

ــاز تيزبين از دست بدهد؟ اگر اين سوژه از  است که يک مستندس

ــت و بر هوش مستندسازان  ــت رفت، چه کسی ضرر کرده اس دس

کشور چه بايد گفت؟ چند فيلم از مکان های نام برده شده در کتاب 

دا مستندسازی شده است؟ کمی به اطراف مان نگاه کنيم؛ چه زن ها 

و چه دختران باطلی در قاب سوژه به جامعه ما تحميل می شوند و 

ــروز ـ فارغ از آن که چه کرده اند و می توانند  به عنوان الگوی زن ام

ــان را روی کيف دختران ما  ــندـ  عکس ش الگوی چه کارهايی باش

ــش می کنند؟ آيا وظيفه جامعه هنری و فرهنگی ما با چاپ اين  نق

کتاب و مقداری هم هوچی گری ناشرانه درباره اش به پايان رسيده 

ــتند از دا داريم؟ چند مستند از زندگی مردی که  است؟ چند مس

ــت، به مخاطب ارايه کرده ايم؟ چند  ــال ها با او زندگی کرده اس س

مستند از زبان فرزندان او داريم؟ اساسًا آيا به اين فکر افتاده ايم که 

چنين سوژه ای در اطراف ما زندگی می کند؟  

شهرهای گمشده

ــوان کتاب  ــرأت می ت ــاب دا را به ج کت

ــا کتاب  ــم تنه ــايد ه ــد. ش ــهر نامي خرمش

خرمشهر که تا به امروز نگاشته شده و تاريخ 

ــت که اگر  ــت می کند. دا کتابی اس ــهر رواي جنگ را در اين ش

مخاطب جوان امروز ما، به عبارت «خونين شهر» برخورده باشد، 

ــه راحتی مفهوم آن را درک می کند. دا به ما  ــن کتاب ب از دل اي

يادآور می شود که شهرهای ديگری داشته ايم در اشغال دشمن؛ 

ــهرها  ــه آيا برای هر يک از اين ش ــا يادآوری می کند ک ــه م دا ب

ــته باشيم؟آيا حکايت اين شهرهامان را از زبان  نبايد کتابی داش

ــته ايم؟ دا به ما يادآوری می کند که  ــهرها نوش زهراهای اين ش

ــت زهراهای ديگری هم در کشور ما باشند که بتوانند  ممکن اس

ــردی زنان اين مرز و بوم را به  ــره ای ديگر از مقاومت و پايم چه

دختران ما معرفی کنند. دا به ما يادآوری می کند که آيا  کتاب 

ــوی ... و فلکه... خيابان... و هر  ــهرها را و جنت آبادش و ک اين ش

ــند؟ و سرانجام، دا  ــان ديگری بايد بنويس کوچه و برزنش را کس

ــهر و  به ما يادآوری می کند که الگوهای دختران ما در همين ش

همين کوچه ها زندگی می کنند به شرطی که نشانی درست شان 

را بدانيم.

دا و حکايت مادری

اسم کتاب به معنی مادر (در زبان لری) است. اما دا يا همان 

ــمی که فقط با چند تصوير در  ــت؟ اس مادر در کجای روايت اس

ــويم؛ به نظر می آيد که  ــش ضمايم کتاب با آن روبه رو می ش بخ
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دا (مادر) يک اسم غيرمتعارف است برای 
کتابی که همان ابتدا جلب توجه کند. مخاطب 

را به خواندن دعوت کند. و البته يادآور آن 
ضرب المثل معروف باشد که «در پشت سر هر 
مرد موفق، يک زن فداکار را بايد ديد.» اگرچه 
اين بار، اين زن فداکار (دا) پشت سر چند مرد 

و زن و دختر موفق ديده می شود
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ــم ناميده  به احترام مادر، و جلب مخاطب، اين کتاب به اين اس

ــت. وگرنه همان مقدار که خانم حسينی در ماجراهای  شده اس

ــغال خرمشهر و ساير رويدادها فعال است، دا منفعل  جنگ و اش

است. خانم حسينی، اتفاقات را مديريت می کند به نفع زندگی. 

ــر  ــر او فرود نمی آيند؛ بلکه او بر س به عبارت بهتر، اتفاقات بر س

ــود تا از تأثيرات شان بکاهد.  اتفاقات و باليا و حوادث نازل می ش

ــت. او ناچار است که بسازد. تحمل  درحالی که دا اين گونه نيس

ــند. حال آن که  ــمارد تا کی به پايان برس کند. مصيبت ها را بش

دخترش (خانم حسينی) در ميدان، هل من مبارز می گويد. 

ــم غيرمتعارف است برای کتابی که همان  دا (مادر) يک اس

ابتدا جلب توجه کند. مخاطب را به خواندن دعوت کند. و البته 

ــت سر هر مرد  ــد که «در پش يادآور آن ضرب المثل معروف باش

موفق، يک زن فداکار را بايد ديد.» اگرچه اين بار، اين زن فداکار 

(دا) پشت سر چند مرد و زن و دختر موفق ديده می شود.

سروصدای بی دليل

کتاب دا از همان ابتدای انتشار، دچار يک تبليغ پر فشار شد 

ــد  ــه چندان هم ضروری نبود. اين تبليغات موجب توقعاتی ش ک

که برآوردنش از عهده دا برنمی آمد. به همين دليل، ناشر محترم 

ــد.  ــت به اقداماتی بزند که به نفع کتاب تمام نش ــد دس ناچار ش

ــازی ها و  ــه پروپاگاندايی را برای چند روز به پا کرد. خبرس اگرچ

فرستادن اين خبرها به سايت های ديگر، رساندن کتاب  به دست 

ــی به جای خود  ــناس ـ که اين يک ــازان و بازيگران سرش فيلم س

ــت حبيب احمدزاده برآمد  ــيار کار پسنديده ای بود که از دس بس

ــاب زرنگی و  ــردـ  و گرفتن نظرات آنان را بايد به حس ــل ک و عم

حرفه ای گری های ناشر گذاشت. البته در اين کار،کمی خام دستی 

ــر که می  ــت به نگاه بازاری ناش ــد که آن هم برمی گش ديده ش

ــود نه از چشم اهل  ــت از قول اهل اکران به کتابش نگاه ش خواس

ــاب! به همين دليل هم ناگهان در روزهای قبل از رونمايی دا،  کت

ــان بنی اعتماد،  نظرات تهمينه ميالنی، داريوش مهرجويی، رخش

ــينايی، رويا تيموريان و... هنرمندانی از اين دست در  ــرو س خس

خبرگزاری ها منتشر شد. در حالی که هر کدام می گفتندـ  يا ادعا 

ــوژه را برای فيلم سازی دارد.  می کردندـ که اين کتاب بهترين س

(چه خوب)

ــن ماجرا تا آن جا پيش رفت که داريوش مهرجويی در يک  اي

ــتاب آلود، اين کتاب را يکی از بهترين رمان هايی (!)  اظهارنظر ش

دانست که تا آن روز خوانده بود. با توجه به شناختی که از مهرجويی 

وجود دارد، يا اين فيلم ساز کتاب را نخوانده اظهارنظرکرده بود، يا 

ــر او، کتاب دا فقط يک رمان بود، نه واقعياتی از جنگ. چرا  از نظ

ــخصيتی دانست که تفاوت  رمان و  که نمی توان مهرجويی را ش

ــر در جهت معرفی بی رويه و  ــفاهی را نداند. اقدامات ناش تاريخ ش

ــخه يک  ــر معمول اثر تا آن جا پيش رفت که با چاپ ۵۰۰ نس غي

مرحله از چاپ را اعالم کرد. و ناگهان سروصدای اطراف اثر به نفع 

آن رقم نخورد.

ــوره مهر) به  ــر کتاب (س ــؤوالن حوزه هنری و ناش ديدار مس

همراه نويسنده کتاب دا و گردآورنده و مصاحبه کننده زحمتکش 

ــروع  آن با حضرت آقا فصلی بر اين اثر بود که قطعًا برکات آن ش

شده است. به ويژه آن که ايشان در آن ديدار فرمودند: پس از اين، 

اين کتاب را در هر نوبت ۱۰۰۰۰ نسخه عرضه کنيد.

ــمند انقالب، آن  ــد با اين فرمايش رهبر هوش به نظر می رس

ــخه هم به پايان برسد و پروسه  اتفاقات هر چاپ ۴۰۰ يا ۵۰۰ نس

انتشار اين اثر به روال منطقی و در شأن کتاب برگردد. به اميد حق.

 



ـــدة صــاحــب ســبــک ـــن ـــس ـــوي ــــک ن تــــولــــد ي
ميرخانی) رضا  رمــان  آخرين  «بيوتن»،  ــارة  درب (يادداشتی 

ــــــــی ــــــــرام ــــــــاي ــــــــا ب ــــــــدرض ــــــــم ــــــــح م

غنی پور ) حبيب  شهيد  سال  کتاب  انتخاب  دورة  نهمين  برگزيدة  ــان  (رم
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ــه اين مضمون  ــن او» ديالوگی دارد ب ــا اميرخانی در «م رض

ــت اين نوشتن. اين جمله ـ که بارها تکرار  که عجب کار لغوی اس

ــود ـ صرف نظر از کارکرد داستانی اش، اشارة درستی دارد به  می ش

ــورهايی مثل ما. برای رمان نوشتن در  ــنده در کش موقعيت نويس

شرايط حاضر، نويسنده بايد مجموعه ای از شرايط عجيب و غريب، 

پيچيده و ناهمگون را داشته باشد. ازخودگذشتگی، پوست کلفتی، 

ــارت و حتی حماقت گاهی. سال ها بايد دود چراغ  شجاعت، جس

ــای ديگر را زد تا  ــالمتی و خيلی چيزه ــورد و قيد زندگی و س خ

ــرط عبور از هفت خوان هايی ـ بشود کتابی که در  حاصلش ـ به ش

ــه هزارتايی چاپ می شود و بعد هم معموًال به تاريخ  تيراژ دو ـ س

ادبيات می پيوندد در بهترين حالت. چرا که در جامعه ای اين چنين، 

ــک نکند و به اين  ــد روی تجديد چاپ ريس ــر ترجيح می ده ناش

ترتيب، انگيزه ای قوی برای چاپ های بعدی ندارد و کتاب تبديل 

می شود به کااليی يک بار مصرف و نويسنده يا سرخورده می گردد 

ــتن کارهای عامه پسند ـ  ــر ناچاری شروع می کند به نوش يا از س

ــيزيف وارش  که مخاطب بيش تری دارد ـ و يا هم چنان، حرکت س

ــت که در  ــايد برای همين اس را ادامه می دهد بی هيچ اميدی. ش

ــود و  ــر رمان های جدی و تأمل برانگيزی چاپ نمی ش حال حاض

ــال  ــندگان حرفه ای ـ در يکی دو س حتی کارهای بزرگان و نويس

اخير ـ به شدت مأيوس کننده بوده است به گونه ای که اهالی جدی 

ــه در بازارهای کتاب چيز دندان گيری پيدا نمی کنند ـ  ادبيات ـ ک

ترجيح می دهند به بازخوانی آثار کالسيک و آثار قبلی نويسندگان 

ــود که  ــنده کنند. در چنين وضعی، وقتی کتابی چاپ می ش بس

ــته شده و هم خواننده دارد، در دل نويسنده ها نور  هم خوب نوش

ــن می شود و حسابی سر ذوق می آيند. بيوتن يکی از  اميدی روش

همين کارهاست:

ــارات  ــال، هنگامی که از جلو انتش در نمايش گاه کتاب پارس

ــاالی غرفه  ــی را ديدم که ب ــتم، کاغذ بدخط ــی» می گذش «علم

چسبانده بودند و اعالم می کرد که رضا اميرخانی، نويسندة بيوتن، 

ــاعت ۴-۶ در غرفة ناشر خواهد بود. چند دقيقه ای به ساعت  از س

چهار مانده بود و ظاهراً آن روز، روز اولی بود که بيوتن درآمده بود. 

جلو غرفه چنان شلوغ بود که به سختی می شد عبور کرد. در همان 

ــعی می کردم راهی برای گذشتن پيدا کنم، آقا مهدی  حال که س

ــالم عليکی کرديم و ياد يادداشت افتادم و سراغ  علمی را ديدم. س

ــت و  ــی را گرفتم که ببينم کی می آيد. گفت همين جاس اميرخان

يکی دو قدم آن طرف تر را نشان داد و من تازه متوجه شدم که رضا 

ــده است. ازدحام  اميرخانی در ميان انبوه خريداران کتاب گم ش

چنان شديد بود که موقع گذشتن نتوانسته بودم او را ببينم. جلو 

ــی کنم، اما عمًال چنين چيزی امکان نداشت.  رفتم تا احوال پرس

ــی، دور او را گرفته بودند تا کتاب را  ــرف داران رمان و اميرخان ط

ــرق و درحالی که  ــانند و رضا ـ خيس ع ــنده برس به امضای نويس

حتی نمی توانست نگاهش را رو به من بچرخاند ـ مشغول نوشتن 

ــت  ــعی داش بود و در همان حال با عدة ديگری حرف می زد يا س

ــه ای بدهد و هم زمان،  ــؤال های من، جواب های نصفه و نيم به س

ــده بود  ــده بود ـ عذرخواهی کند و... ش ــری ـ که معطل ش از ديگ

ــپارف» و بايد با چندين نفر بازی می کرد در زمان واحد! (و  «کاس

ــت که اين جا بيوتن نيست و بازی فقط يک معنی  ناگفته پيداس

ــام و ابهامی هم در کار  ــت و هيچ ايه می دهد که همان بازی اس

ــر گرفتم  ــت.) به هر حال، من هم يک جلد از رمان را از ناش نيس

ــرای اهل قلم» تا  ــمت «س ــنده، رفتم به س و بدون امضای نويس

استراحتی بکنم. راستش خيلی خوش حال بودم و با خود می گفتم 

ــی بيفتد؟ انگار کار  ــت در ايران هم چنين اتفاق يعنی ممکن اس
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ــنيدم که  تازه ای از «مارکز» يا «رولينگ» درآمده بود. «اخيراً ش

ــگاه  ــخه بود، قبل از پايان نمايش ــاپ اول بيوتن که ۴۴۰۰ نس چ

تمام شده است. يعنی به صورت تک فروشی و نه به واسطة بعضی 

ــار ـ مثًال برای تجهيز  ــای حمايتی که برای برخی از آث از خريده

ــا يا... ـ پيش می آيد.) بعد با خود گفتم راز اين توفيق  کتاب خانه ه

ــت به پديده ای ـ  ــت؟ در امضای اميرخانی که مدتی اس در چيس

ــل جوان و تحصيل کرده ـ تبديل شده  به خصوص مورد عالقة نس

ــت تر  ــار او؟ و به نظرم آمد که دومی درس ــت يا در کيفيت آث اس

ــودم با وجودی که  ــه خود من هم خوانندة آثار او ب ــت، چرا ک اس

فضای ذهنی اميرخانی، بسيار دور است از من و امثال من. (هم در 

مقام خواننده، هم به عنوان نويسنده) و اين ويژگی همة آثار خوب 

ــت که ما در خواندن کارهای ديگران،  ــت. يعنی اين طور نيس اس

ــندگان بهش  ــوس بودن و آن چيزی را که نويس حتمًا حس مأن

ــته باشيم. هر اثر ادبی که  هم ذات پنداری می گويند، مد نظر داش

ــاختار زيبايی شناسانة کافی و فرم متناسب با آن ساختار ـ به  از س

اندازة الزم ـ بهره برده باشد، می تواند چنين ارتباطی را با مخاطب 

ايجاد کند. و بيوتن يکی از اين آثار است:

ــيار هم خوب از کار درآمده  در صحنة افتتاحية رمان، که بس

ــتفادة  ــن جهت تأکيد دارم که بگويم اس ــة رمان از اي (روی کلم

هوش مندانة اميرخانی از قالب سفرنامه و تلبيس و تشبث به آن، 

نبايد اين ظن را يجاد کند که او سفرنامه نوشته)، موقع گذشتن 

ــداری به صدا  ــی فرودگاه آمريکا، زنگ هش «ارميا» از گيت بازرس

درمی آيد و تمام مأموران را به آن جا می کشاند. آن ها ـ که از زخم 

ــد احتمال يک عمليات  ــزی نمی دانند - خيال می کنن جنگ چي

ــتی در بين است و چيزی را پنهان می کند ارميا. (آن هم  تروريس

ــت و چنان  ــفاف اس ــی که بعداً می فهميم چنان زالل و ش ارمياي

ــته که نه چيزی دارد برای پنهان کردن و نه ابايی  صادق و وارس

ــته ها يا  ــتن نداش ــان دادن اعتقاداتش يا ريايی به داش دارد از نش

ــی برای حساب گری و منفعت طلبی، از آن نوع که در  عقل معاش

دوروبرش می بيند و به فراوانی هم) اين زنگ هشدار، تلنگری است 

که کارکردهای متعدد دارد و به جهت معنايی هم، کليد شروعی 

است برای درک رمان ( و اين که بفهميم با چه نوع صحنه  پردازی 

ــخصيت پردازی و کنتراست و  ــی و فضاسازی و ش و ديالوگ نويس

ــد افتاد. يعنی به خوبی  ــروکارمان خواه تقابل و حتی توصيفی س

می توان انتظار داشت که از اين پس در همه جای کار، با چيزهايی 

ــت. ظاهری دارد و باطنی و  ــد که چند اليه اس مواجه خواهيم ش

ــده است.  ــت و يکی فدای ديگری نش هر دوی آن ها هم اصل اس

يعنی نويسنده صحنة بی ربط ظاهری نچيده است که بگويد اين 

را تحمل کنيد، چرا که من در پشت و بطن و اليه های زيرين آن، 

ــرزمين «سيلورمن»ها  حرف مهمی دارم و برعکس.) آری، در س

ــاال در دنيای جديد  ــان «هف کور»  محلة «خانی آباد» که ح (هم

ــه پول»، می گويند  ــده اند مرد نقره ای و به جای «هف کور به ي ش

«يک سيلور کوارترکسی را نکشته است».... و يادمان بيايد دنيای 

ــه کنيم آن را با  ــنتی آن و مقايس ــنتی «من او» را با گدای س س

ــيلورمن های مدرن  ــای مدرن که حتمًا بايد هم گداهايش س دني

باشند.) و در سرزمين «فرصت های طاليی» که برخی حتی موقع 

ــد که فقط از «۱» و «۰»  ــرف زدن هم اعداد را ارقامی می بينن ح

تشکيل شده است (و پاية همة ماشين حساب های پاسکالی است)، 

ــته، اولين حرکتش را که برهم زنندة  ارميا با تن زخم دار، ناخواس

نظم عمومی است، انجام می دهد:

ــدای آژير خطر  ــغول صحبت بود که ناگهان ص ــی مش «خش

ــالن بلند شد. صدايی زير و دهشت ناک. مردم چمدان هاشان را  س
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روی زمين گذاشتند و اول از همه منبع صدا را جست وجو کردند. 

ــمت گيت  ــته بود که از هجوم پليس ها به س چند ثانيه ای نگذش

ورودی، متوجه شدند هر خبری هست، آن جاست.»

ــه «همينگ وی»  ــروف انجيل ـ ک ــول آن جملة مع ــا به ق ام

ــه صدا درمی آيند؟ يا ناقوس  ــه اش کرد ـ زنگ ها برای که ب جاودان

ــا! و «ارميا يعنی  ــت. برای ارمي ــرای که می زند؟ خب معلوم اس ب

همين بابايی که دست کم صد پليس کنار گيت دوره اش کرده اند. 

ــد و ريش های بلند؛  ــی معمولی با موهای مجع ــک آدم نه خيل ي

ــد ـ ولو شلوار کوتاه ـ و هر جايی  جوری که هر جوری لباس بپوش

که برود ـ ولو فرودگاه جی.اف.کی ـ عبداهللا بودنش تابلوست.»

ــنده با کلمة «عبداهللا» (هم به معنی  به بازی زيبايی که نويس

بنده خدا و هم به معنی رايج در فرهنگ کوچه) کرده است، کاری 

ــد در رمان پيدا می کنيد،  ــن بازی ها تا دل تان بخواه ــدارم. از اي ن

طوری که گاهی يک کلمه يا جمله، سه ـ چهار معنی هم می دهد، 

ــد. و جدول  ــته باش ــا چيدن مان های مختلفی که می تواند داش ب

ــت  ــت انگار يا کانه. (و اين «کانه» از آن کلماتی اس «سودوکو»س

ــتفاده نمی کنند مگر در مقاله و تازه  ــه امثال من ازش اصًال اس ک

ــار، اما در کارهای اميرخانی زياد می توان يافت، همان طور  به ناچ

ــرق گرايی  ــه در کارهای آل احمد هم و البد به اين دليل که ش ک

ــت کم ريشه در باورهای دينی مان دارد ـ بهتر است  زبانی ـ که دس

از غرب زدگی.)

باری، ارميا ـ که نشان می دهد بين عبداهللا و عبداهللا گاه هيچ 

ــته باشد (و حرکت های خالف  فاصله ای هم نمی تواند وجود داش

ــد می کند که  ــن معنا را تأيي ــول رمان هم اي ــت آبش در ط جه

ــيفتگی و شوريدگی، گيجی و حواس جمعی، مستی و  مالزمند ش

رستی۱) ـ زنگ های هشدار را به صدا درمی آورد.

ــه ای که اتفاقًا جزء  ــن صحنه چه می گويد با ما؟ اين صحن اي

فرازهای خيلی برجسته و مهم و دراماتيک کار هم نيست (بس که 

ــان) و بزرگ ترين اهميتش  ــم در رم ــوارد زياد می بيني ــن م از اي

ــی به مخاطب  ــد و نه بيش. چه حس ــايد در تقدم ورودش باش ش

ــت. يعنی  ــود در اين صفحات؟ ارميا زخم دار جنگ اس القا می ش

بخشی از سالمتی اش را ـ حتی اگر با اغماض بگيريم فقط سالمتی 

ــت و به جای اين که مورد توجه قرار  ــت داده اس ــمی ـ از دس جس

بگيرد به خاطر اين آسيب، مزاحم می نمايد و اسباب دردسر (که 

ــه ای»  ــر در ايران هم بود، از او حاج يونس «آژانس شيش البته اگ

درنمی آمد الحمدهللا.)

ــوی ديگر، اين هشدار، هشداری است به جامعه و حتی  از س

جامعة جهانی. هشداری که می گويد برخی از برگشتگان از جنگ، 

وارث يا حامل چيزی هستند که ـ صرف نظر از شيفتگی يا ناچاری ـ 

همراهی شان می کند و اين مالزمت، عواقبی خواهد داشت. ازجمله 

ــی۲ ـ که در آن «گاورمنت»ها  اين که در جامعة فرصت های طالي

حتی از قبل جنگ هم به نوايی می رسند ـ با وجودی که از پشت 

ــا را آدم های ناراحتی  ــد ـ، آدم هايی مثل ارمي خط جلوتر نرفته ان

ــب و کار و نظم اجتماعی اند. (قضية  ــد ديد که مزاحم کس خواهن

ــی روی می دهد که ارمياها،  ــر و...) و همة اين ها در حال پارک مت

ــان را حامل جنگ می دانند ـ روحی و جسمی ـ و نه وارث  خودش

ــان را  آن. آن هم وارثانی از آن نوع که عرضة گرفتن ناخن خودش

ــند در آن سر  ــت مثًال حافظ منافع ما باش هم ندارند ولی قرار اس

ــان ـ که برای آن نيازی به کسب تکليف  دنيا و فعال ترين حالت ش

از داخل، يعنی از کسانی که آن ها را فرستاده اند، ندارند ـ اين است 
که بپرسند «اخوی! نگفتيد ناخن گير به انگليسی چه می شود؟»۳

و چه قدر به جاست تشبيه اين گاورمنت به سفير قاجار، يعنی 
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بيوتن را هم می توان شخصی ترين 
رمان اميرخانی تا زمان حاضر دانست. 

به گواه ديدگاه ها و عاليق و نوع نگاه 
نويسنده که در «نشت نشاء» و «داستان 

سيستان» خوانده ايم و نه به جهت 
زندگی فردی نويسنده که ما از آن 

آگاهی نداريم 
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ــد پهلويگی که در کالم  ــنگتن»، با همان چن جناب «حاجی واش

ــازه به دوران  ــت، بی آن که بگويد: ت ــندة بيوتن می توان ياف نويس

ــنا و... چه قدر آشناست برای ما  ــيده، صفرکيلومتر، خام، ناآش رس

ــب روابط  ــازمان هايی که کيلو کيلو از اين گاورمنت ها را ـ حس س

ــد ـ به اين جا و  ــاً  فاميلی هم نبايد باش ــنة فی مابين که لزوم حس

آن جای جهان می فرستند، که الاقل ما اهالی ادبيات با بخش های 

ــا ادبيات و هنر و فرهنگ، به خوبی  ــان ب فرهنگی آن ها و نسبت ش

آشنا هستيم...

ــروع می شود و ارميا  باری، بيوتن با اين افتتاحية چند اليه ش

را به ما معرفی می کند که انگار از بهشت ـ که زمانی وجود داشته ـ 

ــای آن هم. (در آخر  ــن و به بدترين ج ــوط کرده به کره زمي هب

ــا را انتخاب کرده، برای اين که  ــان می فهميم چرا او بدترين ج رم

می خواسته سخت ترين مرگ را داشته باشد و به اين معنا، سرتاسر 

بيوتن خودزنی است آيا؟) و با اين استقبال گرمی که از او می شود 

ــار داريم ـ در ادامه ـ يک  ــينة جنگی ارميا، انتظ و با توجه به پيش

ــيب های جنگ را با خود آورده و حاال  ــی را ببينيم که آس شورش

ــت همه جا را به هم بريزد هم چون رمبو. توضيحات بعدی  قرار اس

نويسنده هم گويا اين باور را تقويت می کند:

ــوث کردم تا از  ــرا امروز بر امت ها و ممالک مبع ــدان که ت «ب

ــازی و هالک کنی و خراب نمايی و بنا  ــه برکنی و منهدم س ريش

کنی و غرس بنمايی.»

ــی، ارميا با کالمی از خداوند خطاب  ظاهراً با اين افکار انقالب

ــت که به نظر می رسد  ــده اس ــرزمينی ش به ارميای نبی، وارد س

ــز و ازجمله مذهب را  ــدارد جز پول که همه چي ــچ پيامبری ن هي

تحت سيطرة خود درآورده و حتی بايد بر آن سجده کرد جابه جا. 

ــبت ماه  ــتيت» را به مناس (عبدالغنی که نورافکن های «امپاير اس

رمضان و فقط برای بيست و نه روز اجاره کرده ( تا نور سبز پخش 

کنند در آن ايام)، به يکی انعام کالن می دهد و چون موعد اجاره 

ــدن است، می گويد برو و هر جوری شده با خبر  در حال سپری ش

ــده و معطلی  ــيدن عيد فطر برگرد!! چرا که پول معطل ش فرا رس

برنمی دارد.۴)

ــا را در مواجهه با برخی  ــال ظاهری ارمي ــا بعد، وقتی انفع ام

نمودهای تمدن غرب می بينيم، با خود می گوييم که پس کو آن 

ــی ای که نه از جنس رمبوست و نه از جنس حاج يونس و  شورش

ــنده قولش را داده؟ و داستان  ــی است و نويس با وجود اين شورش

ــاس می کنيم که انگار  ــی رود و ما کم کم احس ــور جلو م همين ط

ــتيم که مثًال برود و  فريب خورده ايم و با عصيان گری روبه رو نيس

ــتيت را بياورد. چه اتفاقی افتاده؟ آيا همين جوری  دخل امپاير اس

ــنده ای که از خيلی کلمات و  ــه آن جمالت را؟ آن هم نويس گفت

ــت!؟ بعد هم که  ــش از يک منظور اراده کرده اس ــالت و... بي جم

درست و حسابی سروکلة آرميتا پيدا می شود، بدبينی مان بيش تر 

می گردد. می دانيم که عاشق رام می شود نه سرکش. و گويا چيزی 

ــانده، عشق آرميتاست، عشق زنی که به  که ارميا را به آمريکا کش

شدت معمولی است۵ و لياقت اين را ندارد که ارميا به خاطر او، از 

ــتگاه اجتماعی و اعتقادی و... خودش فاصله بگيرد حتی به  خاس

جهت مکانی.

ــت و عشق آرميتا  اما کم کم می فهميم که فريبی در کار نيس

ــن آمدن، ولی دليل  ــت ـ هرچند جدی ـ برای اي بهانه ای بوده اس
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اصلی را بايد جای ديگری جست وجو کرد:

ــه قول قهرمان  ــرخوردگی بزرگ دارد و حاال، ب ــا يک س ارمي

ــت و حسابی کلکش  فيلم «گوزن ها» می خواهد يک جوری درس

ــت واال خود ارميا تعبير  ــود. (که البته اين تعبير من اس کنده بش

متعالی تری دارد: «دوست دارم مثل اباعبداهللا بميرم... با نحر رگ 

گردن... بالقطع الوتين... بی وتن».

ــرخوردگی يا در حالت  ــت: آيا اين س ــة مهم همين جاس نکت

بهترش «تسليم» چنان است که جمالت ارميای نبی را نفی کند؟ 

ــت  آيا ارميای بيوتن ـ يا بيوطن ـ که طالب بيرون افتادن از آب اس

ــد صورت بگيرد -،  ــی بايد قالب را بخواهد تا صي ــد ماه و می گوي

ــی؟ صحنه های  ــرخوردة شورش ــت يا س ــرخوردة واخورده اس س

ــتان وجود دارد که نشان می دهد او نه  ــيار درخشانی در داس بس

تنها شورشی است که شورشی شورشی هم هست و نويسنده در 

ــايد بتوان گفت صحنة  آن نقل قولی که آمد، ما را فريب نداده. ش

ــان پول ريختن در پارکومترها، اولين اوج بزرگی است که  درخش

ــان می دهد ـ که از جهت طنزش ما را  ــورش تراژيک را نش اين ش

ــياهای بادی می اندازد و از  ــوت» و جدالش با آس به ياد «دن کيش

ــه داده، به ياد برخی  ــی عميقی که از ارميا اراي جهت روان شناس

شخصيت های «ابله» داستايوفسکی ـ و حضور در کازينو، دومين 

ــت وجوی «سوزی» رفتن سومين آن و پاسخ ندادن  آن و به جس

به سؤال های قاضی وهيئت منصفة مضحک، آخرين آن ها. اما اين 

ــی است؟ عليه خود. هرچند که بقيه تعبير  شورش عليه چه کس

ــطه، او را محاکمه هم بکنند.  ــته باشند و به اين واس ديگری داش

ارميا که همواره در برزخ ميان سنت و مدرنيته تحت فشار است ـ 

می خواهم بگويم گير کرده يا سرگردان است، چرا که او حسابش 

ــودش را دارد، هرچند  ــنتی خ ــه جدا کرده و باورهای س را ز هم

ــر به عصيان برمی دارد به  ــد ـ س که در تقابل با دنيای مدرن باش

ــت، ظاهر آرام و بلکه  ــکل. او مثل اروندرود و کرخه اس بدترين ش

ــی. و گفتم که پول  ــی دارد و باطن بی قرار و پرتحرک ــيار آرام بس

ريختن در پارکومتر، اولين نمود درخشان اين شورش است که از 

ــگفتی که بر اطرافيان می گذارد، ما را به ياد شاهزاده  جهت بار ش

ــکين» ـ که آدم دلش می خواهد «مشکين» بنويسدش ـ يا  «ميش

ــدازد که صد هزار روبلی را  ــخصيت های ابله می ان يکی ديگر از ش

ــده، جلو چشمان حريص و از حدقه  که با زحمت فراوان تهيه ش

درآمده پول دوستان، داخل آتش می اندازد تا بسوزد. و به جز قصة 

بسيار درخشان «يک انسان چه قدر زمين می خواهد»۶ تولستوی 

ــه، من کار ديگری نديده ام که  ــاره در ابل و همين صحنة مورد اش

ــگفت انگيز ـ  ــمار و گاه ش بتواند چنين با قدرت و با مصاديق بی ش

ــيطره بی رحم و بی چون و چرای پول را بر  ــگفت انگيز ـ س واقعًا ش

ــاره کردم، شايد بد نباشد  ــان بدهد. و حال که به ابله اش دنيا نش

که يادآوری کنم، اين کار شخصی ترين رمان داستايوفسکی است. 

«نيکاليويچ ميشکين»، قهرمانی است «مقدس»، تنها، تهی دست 

ــورش رفته،  و بيمار در ديار غربت و البته برخالف ارميا که از کش

ــعی می کند هرچه زودتر، پولی به دست بياورد و به ميهنش  او س

بازگردد.

ــان اميرخانی تا زمان  ــخصی ترين رم بيوتن را هم می توان ش

حاضر دانست. (به گواه ديدگاه ها و عاليق و نوع نگاه نويسنده که 

ــتان» خوانده ايم و نه به جهت  ــاء» و «داستان سيس در «نشت نش
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زندگی فردی نويسنده که ما از آن آگاهی نداريم و الزم هم نيست 

ــيم.) ارميا هم ـ مثل شاهزادة ابله ـ به شدت تنهاست و  داشته باش

ــق نيم بند هم نمی تواند او را از اين تنهايی  حتی ازدواج و آن عش

ــفری هم نکرده است که خوش بگذراند مثًال با ديدن  دربياورد. س

ــته  ــای جديد، بلکه ـ به نظر من - تن به تبعيدی خودخواس فضاه

ــد و رنج بکشد ـ  ــود و رنج بکش ــت ا بی وتن و بی وطن ش داده اس

مسيح وار ـ و دريابد که البالء للوالء.

ــر  ــق را نخوانده ام و نمی دانم که به س ــورات عهد عتي ــن ت م

ــت، اما همه می دانيم آزمون های سخت  ارميای نبی چه آمده اس

ــگفت انگيز انبيا را. و شايد هم برای همين است که در طول  و ش

رمان، ارميا مرتب بدی می بيند، اما هرگز ذليل و حقير نمی شود، 

چرا که مورد محبت است، با وجودی که ندايی دايمی ـ که معلوم 

نيست زمينی است يا آسمانی ـ هی با لحن کتاب های مقدس، 

بر برزخ ارميا تأکيد کرده و می گويد که:

«و هرگز آسمان را نخواهی ديد.»

ــد در همان آواز  ــدن را گويا باي ــل اين ندي و دلي

ــت وجو کرد که: «اَلباال ليل واال».  به ظاهر بی معنا جس

آيا به راستی بی معناست اين واژگان؟

ــت؟ حضور  ــرخوردگی ارميا چيس اما دليل س

ــوب نگرفتن  ــا نتيجة خيلی مطل ــا ي گاورمنت ه

ــاخت  ــان جنگ؟ يا آن پروژة نظارت بر س در پاي

مناره ها در يک شرکت عمرانی مهندسی که آخرش 

ارميا را به اين نتيجه می رساند:

ــته باشد، علم کفر  «مناره اگر روح نداش

است.»

در اين جا نويسنده توضيح کافی نمی دهد تا خواننده با ذهنيتی 

ــه از ارميا پيدا کرده، خود اين مطلب را دريابد يا حدس بزند يا  ک

تصور کند حتی. و البته ـ سوای اين يکی ـ مشارکت دادن خواننده 

ــکلی متفاوت از چيزی که شنيده يا خوانده ايم ـ، از  در متن ـ به ش

عاليق اصلی اميرخانی است:

ــور، به نوعی ديگر  ــن حض ــخصيت هايی که در حي ــود ش وج

ــوند. مثل سيلورمن ها و سهراب و... که  بازخوانی يا بازيابی می ش

ــان را گرفت و يا سوزی (سوسن) که  در «من او» می توان سراغ ش

در وجود ارميا قابل بازيافت است با همان تالطماتی که گرفتارش 

هست و با آن دور ريختن پول و سرگردانی در جنگل و آن عاقبت. 

و يا وجود کلمات و جمالت و صحنه هايی از اين دست:

ــت، اگر بالی ديگری هم داری  ــر تير ديگری داری بفرس ـ اگ

نازل کن، البالء للوالء... دوست دارم مثل اباعبداهللا بميرم... با نحر 

ــع الوتين... بی «وتن» نمی خواهم دل بکنم از  رگ گردن... بالقط

دنيا.

خشی متوجه معنا نمی شود. پس، مثل مميز، با دکمة کنترل + 

اف می گردد دنبال «بی وتن» و می رسد به فصل زبان:

«انگار سردش بود. نگاه کرد به آسمان آبی و تن پوش سبزش 

را از داخل لموزين برداشت و به جای فراک پوشيد.»

ــه با عالم معنا (که در  ــی بيگان و البته ناگفته نماند، اين خش

عين حال دکترای دين شناسی هم دارد) برای همه چيزش منطق 

خاص دارد و از اين جهت خيلی شخصيت است:

ـ ببين آرمی جان! ارمی من را قبول ندارد، من هم او را... حاال 
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ــتد، اصًال بيا و خودت بايست جلو... به من اگر  که بايد ۱ نفر بايس

باشد، نماز را در اياالت متحده کامل بايد خواند. حتا در سفر. چون 

ــت. اگر ۱۴۰۰ پيش مکه، وطن هر آدمی بود  اين جا وطن آدم اس

و هنوز هم در مکه نماز شکسته نيست، حاال هم آمريکا می تواند 

همان جور باشد...

و...

دربارة بيوتن زياد می شود صحبت کرد، از طنز منحصربه فرد 

ــن البته قصد نقد اين  ــای کالمی زيبايش، از... و م آن، از بازی ه

ــتم به عنوان يک  ــط می خواس ــن مقال. فق ــتم در اي ــر را نداش اث

ــری که خوانده ام  ــنده، نظرم را دربارة آخرين کار دندان گي نويس

بگويم، واال منتقدين و نکته سنجان، زياد می توانند دربارة اين اثر 

ــانه ـ بيوتن  ــند چرا که ـ با تعبيری بدجنس صحبت کنند و بنويس

ــنواره ای است که در آن برای منتقدين ـ مثل  مثل فيلم های جش

لژنشين ها ـ سهم و جايگاه ويژه ای در نظر گرفته شده است که از 

دريافتش خوش حال می شوند.

فقط  ـ قبل از سخن پايانی ـ دلم می خواهد به اين نکتة اساسی 

ــه گانه ای که نوشته («ارميا»،  ــاره کنم که رضا اميرخانی با س اش

«من او» و «بيوتن») اکنون کامًال به نويسنده ای صاحب سبک و 

آشنا تبديل شده است که بعد از اين ديگر الزم نيست روی اثری 

اسم او را بخوانيم تا بفهميم کار کار او بوده. و از قضا اين صاحب 

سبک شدن، فقط به عرصة نثر و مثًال درآميختن زبان فخيم عربی 

با زبان محاوره ای و کوچه بازاری برنمی گردد. به نوع نگاه نويسنده 

هم برمی گردد، يعنی همان چيزی که در سينما، «آندره بازن» به 

آن «تئوری نگرة مؤلف» می گويد و در داستان نويسی نمی دانم چه 

می گويند.

و آخرين حرف اين که:

ــدرن ـ که هيچ وقت ارميا را  ــنتی و نيمة م با توجه به نيمة س

ــايد در تبعيت فرم  رها نمی کنند ـ، اميرخانی به لحاظ فرم ـ (و ش

از محتوا)، رمانی نوشته است که نه راحت می شود آن را در قالب 

ــيک گنجاند و نه راحت می توان در قالب مدرن جايش داد.  کالس

اين رمان، رمان اميرخانی است. خوب يا بد.

همين!

پی نوشت
ــوزی و آرميتا و... حضور هم دارند  ۱. به ياد بياورمي آن صحنة کازينو را که س

ــد و ارميا مناز  ــای من او، به قولی ـ هم می آي ــهراب ـ مهان درويش مصطف و س

ــان  می خواند در مهان حميط کثيف، درحالی گناه و رقصی با مناز و عبادت هم س

گرفته شده است.

۲. در شگفتم از اين شباهت بسيار زياد آمريکا به ايران در اين مورد خاص.

ــکل  ــه گفته بود که مش ــن صحن ــارة اي ــقانه ها - درب ــی ـ عاش ۳. وبالگ نويس

گاورمنت، مشکل زبان نفهمی است که اين هم برداشت درستی است نشان گر 

چندوجهی بودن ديالوگ ها و... در کار امريخانی.

۴. من به ياد سفرنامة حج جالل آل امحد افتادم که در آن با شرمندگی، کعبه را 

توصيف می کند که چه گونه زير نور پروژکتورهای شرکت آمريکايی «آرامکو» 

ــورهای  ــاعت های اذان گويی را که کش ــت. و البد او نديده بود س ــده اس خوابي

کمونيست برای ما می سازند تا مناز صبح مان قضا نشود و...

۵. صص ۳۸۲-۳۸۰

ــان به چه قدر زمني نياز دارد؟»،  ۶. عالوه بر ترمجه های متعدد - مثلًا «يک انس

«ناصر ايرانی» و ساخت فيلم «تا غروب» توسط «جعفر والی» ـ، اخريًا «مهايون 

ــت» در جمموعة ۲۳  صنعتی زاده هم اين قصه را با عنوان «چه قدر زمني نياز اس

قصة تولستوی آورده است.
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در يـــک نگاه

نام: کامبيز (يوسف)

نام خانوادگی: ملک شامران

تاريخ تولد: ۲۵ شهريور ۱۳۴۱

نام پدر: عباس ملک شامران، کارمند بانک، متوفای ۱۳۶۳

نام مادر: اختر امينی ميالنی، آموزگار، متوفای ۱۳۸۶

نام برادر بزرگ: کامران (مقيم مکزيک)

نام برادر کوچک: کيوان (مقيم آمريکا)

دوست نزديک و صميمی: کيوان الچيان

دوران دبستان: لنگرود و اراک

نام مدرسه راهنمايی: فراز (تهران پارس)

ــگاه ملی» (نزديک ميدان  ــتان دانش ــتان: «دبيرس نام دبيرس

بهارستان)

شغل: نويسنده، دبير و منتقد کتاب

ــی و معلم قرآن  ــی زن، تيربارچ ــه: آرپی ج ــت در جبه فعالي

رزمنده ها

ــودکان و نوجوانان،  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــل کار: کان مح

آموزش وپرورش و همة جبهه های نبرد حق عليه باطل

توانايی ها و استعدادهای هنری: نويسندة مقاالت و قصه نويس 

ــعر، طراحی، نقاشی و عکاسی  کودک و نوجوان. در زمينه های ش

هم ذوق آزمايی کرده است.

ــده روز پس از آغاز زندگی  وضعيت تأهل: متأهل، تقريبًا هف

مشترک عازم جبهه شد و اندکی بعد به شهادت رسيد.

نام همسر: مريم متوليان (در حال حاضر خانم دکتر متوليان 

در ايتاليا سکونت دارند.)

تاريخ شهادت: ۱۷ اردی بهشت ۱۳۶۱

سن در زمان پرواز: حدود نوزده سال و نيم

مکان شهادت: جادة اهواز ـ خونين شهر

گزيده ای از يادداشت های روزانه

گزيده ای است از يادداشت های روزانه شهيد کامبيز (يوسف) 

ــی از دوران حضور او در  ــامران، که خاطرات و وقايع بخش ملک ش

جبهه های نبرد و سپس روزهای جراحت و بهبودش را از سيزدهم 

مرداد تا سيزدهم آبان ماه ۱۳۶۰ دربرمی گيرد.

سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۶۰:

امروز وارد اهواز شدم و يکسره به اردوگاه شهيد جاللی رفتم. 

ــر بيژن را که در  ــيد. همين روز عص بعد از ظهرش اصغر هم رس

ــه شهيد جاللی مالقات  ــعدی) بود، در مدرس اردوگاه مبارزان (س

ــول (هندی نژاد) به شهر رفتيم  ــماعيل و رس کردم و به اتفاق اس

ــت با بيژن،  و جايتان خالی آب طالبی زديم. خيلی دلم می خواس

يک جا می افتاديم. او کجاست و من؟

چهارشنبه ۱۴ مرداد:

استقرار در اردوگاه شهيد جاللی. 

برای تحويل گرفتن جسد برادری از برادران بوشهر که شهيد 

شده بود به بيمارستان جندی شاپور رفتيم. او تنها فرزند خانواده 

ــاند و در  ــه خانواده اش کمک می رس ــه از راه ماهيگيری ب بود ک

مالکيه موقع تحويل غذا بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهيد شده 

بود. واقعًا تأسف آور است.
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اصغر مرتب پيشنهاد می کند که بمانم و در قسمت فرهنگی 

ــوی جبهه  ــت تو را به س ــب می گويند هوای نفس ــم. مرت کار کن

می خواند که زير بار نرفتم.

پنج شنبه ۱۵ مرداد:

استقرار در اردوگاه شهيد جاللی.

زير بار نمی روم و تصميم به رفتن به جبهه دارم.

جمعه ۱۶ مرداد:

کار پاکسازی در مدرسة شهيد جاللی.

ــرای بچه ها و رزمندگان  ــجد، آيات منتخب قرآن را ب در مس

می خواندم.

شنبه ۱۷ مرداد:

شب بيرون در حياط و هوای آزاد خوابيديم که خوب 

ــای هوا خيلی زياد  کار خطرناکی هم بود. گرم

است.

اول  ــد.  کردن ــان  تجهيزم ــب  امش

ــد يکی از  ــم بع ــت» گرفت «آرپی جی هف

ــپاه شيروان بود  ــابق س بچه ها که فرمانده س

گفت من پايم درد می کند و نمی توانم «تيربار» 

ــم و آرپی جی را به او  ــم. تيربار را تحويل گرفت بکش

ــر دو صورت بايد با آن  ــی که نمی کند. در ه دادم. فرق

برای خدا جنگيد.

ــز و مرتب  ــلحه را تر و تمي ــدود دوازده ونيم، اس ــب تا ح ش

می کردم. طرز کار با پوکه کش و باز کردن و بستنش را هم خوب 

ياد گرفتم.

يک شنبه ۱۸ مرداد:

امروز اولين روز استقرارمان در طراح است. به محض ورودمان 

عراقی ها با خمپاره پذيرايی کردند. به طور موقت در سنگر بچه های 

ديگر مستقر شديم تا بعداً برای خودمان سنگر بسازيم. سرپرست 

گروهان استاد بنا است. صبح با يک کاميون ارتشی تا کوت آمديم 

ــديم. در آن جا همه اش سراغ  ــيمرغ راهی طراح ش و از کوت با س

بيژن را می گرفتم.

ــا آن منطقه را ترک  ــده ای از بچه ه ــيدن ما ع به محض رس

ــمت مهدی ۲ «ستاد فرماندهی»، دو تا  کردند. امروز صبح در قس

از بچه ها بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهيد شده اند.

ــابی به  ــب هم بچه ها يک تک خوب و حس پريش

عراقی ها زده اند. کانال باريکی که عراقی ها کنده اند 

مبهوت مان کرد. يکی از بچه ها می گفت با يک 

ــری اين جوری  ــتگاه خاک کنی کامپيوت دس

ــز فکرش را  ــدش. عراقی ها هرگ کنده ان

هم نمی کردند که اين جوری شکست 

بخورند.

دوشنبه ۱۹ مرداد:

ــازی شديم اگرچه بچه ها  دست به کار سنگرس

می خواهند تا حدی از زيرش در بروند.

ــان بدهم. با وجود آن که  ــتی نش ــعی می کنم اخالق درس س
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ــتاده ام. اما می خواهم هرجور شده از  اليقش نيستم پيشنماز ايس

زيرش در بروم.

ــت کرده اند. اما وضع بهداشتی و  بچه ها يک توالت درس

ــت. باد گرم پاها را هم می سوزاند.  نفرات اين جا خوب نيس

ــود جا داده.  ــزرگ «جهاد» يخ ها را در دل خ يخچال ب

وضع تدارکات عالی است. غذا مرتب می رسد.

سه شنبه ۲۰ مرداد:

ــد. الحق که  ــازی تمام ش امروز کار سنگرس

ــت، منتها در وروديش تکميل  سنگر خوبی اس

نشده. دو شب است هوا به شدت سرد می شود و 

ما يخ می کنيم. موضوع عجيبی است.

چهارشنبه ۲۱ مرداد:

شب عراقی ها حمله کردند. البته فقط مانورش بود. به محض 

شروع حمله بچه ها را صدا کردم که به داخل سنگر بپرند و خودم 

ــته ام.  هم تيربار را آماده کردم و فهميدم که آمادگی الزم را نداش

وقتی به داخل سنگر پريدم، درست در جايی که خوابيده بوديم، 

خمپاره ای پايين آمد و منفجر شد.

هنوز دارای فرماندهی برای منطقه نيستيم.

بوی الشه مرده يکی از اين شب ها به شدت آزارمان داد.

ــنگرمان چندمين منور خنثی شده هست. در ضمن  کنار س

مهمات زيادی بدون حفاظ اين جا و آن جا ريخته شده است.

سنگر بغل مان چند نفر را در خود جا داده که دو تا داود و يک 

رضای کاوندی تويش است. 

يکی از داودها لر است و بد دهان اما خيلی بامزه.

ــب ها با پسرخاله استاد بنا (محمد) نگهبانی داريم که پسر  ش

خيلی خوبی است.

پنج  شنبه ۲۲ مرداد:

ــنگر را  ــروز صبح در ورودی س ام

ــه در مقابل اصابت  ــاختم ک طوری س

ترکش تا حدی محافظ مان باشد.

نماز جماعت ادامه دارد. بچه ها شب 

ــب دعای کميل دسته  پاس می دهند ش

ــا در يکی از اين  ــی خوانديم. بچه ه جمع

ــی گرفتند و کباب  ــا با نارنجک ماه روزه

ــيد. بعد از  ــد که تکه ای هم به ما رس کردن

ــی گرفته اند، به خاطر آن چيزی که از  اين  که فهميدم چطور ماه

بيت المال حرام شده بود، از خوردن ماهی پشيمان شدم.

جمعه ۲۳ مرداد:

استقرار در سنگر. 

صبحش دعای ندبه را هم برای خود و هم برای رسول و بشير 

خواندم. ظهر هم راديو داستان قشنگی برای بچه ها تعريف می کرد 

(از يک معلم و بچه ای از بچه های کوره پز خانه).

شنبه ۲۴ مرداد:

استقرار در سنگر. سنگر تيربار را تکميل کرديم.

نگهبانی شبانه.
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آن روز که با بيژن به اهواز برگشتيم، خانی هم آمده بود. موقع 

خداحافظی به جای ۳۰۰ تومان طلبی که از او داشتم ۱۵۰ تومان 

گرفتم و بقيه اش را به عنوان هديه نگرفتم.

ــه دوتادوش درست کرده اند. که گاه و بی گاه  بچه ها در مدرس

ــرد. در اردوگاه فهميدم که يکی از  ــتفاده مان قرار می گي مورد اس

ــوری (رحمه اهللا  ــروه خمپاره انداز ۱۲۰ م.م احمد غف ــای گ بچه ه

عليه) در شاهسون شهيد شده است.

يکشنبه ۲۵ مرداد:

ــنگر. در باالی خاکريز دست راست يک سنگر  استقرار در س

عالی تيربار درست کرديم. 

نگهبانی شبانه.

در اهواز فهميدم که شاهسون را تک تيراندازهای عراقی زده  اند 

ــزادی (عباس) بر اثر انفجار نارنجکی که چند عراقی رويش  و که

انداخته اند شهيد شده است.

وضع تدارکات خيلی خوب است و بيش تر روزها برنج و گوشت 

يا مرغ يا کباب داريم، به همراه شربت های مختلف و آبليمو که گاه 

و بی گاه به دستمان می رسد. موش ها هم با ما  هم سفره اند و گاه 

و بی گاه می بينم شان.

دوشنبه ۲۶ مرداد:

استقرار در سنگر.

نگهبانی شبانه.

ــدن روی خاکريز  ــرای کانال کن ــب ها ما را ب ــی از اين ش يک

ــب کار انجام گرفت که از اولش تا حدی  ــه ش بردند. مجموعًا س

برايم مشخص بود بيهوده است. و بعد هم به دستور مائينی قطع 

ــن شدن هر منوری  ــد. اما تجهيزات کامل برده بوديم و با روش ش

می خوابيديم.

سه شنبه ۲۷ مرداد: 

استقرار در سنگر.

نگهبانی شبانه. يکی از شب های نگهبانی تصميم گرفتم برای 

آن که خواب به چشم هايی نيايد چيز ضد خوابی بخورم. به همين 

دليل تمام ماست ترشی که از ظهر مانده بود خوردم و اتفاقًا شب 

ــت  ــرپاس خوابم نبرد. بعد يادم آمد که ای دل غافل ماس هم س

خواب آور است!

چهارشنبه ۲۸ مرداد:

استقرار در سنگر. نگهبانی شبانه.

گاه گاهی با بشير سر رعايت نکردن نظافتش درگير می شوم. 

ــتها می اندازد و يک بار هم  ــن طرز غذا خوردنش مرا از اش در ضم

غذايم را جدا کردم که بعدش پشيمان شدم.

ــوی با دو موشک هدايت  روزهای اول يک نفر ۶ چرخ فرانس

ــت که از اين جا  ــونده و يک کاليبر پنجاه در موضع، وجود داش ش

ــش کردند. دوربين و ديده بانی هم روزها دو نوبت بچه ها را  منتقل

ــت. اما  ــت بيژن در چارطاق اس فرا می خواند. دوربين خودم دس

قطب نما دارم.

پنج شنبه ۲۹ مرداد:

استقرار در سنگر. نگهبانی شبانه.

پس از برگشت يک گروه گشتی که مائينی هم با آن ها رفته 

بود، نارنجکی در دست يک ارتشی منفجر شد که سه چهار نفر را 
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يکی از شب های نگهبانی 
تصميم گرفتم برای آن که خواب به 
چشم هايی نيايد چيز ضد خوابی 
بخورم. به همين دليل تمام ماست 
ترشی که از ظهر مانده بود خوردم 
و اتفاقًا شب هم سرپاس خوابم 
نبرد. بعد يادم آمد که ای دل غافل 
ماست خواب آور است
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زخمی کرد. من و زضا (پسرخاله محمد بنا) نگهبان بوديم.

جمعه ۳۰ مرداد:

بشير چاقويم را شکست و من هيچ به او نگفتم.

مقداری عربی می خوانم. همه کتاب هايم در کنارم است اما تنهايی 

آزارم می دهد، روزها از برنامه های راديو اهواز استفاده می کنم.

سنگرهای مان را سم پاشی کرده اند و بويش هست.

شنبه ۳۱ مرداد:

استقرار در سنگر. نگهبانی شبانه.

ــب های اول، موقع نگهبانی، کاتيوشای عراقی را در  يکی از ش

حال شليک ديدم که منظره بسيار قشنگی داشت.

ــنگرهای خاکريزی  تيرهای عراقی به طور منحنی از باالی س

ــت متر پايين تر به زمين می خورد که معلوم  می گذرد و دهـ  بيس

نيست اين ديگر چه صيغه ای است!

يک شنبه ۱ شهريور:

در يکی از اين روزها يا شب  ها بود که بيژن 

از چارطاق، مرخصی آمد پيشم و صبحش هم 

رفت. از ديدنش کلی خوشحال شدم و قرار شد 

ــان را يکی کنيم. بعدش چند روز بعد  اردوگاه های م

ــير طراحـ  عباسيه (با قايق موتوری)  من به چارطاق رفتم که مس

ــرف اهواز راه افتاديم  ــاق بود. بعد از ظهرش هم با بيژن ط چارط

ــتاد گردان بياييم و آن شب عجيب  ــديم تا س که اولش ناچار ش

ــهيد جاللی خيلی  ــان را جور کرد. اوًال که کارها در ش کارهای م

ــدون دادن کرايه تا اردوگاه  ــد، بعد راه افتاديم و ب ــت جور ش راح

مبارزان آمديم بعد يک تويوتای سفيد تا آذرشهر آوردمان يا فلکه 

آذر. آن جا يک تاکسی مجانی سوارمان کرد. بعد يک وانت تويوتا 

ــريعتی آوردمان و دست آخر هم يک پيکان مجانًا تا  تا انتهای ش

ــا تجديد آورده  ــاندمان. بيژن به من گفت ۳ ت ــهيد جاللی رس ش

است. تشويقش کردم پس از انتقال به شهيد جاللی درس هايش 

را چند روز آن جا بخواند.

دوشنبه ۲ شهريور:

استقرار در سنگر طراح. روزی که می خواستم به طراح برگردم 

ــر راه به آشپزخانه ستاد رسيديم که آن جا با حاج آقايی دوست  س

پدر سعيد لواسانی که سر خيابان مان می نشيند برخورد کردم.

سه شنبه ۳ شهريور:

استقرار در سنگر طراح.

نگهبانی شبانه.

ــوی  يکی از روزهای اوليه ورودمان به طراح به س

هلی کوپتری تيراندازی کردم. وقتی خواستم از 

روی خاکريز بدوم و خودم را به تيربار برسانم 

مردد  بودم. اما بر ترسم غلبه کردم و خودم را به 

ــاندم که موقع شليک چندباری گير کرد،  آن  رس

ــار ـ پنج تايی باهاش زدم. بعدش  اما يک رگبار چه

هم به طور پراکنده هلی کوپترها می آمدند.

چهارشنبه ۴ شهريور:

استقرار در نسگر. نگهبانی شبانه.

ــان آمد طوری  ــت باالی خاکريزم ــب ها منور درس يک از ش
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ــرم بريزد و من پريدم پايين و از  ــش روی س که نزديک بود آتش

مسيرش دور شدم.

پنج شنبه ۵ شهريور:

استقرار در سنگر، نگهبانی شبانه.

کمی خسته و دلتنگم. روزشماری می کنم که برای مرخصی 

به تهران بيايم.

گاه گاهی نماز شب می خوانم.

ــب ها هم اذيت مان می کنند. پشه ها  ــمن ش خمپاره های دش

دمار آدمی را رد می آورند.

از خدا می خواهم که به من همسری نيکو عطا کند که از اين 

تنهايی درآيم. اما گاهی نوميد می شوم. می گويم البد صالح نيست 

که پيش نمی آيد.

جمعه ۶ شهريور:

استقرار در سنگر. نگهبانی شبانه.

ــدن نيرو نگهبانی  ــب های آخر به علت زياد ش يک از اين ش

ندادم. يک شب ديگر هم موقع نگهبانی يکی از بچه های بوشهر از 

ــهر به زمين  قهرمانی خلبانی گفت که با يک بال در فرودگاه بوش

نشست و به خاطر جلوگيری از انفجار هواپيمايش سطح فرودگاه و 

باند را گازوئيل ريزی کرده بودند.

يک شنبه ۸ شهريور:

ــی روحی و  ــا حدی تنهاي ــتگی زياد و ت ــب بر اثر خس ديش

ــد و من از  ــدم. هوای نفس غالب ش نوميدی دچار حالت بدی ش

ــهادت کردم و  ــل ش ــاعت ۱۱ غس خدا دور ماندم. صبح حدود س

نماز خواندم.

ــه بر  ــاعت دو و نيم ـ س ــدود س ح

ــاره مجروح  ــش خمپ ــر اصابت ترک اث

ــدم. قرار بود فردا بدون حمايت آتش  ش

ــمن در کرخه نور حمله بکنيم.  توپخانه به مواضع دش

ــعی کردم در مقابل درد دستم که بدجوری مجروح شده بود و  س

استخوان هايش پيدا بود، مقاومت کنم.

در بيمارستان خواهرهای بسيجی خيلی کمک می کردند اما 

ــت و  بعد به اين فکر فرو رفتم که عملم به تظاهر نزديک بوده اس

ــب، عملم کردند. دو تا استخوان  مقاومت هللا و خالصانه نبوده. ش

ــده و استخوان دوم  ــته. استخوان اول خرد ش ــتم شکس روی دس

شکسته و پارگی بدی هم وجود دارد.

دوشنبه ۹ شهريور:

صبح به اصفهان منتقل شدم. همراه من بشير هم هست. در 

يک بيمارستان (سينا) بخش اورژانس بستری هستيم و وضعيت 

خوبی نداريم.

پنج شنبه ۱۲ شهريور:

بستری در بيمارستان. ما را به اتاق ديگری منتقل کردند.

بشير مرخص شده است و من هم دارم به دکتر فشار می آورم 

که مرخصم کند. اما راجع به دستم خيلی خوش بين بوده ام. دکتر 

خيلی چيزها را به من نگفته است.

جمعه ۱۳ شهريور:

ــتری در بيمارستان. کتاب «محمد پيامبری که از نو بايد  بس



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۵۰

خدايا! راضيم به رضای تو! 
اگر چه بنده ای ناخلف برای 

تو هستم ليکن دوستت دارم 
و می خواهم که تو تنها انگيزة 

من برای زندگی، ماندن و 
حرکت باشی
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ــپاه  ــناخت» را به همراه دو کتاب از س ش

ــرده ام. يکی که از اول با ما  خوانده و تمام ک

ــت. ترکش به  بوده، از جبهه فياضيه آبادان اس

ــردة محافظ مغزش در  ــرش خورده و روی پ س

حال حرکت است.

شنبه ۱۴ شهريور:

ــتاد هماهنگی و اردوگاه نامه  بستری در بيمارستان. برای س

نوشته ام که وسايل و جايم را برای سربازی حفظ کنند.

يک شنبه ۱۵ شهرور:

ــمانم عوض  ــتان. يک روز در ميان پانس ــتری در بيمارس بس

ــم بگويم با  ــکياری که اين کار را می کند می توان ــود. پزش می ش

ــی از کارکنان مؤمن  ــخرگی جوابم را «برادر» می دهد. از يک مس

آشپزخانه صحيفه اش را گرفته ام و گاه گاهی دعايش را می خوانم. 

طهارت گرفتن برايم مشکل است.

دوشنبه ۱۶ شهريور:

ــب بابا از تهران تلفن زد. گويا به  بستری در بيمارستان. امش

ــده اند. که آن ها هم ماجرا  ــواز تلفن کرده اند و حالم را جويا ش اه

ــتم  را گفته اند. بابا گفته فردا دنبالم می آيد. از طرفی ناراحت هس

چون آن ها اين گونه مسائل را پر می کنند.

سه شنبه ۱۷ شهريور:

آقای رشيدی، کيوان الچيان و بابا حدود ساعت ۴ رسيدند.

ــايلم را گرفتند و به طرف تهران  ــم را جور کردند، وس کارهاي

به راه افتاديم.

ــا به اين مطلب فکر می کردم که اگر کارها از روی روال  بعده

عاديش پيش می رفت و من از طريق همان بنياد امور مجروحين 

به تهران می آمدم بهتر بود. به هرحال خدا را شکر.

چهارشنبه ۱۸ شهريور:

حدود ۳ نيمه شب به تهران رسيديم. صديقه اين ها خانه مان 

ــده است و متأسفانه همان مسائل  بودند. مامان خيلی ضعيف ش

قديم را دارد.

جمعه ۲۰ شهريور:

استقرار در تهران. نتوانستم نماز جمعه بروم.

شنبه ۲۱ شهريور:

استقرار در تهران

ــی. ميله ها  ــتان صديقه رضاي ــمان در بيمارس ــض پانس تعوي

همچنان در دستم باقی هستند.

يک شنبه ۱۰ آبان تا سه شنبه ۱۲ آبان:

ــا مجتبی  ــالق حاج آق ــرکت در کالس درس اخ ــب ها ش ش

تهرانی.

چهارشنبه ۱۳ آبان:

امروز اولين روز کار مجددم در کانون پرورش فکری بود. بعد 

ــغول به  ــتم از امروز مش از مالقات ديروزی که با آقای ارگانی داش

کار شدم...
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بــــــــــــــا خدا
برگرفتـه ازدسـت نوشـته های روزانه شـهيد ملک 

شامران

é از خدا می خواهم همة ما را به راه راست هدايت کند.

é خداوند خودش توجة بندگانش را به رعايت حق ديگران 

معطوف سازد.

é خدايا! عاشقانه ات دوست می دارم. دوستم بدار و رحمتت 

را فرود آر.

é خدايا! تو خود می دانی که در سينة تنگ من 

ــقی نهفته است و درونم از آتش کدامين  چه عش

ــتن با  ــرت زيس ــوزد. خدايا حس محبت می س

اوليای تو را دارم. آن ها که زندگی می کنند تا 

تو را بيابند، تا تو را با چشم دل ببينند و در 

آخرت به تو پيوندند.

ــتين،  ــدا کند که محبت راس é خ

ــر کند و به جای  ــای همة ما را پ دل ه

نفاق و دورنگی، «عشق» جايگزين شود.

ــت که  ــقی اس ــينه و قلب من ماالمال از عش é س

ــدوارم بتوانم در مقام  ــب هيچ کس نگرديده مگر خدا و امي نصي

خود درست عمل کنم که توکلنا علی اهللا.

ــخن گفتن را در دورن  ــهوت س é خدايا! از تو می خواهم ش

من از بين ببری.

ــرای ما حفظ کند  ــالم را ب ــا اين فرزندان خوب اس é خداي

ــيرش را عطا فرمايد.  ــه ما مرده ها توان حرکت و کار در مس و ب

ان شاءاهللا...

ــت، لطف و  ــم هيچ گاه هداي ــزرگ می خواه ــد ب é از خداون

محبتش را از من دريغ نفرمايد و ياری دهد که در صراط مستقيم 

رهروی خستگی ناپذير باشم.

ــتعدادها و  é از خدا مرتب می خواهيم توفيق بدهد که از اس

توانايی هايی که در وجودمان گذاشته است به نحو خوبی استفاده 

کنيم.

ــده ای ناخلف برای  ــا! راضيم به رضای تو! اگر چه بن é خداي

ــتت دارم و می خواهم که تو تنها انگيزة من  تو هستم ليکن دوس

ــی. خودت اسباب و وسايل يک  برای زندگی، ماندن و حرکت باش

ــوی تو نظر  ــه در آن فارغ البال از دنيا به س ــی متعادل را ک زندگ

افکنيم فراهم آور!

ــه به من  ــم ک ــدا می خواه é از خ

همسری نيکو عطا کند که از اين تنهايی 

درآيم.

é از خداوند ياری می خواهم که نگاهم 

را از نظر کردن به نامحرم فرو بندد و بر اعضا 

ــم بندهای ايمان را چنان محکم کند  و جوارح

که ذره ای به خطا به کار نيفتد.

ــته هايم يک چيز  ــزو خواس ــا! از تو ج é خداي

می خواهم که از همه بزرگ تر است:

خدايا! اجازه مده آن چنان در دنيا و مشکالتش غرق شوم که 

لذت بودن با تو و برای تو زيستن و مردن از يادم برود.

خدايا! توانايی بده که گرهی از گره های اين جامعه بگشايم و 

برای اين مردم کاری انجام بدهم.

ــتقيم هدايتت  ــتم بدار و در صراط مس ــتت دارم. دوس دوس

استوارم ساز.

آمين يا رب العالمين.   

  

 

  



ــــــی ــــــول ــــــت عــــــــلــــــــيــــــــرضــــــــا م
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چرا تولستوی؟

پرونده ای باز کرده ايم برای تولستوی. ويژه نامة جشنوارة ادبی 

حبيب و تولستوی؟

ــنوارة حبيب  ــتان نويس بود. و جش ــه؟ حبيب داس ــرا که ن چ

ــته  ــتان می پردازد. از آن گذش بيش از هر قالب ادبی ديگر به داس

ــتيم،  ــجد جواداالئمه هس ــندگان مس ــورای نويس ــا که افراد ش م

سرآغاز مطالعات داستانی مان، نوشته های نويسندگان روسيه بود. 

ازجمله آثار تولستوی، داستايوفسکی، تورگنيف، ماکسيم گورکی، 

ــف، ... و آنتون چخوف، اين ها  ــولوخوف، چنگيز آيتمات ميخائيل ش

ــرآمد استادان بزرگ داستان بودند. نه برای ما که برای جهانيان.  س

ــت: هرگاه که رمانی را آغاز می کنم،  نخوانده ايد که مارکز گفته اس

پيش از آن جنگ و صلح تولستوی را می خوانم.

و همو در جايی ديگر گفته است: هنوز معتقدم بهترين رمانی 

ــته شده، جنگ و صلح است. سامرست موام نيز  که تا به حال نوش

دربارة جنگ و صلح گفته است: عقيده دارم جنگ و صلح تولستوی 

بزرگ ترين رمان عالم است.

چخوف بزرگ نيز دربارة تولستوی چنين می گويد: من از مرگ 

ــم. اگر او بميرد خأل بزرگی در زندگی من پيدا  ــتوی می ترس تولس

خواهد شد.

ــات و هنر، بيش از اين ها  ــخنان بزرگان ادبي در بخش ويژة س

خواهيد خواند. اما ما دليل ديگری هم برای پرداختن به تولستوی 

داريم. و آن صدمين سال درگذشت اين نويسندة بزرگ است. همو 

که مرد و چخوف، چخوف نازنين را دچار خأل بزرگی کرد.

ــه دليل بيماری در يک  ــم نوامبر ۱۹۱۰ ميالدی، ب او در هفت

ــتی وداع کرد؛ درحالی که به هنگام مرگ  ــتگاه راه آهن با هس ايس

گفت: مرگ را درک نمی کنم.

تولستوی نمرد. جانش را از آن تن نحيف خالص کرد. صد سال 

پيش در زمان مرگ لئو تولستوی، افراد بسياری در روسيه به سوگ 

ــد که محبوبيت اين نويسندة  ــتند، اما امروز به نظر می رس او نشس

افسانه ای در غرب بسيار بيشتر از روسيه است و صد سالگی مرگ او 

در کشور زادگاهش آن چنان که بايد بزرگ داشته نشد.

صد سالگی تولستوی در کشورش آن چنان که خود بزرگ بود، 

بزرگ داشته نشد. 

اين ويژه نامه درواقع ادای دين به اين نويسندة بزرگ است که 

ــريت به خوبی ايفا کرد. اين چند  نقش خودش را در آموزگاری بش

ــتابزدة چند روزه ای است تا ما نيز سهمی در  برگ حاصل تالش ش

اين بزرگداشت داشته باشيم.

اميدواريم در حد بضاعت مان کار درخوری باشد.

گذری کوتاه به زندگی لئو تولستوی

ــتوی، نويسنده و فعال سياسی اجتماعی  لئو نيکاليوويچ تولس

ــنايا پوليانا  ــپتامبر ۱۸۲۸ ميالدی) در ياس روس. زادروز وی (۹ س

ــتوی در روز (۲۰ نوامبر ۱۹۱۰ ميالدی)  ــت. تولس از توابع توال اس

ــت و در زادگاه خويش به خاک سپرده شد. تولستوی يکی  درگذش

از مشهورترين نويسندگان و بزرگ ترين شخصيت های تاريخ روسيه 

ــح» و «آناکارنينا»  ــت. رمان های «جنگ و صل (و بلکه جهان)  اس

جايگاه او را در باالترين ردة ادبيات داستانی جهان تثبيت کرده اند. 

ــتوی به حدی در کشورش مشهور و محبوب  لئو نيکاليوويچ تولس

است که اخيراً سکه طالی يادبودی به احترام وی ضرب شده است. 

تولستوی به رغم شهرت و محبوبيتی که با انتشار آثارش کسب کرد، 

ــرافی به شدت تغيير داد و به ساده زيستن  زندگی خود را از حالت اش

روی آورد.
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زندگی نامه

ــرافی در  ــيار قديمی و اش ــو نيکاليوويچ در خانواده ای بس لئ

ياسنايا پوليانا در ۱۶۰ کيلومتری جنوب مسکو زاده شد. مادرش 

ــالگی از دست داد و پس از  ــالگی و پدرش را در نه س را در دو س

ــال ۱۸۸۴ ميالدی  ــت تکفل عمه اش قرار گرفت. او در س آن تح

ــتة زبان های شرقی در دانشگاه قازان ثبت نام کرد و پس از  در رش

ــال، در تاريخ ۱۸۴۶ ميالدی تغيير رشته داده و خود را به  سه س

دانشکدة حقوق منتقل نمود تا با کسب دانِش وکالت به وضعيت 

نابه سامان ۳۵۰ نفر کشاورز روزمزد که پس از مرگ پدر و مادرش 

ــيدگی و با اصالحات اراضی خود به  ــه او انتقال يافته بودند، رس ب

شرايط رنج آور اجتماعی آنان خاتمه دهد.

دوران خدمت در ارتش

ــس از گذراندن دوران  ــال ۱۸۵۱ ميالدی پ ــتوی در س تولس

ــرد. تجاربی که از  ــرکت ک مقدماتی نظام، در جنگ های قفقاز ش

ــب نمود، مبنای داستان های قفقازی او شد  زندگی سربازان کس

ــتن داستان کودکی در ۱۸۵۲ سه گانه ای را آغاز کرد که  و با نوش

ــروع  ــا نوجوانی (۱۸۵۴) و جوانی (۱۸۵۷) آن را ادامه داد. با ش ب

ــال ۱۸۵۴ ميالدی به جبهه سواستوپول  جنگ های کريمه در س

ــی از صحنه های  ــال گزارش های واقع ــد و به خاطر ارس منتقل ش

ــتوپول، نامش به عنوان  نبرد در کتاب خود به نام قصه های سواس

نويسنده ای چيره دست در ادبيات روسيه به ثبت رسيد. او پس از 

ــن پترزبورگ رفت که در آن جا از ارتش  سقوط سواستوپول به س

کناره گيری کرد و پس از آن به زادگاه خود بازگشت.

اصالحات اجتماعی و تعليم و تربيت کودکان

ــه به آموزش و  ــتوی، به لحاظ توجه قابل احترامی ک لئو تولس

پرورش کودکان و نوجوانان داشت، در سال ۱۸۵۷ به مدت پنج سال 

ــاهير اروپا مانند: چارلز ديکنس،  ــورهای اروپای غربی و با مش از کش

ــتروگ، ديدار و پس از  ايوان تورگنيف، فريدريش فروبل و آدل ديس

بازگشت به کشورش، براساس تجارب نوآموخته، دست به يک رشته 

اصالحات آموزشی زد و در همين راستا به پيروی از ژان ژاک روسو، به 

تأسيس مدارس ابتدايی در روستاها پرداخت. تولستوی از سال ۱۸۵۵ 

ميالدی به تناوب در زادگاه خود ياسنايا پوليانا، مسکو و سن پترزبورگ 

اقامت گزيد. لئو نيکاليوويچ، در نامه ای که به يکی از خويشاوندانش 

ــرت امالک تزار روسيه را به عهده داشت،  که ادارة امور دربار و مباش

چنين می نويسد:

«هرگاه به مدرسه قدم می گذارم، با مشاهدة چهره های کثيف و 

تکيده، موهای ژوليده، و برق چشماِن اين کودکان فقير، دستخوش 

ناآرامی و انزجار می شوم و همان حالتی به من دست می دهد که بارها 

ــده است. ای خدای  ــرابخواران مست، بر من مستولی ش از ديدن ش

بزرگ! چگونه می توانم آن ها را نجات دهم؟ نمی دانم به کدامين يک 

کمک کنم. من آموزش و پرورش را فقط برای توده ها می خواهم و نه 

کسی ديگر، مگر بتوانم پوشکين ها و لومونوسف های آينده را از غرق 

شدن رهايی بخشم.»

تولستوی هيچ گاه تفاوتی بين کودکان قائل نشد و دانش آموزان 

نخبه را از ديگران متمايز نکرد تا در خوِر توان و استعداد هر کودکی، 

آموزش مناسب را به آن ها ارزانی دارد. پس از اين که مدارس از سوی ادارة 

سلطنتی تزار تعطيل شد، تولستوی به فعاليت های فرهنگی و اهداف 
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تربيتِی مورد عالقه اش ادامه داد. او با انتشار کتاب های سرگرم کننده 

با ترکيبی از علوم طبيعی و انسانی، هم چنين داستان های آموزشی 

به ويژه داستان های ازوپ، کودکان را با ارزش های اخالقی، اجتماعی 

و معنوی آشنا نمود. ميليون ها کودک روسی تا دهة دوم قرن بيستم 

با آموزش الفبای لئو نيکاليوويچ تولستوی، سال اول دبستان را آغاز 

ــتوی توانست در جنبش اصالحات  نمودند. با اتخاذ اين روش، تولس

آموزشی و ايجاد مدارس آزاد به گونة سامرهيل، مؤثر واقع شود.

ازدواج با سوفيا

ــال (۱۸۶۲) با دختر هيجده ای ساله ای به نام  تولستوی در س

ــرد و رمان های  ــرس (۱۸۴۴-۱۹۱۹)، ازدواج ک ــوفيا آندر ژونا ب س

جاودانه ای به نام جنگ و صلح و آناکارنينا را تأليف و منتشر ساخت. 

پشتيبانی همسر جوانش از فعاليت های ادبی تولستوی که به روايتی 

ــش از هفت بار  ــس جنگ و صلح را بي ــه از پيش نوي ۱۴۰۰ صفح

پاکنويس کرده است، شايستة احترام است. رابطة اين دو عاشقانه، 

ــتی که تولستوی در دوران قبل از  ولی پرتنش بود. دفترچة يادداش

ازدواج شرح زندگی خود را در آن می نوشت به دست سوفيا افتاد. در 

اين دفترچة يادداشت شرح خوش گذرانی ها و عياشی های تولستوی 

نوشته شده بود. تأثير اين مطالب بر سوفيا سنگين بود؛ به طوری که 

می نويسد اين دوران زننده و ناخوشايند و زندگی او در آن موقع غير 

قابل پذيرش است.

ــائل فلسفی در سال های بعد نيز  ــدن تولستوی در مس  غرق ش

ــکالت زيادی برای اين دو به همراه داشت. آن ها با همديگر ۱۳  مش

فرزند مشترک داشتند که ۴ تا از آن ها در کودکی مردند.

جنگ و صلح، آناکارنينا

ــه در آن بيش از ۵۸۰  ــت ک جنگ و صلح رمانی طوالنی اس

ــخه  ــال پيش نس ــده اند. چند س ــا دقت توصيف ش ــخصيت ب ش

ــی منتشر شد. در اين  ــده ای از اين رمان به زبان انگليس کوتاه ش

نسخه ۶۰۰صفحه از نسخة اصلی که ۱۵۰۰ صفحه داشت، حذف 

ــفی کتاب است که  ــت. اين حذف شامل بحث های فلس شده اس

ــتی ماجرا لطمه نمی زند. دليل اين کار ارائة يک نسخة  به يکدس

ــب جوانان امروزی نيز  ــت که مناس جذاب و پرماجرا از کتاب اس

ــد. شاهکار تولستوی، جنگ و صلح، يکی از معتبرترين منابع  باش

تحقيق و بررسی در تاريخ سياسی و اجتماعی قرن نوزدهم روسيه 

است.

ــی او و يک  ــا اولين رمان واقع ــتوی، آناکارنين به گفتة تولس

داستان حماسی منثور است. اين رمان ماجرايی دراماتيک از عشق 

و سرخوردگی و شکست دارد. هم چنين حماسة مقاومت روس ها 

ــدان آن را يکی از  ــة ناپلئون را بازگو می کند. منتق ــر حمل در براب

ــر از آن يک رمان دربردارندة  ــن رمان های جهان و فرات بزرگ تري

ــی و تاريخ می دانند.  ــنده دربارة زندگ ــفی نويس ديدگاه های فلس

ــخة بازنويسی شده ای از آناکارنينا از اچ وينترز، نويسندة جوان  نس

ــی امروزی از اين کتاب است. در اين روايت، در  آمريکايی اقتباس

ــخصيت های رمان اصلی شخصيت های تخيلی  کنار حوادث و ش

ــتوی در دفتر خاطراتش در اواسط  امروزی نيز حضور دارند. تولس

سال ۱۸۵۰ ميالدی چنين می نويسد:

«چيزی در درونم شعله ور است که بيش از نيکی دلبستة آنم، 

شکوه و جالل.»
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انقالب درونی

ــتگی و نااميد از  ــتهار، مبتال به سرگش ــتوی، در اوج اش تولس

ــت  ــد و در مرز انحطاط فکری و شکس ــود وضعيت جامعه ش بهب

روحی قرار گرفت. او به عنوان عضوی از اداره کل آمار و سرشماری 

در مسکو در سال ۱۸۸۲ ميالدی با فقر روزافزون کارگران که در 

مقام مقايسه با محروميت دهقانان از ابعاد وسيع تری برخوردار بود، 

آشنا شد. با تأثيرپذيری از اين واقعيت تلخ، به منظور کمک رسانی 

به کشاورزان و جلوگيری از مهاجرت دسته جمعی آنان به شهرها، 

ــتائيانی را که  ــکيالتی نمود که حمايت از روس اقدام به ايجاد تش

ــيب ديده بود،  ــان در اثر حوادث و آفات طبيعی آس محصوالت ش

ــيگار و الکل  ــود قرار داد. او خود نيز با ترک س ــتور کار خ در دس

ــکاِر حيوانات، اعالم  و کناره گيری از تفريحات مخصوص مانند ش

همدردی نمود و اعتراف کرد: «چه لذايذ ظالمانه ای!»

ــتوی، حمايت از زندانيان  ازجمله فعاليت های اجتماعی تولس

ــربازان فراری بود. از سال ۱۸۸۱ ميالدی  ــی، مذهبی و س سياس

ــتر در حيطة اديان،  ــات و تحقيقات بيش ــد، درنتيجة مطالع به بع

ــدت يافت و در همين رابطه  گرايش و تعلقات مذهبی وی نيز ش

نسبت به ترجمه مجدِد انجيل به زبان روسی اقدام کرد.

تضادهای بيرونی

ــتر در خارج از روسيه وسعت  ــتوی هرچه بيش ــتهار تولس اش

ــبت نيز در داخل روسيه مورد طعن و لعن  می يافت، به همان نس

ــس قرار می گرفت.  ــتگاه های دولتی و مراجع ارتدک و انزجار دس

نوشته هايش قبل از انتشار، توقيف و شايعة روانی بودن او به سرعت 

پراکنده می شد. پليس تزاری کوچک ترين حرکت وی را تحت نظر 

گرفته بود. هنگامی که به پشتيبانی از مريدانش برخاست و برای 

ــت، تمام مسئوليت ها را که به عنوان مدرک  آزادی آن ها از بازداش

جرم مطرح بودند به عهده گرفت، به او گفتند:

ــت که  ــما به قدری بزرگ اس ــاب کنت، جاه و جالل ش «جن

زندان های ما گنجايش آن را ندارد!»

کليسای ارتدکس و اتهام ارتداد

ــت مرجع عالی  ــتاخيز بهانه ای بود در دس ــار رمان رس انتش

ــه داليل زير،  ــا در تاريخ ۱۹۰۱ ميالدی ب ــای ارتدکس، ت کليس

تولستوی را به عنوان مرتد معرفی نمايد:

é تکذيِب وحدتِ تثليث مقدس در وجود خدای واحد

é تکذيب بکارت مريم مقدس، قبل و بعد از تولد مسيح

ــيح، و ضديت با مظهر الهوتی ـ ناسوتی  ــتاخيز مس é تکذيب رس

مسيح پسر خدا

é تکذيب وقوع معجزه در مراسم عشای ربانی (تولستوی، معجزه 

را به طور عام و اعجاز تبديل نان به تِن مسيح را به طور خاص نفی 

کرده است.)

ــتوی، مبارزات سوسياليست ها را نيز در جهت برقراری  تولس

ــدار  ــوان پرچم ــته و به عن ــردود دانس ــا، م ــوری پرولتاري ديکتات

ــتی و مخالف با جنگ و خونريزی شناخته شده است.  انسان دوس

آثار او نيز، جاده صاف کن انقالب ۱۹۰۵ روسيه نام گرفته است.

سال های پايانی

ــخت گيری های پليس تزاری و  عالوه بر تضييقات حکومت، س

ــکالت  ــال ۱۹۰۸ ميالدی، مش ضبط پيش نويس رمان هايش در س

ــد. تولستوی در آخرين روزهای حيات  خانوادگی هم مزيد بر آن ش

خود به اتفاق پزشِک خانوادگی و دختر کوچکش، همسر خود را ترک 



تولستوی بانی
 تعليم و تربيت نوين روسيه است. 
تعليم و تربيت بدون تبعيض. 
ميليون ها کودک روسی تا دهة 
دوم قرن بيستم با آموزش الفبای 
تولستوی، سال اول دبستان را 
آغاز نمودند.
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و به سوی جنوب روسيه مسافرت نمود. اين، آخرين سفر تولستوی 

در تاريخ هفتم نوامبر ۱۹۱۰ ميالدی در ايستگاه راه آهن آستاپوفو به 

پايان رسيد. دو روز بعد در زادگاهش به خاک سپرده شد.

آثار تــــــــولستوی

ــاری، تجديد چاپ با ترجمة  ــگ و صلح ـ ترجمة کاظم انص é جن

سروش حبيبی

ــيرازی، تجديد چاپ با ترجمة  é آناکارنينا ـ ترجمة محمدعلی ش

ــه ـ سروش حبيبی ـ فازار  جواد اميرانی ـ منوچهر بيگدلی ـ خمس

سيمونيان

é رستاخيز ـ ترجمة محمدعلی شيرازی

é کودکی، نوجوانی، جوانی ـ ترجمة غالمحسين اعرابی، انتشارات 

سمير

é داستان هايی برای بچه ها ـ ترجمة آرش محرمی

ــکندر ذبيحيان ـ  ــکو ـ ترجمة اس ــماری در مس é اعتراف و سرش

اعترافات

ــنگ فتح اعظم و ترجمه سعيد فيروزآبادی تحت   é ترجمة هوش

عنوان «اعتراف من»، انتشارات جامی

é تمشک (مجموعه داستان) ـ ترجمة علی آذرنگ

é کوپن تقلبی ـ ترجمة رضا عليزاده

é پول و شيطان ـ ترجمة رضا عليزاده

é عيد پاک ـ ترجمة محسن سليمانی

é طبل ميان تهی و هفت داستان ديگر ـ ترجمة منوچهر ضرابی

é مورچه و کبوتر ـ ترجمة باقر محمودی

ــودکان و نوجوانان ـ ترجمة مريم خالقی،  ــتان های ک é بهترين داس

تجديد چاپ با ترجمة مجيد رزاقی ـ نسرين مهاجرانی ـ س. صارمی

é قزاقان ـ ترجمة مهدی مجاب

ــامانی، تجديد چاپ با  ــه پرسش ـ ترجمة پريسا خسروی س é س

ترجمه جمال ميرخلف

é هنر چيست؟ ـ ترجمة کاوه دهگان

ــا  ــت را می بيند اما صبر می کند ـ ترجمة پريس ــد حقيق é خداون

ــامانی، تجديد چاپ با نام جديد: (سرانجام حقيقت  ــروی س خس

آشکار خواهد شد ـ ترجمة صادق سرابی)

é جوانی بر باد رفته ـ ترجمة کامران ايراندوست

ــونات کرويتزر (موسيقی مرگ) ـ ترجمة عبداهللا شاه سياه ـ با  é س

ــر در کتاب مرگ ايوان ايليچ و داستان های  ــونات کرويتس نام س

ــه داستان باباسرگئی، مرگ ايوان ايليچ و سونات  ديگر (شامل س

کرويتسر) ترجمة کاظم انصاری، انتشارات جامی

ــيطان ـ ترجمة پرويز نظامی و ترجمة سعيد نفيسی و جعفر  é ش

ــاهکارهای کوتاه،  ــده يا ش ــتان های برگزي ــريف در کتاب داس ش

انتشارات جامی

ــارات  ــه قصه ـ ترجمة همايون صنعتی زاده، انتش ــت و س é بيس

قطره

ــرگيوس پير (پدر سرژيو) ـ ترجمة اميرهوشنگ آذر و کاظم  é س

انصاری طبق شرح فوق

é مرگ ايوان ايليچ ـ ترجمة الله بهنام و کاظم انصاری طبق شرح 

فوق

é محکوم بيگناه ـ ترجمة احمد نيک آذر

é ارباب و نوکر ـ ترجمة مهران محبوبی

éحاجی مراد ـ ترجمة رشيد رياحی، چاپ قبلی با ترجمة حسين 

صادق اوغلی

é عشق بی پايان ـ ترجمة حسين نوشين و گامايون
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é نامه های تولستوی ـ ترجمة مشفق همدانی

é داستان های سواستوپول ـ ترجمة پرويز نظامی

é پوليکوشکا ـ ترجمة سيد احمد عقيلی، انتشارات اميرکبير

ــوار و  ــامل دو س ــتان های ديگر (ش ــعادت خانوادگی و داس é س

زمين نورد) ترجمة حسين تفرشيان و گامايون، انتشارات جامی

ــی تحت عنوان «داستان يک  é زمين نورد ـ ترجمة ابراهيم يونس

اسب»، انتشارات فردا

آثاری بــــــارة تولستوی

é شرح مفصل احوال و آثار لئو تولستوی نويسندة نامدار روسيه - 

هانری تروايا - ترجمة غالمرضا سميعی

é فيلسوفان جنگ و صلح ـ و. ب. گالی ـ ترجمة محسن حکيمی

ــة ابوتراب  ــتوی ـ هنری گيفورد ـ ترجم ــی و افکار تولس é زندگ

سهراب

é تولستوی ـ اشتفان تسوايگ ـ ترجمة ذبيح اهللا منصوری، تجديد 

چاپ با ترجمة محمدعلی کريمی

é تولستوی ـ هنری گيفورد ـ ترجمة علی محمد حق شناس

é زندگی نامه و برگزيده های آثار تولستوی ـ هانری ترويا ـ ترجمة 

قاسم بذل جو

ــار (رضا  ــتة محمدرضا سرش é نگاهی تازه به جنگ و صلح ـ نوش

رهگذر)

é لئو تولستوی ـ پاتريشيا گاردن ـ ترجمة شهرنوش پارسی پور

ــتوی ـ رومن روالن ـ ترجمه ناصر فکوهی، تجديد  é زندگی تولس

چاپ با ترجمه علی اصغر خبره زاده

ــن ـ ترجمة  ــتوی ـ والديمير ايليچ لني ــارة تولس ــی درب é مقاالت

سپيدرودی

گفته هايی دربارة تولستوی و آثارش

عقيده دارم «جنگ و صلح» تولستوی، بزرگ ترين رمان عالم است.

سامرست موآم (رمان نويس و منتقد)

هنوز معتقدم بهترين رمانی که تا به حال نوشته شده، «جنگ 

و صلح» است.

گابريل گارسيا مارکز (رمان نويس مشهور معاصر)

وی (تولستوی) يکی از انفجارهای ناگهانی نبوغ ملی است که 

نمی توان توضيح داد و تنها می توان از آن، درشگفت ماند.

جی.بی.پريستلی (رمان نويس و منتقد)

ــتوی اين روح بزرگ روسيه، آتشی که  ــل ما، تولس برای نس

ــيدند، نوری  ــر به آسمان کش ــال پيش س ــعله های آن صد س ش

ــنايی می بخشيد. در غروب  پاکيزه بود که به دوران جوانی ما روش

ــتوی ستاره ای بود که  ــايه های سنگين پايان قرن نوزده، تولس س

ــمان ما نوجوانان را مجذوب خود می کرد و به انديشه های ما  چش

تسلی و آرامش می داد.

ــتوی يک  ــانی که برای آنان، تولس ــيارند کس ــه بس در فرانس

ــت واقعی هنر اروپايی  ــت، بهترين دوست و حتی تنها دوس دوس

محسوب می شود.

رومن روالن (رمان نويس، و نويسنده زندگی نامه های مشهور)

ــتوی» را  ــم از اين که مرا ترغيب کردی تا رماِن «تولس ممنون

بخوانم، [«جنگ و صلح»] درجه يک است. چه نقاش برجسته ای! 

ــيار واال و در اوج بود. اما جلد  ــد اول بس ــه روان کاوی. دو جل و چ



تولستوی بزرگترين پيشوای 
عدم خشونت بود که در زمان ما 

ظهورکرد. در دنيای غرب هيچ کس 
پيش از او دربارة عدم خشونت 

با اين همه پيگيری و با اين همه 
قدرت نفوذ و روشن بينی چون او 

ننوشته و نگفته است.
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سوم فرود آمده بود. تولستوی در اين جلد خودش را تکرار می کند 

ــود. درحقيقت، اين مرد، معلوم است نويسنده ای  و فيلسوف می ش

روسی است، در صورتی که تا اين موقع آدم فقط طبيعت را می ديد 

و انسانيت را. به نظرم در بعضی از جاها رگه هايی از «شکسپير» در 

کارش هست. موقعی که کارش را می خواندم با فرياِد بلند ستايشش 

می کردم... کارش طوالنی است. راجع به نويسنده اش برايم بنويس. 

ــت؟ در هر صورت ذهنش جمع و جور و محکم  آيا اين کار اوِل اوس
است. بله! کارش عالی است. عالی است.۱

گوستاو فلوبر (رمان نويس)

ــلی بخش و جاويدان اند.  ــتوی نيز تس ــد گفت آثار تولس ... باي

تولستوی اشراف زاده بود، ولی در شمار مردم طبقة سوم قرار گرفت. 

ــه دوزی می کند. ظرف ها را تعمير می کند و با گاوآهن زمين  او پين

را شخم می زند.

ــتم برنمی آيد؛ اما می توانم به چنين روح  البته اين کارها از دس

ــته و بی اعتنا به ظواهر دنيوی  ــری که تا اين حد وارس نيرومند بش

است، احترام گذارم...

َونسان َون ُگوگ (نقاش بزرگ)

ــت که: «به مردم راه نشان  ــخن روسو بسيار عميق اس اين س

ندهيد، برايشان برنامة کار وضع نکنيد، به آن ها فهميدن بياموزيد، 

خودشان راه را خواهند يافت و برنامة کارشان را خود وضع خواهند 

ــانی چون تولستوی، در روسيه پيش از انقالب  کرد»! کاری که کس

اکتبر؛ و مونتسکيو و ولتر و روسو و ديدرو در فرانسه پيش از انقالب 

ــدآبادی) و محمد عبده و کواکبی  ــيد جمال الدين اس کبير؛ و (س

ــتبدادی در  ــتعماری يا ضد اس و... در نهضت های بيداری و ضد اس

کشورهای اسالمی؛ و کاتب ياسين... و فرانتز فانون... و اِمه ِسه زر در 

رستاخيز آفريقا کرده اند؛ از اين گونه است. اين ها انقالب را در شعور 

ــان خويش و وجدان و ادراک جامعه خويش، و بينايی و آگاهی  زم

مردم خويش برپا کرده اند. و اين تمام رسالت آن ها است.

دکتر علی شريعتی

آينشتاين (اينشتين، دانشمند بزرگ) کسی نبود که هر چيزی 

را بخواند. در ادبيات ذوقش بيشتر متمايل به داستان نويسان روسی، 

مانند داستايوفسکی و تولستوی بود.

(از کتاب «آينشتاين» نوشته جرمی برنشتاين)

ــت که از دوران  کتاب هايی را که من می خوانم همان هايی اس

جوانی می شناختم و به آن ها عشق می ورزيدم و هنوز هم همان طور 

که شما به رفقای قديمی تان سرمی زنيد، دائمًا به همان ها مراجعه 

ــت: «کتب عهد  ــم. کتاب هايی را که من می خوانم اين هاس می کن

عتيق»، «آثار ديکنز»، «ُکنراد»، «ُدن کيشوت»... «داستايوفسکی»، 

«تولستوی» و «شکسپير».

ويليام فالکنر (رمان نويس)

چخوف (داستان نويس مشهور روسی) می گفت که تولستوی با 

ــتباه شده  وارد کردن ناپلئون به رمانش (جنگ و صلح) مرتکب اش

است. درنتيجه مخلوطی از پردة نقاشی استادانه و يک آگهی تبليغ 

ــت، زيرا تولستوی کليد گشودن جهان درونی  بازاری به بار آمده اس

ــت و احتماًال هم نمی توانست  ــا را در اختيار نداش مردان کشورگش

داشته باشد.

ايليا َارنبورگ (داستان نويس و منتقد شوروی)
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ــتوی می ترسم. اگر او بميرد خأل بزرگی در  من از مرگ تولس

ــانی را به اندازة او  ــد. اوًال من هيچ انس زندگی من پيدا خواهد ش

ــت نداشته ام. من اعتقاد و ايمان مذهبی ندارم ولی در ميان  دوس

ــب، مذهب او را به خود نزديک تر می دانم. مذهبی که برای  مذاه

ــتوی جزوی  ــب تر می دانم. درثانی (دومًا) وقتی تولس خودم مناس

ــد، نويسنده بودن آسان و مطبوع۲ است. حتی علم  از ادبيات باش

ــرده و هرگز نخواهد برد، چندان  ــه اين که آدم کاری از پيش نب ب

ــتوی کمبودهای همة ما را جبران  ــت زيرا تولس وحشتناک نيس

می کند. فعاليت او تمام آرزوها و انتظاراتی را که از ادبيات ُمتصور 

است، توجيه می کند.۳ ثالثًا (سومًا) تولستوی با تمام قدرت خود، 

استوار ايستاده، و ميان زندگان باقی است، َبدسليقگی در ادبيات، 

ابتذاالت، چه غمبار و چه توهين آميز؛ همة خشونت ها، غرورهای 

ــان خواهد بود. تنها  ــايه های ژرف، از نظر پنه زخم خورده؛ در س

قدرت اخالقی او می تواند تمام َمشَرب ها و جهت های به اصطالح 

ادبی را در اوج معينی نگاه دارد. بی او همة اين ها همچون َرمه ای 

بی چوپان خواهد شد، [...] 

                                                      از نامه های چخوف

ــک و ترديد  ــال پيش بود که يک دوران ُبحرانی ش چهل س

ــام «قلمرو  ــتوی به ن ــان کتاب تولس ــدم. در آن زم را می گذران

ــت» به دستم افتاد. اين کتاب  ــلطنت خداوند در درون تو اس س

ــيد. در آن موقع من هم از هواداران  تأثيری عميق در من بخش

ــونت و شدت عمل بودم. خواندن اين کتاب شکست های مرا  خش

ــتوار َاهيمسا۴ ساخت. آن چه  ــيد و مرا از هواداران اس پايان بخش

ــود آن بود که خودش  ــتوی برايم جالب می نم در زندگی تولس

ــی را برای دنبال  ــل می کرد و هيچ بهاي ــه آن چه می گفت عم ب

ــاده او بنگريد تا  ــت. به زندگی س کردن حقيقت، زياد نمی دانس

ــه در ميان جاه و جالل و  ــت. مردی ک چه حد زيبا و جذاب اس

ــده بود می توانست از تمام  ــايش خانواده ای اشرافی متولد ش آس

ــود، مردی که  ــی که آرزو می کرد برخوردار ش نعمت های زمين

ــناخت در اَوان  ــادمانی های زندگی را به خوبی می ش ــذات و ش ل

ــس از آن هرگز به  ــت کرد و پ ــی خويش به همة آن ها پش جوان

پشت سر خود ننگريست.

او صادق ترين و حقيقت جوترين مردان زمان خود بود. زندگی 

ــته بود برای جست وجوی  ــی ناگسس ــی مداوم و کوشش او تالش

ــه آن به صورتی که خودش درمی يافت.  حقيقت و عمل کردن ب

ــازد وآن را تحقير کند  ــه حقيقت را پنهان س ــيد ک هرگز نکوش

ــيدگی يا  ــه همواره آن را به طور کامل و بدون هيچ گونه پوش بلک

ــازش کاری و بدون هيچ گونه بيم و ترس از هيچ قدرت زمينی  س

در برابر جهان قرار می داد.

ــه در زمان ما  ــونت بود ک ــوای عدم خش او بزرگ ترين پيش

ــش از او و پس از او  ــرب هيچ کس پي ــرد. در دنيای غ ــور ک ظه

ــری و با اين همه قدرت  ــونت با اين همه پيگي دربارة عدم خش

نفوذ و روشن بينی چون او ننوشته و نگفته است.

ــروم و بگويم آن چه  ــم پيش تر ب ــی می خواهم از اين ه حت

ــاری  ــت، بايد موجب شرمس ــارة اين نظريه بيان کرده اس او درب

ــيرهای کوته نظرانه و حقير هواداران «َاهيمسا» در کشور ما  تفس

باشد. با آن که هند با کمال ُمباهات (فخرفروشی) ادعای آن دارد 

ــرزمين حقيقت است و با آن که بعضی از  که «کارمابهومی» و س

ــفيات در زمينة «َاهيمسا» به وسيلة خردمندان  بزرگ ترين کش
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باستانی ما صورت گرفته است، آن چه امروز به نام «َاهيمسا» در 

ــان ما وجود دارد اغلب تقليدی َهجو (مزخرف) و نافهميده، و  مي

ديگرگون شدة حقيقت آن است.

ــی کامل از  ــه معنی آزادی و رهاي ــی بايد ب ــای واقع اهيمس

ــم و کينه، و سرشاری از محبت نسبت به همه،  بدخواهی و خش

ــا  ــرای اين که اين حقيقت و اين نوع عالی اهيمس ــد. ب بوده باش

به خوبی در ميان ما درک و فهميده شود بايد زندگی تولستوی با 

اقيانوسی از محبت که در خود داشت به عنوان چراغ راهنمای ما 

به کار رود و منبع دائمی الهام ما باشد. انتقادکنندگان تولستوی 

ــتی عظيم  در بعضی موارد گفته اند که مجموعة زندگی او شکس

بود و هرگز نتوانست به تکيه گاه اطمينان بخش َتَصُوفی۵ که تمام 

ــردد. من با اين  ــد نايل گ ــت وجوی آن صرف ش عمرش در جس

ــت که او خود چنين گفته  ــت اس ــتم. راس منتقدان موافق نيس

است؛ اما اين خود نشان دهندة عظمت او است.

شايد او نتوانسته در زندگی خود آرمان های خويش را تحقق 

ــت. هيچ کس تا در جسم  ــان اس ــد اما اين خصوصيت انس بخش

ــود به اين  خاکی خويش منزل دارد، نمی تواند به کمال نايل ش

دليل ساده که تا وقتی شخص کامًال بر «خود» خود چيره نشود 

ــخص در  ــد به مرحلة ايده آل نايل آيد و تا زمانی که ش نمی توان

ــت نمی تواند کامًال بر اين «خود»  ــته اس زنجير بدن خويش بس

خويش تسلط يابد.

ــت که می گفت  ــتوی آن اس ــخنان محبوب تولس يکی از س

ــت يافته  ــود به ايده آل خود دس ــخص معتقد ش لحظه ای که ش

ــت ديگر پيشرفتش متوقف خواهد شد و ُقس ُنزوليش (فرود  اس

آمدنش) آغاز می شود.

ارزش و لطف ايده آل در آن است که هرچه به آن نزديک تر 

شويم باز هم از ما خواهد گريخت و دورتر خواهد شد. بدين قرار 

ــتوی به اعتراف خودش در رسيدن به  ــود تولس اين که گفته ش

ــده است حتی ذره ای از عظمت او نمی کاهد و  ايده آلش ناکام ش

فقط کمال فروتنی او را نشان می دهد.

بسيار کوشيده اند که نشان دهند زندگی تولستوی به اصطالح 

ــتوار و پابرجا) بوده است. اما بی ثباتی های او  مداوم و باَثبات (اس

بيشتر ظاهری هستند تا واقعی. زيرا تکامل دائمی، قانون زندگی 

ــت و کسی که بکوشد همواره دستورهای خشک و جامد آن  اس

ــود خود را  را حفظ کند تا مداوم و باَثبات (ثابت قدم) جلوه گر ش

ــت قرار می دهد. از اين جهت است که اِمرسون  در وضعی نادرس

ــُبک مغزان  ــه موذی گری َس ــری و َثبات ابلهان ــد: پيگي می گوي

(کم فهمان، کم شعوران) است. درواقع آن چه در مورد تولستوی به 

اصطالح بی ثباتی ناميده می شود، نشانة تکامل او و احترام وعالقة 

ــور او به حقيقت است. او از آن جهت بی ثبات به نظر می آمد  ُپرش

ــاخت. شکست ها و  که دائمًا نظريه های خويش را کامل تر می س

ناکامی های او علنی بود و همه از آن مطلع می شدند، اما مبارزات 

ــت. دنيا ضعف ها و  ــودش اختصاص داش ــش به خ و پيروزی هاي

ــا پيروزی هايش را نمی ديد،  حتی  ــای او را می ديد؛ ام ناکامی ه

ــم بيش تر آن ها را ناديده می گرفت. انتقادکنندگان او  خودش ه

ــتند از راه برشمردن خطاهای او برای خويش اعتباری  می خواس

ــش از خودش منتقد او  ــته اند بي بيندوزند، اما هيچ کدام نتوانس

ــايی های خويش را دريابد و  ــند. هميشه آماده بود که نارس باش

ــاره کنند،  ــش از آن که منتقدان به ناکامی های او اش همواره بي

ــود و به جهان اعالم  ــا را هزاران برابر بزرگ می نم خودش آن ه



به نظر او هر کس وظيفه دارد با کار 
بدنی خويش برای تهية نانش بکوشد. 
مهم ترين علت فقر نابودکننده جهان 

نتيجه اين واقعيت است که مردم 
وظيفه خود را در اين مورد به درستی 

انجام نمی دهند



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۶۷



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۶۸

ــه نظرش الزم  ــبت ب ــی را که به اين مناس ــت و مجازات می داش

می نمود بر خود تحميل می کرد (به گردن می گرفت). او از انتقاد 

ــاده روی) هم می بود،  ــه مبالغه آميز (آميخته با زي حتی وقتی ک

ــتند  ــتقبال می کرد و مانند تمام مردانی که واقعًا بزرگ هس اس

ــت ها و  ــتايش جهانيان بيمناک بود. حتی شکس از تمجيد و س

ناکامی هايش هم عظمت داشت.

ــی برای  ــی برای (خط کش ــت هايش برای ما، مقياس شکس

ــت بلکه ميزانی برای  ــری) بيهودگی ايده آل هايش نيس اندازه گي

سنجش موفقيت هايش است.

ــومين نکتة بزرگ که تولستوی يادآور شده، موضوع «کار  س

برای نان» است.

به نظر او هر کس وظيفه دارد با کار بدنی خويش برای تهية 

ــد. مهم ترين علت فقر نابودکننده جهان، نتيجه اين  نانش بکوش

ــتی  ــردم وظيفة خود را در اين مورد به درس ــت که م واقعيت اس

ــتی و  انجام نمی دهند. او تمام طرح هايی را که به عنوان بشردوس

نوع پروری از طرف ثروتمندان، به اصطالح برای کمک به توده های 

فقير مطرح می شود تا زمانی که ثروتمندان خود از انجام کار بدنی 

شانه خالی می کنند و زندگی ُمرفه و ُپرجاه و جاللی را می گذرانند 

ــمارد و عقيده دارد که اگر فقط باری که بر  فريبی شرم آور می ش

ــبک تر شود بسياری از اقداماتِ  به  پشت فقيران فشار می آورد س

اصطالح بشردوستانه غيرالزم خواهد بود.

ــتن ُمالزم (همراه) عمل کردن  ــتوی اعتقاد داش برای تولس

ــب عمر) اين مردی  ــامگاه عمر، (آغاز ش بود. به اين جهت در ش

ــايش و جاه و جالل گذرانده  که زندگيش را در محيط ُماليم آس

بود، به زندگی دشوار و کار سخت پرداخت. هر روز هشت ساعت 

ــغول بود؛ اما کار بدنی او  ــدوزی و دهقانی مش تمام به کار کفش

ــی فوق العاده و نيرومندش نمی کاست، بلکه برعکس،  از تيزهوش

ــاخت و در اين دوران بود که  ــنده تر می س آن را تيزتر و درخش

پرقدرت ترين اثرش به نام «هنر چيست؟» را به وجود آورد.

او اين کتاب را که شاهکار خود می شمرد در ساعات فراغت 

ــاغلی که برای خود  ــل مياِن کارها و مش ــن دوران و در فواص اي

برگزيده نوشت.

ــکل های بسيار  ــتاخ که با ش کتاب ها و ادبيات بدآموز و گس

ــوند همچون سيل از غرب به کشور ما سرازير  جذاب تهيه می ش

است و برای جوانان ما ضرورت دارد که سخت مراقب و هوشيار 

ــند. اکنون برای جوانان، دوران تحول ايده آل ها و آزمايش ها  باش

ــيده است. چيزی که در اين ُبحران برای جهان و جوانان  فرا رس

ــت که  ــت اين اس آن و مخصوصًا برای جوانان هند مورد نياز اس

خويشتنداری ُمترقيانة تولستوی را بياموزند زيرا تنها اين روش 

ــت که می تواند به آزادی واقعی برای خودشان و کشورشان و  اس

تمامی جهان منتهی شود.

ــد اجتماعی  خود ما با تنبلی و بی حالی و بی عالقگی و مفاس

ــر راه  ــور ديگ ــتان يا هر کش ــش از انگلس ــی بي ــش، خيل خوي

ــايی ها  ــد می کنيم. و اگر ما خود را از نارس ــش را س آزادی خوي

ــان نمی تواند  ــچ قدرتی در جه ــاک کنيم هي ــان پ و خطاهای م

ــتقالل) را  ــواراج» (حکومت خودمختار ـ اس حتی يک لحظه «س

ــه  ــد... در اين دوران بحران و آزمايش جهان، س ــلب کن از ما س

ــردم می تواند برای  ــتوی نقل ک ــی که از زندگی تولس خصوصيت

جوانان ما حداکثر فايده را به بار آورد.

ُمهاتما گاندی (رهبر بزرگ انقالب هند)
(ساده شده از کتاب همه مردم برادرند)
نقل از: لئو تولستوی (آشنايی با استادن داستان ـ ۱) نقی سليمانی/ نشر رويش/ 

چاپ سوم/ ۱۳۸۸
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گردشی در کتاب های تولستوی

کودکی، نوباوگی (نوجوانی)، جوانی

وقتی که به خانه رسيديم، هوا تاريک می شد. مامان در پشت 

ــته بود. ما بچه ها کاغذ و مداد و رنگ آورديم و در کناِر  پيانو نشس

ــديم. من فقط رنگ آبی داشتم، ولی با  ــی ش ميز گرد آماده نقاش

اين حال، فکِر کشيدِن صحنه شکار افتادم. به شتاب پسرکی آبی، 

ــيدم، ولی ترديد داشتم  ــوار بر اسبی آبی و چند سگ آبی کش  س

که آيا می توان خرگوش را هم آبی کشيد يا نه. پس دوان دوان به 

دفتِر کار پدرم رفتم تا دراين باره با وی مشورت کنم. پدرم سرگرم 

ــؤاِل من که «آيا خرگوش  ــِخ اين س خواندِن چيزی بود و در پاس

ــود يا نه؟» بدون اين که سر بلند کند، گفت: «آری  هم آبی می ش

جانم، می شود.»

به کنار ميِز گرد برگشتم و خرگوش آبی کشيدم، و بعد بهتر 

آن دانستم که خرگوش آبی را به صورت بوته ای درآورم. از بوته هم 

خوشم نيامد و درختش کردم. درخت را هم به خرمن و خرمن را 

ــکل اَبر درآوردم. سرانجام، کاغذ را چنان با رنِگ آبی ُپر لکه  به ش

ــف تمام پاره پاره اش کرده، رفتم تا  و کثيف کردم که ناچار با تأس

روی صندلی راحتی چرتی بزنم.

جنـــــگ و صلح

«کوتوزوف» به همراهی آجودان های۶ خويش آهسته آهسته 

ــواره می رفت. پس از پيمودن نيم کيلومتر  به دنبال تفنگداران س

ــاده ای که گويا وقتی  ــه متروک و دورافت ــتوِن کنار خان در پی س

مهمان خانه بود، در سر دوراهی جاده توقف کرد. آن جاده ها هر دو 

به پای تپه می رفت و از هر دو جاده ُقشون۷ در حرکت بود.

مه رفته رفته پراکنده می شد و به فاصلة دو ميل۸ قشون دشمن 

در ارتفاعات مقابل کم و بيش ديده می شد. از سمت چپ تپه صدای 

شليک، هر لحظه آشکارتر به گوش می رسيد. در اين حال کوتوزوف 

با ژنرال ُاطريشی ايستاده گفت وگو می کرد. پرنس آندره چند قدم 

عقب تر ايستاده به دقت به ايشان می نگريست. سپس برای تقاضای 

دريافت دوربين به جانب يکی از آجودان ها برگشت.

اين آجودان که به دامنة تپه روبه روی خود می نگريست گفت: 

«نگاه کنيد، اين ها فرانسوی هستند!»

ــان را به طرف دوربين دراز  ــر دو ژنرال و آجودان، دست ش ه

کردند و آن را از دست يکديگر کشيدند. ناگهان قيافه ها تغيير کرد 

و ترس ووحشت بر چهره ها آشکار شد، چون همه تصور می کردند 

که فرانسويان با ما فاصلة بسيار دارند ولی اينک به طور غيرمنتظره 

می ديدند که ايشان در مقابل ما ظاهر شده اند.

ــمن است؟... نه!...  يک مرتبه چند نفر با هم گفتند: «اين دش

آری، نگاه کنيد، حتمًا دشمن است... اين چه وضعی است؟»

ــاهده کرد که از طرف راسِت  ــم خود مش پرنس آندره با چش

ــويان در فاصله ای کمتر از پانصد قدم از محل  ــتون انبوه فرانس س

توقف کوتوزوف به استقبال َهنگ آپشرون از تپه باال می آيد.

ــيد! لحظه  ــود گفت: «لحظة قاطع فرا رس ــس آندره با خ پرن

ــروع فعاليت من نزديک شد!» و با اين انديشه به اسبش نهيب  ش

ــتافت و فرياد کشيد: «حضرت اشرف!  ــوی کوتوزوف ش زده به س

بايد هنگ آپشرون را متوقف کرد!»

اما در همان لحظه، پردة دود همه را احاطه کرد و از نزديک، 

صدای شليک برخاست و در آن ميان سربازی در دو قدمی پرنس 

آندره ترسان و ساده لوحانه فرياد کشيد: «برادران! کار تمام شد!» 

ــا به فرار  ــنيدن آن همه پ ــدا فرمانی بود که به ش ــی اين ص گوي

گذاشتند.
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انبوهی آشفته و درهم که هر لحظه رو به فزونی می رفت به آن 

محلی که قشون پنج دقيقه پيش از مقابل امپراطوران می گذشت 

ــتن اين جمعيت دشوار  ــتابان می دويد، ديگر نه فقط نگه داش ش

بود بلکه اگر کسی به ميان آن می افتاد نمی توانست در مقابل اين 

سيل خروشان مقاومت کند و ناچار به عقب رانده می شد.

بالکونسکی (پرنس آندره) می کوشيد که در ميان اين جمعيت 

نيفتد، شگفت زده به اطراف می نگريست و قدرت درک آن چه در 

مقابل چشمش می گذشت نداشت.

ــرخ شده  ــمناک و برافروخته و س ــکی با قيافه خش نسويتس

ــر کوتوزوف داد می زد و می گفت که اگر فوراً فرار  بی اختيار بر س

ــويان اسير خواهد شد، ولی کوتوزوف  نکند حتمًا به دست فرانس

در همان محل ايستاده بود. بی آن که به او جواب دهد، دستمالش 

ــب درآورده خونی که از گونه اش جاری بود پاک می کرد.  را از جي

ــود و در  ــوی او گش پرنس آندره راه خود را از ميان جمعيت به س

ــی که با زحمت از لرزيدن َفک پايين خود جلوگيری می کرد  حال

پرسيد: «آيا شما مجروح شديد؟»

ــتمال را به گونة مجروح خود فشرده فراريان را  کوتوزوف دس

نشان داد و گفت: «جراحت و زخم آن جاست، اين جا نيست!»

سپس فرياد کشيد: «آن ها را نگهداريد!»

ــی که مطمئن شده باشد نگه  ولی در همين موقع چون کس

ــتن آن ها امکان پذير نيست به اسبش تازيانه ای زد و به طرف  داش

راست تاخت.

ــت و با خود به  ــدی از فراريان او را در ميان گرف ــيل جدي س

عقب کشيد.

انبوه قشون فراری به قدری عظيم و متراکم بود که اگر کسی 

ــت. يک نفر  ــان آن می افتاد، ديگر امکان بيرون آمدن نداش در مي

ــيد: «تندتر، چرا ِلک و ِلک می کنيد!» ديگری تيری به  فرياد کش

ــليک کرد. يکی ديگر اسب کوتوزوف را می زد. کوتوزوف با  هوا ش

ــش و جديت بسيار توانست از ميان سيل جمعيت به طرف  کوش

چپ بيرون رود و با ُملتزمين رکاب۹ که بيش از نصف آن کم شده 

ــد  ــه طرف صدای توپ هايی که در آن نزديکی خالی می ش بود ب

حرکت کرد.

ــيد.  ــود را از ميان جمعيت فراريان بيرون کش ــس آندره خ پرن

درحالی که می کوشيد از کوتوزوف عقب نيفتد در دامنه، تپه، در ميان 

دود، آتشبار روس را که هنوز تيراندازی می کرد و فرانسويان به طرف 

آن می دويدند، ديد. اندکی باالتر هم پياده نظام روس ايستاده بود، ولی 

نه برای دفاع از آتشبار پيش می آمد و نه با فراريان عقب می نشست. 

ژنرالی سواره از اين پياده نظام جدا شد و به طرف کوتوزوف شتافت. 

از ُملتزمين رکاب کوتوزوف، فقط چهار نفر باقی مانده بود، ولی همه 

رنگ باخته و خاموش به يکديگر می نگريستند.
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ــان داده نفس زنان به فرمانده هنگ  ــوزوف فراريان را نش کوت

گفت: «اين َپست فطرت ها را نگهداريد.»

ــا در همان لحظه گويی به انتقاِم گفتِن اين کلمات بود که  ام

ــر ملتزمين  ــته ای از پرندگان، بر س گلوله ها صفيرزنان چون دس

رکاب کوتوزوف و هنگ پياده نظام فرو ريخت.

فرانسويان که به آتشبار حمله می کردند به مشاهدة کوتوزوف 

ــودند. درنتيجة اين شليک پای فرماندة  ــوی او گش آتش را به س

ــت به پا گرفت. چند سرباز هم به زمين  ــد و دس هنگ مجروح ش

افتادند و پرچمداری که پرچم به دست، پيشاپيش هنگ ايستاده 

بود، پرچم را از دست رها کرد. بيرق۱۰ به َنَوسان آمد و واژگون شد 

ــربازان مجاور گير کرد. سربازان بدون فرمان شروع  و به تفنگ س

به تيراندازی کردند.

کوتوزوف نوميدانه غريد و گفت: «اوووه!»

ــر نگريست و به گردان پراکنده و دشمن ُمهاجم  و به عقب س

اشاره کرد و با صدايی که از عجز و ناتوانی پيری می لرزيد آهسته 

گفت: «بالکونسکی! (پرنس آندره) اين چه وضعی است؟»

اما قبل از آن که اين کلمه را تمام کند پرنس آندره درحالی که 

اشِک شرم و کينه توزی در چشمش می درخشيد و بغض گلويش 

را گرفته بود. از اسب پايين پريد و به طرِف پرچم دويد و با صدای 

نافذ کودکانه فرياد کشيد: «بچه ها! به پيش!»

پرنس آندره با خود گفت: «لحظة فعاليت رسيد» چوِب پرچم 

ــوی  را گرفت، با لذت به صدای صفير گلوله ها که مخصوصًا به س

او می آمد، گوش می داد. در اطرافش چند سرباز به زمين افتادند. 

ولی پرنس آندره هم چنان پرچم سنگين را با زحمت در دست نگه 

داشته بود و فرياد می کشيد: «هورا!»

و با يقين و اطمينان که تمام ُگردان به دنبالش می دود پيش 

شتافت.

حقيقتًا هم فقط چند قدم به تنهايی دويد. يکی دو سه سرباز 

از جا حرکت کردند و سپس تمام ُگردان با فرياد «هورا» به سوی 

دشمن حرکت کرد و از پرنس آندره پيش افتاد. ُاستواِر گردان به 

ــنگينی در دست پرنس  ــدت س طرف او دويد. پرچمی را که از ش

ــته شد. پرنس آندره  آندره می لرزيد، گرفت ولی در همان دم کش

ــاز پرچم را گرفت و درحالی که آن را حرکت می داد با ُگردان به  ب

ــتافت. در مقابل خود ديد که يکی از آتشبارهای ما هنوز  پيش ش

ــغول تيراندازی است. اما افراد آتشبارهای ديگر توپ ها را رها  مش

کرده به استقبال او جلو می دويدند.

سربازان پياده فرانسوی را هم می ديد که اسب های َعراده های 

ــا را برمی گرداندند. پرنس آندره ديگر با  ــِر توپ ه توپ را گرفته َس

ــيده بود و صفير  ــت قدمی توپ ها رس ــن گردان به فاصلة بيس اي

ــنيد و سربازان در سمت  گلوله ها را پی درپی در اطراف خود می ش
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راست و چپ او پيوسته ناله می کردند و می افتادند. اما او به ايشان 

ــبارها،  ــه آن چه در پيش روی او، در آتش ــت و فقط ب نمی نگريس

ــت توجه داشت. توپچی ُسرخ مويی را ديد که با  به وقوع می پيوس

ــت سرباز فرانسوی  ــده، چوب لوله پاک کنی را از دس کاله کج ش

ــد. پرنس آندره ديگر قيافه پريشان و در عين حال  بيرون می کش

غضبناک اين دو نفر را که ظاهراً نمی فهميدند چه می کنند، خوب 

تشخيص می داد.

درحالی که به ايشان می نگريست با خود می انديشيد: «اين ها 

چه می کنند؟ چرا توپچی سرخ موی که اسلحه ندارد فرار نمی کند؟ 

چرا فرانسوی با سرنيزه بدن او را سوراخ سوراخ نمی کند؟ اما قبل 

از آن که او به فکر بيفتد فرانسوی متوجه خواهد شد که سرنيزه ای 

در دست دارد و بدن او را سوراخ خواهد کرد؟»

ــت، به سوی  ــت داش ــوی ديگری با تفنگی که در دس فرانس

ــرخ موی را ـ که هنوز  ــت توپچی س نِزاع کنندگان دويد و سرنوش

ــت و با پيروزی، لوله پاک کن را از  ــت چه در انتظار اوس نمی دانس

دست حريف بيرون کشيده بود ـ تعيين کرد، اما پرنس آندره پايان 

اين صحنه را نديد. چون اين طور خيال کرد که سربازی در کنار او 

چوب دست محکمی را دور سر چرخاند و ضربت شديدی بر َسِر او 

نواخت. اين ضربت، اندکی دردناک بود، ولی بيش تر از اين جهت 

نامطبوع بود که درنتيجة درد، توجهش از اين صحنه منحرف شد 

و نتوانست پايان کار توپچی سرخ موی را تماشا کند.

با خود گفت: «اين چيست؟ دارم می افتم؟» بی اختيار به پشت 

بر زمين افتاد. به اميد آن که پايان مبارزة فرانسويان را با توپچی ها 

ببيند و به آرزوی دانستن اين مسئله که توپچی سرخ موی کشته 

شده يا نه و توپ ها به دست دشمن افتاده يا نيفتاده چشم گشود، 

اما ديگر چيزی را نمی ديد. بر فراز سرش بجز آسمان بلند و ابرآلود 

ــتری، آهسته در آن حرکت  که بی اندازه بلند بود، و ابرهای خاکس

می کردند، چيز ديگری نبود. پرنس آندره به خود می گفت: «چقدر 

آرام و خاموش و باشکوه است، هرگز به دويدن من شباهت ندارد. 

ــوی و توپچی که با چهره های وحشتزده  به هيچ وجه به آن فرانس

و کينه توز، لوله پاک کن را از دست هم می کشيدند شبيه نيست. 

ــمان با حرکات  ــه چقدر اين آس ــی! چه صلحی! آه ک ــه آرامش چ

ــمان بلند  ــت! چطور تاکنون به اين آس ديوانه وار من متفاوت اس

ــبختم که سرانجام آن را کشف  توجهی نکرده بودم؟ چقدر خوش

کردم. آری! همه چيز، بجز اين آسمان الَيَتناهی۱۱، باطل و فريبا و 

ــت. بجز آن هيچ چيز، هيچ چيز ديگر وجود ندارد. اما  ُپرنيرنگ اس

اينک ديگر آن هم وجود ندارد و جز خاموشی و آرامش، چيز ديگر 

نيست. خدا را شکر!»

پرنس آندره بال کونسکی، بر فراز تپه پراتسن، در همان محل 

ــود. خون از بدنش  ــر زمين غلتيد، افتاده ب ــت ب که پرچم به دس

می رفت و بی آن که بداند آرام و غم انگيز و کودکانه ناله می کرد.

نزديک عصر صدای نالة او ديگر خاموش شد، نمی دانست که 

ــت، اما ناگهان خود را زنده  ــيش چقدر طول کشيده اس بی هوش

يافت، از درد سوزان زخِم سر، رنج می برد و ناله می کرد.

وقتی به هوش آمد نخستين فکری که به خاطرش رسيد اين 

ــمان بلندی که تاکنون نمی شناختم و امروز آن  بود که: «آن آس

ــنا نبودم. آری، تاکنون  ــت؟ با اين شکنجه هم آش را ديدم کجاس

هيچ چيز را نمی دانستم، اما من در کجا هستم؟»

پس گوش فرا داد و صدای سم اسبان و گفت وگوی مردمی را 

ــدند، شنيد. آن ها به زبان فرانسه حرف می زدند،  که نزديک می ش
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ــمان بلند را با ابرها که در  ــمش را گشود، باالی سر خود آس چش

ارتفاع بسيار، بيش از حد معمول، در آن شنا می کردند و از ميان 

ــکاِف ابرها، فضای آبی بی کران را نگريست. سرش را برنگرداند  ش

و کسانی را که از صدای ُسم اسبان و گفت وگوی شان معلوم شد 

که نزديک آمده و توقف کردند، نديد.

سوارانی که نزديک او آمدند، ناپلئون و دو نفر از آجودان های 

ــدان کارزار گردش می کرد و  ــارت (ناپلئون) در مي ــد. بناپ او بودن

آخرين دستورات را ـ برای تقويت آتشبارهايی که سد «اُوگست» 

را گلوله باران می کرد ـ می داد. به عالوه کشتگان و مجروحين را که 

در ميدان نبرد مانده بودند بازرسی می کرد.

ــی را که صورتش در خاک  ــد نارنجک انداز روس ناپلئون جس

ــت  ــده و به رو افتاده و يک دس ــياه ش فرو رفته و با َپِس گردن س

ــرد و منجمدش را باز کرده بود، نشان داده گفت: «چه مردان  س

رشيدی!»

در اين موقع آجودانی از طرف آتشباری که به طرف اوگست 

تيراندازی می کرد آمده گفت: «اعليحضرتا! مهمات توپخانه تمام 

شده است!»

و چند قدم پيش آمده باالی سر پرنس آندره که به پشت کنار 

چوب بيرق (پارچه بيرق پرنس آندره را فرانسويان به غنيمت برده 

بودند) توقف کرد.

ــکی می نگريست گفت: «اين  ناپلئون درحالی که به بالکونس

مرگ، زيباست.»

ــود و  ــخن دربارة او گفته می ش پرنس آندره دريافت که اين س

ناپلئون آن را می گويد. چون می شنيد که به گويندة آن اعليحضرت 

ــش  ــی به گوش ــاب می کنند. اما اين کلمات چون وزوز مگس خط

ــه به آن گوش  ــا توجهش را جلب نمی کرد بلک ــيد و نه تنه می رس

نمی داد و فوراً آن ها را خاموش کرد، سرش از اثر زخم می سوخت. 

ــاس می کرد که خون از بدنش می رود؛ آسماِن وسيع و بلند و  احس

جاودان را باالی سر خود می ديد و می دانست که اين مرد (ناپلئون)، 

قهرمان دلخواه اوست، اما در آن دقيقه، ناپلئون، در برابر آن چه بين 

روح پرنس آندره و اين آسمان بلند اليتناهی با ابرهای دونده اش در 

جريان بود، بسيار کوچک و حقير جلوه می کرد.

منبع: لئو تولستوی (آشنايی با استادان داستان ـ ۱) نقی سليمانی/ 

نشر رويش/ چاپ سوم/ ۱۳۸۸

زيرنويس

ــی)  ــنده روس ــته، يکی از نامه های «فلوبر» به «تورگنيف» (نويس ۱. اين نوش

است.

۲. خوش آيند طبع، آن چه طبع آدم می طلبد.

۳. توجيه می کند: توضيح می دهد، قابل قبول است.

۴. َاهيمسا: کلمه منفی «هيمسا» است. چون هيمسا به معنی خشونت است، 

ــا» به معنی عدم خشونت (نبود خشونت) و در صورت مثبت خود به  «َاهيمس

معنی به کار بستن محبت و مالطفت در تمام امور است.

۵. تصوف: رونده راه حق شدن، مسافر راه حق شدن.

۶. آجودان: افسری (صاحب منصبی) که نزد افسر عالی ُرتبه خدمت کند.

۷. قشون: مجموعة سپاهيان

ــافت که در زمين هموار به نظر مردم که در  ــافت. آن قدر مس ۸. ميل: واحد مس

ديدن ايشان کوتاهی نباشد و بسيار تيزبين نباشند، به آن جا تواند رسيد؛ و آن 

معادل ۱/۳ فرسخ يا فرسنگ است.

۹. ُملتزمين رکاب: کسانی که در رکاب شاه يا بزرگی حرکت کنند.

ــر چوب کنند، و آن عالمت  ــرق: پارچه ای رنگارنگ و نقش دار که بر س ۱۰. بي

جمعيت، حزب، فرقه يا کشوری باشد، ِدَرفش. عالمت.

۱۱. اليتناهی: بی پايان، بی نهايت.
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ــي  ــا كارنينا» پس از «جنگ و صلح» كه يك اثر حماس «آن

ــوب مي شود، دومين رمان بزرگي است كه از تولستوي به  محس

ــخصيت او در همة آثارش،  ــي از ش يادگار مانده و اگرچه انعكاس

ــم مي خورد؛ اما «آنا كارنينا» بيش از همة آن ها، حديث  به چش

ــت. در اين كتاب، تولستوي در اعماق روح شخصيت ها  نفس اس

ــان ها را چنان عيان و با  ــرده و پيچيدگي هاي باطن انس نفوذ ك

چنان استادي به تصوير كشيده است كه خواننده گاهي خود را 

در متن داستان حس مي كند و زماني حال و هواي شخصيت ها 

طوري خواننده را مجذوب مي كند كه با آنان احساس يكي بودن 

ــا مي پندارد و به خود مي گويد:  ــد، يا خود را يكي از آن ه مي كن

ــخصيت داستان بودم همان گونه  اگر من نيز در موقعيت فالن ش

ــتي ها را ندارم؟ ...  ــل نمي كردم؟ آيا من نيز همان كم و كاس عم

ــده بي اختيار به حال  ــتان ادامه مي يابد خوانن همچنان كه داس

ــخصيت ها دل مي سوزاند، از آن ها آزرده مي شود، همراه آن ها  ش

هيجان زده مي شود و در يك كالم با آنان زندگي مي كند.

ــتوي در اين اثر، زندگي را با  به عبارتي مي شود گفت تولس

تمام جزئيات و تلخي ها و شيريني هايش با چشمان خود بلعيده 

ــت و آن گاه همه  ــة زالل خود آميخته اس و آن را با روح و انديش

را همچون سحرگاه خنك بهاري به صورت شبنم واژه ها بر روي 

برگ هاي سفيد كاغذ نشانده است.

ــه كه يك روز از خانه بيرون مي آييم و در كوچه و  همان گون

خيابان به آدم هاي زيادي برمي خوريم، بعضي را سالم مي كنيم، 

ــنايند لبخندي  بي اعتنا از كنار برخي مي گذريم، به آن ها كه آش

تحويل مي دهيم و به سرنوشت آنان كه آشناترند عالقه مند بوده 

ــن حالتي دارد؛ با  ــتان «آنا كارنينا» نيز چني ــويم، داس يا مي ش

ــروع به خواندن آن گويي صبحي را آغاز كرده ايم، صبحي كه  ش

نويدبخش روزي پرماجرا و غروبي وهم آلود است.

ــر آقاي «كاره نين»  ــتان، نام خود را از «خانم آنا» همس داس

ــرافي را  ــك زندگي پرتجمل و اش ــت كه ي مي گيرد، او زني اس

ــر خود بيست سال جوان تر بوده و حاصل  مي گذراند و از همس

زندگي مشترك شان پسري به نام «سريوژا» است.

ــوهر آنان مردي است سرشناس و صاحب نفوذ و با جاه و  ش

مقام اجتماعي كه همة هّم و غمش را مصروف شغل خود كرده و 

ُحسن انجام وظيفه، بيش از هر چيز، ذهن او را مشغول مي دارد. 

ــاس تقريبًا از وجود او رخت بربسته و شايد هرگز  عاطفه و احس

وجود نداشته است. او نسبت به همسر و زندگي خود همين قدر 

ــت كه براي وجود آن ها مغرور باشد و به خود ببالد؛ در  قانع اس

حقيقت همسر زيباي او «آنا» همان قدر برايش اهميت دارد كه 

يكي از مدال هايش. نشان افتخاري كه از امپراتور دريافت كرده، 

ــدارد، فقط هر كدام جاي خاص  ــش با «آنا» چندان فرقي ن براي

خود را در زندگي او دارند و هرچند گاهي هم كلمات مهرآميزي 

بر زبان مي آورد، ولي تصنعي بودن آن ها از وراي چهره اش آشكار 

است.

ــحوركننده اي برخوردار است. در  «آنا كارنينا» از زيبايي مس

مجالس رقص و شب نشيني هايي كه از طرف اعيان خوشگذران 

برپا مي شود، همه را به حيرت وامي دارد و چشمي نيست كه به 

او خيره نشود و واله و شيدايش نگردد.

ــتن  ــه در يكي از همين مجالس بزم كه براي انباش تا اين ك

لحظه ها، مردان، زنان ساير ميهمانان را به رقص دعوت مي كنند، 

ــار با او برخورد  ــر جواني كه قبًال در قط ــوي افس «آنا» نيز از س
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كوتاهي داشته، به رقص دعوت مي شود. اين افسر كه «ورانسكي» 

ــي دلفريب «آنا» گرفتار  ــام دارد در هنگام رقص در دام زيباي ن

ــود و آن گاه كه نگاه هاي اين دو با هم تالقي مي كند، بذر  مي ش

ــود؛ بذري كه پس  ــه در فضاي باغ زندگي آن ها بارور مي ش فتن

ــد و سرانجام شوم آن  ــتر داستان صرف چگونگي رش از آن بيش

مي گردد.

ــّر دلدادگي «آنا» و «ورانسكي» نقل  طولي نمي كشد كه س

ــوايي و بدنامي آن ها  ــود و به رس ــراف مي ش محافل اعيان و اش

ــردن به اين ماجرا، در ابتدا  ــوهر «آنا» پس از پي ب مي انجامد. ش

محافظه كارانه از «آنا» مي خواهد كه دست از اين رفتار كودكانه 

بردارد و ضمن قطع ديدارهايش با «ورانسكي»، براي حفظ ظاهر 

در خانة او بماند و تنها از لحاظ حقوقي و براي مصلحت زندگي 

اداي زن و شوهر را دربياورند و وجود يكديگر را تحمل كنند؛ اما 

ــيفتگي «آنا» به «ورانسكي» بيش از آن است كه اين حرف ها  ش

تأثيري بر او داشته باشد و او را از پيروي هوس باز دارد.

مدتي بعد آقاي «كاره نين»، ورانسكي را در حال خارج شدن 

از خانة خود مي بيند و خشمي كه ناشي از اهانت به مقام و نصب 

ــدن حيثيت اوست، وجودش را تسخير مي كند. اول  و لكه دار ش

به فكر مي افتد كه ورانسكي را به دوئل دعوت كند و با اين كار يا 

از شر او راحت شود و يا خود تن به مرگ دهد تا هرچه زودتر از 

داغ اين ننگ رها شود؛ اما او كه ذاتًا آدم بزدل و ترسويي است، 

ــرد بزرگ منش و عاقلي  ــن و ترس را با اين تصور كه م ــن جب اي

است و از طرفي بنا به تعاليم مسيح كه مي فرمايد: «هرگاه كسي 

ــما بزند طرف ديگر آن را برگردانيد» نتيجه  سيلي به صورت ش

ــت و تصميم  مي گيرد كه اقدام غيرقانوني و انتقام برازندة او نيس

به موازات زندگي آنا 
و ورانسـكي كه قرباني 
شهوات و وسوسه هاي خود 
مي گردند، تولستوي زندگي 
يك زوج ديگر را در طول 
داستان پيگيري يا پي ريزي 
كرده است و در واقع 
مي توان گفت هدف داستان 
تقابل و مقايسه دوگونه 
زندگي با دو نگرش متفاوت 
از هم است
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مي گيرد موضوع را از طريق مراجع قضايي حل و فصل كند.

سرانجام در ميان ترديدهاي «كاره نين»، «آنا» بدون طالق از 

شوهر قانوني خود، با «ورانسكي» به شهر ديگري كوچ مي كنند 

ــوند كه قانون هنوز وجود او را  و به زودي صاحب دختري مي ش

به رسميت نمي شناسد.

ــراوت «آنا» به دليل  ــاط و ط ــه نيروي فكري و نش رفته رفت

ــت، تحليل مي رود.  ــت به گريبان اس ــاد روحي كه با آن دس تض

ــت ورانسكي، پسرش  گاهي آرزو مي كند كه اي كاش مي توانس

سريوژا، دخترش و شوهر سابقش كاره نين را يكجا داشته باشد! 

ــي در  خواب مي بيند كه همگي دور هم جمعند و زندگي  و زمان

ــهرت، آسايش و  ــعادتمندانه اي دارند. خالصه آنا كه همة ش س

ــت از همه چيز  ــق كرده و دس ــت خود را فداي اين عش محبوبي

ــش رو به زوال  ــت، حس مي كند كه زيبايي و جمال ــته اس شس

ــته  ــكي» به او كاس ــاده و رفته رفته از توجه و محبت «ورانس نه

مي شود.

ــديد  «آنا» كه در آخر كار دچار تنش هاي عصبي و تضاد ش

ــرش مي زند و به  ــت، فكر جنون آميزي به س روحي و رواني اس

ــت خارج شود و خود  ــد كه بايد از اين بن بس اين نتيجه مي رس

ــل خفت ها و خواري هايي كه پيامد  ــش از اين قادر به تحم را بي

ــوم بوده، نمي بيند. پس براي رهايي از همة اين ها  ــق ش اين عش

ــرگ را برمي گزيند و در نزديكي هاي غروب روزي كه خواننده  م

با شروع به خواندن كتاب آن را آغاز كرده در جلو ديدگان خيال 

ــاوري او، خود را به زير ريل هاي  ــده و در كمال ُبهت و ناب خوانن

ــه از تالقي دو نگاه گناه آلود  ــي ك قطار مي اندازد و در ميان آتش

ــوزد و به زعم خود  ــب رقص، شعله ور شده بود، مي س در آن ش

ــاه مي گريزد. او حتي زماني كه به زير واگن در  ــار اين گن از زيرب

ــعي مي كند  حال حركت مي خزد، لحظه اي به خود مي آيد و س

ــده و ضربة ميلة  ــا ديگر دير ش ــود؛ ام ــان ريل ها خارج ش از مي

آهنين چرخ هاي قطار، همچون ُمهري پروندة زندگي او را تا ابد 

ــد در ترجمة فارسي اين قسمت  مي بندد. هرچند به نظر مي رس

ــتان انتقال داده نشده و  ــتان چندان كه بايد فضاي داس از داس

آن طور كه بايد، احساسات را برنمي انگيزد. چرا كه معروف است 

ــي اين اثر، هرگاه به اين نقطه مي رسيدند، غالبًا  خوانندگان روس

مي گريستند و در زمان حيات نويسنده، به او نامه هايي نوشته و 

ــكايت كرده بودند كه چرا سرنوشت «آنا» را در داستان خود  ش

ــتوي در جواب گفته بود: «من  ــت و تولس با مرگ پيوند زده اس

ــي كند؛ اما چه كار  ــت او خودكش ــما دلم نمي خواس نيز چون ش

مي توانستم بكنم، او تصميمش را گرفته بود!»

ــهوات و  ــكي كه قرباني ش ــا و ورانس ــوازات زندگي آن ــه م ب

ــتوي زندگي يك زوج ديگر  ــه هاي خود مي گردند، تولس وسوس

ــت و در واقع  ــتان پيگيري يا پي ريزي كرده اس را در طول داس

مي توان گفت هدف داستان تقابل و مقايسه دوگونه زندگي با دو 

نگرش متفاوت از هم است.

ــاي آقاي  ــتند به نام ه ــي هس ــوهر جوان ــن زوج زن و ش اي

ــر  ــه پس از بروز موانع زياد بر س ــن» و خانم «كيتي» ك «له وي

ــرانجام به همديگر مي رسند و زندگي مشترك خود  راه شان، س

را آغاز مي كنند.

زندگي اين دو برخالف «آنا» و «ورانسكي» به دور از تحريكات 

ــاني و مبتني بر تعقل و روابط عاطفي سالم و انساني است.  نفس

ــخصيتي است كه بيش از همة شخصيت هاي خلق  «له وين» ش
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ــده به قلم تولستوي، منعكس كنندة اميال و ديدگاه هاي او به  ش

زندگي و حقيقت و هدف آن است. مثًال در جايي از زبان «له وين» 

مي گويد: «من نمي توانم بدون علم به اين كه چه هستم و چرا به 

دنيا آمده ام زندگي كنم و چون نمي دانم، پس نمي توانم زندگي 

ــه خود بداند چگونه و  ــم.» و اضافه مي كند، «له وين» بي آنك كن

ــح از ميان همة  ــن ترين توضي ــي اين اعتقاد را به منزلة روش ِك

ــاخته بود؛ اما اين باور  ــات ديگر برگزيده و از آن خود س توضيح

ــوخي بي رحمانة نيرويي اهريمني  نه تنها سفسطه آميز، بلكه ش

ــليم  ــمن خويي كه نمي توان به آن تس بود؛ نيروي اهريمني دش

ــت از اين نيرو بگريزد و كيست كه وسيلة فرار را  شد و مي بايس

ــد؛ مي بايست اين وابستگي به اهريمن را  در اختيار نداشته باش

پايان داد. تنها يك وسيله وجود دارد ـ مرگ ـ «له وين، اين پدر 

ــت بارها چنان به خودكشي  ــوهر سعادتمند و كامًال تندرس و ش

وسوسه شد كه اگر تكه اي طناب مي ديد، از بيم حلق آويز كردن 

خود آن را پنهان مي كرد و از ترس انتحار هرگز با تفنگ بيرون 

ــت كه تولستوي در خاطرات  نمي رفت.» اين ها همان چيزي اس

شخصي خود به آن ها اعتراف كرده است.

ــال نزاع و  ــواره در ح ــواه و هم ــان، نيكخ ــن» مهرب «له وي

كشمكش با خود است و دربه در پي حقيقت مي گردد. او سفري 

ــباهت  ــي را آغاز مي كند و از منازلي عبور مي كند كه بي ش درون

ــهر عشق عطار نيشابوري نيستند؛ او خود را نسبت به  به هفت ش

همه چيز و همه كس مسئول مي بيند و تولستوي در بيان حاالت 

او مي گويد: «براي له وين عدم مراقبت از منافع برادر و خواهرش 

ــتايياني كه عادت كرده بودند از او راهنمايي بخواهند، به  و روس

همان اندازه ناممكن بود كه كسي كودكي را كه در آغوش دارد، 

به زمين بياندازد.

ــاآرام روح او در اثر برخورد  ــم و ن ــرانجام جويبار پرتالط س

ــت راه خود را  ــنگ خاراي حقيق ــان س ــتمر، از مي و كاوش مس

ــك عمر در پي آن  ــه آن نورانيت و صفايي كه ي ــايد و ب مي گش

مي گشت، مي رسد.

او حقيقت را در نيكي يافته و مي گويد: «نيكي آخرين مقصد 

ــت ... اگر نيكي علتي داشته باشد ديگر نيكي نيست  حيات ماس

و اگر اثري ـ يعني پاداشي ـ در پي بياورد، باز هم نيكي نيست، 

پس خير و نيكي وراي زنجيرة علت و معلول است.»

ــف  ــي آورد كه: من چيزي كش ــاد برم ــي ديگر فري در جاي

ــم هايم را باز كرده ام؛ آن قدرتي را شناخته ام  نكرده ام، فقط چش

ــاال هم به من  ــه من جان داد، بلكه ح ــته ب كه نه تنها در گذش

زندگي مي دهد.

ــطه و گمراهي نجات پيدا كرده ام، خداوندگار خود  از سفس

ــا را وادار كنند كه  ــم بچه ه ــد فرض كني ــناخته ام... بيايي را ش

خودشان كار كنند، فنجان بسازند، گاو بدوشند و اين  جوركارها. 

ــان از گرسنگي  ــوخي مي كنند؟ نه همه ش آيا آن وقت باز هم ش

ــناخت  ــد! ُخب اگر ما هم با عواطف و افكارمان بدون ش مي ميرن

ــر  خداوند يكتا، آفريدگار، يا بدون درك حق و حقيقت و فهم ش

ــيطان تنها بمانيم، همين وضع را خواهيم داشت. بدون اين  و ش

مفاهيم هيچ كار سازنده اي از دست مان برنمي آيد...

ــت ايوان سورچي عصباني خواهم شد، باز هم  باز هم از دس

ــاي بي فايده و اظهار عقيده هاي بي جا خواهم كرد، همان  بحث ه

ديوار سابق بين روح من و سايرين، حتي زنم باقي خواهد ماند؛ 

شايد در مواقع ناراحتي او را برنجانم و بعد پشيمان بشوم، ضمنًا 

ــه كمك عقلم درك كنم  ــابق قادر نخواهم بود ب باز هم مثل س

كه چرا دعا مي خوانم، ولي با همة اين ها باز دعا خواهم كرد. اما 
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تولستوي دوگونه زندگي را در 
(آنا كارنينا) كنار هم مي گذارد و 
ابتذال و بيراهه رفتن در زندگي 

را در مقابل حس حقيقت جويي و 
نيك سرشتي انسان ها تا سرحد 

امكان تحقير مي كند
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حاال زندگي ام، سرتاسر زندگي ام سواي هر اتفاقي كه پيش آيد، 

يك دقيقه اش هم ديگر مثل سابق بي معنا و پوچ نيست، چون با 

ــده و همين به من قدرت مي دهد  مفهوم خير و نيكي عجين ش

كه با نيكي زندگي كنم. 

ــي را در (آنا كارنينا)  ــتوي دوگونه زندگ به اين ترتيب تولس

ــن در زندگي را در  ــذال و بيراهه رفت ــم مي گذارد و ابت ــار ه كن

ــرحد  ــان ها تا س ــتي انس مقابل حس حقيقت جويي و نيك سرش

ــتان كه همانا  ــر از محور اصلي داس ــر مي كند. غي ــكان تحقي ام

ــكي» از يك سو و زندگي «له وين»  تقابل زندگي «آنا» و «ورانس

ــتان (آنا كارنينا) منشوري  ــوي ديگر است، داس و «كيتي» از س

ــت كه نور زندگي در برخورد با آن نه به هفت رنگ،  بلكه به  اس

ــعاع نوري پديد مي آورد  ــود و ش صدها طيف رنگي تجزيه مي ش

ــت. از جمله اين  ــع و دل انگيز اس ــي بدي ــر يك به تنهاي ــه ه ك

ــرادر «له وين»  ــت كه مرگ ب ــمتي اس پرتوهايي خيال انگيز قس

ــتوي اين ماجرا را از  ــت. تولس ــده اس (نيكوالي) در آن آورده ش

ــاس كرده و  ــتوي) اقتب ــرادر بزرگترش (نيكوالي تولس مرگ ب

ــكيل مي دهد. در  يكي از جالب ترين بخش هاي اين رمان را تش

ــر او  ــن لحظات زندگي نيكوالي برادرش «له وين» و همس آخري

«كيتي» بر بالينش حاضر شده اند. نيكوالي عمري را به عياشي 

و باده گساري گذرانده و در آخر كار عليل و ناتوان در بستر مرگ 

ــاده و به امور معنوي اعتقادي ندارد؛ اما وقتي كه «كيتي» او  افت

ــيح  را به دعا خواندن و طلب مغفرت ترغيب مي كند و آيين مس

را كه خاص لحظات احتضار است به او ديكته مي كند، نيكوالي 

موبه مو انجام مي دهد و وقتي «كيتي» براي كاري از اتاق بيرون 

ــرادرش «له وين» مي گويد: «من اعتقادي به اين  مي رود، او به ب

ــت كه  ــا ندارم؛ اما «كيتي» به قدري مهربان و صميمي اس كاره

ــتم مأيوسش كنم، بگذار خيال كند كار مفيدي براي من  نخواس

انجام مي دهد.» 

مرگ برادر در زندگي تولستوي تأثير عميقي داشته و نقطة 

ــتي بوده و او را دربارة مفهوم  عطفي در نگرش او به ماهيت هس

مرگ و حقيقت آن به تفكر و تأمل واداشته است.

ــتان با آن كه درون مايه اي عاطفي دارد و احساسات  اين داس

بيش از هرچيز در آن موج مي زند، در برخي قسمت ها رگه هايي 

ــم مي خورد كه  ــز نيز در اين معدن الماس واژه ها به چش از طن

ــود. مثًال در  ــي از لطف نخواهد ب ــي از آن ها خال ــاره به بعض اش

ــوادكردن مردم سه چيز الزم است:  جايي گفته است: براي باس

ــه ـ مدرسه ـ مدرسه ـ» و يا در بخش ديگر از قول يكي  «مدرس

ــود دارد كه به طرز  ــخصيت ها مي گويد: «فقط يك راه وج از ش

شايسته زني را دوست داشته باشي، بدون آن كه سد راهت باشد 

و اين راه ازدواج است... تو مي تواني يك بار حمل كني و در عين 

ــرط آن كه بار را به  ــت هايت كاري انجام بدهي، به ش حال با دس

ــته باشند، ازدواج يعني اين؛ اما اگر بار را بدون ازدواج  كولت بس

با خودت بكشي، دست هايت هميشه به قدري پر خواهد بود كه 

نمي تواني كاري بكني.» 

ــتوي  ــت كه تولس مي توان گفت «آنا كارنينا» مرواريدي اس

ــن صدف اقيانوس ژرف ادبيات آن را در نهاد خود پرورده و به  اي

ــت؛ اما در ترجمة فارسي آن ضعف هايي  بشريت هديه كرده اس

مشاهده مي شود و غباري روي اين مرواريد را پوشانده است كه 

مي طلبد، گوهرشناسي نيك طبع كمر همت بندد و چهرة آن را 

از غبار بزدايد.

ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۸۱



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۸۲



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۸۳



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۸۴

بار ديگر گرد نام تو جمع شده ايم. «گرد نام شهيد». نامي كه 

ــينه حبس مي كنند و چشمه ها  بهمن ها به احترامش نفس در س

ــالي يك بار به  ــوان غربت اويند. عهد كرده ايم س ــوه ترانه خ در ك

زيارت نواحي مقدس يادت بياييم. مي دانيم دير آمده ايم و به كوچ 

ــتابان تان نرسيده ايم و فرصت چلچله شدن را از دست داده ايم.  ش

ــك شمعي باقي نمانده تربت پروانه ها براي تيمم  مي دانيم اگر اش

ــت. دير آمده ايم و حاال وجب به وجب خاك را در جستجوي  هس

ــبحه  اش  ــه مي گرديم. خاكي از جنس كربال كه اگر س ياران رفت

ــت.  ــر گردش چكيدن خوني را به همراه خواهد داش كنند در ه

يادمان هست كه نواحي يادت مقدس است. يادمان هست: فاخلع 

نعليك انّك بالواد المقدس طوي  ا  ....

يادمان هست بايد حروف در نوشتن نامت وضو داشته باشند. 

ــت نگذاريم علف افسانه هاي هرزه ببافد و اوقات باغ با  يادمان هس

قصه هاي زرد تلف شود.

ــم هوادار  ــت و تا زنده اي ــام تو رزق روح ماس ــب عزيز! ن حبي

ــام تو و يارانت  ــتيم كه تنها در پناه چراغ ن ــاي غيوري هس قلم ه

بيانية دهمين دورة انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غني پور

ــمان هست كه بهار امسال را نيز با رايحه عطر  مي نويسند. حواس

سيِب مزار شهدا شروع كنيم. از همين حاال در اين روزهاي پاياني 

زمستان نفسمان را به رستاخيز طبيعت بهار گره مي زنيم باشد كه 

سفرة هفت سين امسال پر از سكوت سادة سجده هاي سحرگاهي، 

ــجاده هاي سرخ سنگر باشد. امسال در دهمين دور طواف بر  بر س

گرد ضريح نام مقدس شهيد، جشنوارة انتخاب كتاب سالي ديگر 

را برگزار مي كنيم. با ياراني عشقمند كه شهيد و شهادت هنوز در 

ــان هست و هنوز به باران پشت نكرده اند و هنوز  قاموس ضميرش

دلهايشان ابري مزار غريب شهداست.

حبيب ما! اگر اسير روزمرگي هايمان هستيم و كم سر مزارت 

ــتند. آن ها بي  دريغ و  ــت. باران و برف كه هس مي آييم غمي نيس

ــس و مصاحبه و قيل و  ــدون غوغا بر مزارت مي بارند. بدون عك ب

ــته بودي مزارت سرپناهي نداشته باشد تا اين  قال. خودت خواس

ــزارت ببارند. تو و يارانت  ــن، اين دو بركت الهي بر م ــار ديري دو ي

ــازي به ما نداريد.  ــان در ملكوت آرامش، ني ــش ملكوتي ت در آرام

ــال. ماييم كه هزار  ــا كامل القصوريم يا قاصرالكم اين ماييم كه ي

١٣٨٩ ــاه  ــ  ــ  ــ  ــ  ــدم ــن ــ  ــ  ــف ــ  ــ  ــ  ــ  اس ـــم  ـــزده ـ  ــ ـ  ــ ـ  ــ ـــان پ

بسم اهللا نور
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ــال نوري از عشق دوريم. اما امسال هم كم نبودند قلم به  هزار س

ــتاني كه علي رغم گم شدن در پيچ و خم هاي ناهموار معاش،  دس

نمي نويسند كه نان بخورند بلكه نان مي خورند تا بنويسند. از تو و 

يارانت و حماسه هايتان. ياد و خاطره تان گرامي باد.

در دهمين جشنوارة شهيد حبيب غنی پور درمجموع تعداد 

ــد كه از ميان آن ها  ــوان كتاب مورد قضاوت قرار گرفتن ٤٣٥ عن

تعداد ٢٠٢ اثر به شرح زير راهي مراحل بعد شدند:

١.بخش كودكان و نوجوانان 

ــاه آبادي و  ــفيعي، حميدرضا ش ــهرام ش داوران اين بخش ش

سميه موسوي زاده بودند . در اين بخش تعداد ٩٠ كتاب داستانی 

در حوزه كودكان و ٧٠ كتاب در بخش نوجوانان مورد بررسي قرار 

گرفت و از ميان آن ها به ترتيب ٣٥ و ٣٠ اثر حائز امتياز الزم براي 

راهيابي به مرحلة دوم شدند.

الف. بخش کودکان

 نامزدهای نهايی کتاب های کودکان عبارت بودند از:

é خداحافظ راكون پير، نوشتة كلر ژوبرت

é گنجشك اشي مشي، نوشتة ناصر يوسفي 

é شماره تلفن بهشت، نوشتة مرضيه جوكار

é قصه هاي قبل از خواب، نوشتة فريبا كلهر

é راه برفي، نوشتة مريم حاجي لو

é ديو ديگ به سر، نوشتة فرهاد حسن زاده

هيئت داوران اين بخش  پس از چند مرحله تعامل و گفتگو در 

خصوص يکايک کتاب ها رای خود را به اين شرح اعالم نمودند.

é کتاب تقديری : شماره تلفن بهشت، نوشتة مرضيه جوكار به 

دليل كاوش در زواياي پنهان ذهن فرزندان شهدا و خلق موقعيتي 

ــاحت شهداي دفاع  تخيلي اما باورپذير همراه با اداي احترام به س

مقدس.

ــتة كلر ژوبرت به  é کتـاب سـال : خداحافظ راكون پير، نوش

ــانة موضوع جهان پس از  ــل بيان هنرمندانه و مخاطب شناس دلي

مرگ براي كودكان.

ب. بخش نوجوانان

نامزدهای نهايی کتاب های نوجوانان عبارت بودند از:

é «... و خدا پاسخ داد»، نوشتة سوسن طاقديس

é «سه گلدان»، نوشتة احمدرضا احمدي

é«غوص عميق»، نوشتة جمشيد خانيان

é«دشتبان»، نوشتة احمد دهقان

é«كنار جادة خاكي»، نوشتة محمدعلي گوديني

é«سپيتمان»، نوشتة آرمان آرين

é«عقرب هاي كشتي بمبك»، نوشتة فرهاد حسن زاده

هيئت داوران اين گروه  پس از چند مرحله تعامل و گفتگو در 

خصوص يکايک کتاب ها رای خود را به اين شرح اعالم نمودند.

é کتاب تقديری : « ...و خدا پاسخ داد» نوشتة سوسن طاقديس 

به دليل بهره گيري  از زبان جذاب داستاني براي روايت رويدادي 
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مهم و تعيين كننده در تاريخ صدر اسالم.

é کتاب سال : «دشتبان»،  نوشتة احمد دهقان به دليل نماياندن 

تأثير دفاع مقدس بر شكل گيري شخصيت يك نسل با فضاسازي 

تأثيرگذار و روايت هنرمندانة روزهاي آغازين دفاع مقدس.

ــتة جمشيد خانيان به دليل فضاسازي  و«غوص عميق» نوش

ــب و بهره گيري از مفاهيم اسطوره اي براي بيان استعاري  مناس

يك موضوع امروزي.

٢.بخش داستان و رمان با موضوع دفاع مقدس 

ــدادي و زهره  ــن ح ــي بابايي، محس ــش گلعل ــن بخ  داوران اي

ــتان كوتاه و رمان دفاع  يزدان پناه بودند . از ميان ٢٥ عنوان داس

ــي شده در اين  ــتاني بررس مقدس و ٣٠ عنوان زندگي نامة داس

بخش به ترتيب ١٥ و ١٧ اثر راهي مراحل بعد گرديدند.

  نامزد هاي نهايي بخش زندگي نامة داستاني دفاع مقدس     

        عبارت بودند از:

é«هاجر در انتظار»، نوشتة سعيد عاكف

é«دوره درهاي بسته»، نوشتة سيد حسين يحيوي

é«محله هاي زندگي»، نوشتة مريم برادران 

é «نيمه پنهان- زندگي  شهيد اصغري خواه»، نوشتة       

       فاطمه  غفاري

هيئت داوران اين بخش  پس از چند مرحله تعامل و گفتگو 

ــرح اعالم  ــا رای خود را به اين ش ــوص يکايک کتاب ه در خص

نمودند.

ــته» (جلد ششم) نوشتة  é کتاب تقديری : «دورة درهاي بس

سيدحسين يحيوي به دليل ارائة تصويري صادقانه و ملموس از 

مظلوميت آزادگان در اردوگاه هاي رژيم بعث عراق.

ــهيد اصغري خواه»  é کتاب سـال :  «نيمة پنهان- زندگي  ش

ــر  ــتة فاطمه غفاري به دليل ارائة روايتي صميمي و سراس نوش

ــه موضوع دفاع  ــات و نگاه زنانه ب ــقانه و آميخته با احساس عاش

ــيم حضور زينب گونة مادران، همسران و فرزندان  مقدس و ترس

شهدا در پشت صحنه هاي اين رويداد حماسي.

در بخش داستان دفاع مقدس نيز اين آثار نامزد             

دريافت جايزه بودند:

é«قفس»، نوشتة محمد حنيف

é«عبور از ضخامت ابرها»، نوشتة  بهزاد شيخي

é«پرسه در خاك غريبه»، نوشتة  احمد دهقان

é«ديگر اسمت را عوض نكن»، نوشتة  مجيد قيصري

هيئت داوران اين گروه  پس از چند مرحله تعامل و گفتگو در 

خصوص يکايک کتاب ها رای خود را به اين شرح اعالم نمودند.

é کتاب تقديری : «عبور از ضخامت ابرها»، نوشتة بهزاد شيخي، 

ــايي موفق از زندگي يكي از سرداران گمنام دفاع  به دليل رمزگش

مقدس و روايتي جذاب و نفس گير از حماسه آفريني شخصيت هاي 
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اصلي داستان در خطوط مقدم جبهه هاي جنوب و غرب كشور

é کتاب سال : « قفس»، نوشتة محمد حنيف، به دليل روايت 

ــيرين آزادگان در اردوگاه هاي رژيم بعث  مؤثر از روزهاي تلخ و ش

ــتقامت آزادگان  ــارات ظريف و دقيق دربارة اس عراق. همراه با اش

عزيز و پرداخت بديع و گره افكني جسورانه در روند داستان.

٣.بخش داستان بزرگسال با موضوع آزاد 

ــجاعي و   داوران اين بخش احمد بيگدلي، محمد مهدوي ش

محمد محمودي نورآباد بودند . 

ــوان رمان و  ــتان كوتاه و ٨٩ عن ــوان داس ــان ١٤٠ عن از مي

ــده در اين بخش به ترتيب ٧٥ و ٣٠  ــي ش ــتان بلند بررس داس

عنوان كتاب راهي مراحل بعد شدند. 

الف. مجموعه داستان هاي كوتاه

نامزد هاي دريافت جايزه در اين بخش عبارت بودند از:

é « بماند» ، نوشتة بهناز عليپور گسکری

é « استکان کمرباريک مادری»، نوشتة حسن رحيم پور

é « مهمانی با کالغ ها»، نوشتة زهرا پورقربان

é« عروس بيد»، نوشتة يوسف عليخانی

هيئت داوران اين بخش  پس از چند مرحله تعامل و گفتگو در 

خصوص يکايک کتاب ها رای خود را به اين شرح اعالم نمودند.

é کتاب تقديری : مهماني با كالغ ها نوشتة زهرا پورقربان به 

ــش قابل توجه نويسنده در آفرينش اولين اثر خود  دليل درخش

در حوزة داستان هاي كوتاه.

é کتـاب سـال : عروس بيد، نوشتة يوسف عليخاني به دليل 

ــتواري زبان در انتقال مفاهيم نهفته در گويِش محلي ناحية  اس

الموت و خلق شخصيت هاي ماندگار و پوياي بومي.

ب. داستان بلند و رمان

نامزدهاي دريافت جايزه در اين بخش عبارت بودند از:

é«سفرکرده ها»، نوشتة حسين نوش آذر

é«هم سفران»، نوشتة محمدرضا بايرامي

é«تاالر پذيرايي پايتخت»، نوشتة محمدعلي گوديني

é« اشك آخر»، نوشتة سيدهاشم حسينی

هيئت داوران اين گروه  پس از چند مرحله تعامل و گفتگو 

ــرح اعالم  ــا رای خود را به اين ش ــک کتاب ه ــوص يکاي در خص

نمودند.

é کتاب تقديری : «تاالر پذيرايي پايتخت» نوشتة محمدعلي 

ــذاب ماجراهاي دوران  ــل روايت تأثيرگذار و ج ــي به دلي گودين

پيروزي انقالب اسالمي

ــتة محمدرضا بايرامي به  é کتاب سـال : «هم سفران»، نوش

دليل روايت صميمي از زندگي مردمان صبور دامنه هاي سبالن 

ــاده. ضمن حفظ  ــذار از ماجراهاي س ــق قصه هاي تأثيرگ و خل

انسجام و پيوستگي هنرمندانة ماجراها.
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حميدرضا شاه آبادى 
 متولد 1346

اين معلم سابق آموزش و پرورش در سال ١٣٦٧ 

تحصيل در رشته ی تاريخ دانشگاه تبريز را شروع 

کرد. نمونه آثارش در دو حوزه ی پژوهش تاريخی 

و ادبيات داستانی عبارتند از:

ــران، حکايت مرد  ــونری در اي تاريخ آغاز فراماس

تنها (زندگی نامه داستانی شهيد آيت اهللا مدرس)، 

ــن (برگزيده کتاب سال شهيد  ــم های روش چش

ــانه تيرانداز جوان (برگزيده کتاب  غنی پور)، افس

ــال ٢٠٠١)، رمان  ــه بين المللی مونيخ در س خان

ــهيد  ــنواره ش ــال جش ديلماج (برگزيده کتاب س

غنی پور و لوح تقدير رمان متفاوت)، الاليی برای 

دختر مرده (برگزيده کتاب سال جشنواره غنی پور، 

ــزه اول کتاب کودک و نوجوان ١٣٨٧، کتاب  جاي

برگزيده جشنواره برتر ١٣٨٨ و لوح تقدير شورای 

ــاب اعترافات غالمان  کتاب کودک ١٣٨٧) و کت

ــهيد حبيب غنی پور/ سال  (جايزه کتاب سال ش

١٣٨٨، کتاب سال قصه های قرآنی ١٣٨٩، کتاب 

ــنواره کتاب  ــال رضوی ١٣٨٩، رتبه اول جش س

کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان ١٣٨٩ و لوح تقدير کتاب فصل ١٣٨٨)

شهرام شفيعى 
متولد 1349

نويسنده، طنزپرداز، روزنامه نگار و مدّرس ادبيات 

داستانی

é انتشار بيش از صد عنوان اثر در حوزه ی ادبيات 

داستانی

é برگزيده بيش از بيست جشنواره مختلف

é داور جشنواره های گوناگون

é سردبير مجله رشد دانش آموز

é دارای ربع قرن سابقه مطبوعاتی

é نويسنده و پژوهشگر ادبيات قرآنی

ــرورش فکری  ــنوارة بزرگ کانون پ ــر جش é دبي

کودکان و نوجوانان.

ــجد حضرت  ــندگان مس ــورای نويس ــو ش é عض

جواداالئمه(ع)

سعيده موسوى زاده 
متولد 1344

ــال ١٣٧١  ــرودن شعر و از س ــال ١٣٦٣ س از س

ــت. همکار مجالت  ــی را آغاز کرده اس قصه نويس

ــروش کودکان و رشد در زمينه  کيهان بچه ها، س

طنز، قصه و شعر است.

آثار: دو کتاب شعر خردسال، بازنويسی کودکانه ی 

ــاهنامه  ــدی قصه های ش ــش جل ــه ی ش مجموع

ــال خراسان به عنوان اثر برتر  (تقدير در کتاب س

ادبيات کودکان استان)، مجموعه شعر کودکانه نه 

جيک جيک نه قارقار، مجموعه شعرهای سپيد با 

عنوان عاشقم پس هستم، کتاب شعر باران.

ــنواره استان  برگزيده مراکزی مانند: دومين جش

شعر فجر (١٣٨٦)، نخستين جشنواره مطبوعات 

ــه بقيع،  ــت ائم ــارس، کنگره گرامی داش خليج ف

ــنواره طنز مکتوب و نيروزا، جشنواره استانی  جش

ــران و  ــنواره طنز طه ــدس، جش ــعر دفاع مق ش

جشنواره استانی شهر من (نفر برتر بخش طنز).
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گل على بابايى 
 متولد 1339

ــتان ١٣٦١ به جبهه رفت و تا پايان جنگـ   زمس

متوالی و متناوب ـ در آن جا ماند.

ــت هور، عقابان بازی دراز،  آثار: نقطه رهايی، غرب

ــنواره انتخاب  ــرد (برگزيده اولين جش ــه م آن س

ــداران اهل قلم)، همپای صاعقه  ــال پاس کتاب س

ــاب کتاب  ــنواره انتخ ــمين جش ــده شش (برگزي

ــل (برگزيده  ــدس)، ضربت متقاب ــال دفاع مق س

ــال دفاع  ــنواره انتخاب کتاب س دوازدهمين جش

ــنواره انتخاب کتاب سال  ــومين جش مقدس و س

ــا قراويز، نبردهای  ــداران اهل قلم)، از الوند ت پاس

جنوب، ققنوس و بهار ٨٢.

ــئول نشريه پالک هشت،  وی هم اکنون مدير مس

ويژه فرهنگ و هنر دفاع مقدس است.

محسن حدادى 
متولد 1361

ــگار، فارغ التحصيل  ــنده، مترجم و روزنامه ن نويس

مترجمی زبان انگليسی

فعاليت در روزنامه های کيهان، همشهری، اطالعات 

و خبر و جانشين مدير مسئول پايگاه اطالع رسانی 

کتاب نيوز. برگزيده دو دوره جشنواره مطبوعات 

در رشته گفت وگو.

ــگاری در  ــوزش روزنامه ن ــده: آم ــر ش آثار منتش

مدارس، کتاب زرد (مجموعه طنز)، هزار و سيصد 

و سمنان (سفرنامه رهبر معظم انقالب به استان 

سمنان).

آثار در دست انتشار: حماسه مردم آمل در بهمن 

ــبز (روايت  ــير س ــتانی)، مس ١٣٦٠ (روايت داس

ــالم از  ــتند هجرت حضرت امام رضا عليه الس مس

ــفرنامه رهبر  ــه تا مرو)، بهاريه در بارگاه (س مدين

ــهد)، عيدی فرقان  معظم انقالب اسالمی به مش

(روايت مستند سوءقصد به مقام معظم رهبری در 

تير ماه ١٣٦٠)، مجموعه داستان چهارشنبه های 

مريم.

زهره يزدان پناه قره تپه
 متولد 1342

کارشناس تاريخ و کارشناس ارشد تاريخ فرهنگ و 

تمدن ملل اسالمی نويسنده، منتقد و پژوهشگر.

ــوزش و پرورش،  ــش از دو دهه فعاليت در آم بي

ــگاه و کارشناسی در مراکز مختلف  حوزه و دانش

ــينمايی و  ــی ادبی، س ــی، فرهنگ علمی پژوهش

مطبوعات داشته است.

عضو انجمن قلم ايران (عضو هيئت مديره و...) دبير 

ــروش نوجوان،  فرهنگی و دبير تحريريه مجله س

ــتانی و  ــف ادبيات داس ــدرس دوره های مختل م

مديريت جلسات نقد در اين زمينه، داور دوره های 

مختلف مسابقات و جشنواره های ادبيات داستانی 

ــورای هنری ادبی دفتر  ــطح کشور، عضو ش در س

ــر ارزش های  ــاد حفظ و آثار و نش ــور زنان بني ام

دفاع مقدس، عضو شورای تخصصی و کارشناسی 

ــر کتاب بنياد شهيد و امور ايثارگران، سردبير  نش

فصلنامه اصحاب قلم، دارای چندين عنوان مقاله و 

کتاب در زمينه ی ادبيات داستانی، نقد و پژوهش 

ادبی و ...
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احمد بيگدلى
متولد 1324

با چاپ اولين داستان در سال ١٣٤٧، در مجله ی 

فردوسی، زندگی داستانی خود را آغاز کرده است. 

ــتان شبی بيرون از خانه، من ويران  مجموعه داس

شده ام، رمان اندکی سايه (برگزيده بهترين رمان 

کتاب سال جمهوری اسالمی ايران و کتاب سال 

شهيد غنی پور)، مجموعه داستان آّنای باغ سيب 

ــاد) و  و آوای نهنگ (برنده جايزه کتاب فصل ارش

ــدن آثار چاپ شده ی  رمان زمانی برای پنهان ش

اوست. دو رمان و يک مجموعه داستان در دست 

ــنبه ها را زير چاپ  ــف و رمان بی ترديد سه ش تألي

دارد.

ــهيد  ــال ش ــه ادبی اش داوری کتاب س در کارنام

ــتانی  داس ــنواره  جش ــم)،  هفت (دوره  ــور  غنی پ

دانشگاه های آزاد (نجف آباد)، جشنواره داستان های 

کوتاه جنوب (اهواز)، جشنواره داستان های کوتاه 

ــورد. وی هم اکنون  ــم می خ ــاس به چش بندرعب

مدرس مراکز آموزش عالی است.

محمد محمودى نورآبادى 
 متولد 1349

ــعر شد و با آغاز  اوايل دهه ی هفتاد وارد عرصه ش

دهه ی هشتاد قدم به دنيای مطبوعات نهاد.

آثار: گالبی های وحشی (خاطرات)، رمان سرريزون 

ــری پاسداران اهل قلم  (مقام اول همايش سراس

١٣٨٩، رمان برتر جشنواره دوساالنه کتاب سال 

ــم هايش  ــدس ١٣٨٩) رمان کاش چش دفاع مق

دروغ گفته باشد (نشر شاهد).

دو اثر زير چاپ: رنج و فرار ساعت ها.

محمد مهدوى شجاعى 
 متولد 1343

داستان نويسی را با شرکت در دوره های آموزشی 

ــيما در سال های  ــه و هنر ادبيات صدا و س مدرس

ــروع کرد. همزمان با  ــالمی ش آغازين انقالب اس

ــی مسجد حضرت  ــات قصه نويس حضور در جلس

ــه و ذوق  ــل اين عالق ــه تکمي ــه(ع) ب جواداالئم

پرداخت.

ــی  فارس ــات  ادبي و  ــان  زب ــمی  رس ــر  دبي وی 

دبيرستان های تهران، همکار روزنامه های کيهان و 

ابرار و مسئول داستان مجله ی کيهان بچه ها است. 

ــنواره های متفاوت ادبيات داستانی و  داوری جش

ادبيات عاشورايی را عهده دار بوده و هم اکنون دبير 

کارگاه قصه و رمان حوزه هنری است.





ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۹۴



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۹۵



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۹۶

كتـــــــــاب سال كتـــــــــاب تقديرى

خداحافظ راکون پير/ کلر ژوبرت شماره تلفن بهشت/ مرضيه جوکار



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۹۷

كتـــــــــاب سال
(دو كتاب به صورت مشترك) كتـــــــــاب تقديرى

دشت بان/ احمد دهقانغوص عميق/ جمشيد خانيانو خدا پاسخ داد/ سوسن طاقديس



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۹۸

كتـــــــــاب سال كتـــــــــاب تقديرى

نيمه پنهان ماه/ فاطمه غفاری دورة درهای بسته/ سيد حسين يحيوی



ويژة انتخاب كتاب سـال

۱۹۹

كتـــــــــاب سال كتـــــــــاب تقديرى

قفس/ محمد حنيفعبور از ضخامت ابرها/ بهزاد شيخی



ويژة انتخاب كتاب سـال

۲۰۰

كتـــــــــاب سال كتـــــــــاب تقديرى

هم سفران/ محمد رضا بايرامیتاالر پذيرايی پايتخت/ محمد علی گودينی



ويژة انتخاب كتاب سـال

۲۰۱

كتـــــــــاب سال كتـــــــــاب تقديرى

عروس  بيد/ يوسف عليخانیمهمانی با کالغ ها/ زهرا پور قربان



ويژة انتخاب كتاب سـال

۲۰۲

Ckaire JOBERT / كلـــــــــــــــــــر ژوبرت
متولد 1340

ــه و از سال ١٣٦٢ مقيم ايران. دارای ليسانس  متولد فرانس

علوم تربيتی، فوق ليسانس ادبيات کودک و تحصيالت حوزوی، 

نويسندگی و تصويرگری را حدود ٢٠ سال پيش آغاز کرد و به دو 

زبان فارسی و فرانسه می نويسد.

عضو شورای علمی کتاب های خارجی کودک و نوجوان سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی و عضو گروه داستان رشد نوآموز. همکاری با 

مجالت کودکان را از حدود يک سال و نيم پيش آغاز کرد و عالوه 

بر رشد نوآموز با سه چرخه، کوشش و سروش کودکان همکاری 

مختصری داشته است.

آثار چاپ ايران (متن و تصاوير):

ــر فرهنگ اسالمی، ١٣٧٥؛ «نقاش  «درخت سوخته»، دفتر نش

چهره ها» (بازنويسی)، انتشارات سروش، ١٣٧٦؛ «در جستجوی 

ــودکان، ١٣٨٤ (جايزه دهمين  ــرورش فکری ک خدا»، کانون پ

ــنواره کتاب های  ــالم بچه ها و پوپک و جش ــنواره کتاب س جش

کمک آموزشی رشد)؛ امين ترين دوست»، کانون، ١٣٨٤؛ «قصه 

مارمولک سبز کوچولو»، کانون، ١٣٨٥؛ «دعای موش کوچولو»، 

ــون، ١٣٨٧؛ «خداحافظ  کانون، ١٣٨٧؛ (کلوچه  های خدا»، کان

ــيزدهمين جشنواره کتاب  راکون پير»، کانون، ١٣٨٨ (جايزه س

سالم بچه ها)؛ «گربه ی کوچه ی ما»، کانون، ١٣٨٩.

ترجمه به فارسی:

ــتيگ، کانون، ١٣٨٧ (جايزه  ــته ويليام اس «زرد و صورتی»، نوش

چهاردهمين جشنواره کتاب کودک و نوجوان و تقدير شده بيست 

و هفتمين دوره انتخاب کتاب سال). تعدادی کتاب به زبان فرانسه 

را هم در لبنان و فرانسه به چاپ رسانده است.

مـــــرضيه جوكار
 متولد 1356

ــی ــی / مقطع کارشناس ــته روانشناس ــجوی رش دانش

ــودک و  ــوزه ادبيات ک ــده در ح ــاپ ش ــار چ ــی از آث برخ

ــوان: نوج

ــب کانون پرورش  ــال ٨٥ / منتخ ــرک هنرمند / س جيرجي

ــتان فارس فکری اس

ــابقه  ــو / منتخب اولين دوره مس ــت کوچول ــه الک پش خان

ــتان کودک انتشارات علمی و فرهنگی / چاپ دوم ٨٦ داس

ــماره تلفن بهشت / نشر شاهد ٨٨ / منتخب جايزه نويسا  ش

ــتان فارس ــيمای اس / صدا و س

ــر  ــد، پس ــاه ش ملکه مارها، دختر گلفروش، نخودی پادش

ــريف  ــر ندای ش ــکالتی و ... / نش ش

دست هايش بوی گل می داد / داستان نوجوان / تقدير شده 

ــت چاپ  ــزه ادبی اصفهان / در دس ــن دوره جاي در هفتمي

ــر علمی و فرهنگی ــط نش توس

ــال: ــتان کوتاه بزرگس برخی از جوايز ادبی در حوزه داس

منتخب اولين دوره جايزه ادبی يوسف / سال ٨٥ / داستان 

ــل قطبی ماه عس

مقام دوم جشنواره قصص / سال ٨٧ / داستان فصل حسن 

ــف ها يوس

ــال ٨٥ / باد در موهايش ــنواره ماه و مهر/ س مقام اول جش

ــالهای ٨٧ و  ــام اول دو دوره همايش باالتر از زاللی / س مق

ــنواره آفتاب / ٨٧ داور مقدماتی اولين  ٨٨ ـ مقام اول جش

ــال ٨٩ دوره جايزه ادبی چراغ مطالعه / س



ويژة انتخاب كتاب سـال

۲۰۳

سوســـــن طاقديس 
متولد 1338

ــر گرديد. در نوزده  ــالگی منتش اولين قصه اش در هفده س

سالگی و هم زمان با پيروزی انقالب در کيهان بچه ها و شبکه يک 

سيما مشغول به کار شد. همکار مجالت رشد، سروش، دوست، 

ــتارگان جزيره و کوشش و داور کتاب سال جمهوری اسالمی  س

ــنواره کانون و مدتی سردبير مجله شاپرک  ايران (دو دوره)، جش

ــت. حدود شصتـ  هفتاد کتاب چاپ شده و نزديک به  بوده اس

سی صد قصه در مجالت مختلف دارد. کتاب قدم يازدهم وی پنج 

ــت: کتاب سال جمهوری اسالمی ايران، پروين  جايزه گرفته اس

اعتصامی، ادبيات برتر، سالم بچه های قم و جشنواره مطبوعات.

زندگی نامه شگفت انگيز بانو مليکا، مادر مسيحی امام زمان 

(عج)، زندگی حضرت نوح و داستانی درباره حضرت محمد(ص) 

با نام شب و شيطان و شمشير را زير چاپ دارد.

جمــــشيد خانيان 
 متـــــولد 1340

ــک به ٣٠ عنوان کتاب در زمينه های متفاوت دارد:  وی نزدي

ــده ی ربع قرن در بخش  ــی: چهارمين نامه (برگزي ادبيات نمايش

نمايش نامه نويسی بنياد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس)

ادبيات داستان بزرگ سال: کودکی های زمين (برگزيده ی 

بيست سال داستان دفاع مقدس در هشتمين کتاب سال ١٣٧٩ 

ــال  ــاب در چهارمين دوره ی کتاب س ــده ی بهترين کت و برگزي

دفاع مقدس)

داستان نوجوان:

رمان کوتاه شبی که جرواسک نخواند (برگزيده ی کتاب سال 

شهيد غنی پور سال ١٣٨٣، برگزيده ی شورای کتاب کودک سال 

احمــــــــــد دهقان
متــــولد 1345

ــته برق و ارتباطات و  متولد کرج. تحصيالت خود را در رش

فوق ليسانی مردم شناسی طی کرده است. روزهای آخر (خاطره)، 

ــفر به گرای ٢٧٠ درجه، پرنده و تانک، جنگ و خاطره (اثری  س

پژوهشی دربارة خاطرات و يادداشت نوشته ها) من قاتل پسرتان 

ــتم (مجموعه داستان)، گردان چهار نفره، دشت بان و پرسه  هس

ــت. کتاب های اين نويسنده در  در خاک غريبه از جمله آثار اوس

ــنواره های: ٢٠ سال داستان نويسی پس از انقالب، ٢٠ سال  جش

ــال شهيد حبيب غنی پور، کانون  ادبيات دفاع مقدس، کتاب س

پرورش فکری کودکان ونوجوانان و ... برگزيده شده است.

١٣٨٣ و کانديدای مرحله ی نهايی مهرگان سال ١٣٨٣)

رمان کوتاه الک پشت فيلی (برگزيده ی کتاب سال شهيد 

ــال ١٣٨٦)، رمان کوتاه ناهی (برگزيده ی کتاب سال  غنی پور س

شهيد غنی پور سال ١٣٨٧)، رمان کوتاه قلب زيبای بابور (برگزيده 

ــال ٢٠٠٥ ميالدی و نامزد نهايی جايزه ی  کتاب خانه مونيخ س

مهرگان سال ١٣٨٣ و نامزد نهايی کتاب سال جمهوری اسالمی 

ايرانـ  وزارت ارشاد اسالمی سال ١٣٨٣)

ــال سالم  رمان کوتاه طبقه ی هفتم غربی: (جايزه کتاب س

بچه ها سال ١٣٨٨، کتاب فصل ارشاد، تنها برگزيده ی کتاب سال 

ــال ١٣٨٨، برگزيده ی اول جايزه ادبی  ــورای کتاب کودک س ش

اصفهان ١٣٨٨، و نامزد نهايی کتاب سال جمهوری اسالمی ايران 

١٣٨٨، تقديری نهمين دوره کتاب سال شهيد حبيب غنی پور 

١٣٨٨، کتاب سال برگزيده نويسندگان کودک و نوجوان ١٣٨٨)، 

رمان عاشقانه های يونس در شکم ماهی با موضوع دفاع مقدس 

(کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانـ  زيرچاپ ١٣٨٩)



ويژة انتخاب كتاب سـال

۲۰۴

سيدحسـين يحيوى 
 متولد 1360

تحصيالت کارشناسی حقوق و فلسفه

کتاب ها:

ــه نور در غبار،  ــاب را خودت انتخاب کن از مجموع ــم کت ١. اس

١٣٨٤

٢. دوره درهای بسته به روايت علی محمد احد طجری، ١٣٨٨

ــعت يک انقالب، در دست  ــجد هدايت، مسجدی به وس ٣. مس

چاپ

٤. جنگ شهرها (تهران) در حال تدوين

فاطمه غفارى 
 متولد 1358

ــته علوم قرآن و حديث.  ــگاهی رش فارغ التحصيل دانش

همکار مؤسسه روايت فتح و هيئت معارف جنگ شهيد صياد 

شيرازی. عضو تحريريه نشريه ی ياد ماندگار (فرهنگ سرای 

پايداری) و تحريريه همشهری پايداری.

ــکر چهارده  ــاب روزگاران (کتاب غواصان لش ــار: کت آث

ــرازی)، کتاب خدا  ــادگاران (کتاب خ ــاب غواصان)، ي و کت

می خواست زنده بمانی (زندگی شهيد صياد شيرازی). کتاب 

شهيد حسين شهرام فر از وی زير چاپ است.



ويژة انتخاب كتاب سـال

۲۰۵

بهزاد شيخى 
متولد 1349

ــيخی فعاليت های هنری خود را از سال ١٣٥٩  بهزاد ش

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره يک اهواز 

و کتابخانه مسجد امام حسين(ع) آغاز نمود. در سال ١٣٦٣ 

ــازمان تبليغات اسالمی  ــيس حوزه هنری س هم زمان با تأس

ــغول به کار شد. سال ١٣٧٣  خوزستان در کتابخانه آن مش

ــتان خوزستان، سال  ــئول واحد ادبيات حوزه هنری اس مس

ــين حوزه هنری استان خوزستان، سال ١٣٧٩  ١٣٧٦ جانش

ــال ١٣٨٠ سرپرست دفتر سينمای جوانان اهواز و سال  تا س

ــئول حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس صنعت  ١٣٨٣ مس

نفت جنوب بوده است.

جوايز:

ــت  ــه عنوان نخس ــار خفت ــنامه م ــال ١٣٧٩ نمايش س

ــاهد کشور /  ــمين جشنواره تئاتر ش ــی شش نمايشنامه نويس

ــنده برگزيده چهارمين دوره کتاب سال  ــال ١٣٨٠ نويس س

ــال ١٣٨٦ به دليل پژوهش و تأليف  ــت/ س دفاع مقدس اس

کتاب داستان نفت به عنوان پژوهشگر برگزيده سال انتخاب 

شده است.

محمد حنيف 
متولد 1339 

ــيما  او دکتری تاريخ دارد و در مرکز تحقيقات صدا و س

ــار هفده عنوان  ــت. محمد حنيف انتش ــگر ادبی اس پژوهش

ــگاه،  ــنواره ملی، تدريس در دانش کتاب، داوری چندين جش

ــه مقاله در کنفرانس های  ــت چندين جايزه ملی و ارائ درياف

داخلی و خارجی را در کارنامه خود دارد.

آثار:

ــدس)، جای کوچ  ــاران (مجموعه خاطرات دفاع مق آه ب

(رمان دفاع مقدس)، مقتل (فيلمنامه دفاع مقدس)، همسفر 

ــتان بلند)، مشعل های  ــته (داس ــتان بلند)، گردباد خس (داس

فروزان (مجموعه خاطرات دفاع مقدس)، روز سخت (مجموعه 

ــتان های  ــدس)، مجموعه ١٠ جلدی داس ــرات دفاع مق خاط

ــريال انتظار (با موضوع نواب اربعه حضرت  نفت، فيلمنامه س

ــم)، هيتلرک ها (رمان  ــيما فيل ــج) برای مرکز س ولی عصر(ع

موضوع اجتماعی)، عبور از ضخامت ابرها (رمان دفاع مقدس)، 

رازهای فانوس دريايی (رمان دفاع مقدس)



ويژة انتخاب كتاب سـال

۲۰۶

محمدعلـــى گودينى 
 متولد 1335

تاکنون ١٣ جلد مجموعه داستان و رمان در زمينه های 

ادبيات کارگری، روستايی، دفاع مقدس و انقالب از وی چاپ 

ــت. رمان تاالر پذيرايی پايتخت (تقدير  ــده اس ــر ش و منتش

ــالب، برگزيده دهمين کتاب  ــتان انق اولين دوره جايزه داس

فصل و تقدير سومين جشنواره جايزه ادبی جالل.)

رمان آتش سرد (تقديری ويژه سيزدهمين جايزه کتاب 

سال دفاع مقدس.)

روز سی و چهارم (رتبه اول داستان جشنواره بين المللی 

سالم بر نصراهللا، برگزيده در جشنواره های ادبی: ياد و يادگار 

ـ کارگران و کارفرمايان ـ عذرا (روستايی) و بنياد جانبازان.

ــت، در حال  ــه عضو انجمن قلم ايران اس ــی ک از گودين

حاضر ٥ جلد کتاب در دست چاپ و انتشار است.

محمدرضا بايـــــرامى 
 متولد 1344

ــه دهه است که داستان می نويسد و تاکنون بيش از  س

ــتان، رمان،  زندگی نامه داستانی و خاطره  سی مجموعه داس

ــز داخلی و بين المللی زيادی  ــت. آثار او جواي چاپ کرده اس

ــی و  ــت و برخی به زبان های عربی، انگليس ــک کرده اس کم

آلمانی ترجمه و منتشر شده اند. از جمله:

ــل رايش (اخذ  ــه ی يوتاهيم ــدا زد /ترجم ــوه مرا ص ک

ــوئيس)، سه  جايزه ی کبرای آبی و گران بهاترين خرس از س

روايت از يک مرد در لبنان چاپ و منتشر شده است.

ديگر آثار وی پل معلق (رمان)، هفت روز آخر (خاطره)، 

سه گانه قصه های سبالن، گرگ ها از برف نمی ترسند، بعد از 

ــت تپه، عقاب های تپه  ــتار، به دنبال صدای او، دود پش کش

شصت و سايه ملخ.

ــان درجه يک هنری (معادل دکترا)  بايرامی دارای نش

ست و هم اکنون به طور تمام وقت به نوشتن می پردازد.
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زهرا پــورقربان 
 متولد 1332

ــال ١٣٧٣ و با  ــکل جدی از س ــی را به ش داستان نويس

ــتادش راضيه تجار و در  ــات قصه نويسی اس حضور در جلس

حوزه هنری آغاز کرده است.

ــی ١٣٧٨، رمان تنور ١٣٨٢،  ــق و زندگ آثار: رمان عش

ــنگی ١٣٨٤ (تقديری  ــهر س ــاه ش ــتان کوت ــه داس مجموع

جشنواره بانوی فرهنگ وزارت ارشاد اسالمی ١٣٨٦)، رمان 

با شما که رودروايسی ندارم ١٣٨٧ و مجموعه داستان کوتاه 

مهمانی کالغ ها ١٣٨٨.

يوســـــف عليخانى
متولد 1354

ــگاه  ــان و ادبيات عرب دانش ــته زب ــل رش فارغ التحصي

تهران

ــه  ــی، س ــف عليخانی جدا از چند کتاب پژوهش از يوس

مجموعه داستان کوتاه به نام های قدم بخير مادر بزرگ من 

ــان و عروس بيد منتشر شده است. وی پس از  بود، اژدهاکش

ــر و ترجمه، در حال حاضر با  ــه فعاليت در عرصه خب دو ده

ــتن و مديريت نشر «آموت» گذران زندگی  پژوهش و نوش

می کند.

ــق (گفت وگو با نويسندگان)،  ــاير آثار: معجون عش س

ــتان زندگی حسن صباح و صائب تبريزی و ابن بطوطه،  داس

ــوم  ــل س ــق نامه) و نس ــگار ( بازخوانی يک عش ــز و ن عزي

داستان نويسی امروز ايران (گفت وگو با نويسندگان معاصر)

ــی قصه های تذکرة االوليا، به  ــر: بازنويس آثار آماده نش

ــتان زندگی حکيم و شاعر  ــرو (داس دنبال صدای ناصرخس

ــردآوری قصه های  ــزکاران (گ ــای پرهي ــی)، قصه ه قباديان

ــوت) و قصه های مردم الموت (الموت  مراغيان رودبار و الم

پايين و باال).

جوايز: نامزد دوازدهمين جايزه کتاب فصل (مجموعه 

ــزه ادبی جالل  ــته تقدير جاي ــتان عروس بيد)، شايس داس

ــن دوره  ــت و دومي ــزد بيس ــان)، نام ــد (اژدهاکش آل احم

ــده جايزه ويژه  ــالمی ايران و برن ــال جمهوری اس کتاب س

ــتا (مجموعه داستان قدم بخير  شانزدهمين جشنواره روس

مادر بزرگ من بود).

داوری جشنواره های ادبی: داستان شاهوار (شاهرود)، 

داستان افراد (کرج)، داستان راوی (ايالم) و جشنواره ادبی 

شاهد (اصفهان).
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مجتبی رحماندوست، اميرحسين فردی و مهمانان مراسم

اميرحسين فردی، دبير جشنوارة نهم، در حين سخنرانی
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اصغر استاد حسن معمار،  در حال دريافت جايزهاهدای جوايز برگزيدگان جشنوارة نهم

محمد رضا بايرامی، در حال دريافت جايزه در حال دريافت جايزه

 در حال دريافت جايزهدر حال دريافت جايزه



تنديس جشنواره وقاب عکس شهيد حبيب غنی پور
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الله جعفری، در حال دريافت جايزه

محمد رضا بايرامی، در حين سخنرانی

محمد علی گودينی، در حال دريافت جايزه

تقدير از پدر شهيد فالح پور

در حال دريافت جايزه

رضا امير خانی، در حال دريافت جايزه
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ناصر نادری و اجرای مراسم

محمد رضا بايرامی، در حال دريافت جايزه

تقدير از پدر شهيد رحيمی

حجت االسالم مير ابوالفتح دعوتی، در حين سخنرانی

جمشيد خانيان، در حال دريافت جايزه

حميد رضا شاه آبادی، در حال دريافت جايزه
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رضا امير خانی، در حين سخنرانی

مهمانان مراسم

مهمانان مراسم

امير حسين فردی، در حين سخنرانی

گروهی از بچة های مسجد جواد االئمه (ع)

پدران شهيد و بچة های مسجد جواد االئمه (ع)
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برخی از اعضای شورای نويسندگان مسجد جواد االئمه (ع)

گروهی از بچة های مسجد جواد االئمه (ع)

گروهی از بچة های مسجد جواد االئمه (ع)

محمد رضا بايرامی، رسول فالح پور

محمد رضا بايرامی، محسن مومنی، رضا امير خانی  و

 محمد مهدوی شجاعی

محمد ناصری و رضا امير خانی



برگزيدگان جشنوارة نهم ، پدران شهيد و دبير جشنواره





w w w . h a b i b g h a n i p o o r . i r

ويژة انتخـــاب دهمين دورة کــــتاب سال شــــهيد حبيب غنی پور
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