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به نام خدای مهربان
کتابی که در دسـت دارید هشـتمین یادنامه ای 
اسـت که به مناسبت برگزاری جشـنوارة ادبی 
شـهید حبیب غنی پور منتشـر شـده اسـت. 
یادنامه ای اسـت بـرای تمـام شـهیدان بویژه 

شهیدان اهل قلم.
روزی که حبیب غنی پور با خانواده و دوسـتان 
و نیز دنیای فانی وداع کرد سرشـار از آرزوها و 
آمالـی بود که اگر جاذبه های فراسـوی این دنیا 
قوی تر نبود و او مثل ما که مانده ایم در این دنیا 
می ماند بی شک دنیا شاهد انسانی بود با جهان 
بینی الهی که متعهدانه سـر منشـا بسیاری از 
کارهای به زمیـن مانده در ادبیـات متعهد این 

مرزو بوم بود.
وقتی از عبارت بی شـک اسـتفاده می کنیم  از 
روی اعتقاد و شناختی است که در طول چندین 

سال دوستی و نزدیکی با او به دست آورده ایم.
به هر حال او ماموریتی دیگر داشـت و خداوند 
برای او چیز دیگری می خواست. اما جا ماندگانی 
مثل ما را تعهد بر این است که راه او را که بدون 
تردید راهی درسـت تشـخیص داده ایـم ادامه 

بدهیم.
نشان داده ایم که شعار نمی دهیم. نشان داده ایم 
که بر سـر پیمانی که با او بسـته ایم، هسـتیم . 

شـاید نتوانسته باشیم که همة آنچه که رضایت 
خداونـد او را جلـب می کند انجام داده باشـیم 
اما تمام تالش مان این بوده اسـت که متعهدانه 
و بی چشمداشت  زندگی را آن طور رنگ آمیزی 

کنیم که حبیب و خدای حبیب را راضی کند.
او در اسـفند سـال 1365 تـن خاکـی اش را به 
خاک بخشـید و روح الهـی اش را به خدا . ما که 
با او زیسته بودیم و به اندیشه و راهش آشنایی 
داشـتیم و در بارة هسـتی و ادبیات چون او می 
اندیشـیدیم هر سـاله از آثارمنتشر شده ای که 
نزدیـک به تفکر اوسـت قدردانـی می کنیم. یا 
سعی میکنیم چنین کنیم. اگر گاهی مورد انتقاد 
واقع می شـویم که چرا فالن اثر که ارزش ادبی 
باالتری دارد  انتخاب نشـده است دلیل بر انکار 
ارزش ادبی و هنری آن آثار نیست. بلکه داوران 
ما بر اسـاس راهنما و دسـتور العمل جشنواره 
چنین آثاری را منطبق بر ارزش های شـهیدان 
این انقالب نیافته اند. ادبیات عرصة تفکر است.  
انـواع تفکـر و جهان بینـی وجـود دارد و ما از 
تفکری قدردانـی می کنیم که به جهان بینی ما 
نزدیک تر باشـد. امیدواریم در عرصة عمل  هم 
چنین باشـیم و امیدواریم کارمان مورد رضایت 

خداوند متعال واقع شود.
انشااهلل.
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در   یک نگاه
 ده دورة جشنواره انتخاب 

کتاب سال»شهید حبیب غنی پور«



نويس��ندگان مس��جد حض��رت  اهتم��ام »ش��وراي  ب��ه 
جواداالئم��ه)ع(« ب��ه منظور زنده نگاه داش��تن نام و ياد و 
راه داستان نويسان ش��هيد، تقويت جريان نقد ادبي سالم، 
م��ورد توجه جدي ق��رار دادن كانون هاي ادبي مس��اجد و 
مراكز ديني و پاسداشت مفاهيم و ارزش ها و اهداف انقالب 
اسالمي و سال هاي پرافتخار دفاع مقدس، » جشنوارة كتاب 
س��ال شهيد حبيب غني پور«  به ساير مراكز و كانون هاي 

انتخاب كتاب سال در كشورمان افزوده شده است.
ح��وزه داوري: ش��امل آثار تأليفي و خالق داس��تان در دو 

بخش: 
1. بزرگ سال؛ در دو زمینه: 

الف( موضوع آزاد )مجموعه داس��تان هاي كوتاه، داس��تان 
بلند و رمان(

ب( ادبيات داستاني دفاع مقدس )زندگي نامه هاي داستاني 
جنگ، مجموعه داس��تان كوتاه، داستان بلند و رمان دفاع 

مقدس(
2. کودک و نوجوان )موضوع آزاد(

بخش جنبي شامل تقدير از پديدآورندگان آثار برتر حوزة 
ادبيات ديني است. 

 اولین  دوره )1376(
مراس��م اختتامية اولين دورة كتاب س��ال شهيد »حبيب 
غني پور«، اس��فندماه 1376 در شبس��تان مسجد حضرت 

جواداالئمه)ع( برگزار شد.
برگزیدگان دورة اول:

الف( داستان نوجوان )موضوع آزاد(: 
1. دود پشت تپه/ محمدرضا بايرامي

2. سنگ اندازان غار كبود/ داوود غفارزادگان
3. عمو رستم/ محمدميركياني 

ب( داستان بزرگ سال )موضوع دفاع مقدس(: 
1. نيمه هاي فراموشي/ مهرداد غفارزاده 

2. به جاي ديگري/ مصطفي خرامان 
3. سفر به گراي 270 درجه/ احمد دهقان 

بخش ويژه: تقدير از مجموعة »از س��رزمين نور« نوش��تة 
محمدرضا سرشار به دليل ارائه جذاب حوادث تاريخ اسالم.

 دومین دوره )1377(
شبستان مسجد حضرت جواداالئمه )ع(، اسفندماه 1377 
ش��اهد معرفي برگزيدگان دورة دوم »كتاب سال حبيب« 

بوده است: 
الف( داستان نوجوان )موضوع آزاد(:
1. چشم هاي روشن/ حميدرضا شاه آبادي

2. ساية ملخ/ محمدرضا بايرامي
3. نبرد در قلعة گوگ تپه/ يوسف توجق

ب( داستان بزرگ سال )موضوع دفاع مقدس(: 
1. آواز نيمه شب/ داوود غفارزادگان

2. زماني براي بزرگ شدن/ محسن مؤمني
3. ديگر هيچ/ احمد غالمي 

 سومین دوره )1382(
دورة س��وم � با چهار س��ال فاصله � اس��فندماه 1382 در 
شبستان مس��جد حضرت جواداالئمه )ع( برگزيدگان خود 

را معرفي كرد.
داوران بخش داسـتان نوجـوان: اميرحس��ين فردي، 
حبيب يوسف زاده، محمدحسن حسيني ، مصطفي خرامان 

و شهرام شفيعي 
کتاب هاي مرحلة نهایي داستان نوجوان: 

1. رفاقت به سبك تانك/ داوود اميريان 
2. به دنبال صداي او/ محمدرضا بايرامي

3. هزارپا/ داوود غفارزادگان 
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داوران بزرگ سـال )دفاع مقدس(: اميرحسين فردي، 
ابراهيم زاهدي مطلق و احمد دهقان 

آثار برگزیدة این بخش: 
الف( داستان دفاع مقدس: پل معلق/ محمدرضا بايرامي 

ب( زندگي نام��ه داس��تاني جنگ: داس��تان بهن��ام/ داوود 
اميريان 

 چهارمین دوره )1383(
مراس��م پايان��ي اين دوره نيز در محل شبس��تان مس��جد 
حضرت جواداالئم��ه )ع( برگزار گردي��د و برگزيدگان آن 

معرفي شدند: 
داوران بخش داستان نوجوان: 

خس��رو باباخاني، محمدرضا بايرامي، حبيب يوس��ف زاده، 
محمدكاظم مزيناني، نرگس آبيار و شهرام شفيعي 

الف( از ميان آثار مرحلة نهايي داستان نوجوان: 
1. آوازهاي نارنجي/ عبدالمجيد نجفي

2. كوچه صمصام/ حميدرضا نجفي
3. هزار و يك سال/ شهريار مندني پور

4. شبي كه جرواسك نخواند/ جمشيد خانيان 
كتاب »شبي كه جرواس��ك نخواند« به عنوان كتاب سال 

داستان نوجوان انتخاب شد.
ب( ادبيات داستاني دفاع مقدس )زندگي نامه داستاني(: 

آثار مرحلة نهایي شامل: 
1. قلة شمالي/ محمدرضا محمدي پاشاك

2. مي توان تنها رفت/ داوود بختياري دانشور
3. مرغ هاي دريايي/ محمدرضا بايرامي 

4. روزي، روزگاري... مردي/ حسن فتاحي
5. يادگار/ محسن جعفري مطلق 

6. سال بازگشت/ احمد دهقان 
كتاب »س��ال بازگش��ت« به عنوان كتاب سال اين 

دوره انتخاب شد.

 پنجمین دوره )1384(
در شبستان مسجد حضرت جواداالئمه )ع(، مراسم پاياني 

پنجمين دوره »كتاب سال حبيب« برگزار شد.
داوران داستان نوجوان )موضوع آزاد(:

حميدرضا شاه آبادي، اميرحسين فردي، حبيب يوسف زاده، 
محمدحسن حسيني و سميرا اصالن پور 

الف(از بين كتاب هاي مرحلة نهايي اين بخش: 
1. خانوادة آقاي چرخشي/ طاهره ايبد
2. راز گم شدة خاور/ عبدالمجيد نجفي

3. جام جهاني در جواديه/ داوود اميريان 
4. پارسيان و من/ آرمان آرين 

كتاب »پارس��يان و من« به عنوان كتاب س��ال داس��تان 
نوجوان انتخاب شد. 

ب( زندگي نامه هاي داستاني دفاع مقدس: 
آثار مرحلة نهایي:

1. از پنج نفر/ مصطفي محمدي 
2. آخرين بنكه/ رحيم مخدومي 
3. غريبه/ داوود بختياري دانشور

4. چه كسي ماشه را خواهد كشيد/ رحيم مخدومي 
كت��اب »چه كس��ي ماش��ه را خواهد كش��يد«، براس��اس 
زندگي نامه ش��هيد غالمعلي پيچك، كت��اب برگزيده اين 

بخش بوده است.
داوران بزرگ سال: 

جهانگير خسروش��اهي، مجيد قيصري، خس��رو باباخاني، 
احمد شاكري و منيژه آرمين 

 ششمین دوره )1385(
در مراسم پاياني در شبستان مسجد حضرت جواداالئمه 
)ع( و با حضور محمدحس��ين صفار هرندي � وزير 

ارشاد � آثار منتخب معرفي شدند.



داوران مرحله مقدماتي: 
عبدالمجيد نجفي، احمد شاكري و زهره يزدان پناه 

داوران مرحله نهایي: 
س��يد علي كاش��في خوانساري، خس��رو باباخاني و مهدي 

كاموس
الف( آثار برگزيده نوجوان: 

1. پاييز در قطار/ محمد كاظم مزيناني 
2. مرادو/ محمدعلي آزادي خواه 

3. كاش يكي قصه اش را مي گفت/ شكوه قاسم نيا 
4. خانم كوچيك/ سهيال علوي زاده 

در اين بخش، از محمدرضا يوس��في ب��ه علت تأليف چند 
جلد كتاب داستان نوجوان در اين سال تقدير شد.

ب( آثار برگزيده ادبيات داستاني بزرگ سال )موضوع آزاد(: 
1. اندكي سايه/ احمد بيگدلي

2. گل انارها را باد مي برد/ هادي حكيميان 
3. بار باران/ سعيد تشكري 

ج( ادبيات داستاني بزرگ سال )دفاع مقدس(: 
آثار برگزیده خالق داستاني: 

1. رمان شطرنج با ماشين قيامت/ حبيب احمدزاده 
2. مجموعه داس��تان كوتاه س��ه دختر گل ف��روش/ مجيد 

قيصري
اثر منتخب زندگي نامه هاي داستاني جنگ: 

شراره هاي آفتاب/ جليل امجدي
تقدير از حجت االسالم محمد مهدي اشتهاردي و پاسداشت 
ي��ك عمر مجاهدت خالصانه و عالمانه و تأليف ده ها عنوان 

آثار پژوهشي و داستاني وي.

 هفتمین دوره )1386(
محل برگزاري اين دوره، حوزه هنري بوده است.

داوران داستان نوجوان:

شهرام شفيعي، خسرو باباخاني و حميدرضا شاه آبادي
آثار برگزيده:

1. چرا دريا عصباني شد/ جعفر توزنده جاني
2. الك پشت فيلي/ جمشيد خانيان 

تقدي��ر از كتاب »پيامبر« نوش��ته نقي س��ليماني به دليل 
تالش در ارائه گزارش��ي خواندني پيرامون زندگي حضرت 
محمد)ص(. نويسنده جايزه خود را به همسر قيصر  امين پور 

تقديم كرد.

 هشتمین دوره )1387(
مس��جد نور ميدان فاطمي، محل برگزاري مراس��م پاياني 
جش��نواره هشتم »كتاب س��ال حبيب« در سي امين سال 

پيروزي انقالب اسالمي بوده است.
داستان نوجوان )موضوع آزاد(

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

آثار برگزيده: 
1. الاليي براي دختر مرده/ حميدرضا شاه آبادي

2. ناهي/ جمشيد خانيان 
داستان بزرگ سال )موضوع آزاد(

داوران اي��ن بخ��ش: احمد بيگدلي، محمدرض��ا بايرامي و 
فرخنده حق شنو 

آثار منتخب: 
1. رمان انجمن مخفي/ احمد شاكري 

2. مجموعه داستان كوتاه عبور از بودن/ حسين مهكام 
داستان بزرگ سال )دفاع مقدس(:

داوران: احم��د بيگدل��ي، محمدرض��ا بايرام��ي و فرخنده 
حق شنو 

اثر برگزيدة داس��تاني جنگ: گوس��اله س��رگردان/ مجيد 
قيصري
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 نهمین دوره )1388(
مراس��م پاياني جش��نوارة نهم كتاب سال حبيب در سالن 

مهر حوزه هنري برگزار شد.
داستان نوجوان )موضوع آزاد(:

داوران اي��ن بخش: جواد محق��ق، ابراهيم زاهدي مطلق و 
عباس قديرمحسني

آثار برگزيده داستان نوجوان: 
1. من و رضا و آيدين/ سيد هاشم حسيني

2. گرگ ها از برف نمي ترسند/ محمدرضا بايرامي
3. طبقه هفتم غربي/ جمشيد خانيان 

كتاب »اعترافات غالمان«، نوش��تة حميدرضا ش��اه آبادي 
در زمينة زندگي نامه هاي داس��تاني نوجوان، كتاب س��ال 

برگزيده جشنواره نهم بوده است.
داستان بزرگ سال )موضوع آزاد(

داوران: علي اهلل سليمي، محمد مهدوي شجاعي و فرخنده 
حق شنو 

آثار برگزیده: 
1. رمان بيوتن/ رضا اميرخاني 

2. شّماس شامي/ مجيد قيصري
3. مجموعه داستان كوتاه ساعت ها هم خوابند/ حسينعلي 

جعفر
داستان بزرگ سال )دفاع مقدس(

داوران: علي اهلل سليمي، محمد مهدوي شجاعي و فرخنده 
حق شنو

آثار داستاني دفاع مقدس: 
الف( مجموعه داستان هاي كوتاه: 

1. آلبوم عكس/ اصغر استاد حسن معمار
2. قواره  اي براي دو نفر/ زهره يزدان پناه

ب( داستان بلند و رمان: 
1. رمان خون نوشت/ محمدرضا بايرامي

2. فاخته ها به النه برمي گردند/ مجيد حميدي 
ج( زندگي نامه هاي داستاني جنگ: 

آثار منتخب: 
1. كتاب »دا«/ سيده اعظم حسيني

2. نيمه پنهان ماه )جلد 13( شهيد قجاوند/ نجمه كتابچي
3. آن روز هشت صبح/ الله جعفري

آثار تقدیري این بخش: 
1. عروس آسمان/ وجيهه علي اكبري ساماني 

2. پابه پاي شما دويدم/ آمنه آدينه

دهمین دوره )1389(
در دهمين جشنواره شهيد غنی پور درمجموع تعداد 435 
عن��وان كتاب مورد قضاوت ق��رار گرفتند كه از ميان آن ها 

تعداد 202 اثر به شرح زير راهي مراحل بعد شدند:
1.بخش کودکان و نوجوانان 

داوران اين بخش شهرام ش��فيعي، حميدرضا شاه آبادي و 
سميه موس��وي زاده بودند . در اين بخش تعداد 90 كتاب 
داس��تانی در حوزه كودكان و 70 كتاب در بخش نوجوانان 
مورد بررس��ي قرار گرفت و از مي��ان آن ها به ترتيب 35 و 
30 اثر حائز امتياز الزم براي راهيابي به مرحلة دوم شدند.

الف. بخش کودکان
كتاب تقديری : شماره تلفن بهشت، نوشتة مرضيه جوكار 
ب��ه دلي��ل كاوش در زواياي پنهان ذهن فرزندان ش��هدا و 
خلق موقعيتي تخيلي اما باورپذير همراه با اداي احترام به 

ساحت شهداي دفاع مقدس.
كت��اب س��ال : خداحافظ راك��ون پير، نوش��تة كلر ژوبرت 
)نويس��نده و تصويرگر فرانس��وي كه در سال هاي اخير به 
دين مبين اس��الم مشرف گرديده اس��ت.( به دليل بيان 
هنرمندانه و مخاطب شناس��انة موضوع جهان پس از 

مرگ براي كودكان.



ب. بخش نوجوانان
 كتاب تقديری : » ...و خدا پاس��خ داد« نوش��تة سوس��ن 
طاقديس به دليل بهره گيري  از زبان جذاب داستاني براي 
روايت رويدادي مهم و تعيين كننده در تاريخ صدر اسالم.

كتاب س��ال : »دش��ت بان« نوش��تة احمد دهقان به دليل 
نماياندن تأثير دفاع مقدس بر ش��كل گيري شخصيت يك 
نس��ل با فضاس��ازي تأثيرگذار و روايت هنرمندانة روزهاي 

آغازين دفاع مقدس.
و»غوص عميق« نوشتة جمشيد خانيان به دليل فضاسازي 
مناس��ب و بهره گيري از مفاهيم اس��طوره اي ب��راي بيان 

استعاري يك موضوع امروزي.

2.بخش داستان و رمان با موضوع دفاع مقدس 
 داوران اين بخش زهره يزدان پناه، گلعلي بابايي و محسن 
ح��دادي بودند . از ميان 25 عنوان داس��تان كوتاه و رمان 
دفاع مقدس و 30 عنوان زندگي نامة داستاني بررسي شده 
در اي��ن بخ��ش به ترتيب 15 و 17 اث��ر راهي مراحل بعد 

گرديدند.

بخش زندگینامه داستانی
 كتاب تقديری : »دورة درهاي بسته« )جلد ششم( نوشتة 
سيدحس��ين يحيوي به دلي��ل ارائة تصوي��ري صادقانه و 
ملموس از مظلومي��ت آزادگان در اردوگاه هاي رژيم بعث 

عراق.
كتاب سال : »نيمه پنهان ماه- زندگي  شهيد اصغري خواه« 

نوشته فاطمه غفاري

بخش داستان دفاع مقدس
كت��اب تقديری : »عب��ور از ضخامت ابرها« نوش��تة بهزاد 
ش��يخي، به دلي��ل رمزگش��ايي موفق از زندگ��ي يكي از 

س��رداران گمنام دفاع مقدس و روايتي جذاب و نفس گير 
از حماس��ه آفريني شخصيت هاي اصلي داستان در خطوط 

مقدم جبهه هاي جنوب و غرب كشور.
كتاب سال : » قفس« نوشتة محمد حنيف، به دليل روايت 
مؤثر از روزهاي تلخ و شيرين آزادگان در اردوگاه هاي رژيم 
بعث عراق. همراه با اشارات ظريف و دقيق دربارة استقامت 
آزادگان عزي��ز و پرداخت بديع و گره افكني جس��ورانه در 

روند داستان.

3.بخش داستان بزرگسال با موضوع آزاد 
 داوران اين بخش احمد بيگدلي، محمد مهدوي شجاعي و 

محمد محمودي نورآباد بودند . 
از مي��ان 140 عنوان داس��تان كوت��اه و 89 عنوان رمان و 
داستان بلند بررسي شده در اين بخش به ترتيب 75 و 30 

عنوان كتاب راهي مراحل بعد شدند. 
الف. مجموعه داستان هاي کوتاه

كتاب تقديری : مهماني با كالغ ها نوشتة زهرا پورقربان به 
دليل درخش��ش قابل توجه نويسنده در آفرينش اولين اثر 

خود در حوزة داستان هاي كوتاه.
كتاب س��ال : عروس بيد، نوشتة يوسف عليخاني به دليل 
اس��تواري زبان در انتقال مفاهي��م نهفته در گويِش محلي 
ناحية الموت و خلق شخصيت هاي ماندگار و پوياي بومي.

ب. داستان بلند و رمان
 كتاب تقديری : »تاالر پذيرايي پايتخت« نوشتة محمدعلي 
گوديني به دليل روايت تأثيرگذار و جذاب ماجراهاي دوران 

پيروزي انقالب اسالمي.
 كتاب س��ال : »هم سفران« نوش��تة محمدرضا بايرامي به 
دليل روايت صميمي از زندگ��ي مردمان صبور دامنه هاي 
سبالن و خلق قصه هاي تأثيرگذار از ماجراهاي ساده. ضمن 

حفظ انسجام و پيوستگي هنرمندانة ماجراها.
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گـفت و گو
متن حاضر، حاصل گفت  وگوي سـردبیر مجله رشـدآموزش و ادب فارسي با امیرحسین فردي در 
»حوزة هنري سازمان تبلیغات اسالمی« است که به عنوان گزارشي از دهمین دورة انتخاب کتاب 
سال و جایزة »جشنوارة شهید حبیب غني پور« تهیه شده است و تالش دارد تأثیر پایگاه »مسجد 
جواداالئمه« )علیه السـالم(، مسـجدی کوچـک در جنوب غربی تهران را در شـناخت و پرورش 
استعدادهاي جوانان ومعرفي چهره هاي بزرگ ادبي آشکار سازد. به دلیل وجود برخي ناگفته ها در 

کالم آقاي امیر حسین فردي این مصاحبه را در اینجا باز نشر مي کنیم



جايزه حبيب
گفت وگو با 
امیرحسین فردی بنیانگذار 
شوراي نویسندگان مسجد 
جواد االئمه )ع(

دکتر 
محمد رضا سنگری
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دکتر سنگري: مي خواهم گفت وگو را از اين جا شروع 
كن��م كه در ادبيات امروز ما اتف��اق متفاوتي روي داده 
اس��ت و آن اين كه خاس��تگاه و پاي��گاه اصلي ادبيات، 
اين بار مس��جد شده اس��ت؛ يعني ادبيات مسجد، كه 
شما »بچه هاي مسجد« را هم چاپ كرديد، متولد شده 
اس��ت. در واقع اين اتفاق مبارك و متفاوتي است، زيرا  
يك حلقة ادبي در درون فضايي قدس��ي به نام مسجد 
ش��كل گرفته است كه جز بار ادبي، بار معنوي خودش 

را نيز دارد. 
اي��ن اتفاق مبارك نيز ب��ا انقالب همراه ب��ود و بعد از 
وقوع انقالب، مسجد دوباره جايگاه خودش را پيدا كرد. 
كانون فعاليت هاي فرهنگي شد و نسل جوان با مسجد 
آشتي كرد. بحث و فحص و حلقه هاي درسي و از جمله 
ادبيات در مس��جد جايگاه خودش را پيدا كرد. در عين 
حال هيچ مسجدي در كش��ور جايگاهي مانند جايگاه 

مسجد جواداالئمه)ع( نداشته است.
الحم��دهلل به بركت حضور جناب عالي و مجموعه اي از 
دوس��تانتان، كه از جملة، آن ها ش��هيد حبيب غني پور 
اس��ت، در آن جا يك حلقة ادبي ش��كل گرفت و هنوز 
هم چن��ان محصول و ره��اورد آن دوره زايا، پويا و زنده 
اس��ت. خوش بختانه مجموعه اي در آن جا شكل گرفت 
ك��ه امروز آن را در حوزة وس��يع تر و گس��ترده تري در 
جاي جاي كش��ور مي بينيم. وقتي حضرت عالي اين جا 
حضور داريد، در حقيقت مسجد جواد االئمه)ع( شاخه اي 
پيدا كرده كه االن در حوزة هنري اس��ت. يا دوستاني 

مانن��د آقاي ن��ادري و آقاي ناص��ري كه االن در 
»دفت��ر انتش��ارات كمك آموزش��ي« فعاليت 

مي كنند، عضو آن مجموعه هستند و همين مجلة زبان 
و  ادب  فارس��ي هم زير مجموعة كارهاي اين دوستان 
است. بايد بگوييم كه اين ها همه از بركات همان رويداد 

مقدس و مبارك است.
قص��دم از اين بحث آن اس��ت كه يك مق��دار زمينه را 
براي اين كه مس��اجد ديگر هم كم ك��م به اين مقوله 
بپردازند، فراهم كنيم. چه اش��كال دارد مس��اجد  ا در 
سطح كش��ور حلقه هاي ادبي داشته باشند؟ االن ما در 
مسجد حلقة ادبي نداريم. متأسفانه تقريباً در دهة اخير 
دوباره مسجد جايگاه خودش را به تدريج از دست داده 
است. ما همان كارهايي را كه در مسجد انجام مي داديم، 
به بيرون مس��جد انتقال داده ايم. نمي خواهم بگويم آن 
كارها نبايد مي ش��د؛ فرهنگ س��راها، مراكز مختلف و... 
همه نقش فرهنگي دارند. اما اگر دقت كنيد، اين  موارد 
جايگاه مس��جد را قدري تضعيف كرده اند. اين ابعاد كه 
روزگاري در اوايل انقالب نمونه هاي آن ها را داش��تيم، 
چگون��ه باي��د احيا ش��وند و چه ط��ور مي توانيم چنين 

چيزهايي را در مسجد مشاهده كنيم؟
مي خواه��م گفت وگو را از اين جا آغ��از كنم كه قصه از 
كجا ش��روع ش��د؟ در اين باب حضرت عالي مختصري 

بفرماييد و بعد به سؤاالت بعدي خواهيم پرداخت.
فـردي: بي پناهي، بي كس��ي... واقعاً از اين جا ش��روع 
ش��د. ما به مس��جد پناه برديم، براي اين كه احس��اس 
مي كرديم جز مسجد نمي توانيم جايگاهي داشته باشيم 
و ب��ه يك معنا م��ا را جاي��ي راه نمي دهند. جاي يك 
»غريب« غير از خانة خدا كجاست؟ مسجد؛ و به 
واقع همين بود. يعني احساس كردم درهاي 

الحمدهلل به بركت حضور 
جناب عالي و مجموعه اي 
از دوستانتان، كه از جملة، 
آن ها شهيد حبيب غني پور 
است، در آن جا يك حلقة 

ادبي شكل گرفت و 
هنوز هم چنان محصول و 
رهاورد آن دوره زايا، پويا 
و زنده است. خوش بختانه 

مجموعه اي در آن جا 
شكل گرفت كه امروز 
آن را در حوزة وسيع تر 
و گسترده تري در جاي 

جاي كشور مي بينيم. وقتي 
حضرت عالي اين جا حضور 
داريد، در حقيقت مسجد 
جواد االئمه)ع( شاخه اي 

پيدا كرده كه االن در حوزة 
هنري است.



مس��جد به روي من باز است و جاي ديگري، به لحاظ 
روحي، حس��ي، عاطفي و فكري مانند آن نيس��ت. تنها 

جايي كه دارم، مسجد است.
سنگري: زمانش كي و شكل كار چگونه بود؟

فردي: زمانش در اوج اقتدار رژيم شاهنش��اهي، اوايل 
ده��ة پنجاه بود؛ ظاهراً س��ال 1354 كه پايه هاي رژيم 
محكم و اس��توار، و حكوم��ت در اوج اختناق بود. همة 
جريان ها سركوب شده بودند. حتي نشرياتي كه نسبت 
به رژيم كمي روحية انتقاد داش��تند، بس��ته و تعطيل 
شده بودند. دقيقاً در آن ش��رايط خداوند عنايتي كرد. 
خودم هم نمي دانم دقيقاً قصه چه بود. ش��ايد اين براي 
شما جالب باشد. من يك روز سيزده بدر رفتم مسجد؛ 

يعني دقيقاً روزي كه همه بيرون از شهر بودند.
صبح بود، خيابان ها خلوت بود و دلم به ش��دت گرفته 
بود. به مسجد كه وارد شدم، پنج شش پيرمرد را ديدم 

كه در آن جا نشسته بودند. 
سنگري: شما ساكن آن محله بوديد؟ 

فردي: بله، من ورزش��كار ش��ناخته ش��ده اي بودم. در 
همان محله و منطقه خيلي از بچه ها هم دور من جمع 
مي شدند و وقتي به مسجد مي رفتيم، آن ها نيز به سوي 
من آمدند. من هم گفتم پاتوق من اين جاست. خالصه 
هركس با من كاري دارد، تشريف بياورد مسجد. باالخره 
پاي آن دوس��تان به مس��جد باز شد. آن هايي هم كه با 
مس��جد ارتباط نداشتند، به اين بهانه به مسجد آمدند، 
من آقاي سلحش��ور را آن جا ديدم. قب��اًل ما هم كالس 
بوديم و س��ال ها ايشان را گم كرده بودم و آن جا ايشان 

را ديدم.

سنگري: آقاي فرج اهلل سلحشور؟
فردي: بله، منزل آن ها نزديك مس��جد بود. دوس��تان 
ديگر هم جمع ش��دند و كم كم ب��ه فعاليت هايمان در 
مسجد ش��كل داديم. گروه هاي سرود، تشكيل شد كه 
ب��ا بخش ق��رآن و حديث، مجموع��ه فعاليت هاي ما را 
در مس��جد شامل مي ش��د. البته خيلي رونق نداشت و 
خيلي چش��م گير هم نبود. عمدة مطلب به اين ش��كل 
بود كه عرض ش��د. منتها هميشه با يك خوف و ترس 
هم��راه بود. چون اختناق بود و معني نداش��ت كه اين 
همه جوان در يك مس��جد، جمع شوند، در حالي  كه در 
س��اير مساجد چنين خبرهايي نبود. در آن ها فقط نماز 
مي خواندن��د و مجلس ترحيم برگزار مي ش��ود و وقتي 

مراسم تمام مي شد، مردم مي رفتند. 
فعاليت ه��اي ما قبل از نماز، بعد از نماز و در س��اعات 
گوناگون انجام مي ش��د. ده ها و صدها جوان و نوجوان 
به مس��جد مي آمدن��د و در نتيجه با مش��كالتي مواجه 
مي ش��ديم. محي��ط و ش��رايط آن روز با امروز بس��يار 
متفاوت بود. نمي دانستيم از مسجد كه بيرون مي آييم، 
اصاًل به خانه مي رس��يم يا نه؟ ش��ب كه از خانه بيرون 
مي آمديم نمي دانس��تيم به مس��جد مي رسيم يا نه. در 
چنين فضايي كار را شروع كرديم و بچه ها فعال شدند. 
در  آغ��از كار ما دادن كتاب و گرفتن كتاب و تش��كيل 
يك كتاب خانه ب��ود. آن ها نظرات خود را دربارة كتابي 
كه خوانده بودن��د مي گفتند. به مرور زمان و رفته رفته 
كار عميق تر مي شد. ما اين كتاب خواني را همين طور تا 

آستانة انقالب ادامه داديم و آن را حفظ كرديم.
سنگري: آن جا شيوة كار در حقيقت اين طور بوده كه 

من ورزشكار شناخته 
شده اي بودم. در همان 
محله و منطقه خيلي از 

بچه ها هم دور من جمع 
مي شدند و وقتي به مسجد 
مي رفتيم، آن ها نيز به سوي 

من آمدند. من هم گفتم 
پاتوق من اين جاست. 
خالصه هركس با من 

كاري دارد، تشريف بياورد 
مسجد. باالخره پاي آن 

دوستان به مسجد باز شد. 
آن هايي هم كه با مسجد 
ارتباط نداشتند، به اين 
بهانه به مسجد آمدند
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بچه ها از كتاب خانه كارت مي گرفتند و عضو مي شدند. 
اين زمينه اي فراهم مي كرد تا ارتباطشان با مسجد قوي 
شود. ظاهراً اولين حلقه اي هم كه در مسجد جواداالئمه 
شكل گرفته، حلقة ادبيات داستاني بوده است، لطفاً در 
مورد آن حلقه و افرادش بيشتر صحبت كنيد تا بعد به 

شهيد حبيب غني پور برسيم.
فـردي: همان طور ك��ه ش��ما فرموديد، ش��ايد دليل 
عمدة آن بيش��تر اين بود ك��ه محتواي اكثر كتاب هاي 
كتاب خانة ما ادبيات داستاني براي بچه ها بود. به همين 
دلي��ل هم مراجعة بچه ها و ارتباط ما با بچه ها بيش��تر 
بود. همان طور كه  خدمت ش��ما ع��رض كردم، وقتي 
دانش آم��وز ابتدايي يا راهنمايي كتاب��ي را كه خوانده 
بود، مي آورد  بعد از احوال پرس��ي نظ��رش را در مورد 
آن كتاب جويا مي ش��ديم. در نتيجه معلوم مي شد چه 
كس��ي عميق خوانده و چه كسي عميق نخوانده است. 
بعضي ها برداشت هاي متفاوت و خيلي خاصي داشتند 

و بايد به طور كلي و طبيعي شناسايي مي شدند. 
اولي��ن كاري كه من انجام دادم، برگزاري نشس��تي با 
همي��ن بچه هايي بود ك��ه كتاب مي خواندن��د. بچه ها 
مي آمدند و درب��ارة كتابي كه خوان��ده بودند، صحبت 
مي كردن��د. تعداد زيادي كت��اب را خوانده بودند. چند 
نفري هم كه ت��ازه وارد بودند، نظ��ر ديگري مي دادند 
و بحث هاي��ي درمي گرفت. البته هم��ة اين بحث ها در 
راس��تاي اهداف اس��الم و انقالب بود، هر چند به ظاهر 
بيان نمي ش��د، ولي خود به خود بحث ها به آن س��مت 

كشيده مي ش��د و با بچه ها كار مي كرديم. شكلي 
ديگ��ر از كار ه��م تح��ت عن��وان قصه گويي 

داش��تيم كه، ب��راي بچه ها فوق العاده ج��ذاب بود و از 
آن استقبال مي كردند و برايش ازدحام مي شد. مسئول 

قصه گويي ما آقاي بهزاد بهزادپور بود.
سنگري: قصه گويي يا قصه خواني؟

فردي: قصه گويي مي كردند و در واقع قصة في البداهه 
گفت��ه مي ش��د و دوس��تان از خالقيت هاي خودش��ان 
استفاده مي كردند؛ مخصوصاً از خالقيت هاي فيزيكي و 
بازيگري و ايفاي نقش. نمايش خودبه خود اجرا مي شد 
و آق��اي بهزادپور فكر نك��رده، و گاه در نقش چند نفر 
ظاهر مي شدند؛ از انسان و حيوان. باور بفرماييد بچه ها 
در مسجد جا نمي شدند. من هنوز بوي عرق تن بچه ها 

را در گرماي مسجد به ياد دارم. 
كارهاي نمايش��ي و سرود نيز رونق زيادي داشت. آقاي 
سلحش��ور كار تئاتر و سرود را تازه شروع كرده بود. من 
ه��م كه به ادبيات عالقه داش��تم و كتاب خوانده بودم، 
در اين زمينه ادعايي نداش��تم و فقط عالقه مند بودم و 
مي توانس��تم با بچه ها در اين زمين��ه صحبت  كنم، نه 
اين كه عنوان نويس��نده داشته باش��م. آقاي سلحشور 
هم عنوان نويسنده و نمايش نامه نويس نداشت. ما فقط 
در يك جايگاه يا س��كوي پرواز بودي��م و خودمان هم 

ظرفيت هايمان در آن جا به نوعي كشف مي شد.
سـنگري: ح��ال از همان دوس��تان آش��نا ب��ا ادبيات 
داستاني، از جمله ش��هيد حبيب غني پور و شخصيت، 

آثار و نظراتشان بگوييد.
فردي: قطعاً وقتي شما با صدها جوان و نوجوان مواجه 
مي ش��ويد، همة اين ها نمي مانند. اين هم بس��يار 
طبيعي است و قرار نيست همة آن ها بمانند. 

قصه گويي مي كردند و 
در واقع قصة في البداهه 
گفته مي شد و دوستان 

از خالقيت هاي خودشان 
استفاده مي كردند؛ مخصوصاً 

از خالقيت هاي فيزيكي و 
بازيگري و ايفاي نقش. 
نمايش خودبه خود اجرا 

مي شد و آقاي بهزادپور فكر 
نكرده، و گاه در نقش چند 

نفر ظاهر مي شدند؛ از انسان 
و حيوان. 



اولین اثري که از 
مسجد بیرون آمد، 
همان کار »بچه هاي 
مسجد« بود. براي توزیع 
آن، هم دوستان نویسنده 
و هم بچه هاي مسجد آن را 
10 تا 10 تا و 20 تا 20 تا به نماز 
جمعه مي بردند و مي فروختند. 
یعني نویسنده فروشنده هم 
شده بود. ما شبکة توزیع هم 
داشتیم و خداوند عنایت کرد و 
برکت داد به این جریان و من تا 
شمارة 6 و 7 بودم و سپس از حوزه 
خداحافظي کردم و سال 1361 به 
کیهان رفتم. دیگر با حوزة هنری 
ارتباطي نداشتم، ولي مي شنیدم که 
»بچه هاي مسجد« واقعاً یک جریان 
ادبي خیلي فراگیر شده است
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آن هاي��ي مي مانند كه در واقع عالق��ه اي دارند و توان 
و اس��تعدادي؛ همان طوري كه بحمداهلل هنوز عده اي 

مانده اند.
آق��اي حبيب والی نژاد از جملة آنان اس��ت. دوس��تان 
ديگر هم هس��تند كه من در خاطرم نيست؛ دوستاني 
كه بيش��تر آمدند و فعاليت كردند و خودشان را نشان 
دادند؛ يكي از آن  ها ش��هيد حبيب غني پور بود. اين ها 
مي خواس��تند نقش بيشتري داشته باشند و عضو ساده 
نباش��ند. وقت بيشتري مي گذاش��تند و در واقع طالب 
نوعي مس��ئوليت بودند كه ما به آن ه��ا واگذار كنيم و 
مثاًل در ادارة كتاب خانه مش��اركت كنند. سطح مطالعة 
آن ها نس��بت به بقيه باالتر بود.  شهيد حبيب غني پور 
بود، شهيد حس��ن جعفر بيگلو، شهيد رضا كياني بود. 
جال��ب اين كه همه هم س��ن و هم س��طح بودند. آقاي 
محمد ناصری، آقاي ناصر نادري و آقاي عليرضا متولي 
بودند، عرض كنم خدمتتان، آقاي علي اصغر جعفريان 

هم بود. 
وقتي انقالب پيروز ش��د، ما يك دفع��ه با حجم زياد و 
انبوهي از كتاب هايي مواجه ش��ديم كه در جامعه چاپ 
و عرضه مي شدند. در آن زمان گروه هاي ضدانقالب هم 
با افراد و دم و دستگاهي كه داشتند، مطالب خودشان 
را عرض��ه مي كردن��د. چيزي كه به نظرمان رس��يد در 
مس��جد انجام بدهيم و خداوند لطف كرد، اين بود كه 
تصميم گرفتيم يك جريان ادبي ميان بچه هاي مسجد 
راه بيندازيم. زماني كه نمي توانستيم كتاب چاپ كنيم، 

با توجه به پيش��ينه اي كه داش��تيم و پشتوانه اي 
كه وجود داش��ت، ما جن��گ ادبي »بچه هاي 

مس��جد« را طراحي كرديم و با استفاده از امكانات روز 
هنري، اولين شمارة آن را با عنوان »بچه هاي مسجد« 

چاپ كرديم.
سنگري: خاطرتان هست كه چه سالي بود؟

فـردي: هم��ان اوايل انق��الب بود. اولين اث��ري كه از 
مس��جد بيرون آمد، همان كار »بچه هاي مسجد« بود. 
براي توزيع آن، هم دوس��تان نويس��نده و هم بچه هاي 
مسجد آن را 10 تا 10 تا و 20 تا 20 تا به نماز جمعه 
مي بردند و مي فروختند. يعني نويس��نده فروشنده هم 
ش��ده بود. ما شبكة توزيع هم داشتيم و خداوند عنايت 
كرد و بركت داد به اين جريان و من تا ش��مارة 6 و 7 
بودم و سپس از حوزه خداحافظي كردم و سال 1361 
به كيهان رفتم. ديگر با حوزة هنری ارتباطي نداش��تم، 
ولي مي شنيدم كه »بچه هاي مسجد« واقعاً يك جريان 

ادبي خيلي فراگير شده است.
سنگري: خاطرتان هست كه چند شماره چاپ شد؟

فردي: ش��ايد بال��غ بر 50 ش��ماره چاپ ش��د. حتي 
دوستان، جش��نوارة تئاتر بچه هاي مسجد را هم برگزار 

كردند.
سـنگري: اگر اين جري��ان ادامه پيدا مي ك��رد، واقعاً 
چه قدر مي توانس��ت در مجموعة كش��ور مؤثر باش��د و 
مس��جد به كان��ون فعاليت هاي فرهنگي تبديل ش��ود. 
ظاه��راً ي��ك دوره هم، اين طور كه م��ن مي دانم، مثاًل 
آقاي رحماندوس��ت آمده و كالس قصه نويس��ي برگزار 

كرده است.
فـردي: بعد از انقالب بله. م��ا همة اين چهره ها 
را در مس��جد داش��تيم؛ چهره ه��اي موجه و 



جلس��اتي ماهانه، نه اين كه قصه خواني باشد. مي آمدند 
و يك جلس��ة پرسش و پاسخ برگزار مي شد و با بچه ها 
و فعاليت هاي آنان آش��نا مي شدند. آقاي رهگذر، آقاي 
رحماندوس��ت و آقاي مرادي كرماني در اين جلس��ات 
حضور داش��تند. بچه هاي ما ذهن بس��ته اي نداشتند، 
ضم��ن اين كه به بچه ها تكلي��ف نمي كردند اين كتاب 

را بخوانيد يا نخوانيد.
سـنگري: بله، وقت��ي جايگاه خودش��ان را پيدا كنند، 
اس��تخوان دار  و ق��وي مي ش��وند و ديگر ب��ا اين بادها 

نمي لرزند.
فردي: حقيقت اين است كه چون ذهن بچه ها باز بود، 
سؤاالت خيلي اساس��ي مطرح مي كردند و خوب ظاهر 
مي شدند. بعد از انقالب، حلقة بچه هاي مسجد خيلي از 
نويسنده ها را جذب مي كرد. اين ها عالقه مند مي شدند 
به آن جا بيايند و كار را از آن جا ش��روع كنند. از جملة 
آن ها مي توانم از آقاي ش��هرام شفيعي، آقاي محمدرضا 
كات��ب، آق��اي احمد غالم��ي و آقاي خس��رو باباخانی 
نام بب��رم. هم چنين آقايان دهقان، مه��رداد غفارزاده، 
علي اصغر جعفريان، محمدحس��ن حس��يني، مصطفي 
خرام��ان، گلعلي بابايي، رضا پريزاد، بيژن قفقازی زاده، 
محمد ش��جاعي، جالل ذكايي، جعفر خدادادي، مجيد 
قليچ خاني، حبيب يوسف زاده و محمدعلی قربانی، همه 

در اين حلقه بودند. االن اين ها همه نويسنده اند.
سـنگري: اين جريان مي توانس��ت تداوم داشته باشد. 
آيا اكنون نيز در اين انديش��ه هس��تيد كه بازگشتي به 
گذشته داشته باش��يد؟ البته با استفاده از شيوة جديد 
و تجربي��ات موفق چند دهة اخير، تا ما براي مس��اجد 

كشور الگو داشته باشيم. بعد هم مي توان اين تجربيات 
را منتق��ل ك��رد و احيان��اً تولي��دات حاص��ل مي تواند 
سرمش��قي براي ديگران باشد. اگر چنين تالشي بشود، 

خيلي خوب خواهد بود.
من خوش حال شدم وقتي ديدم شما در زمان برگزاري 
دهمين جش��نواره، از هيئت امناي مسجد و از خانوادة 
شهداي مسجد دعوت كرده ايد. حركت نمادين و بسيار 
زيبا و مناسبي بود. حال اگر اجازه دهيد مستقيم برويم 
سراغ شهيد حبيب غني پور و جايزه اش. اين حبيب كه 
بود؟ چه مراحل��ي را طي مي كند؟ او چه طوري حبيب 

شد؟ مي رود ادبيات مي خواند. 
حبيب دانش آموختة كارشناس��ي زبان و ادبيات فارسي 
مي ش��ود. بعد هم قلم مي زند، به جبهه مي رود و شهيد 
مي ش��ود. تا اين كه يك روز ش��ما تصمي��م مي گيريد 
چنين جش��نواره اي را به نامش برپا كنيد. مي خواهيم 
به كمك ش��ما از آن چه در فضاي مس��جد هست و در 
بيرون از مس��جد نيست، رمزگشايي كنيم. هر فعاليتي 
هر كاري كه در مس��جد انجام مي گي��رد، روح ديگري 
دارد. در جاي ديگر اين ُحس��ن نيت نيس��ت. من خود 
شيفتة آن حاالت هستم كه به بچه ها دست مي داد. به 
همي��ن دليل مي خواهم عرض كنم، كاري كه در آن جا 

انجام بگيرد، تأثير و بركتش خيلي بيشتر است. 
چه كنيم كه واقعاً به جايي برس��يم كه مس��اجد كشور 
ب��ه قول حضرت عالي هر كدام يك كانون ادبي داش��ته 
باش��ند؟ حاال هم مي ت��وان در مس��اجد كارهاي ديگر 
فرهنگي و اجتماعي و در زمينه هاي متفاوت انجام داد؛ 
يعن��ي به هم��ان هويت و اصالت اصلي مس��جد كه در 

حقيقت اين است كه 
چون ذهن بچه ها باز بود، 

سؤاالت خيلي اساسي 
مطرح مي كردند و خوب 
ظاهر مي شدند. بعد از 
انقالب، حلقة بچه هاي 

مسجد خيلي از نويسنده ها 
را جذب مي كرد
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صدراسالم بود، برگرديم.
فـردي: البته ما اي��ن موض��وع را درك مي كنيم. من 
وج��ود فرهنگ س��راها را نفي نمي كن��م. باالخره براي 
اقش��اري از  جامعه كه به مس��جد دست رس��ي ندارند، 
فرهنگ س��راها الزم هس��تند و بايد هم باش��ند، منتها 

مسجد چيز ديگري است.
اگر بزرگواران و كساني كه صاحب تجربة ادبي، علمي و 
هنري هستند، ساعاتي از وقتشان را در هفته به مسجد 
اختصاص بدهند تا زكات علم و هنرش��ان را بپردازند، 
كاماًل به جا عمل كرده اند. اين كاري است كه از دست 
بنده س��اخته اس��ت و مي ت��وان آن را ب��ه صورت يك 
فرهنگ درآورد. بنده كه مي خواهم به مس��جد بروم و 
نماز بخوانم، حاال هفته اي يك بار هم يك ساعت زودتر 
ب��روم و از قبل هم اعالم كنم اين تخصص من اس��ت، 
استاد فالن دانشگاه هستم، رشته ام هم فالن است. اگر 
اين طرح در چارچوب تشكيالت و برنامه ريزي هدفمند 
شود، مسجدهاي ما از غني پورها غني خواهند شد. اين 
هم��كاري اگر به صورت فرهنگ درآيد، مس��اجد ما به 

دانشگاه هاي متعهد تبديل خواهند شد.
سنگري: الحمدهلل چنين قابليت هايي فراوان داريم. ما 
اگ��ر پايگاه، جايگاه و هويت مس��جد را بررس��ي كنيم، 
درمي يابيم كه اولين ويژگي مس��جد اين است كه يك 
»محل اوج و پرواز« اس��ت. به ياد دارم كالس س��وم يا 
چه��ارم ابتدايي بودم. در مس��جدي ك��ه از كودكي به 
آن جا مي رفت��م، كتيبه اي بود و من نمي توانس��تم آن 

را بخوان��م و خيلي زمان طول كش��يد تا باالخره 
آن خط ش��به كوفي را خواندم. آن جمله اين 

روايت بود: »المؤمن في المس��جد كالس��مك في الماء 
و المنافق في المس��جد كالطير في القفص«: مؤمن در 
مس��جد مثل ماه��ي در آب، و منافق در مس��جد مثل 

پرنده در قفس است.
مي داني��م رابطه اي بين ماهي و آب اس��ت و اين پيوند 
پيوندي حياتي است. يعني مسجد جايگاه حيات بخشي 
و زندگي آفريني است. و از ويژگي هاي موجود زنده اين 
است كه توليد مي كند، اثر مي بخشد و حركت مي كند. 
اين ها ويژگي هاي هر موجود زنده هس��تند. پس هر كه 
با مسجد پيوند پيدا كند، حركت آفرين خواهد شد. فضا 
و موقعيت ايج��اد مي كند، حركت مي آفريند، اثرآفرين 

مي شود و توليد مي كند.
برخ��الف منافق كه در مس��جد مانن��د پرنده در قفس 
است و مي خواهد زودتر بيرون برود. شما مي بينيد االن 
مجالس ترحيمي در مساجد برگزار مي شوند و كساني 
ب��ه اقتض��اي پيوندي كه ب��ا متّوفي دارند، به مس��جد 
مي آيند. اما چون اصاًل با مس��جد پيوندي ندارند، دائم 
به س��اعت نگاه مي كنند كه مجل��س ترحيم كي تمام 
مي ش��ود تا از مسجد رها شوند؛ براي اين كه با مسجد 

پيوندي ندارند.
نكتة دوم اين اس��ت كه چون مسجد پايگاه ذكر است 
و ذك��ر اطمينان بخ��ش اس��ت )اال بذك��ر اهلل تطمئن 
القلوب(، مس��جد پايگاه اطمينان بخش��ي دروني است. 
ش��ما مي دانيد كه انس��ان وقتي مي توان��د پديده هاي 
ادب��ي پديد آورد كه آرامش و اطمينان دروني داش��ته 
باش��د. در آش��وب دروني و در به ه��م ريختگي، 
اثري خلق نمي شود. ش��ما هر وقت قلمي به 

 البته ما اين موضوع را 
درك مي كنيم. من وجود 

فرهنگ سراها را نفي 
نمي كنم. باالخره براي 

اقشاري از  جامعه كه به 
مسجد دست رسي ندارند، 
فرهنگ سراها الزم هستند 

و بايد هم باشند، منتها 
مسجد چيز ديگري است.

اگر بزرگواران و كساني كه 
صاحب تجربة ادبي، علمي 
و هنري هستند، ساعاتي 
از وقتشان را در هفته به 
مسجد اختصاص بدهند 

تا زكات علم و هنرشان را 
بپردازند، كاماًل به جا عمل 

كرده اند



دس��ت مي گيري و تصميم مي گيري چيزي بنويس��ي، 
بايد فراغت داشته باشي و مسجد فراغت آفرين است.

نكتة س��وم اين كه نماز پروازگاه اس��ت و اصل نماز به  
مس��جد تعلق دارد؛ نم��از معراج مؤمن اس��ت )الصلوه 
معراج المؤمن(. معراج يعني نردبان، همان كه آدمي را 
پله پله باال مي برد. خود مسجد رشددهنده است، چون 
در آن جا انقطاعي اتفاق مي افتد. ما از چيزهايي مي بريم 
و به چيزي متصل مي شويم. مسجد هم وصل است هم 
فصل. از چيزي گسسته مي شويم به چيزي مي پيونديم. 
آن پيوستگي به كجاست؟ به كانون اصلي عالم است كه 
آن هم خود خداست. بنابراين اگر قرار باشد ما بهترين 
جا را براي رش��د فرهنگي و ادبي پيدا كنيم، از مسجد 
بهتر پيدا نمي كنيم. ممكن اس��ت فرهنگ سراها، حوزة 
هنري يا محافل ادبي بتوانند چيزي به انس��ان بدهند، 
اما هيچ كدام آن ها زايايي و پويايي مس��جد را نخواهند 
داش��ت. اين چن��د عنصر را مطرح ك��ردم تا به موضوع 

اصلي پرداخته بپردازيم.
چنين فضايي باعث مي ش��ود كسي مثل شهيد حبيب 
غني پور ش��كل بگيرد. اين فضا س��بب مي شود كه او و 
خان��واده اش خيالش��ان از اين كه فرزندش��ان كجا رفته 
اس��ت، راحت باش��د. ام��روزه وقتي بچة ما ب��ه يكي از 
محافل ادب��ي، فرهنگي و هنري مي رود تا بازگش��تش 
هم چن��ان دغدغه و دله��ره داريم كه كجا رفت و با كي 
رفت. اما وقتي به مسجد مي رود، خيالمان راحت است 
كه در مس��جد هر چه هست مشكل س��از نيست، بلكه 

مشكل گشاست. 
ما در روايت داريم، وقت��ي ظهور اتفاق مي افتد و حتي 

وقتي قيامت اتف��اق مي افتد، همه چيز به هم مي ريزد، 
ولي نقطه هاي روش��ني روي زمين هس��تند كه اين ها 
در زلزل��ه به هم نمي ريزند و اگر در عصر ظهور كس��ي 
از آس��مان زمين را رصد كند، نقطه هاي روش��ني روي 
زمي��ن مي بيند كه همان مس��اجدند. در روايت داريم، 
نقطه هاي روش��ن زمين، ه��م در قيامت و هم در عصر 
ظهور، همين مس��اجدند. پس مس��جد نور و روش��ني 
اس��ت و ما از نور غي��ر از نور انتظ��ار نداريم. چون كار 
نور ظلمت زدايي اس��ت و هركس وارد مس��جد ش��ود، 
»يخرجونه��م م��ن الظلمات الي النور«  ش��امل حالش 

مي شود و از ظلمت به نور درمي آيد.
فردي: اين بحث اعتماد خانواده به مس��جد كه ش��ما 
فرموديد، بس��يار مهم اس��ت. خانواده ها قبل از انقالب 
واقعاً مش��تاق بودند بچه هاشان به مسجد بيايند. با اين 
كه خودش��ان مسجدي نبودند، ولي بچه ها را به مسجد 
مي فرس��تادند. يعني كار ما با تشويق خانواده ها همراه 
بود. طب��ق آماري كه آقاي ناصري ب��ه بنده دادند، آن 

موقع 7000 عضو داشتيم. 
سنگري: چه سالي؟

فـردي: تقريباً س��ال 1363. البته اي��ن رود از قبل از 
انقالب جاري ب��ود. به هر حال اعتماد خانواده ها خيلي 
تأثيرگ��ذار بود. حتي خانواده هايي ك��ه اعتقاد مذهبي 
آن ها ضعيف اس��ت و خيلي اهل نماز نيس��تند، وقتي 
احس��اس مي كنند فرزند ش��ان به نماز مي ايستد، لذت 
مي برند. اين خيلي كمك مؤثري بود. پدرها و مادرها با 
سر و وضعي كه خيلي هم جالب نبود، به حياط مسجد 
مي آمدند و منتظر بچه ها مي ش��دند كه البته كمي هم 
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معراج یعني نردبان، همان که آدمي را پله پله 
باال مي برد. خود مسجد رشددهنده است، 
چون در آن جا انقطاعي اتفاق مي افتد. ما از 
چیزهایي مي بریم و به چیزي متصل مي شویم. 
مسجد هم وصل است هم فصل



در خودشان اثر مي گذاشت.
خانواده ه��ا حاض��ر نبودند كودكانش��ان را ب��ه »كانون 
پرورش فكري« بفرس��تند و ترجيح مي دادند كه فرزند 

آن ها به مسجد بيايند. 
سنگري: حاال كمي از حبيب بگوييم. 

فـردی: طبعاً دوس��تان نزديكش بيشتر مي توانند از او 
صحبت كنند؛ براي اين كه هم س��ن و سال بودند، هم 
سخن و همراز بودند، و تفريحات و گردش هايشان باهم 
بود. اختالف سني امثال بنده با حبيب خيلي زياد بود. 
اگر يكديگر را مي ديديم،  اي بسا مؤدبانه و رسمي با من 
صحب��ت مي كرد. به هر حال آن چه من در ش��خصيت 
حبيب غني پور درمي يابم، اين است كه هيچ وقت مكّدر 
و غمگين نبود. هميش��ه روحية بگو بخن��د، اميدوار و 
خيلي ش��اد داشت. مرتب با دوستانش شوخي مي كرد. 
زندگي از وجود حبيب مي جوشيد. اهل نماز بود و اهل 
خان��واده. مادرش، كه خداوند طول عمرش دهد، هم از 
آن جمله خانم هايي ب��ود كه در مجالس خانم ها درس 
م��ي داد. در واقع حبيب در دام��ن چنين مادري بزرگ 

شد. 
يادم هس��ت، حبيب به يادگي��ري قرآن، قصص قرآن و 
تاريخ خيلي عالقه داش��ت. ضمن اي��ن كه مطالعاتش 
هم به روز بود. من هر وقت حبيب را در ذهنم تجس��م 
مي كن��م، مي بينم دارد لبخند مي زن��د. از برنامه هايش 
مي گوي��د و اين كه چ��ه كاري مي خواهيم بكنيم و چه 
كاري باي��د بكنيم. او خيلي با نش��اط و با محبت و در 

انجام كارهايش بسيار متعهد بود. 
سـنگري: دربارة قل��م زدن و نويس��ندگي اش توضيح 

بدهيد.
فـردي: من نمي توان��م ادعا كنم ك��ه حبيب غني پور 
نويس��نده بود، اما داشت نويس��نده مي شد؛ چون سني 
نداش��ت. تقريباً 20 س��اله بود. واقعاً اس��تعداد داشت. 
براي اين ك��ه بهتر حبيب را بشناس��يم، س��فرنامه اش 
را، تح��ت عنوان »س��فرنامة جنوب« باي��د ديد. من از 
بچه ها خواهش مي كردم وقتي به جبهه مي روند، حتماً 
خاطراتش��ان را بنويس��ند. اين كتاب را حوزة هنري با 

عنوان »سفرنامة جنوب« چاپ كرد.
به نظر مي رس��د پخته ترين كار ش��هيد حبيب غني پور 
يادداشت هاي جنوبش باش��د. نمي دانم در چه تاريخي 
مجروح ش��ده بود. بعد از آن، پاش��نة پايش ديگر حس 
نداشت و دردي احساس نمي كرد. چند بار هم سوخته 
بود و خودش هم متوجه نش��ده بود كه دارد مي سوزد. 
وقتي پدرش براي شناسايي جسد او به سردخانه رفته 
بود، همة جنازه ها برايش ناش��ناخته بودند. تا اين كه با 
بوييدن سوختگي پاش��نة پا، او را شناخته بود. در اين 
خصوص من حافظة ضعيفي دارم. من سال ها با حبيب 
زندگي كردم، ولي االن اگ��ر بخواهم از او تعريف كنم، 

مطلب زيادي در خاطرم نيست.
سنگري: اين ها كه گفتيد نكات كليدي و خيلي خوبي 

بود. اعطاي جايزة غني پور از كي شروع شد؟
فردي: از زماني ش��روع شد كه احساس كردم دوستان 
ديگر در مس��جد جمع نمي ش��وند. اغل��ب خانواده دار 
بودن��د. بعض��ي از آن محل رفتند و بعضي به ش��غل و 
زندگي مش��غول ش��دند. مي ديدم كه به جلسه هاي ما 
چه قدر خس��ته مي آيند و چه قدر خس��ته مي روند. اين 

من نمي توانم ادعا كنم كه 
حبيب غني پور نويسنده 
بود، اما داشت نويسنده 

مي شد؛ چون سني نداشت. 
تقريباً 20 ساله بود. واقعاً 

استعداد داشت. براي 
اين كه بهتر حبيب را 

بشناسيم، سفرنامه اش 
را، تحت عنوان »سفرنامة 
جنوب« بايد ديد. من از 
بچه ها خواهش مي كردم 
وقتي به جبهه مي روند، 

حتماً خاطراتشان را 
بنويسند. اين كتاب را حوزة 
هنري با عنوان »سفرنامة 

جنوب« چاپ كرد.
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باعث شد و خداوند لطف كرد و به ذهن من انداخت كه 
يك جشنوارة ساالنه تعريف كنم؛ يعني جشنوارة ادبي 

شهيد غني پور.
س��ال هاي ده��ة 60 را در نظر بگيري��د، دورة جنگ و 
درگيري ها بود و ما در مس��جد برگزاري اين جشنواره 
را طراحي كرديم. فكر هم نمي كرديم روزي برس��د كه 
واقعاً خبر آن به رس��انه ها برس��د ي��ا وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي بيايد و عهده دار تأمين  بخشي از مسائل 

مالي آن شود يا جاهاي ديگر كمك كنند.
سنگري: االن در اين جشنواره چند مجموعه همكاري 

مي كنند؟
فردي: حوزة هنري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و 

بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس.
سـنگري: جش��نوارة امس��ال را به تازگي پشت س��ر 
گذاش��ته ايم. لطفاً كمي هم دربارة ش��كل كار بگوييد. 

معموالً چگونه آثار را جمع آوري مي كنيد؟
فردي: يكي از جش��نواره هايي كه مي توان به آن كاماًل 
اعتماد كرد، همين جش��نوارة ش��هيد غني پور اس��ت. 
دوس��ت داران حبيب شروع مي كنند به جمع آوري آثار. 
ما فراخوان نداريم، چون نه به نويس��نده و نه به ناش��ر 

اعتماد نداريم كه كتاب ها را بفرستند.
 به همين دليل هر س��ال مستقيماً  از نمايشگاه كتاب 
ش��روع مي كنيم. يعني شايد تا آس��تانة داوري هايمان، 
ما هم چنان دنبال آثار هس��تيم كه مبادا كتابي از قلم 
بيفتد. اين مشكل در خود وزارت ارشاد هم وجود دارد 

ك��ه مي گوين��د خيلي از كتاب ه��ا نيامدند كه ما 
داوري كنيم.

امكان ندارد در جش��نوارة ش��هيد غني پور كتابي ديده 
نش��ود. به هر نحو و ش��كلي كه باش��د، حتماً همة اين 

كتاب ها را تهيه مي كنيم و حتماً داوري مي شوند.
سنگري: سال گذش��ته دهمين جشنواره برگزار شد. 

شما به خاطر داريد كدام كتاب ها را دريافت كرديد؟
فردي: در ذهنم نيس��ت، اما همة آن ها ثبت شده اند و 

دوستان فهرست آن ها را دارند.
سـنگري: پس ش��ما فقط در حوزة ادبيات داس��تاني 
كتاب ها را داوري مي كنيد. نمي خواهيد يا در  انديش��ة 
اي��ن نبوده ايد ك��ه كمي دورت��ر را ه��م ببينيد؟ مثل 
پيوس��تارها يا مقوله هاي نزديك به ادبيات داس��تاني، 

مثاًل زندگي نامه ها؟
فـردي: زندگي نامة داس��تاني داريم؛ ه��ر اثري كه به 
صورت داس��تاني باشد و رنگ و بوي داستاني و ادبيات 

داستاني داشته باشد.
سنگري: پس يادداشت روزانه يا سفرنامه نداريد؟

فردي: خير، ب��ا امكانات ما كه مالحظ��ه مي فرماييد، 
مقدور نبوده است. االن هم با كمبود مواجه هستيم.

سـنگري: من خودم بارها جش��نواره برگ��زار كرده ام. 
مي دانم چه قدر زمان مي خواهد، چه قدر توان مي خواهد 

و چه قدر تومان مي خواهد!
فردي: كارهاي اجرايي را ما انجام مي دهيم و خودمان 
را موظ��ف مي داني��م حق الزحم��ة هم��ه را بپردازيم. 
بعضي دوس��تان جوايزش��ان را نمي گيرند و آن ها را به 
س��تاد جش��نواره تقديم مي كنند. يا داورها گاهي حق 
الزحمه ش��ان را نمي گيرند و افتخاري مش��اركت 

مي كنند.

سال هاي دهة 60 را در 
نظر بگيريد، دورة جنگ و 

درگيري ها بود و ما در مسجد 
برگزاري اين جشنواره را 
طراحي كرديم. فكر هم 

نمي كرديم روزي برسد كه 
واقعاً خبر آن به رسانه ها 
برسد يا وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي بيايد و 

عهده دار تأمين  بخشي از 
مسائل مالي آن شود يا 
جاهاي ديگر كمك كنند.



سـنگري: گروه  ه��اي داوري ت��ان را چگونه تش��كيل 
مي دهيد و اعضاي آن ها را انتخاب مي كنيد.

فردي: گاه هفته ها و ماه ها طول مي كشد تا سليقه هاي 
مختلف را دور هم جمع كنيم. همين دورة گذشته يك 
داور از مش��هد يك داور از شيراز و يك داور از اصفهان 

آورديم.
سـنگري: خيلي زحم��ت دارد. من ب��راي حفظ آثار  
شهرس��تان بسيار سختي كشيدم. چون بايد كتاب ها را 
مي فرستاديم و منتظر مي مانديم تا داوري تمام شود و 

نتايج را اعالم كنند.
فـردي: براي اي��ن ك��ه از يكنواختي خارج ش��ويم و 
داوره��اي ثابت نداش��ته باش��يم، س��عي مي كرديم در 

داوري تنوع داشته باشيم.
سنگري: شروع كارتان از چه زماني است؟

فردي: خيلي زود ش��روع مي كنيم؛ دهة اول فروردين. 
گاهي از تابس��تان شروع مي كنيم؛ يعني وقتي كتاب ها  
تهيه ش��دند و گروه داوري آماده شد ما تا چند ماه كار 
مي كنيم. ما بايد تا 10 اس��فند، سالروز شهادت حبيب، 
نتاي��ج را اعالم كنيم. از تابس��تان ش��روع به بررس��ي 
مي كني��م تا داوران آث��ار را با حوصل��ه بخوانند و نظر 

بدهند. اين از ويژگي هاي جشنوارة حبيب است.
سـنگري: در ح��وزة ادبي��ات داس��تاني ه��م داوري 
دشواري هايي دارد. يكي اين كه بايد كل اثر را بخوانند. 
تا به حال چند بار كتاب سال را هم بنده داوري كرده ام. 
در م��ورد بعضي از كتاب ها، پنج صفحه هم كه بخواني، 
مي تواني حكم كني. مثاًل در مجموعة شعر، سه شعر را 
بخواني، كافي است. اما كتاب داستان را بايد با دقت تا 

آخر بخواني تا بتواني نظر بدهي. 
حال سؤال اين است كه چشم اندازي براي آيندة كار يا 
تح��ول تازه اي داريد؟ چيزي جز اين مس��يري كه االن 

هست.
فـردي: اين نكته اي كه فرموديد در توان حوزه اس��ت و 
در توان شخص نيس��ت. ما بايد براي احياي فعاليت هاي 
فرهنگي مساجد دوباره فكر كنيم و به تصميم گيري ملي 

برسيم. اكنون به »شوراي عالي مساجد« نياز است.
سنگري: براي س��ال 1390، كار و تصميم تازه اي جز 

همين جريان خودتان داريد؟
فردي: هنوز ش��وراي آن تشكيل نش��ده است. همين 
روزها ان شاءاهلل تشكيل مي شود؛ يعني از ارديبهشت. با 

برپايي نمايشگاه كتاب كار ما شروع مي شود.
سـنگري: ان ش��اءاهلل كه موفق و مؤيد باش��يد. كاري 
بس��يار ارزن��ده و خدمتي بس��يار ماندگار اس��ت. قطعاً 
اين حركت جز اين كه خودش يك حركت ارزش��مند 
معنوي و ادبي اس��ت، جريان ساز هم هست و مي تواند 
به ديگر جريان ها نيز خدمت كند. ديگران مي توانند از 
آن سرمشق بگيرند و الگوبرداري كنند. اميدوارم روزي 
شاهد باشيم كه در مساجد ديگر هم همين اتفاق بيفتد.

فردي: خداوند ما را پيش همه رو سفيد كند.
سـنگري: خداوند س��اية ش��ما را باالي چنين جرياني 
بلند و مس��تدام بدارد و ب��ه همة دوس��تانتان اجر دهد. 
بهتري��ن دع��ا اي��ن اس��ت ك��ه خداوند م��ا را با ش��هدا 
محش��ور كند. ان ش��اءاهلل، هم شفاعت ش��هيدان شامل 
 ح��ال ش��ود و ه��م مج��اورت و هم نش��يني با ش��هدا

نصيب گردد.

ما بايد براي احياي 
فعاليت هاي فرهنگي 

مساجد دوباره فكر كنيم 
و به تصميم گيري ملي 

برسيم. اكنون به »شوراي 
عالي مساجد« نياز است.
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سالم زندگی 
یادداشتی درباره قلب 
تپندة ادبیات انقالب

محمد دشتی
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»... شـما آقای خوش بخت و پاکی هسـتید. اتفاقًا من 
هـم بـرای راز و نیاز رفته بودم امام زاده زید. شـما را 
توی حیاط دیدم. مثل همیشـه نگاهم کردید. غیر از 
آن شـما را هیچ جا ندیدم. یادتـان نمی آید؟ خودتان 
بودید. گریه هم کرده بودید. چشـم هایتان قرمز بود. 
من هم گریه کرده بودم. چـه روز خوبی بود، آن روز. 
از خدا خواسـتم به من کمک کند. به شـما  هم کمک 
کند. وقتی دیدم فهمیدم که خدا می خواهد کمک مان 

کند.«
بخشی از نامة سارا مهاجر به اسماعیل صنوبری 

)رمان اسماعیل، صفحة 122(

از پس آن س��ال ها و خاطره ه��ا، امام زاده زيد هم چنان 
هس��ت، اس��ماعيل نفس می كش��د و خدا ب��ه بندگان 
خوبش كمك می كند. امروز چهلمين روزی است كه با 

فاطمه، به امام زاده زيد می آييم.
چهارش��نبه 4 آبان م��اه اس��ت. ب��رای دي��داری كوتاه 
به دس��ت بوس مادر رفته ام. چن��د روزی از اخبار دور 
افتاده ام. به سراغ اينترنت می روم. در اخبار »خبرگزاری 
مهر«، خبری ميخ كوبم می كند: »امیرحسـین فردی 
كه بامداد دوش��نبه 2 آبان ماه بر اثر حمله قلبی راهی 

بیمارستان پیامبران در غرب تهران شده بود...« 
نمی توانم ادامة خبر را بخوانم. بلند می ش��وم دست به 
دي��وار می گيرم و به س��مت راهرو بي��ن اطاق ها كه به 
حياط خانه منتهی می شود،كشيده می شوم. مادر نماز 
ظهرش را می خواند. نماز را س��الم می دهد و می پرسد: 

»چی شده؟ چرا رنگت پريده؟!«
می گويم: »چيزی نيس��ت. يك دفعه سرم گيج 

رفت. التماس دعا!«
با خودم حرف می زنم. اميرحس��ين ف��ردی! اميرخان! 
سكتة قلبی!؟ متأس��فانه صحت دارد. باز برمی گردم و 
ادام��ة خبر را می خوان��م: »... وی برای ادامة معالجات 
پزش��كی به بيمارستان كسری انتقال يافت و بالفاصله 
تحت مراقبت های ويژه قرار گرفت. فردی، روز گذشته 
را در حالی در بیمارسـتان کسـری سپری كرد كه 
دوس��تان زيادی، از جمله نويسندگان ادبيات كودك و 
نوج��وان و جمعی از مديران حوزه هنری به ديدار وی 
آمدند و با نويس��ندة رمان اسـماعیل به خوش وبش 
پرداختن��د. محمـد میرکیانی، محمـد حمزه زاده، 
محمد ناصری، محمد شـجاعی، کیوان امجدیان، 
ناصـر نادری و... در س��اعات عصرگاهی دوش��نبه به 

ديدار وی رفتند.«
الحم��داهلل بچه ها اميرخ��ان را تنها نگذاش��ته اند. فكر 
می كنم اين ها كه دوس��ت اميرخان هس��تند، اين گونه 
هواي��ش را دارن��د، خ��دای خ��وب مهرب��ان، حتم��اً 
اميرحس��ينش را تنها نخواهد گذاشت. خبرهای بعدی 

هم اميدوار كننده و حاكی از اتفاق های خوب اند:
»حاف��ظ فردی افزود: روز گذش��ته حال عمومی پدرم 
خ��وب و مناس��ب ب��ود و حتی ش��ب گذش��ته طبق 
برنامه های يكش��نبه شب كيهان بچه ها، با نويسندگان 
و روزنامه نگاران فوتبال بازی كرد، اما ناگهان نيمه شب 

دچار حمله شد.
وی با اعالم اين كه حال پدرش خوب است و به گفتة 
پزشكان، خطر به كلی برطرف شده است، گفت: 
با اين حال، تش��خيص اين اس��ت كه او بايد 

»اميرحسين فردی كه 
بامداد دوشنبه 2 آبان ماه 
بر اثر حمله قلبی راهی 
بيمارستان پيامبران در 

غرب تهران شده بود...« 
نمی توانم ادامة خبر را 

بخوانم. بلند می شوم دست 
به ديوار می گيرم و به 

سمت راهرو بين اطاق ها 
كه به حياط خانه منتهی 
می شود،كشيده می شوم.



تحت عم��ل جراحي قرار گيرد و ش��ريان های بس��ته 
شده اش باز شوند.«

 روز بعد كن��ار ضريح امام رض��ا)ع( دخيلم. می گويم: 
»رضاجان، هوای اميرخان ما رو داشته باش، كه داری؛ 

همين.« 
متأس��فانه برای دعا كردن و تقاضاهای طوالنی تنبلم. 
روز بعد تهرانم. باز هم خبرها خوب است: »در گفت وگو 
با »مهر« مطرح ش��د: اميرحس��ين فردی فردا زير تيغ 

جراحان می رود/ شوخ طبعی در شب توكل.
اميرحس��ين فردی كه از چهار روز قبل به دليل حمله 
قلبی در بيمارس��تان بس��تری ش��ده، فردا شنبه مورد 

عمل جراحی قرار می گيرد.
اميرحس��ين ف��ردی، نويس��ندة پيشكس��وت و مدير 
مركز آفرينش های ادبی حوزة هنری، ش��امگاه جمعه 
در حالی كه در بخش سي س��ي يو بيمارس��تان كسری 
بستری است، به خبرنگار مهر گفت: تشخيص پزشكان 
اين اس��ت كه آمادگی الزم ب��رای عمل فردا روی قلب 

من، به وجود آمده است.
وی ادامه داد: براساس گفتة پزشكان، فشارخون و توان 
بدنی ام برای انجام عمل مس��اعد اس��ت و من با توكل 
به خدا فردا در اتاق عمل بيمارس��تان كس��ری حاضر 

می شوم.
اين نويس��ندة انق��الب و مدير مس��ئول مجلة كيهان 
بچه ها، در پاس��خ به آرزوی عملی خوب و موفق برای 

وی گفت: »اميدوارم اين عمل، عمل صالحی باشد!«
دعا ودعا و دعا. كار ديگری از دس��ت ما ساخته نيست. 
به ي��اد »اس��ماعيل« می افت��م، صفح��ة 122 كتاب. 

ام��ام زاده زيد! فكری مثل ب��رق از ذهنم عبور می كند. 
چه خوب! البد خيريتی داشته است كه ياد اسماعيل، 

سارا و امام زاده زيد بيفتم. 
فكر خوبی اس��ت. به امام زاده زيد می رويم و چهل روز 
دعا می كنيم. به گذش��ته هايی كه با اميرخان س��پری 

شده است، می انديشم!
به ام��ام زاده زيد می روي��م. چهل روز برای س��المتی 
اميرخان دعا می كنيم. كت��اب می خوانيم. همة اين ها 

هنوز اتفاقاتی است كه در ذهن من می افتد.
كتاب اس��ماعيل را دو سالی بود كه خريده و بارها آن 
را جابه جا كرده بودم. حس خوبی نسبت به اسم كتاب 
داش��تم، ولی نمی ش��د كه بخوانمش. اما آن روز صبح 
پنجشنبه، س��اعت 9 صبح كتاب را ش��روع می كنم و 
ب��رای جبران اين نخواندن، آن را يك نفس می خوانم و 
دقيقاً ساعت 9 ش��ب تمامش می كنم. البته يك نفس 
كه نه! حوالی ظهر يكی از كانال ها به مجری گری آقای 
شـفیع با آقای کفاشـیان مصاحبه می كند. معمايی 
اس��ت. من نمی توانم مصاحبه های آقای كفاش��يان را 
نبينم؛ حتی اگر در حال خواندن اس��ماعيل باش��م! و 
هيچ وقت نتوانسته ام برنامه ای را كه اين بزرگوار در آن 

ايفای نقش می كند، تا پايان ببينم!  
در ميانه ه��ای برنام��ه آقای ش��فيع می گوي��د: »آقای 
دادکان ب��ا برنام��ه تم��اس گرفته ان��د. ايش��ان را كه 
می شناس��يد؟!« آقای كفاش��يان لبخند می زند، مكثی 
می كن��د و می گويد: »بل��ه! زمانی رييس فدراس��يون 

بودند.« 
مخم از اين س��ؤال و جواب س��وت می كشد. نمی دانم 

نمی دانم االن اگر 
عشق فوتبال های رمان 
اسماعيل، علی خالدار و 
بايرام دراز، اين جا بودند 
چه عكس العملی نشان 

می دادند
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االن اگ��ر عش��ق فوتبال ه��ای رمان اس��ماعيل، علی 
خالـدار و بایرام دراز، اين جا بودند چه عكس العملی 
نشان می دادند. خاموش كه نه! برق تلويزيون را از پريز 

قطع می كنم.
روز اول است. می رويم تا چهل روز برای شفای عاجل 
و كام��ل اميرخان دعا كنيم. راه می افتيم و با فاطمه از 
كنار ريل خط آهن تهران � تبريز، به سوی امام زاده زيد 
می رويم. فاطمه كودكی هايش را اين جا س��پری كرده 

است.  به آهستگی قدم می زنيم.
می گوي��د: »يادش بخير! يكی از س��رگرمی های من و 
بچه های محل اين بود كه بعدازظهرها راه می افتاديم، 
می آمدي��م اين جا و عبور قطارها را تماش��ا می كرديم. 
ضمناً ميخ هاي��ی را كه آماده ك��رده بوديم، روی ريل 
می گذاش��تيم تا با عبور قطار از روی آن ها، به ش��كل 

شمشير درآيند.« 
روز اول ت��ا رس��يدن به ام��ام زاده با همي��ن حرف ها 
می گ��ذرد. قرار اس��ت طول راه را ب��ا همين خاطره ها 
بگذراني��م و برای مرد محبوب مان دعا كنيم. من كمی 

كتاب بخوانم و برگرديم. 
نزديكی ه��ای امام زاده، يك هواپيما برای نشس��تن در 
»فرودگاه مهرآب��اد«،  ارتفاع كم می كند. يادش بخير. 
اولين بار، در اين ارتفاع پايين هواپيما را در پش��ت بام 
مس��جد جواداالئمه)ع( دي��دم. از طريق آقای نادری با 
بچه های مسجد جواداالئمه)ع(، محمد ناصری، مرحوم 
رضـا مرادی، اصغر نقـی زاده و گل آن ها، اميرخان 

فردی آشنا ش��دم. در اولين برخورد وقتی حاج 
محمد مرا معرفی كرد، برق نگاه اميرخان در 

چش��مانم نشست و حس��م اين بودكه او همة آدم ها را 
دوس��ت دارد و برايش مهم هس��تند. از ذهنم گذشت 
كه اين مرد يك بار هم در عمرش با خود نگفته اس��ت، 
فالنی را جدی نگيريد! دو س��ه س��الی بود آمده بودم 
ته��ران و از اين ج��ور برخورده��ا نديده بودم. بيش��تر 

برخوردها از نوع تجاری، خريداری و قراردادی بود. 
مدتی، مرتب به جلسات مس��جد جواداالئمه)ع( رفتم 
و با بروبچه های ديگر مثل، حبيب يوسف زاده، عليرضا 
متول��ی، محمدعلی قربان��ی و بعده��ا ابراهيم زاهدی 
مطلق و... آشنا شدم. هيچ وقت از مسجد بی خبر نبودم.

خدايا ش��كرت! اي��ن روزها ب��از هم خبره��ای خوبی 
می ش��نوم: »در گفت وگ��و با مهر عنوان ش��د: آخرين 

وضعيت پزشكی فردی، نويسندة انقالب
پزش��كان بيمارس��تان كس��ری، عمل ب��از روی قلب 
اميرحس��ين فردی، نويس��نده انقالب را بس��يار موفق 

ارزيابی كردند.«
هرچه بيش��تر درگير كارهای اجرايی و اداری می شوم، 
دل��م بيش��تر ب��رای اميرخ��ان تنگ می ش��ود. حدود 
س��ال های 1354 و 1355 در منطق��ه ای ك��ه در آن 
زندگ��ی می كرديم، چندتايی  خان هم وجود داش��ت: 
تیمورخان، حسـن خان و... پدربزرگم، حاج مال كه 
گله دار بود و در منطقه هم مقبوليتی داشت، با چندتا 
از اين خان ها مراوده داش��ت. آن ه��ا وقتی به محل ما 
می آمدند با بچه ها خيلی مهربان بودند. بعد كه انقالب 
ش��د، از خان ها خيلی بد گفته ش��د و من كه از آن ها 
مهربانی ديده بودم، با خودم می گفتم: خدايا چی 
می شد خان ها واقعاً خوب بودند و می شد كه 

نزديكی های امام زاده، 
يك هواپيما برای نشستن 
در »فرودگاه مهرآباد«،  
ارتفاع كم می كند. يادش 

بخير. اولين بار، در اين 

ارتفاع پايين هواپيما 
را در پشت بام مسجد 

جواداالئمه)ع( ديدم



كسی هم خان باشد و هم خوب؟! زمانی كه با اميرخان 
آش��نا ش��دم، از اين بابت خوش حال ش��دم. اميرخان 

فردی، خان خوب و محبوب دل خيلی ها بود.
رفتن و آمدن ها به امام زاده زيد ادامه داش��ت. با خودم 
عهد بس��ته بودم كه تا می توانم بخوانم. رمان خوانی را 
ش��روع كرده بودم. كليدر، آتش بدون دود، سياه چمن، 
آش��يانه در م��ه، و... )و از ش��ما چه پنه��ان »زوربای 
يونانی« كه اگ��ر خادم امام زاده اين يكی را می فهميد، 

كارم زار بود.(
بع��دش هم ضرب��ت متقابل، دا، در كمين گل س��رخ، 

كوچة نقاش ها و...  
  می خوانم و می خوانم و هفته ای دو، سه روز به امام زاده 
زيد می رويم. بعضی روزها هم حاج  خانم )مادر فاطمه( 
با م��ا می آيد كه البته لطف و صف��ای خودش را دارد. 
آخ��ر حاج خان��م هم با ما زندگ��ی می كند و وجودش 

برای ما نعمتی است.
ه��ر روزه پيگير خبرهای مربوط به س��المتی و بهبود 
وضعيت جسمانی اميرخان هستم؛ مرد اميد و لبخند. 
در خبرها آمده اس��ت: »فردی، مربی فوتبال و آموزگار 
داستان نويسی خيلی ها بوده است، اما بيشتر آنان كه او 
را می شناسند، از اين مرد 62 ساله كه باور ندارد پا به 
سن گذاشته، اخالق، ايمان، تعهد، پشتكار، وفاداری و 
از همه مهم تر، اميد به آينده آموخته اند؛ همان نكته اي 
كه امروز در واپسين ساعات بستری بودنش روی تخت 

اتاق 408 بيمارستان كسری از آن سخن گفت.
اميرحس��ين فردی می گويد: زم��ان را و پازل قطعات 
آن را گ��م ك��رده ام. نمی دانم امروز چه روزی اس��ت و 

چند شنبه است. وقتی بيهوش می شدم و هنگامی كه 
به ه��وش می آمدم، از خودم می پرس��يدم: »برای چه 
بيهوش شدم و برای چه به  هوش آمدم؟ يك شبانه روز 
روی مرز باريك مرگ و زندگی قدم زدم تا اين كه دنيا 

را دوباره يافتم؛ با تمام آرزوهايش!«
نتوانس��ته ام خودم را راضی كنم و ب��ه ديدار اميرخان 
ب��روم. منتظرم تا  نذرم��ان را ادا كنيم. بعد هم منتظر 
بمانيم، اميرخان دوباره مثل هميش��ه س��رپا بايستد و 

قلب خيلی ها را شاد كند. 
20 روز از 40 روز قرارمان سپری شده است. ماجراهای 
مس��ير امام زاده و صحن آن هم بيش��تر می ش��ود. در 
مسير با جوانی آشنا شده ايم كه قادر به صحبت نيست. 
خيلی مليح و زيبا می خندد و برای عابران دست تكان 
می دهد. هربار كه اين مس��ير را ط��ی می كنيم، چند 
دقيقه ای مقابلش می ايس��تيم. خواهرش از دور مراقب 
اوس��ت. م��ن و فاطمه با او هم آش��نا می ش��ويم. اين 
روزه��ا برای برادرش چيزی ه��م می خريم. با مهربانی 
می گي��رد و آن را داخل نايل��ون روی پايش می گذارد. 
خواهرش می گوي��د: »از هيچ كس به جز ش��ما چيزی 

قبول نمی كند.« 
جوان بعد از تصادف با موتور قطع نخاع ش��ده اس��ت 
و ق��ادر ب��ه تكلم هم نيس��ت. صاحب ماش��ينی كه با 
او تصادف كرده اس��ت، ب��ا آن كه مقصر نب��وده، همة 
هزينه ه��ای بيمارس��تان را پرداخت كرده اس��ت. االن 
هم ماهانه تمام هزينه های محمد به اضافه خواهر )كه 
مراقب محمد اس��ت( و مادر را كه خانه نش��ين است، 
می پردازد. صاحب ماش��ين وقتی می شنود دستی هم 

كسی هم خان باشد و 
هم خوب؟! زمانی كه با 
اميرخان آشنا شدم، از 

اين بابت خوش حال شدم. 
اميرخان فردی، خان خوب 

و محبوب دل خيلی ها بود
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در نوشتن دارم، قول می گيرد كه اين موضوع رسانه ای 
نشود. 

با گل فروش زيارتگاه هم دوس��ت شده ايم. جوانی 27-
26 س��اله اس��ت و كتاب هم می خوان��د. روزهای اول 
س��المی می گوييم و می گذريم. يك روز جلو می رويم 
و می پرس��م: »ببخش��يد، می توانم بپرس��م چه كتابی 

می خوانيد؟«
كت��اب »راز كاميابی« ديل كارنگی را نش��ان می دهد. 
يادم می آي��د، خواندن اين كتاب در س��ال 1359 در 
رفتنم به جبهه نقش داشت. البته همان سال ها وقتی 
اين موضوع را در منطقة عملياتی »مهران« با مسئول 
فرهنگی محور در ميان گذاشتم، سفارش أكيد كرد كه 
با توجه به نقش مخرب بنياد ديل كارنگی در مس��ائل 
فرهنگ��ی جه��ان!  اين موضوع را ج��ای ديگری بازگو 
نكنم و به ش��دت مرا توجيه كرد؛ به گونه ای كه كتاب 
را سربه نيس��ت ك��ردم. همان كاری كه ب��ا كتاب های 
رجبعلی اعتمادی )ر� اعتمادی(، امير عش��يری، عزيز 
نس��ين و... كه مرا كتاب خوان كرده بودند، انجام داده 

بودم.
حاال هربار كه به امام زاده زيد می آمدم،كارم اين بودكه 
دست روی پنجره های ضريح بگذارم و بگويم: خداجان 

قربانت بروم، اميرخان ما اين جوری گفته:
»فردی در گفت وگو با مهر تأكيد كرد: كارهای زيادی 
روی زمي��ن مانده اس��ت كه بايد برگ��ردم و در مركز 
آفرينش ه��ای حوزة هن��ری انجام ده��م. يكی از اين 

كارها جشنوارة داستان انقالب است.«
حاال خوددانی! 

اتف��اق ديگری كه افتاده اس��ت وآن را مديون امام زاده 
زيد، س��فارش های حاج محمد و انفاس پاك اميرخان 
هس��تم، تكان��دن خ��اك فراموش��ی از دفترچه ه��ای 
خاطرات جبهه، غبارروبی عكس های منطقه و سرزدن 
و زنگ زدن به دوس��تان دوران جنگ است. خاطراتم از 
كردستان را در قالب خاطره ای با عنوان »ازگردنة خان 
تا درة ش��يلر« نوش��ته ام و ايده وتم اصلی صد خاطرة 
ديگر را هم روی كاغذهای الكترونی لپ تابم، كشانده ام.

طرح اولية كتاب 97 شهيد شهرم )بجستان در استان 
خراسان رضوی( را با عنوان از »كوير تا بهشت« آماده 
كرده ام. حداقل با 50 نفر از آن ها، هم كالسی، هم سنگر 
و يا هم نشين بوده ام و بايد برای نوشتن داستان مابقی 

شهيدان به خانواده و هم رزمان آن ها سری بزنم. 
حس می كن��م دوران دفاع مقدس آن ق��در غنی بوده 
اس��ت كه حاال و پس از فرونشس��تن گردوغبار ناشی 
از احساسات و حماس��ه آفرينی های آن دوران، كسانی 
كه توفيق حضور در آن صحنه ها را داش��ته اند، نسبت 
به كس��انی كه جان ش��ان را فداكردند ت��ا آن ها )ما و 
ديگ��ران( بمانند، بايد به هر ش��كل ممكن ادای دين 
كنند و با توس��ل به ارواح پاك كس��انی كه در بهترين 
دوران زندگی خود، در آتش خش��م دشمن سوختند، 
قطعه قطعه شدند، در آب های كارون غرق شدند، خون 
پاكشان دش��ت های تفتيدة »فكه« را آبياری كرد، در 
مثلثی های جهنمی گرفتار ش��دند يا در كردستان تير 
»قناس��ه« بر پيشانی شان نشس��ت و به خون سجده 
كردن��د، داس��تان مردانگی بنويس��ند، ت��ا فارغ 
خياالنی ك��ه آن روزها در پارك جمش��يدية 

وقتی بيهوش می شدم 
و هنگامی كه به هوش 

می آمدم، از خودم 
می پرسيدم: »برای چه 

بيهوش شدم و برای چه به  
هوش آمدم؟ يك شبانه روز 

روی مرز باريك مرگ و 
زندگی قدم زدم تا اين كه 

دنيا را دوباره يافتم؛ با تمام 
آرزوهايش!«



تهران س��نگر گرفته بودند، سينه سپر نكنند و طلبكار 
نباش��ند كه چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ را متوقف 

نكرديد. 
انصاف داش��ته باش��ند و بدانند ك��ه بچه ها در خروش 
رودكارون با جراحاتی كوچك به عمق برگش��ت ناپذير 
»كرخه« غوص می كردند ت��ا نكند با اندك نالة آن ها، 
عمليات ل��و برود. تا بدانند »مي��دان ولی عصر« تهران 

جای سينه چاك كردن نيست.
 بايد در عمق جنگل های »امغر« عقرب بگزدش��ان و با 
پای كبود از سه رديف موانع جهنمی دشمن بگذرند و 
تازه با آتش تيربار بعثی های مست كه عربده می كشند 
و به فارس��ی  به خمینی)ره( فحش می دهند، روبه رو 
ش��وند و يك هفته هم نخوابيده باش��ند و تازه فرمانده 
خط بگوي��د: »عزي��زان، به ج��ان زهـرا)س( نيروی 
جای گزين ن��دارم!« آن جا جای بحث درب��ارة ادامه يا 
پايان جنگی است كه جان می ستاند و پس نمی نشيند!

قص��د كردم كه اگ��ر عمر و توفيقی باش��د، غفلت 30 
س��اله ام را جب��ران كن��م و از دوس��تانم در آن دوران 
بنويس��م و چه خوش حالم كه فردی ها و جشنواره های 
حبيب هس��تند كه س��بب ش��وند بوی عطر شهادت 

هم چنان در فضا بماند. 
س��ی امين روز ادای نذر هم س��پری می ش��ود. جوانی 
افغانی كه ب��ه قول خودش از ايرانی ها همس��ر گزيده 

است، جلوي امام زاده شكالت پخش می كند. 
نمازم را س��الم می دهم. می بينم كنارم نشس��ته است. 
دس��تش را جل��و م��ی آورد. قبول باش��دی می گويد و 

می خواهد برود. می گويم ببخش��يد، كس��ی از بستگان 
ش��ما اين جا مدفون اس��ت؟ می گويد نه، چه طور مگر؟ 
از خي��رات و پخش ش��كالت، حرف ب��ه ميان می آورم 
و دو س��اعتی با هم گپ می زني��م. روزهای بعد كتاب 
»جانستان، كابلس��تان« اثر رضا امیرخانی را برايش 
می آورم و او بعد از چند روز كه كتاب را به قول خودش 
براي��م باز پ��س می گرداند، می گويد: »ب��ه اندازة همه 
گپ وگفت های كتاب مرا گرياندی و ش��اد و پش��يمان 
كردی. ش��اد برای ای كه افغانستان وضعش بهتر شده. 
پش��يمان برای ای كه افغانس��تان هنوز هم غمگينه!« 
می گويم: »ممنون از لطف شما. ولی هر كاری كه شده 
و هر اثری كه در وجود ش��ما  بر جای مانده، هنر رضا 

اميرخانی است، نه كارمن.«
چندی بعد كتاب »گريز با چادر« را برايش مي آورم كه 
خاطرات يك دختر آلمانی برای فرار از آلمان )در زمان 
جدايی دوآلمان( اس��ت و ازطريق  رفتن به پاكستان و 
ب��ه كمك مجاهدان افغانی صورت می گيرد. بيش��تر با 
هم دوس��ت می ش��ويم و قرار می گذاريم دفعة بعد كه 
ب��رای ديدن م��ادرش به »غندوز« م��ی رود، مرا هم با 

خودش ببرد. 
ام��ا، خواندن رمان »اس��ماعيل« ه��م از حكايت های 
ش��يرين اين دوره است. قباًل اشاره كردم كه اسماعيل 
را دو س��الی با خودم اين طرف و آن طرف كش��اندم تا 
باالخره يك روز پنج ش��نبة زمس��تانی كه هوای تهران 
مثل ش��مال شده بود، آن را در عرض 12 ساعت تقريباً 
پيوس��ته خوان��دم. خواندن رم��ان برايم مث��ل رالی با 

قصد كردم كه اگر عمر و 
توفيقی باشد، غفلت 30 
ساله ام را جبران كنم و 
از دوستانم در آن دوران 
بنويسم و چه خوش حالم 

كه فردی ها و جشنواره های 
حبيب هستند كه سبب 

شوند بوی عطر شهادت 
هم چنان در فضا بماند.
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اتومبي��ل آخرين مدل در يك جنگل سرس��بز بود. به 
همان دليل ناش��ناخته ای كه دو س��ال مرا از خواندن 
رم��ان باز داش��ته بود، خواندن داس��تان اس��ماعيل با 
كندی آغاز ش��د. اما از صفحات دوم و س��وم پشيمانی 

من از دير خواندن آن شروع شد:
� پس��ر ت��و كه ب��ا آن هم��ه مهربانی و س��فارش های 
اميرخ��ان به همة دوروبری ها دس��ت ب��ه قلم نبردی، 

الاقل به احترام اسم اميرخان كتابش را می خواندی! 
تب وتاب های جنگل سرس��بز و رالی دوست داش��تنی 
همين طور ادامه داش��ت. اميرخان با نشستن در جای 
يك نويسندة متبحر و آشنا به فضای ادبيات داستانی، 

با مهارت خواننده را جلو می برد.
 بعضی جاها هم حس می كردم، امير ادبيات داستانی، 
با تواضع حتی، مس��ئوليت نقشه خوانی مسير را هم در 
كنار يك رانندة ناشی مثل من برعهده دارد. البته من 
اين را دوست نداشتم. اسماعيل برای خواندن و حركت 
در انبوه��ی از ماجراهای دوست داش��تنی خيلی خوب 

بود، ولی از جايگاه رفيع نويسنده اش پايين تر بود. 
ح��اال من  هم كه حتی بلد نيس��تم پنج صفحه مطلب 

بنويسم، پررو شده ام.
 دلي��ل آن هم اي��ن بودكه در همان مراس��م رونمايی 
از اس��ماعيل ،اميرخان گفته بود: »ت��ا زمانی كه اثر را 
چاپ نكرده ام، مال خودم اس��ت، ولی وقتی چاپ شد 
و به جامعه عرضه ش��د، معنايش اين است كه ديگران 
را دع��وت به اظهار نظر كرده ام. كس��ی كه اثر مرا نقد 

می كند، س��پاس گزارش می ش��وم؛ ول��و اين كه 

مطالبی بنويس��د و نظراتی ارائه كند كه من موافق آن 
نباشم.«

البته االن فق��ط می توانم بگويم واقعاً از خواندن كتاب 
لذت بردم، اما اگر عمری باشد وتوفيقی، حرف هايم را 

مستدل و با ذكر مصاديق عرض خواهم كرد.
 چ��ون می دانم كه اظهارنظر در اين عرصه، آن هم در 
م��ورد قلم توانای فردی مانند اميرخان، ش��وخی بردار 
نيس��ت. فقط خدا كند اين دردی كه در پی نوش��تن 
طوالن��ی به س��راغم می آيد و ي��ادگار تركش كوچكی 
است كه در شرط بندی برای آوردن چتر منور نصيبم 
شد، بگذارد و برود تا بتوانم به اين قول هايم عمل كنم.

امروز كه روز چهلم ادای نذر اس��ت، تصميم می گيرم 
اي��ن ماجرای خوش و پربرك��ت را برای  امير خان كه 
ب��ا عنايت خداون��د و دعاهای خير خيل ش��اگردانش 
الحمداهلل سالمتی خود را بازيافته است، بنويسم. البته 
اگر كس ديگری صميمانه اي��ن كار را برای من انجام 

می داد، خوش حالم می كرد.
اميرخان، نمی دانم از خواندن اين نوش��ته چه حس��ی 
خواهيد داش��ت. اطمينان دارم گمان نخواهيد كرد كه 
می خواس��ته ام بگويم برای سالمتی شما چله گرفته ام! 
چ��ون مطمئنم، كه هزاران دوس��ت و ش��اگرد فردی، 
بدون گفتن و تظاهر، اين كار و بس��يار بيش از اين را، 
انجام داده اند و خودش��ان می دانند و خدای خودشان. 
خوش حالم كه مرد متبس��م وادی هنر و ادبيات و ادب 

دوباره در ميان ماست!
دي 1390

اگر عمری باشد وتوفيقی، 
حرف هايم را مستدل و با 

ذكر مصاديق عرض خواهم 
كرد. چون می دانم كه 

اظهارنظر در اين عرصه، 
آن هم در مورد قلم توانای 

فردی مانند اميرخان، 
شوخی بردار نيست
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نقد کتاب
سـنت هر ساله سـالنامة حبیب، معرفی و نقد آثاری اسـت که در دورة قبل، جوایز جشنوارة کتاب 
حبیب را از آن خود کرده اند. در این بخش یادداشت هایی بر کتاب های برنده جشنواره دهم را مرور 

می کنیم. الزم به ذکر است که؛
نقد کتاب عروس بید تا لحظة انتشـار به دسـت ما نرسـید. بدین وسـیله از آقای یوسـف علیخانی 

نویسندة این کتاب پوزش می طلبیم.
ضمنًا، دیدگاه های مطرح شده در این یادداشت ها نظر نویسندگان آن ها است.



دشت بان 
بدون آب

نگاهي به
 کتاب دشت بان
 نوشتة احمد دهقان

خسرو باباخاني
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»... ش��روع كرد به كوبيدن مغزهاي بادام. انجيرهاي تر را هم 
له كرد. آرد مغز بادام را با انجيرهاي له شده قاطي كرد و يك 
ساعت ورز داد. بعدش آن ها را تكه تكه به شكل هاي خوشگل 
درآورد و روي اجاق پخت. مادر برايمان كلوچه درست كرده 

بود« )ص82(.
»... شروع كرد به كوبيدن دانه هاي بلوط. آن قدر كوبيد و كوبيد 
تا آرد ش��دند. چند مش��ت آب بهشان زد و پنجه زد و ماالند 
و ورز داد... بع��د پاره ه��اي خمير را كه هر كدام به اندازة يك 
مش��ت بودند، يكي يكي روي دست پهن كرد و خواباند روي 
س��نگ روبي. عطر نان بلوط همه جا پيچيده بود« )ص100 و 

.)101
طرز درست كردن مرهم توسط مادر براي زخم هاي پدر هم 

در صفحه هاي 94 تا 96 كتاب آمده است.
اين نمونه ها نشان مي دهد كه آقاي دهقان، عالوه بر مهارت، 
توانايي و استعداد درخشان نويسندگي، تجربيات نابي هم از 
زندگي دارد. براي كسب چنين تجربياتي بايد عميق زندگي 
كرد. بايد اهل سفر و خطر و طالب تجربيات نو بود. تا شاهد 
پخت نان از بلوط وحشي نباشي، نمي توانی چنان بنويسي كه 

خواننده بخواند و بياموزد و حسش كند.
آقاي دهقان خوب و عميق زندگي كرده اس��ت. لحظه لحظه 
زندگي را چونان اس��فنج به درون مكيده است. درونش را از 
لحظات ناب زندگي انباش��ته اس��ت. هنگامي كه مي نويسد، 
اين تجربيات، حس ه��ا و دانايي ها، چونان جويبارهايي زالل 
و شفاف بر دل كاغذ جاري مي شود و دل و جان خواننده اش 

را آبياري مي كند.
تش��بيهات دل نش��ين در طول رمان كم نيست. راوي 

نوجواني است روستايي به نام ناصر. طبيعي است 

كه ناصر براي تش��بيه، از اشيا، گياهان و حيوانات دوروبرش 
اس��تفاده كند. او نه ش��اعر اس��ت نه نويس��نده،  تحصيالت 

دانشگاهي هم ندارد. پس مي گويد: 
»... با چهره اي سوخته و بگويي نگويي مثل انجيرهاي ته باغ، 

سياه« )ص22(.
»بابا كفش هايش را كند و دو طرف تنة سفيد درخت انجير را 
كه مثل دست هاي معلم شهري پارسالمان سفيد بود، گرفت... 
دس��ت هاي بابا عينهو تنة درخت بادام كوهي بود؛ س��ياه و 

زمخت و ترك خورده« )ص23(.
»چشم هايش به رنگ بابا يادگار ]نام كوهي است نزديك شهر 
قصر شيرين[ در آخر تابستان بود: قهوه اي سوخته« )ص27(.

»تا آلوچه آلوچه اشك بريزد« )ص91(.
»رنگش عينهو شاتوت سياه شده بود« )ص211(.

اي��ن نمونه ه��ا خوش ذوقي و هنرمندي نويس��نده را گواهي 
مي دهند. از ديگر ويژگي هاي برجس��تة اثر، بخشيدن صفات 
انساني به عناصر طبيعي مانند خورشيد، باد، حيوانات، تپه ها 
و... اس��ت. اس��تفاده از چنين تكنيكي به داستان روح زنده و 

پرتحركي داده است. براي نمونه: 
»كلمة كچل تپه ها« )ص139(.

»درختان افليج بلوط« )ص137(.
»خورشيد هنوز درست و حس��ابي چشم هايش را باز نكرده 

است« )ص131(.
»كم كم خورشيد جان گرفت« )ص131(.

»باد س��رگردان توي خرابه ول مي گشت و سوت مي كشيد« 
)ص141(.

»ابر سياهي در آن دورها نعرة بلندي زد« )ص 147(.
»ب��اد نرم و س��رد و آوازه خ��وان، از مي��ان تپه ها 

آقاي دهقان خوب و 
عميق زندگي كرده است. 

لحظه لحظه زندگي را چونان 
اسفنج به درون مكيده 

است. درونش را از لحظات 
ناب زندگي انباشته است. 

هنگامي كه مي نويسد، 
اين تجربيات، حس ها و 

دانايي ها، چونان جويبارهايي 
زالل و شفاف بر دل كاغذ 
جاري مي شود و دل و جان 
خواننده اش را آبياري مي كند.



مي گذشت« )ص160(.
موضوع عش��ق در اين رمان هم نامكرر و بس خواندني است. 
عشق هاي به تصوير كشيده در داستان، چنان لطيف، انساني 
و پاك هستند كه بعيد است حاال حاالها از ذهن خواننده اش 
پاك شوند. داستان با عشق شريف و عميق پدر و مادر راوي 
آغاز مي ش��ود. ناصر، راوي داستان، با سادگي و صداقت و به 
ش��كلي غيرمستقيم اما بس��يار تأثيرگذار،  عشق ميان پدر و 

مادرش را چنين روايت مي كند: 
»مادر انگاري خيلي جوان تر از بابا بود. گاهي كه تنها بوديم و 
سر صحبت باز مي شد، مي گفت كار توي دشت و گرما و سرما، 

بابات را اين طوري شكسته كرده« )ص26(.
»بابا نمي دانم چرا، هي زيرچشمي به مادر نگاه مي كرد. دائم 
نگرانش بود. هرجا س��نگي، چيزي س��رراه بود، آن  قدر نگاه 
مي كرد تا آن را رد كند. بعد كه خيالش راحت مي شد، راهش 

را مي كشيد و مي رفت تا به سنگ بعدي برسيم« )ص28(.
»مادر پشتش را داد به تخته سنگ و با يك دنيا غصه، آن قدر 
نگاه كرد تا بابا در پيچ تپه گم شد. وقتي سربرگرداندم، ديدم 

كه با يك دست، خيسی صورتش را پاك كرد« )ص70(.
پدربزرگ ناصر هم عاش��ق اس��ت. او ك��ه در عنفوان جواني 
همس��رش را بر اثر تعصبات كور قبيله اي از دست داده است، 
چونان خسرو، با داغ عشق بر سينه و حسرت بر دل، در عشق 

شيرينش مي سوزد و مي نالد.
ناصر نوجوان در آن هنگامة جنگ و ويراني و آوارگي، فرصت 
كوتاهي مي يابد تا جرعه اي از شراب عشق بنوشد. اگرچه اين 
عشق هنوز جوانه نزده، پژمرده مي شود و مي ميرد و تنها ياد و 
خاطره اي پرحسرت برجان ناصر مي نشاند. گويي ناصر حتي از 

پدربزرگش هم ناكام تر است.

نويسنده در اين رمان اصاًل 
كم فروشي نكرده است. 
انصافاً در نهايت ايجاز 
و فشردگي و پُرنوشته 

است. اگر مي خواست كمي 
آب به دل اثر ببندد و از 
صحنه هاي فرعي ـ ولو 
جذاب ـ استفاده كند، به 

يقين رمان »دشتبان« چند 
جلدي مي شد و هيچ كس 
هيچ ايرادي نمي گرفت؛ 

كاري كه چند سالي است 
رواج پيدا كرده و رمان هاي 

قطور و چند جلدي ُمد 
شد ه اند

ناصر و زري در شرايطي سخت و پرهراس هم را مي يابند. در 
آن فرصت اندك، چيزي به رنگ س��بز و گرم و به ش��يريني 
عس��ل ميانش��ان جوانه مي زند. اما جنگ بي رحم ت��ر از اين 
حرف هاست. زري ناخودآگاه و پيشاپيش فاجعة در راه را خبر 
مي دهد. گروهي از بچه ها همراه ناصر و زري براي جمع كردن 
بلوط به ميان تپه ها مي روند. پس از اتمام كار، در سينه كش 
آفتاب دور هم مي نشينند تا كمي بياسايند و گپي بزنند. در 
اوج بگ��و و بخند بچه ها، ناگهان وضع تغيي��ر مي كند. اجازه 

بدهيد ناصر روايت كند: 
]زري[ ج��وري غمبار همه را نگاه ك��رد و بعد گفت: »آدم ها 
خيلي خيلي خوش حال هس��تند، سرنوشت يك جايي همان 

نزديكي ها قايم شده تا چيز خوشگلي را ازشان بگيره.« 
گفتة زري درست از آب درمي آيد. سرنوشت كه نزديك بچه ها 
پش��ت يكي از درختان افليج بلوط قايم شده بود، فقط چند 
ساعت بعد، خوشگل ترين چيز را از بچه ها مي گيرد. چه چيزي 

خوشگل تر از زري؟!
مطلبي كه مي خواستم اول بگويم و ماند براي آخر، اين كه 
نويسنده در اين رمان اصاًل كم فروشي نكرده است. انصافاً در 
نهايت ايجاز و فش��ردگي و پُرنوشته است. اگر مي خواست 
كمي آب به دل اثر ببندد و از صحنه هاي فرعي � ولو جذاب 
� اس��تفاده كند، ب��ه يقين رمان »دش��تبان« چند جلدي 
مي ش��د و هيچ كس هيچ ايرادي نمي گرفت؛ كاري كه چند 
سالي است رواج پيدا كرده و رمان هاي قطور و چند جلدي 
ُمد شد ه اند. رمان هايي كه اگر دوسومش را هم نخواني، چيز 
زيادي از دست نمي دهي! حال چه داريم تا به اين   نويسنده 
خوش انصاف بگوييم؟من به ايشان دست مريزاد مي گويم و به 

احترامشان مي ايستم و كاله از سر برمي گيرم.





محمله  ادبي به 
انقالب شاه و مردم

نگاهي به
تاالر پذیرایي پایتخت 
نوشتة محمدعلي گودیني

ابراهیم زاهدي مطلق
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»تاالر پذيرايي پايتخت« با اتفاقات قبل از خرداد 1342 
شروع مي شود و با اصالحات ارضي كه شاه آن را »انقالب 
سفيد شاه و مردم« ناميده بوده، ادامه مي يابد. اين رمان 
سعي دارد وضعيت روستاها را قبل از اين اتفاقات بررسي 
و مناس��بات روستاييان را تحليل كند. اگرچه رمان تاالر 
پذيرايي پايتخت به عمق برنامه هاي شاه نفوذ نمي كند، 
اما نگاهي در س��طح به ش��رايط كش��ور دارد و تحليلي 
اجتماعي از اوضاع روس��تاها در سال 1342 و سال هاي 

پس از آن به دست مي دهد.
اين رمان، اوضاع كشور را در يكي از روستاهاي چهارمحال 
تعريف مي كند. خانواده اي علي رغم درگيري هاي، قومي 
با محبت هاي روستايي ش��ان در كن��ار هم زندگي خوبي 
دارن��د؛ اگرچه فقر هم به همراه ژاندارم هاي منطقه، ظلم 

مضاعفي را به اهالي تحميل مي كند.
زیراندازي روستایي براي رمان                    

ت��االر پذيراي��ي پايتخت را اگ��ر جزو ادبيات روس��تايي 
به حس��اب آوري��م، چن��دان ب��ي راه نرفته ايم، ام��ا اين 
اصط��الح به طور كامل نامي مناس��ب ب��راي رمان تاالر 
پذيرايي پايتخت نيس��ت. در برخي نوش��ته ها، منتقدان 
 و كارشناس��ان محمدعل��ي گودين��ي را يك نويس��ندة 
روس��تايي نويس دانس��ته اند. اين حرف چن��دان بي پايه 
نيست. اما كتاب حاضر چنين مختصاتي را القا نمي كند. 
همان طور كه گفته شد، اگرچه وقايع كتاب از روستا شروع 
مي ش��ود، اما درون ماية آن بررسي و شناخت مشكالت 

عميق روس��تايي نيس��ت. در اين اث��ر، مخاطب با 
روس��تاييان، نح��وة زندگي آن ها و مناس��بات 

فئودالي، پيامدهاي اصالحات ارضي شاه، و خيلي مسائل 
درگيركنندة روس��تاييان و رژيم ش��اه آشنا مي شود، اما 
هم��ة اين ها را نمي خواند كه ب��ه راه هايي براي حل اين 
مش��كالت برس��د، يا در نهايت بداند چه بر سر مشكل و 
مردم مي آيد. تاالر پذيرايي پايتخت، مكان روس��تا را به 
عنوان زيراندازي براي ش��رح قصه اش انتخاب كرده تا به 
اصل مطلب كه اصالحات ارضي اس��ت، برسد. نويسنده 
همة اين ه��ا را مي گويد كه س��رانجام نتيجه بگيرد: »به 
نام انقالب س��فيد يا اصالحات ارضي، روس��تاهاي كشور 
ويران و روستاييان آوارة شهرهاي دور و نزديك و عمدتاً 

پايتخت كشور شدند.«
»پايتخت« واژه اي اس��ت كه در اي��ن رمان بايد جدي تر 
گرفته ش��ود؛ عميق تر از يك نام براي تهران؛ همان طور 
كه نويس��نده در بس��ياري از صفحات كتاب به سادگي 
مي توانس��ته است نام »تهران« را بياورد، اما با حساسيت 
تمام، عبارت »پايتخت مملكت« را به زبان مي آورد: »ئي 
روزگار ديگه مالك چي، خر و خورجين چي، كش��ك چي، 
جاروچي، عم��و؟... صدايمان از همي آبادي، روزي س��ه 
فرس��خ هم كه رفته باش��د، تا حاال توي خ��ود پايتخت 
مملكت بايد رسيده باشد به گوش شخص شاه و نخست 
وزيرمملكت... يك س��ال پس از تقسيم اراضي، خيلي از 
بيروني ها صاحب زمين شده بودند. عده اي زمين رعيت ها 
را اجاره مي گرفتند. بيروني ها خودشان يك پا رعيت شده 
بودند... پاييز به نيمه رس��يده بود. در تمام صحرا و توي 
خرمن جا، هيچ حاصلي باقي نمانده بود. ابر خاكس��تري 
جلوي خورش��يد را پوش��انده بود. آس��مان رنگ 
زمس��تان زودرس به خود گرفته بود. باد سرد، 

تاالر پذيرايي پايتخت، مكان 
روستا را به عنوان زيراندازي 
براي شرح قصه اش انتخاب 
كرده تا به اصل مطلب كه 
اصالحات ارضي است، 

برسد. نويسنده همة اين ها را 
مي گويد كه سرانجام نتيجه 
بگيرد: »به نام انقالب سفيد 

يا اصالحات ارضي، روستاهاي 
كشور ويران و روستاييان 

آوارة شهرهاي دور و نزديك و 
عمدتاً پايتخت كشور شدند.«



تند و سوزدار شده بود...« )صفحه هاي 68 و 69(
نويسنده در همان ابتداي كار نامي از امام خميني مي برد 
و قص��ه اش را با يادي از رهبر انقالب آذين مي بندد تا به 
مخاطب بگويد كه چه مس��يري را باي��د طي كار دنبال 
كند. همين طور حضورقداره بندهاي رژيم را القا مي كند. 
در اين مس��ير، زباني كه نويس��نده انتخاب كرده، زباني 
ساده، روستايي و البته با لهجه اي است كه در چهارمحال 
به آن صحبت مي ش��ود. در اين كار، محمدعلي گوديني 
برخالف بس��ياري از نويس��ندگان كه واردشدن لهجه به 
اثرشان مخل فهم روايت مي شود، توانسته است، مخاطب 
را ب��ه فضاي كارش نزديك كن��د: »اميرخان اين پا آن پا 
شد. آقامشي آهسته تر گفت: آخر قربان جد آقاي خميني 
بروم، توي اين محال باغ ده، چهار نفر هم بخواهند نطق 
بكش��ند، با اين امنيه هاي هار شكم پرس��ت، فقط جان و 

مالشان فنا شده آميرخان« )ص74(.
اسم ها در تاالر پذيرايي پايتخت از جنس روستايي هستند. 
آقامش��ي، برات علي، عشقعلي، قادرموسي، چراغعلي و... 
اس��م هايي هستند كه مخاطب را به اثر نزديك مي كنند. 
رمان گوديني به شدت شبيه خود نويسنده است. اين هم 
يك نش��انة خوب و موفق براي گوديني به شمار مي رود. 
زندگ��ي در روس��تا به س��ختي ادامه مي يابد. نويس��نده 
مي خواهد بگويد كه انقالب س��فيد، باعث اين سختي ها 
ش��ده است، اين سختي ها در پي خود بي كاري در روستا 
را موجب ش��ده و بي كاري هم سبب هجرت يا به عبارت 
بهتر، باعث هجوم روستاييان به شهرها و به طور اخص به 

پايتخت مملكت شده است.
ش��خصيت اصل��ي در اين رم��ان همان غالمعلي، پس��ر 

آقامشي است كه ناچار به تهران مي آيد تا كاري پيدا كند. 
اما در تهران هم كاري اصيل و مولد در انتظار روستاييان 
مهاجر نيس��ت. نويس��نده در يك رمان خطي، س��اده و 
كالس��يك اين موضوع را روايت مي كند. او به س��ادگي 
مي گويد كه روس��تاييان پس از س��ال 1342 به شهرها 
آمدن��د، و غالمعلي هم مثل بقيه. اما در اين مهاجرت نه 
تنها شغل سطح پايين و كاذب نصيب روستاييان مي شد، 
بلكه هويت خود را هم از دس��ت مي دادند. اين وادادگي 
هويتي باعث مي ش��د كه از اصالت خ��ود هم دور بمانند 
و به موجودي حقير تبديل ش��وند ك��ه تن به هر خفتي 
مي دهد: »برات علي تندي انگشت گذاشت نوك دماغش: 
هي��س... هيس... داش غالم، م��ن اين جا توي محل آبرو 
دارم. برات علي كدام خري اس��ت؟ يا بگو پسرعمو، يا اين 
كه بگو علي آقا. مگر نگفته بودم اين جا به من مي گويند 
علي جغجغه؟ خيالت نباش��د، تو ه��م با يد كم كم عادت 
كني. بايستي اسم تو را هم بگذارم شاغالم يا غالم فرفره 

يا يك اسم با ابهتي« )ص100(.
در اين رمان، نويسنده با شرح كامل مناسبات الله زاري، 
ب��ه عاليق روس��تاييان مهاجر به تهران مي پ��ردازد و به 
درستي از عشق سينماها ياد مي كند. از تقي ظهوري، آذر 
ش��يوا، و از هنرپيشه هاي دهة 1340 و سه بازيگر ممتاز 
آن دوران كه تقريباً به س��بك تقليدي از سينماي غرب، 
يك گروه هنري را تشكيل داده  بودند، ياد مي كند: گرشا، 
متوسالني، س��پهرنيا. از اين س��ه، اولي و آخري در قيد 
حيات نيستند و فقط محمد متوسالني هنوز در سن 72 
سالگي در حال كار و توليد و تهيه فيلم در سينماي ايران 
اس��ت.  نويسنده پس از آن كه خانواده ها و شخصيت هاي 

در اين كار، محمدعلي 
گوديني برخالف بسياري از 
نويسندگان كه واردشدن 

لهجه به اثرشان مخل فهم 
روايت مي شود، توانسته 

است، مخاطب را به فضاي 
كارش نزديك كند
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در به درش را يكي پس از ديگري به تهران مي كش��اند، 
آن ه��ا را رها نمي كن��د؛ همان طور كه ياد روس��تا و ياد 
زندگي بي غل وغش كنار زن و همس��ر، آن ش��خصيت ها 
را رها نمي كند. چرا كه بسياري از روستاييان مهاجر، به 
تنهايي مهاجرت مي كردند و در تهران يا هر شهر ديگري، 
در گوشه و كنار گاراژها يا باقي ماندة كاروان سراها منزل 
مي گزيدند. بسياري از ايشان هم وارد كار معدن مي شدند 
و در همان محل جاي خواب رايگان به دست مي آوردند، 
اما زندگي كنار زن و خانواده خود را از دس��ت مي دادند. 
در نقل اين وقايع، گوديني موفق اس��ت: »نيمه هاي شب 
از صدايي بيدار ش��دم. شيرمراد آهسته آهسته اسم زنش 
را مي برد؛ اس��م تك تك بچه هاي��ش را زير لب مي آورد و 
مانند آدم هاي ننه مرده مي ناليد و آوازه مي گرداند. از سر 

دلتنگي هق هق اشك مي ريخت« )ص 143(.
غلبة گزارش بر داستان                       

گوديني در نگارش كار موفق اس��ت، اما اين توفيق را نه 
در كار داستان سرايي، بلكه در كار گزارش نشان مي دهد. 
تاالر پذيرايي پايتخت بيش از آن كه يك داستان س��رايي 
باش��د، يك گزارش از وقايع پس از انقالب س��فيد شاه و 
مردم و اصالحات ارضي س��ال 1341 است. در اين كار، 
گ��زارش بر روايت غلبه دارد. بس��ياري از اتفاقات در اين 
رمان مي توانست نباش��د، يا جور ديگري اتفاق بيفتد، يا 
در مكان ديگري رخ دهد. نويسنده نتوانسته است حدود 
قصه اش را حفظ كند. دامنة داس��تان، بسيار بازتر از آن 

است كه ضرورت دارد. اين از ضعف هاي داستان به 
شمار مي رود كه خواننده مي تواند هر جاي كار 

را ك��ه مي خواهد نخواند و در عي��ن حال، تمام ذهنيات 
نويسنده را دريافت كند. رمان تاالر پذيرايي پايتخت در 
فصل سوم، در همان ابتداي فصل عبارتي را مي آورد كه 
اگ��ر آن ها را دركنار عبارت ديگري از رمان كه در صفحة 
159 آمده ان��د، بگذاريم، كل كار را درك كرده ايم و تمام 
نظر نويسنده منتقل شده است. »از روزي كه پا گذاشته 
بودم پايتخت، سه سال طول كشيده بود. كار توي گاراژ 
تلمبة آبي زياد طول نكش��يد. اول از طرف شهرداري سر 
هر كوچه اي ش��ير فش��اري گذاش��تند. با نصب هر شير 
فشاري آب، تعداد مش��تري ها كم تر مي شد و قاسم خان 

هر روز عصباني تر و بهانه گيرتر. 
ش��يرمراد نگران و تندخو ش��ده بود كه ديگر كسي آب 
گاري نمي خريد ...  شيرمراد مي گفت، ما رعيت جماعت، 
درست اس��ت كه با ترك وطن، بالنسبت، مثل خر لنگ 
توي گل پايتخت مملكت گير افتاديم... بعضي ها تلخند 
زدند و چند نفر س��ر تكان دادند. به قولي از آن جا رانده 
و از اين ج��ا مان��ده هس��تيم.«گوديني در اواخر رمان به 
»سازمان مجاهدين خلق« و ساير گروه هاي چريكي كه 
پديد آمدند، اش��اره مي كند و پنبة همه ش��ان را مي زند. 
به زعم او اين گرو ه ها ائتالفي از كمونيست ها و به اصطالح 
مس��لمان ها هس��تند كه: »حاال يك عده كمونيس��ت و 
يك عده جوان هاي مس��لمان به خاط��ر اطاعت نكردن از 
مرجعيت و كم اطالعي از مس��ائل شرعي و ديني و البته 
از سر جهالت، اسالم و كمونيست را با هم قاطي كرده اند 
و اس��م فريبنده اي هم روي گروه خودشان گذاشته اند. 
خودشان چماقي ش��ده اند عليه اسالم. رژيم ظالم 
هم اسم آن ها را گذاشته خرابكار...« )ص 236(.

نويسنده نتوانسته است 
حدود قصه اش را حفظ كند. 
دامنة داستان، بسيار بازتر از 

آن است كه ضرورت دارد



بابيلو 
در سرزمني عجايب

نگاهي به
کتاب غوص عمیق 
نوشتة  جمشید خانیان

حبیب یوسف زاده
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اين كتاب نوش��تة جمشيد خانيان است و توسط انتشارات 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان منتشر شده است.

چکیدة داستان
ماجرا های داستان در جزيره ای خيالی به نام»كب گوب« روی 
می دهد. جزيره ای كه خارجی ها در آن حضور دارند و اهالی 
جزيره را ب��رای صيد مرواريد اجير می كنند. روزی»بابيلو« 
قهرمان داستان همراه پدرش به دريا می رود تا برای اولين 
بار صي��د مرواريد را تجربه كند. در زي��ر آب به ماهی های 
سخنگو برخورد می كند. يكی از ماهی ها كلمة مقدس را در 
س��ينة بابيلو جای می دهد و می گويد كه او انتخاب شده تا 
انگشتر سليمان را پيدا كند و در اختيار آن ها بگذارد. اگر اين 
انگشتر به دست شيطان بيفتد، دنيا در تاريكی غرق خواهد 
ش��د. انگش��تر از طريق تلنبه به جای متروكی به نام»قلعه 
زندان« بلعيده شده و بابيلو در شب جشنی كه به مناسبت 
اعزام صيادان به دريا توسط خارجی ها برپا شده، با تعدادی 
از دوس��تانش به س��وی قلعه كه بر فراز تپة مار ها قرار دارد 
راه می افتد... بعد از كل��ی ماجرا های تكان دهنده و عبور از 
مس��ير های خطرناك و رويارويی با موجودات وحشتناك، 
سر انجام قهرمان داستان انگشتر را نجات می دهد و آن را به 
دريا پرتاب می كند. هر چند ترديد دارد كه ماهی ها انگشتر 

را يافته باشند.
در یک نگاه

به ط��ور خالصه ش��ايد بت��وان »غوص عمي��ق« را به قصة 
»آليس در سرزمين عجايب« تش��بيه كرد. بابيلو به دليل 
گوهری كه ماهی ها در سينه اش گذاشته اند زبان حيوانات 

و جمادات را می فهمد و می تواند با آن ها حرف بزند. 
نويسنده سعی كرده است با آفرينش يك جهان 

داستانِی خيال انگيز و استفاده از تمهيداتی همچون معرفی 
خارجی ها به عنوان نماد شيطان، قصه ای جذاب و پركشش 

را به مخاطبان نوجوان هديه كند.
جمشيد خانيان قباًل نيز ذوق و هنر خويش را در اين عرصه 
به نمايش گذاشته كه نمونة بارز آن داستانی با عنوان»ناهی« 
است. ماجرای پسری كه از ساحل پيدايش كرده اند و چون 
ماهی نيست، پس ناهی صدايش می كنند! يادداشت كوتاه 
نگارنده بر اين داستان زيبا، در كتاب حبيب7، چاپ 1389 
آمده اس��ت.اگر چه تالش خانيان برای خلق اثری جذاب و 
مملو از تخيل س��تودنی و قابل احترام است، اما به نظر می 
رسد نسبت به داس��تان » ناهی« از نظر پرداخت داستانی 
پيش��رفت قابل مالحظه ای نداشته است. آن چه بيش از هر 
چيز لطافت داس��تان را تحت تأثير ق��رار می دهد، افراط ها 
و اغراق هايی اس��ت كه در فضای داس��تان جا نيفتاده اند و 
تصنعی جلوه می كنند. به طور مثال در صفحة پنجاه آمده 
اس��ت؛ ...با چشم های درخشان و كيميايی اش خيره شد به 
جمعيت... معلوم نيست صفِت كيميايی برای چشم، در پی 
القای چه مفهومی است. گاهی نيز احساس می شود نويسنده 
برای گريز از زحمِت پرداخت داستانی، به نوعی پر گويی های 
پيش پا افتاده و دقيق ش��دن بيش  از حد در جزئيات روی 
آورده اس��ت. طوری كه به نظر می رس��د داستان در جامة 
گش��اد توصيف ه��ای پی درپی لق می خ��ورد و به اصطالح 
حاشيه بر متن می چربد.با اين حال همان طور كه اشاره شد 
جسارت نويسنده درآميختن مفاهيم دينی با عنصر خيال 
و تلفيق فضا هايی بومی با عناصر جذابی همچون ِس��حر و 
جادو درخور توجه است و آثار جنجالی تری  را از اين 

نويسندة با استعداد نويد می دهد.

جسارت نويسنده 
درآميختن مفاهيم دينی 
با عنصر خيال و تلفيق 
فضا هايی بومی با عناصر 
جذابی همچون ِسحر و 

جادو درخور توجه است و 
آثار جنجالی تری  را از اين 
نويسندة با استعداد نويد 

می دهد.



گرگ بايرامي 
گرگ آيتيماتف

فرازهایي از نشست اول 
»آینه هاي روبه رو«
 در حوزة هنري
)مقایسة کتاب هم سفران 
محمدرضا بایرامي و رویاي 
ماده گرگ چنگیز آیتیماتف(

محمدحسن حسیني



امروز قصـد داریم دو قلم فاخر در ادبیات روسـتایي 
و رفتـار آن هـا را بـا حیوانات در زندگي روسـتایي و 
به خصوص با یک حیوان خاص )گرگ( را مقایسه کنیم. 
دوستي مي گفت: »اتفاقاً خوابیدن گرگ ها با چشم باز 
روبـه روي هـم خیلي هم خـوان با موضـوع آینه هاي 

روبه روي شماست.«  

دو گـرگ از دو فرهنـگ و از دو قلم متفـاوت. امروز 
مي خواهیم ایـن دو گرگ را روبه روي هم قرار بدهیم. 
راسـتي کدام یـک از ایـن دو ماندگارترنـد و صداي 
زوزه شـان در طول تاریـخ باقي خواهـد ماند؟ بدون 
تردید هرکدام دچار سسـتي و خواب شـود، دیگري 
او را دریـده اسـت و جایش را در حافظـة ادبي تاریخ 
خواهد گرفت. در این مفهوم باز کمک مي گیرم از خود 
آقاي بایرامي و ضرب المثل هاي زیبایي که ایشان گاه 
در گفت وگوي شخصیت هاي قصه هایش بازگو مي کند. 
منظـورم ایـن ضرب المثل اسـت: »قـوردون گوجي 

گوزونده« )قدرت گرگ توي چشمش است(. 
فکر مي کنم نـگاه رودرروي گرگ محمدرضا بایرامي 
و چنگیـز آیتیماتف یک مبارزة پایان ناپذیر اسـت و 
هیچ کدام از این دو قرار نیسـت عرصه را خالي کنند. 
دالیلي براي این حرفم دارم که سعي مي کنم با کمک 
دوسـتان به این دالیل بپردازم. امروز با ذکر شواهدي 
این دو آینه را روبه روي هم قرار مي دهیم. به این منظور 
کتـاب »رویاي مـاده گرگ« را از چنگیـز آیتیماتف، 

نویسندة پرآوازة قرقیزستاني، انتخاب کرده ام.
اما جاي پاي این حیوان در همة آثار بایرامي 

تقریباً به چشم مي خورد. در آثار این نویسندة توانمند 
کشـورمان، هر جا روسـتا هسـت، گرگي نیـز زوزه 
مي کشد. هیکل و سایة او را شب هنگام در مه و برف 
و وهم به خوبي مي شـود حس کرد؛ با چشـم هایي به 
تعبیر آذري زبانان، »پاریلـدي«. دودوزدن و نیز تأللو 
نمي تواند ترجمة خوبي براي این واژه باشـد. چون در 
هیچ کـدام این ها آن رعب و وحشـت نـگاه گرگ در 
تاریکي وجود ندارد. همین موضوع اثبات مي کند که 
کار آقاي بایرامي بسـیار سخت بوده است. بسیاري از 
مفاهیم باید در قالب کلمـات مربوط به فرهنگ خود 
نوشته شـوند و ترجمة آن ها به زبان سلیس فارسي، 
قدري از تأثیر و نفوذ آن ها مي کاهد. لذا آقاي بایرامي 
از ترفندهـاي دیگري در آثار خود سـود بـرده و این 
ترفندها در جاي خود به یک سـبک در آثار ایشـان 

تبدیل شده اند. 
امروز براي مقایسـه بـه دالیلي کتاب »هم سـفران« 
بایرامي را برگزیده ام که بسـیار سـاختار آن شـبیه 
رویـاي مـاده گـرگ آیتیماتف اسـت. در اکثـر آثار 
ایشـان فرهنـگ روسـتایي، به خصوص روسـتاهاي 
اطراف اردبیل، مشهود اسـت. اما در این کتاب نوعي 
آشـنایي زدایي توسط نویسـنده صورت گرفته و آن 
پرداختن به زندگي زنبورداران این منطقة سـرد سیر 

کشورمان است. 
نوعي اسـتفاده از افسـانه ها در ادبیات وجود دارد که 
فراتر از بازنویس و بازآفریني است؛ چیزي شبیه کار 
برادران گریم یا حتي فراتر از آن. بایرامي چنین 
رفتاري با افسـانه ها و مثل هـاي زادگاهش  55



دارد. اگـر در اردبیل قصة گرگي ـ که شـبانه به آغل 
وارد شده و گوسفندان را دریده و نتوانسته از شکاف 
سقف خارج شـود و فردا اسیر روستاییان شده است 
و آن هـا مرگي تلخ را براي او رقـم زده اند و زنگولة بز 
پیشـرو را به گردنش انداخته و رهایش کرده اند تا در 
حسرت شـکار و گوشـت بمیردـ  وجود دارد، اکنون 
این گرگ در شکلي دیگر در کتاب هم سفران بایرامي 
روایت مي شـود: گرگ صفر. گرگـي که نمي میرد و به 

سایه اي تبدیل مي شود در حاشیة زندگي مردم.
 یکي از جنبه هاي شـباهت کتاب هم سفران بایرامي 
به رویاي ماده گرگ آیتیماتف، وجود چند نوع زندگي 
مختلف است که در بستر  داستان جاري هستند. من 
به وجود نوعي هندسه و طراحي در کار این دو بزرگوار 
معتقدم. اما هندسه به تنهایي نمي تواند ادبیات خلق 
کند؛ آن هم ادبیاتي جهاني و ماندگار. پس به راسـتي 
این که چه مؤلفه هایي یک اثر را به اثري جهاني تبدیل 
مي کنند، خود جاي تأمل دارد و در این مجال اندک و 

البته با بضاعت من قابل طرح نیست. 
هم سفران شرح زندگي سلطان زنبوردار 

در یکـي از روسـتاهاي اردبیـل 
اسـت. یک زندگي سرشار از 

گرگ هایي  توسـط  تهدید 
دوپا که قصد دارند کسب 
و کار وزندگي او را به باد 
فنا بکشـند و نیز گرگي 
در حسـرت گوشـت که 

از مسـیري موازي زندگي 

سـلطانـ  یعني شـخصي به نام صفـرـ  وارد زندگي 
سـلطان مي شـود. گرگي به روایت بایرامي که اگر در 
زندگي صفر یک خطر جدي اسـت و همه چیز او را به 
باد فنا مي دهد، در زندگي سلطان زنبوردار یک تهدید 
نمادین است؛ گرگي شبیه سازي شده با گرگي دو پا به 

نام بیک. 
گرگ خاکستري )بز قورد( بایرامي حقیقتي هراس آور 
بین سفیدي برف و سیاهي شب است. گرگي که همیشه 
سرراه آدم ها به کمین نشسته و به دنبال فرصتي براي 
دریدن آن هاسـت. شب عنصري جدانشدني از آثاري 
آقاي بایرامي اسـت؛ پرده اي براي پوشاندن گرگي که 
بسـیار عالقه مند به زوزه کشیدن به سمت ماه است، 
حتـي موقع شـکار. این گرگ آن قـدر واقعي و خارج 
از کنترل نویسنده اسـت که حتي موقع شکار هوس 
زوزه کشیدن مي کند؛ کاري که ممکن است به قیمت 

هوشیاري اهالي و از دست دادن جانش تمام شود.
»گوسفندها آرام شدند. دیگر صداي جابه جا شدنشان 
نمي آمد. زنگوله هم دنگ دنگ نمي کرد. هوا 
تیره تر شده بود به ناگهان. سر باال 
آورد و دیـد که ماه پشـت 
ابر سیاهي فرورفته. چه 
وقتي بود؟ نمي فهمید. 
دراز کشید رو شکم و 
آرام آرام رفت تا لب 
سوراخ. نمي خواست 
گوسفندها را برماند. 
گرسـنگي  دوبـاره 

گرگ خاكستري )بز قورد( 
بايرامي حقيقتي هراس آور 
بين سفيدي برف و سياهي 

شب است. گرگي كه 
هميشه سرراه آدم ها به 
كمين نشسته و به دنبال 

فرصتي براي دريدن 
آن هاست. 



امانـش را بریـده بود. چشـم دوخت بـه پایین و بعد 
یکي از دسـتانش را تو برد. هـواي خالي را چنگ زد. 
بلندشد. دوري روي بام و باز آمد کنار سوراخ. لبة آن 
را خراشید و از لذت، دمش را تکان داد و چیزي نمانده 
بود شـیرجه بزند که به خود آمد. چه کار مي خواست 
بکنـد؟ دیگر نمي فهمید انگار. دوباره راه رفت. دوباره 
چرخید. دوباره نشسـت. دوباره بلند شـد. گیج شده 
بود. آسـمان را نگاه کرد. پوزه اش را باال برد. خواست 
رو به ماه زوزه بکشد. یادش آمد که کجاست. رها کرد. 
برگشـت کنار سوراخ بام. زمان به سرعت مي گذشت. 
تنها چیزي که مي فهمید، همین بود. اول یک دستش 
را تو برد و بعد دسـت دیگرش را و بعد، تن را به کلي 

رها کرد...« ]کتاب هم سفران، ص 90[.
اما تفاوتي میان گرگ بایرامي و آیتیماتف وجود دارد؛  
ایـن  تفاوت که گـرگ بایرامي حق زندگـي ندارد. هر 
جا دیده شـود باید کشته شـود. بایرامي این گرگ را 
تـا بیرون از ده دنبال نمي کنـد. جفت او را نمي بینیم. 
تولـه اي ندارد یا نه، دارد و مـا نمي بینمش. النه اش را 
حس نمي کنیم. عشق و نفرتش براي ما مجهول است. 
علت درندگي گرگ در برخي آثار بایرامي برف است. 
بایرامي در جایي به این موضوع اشـاره مي کند. همان 

دریاي بي رحمي که موج هایش تکان نمي خورند.
گرگ بایرامي به این دلیل وارد زندگي آدم ها مي شود 
که مي خواهد زنده بماند. اما این زنده ماندن به قیمت 
نابـودي آدم ها تمام مي شـود. در کار بایرامي گرگ ها 

حقي ندارند و شـما دلتان براي آن ها نمي سوزد. 
کمتر در نوشته هاي ایشان انساني را مي یابید 

که به عمد تهدیدي براي این حیوان ایجاد کرده باشد، 
بلکه این گرگ ها هسـتند که زندگـي آدم ها را به هم 
مي ریزنـد. گرگ آیتیماتف اما توسـط گرگ هاي دوپا 
تهدید و تحقیر مي شـود، بچه هایش به یغما مي روند 
و در قبال چند بطري مشـروب به فروش مي روند و... 
گاه این شکارچي به همراه شکارش مقهور شکارچي 

بي رحم تري به نام انسان مي شود.
»باورکردنـي نبـود. ناگهان همه چیز بـه صورتي تازه 
درآمد. هلیکوپترها با صدایي رعدآسـا دوباره پدیدار 
شـدند. این بار سرعت بیشتري داشـتند و در ارتفاع 
کم پرواز مي کردند و یک راسـت به سوي آهوها پیش 
مي آمدند. آهوهـا که از این اوضاع گیج شـده بودند، 
خود را باخته بودند و مثل دیوانگان هر یک به سـویي 
مي گریختند. ایـن حادثه نظم و قواعد صحرا را درهم 
ریخته بود. آهوها که همیشه دنبال سردسته هایشان 
مي دویدند و منتظر مي ماندند که پیشتازان مسیر فرار 
را معین کنند، جهت را گـم کرده بودند. این جانوران 
معصوم در برابر حملة هوایي وسیلة دفاعي نداشتند. 
خلبانـان هلیکوپترها که ظاهراً از ایـن وضع ناراضي 
بودند، گلة آهوها را جرگه کردند و هر گله را به سـوي 
گلة بزرگ تـري مي بردند و هزاران آهو را با این تدبیر 

در جهت دل خواه خود به حرکت واداشتند. 
آهوهـا بي شـمار بودند. گویـي اقیانوس بـه حرکت 
درآمـده بـود. آهوها از تـرس به مرز جنون رسـیده 
بودند. با خطري روبه رو بودند که آن را نمي شناختند. 
پنداري در بیابان مویون قـوم، آن روز صحراي 
قیامـت را به نمایش گذاشـته بودند. زیرا نه  57

گرگ بايرامي به اين دليل 
وارد زندگي آدم ها مي شود 

كه مي خواهد زنده بماند. اما 
اين زنده ماندن به قيمت 

نابودي آدم ها تمام مي شود. 
در كار بايرامي گرگ ها حقي 

ندارند و شما دلتان براي 
آن ها نمي سوزد. 



تنها آهوها، بلکه گرگ هاي درنده، دشـمنان جاودانة 
آهوها نیز همین سرنوشـت را پیدا کرده بودند. اکبره 
و خانواده اش در اولین لحظات خودشان را الي بوته ها 
پنهـان کرده بودند. قوز کرده بودند که دیده نشـوند. 
اما ترس به جانشـان افتاد. نتوانستند آرام بگیرند. به 
فکر افتادند پا به فرار بگذارند و تا جایي که مي توانند 
از ایـن منطقه لعنتي دور شـوند و پناهگاه امني پیدا 
کنند، اما سرنوشت چیز دیگري مقدر کرده بود. هنوز 
از الي بوته هـا درنیامده بودند که گلـه اي از آهوها را 
دیدند که مثل امواج سهمگین به طرف آن ها مي آیند. 
هلي کوپترها دنبالشـان مي کردنـد و گرگ ها فرصت 
نداشـتند که از مقابل اقیانوس متحـرک خود را کنار 
بکشـند. اگر دیر مي جنبیدند زیر دست و پاي آهوها 
لگدکـوب مي شـدند. آهوها زنجیر گسسـته بودند و 
هیچ چیز نمي توانست آن ها را باز دارد. گرگ ها چاره اي 
نداشـتند جز آن که در همان مسـیر بـا آهوها همراه 
شـوند.  آهوهـا و گرگ ها در آن لحظات یک دشـمن 

مشترک داشتند و...« ]رویاي ماده گرگ، ص 42[.
در هم سـفران یکي از آدم هاي قصه به تدریج به گرگ 
صفر تبدیل مي شود؛ گرگي که مجازات نمي شود و رها 
مي شود تا به درد و خفت بي آبرویي دزدي از کندوهاي 
سـلطان زنبوردار بمیرد. بایرامي این ضربه را در پایان 
داستان مي زند و کار را تمام مي کند. تبدیل شدن قلیچ 

معتاد و مزدور بیک به گرگ صفر: 
»سلطان به آرامي گفت: ولش کنید.

جالل از جاکنده شد. آمد مقابل پدرش و چشم دوخت 
به چشم هاي او. داد زد: ولش کنیم؟

سلطان گفت: آره ولش کنید. این گرگ صفر را ببینیم 
چه طوري مي خواهد بار این خیانت را به دوش بکشد؟
حمید فانوس را سردسـت گرفت. محوطه روشـن تر 
شد. قلیچ با ناباوري اول سلطان و بعد دیگران را نگاه 
کرد. هیچ کس چیزي نمي گفت. آیا واقعاً مي خواستند 
رهایش کنند؟ با احتیاط از جابلند شد. لنگ لنگان راه 
افتاد و بعد رو به اعماق دره شـروع کرد به دویدن. از 
حلقة نوراني بیرون رفت و در دل سـیاهي شـب گم 

شد« ]کتاب هم سفران، ص 425[.
ما حق داریم به گرگ بایرامي به عنوان یک وحشـت، 
رعـب، تردید و چشـمي که از تاریکي بـه زندگي ما 
خیره شده است، نگاه کنیم. نویسنده به عمد درصدد 
معادل سـازي این گرگ با گرگ در زندگي آدم هاست. 
گرگ هایي که زمستان پاي دیوار خانه هاي مردم زوزه 
مي کشـیدند، اکنون داخـل خانه هـا و در کنار آن ها 
هسـتند. این گرگ تکثیر شـده، روي دو پا ایستاده، 
کت و شـلوار پوشیده است و با آدم ها زندگي مي کند 
و هر وقت فرصت مناسـبي بیابد، دوسـت خودش را 

مي درد. 
کالم آخـر این که اگر بایرامي گرگي دارد که تنها یک 
تهدید اسـت و گرگي دیگر دارد که خشـن اسـت و 
سمج و سـخت مجبور به درندگي است و زوزه هایش 
به سـوي ماه شکوه اي است از سـردرد و نیاز، گرگي 
بدتر نیز دارد به نام انسان. و این شرح حال اوست در 
ابتداي رمان جدیدش »مردگان باغ سبز«: »و من هیچ 
 حیواني ندیدم که از رحم و شـفقت بویي نبرده باشد

 و من حیوان نیستم.«

گرگ هايي كه زمستان پاي 
ديوار خانه هاي مردم زوزه 
مي كشيدند، اكنون داخل 
خانه ها و در كنار آن ها 

هستند. اين گرگ تكثير 
شده، روي دو پا ايستاده، 
كت و شلوار پوشيده است 

و با آدم ها زندگي مي كند



د 
هی

ــ
ــ

ش
ور

ی پ
ـن

ب غ
حبی

59



پيچیدگی سیاه
 نگاهي به
مجموعة داستان مهمانی با 
کالغ ها نوشتة زهرا پورقربان

مصطفي خرامان
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نمی دان��م در اين باره رس��م چيس��ت. اگر ي��ك كتاب 
برگزيده را به كس��ی بدهن��د و بگويند نقدش كن، بايد 

تعريف و تمجيد كند يا واقعيت ها را بگويد؟
می گويند داوری س��ليقه ای اس��ت. اگ��ر به جای گروه 
»الف«، گروه »ب« داوری كنند، نتيجه متفاوت خواهد 
بود؟ اين تفاوت از كجا تا كجا می تواند باش��د؟ از زمين 
تا آس��مان؟! به قطع و يقين اين طور نخواهد بود، چون 
باالخ��ره معيارهايی هم وجود دارند كه همه برس��ر آن 
توافق داريم؛ توافق هايی كه بديهی محس��وب مي شوند. 
مثل اين كه كت��اب برگزيده نبايد غلط فاحش داش��ته 

باشد.

صفحة 7: »گفت: ش��روع كن به خوردن!« در محاوره 
كس��ی ب��ه كس��ی نمی گويد، ش��روع كن ب��ه خوردن، 

می گويد: بخور!
صفحة 23: »پيچ سماور را بكش پايين.« بدون شرح!

صفحـة 46: »بند دلت پاره نش��د؟ تكه تكه، احس��اس 
نك��ردی قلبت نمی كوبد؟« اگر كس��ی بن��د دلش پاره 
بش��ود، بايد احس��اس كند كه قلبش ايس��تاده است و 

نمی زند. »قلبت نمی كوبد« چه صيغه ای است؟!
از اين اش��تباه های نثری فاحش تا اش��تباه های فاحش 

ديگر: 
صفحة 18: »اللی تللی« به جای يللی تللی!

ب��رای پرهي��ز از قضاوت های س��ليقه ای، چن��د عنصر 
داس��تاني را مي توان بررسي كرد: نثر، شخصيت پردازی 

و ساختار. 
تحليل شخصيت پردازی داستان ها می تواند ما 

را به قضاوت درست دربارة آدم های هر داستان برساند. 
در داس��تان اول، پروين زنی اس��ت كه ش��وهرش به او 
خيانت كرده. در پايان داس��تان زن خودش را می كشد، 
ب��دون اين كه ما دلمان بس��وزد. از ش��وهرش هم فقط 
چند نشانة بی ارزش داريم: ماشين بيوك آلبالويی دارد، 
كراوات می زند، وكيل است و ريش و سبيل توپی دارد.

»با برگ ديگر )منظور برگ دس��تمال كاغذی اس��ت(، 
خامة دور سبيل و ريش توپی اش را پاك كرد...« )ص7(. 

اما چرا به زنش خيانت می كند، نامعلوم است.
در داستان دوم، زنی درمانده صيغة يك مسگر می شود. 
قاس��م پس��ر زن كلك می زند، پول خان��ه را می گيرد و 
م��ادرش را می برد می گذارد كهري��زك. مادر در غربت 
می مي��رد. مس��گر او را دف��ن می كند و براي��ش فاتحه 

می خواند.
در داس��تان سوم، عطا تصادف می كند و می ميرد. زهره 
زن عطا با دخترهای دوقلويش، با حاجی ازدواج می كند 
ك��ه زن دارد. طوبی زن حاجی بچه دار نمی ش��ود. زهره 
پس��ر می زايد، طوبی می رود. حاجی غمگين می شود و 

مجيد پسر زن معتاد می شود.
طوبی چرا می رود؟ مجيد چرا معتاد می ش��ود؟ حاجی 
چه كاره است؟ چی فكر می كند؟ چرا غمگين می شود؟ 
همة اين س��ؤال ها ب��ه دليل فقدان ش��خصيت پردازی 

صحيح بي پاسخ مي مانند.
در س��ال 1947، فاكنر در »دانش��گاه می سی سی پی« 
در پاسخ سؤالی دربارة بهترين نويسندگان معاصر، به 
ترتيب از توماس ولف، خودش، دوس پاس��وس 
و همينگ��وی نام  برد. اي��ن گفتة فاكنر باعث 

تحليل شخصيت پردازی 
داستان ها می تواند ما را 
به قضاوت درست دربارة 
آدم های هر داستان برساند



دلگيری همينگوی می ش��ود و دليلی می شود كه اين 
دو نامه هايی به هم بنويسند. 

در الب��ه الی اين نامه ها نكات نهفت��ه كه قابل توجهي 
نهفته ان��د. فاكنر دربارة همينگوی می گويد: »تا به حال 
در عم��رش از كلمه ای اس��تفاده نكرده اس��ت كه آدم 

مجبور شود به فرهنگ رجوع كند.«
همينگوی درب��ارة فاكن��ر می گويد: »بيچ��اره فاكنر، 
خيال می كند احساسات قوی از كلمات قلمبه سلمبه 

می آيد.«
هم چني��ن همينگ��وی در نام��ه ای ديگر گفته اس��ت: 

»در تمام نوش��ته های بزرگ رازی پنهان اس��ت كه 
هيچ وقت فاش نمی شود. هميشه هم هست. 

هروق��ت كه از نو بخوانی چيز 
جدي��دی ي��اد می گيری. 

نويسندة واقعی بايد آن چه 
را كه م��ا از بيان��ش ناتوانيم؛ با 

ساده ترين جملة اخباری بيان كند.«
در كتاب مهمانی با كالغ ه��ا هيچ ماجرايی با جمالت 
ساده بيان نشده اس��ت. كتاب پر از سؤال است. راوی 
برای توضي��ح  هر وضعيتی س��ؤال می كند: »نمی دانم 
چه قدر از شب گذشته؟ چرا خوابم نمی برد؟... سِر شب 
چندتا قرص بايد می خوردم؟ س��ه تا بود؟ يا نه، چهار 

تا؟... )ص 40(.
به ج��ز اصولی كه به م��ا كمك می كند ت��ا از قضاوت 

س��ليقه اي پرهيز كنيم، آن چه داس��تان ها را متفاوت 
می كند، »جهان بينی نويسنده« است. ما برای نوشتن 
داس��تان از ايده اس��تفاده می كنيم و اي��ده  را به طرح 
تبديل می كنيم. براساس طرحمان، با ابزاری مثل زاوية 
ديد و شخصيت پردازی، داستانمان را می سازيم. ما به 
عنوان نويس��نده، همه از اين ابزار اس��تفاده می كنيم، 
اما آن چه داس��تان ما را متف��اوت می كند، جهان بينی 
ماس��ت. در مجموعه داس��تانی كه تمام شخصيت های 
آن پايانی نااميدكننده دارند، دريافت ما 

از جهان بينی نويسنده چيست؟ 
در داس��تان »س��ه رن��گ«، پروي��ن 
خودكش��ی می كند. در داستان »كنار 
خ��اك خي��س«، پس��ری به م��ادرش 
كل��ك می زند و م��ادرش در غربت 
می ميرد. در داستان »چيزی نداريم 
تا غروب«، طوبی همه چيز را رها می كند و می رود. در 
داستان »مهمانی با كالغ ها«، زنی شوهر و دخترش را 
از دس��ت می دهد و مادر كليه  های دخترش را به بيمار 

ديگری می دهد.
در اين داس��تان ها زن هيچ اراده ای ندارد، هيچ كاری 
نمی كن��د ج��ز آه و ناله، و هي��چ اميدی ب��ه خواننده 
نمی ده��د. اگر روايت داس��تان ها باورپذيرت��ر بود، ما 
می توانس��تيم بگوييم كه نويسنده براساس جهان بيني 

خود، يكی از دردهای عميق جامعه را بيان می كند.

در تمام نوشته های بزرگ 
رازی پنهان است كه 

هيچ وقت فاش نمی شود. 
هميشه هم هست. هروقت 

كه از نو بخوانی چيز 
جديدی ياد می گيری





يك و روشن  سفر  به  تار
اسارت و اميان

نگاهی به کتاب قفس 
نوشتة دکتر محمد حنیف

محسن حدادي



د 
هی

ــ
ــ

ش
ور

ی پ
ـن

ب غ
حبی

65

تاريخ دفاع مقدس و هشت سال مقاومت در برابر دشمن 
مس��ت شده از توهم تس��خير خاك تازه آب پاشي شدة 
ايران، سرشار از لحظه هاي غم و شادي، و غرور و تعصبي 
است كه تنها و تنها به زبان هنر قابليت ثبت و انتقال به  
نسل هاي ديگر را دارد. در اين ميان، سهم ادبيات به مراتب 
 بيشتر و سهل الوصول تر از ساير شاخه هاي هنري است.

رمان، از آن جا كه حركت بر بال خيال و پرواز با س��مند 
تخيل است، شايد هرگز نتواند واقعيت هاي يك حماسة 
هش��ت س��اله را آن طور كه بوده است، به مخاطب خود 
منتق��ل كند. اما اگ��ر از رهگذر برگ هاي تاريخ، ش��اخ 
و ب��رگ ادبي��ات را مصادره كنيم، ديگر نه غصة ش��عار 
ب��ه جاي »هنر« بر دل س��نگيني مي كند و نه غم قلب 
واقعي��ت. اي��ن مه��م در ادبيات دفاع مق��دس كمتر به 

چشم مي خورد. يا سوار بر اسب سركش شعار و كليشه 
مي ش��ويم و يا از ترس اين س��واري تهوع آور، خود را به 

پرتگاه ساختارشكني بي مبنا مي اندازيم. 
»قف��س« نمايندة طيف خاكس��تري اين م��رز تاريك و 
روش��ن است كه خواننده را به عمق يك فاجعة دشمني 
عجي��ب و غريب پرت مي كن��د و او را در منگنه اي قرار 
مي دهد كه س��ال ها قبل، عده اي از هم وطنان خودمان 

در اين تنگناي حيات و ممات قرار گرفته اند.
»اس��ارت« از تخيل تا واقعيت فرسنگ ها فاصله دارد و 
محمد حنيف گويي خود زجركش��يدة اسارت است كه 
اينس��ان عاقالنه و عاش��قانه قلم بر كاغذ مي گذارد و به 
واژه ه��ا جان مي دهد؛ جاني سرش��ار از خش��م و نفرت، 
غرور و تعصب، عشق و ايمان، وسوسه و خيال، آزادي و 



اسارت، اميد و دلواپسي، و... 
حنيف در اين كتاب بر اس��اس خاطرات محمود ميری، 
از آزادگان جن��گ تحميلی، در البه الي خطوط زمخت 
زندان ه��اي ع��راق قدم مي زند و مخاط��ب را با خود به 
س��ياه چا ل هاي نف��رت بعث مي برد. ش��ايد نقطة عطف 
رمان حنيف، برخورد عريان با واقعيت باش��د؛ واقعيتي 
كه در دفاع مقدس ما به وفور وجود داش��ت و آن اعزام 
خانوادگ��ي به جبهه ها ب��ود؛ عنصري كه ب��راي تخلية 
اطالعاتي يك اس��ير به ش��دت كارام��دي دارد و كافي 
است بدانند نوجوان اسير شده در سلول ايكس، از اقوام 
نزديك اس��يري اس��ت كه اطالعات زيادي براي عرضه 

دارد و طفره مي رود!
تعليق فوق العادة داس��تان حني��ف در نمايش اضطراب 
و امي��د انوش اس��ت كه خواهرزاده اش حام��د را بايد با 
عراقي ها معامله كند. سوداي زندگي و مرگ خواهرزاده، 
قمار عاشقانة مردي مي شود كه سنگين ترين شكنجه ها 

را نيز شكنجه بود!
برخالف اغلب داستان هاي حوزة دفاع مقدس، در استان 
»قفس« خبري از كندذهني عراقي ها و هوش سرش��ار 
 و امدادهاي غيبي س��اعت به س��اعت ايراني ها نيس��ت.

نويس��نده با خلق فضايي خاكستري، دو جبهة جنگ را 
آن طور كه بايد نشان داده است؛ اگرچه گاه براي 
حل مشكل داستان دست به بيان نكاتي زده كه 
شايد كمي تصنعي و تصادفي به نظر مي رسند؛ 
مانند ماجراي مطلع ش��دن گروه هاي بازرسي 

سازمان ملل از ماجراي اصلي قصه.
از سوي ديگر، روايت خوب قصه و انتخاب 

مناسب واژگان روايت، فضايي قابل لمس و باورپذير را براي 
 مخاطب ناآشنا با دفاع مقدس خلق مي كند و او را با همان

تاريك و روشن دوران اس��ارت ايراني ها آشنا مي سازد؛ 
با غم ها، رنج ها، خيانت ه��ا، اميدها، ابتكارات و... ضمن 
اين كه در مسير داستان، تحول شخصيت هاي داستاني 
نيز نه به ش��كلي اتفاقي و يا خارق العاده بلكه با روايتي 
دقي��ق و ذكر جزئيات��ي قابل باور، ب��ه مخاطب منتقل 

مي شود.
جس��ارت نويس��نده در ديالوگ نويس��ي، و بيان برخي 
اظه��ارات كام��اًل منطبق با زمان جن��گ � زمان روايت 
داس��تان � در كنار ذكر جزئياتي كه كمتر به اين شكل 
در كتاب ه��اي مربوط به اس��را، به آن ها اش��اره ش��ده، 
عاملي شده است براي آن كه مخاطب در خوانش متن، 
با پيش داوري نويس��نده مواجه نشود و در مقابلش گارد 
نگيرد. اين نقطة قوت داس��تان تا انته��ا وجود دارد. به 
جرئت مي توان گفت با وجود برخي ضعف هاي توصيفي 
و هم چني��ن روايي و برخي مطول گويي هاي نويس��نده، 
خوانن��دة كتاب به خوب��ي خود را در قف��س ذكاوت و 
زج��رآور عراقي ها ح��س مي كند و با غم اس��ير، دندان 
ب��ر هم مي س��ايد و از لبخند كمرنگش، برق ش��وق در 

چهره اش مي دود.
از س��وي ديگر، نويس��نده تالش دارد  در سه فصل 
حكايت حمل��ة عراق به ايران را به حملة مغوالن 
پيوند  دهد و به ش��يوه اي غيرمستقيم، از تكرار 
وقايع تاريخي و پيروزي ايرانيان سخن به ميان 
 آورد كه باز هم در نوع خود قابل تقدير و البته 

بديع است. 





از گارد جاویدان 
تا جبهه های جنوب

نگاهی به کتاب عبور از 
ضخامت ابرها 
نوشتة بهزاد شیخی

بیژن قفقازی زاده
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رمـان »عبـور از ضخامت ابرها« با توصیف یک شـب 
پرسـتاره از آسمان اطراف شهري در کشور عمان و از 
خوابي که سرگروهبان لشـکر گارد جاویدان در حال 
دیدن آن اسـت، شـروع مي شود. این سـرگروهبان، 
علـي غیور اصلي نـام دارد. او از نیروهایي اسـت که 
براي سرکوب جنبش ظفار از طرف حکومت شاه ایران 

به عمان اعزام شده است.

غي��ور اصلي پس از اين مأموريت و برگش��تن به ايران، 
ب��ا فرماندهان خود اخت��الف پيدا مي كن��د و به علت 
سرپيچي از دستور آن ها، به زندان اهواز روانه مي شود. 
در آن جا با مجيد جعفري، دانش��جوي اخراجي س��ال 
س��وم فيزيك دانشگاه جندي شاپور اهواز كه از مبارزان 
سياس��ي و مخالفان حكومت وقت ايران اس��ت، آش��نا 
مي شود و دوستي آن ها در طول مدت اقامت در زندان 

محكم و استوار مي شود.
هم چنين، غيور اصلي در اين زندان با حسين علم الهدي 
آشنا مي شود؛ كسي كه بعدها همراه او و ديگر نيروهاي 
س��پاه خوزس��تان در مقابل هج��وم نيروه��اي عراقي 
ايس��تادگي مي كند. غيور اصلي پس از حوادث س��ال 
1357 و آزادي از زن��دان، به عن��وان يكي از نيروهاي 
داوطلب به كردس��تان م��ي رود و در آن جا با نيروهاي 
ضدانقالب مي جنگد. حتي يكي از سران ضدانقالب به 
نام ساالرخان را اسير مي كند و به سپاه سنندج تحويل 

مي دهد.
غيور اصل��ي بعد از اين عمليات به اهواز و لش��كر 92 

زرهي اين ش��هر اعزام در دفتر عقيدتي سياس��ي 
اين لش��كر مش��غول ب��ه كار مي ش��ود؛ محل 

مأمويتي كه قبل از پيروزي انقالب، به علت س��رپيچي 
از اعزام به آن جا، توسط رژيم دستگير شده و به زندان 

افتاده بود.
عل��ي غيور اصلي در يكي از روزهاي انجام مأموريت در 
اين لش��كر، با مجيد جعفري، زنداني سياس��ي هم بند 
خ��ود كه براي انجام كاري به پادگان لش��كر آمده بود، 
برخ��ورد مي كند. جعف��ري كه حاال يك��ي از نيروهاي 
سپاه اهواف است، او را مي شناسد و اين تصادف مسير 
زندگ��ي غيور اصلي را به كلي ع��وض مي كند و به راه 
ديگري مي كشاند. جعفري، غيور اصلي را به سپاه اهواز 
معرفي مي كند و غيور اصلي به عنوان مربي آموزش��ي 
سپاه در پادگاه آموزش��ي اهواز مشغول به كار مي شود. 
در اي��ن زمان غي��ور اصلي با حس��ين علم الهدي، يكي 
ديگر از زندانيان سياس��ي زندان اه��واز ديدن مي كند 

و سپس با ديگر فرماندگان سپاه اهواز آشنا مي شود.
تابس��تان س��ال 1359 فرامي رس��د. تح��ركات ارتش 
ع��راق در مرزهاي ايران روزبه روز بيش��تر مي ش��ود و 
فرماندهان سپاه خوزستان با دقت تمام اين تحركات را 
زيرنظر دارند. تا اين كه روز س��ي  و يكم شهريور، حملة 
همه جانبة عراق به خاك ايران رس��ماً آغاز مي ش��ود. با 
آغاز اين حمله فرماندهان سپاه به سرعت دست به كار 
مي شوند و نيروها را براي دفاع از كشور آماده مي سازند.

به دس��تور فرمانده سپاه خوزستان، غيوراصلي با عجله 
نيروهايش را به شهر »بُستان« مي برد تا جلوي پيشروي 
ارتش ع��راق را در اي��ن منطقه بگي��رد. غيوراصلي با 
طراح��ي ي��ك كمين مؤث��ر ضرب��ه اي محكم به 
س��تون هاي زره��ي و پيادة ارت��ش عراق در 

غيور اصلي در اين زندان 
با حسين علم الهدي آشنا 
مي شود؛ كسي كه بعدها 
همراه او و ديگر نيروهاي 
سپاه خوزستان در مقابل 
هجوم نيروهاي عراقي 

ايستادگي مي كند



س��پاه خوزستان دارد. در اين رمان فضا و زمان تاحدي 
گن��گ و غيرآشناس��ت. نويس��نده در خ��الل صفحات 
داستان به صورت كلي و كليشه اي، توصيف هايي ناآشنا 
از فضاها و زمان هاي پيرامون ش��خصيت هاي داس��تان 
ارائ��ه مي دهد؛ به طوري ك��ه خواننده خ��ود را در اين 

محيط غريبه احساس مي كند.
در اين رمان ش��خصيت هاي مختلفي سايه وار در حال 
رفت وآمد و ايفاي نقش هاي خود هستند. شخصيت هايي 
كه هيچ فرقي با هم ندارند و فقط داراي اسامي متفاوتي 
هستند. حتي خواننده با شخصيت اصلي داستان، يعني 
علي غيوراصلي هم احس��اس نزديكي نمي كند و با اين 

شخصيت نيز بيگانه است.
از نقاط قوت داس��تان مي توان به نثر خوب و يكدست 
آن اش��اره كرد؛ نثري كه مي تواند خواننده را به دنبال 
خود بكش��اند و به خواندن ادامه داس��تان ترغيب كند. 
هم چنين، رمان به ص��ورت گزارش وار بيانگر حوادث و 
اتفاقات اولين روزهاي جنگ است؛ گزارشي كه پختگي 
خاص خود را دارد. اگر اين نوش��ته در قالب ديگري به 
غير از رمان و داستان مطرح مي شد و خواننده با نگاهي 
ديگر و به عنوان خاطره و مانند آن، با اين رمان برخورد 
مي كرد، از مقبوليت و تأثير بيشتري برخوردار مي شد.

رم��ان عب��ور از ضخام��ت ابره��ا تالش  قابل س��تايش 
نويس��نده براي شناس��اندن يك��ي از فرماندهان گمنام 
روزهاي نخس��ت جن��گ تحميلي اس��ت و از اين نظر 

مي توان آن را پذيرفت و مورد تقدير قرار داد.

اي��ن منطق��ه وارد مي كن��د و آن ها را به عقب نش��يني 
وامي دارد. س��پس به دستور فرمانده سپاه خوزستان به 
اهواز برمي گردد و پس از سازمان دهي مجدد نيروهاي 
سپاه، به اتفاق علي شمخاني، حسين علم الهدي، مجيد 
جعفري و 60 نفر از ديگر نيروهاي سپاه، براي مقابله با 

ارتش عراق عازم »حميديه« مي شوند.
ش��ب هش��تم مهرماه 1359 به پايان مي رسيد. صداي 
جيرجير زنجير تانك ها دش��ت را فراگرفته بود. اشباح 
ريز و درش��تي روي جادة اه��واز � حميديه در حركت 
بودند. غيوراصلي به نيروها فرمان داد پشت سيل بندي 
ك��ه تنها برآمدگي دش��ت بود، پناه بگيرن��د. نفس در 
سينه ها حبس شد. هيچ كدام از آن ها تاكنون اين اندازه 
ب��ه نيروهاي عراقي نزديك نش��ده بودن��د. غيوراصلي 
ناگهان فرياد زد: »اهلل اكبر!« و ش��روع به تيراندازي به 

نفرات محافظ تانك كرد.
اين عمليات نيز با موفقي��ت زيادي همراه بود و در اثر 
آن، نيروهاي عراقي در آن شب 90 كيلومتر راهي را كه 
در طول 9 روز پيش��روي كرده بودند، يكشبه از دست 
دادن��د. در حالي كه تا فتح اه��واز كمتر از 20 كيلومتر 
فاصله داش��تند، غيوراصلي صبح دهمي��ن روز جنگ، 
هنگامي كه براي انجام مأموريتي از سوسنگرد به اهواز 
مي رفت، به شهادت رسيد و به ديگر دوستان شهيدش 

پيوست.
ُرم��ان عب��ور از ضخامت ابره��ا نگاهي بس��يار گذرا و 
خاطره وار به زندگي شهيد علي غيوراصلي از فرماندهان 

 نويسنده در خالل صفحات 
داستان به صورت كلي و 
كليشه اي، توصيف هايي 

ناآشنا از فضاها و زمان هاي 
پيرامون شخصيت هاي 
داستان ارائه مي دهد؛ 

به طوري كه خواننده خود 
را در اين محيط غريبه 

احساس مي كند





نگاهی به کتاب  دورة 
درهای بسته )جلد ششم(  
نوشتة حسین یحیوی

علی اصغر جعفریان 

خاطرات قفس
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دورة درهای بس��ته به روايت اسير شماره  2961 »علی 
محمد احد طجری« خاطرات يك اسير ايرانی است كه 
به قلم آقای حس��ين يحيوی به نگارش در آمده است . 
داستان اس��ارت علی محمد  احد طجری داستان قابل 
تامل و توجه و تاثيرگذاری است .  اين اثر قابليت جذب 
مخاطبان ع��ام وخ��اص را دارد. از ويژگی های اين كار 
دلنشين می توان  به نگاه واقع بينانه و صادقانه ،ملموس 

و نثر ساده و روان آن اشاره كرد.

خاطرات از فروردين ش��صت و يك كه مصادف است با 
حضور رزمنده علی محمد در عمليات فتح المبين  آغاز 
می شود و در همان مقطع به اسارت درمی آيد و خواننده 
را ب��ا  نقل خاطرات خود ب��ه درون كوچه پس كوچه ها 
وحوادث بی شمار و سخت نفس گير هشت سال اسارت 
خود بهمراه می برد و در چهارم ش��هريور 69 با بازگشت 

به وطن عزيزمان به پايان می رساند.
 »اس��ارت در معنی لغوی يعنی كسی را در بند كشيدن 
و به اس��يری در آوردن اسارت و اسير را از آن جهت كه 
او را بس��ته ، محصور می ساختند اسير ناميده اند. سپس 
اي��ن  مفه��وم به هر ك��س كه در بند ي��ا حبس در آيد 
هر چند با چيزی بس��ته نشده باشد توسعه يافته است . 
برخی معنای اين ماده را حبس دانس��ته گفته اند: اسير 
كسی است كه محبوس و تحت سلطه باشد ،  چه با قيود 

ظاهری و چه با تعهدات عرفی و الزامات قانونی«
در اين اثر خوب وپر كش��ش سعی شده است اطالعات 

ويژه و قابل توجهی در باره اسارت و وضعيت اسرا 
و اردوگاه های عراق ) بغداد ، موصل 1و2و3و4 

، عنبر ، بين القفس��ين ، انضباط العس��كری ( كه بسيار 
غير قابل تأمل و دردآورند به خوبی منعكس گردد.

در اي��ن اثر، خوانن��ده درمی يابد واژة »اس��ير« برازندة 
افسران و س��ربازان عراقی اس��ت نه فرزندان اين وطن 
كه با روحية باال و داش��تن برنامه س��ال ها  در اردوگاه ها  
زندگی كرده ان��د. اين موضوع را می توان از مس��تاصل 
ش��دن فرماندهان عراقی  به خوبی فهميد. تا جايی كه 
حتی برای ماموران صليب س��رخ جهانی نيز بس جای  
تعجب می نمود كه نيازها و دغدغه ها ی اسرای ايرانی با 
ساير اس��رای جنگی كه در چهارده كشور بازديد كرده 
بودند متفاوت اس��ت و آن ها را به فكر وامی داش��ت كه 

بندهايی از كنوانسيون ژنو بايد تغيير كند.
در همين رابطه در صفحه 59 می خوانيم :

" ميش��ل مس��ئول نيروهای صليب س��رخ بود . پنجاه 
س��ال را داش��ت . خودش برای بچه ها گفت��ه بود توی 
چه��ارده كش��ور ماموريت رفت��ه افغانس��تان ، ويتنام ، 
آفريقای جنوبی، فلس��طين ، فيليپين، و خيلی جاهای 
ديگر . نشسته بود كنار حاج آقا روی پتو با هم صحبت 
می كردند . ميش��ل پتو را كنار زد. دس��ت كشيد روی 
زمين س��يمانی . انگشتش را باال آورد نگاه كرد به حاج 
آقا چيزی گفت . هر دو خنديدند. دلم می خواست بدانم 
ب��ه ح��اج آقا چی گفت . ميش��ل كه رف��ت . رفتم جلو 
پرس��يدم " حاج آقا چی بود ؟  گفت : دس��ت كش��يد 
روی زمين بعد كه ديد تميز است . گفت ما سوئيسی ها 
خيل��ی ادعای تمي��ز زندگی كردن داري��م . اما اگر  به 
جای شما س��وئيس های زندگی می كردند به اين 

تميزی نبود . 

در اين اثر خوب وپر كشش 
سعی شده است اطالعات 
ويژه و قابل توجهی در باره 
اسارت و وضعيت اسرا و 

اردوگاه های عراق ) بغداد  
موصل 1و2و3و4 ، عنبر  
بين القفسين ، انضباط 

العسكری ( كه بسيار غير 
قابل تأمل و دردآورند 
به خوبی منعكس گردد



بچه ها از صليب سرخ می پرسيدند چرا ضياءالحق كشته 
ش��د ؟ چه طور كشته شد ؟ او را كشتند يا اتفاقی بود؟  
چه كسی رئيس جمهور پاكستان می شود؟ رابطة بوتو 
با ايران خوب اس��ت؟ صليب سرخی ها عصبانی شده  و 
می گفتند: »ش��ما چه كار به حكومت پاكس��تان داريد؟ 
بايد نگران خودتان باش��يد . اسيريد . بايد نگران غذا و 
لباس��تان باشيد . بايد سوااللتان در بارة كم وزياد شدن 
ساعت هواخوری باش��د . شما اسير جنگی هستيد ، نه 
روشنفكرهای آزاد كه از بيكاری عصرها توی كافه قهوه 

می خورند و بحث سياسی می كنند.«
از  می خواستند  وقتی 
اتاق بي��رون بروند، 
گف��ت:  يكيش��ان 

»بعد از اين جنگ بايد در كنوسيون ژنو تجديد نظر كرد 
. تجربه ای كه ما با ش��ما داشتيم ، فهميديم احتياجات 
شما غذا و س��اعت هواخوری و لباس نيست . چيزهای 

ديگر است كه ما فكرش را نمی كرديم.«
از نكات ديگر اين اثر صميمی اين اس��ت كه نويس��نده 
در كنار نثر روان و داس��تانی خود كاش از فضا سازی و 
توصيف های تصويری و عينی بيشتر مدد می گرفت تا 
باعث تاثير گذاری و زيبايی  و تلطيف بيشتر اثر گردد.

متاس��فانه هر چه به قسمت های انتهايی كتاب نزديك 
می شويم نوعی آشفتگی و عجله در به پايان رساندن اثر 
حس می ش��ود . بخصوص بخش ايام پذيرش قطعنامه 
598 ك��ه  در آن مدت طوالن��ی  ما مطلب خاصی را از 
آن مقطع در كار نمی بينيم  و همين طور در بخش آزاد 
سازی اسرا پرداخت خوبی را مشاهده نمی كنيم. به نظر 
می رسد اثر با فرود ناگهانی و شتاب زده به پايان رسيده 
است. حال آن كه می ش��د با پرداخت دقيق و مشاهده 
زيبايی ه��ا و صحنه های بی نظير آن روزه��ا ماجراهای 

خواندنی تری به اين اثر تاثير گذار افزود. 
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بچه ها از صلیب سرخ می پرسیدند چرا 
ضیاءالحق کشته شد ؟ چه طور کشته شد ؟ 
او را کشتند یا اتفاقی بود؟  چه کسی رئیس 
جمهور پاکستان می شود؟ رابطة بوتو با ایران 
خوب است؟ صلیب سرخی ها عصبانی شده  و 
می گفتند: »شما چه کار به حکومت پاکستان 
دارید؟ باید نگران خودتان باشید.«



ين خداحافظي آخر
 نگاهی به کتاب نیمة پنهان ماه
محمد اصغری خواه به روایت همسرش
نوشتة فاطمه غفاری

رضا پریزاد
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كت��اب نيمة پنهان ماه »اصغري خواه به روايت همس��ر 
شهيد«، گويا چهاردهمين كتاب از مجموعه كتاب هاي 
»انتش��ارات رواي��ت فتح« اس��ت كه به كوش��ش خانم 
فاطمه غفاري به چاپ رسيده است. اين كتاب به منظور 
معرفي ش��هيد محمد اصغري خواه توس��ط همس��رش، 
خانم سيده نساء هاشميان به رشتة تحرير درآمده و در 
آن سعي شده است به ويژگي هاي شخصيتي اين شهيد 
نه چندان نام آشنا پرداخته شود؛ آن چنان كه در سطر 
نوشته هاي آغازين كتاب � كه هر چند مشخص نيست 
توسط انتشارات نگاشته ش��ده يا خانم غفاري � به اين 
موضوع چنين اش��اره شده اس��ت: »محمد اصغري خواه 
يكي از همين ها بود؛ همين قدر س��اده و دس��ت يافتني 
و آش��نا. بين اس��م هايي كه هر روز مي شنويم و گاهي 
هم هياهويي بر س��ر نامشان برپاس��ت، نامي از او ديده 
نمي ش��ود و از كارهاي��ي كه ك��رده و جاهايي كه بوده، 

حرف و صحبتي نيست«. 
كتاب اصغري خواه به روايت همسر شهيد در 70 صفحه 
و در قطع پالتويي به بازار نش��ر ارائه شده است. كار نقد 
و بررس��ي كتاب فوق كمي مش��كل است، زيرا اين گونه 
كتاب ها را تنها مي ت��وان با كتاب هاي ديگري از جنس 
خودشان مقايس��ه كرد. در واقع، نقد ادبي نوشتن براي 
كتابي كه در آن، همسر شهيدي قصد دارد ويژگي هاي 
ش��خصيتي ش��ريك زندگي اش را براي ديگ��ران بازگو 
كند، چارچوب خاصي ن��دارد و تنها مي توان به معرفي 
ويژگي ها و برجس��تگي هاي آن اشاره كرد. اگرچه خود 

كتاب هم ش��ايد خوانندگان گس��ترده اي نداشته 
باشد و بالطبع معرفي و نقد آن نيز خوانندگان 

به مراتب كم تري خواهد داشت. 
آن چ��ه را كه مي توان به عنوان ويژگي خاص اين كتاب 
برش��مرد، جس��ارت راوي خاطرات اس��ت. در حقيقت 
خانم هاشميان با تابو ش��كني توانسته است اين كتاب 
را به اثري ممتاز و خواندني تبديل كند. همس��ر شهيد 
اصغرخ��واه در هيچ  ج��اي كتاب قصد نداش��ته اس��ت 
تصويري دست نايافتني از همسر شهيدش ارائه كند، يا 
اين كه او را فردي غيرزميني و ماورايي نشان دهد. بلكه 
كوشيده است تصوير حقيقي شهيد را براي خوانندگان 

خاطراتش روايت كند:
»نس��اء فك��ر مي كند هيچ وق��ت نمي تواند خ��ودش را 
ببخشد. از رشت كه برگشته بودند، نيم ساعتي بيش تر 
وقت نداش��تند. چ��را متوجه نش��ده بود اي��ن آخرين 
خداحافظي اس��ت؟ تند تند مي گفت: »محمد بد است. 
خواه��رت اين جاس��ت! و خودش را مي كش��يد عقب و 
از محم��د فاصله مي گرفت. گفت: چ��را اين قدر بي تابي 
مي كني؟ برمي گردي ديگه! خوب نيس��ت اين جا با هم 

تنها باشيم!« )ص57(.
همان طور كه عنوان ش��د، تمام ت��الش راوي خاطرات، 
شالوده شكني و به تعبيري دقيق تر، ساختارشكني بوده 
اس��ت؛ كاري نو، بكر و پرجس��ارت كه ما كم تر در ساير 
كتاب هايي كه به روايت شهدا مي پردازند، با آن برخورد 
مي كنيم. به واقع، همس��ر شهيد اصغري خواه همان طور 
ك��ه عنوان ش��د، هرگ��ز قصد س��اختن تابو از همس��ر 
ش��هيدش ندارد و با آن كه قريب 20 سال از شهادت او 
گذشته، همسرش هرگز دچار وهم و خيال پردازي 
درخصوص شريك شهيدش نشده است. او در 



جاي جاي اين كتاب س��عي كرده، آن چه را بوده اس��ت 
بي هي��چ غلوي به تصوير بكش��د؛ نه آن گونه كه ديگران 

دوست داشته اند شهيد آن طور باشد.
ديگر اين كه صفحاتي از كتاب به دلمش��غولي هاي نساء 
ب��راي ازدواج با محم��د اصغر خواه اختص��اص دارد. در 
آن جا هم راوي س��عي كرده است واقعيت هاي ملموس 
را به تصوير بكش��د و آن چيزي نبوده اس��ت جز فاصلة 
طبقاتي او با همس��ر شهيدش. نس��اء كه برخالف ميل 
باطني خانواده اش، به خصوص مادرش، راضي به ازدواج 

با محمد مي شود.
پدربزرگ مادري نساء، خان بوده است و پدرش معتمد 
محله. او دختري است كه درس خوانده و ديپلم گرفته، 
آن ه��م در دوره اي ك��ه به روايت خودش، زياد رس��م 
نبوده اس��ت كه دختره��ا درس بخوانند )ص12(. او در 
خانواده مرفه اي زندگي مي كرده اس��ت و در خانه ش��ان 
دو خدمتكار مش��غول ب��ه كار بوده اند )ص13(. اما فقر 
در خان��وادة محمد  باعث مي ش��ود ك��ه او در دورة 
دبيرستان از خانواده اش جدا  زندگي كند تا خرج 
آن ها س��بك تر ش��ود. زماني 
از نس��اء  ك��ه محمد 

خواس��تگاري مي كند، تنها چهار ه��زار تومان پول دارد 
كه آن را براي ازدواجش��ان كنار گذاشته است )ص19-

18(. نس��اء جلس��ة دوم خواس��تگاري خانوادة داماد به 
همراه همكاران س��پاهي اش را اين طور توصيف مي كند: 
»با خودشان يك  روسري و يك پيراهن آورده بودند؛ تو 

يك سيني. از طال خبري نبود« )ص21(.
نس��اء دختري كه فعاليت هاي مبارزاتي داش��ته و عضو 
انجمن اس��المي اس��ت، حاال به دس��ت تقدير بر س��ر 
راه پاس��دار جوان��ي ق��رار مي گيرد كه دو س��ال هم از 
او كوچك تر اس��ت. اما همة كس��اني كه ب��ا اين وصلت 
موافق اند، از ايمان، ش��جاعت، تواضع و مهرباني محمد 
تعريف مي كنند و اين باعث سرگشتگي نساء مي شود. 

محمد براي مالقات با خانوادة نس��اء با لباس فرم سپاه 
به من��زل آن ها مي رود. حتي موهايش هم به هم ريخته 
و شانه نش��ده اند؛ موضوعي كه در سرتاسر كتاب، نساء 
ب��ه ُطرق متفاوت به آن اش��اره مي كند و تفكر آن زمان 
را كه بچه هاي س��پاه داش��تند، مورد نقد قرار مي دهد. 
به اي��ن مورد توجه كني��د: »مثاًل مي خواس��تيم برويم 
مهمان��ي. محمد با لباس س��پاه مي آم��د، عطر و ادكلن 
هم ابداً. مي گفتم: »محمد ديگه نمي خواد توي مهموني 
اين جوري بياي، لب��اس مهموني بپوش… مي گفت… 
مي خواي بچه ها من رو ببين��ن بهم بخندن؟ مي گفتم: 
الاقل يه ش��ونه به موهات بزن. آن زمان انگار براي بچه 
مذهبي ها مو ش��انه كردن و لباس اتو كرده پوش��يدن و 
ادكلن زدن، سوس��ول بازي بود )ص30(.« نساء حتي به 
اين هم اشاره مي كند كه بدون آن كه عاشق محمد باشد 
به او جواب مثبت مي دهد؛ تنها به خاطر احترام به حرف 
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مس��ئول پرسنلي سپاه شهرش��ان: »اگر هركس ديگري 
جز آقاي ناصرنيا بود، شايد سر حرفم پافشاري مي كردم. 
اما آقاي ناصرنيا بزرگ تر ما بود. از همة بچه هاي س��پاه 
سنش بيشتر بود و حرفش برايمان قدر و قيمت ديگري 

داشت. اصاًل نتوانستم جواب رد بدهم« )ص21(.
به يقين بخش  هاي بكر كتاب مربوط به روز عروسي نساء 
با محمد مي شود كه عالوه بر طنز گزنده به واقعيت هاي 
اجتماعي آن روز نيز اش��ارة گذرايي  دارد: »ساعت يازده 
صبح. محمد آمد؛ با لباس سپاه. سفرة عقد خيلي ساده 
ب��ود؛ نان و پنير و س��بزي و ش��يريني و ميوه. من هم 
يك لباس س��فيد تنم بود و چادر س��فيد پوشيده بودم. 
محمد نيامد پيش من بنشيند. پدرم را وكيل كرد و بابا 
از طرف محمد آمد و پهلوي من نشس��ت... حتي وقتي 

صيغة عقد را مي خواندند هم نبود.« )ص25(.
طنز بكر عروس��ي هم آن جاست كه محمد در هيچ كدام 
از عكس هاي عروس��ي خودش حضور ندارد: »عكس ها 
را ن��گاه مي كرد كه خ��ودش در هيچ ك��دام آن ها نبود 
و مي گف��ت: كاش ص��دا مي كردي��د م��ن ه��م عكس 

مي انداختم« )ص26(.
نس��اء در بيش��تر صحنه هاي كتاب بر اين انديشه بوده 
كه تصويرهاي واقع گرايانه اي از زندگي خود و همسرش 
ارائه كند. او هيچ گاه نگران اين موضوع نبوده كه ممكن 
اس��ت مورد پوزخند قرار گيرد. با شجاعت و صراحت به 
ارائة تصويري از افراد خاص جامعة آن روزگار مي پردازد. 
در توصيفي ديگر نيز، انديش��ه و مرام متحجرانة قش��ر 

خاصي از افراد پيرامون��ش را اين چنين به تصوير 
مي كشد: »تمام همكارهاي محمد آمده بودند؛ 

با لباس فرم... آن  موقع نه تنها عكاس آوردن كه عكس 
انداختن در عروس��ي ه��م براي مذهبي ه��ا كار جالبي 

نبود« )ص27(. 
اين سطور را براي آن بخش از كتاب مي آورد كه محمد 
برادر نس��اء را تا روز عقد نديده اس��ت و نمي شناسد و 
وقتي برادر نس��اء اقدام به عكس گرفتن مي كند، محمد 
با رويي برآشفته از مادرش مي پرسد: »كي گفته عكاس 

بياوريد؟« )ص26(.
نس��اء پاياني براي اين كنايه ها قائل نيس��ت و ش��ادي 
عروس��ي اش را اين گون��ه توصيف مي كند: »پاس��دارها 
از پايي��ن مي گفتند:»اي خواهر مجاه��د، برادر مجاهد، 
پيوندت��ان مبارك.« از باال ه��م خانم ها جواب مي دادند 
و همي��ن را مي گفتند. براي خانم ها ش��يريني آوردند و 
دور گرداندند. از براي مردها هم محمد با خرما پذيرايي 
مي ك��رد... اذان ظه��ر را كه گفتند، همه بلند ش��دند و 
رفتند كه وض��و بگيرند: بچه هاي پاس��دار... نردة پله ها 
را مي گرفتن��د و ب��ا يك خي��ز مي پريدند ت��وي حياط. 
توي س��روكول هم مي زدند و به هم آب مي پاش��يدند« 

)ص27(.
نس��اء تنه��ا از اين گونه رفتاره��ا انتق��اد نمي كند. بلكه 
به عنوان زني كه مسئول واحد ايدئولوژي سپاه شهرشان 
اس��ت، ايدئول��وژي حاكم بر اين تيپ اف��راد را به چالش 
مي كشد. اين ايدئولوژي را برخاسته از هيچ معرفت ديني 
نمي دان��د و آن را تنها بيانگر ضعف اطالعاتي همس��رش 
معرف��ي مي كند. او به صحنه اي اش��اره مي كند كه بين 
اعض��اي خانواده، پ��در و برادرش، بدون روس��ري 
مشغول آماده كردن سفرة شام است: »داشتم 

طنز بكر عروسي هم 
آن جاست كه محمد در 
هيچ كدام از عكس هاي 
عروسي خودش حضور 
ندارد: »عكس ها را نگاه 
مي كرد كه خودش در 
هيچ كدام آن ها نبود و 
مي گفت: كاش صدا 

مي كرديد من هم عكس 
مي انداختم«



بشقاب هاي پيش دستي را مي چيدم كه گفت: ببخشيد... 
شما چرا روسري سرتون نيس��ت؟... حرف هاي محمد به 
كل حواسم را پرت كرده بود... من هميشه پيش برادرهايم 
اين طور مي گردم!... شب اول ازدواج چه حرف هايي داشتم 
مي ش��نيدم... چه قدر آن ش��ب با هم حرف زديم و بحث 
كرديم. چه قدر اختالف فكري داشتيم؛ اختالف فرهنگي... 
بهش گفتم: نه، ببين، ما كه كاتوليك تر از پاپ نيس��تيم. 
خدا و پيغمبر مي گن زن مي تونه پيش محرم هايش راحت 
باش��ه، اين هم آيه ش... قرآن را باز كردم و نشانش دادم« 

)ص29(.
در بخش هايي از كتاب، نس��اء روايتي دارد از سختي هاي 
زندگ��ي اش با محمد؛ با غيبت ه��اي او، با فقر او، و از همه 
مهم ت��ر، با درده��اي مجروحيت محمد. زيرا نس��اء وقتي 
بداخالقي ه��اي محمد را مي بيند، پس از مراجعه به دكتر 
متوجه مي ش��ود كه او جانباز اعصاب و روان اس��ت و اين 
آغاز دردهاي زندگي مشترك نس��اء است. پس از آن هم 
موضوع شهادت محمد و تنها ماندن نساء در برابر مشكالت 
زندگي و از همه مهم تر، حرف و حديث هاي بي پايان مردم 
درخصوص همس��ران جوان شهدا. خانم هاشميان در اين 
بخش از كتاب سعي كرده است تا رنجي را كه بر همسران 
شهيد تحميل مي ش��ود، به تصوير بكشد؛ رنجي كه شايد 
هيچ كس جز خودشان از عمق درد آن خبر نداشته باشند: 
»هيچ جا را نداش��تم بروم. بر فرض هم كه داشتم، آن قدر 
پشت سر زن هاي جوان شهدا حرف درمي آوردند كه حتي 
سر قبر شوهرشان رفتن را هم معني دار مي دانستند. انگار 
م��ا آدم نبوده ايم، وقتي ش��وهرهامان رفتند. ما هم بايد با 
آن ها دفن مي شديم. يك بار توي حياط لباس مي  شستم، 

تلفن زنگ زد و علي )برادر نساء( كه توي اتاق بود، گوشي 
را برداشت. مرد همسايه بود و از علي سؤال و جواب كرده 
بود كه شما كي هستي و آن جا چه كار مي كني« )ص66(.

هاش��ميان در اين كتاب، »بنياد شهيد و امور ايثارگران« 
را هم پس از ش��هادت همسرش مورد انتقاد قرار مي دهد 
كه ش��أن و جايگاه همسر شهيد را نگه نداشته اند: »هنوز 
يك ماه از ش��هادت محمد نگذشته بود كه از بنياد شهيد 
كسي آمد و از تمام وسايلمان صورت برداشت... سرم داغ 
مي شد... با عشق با ش��وهرت زندگي كني... بگويد من از 
چش��م هايم به تو بيشتر اطمينان دارم... حاال با يك دفتر 
ثبت بيايند كه ببينند ش��هيد چند تا پادري يا بش��قاب 
داش��ته كه نكند يكيش كم ش��ود و حق بچه هاي شهيد 
پايمال شود )ص63(. يا در قسمت ديگري متذكر مي شود 
به او اجازه نمي دهند به ياد پيكر بازنگشتة شوهرش، قبر 

يادبودي در گلزار شهدا داشته باشد )ص64(.
تمام��ي تالش راوي خاطرات كت��اب نيمة پنهان ماه اين 
است كه به تصورات باطل خوانندگانش درخصوص شهدا، 
زندگي آن ها و زندگي خانوادگي آن ها پس از شهادتشان، 
حمله كند تا اين گونه بتواند يك واقعيت روشن و قابل باور 
از شهدا ارائه دهد. كه اين تالش راوي بسيار قابل ستايش 
اس��ت؛ هر چن��د كه اين كت��اب مختصر و مفي��د داراي 
برخي ضعف هاي ساختاري نيز هست. از جمله اين كه در 
بخش هايي زيادي از كتاب، خواننده ش��اهد تغيير بدون 
دليل راوي از اول شخص به سوم شخص است؛ گويي قباًل 
كتابي درخصوص اين ش��هيد و خانواده اش نگاشته شده 
و ح��اال برخي از بخش هاي آن ب��ا رعايت امانت به درون 
صفحات اين كتاب عيناً انتقال يافته است؛ آن هم ناشيانه. 

خانم هاشميان در اين 
بخش از كتاب سعي كرده 

است تا رنجي را كه بر 
همسران شهيد تحميل 

مي شود، به تصوير بكشد؛ 
رنجي كه شايد هيچ كس 
جز خودشان از عمق درد 

آن خبر نداشته باشند
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عالوه بر اين در بخش��ي از كتاب تق��دم و تأخر برخي از 
اطالعات نيز خواننده را دچار سرگرداني مي كند. زيرا در 
خاطرات برخالف داستان، روند منطقي حوادث براساس 
تقدم و تأخر زماني مي بايد رعايت ش��ود كه در اين كتاب 
در يك يا دو مورد اين موضوع رعايت نش��ده است؛ مانند 
انتقال اطالعاتي كه در صفحة 32 كتاب صورت گرفته و 

فاقد وحدت زماني است.
اش��كال ديگر اي��ن كتاب يا اي��ن مجموع��ه از كتاب ها، 
عنوان كتاب اس��ت. اصغری خواه به روايت همسر شهيد 
اي��ن موض��وع را به ذهن متبادر مي كند كه همس��ر يك 
ش��هيد در طول كتاب قصد دارد روايت كاملي از همسر 
ش��هيدش ارائه دهد، در حالي كه حداقل در اين جلد كه 
نگارنده مطالعه كرده، اصاًل اين طور نيست. در اين كتاب 
راوي بيش��تر به روايت ش��خصيت خود نساء هاشميان و 
زندگي اش مي پردازد. حتي كتاب به زندگي نامة ايشان و 
زندگ��ي مبارزاتي اش از پي��ش از ازدواج )ص11 تا 16( و 
هم چنين پريشان خاطري اش در مورد تصميم گيري براي 
ازدواج )ص16 تا 25( مي پردازد. بقية صفحات كتاب هم 
دشواري هاي پرستاري از يك بيمار اعصاب و روان را شرح 
مي دهد و سر آخر هم، به رنج روزهاي سپري شدة بدون 
همس��ر اشاره دارد. ش��ايد بهتر اين باشد كه نام اين گونه 
كتاب ها را آش��نايي با همس��ران ش��هدا و يا... عنواني در 

همين زمينه ها انتخاب كرد. 
در پايان ضروري اس��ت تا اشاره اي داشته باشيم به لحن 
و نثر روان و يكدس��ت كتاب و تصويرسازي هاي بكر و به 

يادماندني آن در كنار جسارت ستودني و قابل تقدير 
راوي و تدوين  كنندة كتاب.

اصغری خواه به روايت 
همسر شهيد اين موضوع 
را به ذهن متبادر مي كند 
كه همسر يك شهيد در 
طول كتاب قصد دارد 

روايت كاملي از همسر 
شهيدش ارائه دهد، در 

حالي كه حداقل در اين جلد 
كه نگارنده مطالعه كرده، 
اصاًل اين طور نيست. در 
اين كتاب راوي بيشتر به 

روايت شخصيت خود نساء 
هاشميان و زندگي اش 

مي پردازد



دنياي  پنجره اي كوچك به 
شريين و زيباي قرآن كريم

نگاهی به کتاب
 ... و خدا پاسخ داد
نوشتة سوسن طاقدیس

ناصر نادری
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كت��اب »... و خ��دا پاس��خ داد«، اثر سوس��ن طاقديس، 
نويسندة نام آش��ناي ادبيات كودك ايران است؛ اثري با 
روايت داس��تاني كه مي كوش��د ش��أن نزول آيه هاي 7 و 
8 س��ورة منافقين را بيان كند. بنابراين خواننده با اثري 
روبه روس��ت كه در عين داش��تن عناص��ر و ويژگي هاي 
داستاني هم چون طرح، شخصيت پردازي، گره افكني و...، 
بايد از صحت و س��نديت تاريخي نيز برخوردار باش��د و 
با توجه به حضور نبي اكرم)ص( در داس��تان، جنبه هاي 

قدسي ايشان را رعايت كند.
در يك نگاه، نويس��نده از اين 
دو حي��ث موفق بوده اس��ت. 
داستان با تصويري جذاب آغاز 
مي ش��ود: »قلب كوچك زيد 
در س��ينه به سختي مي تپيد. 
دور از پيامبر، در ميان بزرگان 
انصار، گويي به زنجير كشيده 
ش��ده بود. هركس ب��ا زبان و 

كالم خود به او مي تاخت...« 
اين ش��روع س��ؤال برانگيز، با 

لحظه پردازي و جزئي  پردازي هاي داستاني ادامه مي يابد. 
زبان و نثر روان و س��اده، از ديگر محاس��ن اثر اس��ت و 
خوانن��دة گروه س��ني »د« )دورة راهنمايي( به راحتي با 
آن ارتب��اط برقرار مي كن��د. البته وجود برخي اس��امي 
ش��خصيت هاي تاريخ��ي )زيد، عب��داهلل بن اُبَ��ي و...( يا 
برخي مكان ها و حوادث تاريخي، به شرح بيشتر در قاب 

»زيرنويس« يا »واژه نامه« در انتهاي اثر نياز داشته 
است كه در اين صورت، به شفافيت تصويرهاي 

تاريخي اثر مي افزود. 
در آثار تاريخي كه به ش��كل داس��تاني براي كودكان و 
نوجوانان، روايت مي شوند، عنوان بندي فرعي در متن، به 
افزايش جذابيت اثر و تقويت درك و فهم خواننده كمك 
مي كند؛ در حالي كه در اين اثر، چنين وضعيتي مشاهده 
نمي شود. از موارد قابل اشاره، تصويرسازي هاي نه چندان 
جذاب، پويا و خالق كتاب اس��ت. تصويرگر تالش كرده 
اس��ت با رعايت نوع پوش��ش اعراب صدراسالم و برخي 
نش��انه هاي طبيعي، هم چون نخل، به همذات پنداري و 
شوق خواننده براي مطالعة اثر 
نوعي شتاب زدگي  اما  بيفزايد، 
و ع��دم خالقي��ت در اج��راي 
تصويرس��ازي ها مشهود است. 
در ضم��ن، قطع كتاب و نمونة 
كتاب سازي، به ذائقة مخاطبان 
گروه س��ني »ج« )چه��ارم و 
پنجم ابتدايي( نزديك تر است 
تا گ��روه تعريف ش��دة كتاب 
حي��ث  از  راهنماي��ي(.  )دورة 
ويراي��ش نيز، برخي انح��الط در اثر وج��ود دارد. براي 
نمونه، در صفحة 8 در بند آخر، آمده اس��ت: »... از خدا 
پرسيد: »...« اما در انتهاي اين گفته، عالمت گيومه )«( 
بس��ته نش��ده اس��ت. بيان اين نكات، از ارزش هاي متن 
و تصويره��اي كت��اب نمي كاهد و بي تردي��د، كودكان و 
نوجوان��ان با مطالعة اين اثر، پنجره اي كوچك به دنياي 
ش��يرين و زيب��اي قرآن كري��م در براب��ر ذهن و 

روحشان گشوده مي شود.

قلب كوچك زيد در سينه 
به سختي مي تپيد. دور از 
پيامبر، در ميان بزرگان 
انصار، گويي به زنجير 

كشيده شده بود. هركس 
با زبان و كالم خود به او 

مي تاخت



مشاره 
هبشت

نگاهی به کتاب
 شماره تلفن بهشت 
نوشتة مرضیه جوکار

 مهری ماهوتی
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خالصة داستان:
الله 6-5 سال بيشتر ندارد، فرزند يك خلبان مفقوداالثر 
اس��ت. او همراه دايي رضا به تماش��اي آسمان از پشت 
تلسكوپ مي رود و فكر مي كند پدر راهش را در آسمان 

گم كرده است.
يك ش��ب الله همراه اس��باب بازي دوران كودكي پدر � 
شمشير طال � به آسمان و به جست وجوي پدر مي رود. 
در ميان س��ياره ها، فرشته هايي را مي بيند كه مي گويند 
پ��در صاحب يك قصر زيبا در آس��مان اس��ت و همان 
كس��ي است كه در كهكش��ان ها الله مي كارد. فرشته ها 
مي گويند س��ياره اي كه الله روي آن ايس��تاده است، به 
زودي مي چرخد و از زمين دور مي ش��ود. در نتيجه الله 

ترجيح مي دهد پيش مادرش برگردد.
ف��رداي آن روز پالك��ي از پدر مي رس��د. ب��ه نظر الله 
ش��ماره هاي روي پالك همان ش��ماره تلفن باباس��ت؛ 

گرچه جواب نمي دهد )خط نمي دهد(.
نويس��نده محترم س��وژه مناس��بی برای بيان دردها و 
رنج های دوران جنگ تحميلی يافته است اما اين سوژه 
زيبا و عاطفی تحت تاثير چند اشكال است كه اميدوارم 
نويس��نده محترم درنگارش آثار بعدی اش به آنها توجه 
كند. الزم است اشاره كنم كه اين چند اشكال از ارزش 
اثر كم نمی كند. چه بس��ا كه ممكن است بعضی از اين 

اشكال ها سليقه ای باشد.

چند اشکال
 نويسنده با قدرت تمام در شروع قصه حضور دارد. 

اوس��ت كه مي گويد پدر راهش را در آسمان گم 

كرده است.
 آوردن پدربزرگ كه تا آخر قصه از او هيچ استفاده اي 

نمي شود، الزم نبود.
 جملة »الله خسته شده بود« قابل حذف است. همان 

»خميازه« نشانة خستگي و كافي است.
 جمل��ة »نخير فايده ندارد«، بزرگس��االنه اس��ت نه 

كودكانه.
 دم دراز خودش هم كوچك است. معموال كوچك  ترها 

به هم كوچولو نمي گويند )ستاره شناس كوچولو(.
 كلمة نجيب براي اين سن مناسب نيست.

 مادر تلفني مش��غول صحبت اس��ت و گريه مي كند، 
ولي دختر هيچ عكس العملي ندارد. چرا؟ در صفحة 20 

دختر تازه به ياد گرية مادر مي افتد.
 در بعضي صفحه ها ب��ا هجوم اطالعات علمي روبه رو 
هس��تيم. اگر اي��ن بار علم��ي كمتر بود، هي��چ اتفاقي 
نمي افت��اد، م��ا ك��ه نمي خواهيم علوم تجرب��ي و نجوم 
درس بدهيم. خورشيد سبز، سيارة صورتي و ستاره هاي 
دنبال��ه دار خيلي زياد ش��ده اند. نويس��نده خيلي زودتر 
مي توانست فرش��ته هاي بندانگش��تي را در يك سيارة 

صورتي يا اصاًل در فضا نشان دهد.
 دختر به اتاق برمي گردد و همه خواب اند. ظاهراً شب 
بعد مادر با پالك پدر مي آيد. مي شد انتهاي شب اول و 

ابتداي ماجراي آوردن پالك را به هم وصل كرد.
 اين الله اس��ت كه بايد بگويد اين ش��مارة تلفن پدر 
اس��ت. بچه هايي با اين تخيل قوي، ش��ماره را امتحان 
مي كنند و بعد ش��ايد فكر كنن��د كه به خاطر فاصلة 
زي��اد � يا ه��ر دليل ديگ��ري � ارتب��اط برقرار 

نمی شود.

به نظر الله شماره هاي 
روي پالك همان شماره 

تلفن باباست؛ گرچه جواب 
نمي دهد



سخت، چون مرگ
آسان، چون زندگي

نگاهي به کتاب 
خداحافظ راکون پیر 
 نوشتة ِکِلر ژوبرت

افسانه 
موسوي گرمارودي
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مرگ و فلس��فة پيچيدة آن گاه ذهن و فكر ما بزرگ ترها را نيز 
درگير می كند. اما از همه مشكل تر زمانی است كه  كوچك تری 
از ما فلس��فة آن را می پرسد. پاسخ هايی مثل: »به سفر رفته«، 
»پيش خداس��ت« يا »در آسمان هاست«، پاسخ هايی درخور و 
مناسب اند، اما كافی و قانع كننده نيستند.  در زندگی های ديروز، 
نگ��ه داری حيوانات خانگی و مش��اهدة زندگ��ی و مرگ آن ها، 
تجارب مفيدی را به بچه ها منتقل می كرد، اما امروزه زندگی های 
آپارتمان نشينی فضايی مصنوعی را برای كودكان فراهم كرده 
كه فاقد واقعيات زندگی، از جمله مرگ اس��ت.  كتاب داستان 
»خداحافظ راكون پير« تا حد زيادی آرامش بخش و قانع كننده 
است. نويسندة آن، خانم، يك نويسندة فرانسوی مسلمان است. 
او كه سال ها  در ايران زندگی مي كرده،  به خوبی از عهدة نگارش 
كتاب و موضوع مرگ برآمده اس��ت. از اين نويسنده كتاب های 
زيبا و خواندنی ديگری هم به زبان فارسی منتشر شده است. در 
داستان خداحافظ راكون پير، قهرمان داستان خرگوشی است به 
نام تك كه هنگام تولد از ش��كم خانم خرگوش بيرون نمی آيد.  
پدرش، راكون پير به ياری می آيد و به او كه در شكم مادر مانده 
مي گويد: »س��الم خرگوش كوچولويی كه آن تو مانده ای! چرا 
تك و تنها در آن دنيای تنگ و تاريك نشسته ای؟ بيا و ببين كه 
دنيای ما خيلی بزرگ تر، روشن تر و زيباتر است. نترس بيا تا به 
تو نش��ان دهم كه دنيای ما چه قدر خوب است!«  به اين شكل 
راكون پير و تك با هم دوست می شوند. تك شيطان و كنجكاو 
است و راكون پير پرحوصله و شوخ طبع. همراهی آن ها با يكديگر 

مكالماتی را درپی دارد كه خواندنی هستند: 
»تك: چرا روباه خرگوش می خورد؟ 

راك��ون: گمانم چون خرگوش ها خيلی حرف می زنند و 
روباه می خواهد آسايش داشته باشد . 

�  چرا خفاش ها سرپايينی آويزان می شوند؟ 
� البد مي خواهند ببينند كه ما وارونه خوشگل تر هستيم يا نه؟ 
ت��ك اول باور می كرد، بعد كه می ديد چش��م های راكون پير 

می خندد، می فهميد كه شوخی می كند.« 
شايد بتوان گفت كتاب خداحافظ راكون پير، تنها كودك محور 
نيست، بلكه والدين نيز با خواندن آن تجاربی را كسب خواهند 
كرد. البته اين موضوع از جذابيت آن نكاش��ته است. داستان با 
فرايندی اس��تقرايی پيش می رود و در نهايت، نتيجة الزم را با 
استفاده از معلومات قبلی به دست می آورد. وقتی خرگوش در 
خواب به راكون می گويد نگرانت هس��تم، راكون در پاسخ به او 
می گويد: »يادت هست می ترسيدی به دنيا بيايی؟ وقتی به اين 
دنيا آمدی، ديدی كه چه قدر بزرگ و قشنگ تر است. االن هم 
فكر می كنی دنيايی كه در آن هستی، بهترين جا برای ماندن 
است. اما باز هم اشتباه می كنی...«  با اين تمثيل ضربة داستان 
را وارد می كند. اما داس��تان به همين جا ختم نمی شود و برای 
تنهايی خرگوش نيز فكري شده است. در پايان داستان پروانه ای 
خرگ��وش را پيدا می كند و اين يعنی دوس��تی تازه و اميد به 
زندگی. مهم تر اين كه سنجابی از او برای به دنيا آمدن فرزندش 
كمك می خواهد و اين موضوع استمرار زندگی را نشان می دهد. 
با خواندن كتاب، ابتدا تصور مي كنيم كه داستان ترجمه است. 
اس��تفاده از كلمات، نام ه��ا و حيوانات اين تداع��ی را به وجود 
می آورد. اما اين طور نيس��ت و در كل، نيز كتاب روان و س��اده 
است. با وجود اين كه عناصر داستانی آن ملموس نيستند، روال 
داس��تانی جذاب اس��ت و خواننده را به دنبال خود می كشاند. 
می توان گفت، »خداحافظ راكون پير« در مجموع انديشمندانه ، 
ساده و روان نگاشته ش��ده و مسئلة پيچيدة مرگ را با 
استداللی كودكانه ملموس و قابل فهم كرده است. 

امروزه زندگی های 
آپارتمان نشينی فضايی 

مصنوعی را برای كودكان 
فراهم كرده كه فاقد 

واقعيات زندگی، از جمله 
مرگ است
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مقاله
نیازی نیسـت بگوییم که جایزه نوبل از کجا آغاز شـد که همه کمابیش از آن مطلعند. و حتی سـر 
انجام کنونی اش را هم رها می کنیم. که خواننده اهل ادبیات این متون می داند که جایزه امسال  
به چه کسی داده شده است، شاعری گمنام اما سوئدی. بخش جایزه ادبی این بنیاد همیشه مورد 

نقد و ارزیابی نویسندگان مطرح دنیا واقع شده است.
در کتاب یادداشـت های پنج ساله تالیف گابریل گارسـیا مارکز ترجمه بهمن فرزانه ناشر ثالث به 
دو مقاله از قلم مارکز برخوردیم که به نظر آمد درج آن در ویژه نامه  جشنواره ای که خود جایزه 

می دهد) جشنواره حبیب( بد نباشد.



هر س��ال در همين ايام، شبحي آرام و قرار از نويسندگان 
مي گي��رد: جايزة نوبل ادبيات. خورخ��ه لوئيس بورخس1 
كه تقريباً هميش��ه نام��زد دريافت اين جايزه اس��ت، در 
مصاحبه اي مطبوعاتي اعتراض كرده بود كه چگونه براي دو 
ماه، آن همه پيش بيني در نگراني معلق نگهش مي دارد و 
عذابش مي دهد. بدون شك بورخس شايسته ترين نويسندة 
اسپانيولي زبان براي جايزة نوبل است و هر سال بي رحمانه 
و ناگريز اين بال را بر سرش مي آورند. بدبختانه نتيجة نهايي 
به شايستگي و حق مسلم نامزدان ربطي ندارد؛ به انصاف و 
عدالت خداوند متعال نيز مربوط نيست. به ارادة اسرارآميز 

هيئت داوران آكادمي سوئد مربوط مي شود و بس.
به گمانم پيش بيني ها هرگز درس��ت از آب درنيامده اند و 
اغلب خود نويس��ندگان، بيش از ديگران، از برنده ش��دن 
حيرت زده شده اند. وقتي ساموئل بكت2، نمايش نامه نويس 
انگليس��ي، در س��ال 1969 تلفني مطلع ش��ده بود برندة 
جايزة نوبل شده است، بسيار خشمگين شده و گفته بود، 

»خداوندا، چه باليي بر سرم آمد!« 
پابلو نرودا3 در س��ال 1971، سه روز قبل از آن كه خبر در 
روزنامه ها چاپ شود، مطلع شده بود. آن هم به خاطر پيغام 
محرمانه اي از س��فارت سوئد. با اين حال شب بعد گروهي 
از دوس��تانش را در پاريس به شام دعوت كرد. در آن زمان 
او سفير كشور شيلي در فرانسه بود و هيچ يك از ما دليل 

آن جشن را نمي دانستيم؛ تا اين كه روزنامه هاي شبانه خبر 
را منتشر كردند. بعد نوردا برايمان گفت: »تا وقتي چيزي 
را به چش��م خودم نبينم، باور نمي كنم.« و خنده  را س��ر 

داده بود.
چند روز بعد در رستوران شلوغ و پرسروصدايي در خيابان 
»مونپارناس«، گفت هنوز نطق خود را ننوش��ته است. 48 
س��اعت بعد بايد در استكهلم جايزه را دريافت مي كرد. آن 
وقت ورقة فهرس��ت غذاها را پش��ت و رو كرد و به همان 
آساني كه نفس مي كشيد، با همان جوهر سبزي كه اشعار 

خود را مي نوشت، نطق زيباي تاج گذاري اش را نوشت.
بين نويسندگان و منتقدان اين روايت رواج دارد كه هيئت 
قض��ات س��وئدي از ماه مه توافق مي كنن��د. وقتي برف ها 
دارند آب مي شوند، آثار چند نويسندة نامزد شده را مرور و 
بررسي مي كنند و در بحبوحة گرماي تابستان، در ماه اكتبر 
كه ه��وا هنوز از آفتاب هاي جنوبي گرم اس��ت، به نتيجة 

نهايي مي رسند و تصميمشان قطعي مي شود. 
بنابر روايتي ديگر، خورخه لوئيس بورخس از همان ماه مه 
1976 انتخاب ش��ده بود، ولي در ماه نوامبر خبري نش��د. 
در واقع برندة جايزة نوبل آن س��ال س��ال بلو4 بود؛ همان  
نويسندة عالي و به هرحال غم انگيز. در لحظة آخر با عجلة 
تمام او را انتخاب كرده بودند. با وجود اين كه برندگان چند 

بخش ديگر هم آمريكايي بودند.

نوبل جایزه  شبح 
گابریل 
گارسیا مارکز
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واقعيت اين بود كه در تاريخ بيست و دوم سپتامبر همان 
س��ال )يك ماه قب��ل از رأي نهايي(، بورخس عملي انجام 
داده بود كه به هيچ وجه به ادبيات او ربط نداشت. بورخس 
براي مالقاتي رس��مي نزد ژنرال آگوستو پينوشه5 رفته و 
در نطقي افتضاح گفته بود: »جناب رييس جمهور، مشرف 
شدن نزد سركار، افتخاري است كه اين جانب شايستگي اش 
را ندارم.« و ادامه داده بود: »در آرژانتين، شيلي و اوروگوئه 
دارد نظم و برنامه ريزي و آزادي برقرار مي شود؛ در قاره اي 

كه سراسر در هرج و مرج و كمونيسم غرق شده است.« 
بديهي اس��ت ك��ه آن همه تعريف و تمجي��د صرفاً براي 
مس��خره كردن پينوشه بود، ولي س��وئدي ها اهل شوخي 
نيستند و آن را نمي فهمند. و از آن وقت به بعد، نام بورخس 
از فهرس��ت نامزدهاي نوبل حذف شد. حاال پس از خاتمة 
آن توبيخ بي انصافانه، بار ديگر در مورد او صحبت مي كنند. 
همگي ما كه در آِن واحد هم خوانندگان سيري ناپذير آثار 
او و هم حريف هاي سياسي اوييم، از ته دل آرزو مي كنيم 

عاقبت او از نگراني دوره اي خود خالص شود.
دو نويس��نده كه به انگليسي مي نويس��ند، در حال حاضر 
رقيب��ان سرس��خت و خطرن��اك او به ش��مار مي آيند. در 
سال هاي گذشته از اولي چندان خبري نبوده است و اكنون 
چنان تحسين و تمجيدش مي كنند كه »مجلة نيويورك« 
عكس��ش را روي جلد خود چاپ كرده اس��ت؛ در شمارة 
هجدهم اوت. او اس��تاد نويسندگي است و داليلش را هم 
مفصل ذكر كرده اند. اسم كاملش ويديادهار سوراج پراساد 
نايپل6 است. 47 سال دارد. در همين نزديكي، در »جزيرة 

ترينيداد« متولد شده است. پدرش هندي و مادرش 
از اهالي جزاير كارائيب و به عقيدة بس��ياري از 

منتقدان، بهترين نويسندة حاِل حاضِر زبان انگليسي است. 
رقي��ب ديگر گراهام گرين7 اس��ت. پنج س��ال از بورخس 
كوچك تر است، ولي بس��يار سزاوار دريافت جايزه است و 

در دادن جايزه به او بسيار تأخير كرده اند.
در پاييز س��ال 1972 در لندن، نايپل خودش را نويسندة 
اهل كارائيب به حساب نمي آورد. اين موضوع را در جلسه اي 
با دوستان مشترك به او يادآور شدم. لحظه اي گيج بر جاي 
ماند و بعد چهرة آرام او با لبخند از هم گشوده شد. گفت: 

»اين هم بد چيزي نيست.« 
در ع��وض وقتي روزنامه ن��گاري از گراه��ام گرين كه در 
»بركهام س��ِتد«8 انگلستان متولد ش��ده است، مي پرسد 
خودش را نويس��ندة آمريكاي التين به حس��اب مي آورد 
يا نه؟ او بدون لحظ��ه اي ترديد جواب مي دهد: »البته كه 
اين طور اس��ت، خيلي هم به آن افتخار مي كنم، چون در 
حال حاضر بهترين نويس��ندگان از اهالي آمريكاي التين 
هستند؛ مثل خورخه لوئيس بورخس. چند سال قبل كه 
داشتيم با هم دربارة موضوعات متفاوت صحبت مي كرديم، 
به او گفتم برايم بسيار عجيب است و متأسفم كه به او، به 

رغم آثار بي شمار و زيبايش جايزة نوبل نداده اند.
 او هم بس��يار جدي در جوابم گف��ت: آن ها هرگز به من 
جاي��زة نوبل نخواهند داد. چون هرگ��ز مرا به عنوان يك 

نويسندة ِجدي، به شمار نمی آورند. 
آكادمي سوئدي كه خاص جايزة نوبل ادبيات است، در سال 
1786 تأسيس شده است؛ بدون آن كه بخواهد شباهتي به 
آكادمي فرانس��وي داشته باش��د. در آن زمان طبعاً كسي 
تصور نمي كرد با گذش��ت زمان، اين   آكادمي چنين 
ش��هرتي در جهان به دست آورد. آكادمي از 18 

به او گفتم برايم بسيار 
عجيب است و متأسفم كه 
به او، به رغم آثار بي شمار 

و زيبايش جايزة نوبل 
نداده اند.

 او هم بسيار جدي در 
جوابم گفت: آن ها هرگز به 
من جايزة نوبل نخواهند 
داد. چون هرگز مرا به 

عنوان يك نويسندة ِجدي، 
به شمار نمی آورند



عضو مادام العمر تش��كيل شده اس��ت كه از برجسته ترين 
اس��تادان فرهنگي سوئدي هس��تند: دو تاريخ شناس، دو 
فيلسوف، سه متخصص در زبان هاي كشورهاي شمالي و 
در بين همة آن ها، فقط يك زن. ولي اين تنها مس��ئله اي 
نيست كه نشان مي دهد آن ها تا چه حد مردساالر هستند. 
طي اين 80 سال، فقط به شش زن جايزه داده شده است، 
در حالي كه مردها 69 نفر بوده اند. امس��ال هم قرار اس��ت 
جايزه »بي طرفانه« داده شود، چون يكي از اعضا، پروفسور 
ليندروت اِس��تن، 15 روز پيش، در س��وم ماه سپتامبر از 

جهان رفت.
يكي از اس��رارآميزترين رازهاي زمانة ما كه بس��يار خوب 
مخفي مانده، اين اس��ت ك��ه آن ها چگونه ب��ا هم توافق 
مي كنن��د. برنامة آن ها غيرقاب��ل پيش بيني و ضدونقيض 
است؛ دور از هرگونه پيش بيني. تصميماتشان هم مرموز و 
غيرقابل تجديدنظر است. اگر اين طور مهم نبودند، مي شد 
حدس زد كه مي خواهند هرگونه پيش گويي را به تمسخر 

بگيرند. گويي هيچ يك از آن ها به مرگ شباهتي ندارند.
مس��ئلة ديگري نيز كه راز بر جاي مانده است، سرمايه اي 
است كه بدين منظور در نظر گرفته اند. آلفرد نوبل )با تكيه 
روي اِ نوب��ل و نه روي اُ( در س��ال 1895، اين جايزه را با 
سرماية نه ميليون و دويست هزار دالر به وجود آورد. بهرة 
اين سرمايه بايد هر سال قبل از پانزدهم ماه نوامبر بين پنج 
نفر از برندگان جايزه تقسيم شود. در سال 1901 كه براي 
اولين بار جوايز داده ش��دند، رقم متفاوت بود. در اين سال 
هر برنده س��ي هزار و صد و شصت كرون سوئدي دريافت 
كرد. در سال 1979 كه بهرة سرمايه باال رفته بود، هر برنده 

صد و شصت هزار كرون سوئدي گرفت.

البته خيلي از كس��اني كه اهل غيبت و بدگويي هس��تند 
اعتق��اد دارن��د، مبلغ اصل��ي در معادن آفريق��اي جنوبي 
سرمايه گذاري شده است. يعني جايزة نوبل به خاطر خون 
برده هاي سياه پوست به زنده ماندن ادامه مي دهد. آكامي 
سوئد هرگز در اين مورد كلمه اي بر زبان نياورده و به ناسزا 
و تهمت ها هم جوابي نداده است. مثاًل مي تواند بگويد اگر 
هم چنين موضوعي صحت داش��ته باش��د، نه به آن ها كه 
به بانك مركزي سوئد مربوط است؛ سرمايه گذاري به عهدة 
آن هاست و بانك ها هم همان طور كه همه مي دانند، قلب 

ندارند.
معماي سوم هم مسائل سياسي است كه بر آكادمي سوئد 
حكم فرمايي مي كند. در بس��ياري از موارد، چنان نش��ان 
داده ش��ده اس��ت كه گويي اعضاي آكادمي آزادي خواه و 
آرمان گرايند. پرافتخارترين موضوع آن ها در س��ال 1938 
مطرح شد؛ وقتي هيتلر دريافت جايزة نوبل را براي آلماني ها 
ممنوع كرد. دليل آن هم صرفاً اين مسئلة مضحك بود كه 
بنيان گذار آن يهودي بود. آقاي ريچاردكون كه در آن سال 
در رش��تة شيمي برنده ش��ده بود، به اجبار از دريافت آن 

منصرف شد؛ به خاطر منطق شخصي يا از روي احتياط.
 ب��ه هر ح��ال در طول جنگ دوم جهان��ي، اعطاي جايزة 
نوبل متوقف ش��د، ولي همين كه كشورهاي اروپايي از آن 
فجايع پا بيرون گذاش��تند، آكادمي س��وئد براي اولين بار 
مرتكب عملي ش��رم آور و مصلحت آور شد: نوبل ادبيات به 
سر وينس��تون چرچيل داده شد؛ صرفاً به خاطر اين كه در 
آن زم��ان مردي ب��ود كه آبروي خود را حف��ظ كرده بود. 
جايزة ديگري را هم نمي توانستند به او اختصاص بدهند؛ 
به خصوص جايزة نوبل صلح. احتماالً بيش��ترين مشكل را 

يكي از اسرارآميزترين 
رازهاي زمانة ما كه بسيار 
خوب مخفي مانده، اين 
است كه آن ها چگونه با 

هم توافق مي كنند. برنامة 
آن ها غيرقابل پيش بيني 
و ضدونقيض است؛ دور 

از هرگونه پيش بيني. 
تصميماتشان هم مرموز و 
غيرقابل تجديدنظر است
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آكادمي سوئد با اتحاد جماهير ش��وروي داشته است. در 
س��ال 1958، وقتي جايزة نوبل را به بوريس پاسترناك9، 
آن نويس��ندة فوق العاده دادند، آن را رد كرد. مي ترسيد با 
دريافت آن، اجازه ندهند به كشورش بازگردد. با اين حال 
وقتي در س��ال 1965، ميخائيل شولوخوف10 برندة جايزة 
نوبل شد، كش��ورش او را با آغوشي باز پذيرفت. برعكس، 
پنج س��ال بعد، وقتي نوبل را به بزرگ ترين مخالف رژيم 
كمونيستي شوروي، آلكس��اندر سولژنيتزين دادند، دولت 
ش��وروي تحمل از دس��ت داد و اعالم داشت جايزة نوبل 

صرفاً نشانة امپرياليست هاست.
ش��خصاً معتقدم آن همه پيغام و تبريك براي نوبل پابلو 
نرودا، از اتحاد جماهير ش��وروي سرچشمه گرفته بودند.  
بس��ياري از آن ها نيز از مقامات عالي رتبة آن كشور بودند. 
يك دوست روس لبخندزنان به من گفت: »براي ما، جايزة 
نوبل چيزي اس��ت كه بايد آن را به نويسندة مورد عالقة 
ما بدهند و طبعاً از برعكس آن خوش��مان نمي آيد. البته 
توضيح مسئله چندان آسان به نظر نمي رسد، چون عاقبت 
همگ��ي ما در ته دل قاعده اي واح��د را دنبال مي كنيم.«  
تنها عضو آكادمي سوئد كه بسيار خوب به زبان اسپانيولي 
آش��نايي دارد، شاعري است به اسم آرتور الندكوويست11. 
اوس��ت كه آثار نويس��ندگان ما را مي شناسد و آن ها را به 
آكادمي پيش��نهاد مي كند، مخفيانه به خاطرشان تالش 
مي كن��د و مي جنگ��د؛ مس��ئله اي كه او را ب��ه خداوندي 
دوردست و معمايي تبديل كرده است. به نحوي سرنوشت 
ادبيات ما به او بس��تگي يافته اس��ت. او در زندگي واقعي 

زميني آقاي پيري است با قلبي جوان. طبع شوخي 
دارد كه به طبع شوخ اهالي كشورهاي آمريكاي 

التين مي ماند. خانه اي هم دارد بسيار فروتنانه كه ممكن 
نيست بش��ود باور كرد، سرنوش��ت خيلي ها به ساكن آن 

بستگي دارد.
چند سال قبل، پس از يك شام خاص سوئدي در خانة او 
)گوشت سرد و نوشيدنی گرم(، از ما تقاضا كرد قهوه را در 
كتابخانه اش بخوريم. مات و مبهوت شدم. تعداد كتاب هاي 
اس��پانيولي در كتاب خانه اش باوركردن��ي نبود؛ بهترين و 
بدترين كتاب ها. تقريباً تمام آن ها نيز توسط نويسندگانش 
به او تقديم ش��ده بودند؛ نويسندگاني كه زنده بودند يا در 
انتظار جايزة نوبل مرده بودند. از آن ش��اعر اجازه خواستم 
بعضي از آن تقديم ها را بخوانم. يا لبخندي پرمعني اجازه 
داد. بيش��تر آن ها پر از لط��ف و عالقه بودند. بعضي ها هم 
يكراس��ت به قلب مي نشس��تند، طوري ك��ه وقتي خودم 
داشتم كتابم را به او تقديم مي كردم، به نظرم رسيد صرفاً 
همان امضاي من، بي جا و نامناسب است. چه مي شود كرد، 

هر كسي به نحوي عقده اي است.
هشتم اکتبر 1980
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شخصاً معتقدم آن همه 
پيغام و تبريك براي نوبل 

پابلو نرودا، از اتحاد جماهير 
شوروي سرچشمه گرفته 
بودند.  بسياري از آن ها 

نيز از مقامات عالي رتبة آن 
كشور بودند.



 نگاه مارکز به جایزه نوبل
 اغلب گفته مي شود بهترين نويسندگان 80 سال اخير 
ب��دون آن كه جايزة نوب��ل را دريافت كنن��د، از جهان 
رفته اند. ممكن اس��ت مبالغه آميز به نظر برس��د، ولي 
لئوتولس��توي كه رمان »جنگ و صلح« او بدون شك 
مهم ترين اثر ادبي در نوع خود اس��ت، در سال 1910، 
در 82 س��الگي از جهان رفت. ت��ا آن زمان، 10 مرتبه 
جاي��زة نوب��ل را به او اعطا كرده بودن��د و كتاب او 45 
س��ال افتخار كس��ب كرده بود؛ با تجربه هايي بي شمار 
و چاپ هاي مكرر در سراس��ر جهان. تمام منتقدان نيز 

معتقد بودند شهرت آن كتاب ابدي است.
اما از 10 نفر نويس��نده اي كه وقتي تولس��توي در قيد 
حيات بود، برندة نوبل ش��ده بودند، فقط يكي شهرت 
خود را حفظ كرده اس��ت. نويس��ندة انگليسي روديارد 
كيپلينگ1. اولين نويس��نده اي كه برن��دة جايزة نوبل 
شد، شاعر فرانسوي سولي پرودم2 بود. او در زمان خود 
نويسندة معروفي بود، ولي ديگر از كتاب هايش خبري 
نيست. وجود ندارند، مگر در برخي از كتاب فروشي هاي 
كتاب هاي ناياب. اگر هم نامش را در يك دايره المعارف 
فرانس��وي جس��ت وجو كنيد، مي خواني��د: »موجودي 

بي خاصيت و هيچ و پوچ با اشعاري بسيار عاميانه.« 
يكي ديگر از 10 نفر برندگان اوليه، نويسندة لهستاني، 
هنريك س��ينكويچ3 بود كه قاچاقي خود را وارد كرده 
بود، با اثري جاوداني به اس��م »كجا مي روي؟« ديگري 

ش��اعري فرانسوي به اس��م فردريك ميسترال4 بود كه 
از اقبال بد مجبور ش��د جايزه را با يكي ديگر قس��مت 
كند: با بدترين نمايش نامه نويس اسپانيولي، خوزه اِ چه 

گارائي5 و رياضي دان معروف. خدا بيامرزدش!
طي 16 س��ال بعد، پنج تن از بزرگ ترين نويسندگان 
جاودان��ي، بدون دريافت جايزة نوب��ل از جهان رفتند: 
هنري جيمز در س��ال 1916، مارسل پروست در سال 
1922، فرانتس كافكا و جوزف كنراد در س��ال 1924 
و راينر ماريا ريلكه در س��ال 1926. طي همان سال ها، 
نابغه هاي ديگري نيز وجود داشتند، مثل چسترتون كه 
در س��ال 1936 بدون درياف��ت جايزه از جهان رفت و 
جيمز جويس در سال 1941 كه با كتاب معروف خود 
»اوليس«، 19 س��ال بعد از نخستين انتشارش، شيوة 

رمان نويسي را تغيير داد.
چند تن از نويس��ندگاني كه واقع��اً لياقت دريافت آن 
جاي��زه را داش��تند عب��ارت بودند از توم��اس هاردي، 
آلدوس هاكس��لي، ويرجينياوولف، هانري ُدمونترالن و 

طبعاً آندره مالرو.
در عوض از 14 نويس��نده اي كه در آن زمانة بد موفق 
به دريافت جايزة نوبل ش��دند، فقط چهار نفر هنوز در 
ش��هرت خود باقي مانده اند: نويسندة بلژيكي موريس 
مترلين��ك، و دو نويس��ندة فرانس��وي روم��ن روالن و 
آناتول فرانس و نويسندة ايرلندي ژرژ برنارد شاو. شاعر 
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هن��دي رابيندران��ات تاگور6 كه آن هم��ه بي خودي با 
اش��عارش اش��ك مردم را درآورده بود، بسيار منصفانه 
فراموش ش��د. نويسندة نروژي، كنوت هامسن7 نيز كه 
در س��ال 1920 در بحبوحة ش��هرت خود جايزة نوبل 
را گرفت، سرنوش��تي همانند تاگور داشت؛ گرچه بايد 
اعتراف كرد، احتماالً از شايس��تگي بيش��تر برخوردار 
بود. دو س��ال، آكادمي س��وئد مرتكب دومين اشتباه 
مهلت خود ش��د )در مورد نويسندگان اسپانيولي زبان( 
و جايزه را به خاسينتو بناونته8 داد كه توصيف آثارش 
غيرممكن اس��ت. او بس��يار به آن ديگري، خوزه اِچه 
گاراي، ش��باهت دارد. خداوند ه��ر دو را بيامرزد. تمام 
نويسندگاني كه در آن دوره جايزه گرفتند، كم و بيش 
لياقت كافي نداش��تند، كس��اني هم كه شايس��تگي و 

لياقت داشتند، همگي مرده بودند.
حذف كردن كافكا و پروست قابل درك است. در سال 
1917، جايزة نوبل را به دو نويس��ندة ناش��ناس دادند 
كه فقط در كشورش��ان، دانمارك، ش��هرت داش��تند: 
كارل گي��ل روپ9 و هنري��ك پونتوپي��دان10. فرانتس 
كافكا مجبور ش��ده بود از ش��غل خود در يك شركت 
بيمه دست بكش��د و هفت سال بعد، از مرض سل در 
بيمارس��تاني در ش��هر وين از جهان رفت. شاهكار او 
»مسخ« چندي قبل از آن در مجله اي آلماني به چاپ 
رسيده بود. در سال 1962، دوست آن مرحوم، ماكس 
بُرود برخالف ميل آن خدابيامرز همت كرد و دو رمان 
بي نظير او را به چاپ رساند: »قصر« و »محاكمه«. در 

همان س��ال جايزة نوبل را به خانم گراتزيا دلددا 
نويسندة ايتاليايي دادند كه تا 10 سال بعد، 

يعني تا آخر عمر، باور نمي كرد.
حتي خود مارسل پروس��ت هم بدون آن كه از شهرت 
و افتخار خود مطلع ش��ده باش��د، از جه��ان رفت. در 
س��ال 1916، اولين جلد اثر عظيمش از طرف ناشران 
بسياري، از جمله نشر معروف »گاليمار« رد شده بود؛ 
آن هم به خاطر تصميم مشاور ادبي آن نشر مهم، آندره 
ژيد كه خودش بس��يار عادالنه در س��ال 1947 جايزة 
نوبل را دريافت كرد. بعد اثر به خرج خود نويس��نده به 
چاپ رسيد. سپس در سال 1919، دومين جلد، يعني 
»در س��اية دختران نوجوان ش��كوفا« به چاپ رسيد و 
موفق ش��د »گنكور«، مهم ترين جايزة ادبي فرانسه را 
به دس��ت آورد. البت��ه بايد اذعان ك��رد كه فقط قدرت 
الهي قادر بود حدس بزند آن اثر، يكي از مهم ترين آثار 
ادبي اين قرن به ش��مار خواهد رفت. »در جست وجوي 
زمان از دست رفته« فقط پس از مرگ خود نويسنده، 

به صورت كامل به چاپ رسيد.
ط��ي مكالمه اي كه دي��روز با گراهام گرين داش��تم و 
همان ديروز هم مقاله اي در اين مورد نوش��تم، به من 
گفت كه او بس��يار تحت تأثير دو نويس��ندة انگليسي 
بوده اس��ت: هنري جيم��ز و جوزف كن��راد. هر دوي 
آن ه��ا در حيات خود به ش��هرت رس��يدند و نمونه اي 
بارز از نويس��ندگان ادبيات كالسيك انگليسي به شمار 
مي روند. در س��الي ك��ه هنري جيم��ز از جهان رفت، 
جاي��زة نوبل را به نويس��نده اي س��وئدي دادند به نام 
ورنر فن هايدن ستام11. در سال مرگ كنراد هم نوبل 
را به نويس��نده اي دادند كه مث��ل خود او متولد 
لهس��تان بود: والديسالو ريمونت12. هيچ يك 

شاعر هندي 
رابيندرانات تاگور6 كه 
آن همه بي خودي با 
اشعارش اشك مردم 
را درآورده بود، بسيار 
منصفانه فراموش شد



از اين دو نويس��نده چندان خوب نبودند، در حالي كه 
دو نويسندة بعدي بسيار خوب بودند: جرج سفريس13 
در سال 1963 و نويسندة آمريكايي در سال 1978 به 

نام آيساك ب. سينگر14.
برخ��الف كافكا و پروس��ت، كن��راد در زم��ان حيات 
به ش��هرت رس��يده بود. 16 رمان و تعداد بي ش��ماري 
داستان كوتاه به چاپ رسانده بود كه اكثر آن ها بسيار 
خوب بودند. يكي از مشهورترين نويسندگان عهد خود 
به شمار مي رفت و حتي لقب »ِسر« انگلستان را نيز رد 
كرده بود. در 67 س��الگي نيز از جهان رفت كه در آن 
زمان س��ن مناسبي بود براي آن كه در افتخار جهان را 

ترك كني.
ماري كوري در س��ال 1903 به اتفاق ش��وهرش براي 
فيزيك برندة نوبل شد و بعد هم در سال 1911 شخصاً 
براي شيمي جايزه گرفت. جان بارديم يك بار در سال 
1956 و بار ديگر در س��ال 1972 براي فيزيك جايزه 
گرفت. پروفسور لينوس كارل پولينگ در سال 1954 
نوبل ش��يمي را دريافت داش��ت و در سال 1962 نيز 
برندة نوبل صلح ش��د. آينش��تاين دو ب��ار كانديد نوبل 
فيزيك ش��ده بود، ولي فقط يك بار آن را به او دادند. 
كس��اني كه بايد قضاوت مي كردند، تصور مي كردند كه 
»تئوري نسبيت« ممكن است قالبي از آب درآيد. نوبل 
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را هم به خاطر »پديده هاي الكتريكي« به او دادند.
آكادمي س��وئد ميل ندارد خود را ب��ه خطر بيندازد و 
همان طور كه ديده ش��ده است، بسياري از اوقات خود 
را به خطر انداخته و مرتكب اش��تباه شده است. نوبل 
را ب��راي آثار يك عمر و فقط يك ب��ار مي دهند و فكر 
مي كنند كسي كه در يك علم نابغه است، قادر نيست 
در علم ه��اي ديگر، از جمله ادبيات خوب باش��د. تنها 
عمل ضد و نقيض آن ها )كه شايد ديگر هرگز مرتكب 
آن نش��وند(، دادن جايزة نوبل در سال 1931 پس از 
مرگ نويس��نده به مشهورترين ش��اعر سوئدي، اريك 
آكسل كارل فلد15، بود. شش ماه قبل از اعطاي جايزه، 
شاعر فوت كرده بود و عجيب تر اين كه خود او در سال  
1918 جايزه را رد كرده بود. در نتيجه آن س��ال نوبل 
به كس��ي داده نشد؛ اتفاقي كه ديگر تكرار نشد. جايزة 
نوبل در س��ال 1958 به بوريس پاس��ترناك و در سال 
1964 به ژان پل سارت داده شده كه برخالف ميلشان 

برنده اعالم شده بودند.
به هر حال مس��ئله اي خرافاتي بين نويس��ندگان رايج 
است كه جايزة نوبل ادبيات هميشه تجليلي بوده است 
پس از مرگ نويس��نده. از 75 نويسنده اي كه تاكنون 
برندة نوبل شده اند، فقط 12 نفر هنوز زنده اند. بسياري 
از نويسندگان مهم را مي شناسم كه در اين ايام سخت 
نگران اند؛ نوعي نگراني كه با مال بورخس بسيار تفاوت 
دارد: نوعي ترس متافيزيكي. چون هر بار بيشتر اعتقاد 
پيدا مي كنند كه برندگان جايزة نوبل ادبيات، حداكثر 

هفت سال پس از جايزه زنده مي مانند. البته علم 
آمار اين موضوع  را ثابت نمي كند و در عين 

حال انكار هم نمي كند. چون 22 تن از آن ها كم و بيش 
حدود هفت سال بعد از دريافت جايزه از دنيا رفته اند.

ش��اهد مثال بد هم همان دو نويس��ندة اول هس��تند. 
اولي، سولي پرودم، شش سال پس از نوبل درگذشت. 
دومي نيز تئودور مومس��ن، يك س��ال بعد فوت كرد. 
نويسندة نروژي بيورنس��ون بيورنستيرن16 هفت سال 
بعد از دريافت جايزة نوبل از دنيا رفت. ركورد 10 سال 
اول را ش��اعر ايتاليايي، جوزوئه كاردوّچي17 شكس��ته 
است. او در ماه نوامبر سال 1906 برندة نوبل شد و در 
فورية سال بعد از دنيا رفت. ركورد بعدي هم متعلق به 
نويسندة انگليسي جان گالزوورثي18 است كه در سال 
1932 برنده شد و 60 روز بعد درگذشت.طبعاً كساني 
كه خرافاتي نيستند، مسئله را چنين توجيه مي كنند: 
س��ن متوسط كساني كه برندة جايزة نوبل بوده اند، در 
حدود 64 س��الگي بوده است، در نتيجه بسيار منطقي 
اس��ت كه آن نويسندگان، در حدود هفت سال پس از 
آن از جه��ان بروند. البته خالف آن نيز وجود داش��ته 
اس��ت. رودي��ارد كيپلينگ، جوان تري��ن آن ها، در 42 
س��الگي برندة نوبل ش��د و در 76 سالگي از دنيا رفت. 
س��ينكلر لوئيس19 كه در 45 سالگي جايزه گرفت، در 
66 س��الگي درگذشت. همان طور هم خانم پرل باك20 
كه خوش بختانه فراموش ش��ده اس��ت، در 46 سالگي 
جاي��زه را برد و در 81 س��الگي از جهان رفت. يوجين 
اونيل21 كه در 48 س��الگي برنده ش��د و در 73 سالگي 
از دنيا رفت. مسئلة استثنايي و بسيار غم انگيز مربوط 
به آلبر كامو است. او در 44 سالگي برندة جايزة 
نوبل ش��د و در بحبوحة ش��هرت و دوران پر 

به هر حال مسئله اي 
خرافاتي بين نويسندگان 
رايج است كه جايزة نوبل 

ادبيات هميشه تجليلي 
بوده است پس از مرگ 

نويسنده. از 75 نويسنده اي 
كه تاكنون برندة نوبل 

شده اند، فقط 12 نفر هنوز 
زنده اند.



 ژان پل سارتر هرگز به 
اين تاريخ ها و شماره ها 
اهميتي نداده بود به جز 
يك بار؛ هنگامي كه يك 

روزنامه نگار از او پرسيده 
بود آيا از اين كه جايزة 
نوبل را رد كرده است، 

احساس ندامت نمي كند. 
او هم جواب داده بود: 

»نخير، درست برعكس. به 
اين شكل زندگي خودم را 

نجات دادم.« 

از افتخار خود، و دو س��ال بع��د از آن، در يك تصادف 
اتومبيل جان س��پرد؛ سرنوش��تي كه نمي بايد برايش 

پيش مي آمد.
به هر حال زندگي هميشه طريقي را به دست مي آورد 
ت��ا برخالف منط��ق پيش ب��رود. براي اثب��ات آن نيز 
فهرست سه نفر از پيرترين نويسندگان كه برندة جايزة 
نوبل شده اند، كافي است. پل هيزه، نويسندة آلماني در 
80 س��الگي، برتراند راس��ل در 78 سالگي و وينستون 
چرچي��ل در 79 س��الگي. بين اين س��ه مث��ال، يكي 
اس��تثنايي است، چون چهار سال بعد از دريافت جايزة 
نوبل از دنيا رفت. وينس��تون چرچيل در 79 س��الگي 
جايزه را ربود و با وجود اين كه روزي يك جعبه سيگار 
ب��رگ مي كش��يد و روزي دو بطري نوش��يدنی الكلی 
مي خورد، چهار س��ال پ��س از دريافت جاي��زه از دنيا 
رفت. برتراند راسل هم ركورد جهاني را شكست و 20 
س��ال پس از جايزة نوبل از دنيا رفت؛ در 98 س��الگي.

عجيب ترين وقايع دور از هرگونه حس��اب و منطق در 
مورد دو نويس��نده پيش آمد كه در سال 1966 هر دو 
با هم جايزه گرفتند: ش��اموئل اَگنان22 و نلي ساكس23. 
اَگنان در سال 1888 در لهستان متولد شده بود، ولي 
بعد با خانواده اش به اورش��ليم مهاجرت كرد و تبعيت 
آن جا را پذيرفت. بدون شك او بهترين نويسندة يهودي 
به ش��مار مي رود. نلي ساكس كه شاعري بسيار خوب و 
بهتر از آن هم نمايش نامه نويس بود، در س��ال 1891 
در ش��هر برلن از خانواده اي يهودي متولد ش��ده بود، 
ولي هميش��ه آلماني باقي ماند و تغيير تبعيت نداد. در 
اوايل جنگ دوم جهاني نيز از دس��ت نازي هاي آلماني 

گريخت و در سوئد س��كونت گرفت. اَگنان در هفدهم 
فورية س��ال 1970 در 82 سالگي در شهر اورشليم از 
دنيا رفت؛ يعني چهار سال پس از آن كه جايزة نوبل را 
دريافت كرده بود. 84 روز بعد هم نلي س��اكس در 70 
س��الگي در شهر اس��تكهلم از دنيا رفت. ژان پل سارتر 
هرگ��ز به اين تاريخ ها و ش��ماره ها اهميت��ي نداده بود 
به جز يك بار؛ هنگامي كه يك روزنامه نگار از او پرسيده 
بود آيا از اين كه جايزة نوبل را رد كرده است، احساس 
ندامت نمي كند. او هم جواب داده بود: »نخير، درست 
برعكس. به اين ش��كل زندگي خ��ودم را نجات دادم.« 
موضوع باورنكردني اين است كه شش ماه پس از اداي 

اين جمله از دنيا رفت.
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پرونده
انقالب رمان  منونه 

)دن آرام(



یازدهمیـن دورة انتخـاب »کتاب سـال حبیـب« را هم 
پشـت سر گذاشتیم. با توجه به برگزاری اولین دورة این 
جشـنواره در سال 1376 و گذشـت 16 سال از برگزاری 
چنین مراسمي، شاید وقت آن رسیده باشد که نگاهي به 
گذشته داشته باشیم. این نگاه به گذشته، باید چراغ راه 
آینده باشد. دورنمای این جشنواره برای مثالً ده سال بعد 

چه خواهد بود؟
با نگاهی به کتاب های برگزیده و کتاب های کاندید شده 
برای مسـابقة نهایی در این جشـنواره در طول شانزده 
سال گذشته، متوجه می شویم که سیر پیشرفت ادبیات 
داستانی و دیگر قالب های مورد بررسی در این سال ها  رو 
به باال بوده اسـت. به نظر می رسد سال های آینده شاهد 
از راه رسـیدن نسـل نوینی از نویسندگاني باشیم که از 
راه می رسـند با ویژگی های نسل خودشان قلم مي زنند. 
فکر ها عوض می شـوند. اندیشـه ها و احسـاس ها تغییر 
می کنند. و حتي تکنیک ها و فرم های تازه نوشتن عرضه 

و معرفی می شوند. 
یادم می آید آن سـال ها که ما نوشـتن را تازه آغاز کرده 
بودیم، هنوز در بند خواندن کتاب هایی بودیم که بیشتر 
به ادبیات رئالیسـتی روسیه یا شـوروی تعلق داشتند. 
گهـگاه داسـتان هایی از ادبیـات اروپا هم به دسـتمان 
می رسید. اما پر بارتر از همه - خواندن آثار نویسنده های 
وطنـی بود. نثر جـالل آل احمد، محمود دولـت آبادی، 
غالمحسـین سـاعدی، صادق هدایت و صـادق چوبک  
برای ما شیرین تر بود. البته نوشته های کازانتزاکیس هم 
الاقل برای من وجد آور بود. و بعد هم آن نویسـندة قوی 
پنجة ترک، یاشـار کمال . این ها خواندنی های ما بودند و 
داستان نویسـی ما هم حول و حوش همین نوع ادبیات 

چرخ می زد. 
البته من که برای نوجوانان می نوشتم، جز چند اثر که به 
همت» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« منتشر 
می شد، کمتر چیزی یافت می شد. زمان زمانة جنگ بود 

پيش گـفتار
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و هر چه از جنگ می نوشـتیم درست و درمان از آب در 
نمی آمـد و  از این جـا و آن جا می شـنیدم که حاال هنوز 
وقت شروع ادبیات جنگ نیست. ما کم کم فهمیدیم که 
آن روزها به اقتضای زمان »پروپاگاندا« می نوشـتیم و نه 

ادبیات.
باالخره روزگار گذشـت. ما هم بزرگ تر شدیم و در دوره 
هایی که داسـتان ها و رمان های جدید تـری اجازه چاپ 
پیدا کردند با نویسـنده های تازه تری هم آشـنا شدیم. 
مارکز اگرچه قبالً هم کمابیـش بود، ناگهان خودش را با 
همه وزنش انداخت روی تن نحیف ما. و خب عده ای زدند 
به رونویسـی از مارکز. و یادم هسـت ناگهان تب جریان 
سـیال ذهن همه را گرفت. خیلی از ما هـا بدون این که 
بدانیم سـیال ذهن چیسـت و رئالیسـم جادویی مارکز 
چیست شروع کردیم به سرهم بندی یک سری کلمات 
و هر کس هم با ما برخورد کرد گفتیم خب تو بی سوادی 
به من چه. و حتي »شـازده احتجاب« گلشیری خودمان 
را هم نفهمیده بودیم.بگذریم. حـاال وقت این چانه زنی 
ها نیست. بیشـتر منظورم این است که ما هم آرام آرام 
رشـد کردیم و از میان ما ها) نسـل ما( کسانی آمدند و 
خوب آمدند و خوب نوشـتند. کـه در این جا بنا ندارم از 
آن ها اسـم ببرم . اما چیزی نگذشـت که پشت لب های 
نسـل بعدی سبز شد. با آرمان های تازه تر و تازه نفس تر  
از مـا و با منبعی عظیم )به نسـبت زمان ما( از رمان های 
کمتر کوتاه شده! که می توانستند بخوانند و می توانستند 
بنویسند که غم جنگ نداشتند . منتها غم نان که دردش 

از درد جنگ کمتر نبود، شروع شد. 
جنگ که تمام شد، موجی از سفارشی نویسی هم شروع 

شد. تعداد ناشران زیاد شد و مسئوالن به قدرت ادبیات 
و فیلم و هنر بیشتر پی بردند؛ یا برای اعتالی انقالبی که 
در جریان بود و یا برای کنترل آن؛ بودجه هایی تخصیص 
دادند و تشویق کردند که نویسندگان رمان بنویسند که 
ایـن نهضت هم چنان ادامـه دارد؛ آن هم در عرصة دفاع 
مقدس، انقالب، یادوارة شهدا و متون مذهبی. این به هر 
حال حق حکومتی است که داعیه انقالب دینی دارد که 
پول خرج کند تا رمان نوشته شود، تا ادبیات تولید شود.
امـا این خطـر هم وجـود دارد که رمان تولید شـود، اما 
ادبیات خلق نشـود؛ کاری که شـوروی ها کردند. گرچه 
درمیان آن همه آثار تولید شده، دن آرامی هم خلق شد، 
اما هنوز در ادبیات ما ) به زعم من( هنوز دن آرام انقالب 

ما خلق نشده است.
سال هاسـت جایزه می دهیم. سال هاست کتاب ها از این 
جشـنواره و آن جشـنواره و آن یکی جشنواره جوایزی 
می گیرند و گاه انتخاب ها سر و صدای این و آن را هم در 
می آورد، اما هنوز دن آرام ما خلق نشده است. الزم است 

در این باره بیندیشیم؛ اساسی تر و حرفه ای تر.
شاید باید جشنواره ها استانداردهای خود را باالتر ببرند. 
شـاید باید رفتارهای حرفه ای نویسـندگی از نو تعریف 
بشوند. شاید باید نویسنده های ما متفکرتر شوند. شاید 
باید اخالقی تر شـوند و بومی تر. نمی دانم، اما باید فکری 

کرد.
در صفحه های بعدی نگاهی مختصـر به دن آرام و پدید 

آورنده اش داریم.

این بخش به کوشش محمد مهدي شجاعي تهیه شده است.

جنگ كه تمام شد، موجی 
از سفارشی نويسی هم 

شروع شد. تعداد ناشران 
زياد شد و مسئوالن به 
قدرت ادبيات و فيلم و 
هنر بيشتر پی بردند؛ يا 

برای اعتالی انقالبی كه در 
جريان بود و يا برای كنترل 
آن؛ بودجه هايی تخصيص 
دادند و تشويق كردند كه 
نويسندگان رمان بنويسند 
كه اين نهضت هم چنان 

ادامه دارد
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»ُدن آرام یکي از بهترین رمان هاي دنیاست. البته جلد 
اولش بهتر اسـت... این را مـن قبل از انقالب خواندم... 
این ها به قدري خوب نوشـتند و انقالب را خوب تصویر 
کردنـد که شـما در این کتاب هـا مي توانیـد ابعاد این 

انقالب به آن عظمت را پیدا کنید.«
رهبر انقـالب در دیدار با اعضاي »دفتـر ادبیات و هنر 
انقالب حـوزة هنري« مي گوید: »گمان مي کنم که هیچ 
تاریخي از انقالب اکتبر شـوروي، نمي تواند گویایِي آن 
را که در باب این تاریخ نوشـته شـده، داشـته باشـد. 
اگر شـما این رمان ها را خوانده باشـید، مي فهمید چه 
مي گویـم. مثاًل رمان ُدن آرام را در نظر بگیرید... این 
رمان، یکـي از رمان هاي تبلیغاتي مارکسیسـت ها در 
دوران اختناق رژیم شـاه بود. این کتاب با این که رمان 
بـود، اما به عنوان تبلیغ آن را بـه همدیگر مي دادند و 
مطالعـه مي کردند!... این ها به قدري خوب نوشـتند و 
انقـالب را خوب تصویر کردند که شـما در این کتاب ها 
مي توانید ابعـاد این انقالب به آن عظمت را پیدا کنید. 
البته نقطه ضعف هایش را هم در همین کتاب ها مي شود 
فهمیـد؛ اگرچـه آن که نوشـته، به عنـوان نقطه ضعف 

ننوشته است...«
و در جایي دیگر تصریح مي کند: ُدن آرام یکي از بهترین 
رمان هاي دنیاست. البته جلد اولش بهتر است... این را 
مـن قبل از انقـالب خواندم...  چرا مـن آخوند در یک 
کشور اسـالمي کتاب دن آرام را مي خوانم؟ اگر جاذبه 
نداشته باشـد، اگر این کتاب الیق خواندن نباشد، یک 
نفـر مثل من نمـي رود آن را بخواند. اهمیـت ُدن آرام 
شـولوخوف، به خاطر این است که چفت و بند داستاني 

این ها خیلي محکم است؛ یعني همه جاي این داستان، 
صحیح پیش آمده است.«

چرا یک آخوند »ُدن آرام« را مي خواند؟
ُدن آرام یکـي از بهتریـن رمان هـاي دنیاسـت. البته 
جلد اولش بهتر اسـت؛ جلدهاي بعدي اش سطح رمان 
را متوسـط مي کند؛ کما این که کتـاب بعدي اش، زمین 
نوآباد هم کتاب خوبي نیست. این »ُدن آرام« را من قبل 
از انقالب خواندم؛ زمین نوآباد را شـاید بعداً خواندم... 
به قدري در این کتاب تصویرگري فوق العاده اسـت که 
من ایـن را در هیچ کتاب دیگري ندیده ام. دشـت هاي 
روسـیه را که تصویر مي کند، مثاًل صدجا تصویر کرده، 
ولي صد جور بیان کرده اسـت! این ها خیلي هنرمندانه 
و خیلي مهم اسـت. ادبیات این گونه ماندگار مي شود. 
چرا مِن آخوند در یک کشور اسالمي، کتاب ُدن آرام را 
مي خوانم؟ اگر جاذبه نداشته باشد، اگر این کتاب الیق 
خواندن نباشد، یک نفر مثل من نمي رود آن را بخواند.

رمان خوان حرفه اي
مـن در مقوله هـاي سـینمایي و هنرهـاي تجسـمي و 
تصویري و امثال این ها ورود ندارم؛ یعني یک مسـتمع 
عامي هستم، اما در مورد شعر و رمان نه، آدم عامي اي 
نیستم؛ از این آثاري که وجود دارد، زیاد خوانده ام. اگر 
همین االن شـما ادبیات شـوروي را نگاه کنید، ناگهان 
مي بینید که پرده اي وسطش وصل است؛ یعني حصاري 
وجـود دارد. در دو طرف این حصـار، کارهاي عظیمي 
هسـت و متعلق به دو طـرف در دو طـرف این حصار، 



اما وقتي شـما کار مثاًل شـولوخف یا آلکسي تولستوي 
را نـگاه مي کنید، مي بینید که طعـم دیگري دارد. این 
آلکسـي تولسـتوي یک نویسـندة بسـیار قوي است. 
رمان هـاي بسـیار خوبي دارد و از نویسـندگان انقالب 
شوروي است و طعم دوران جدید در نوشتة هست. وااّل 
شـما در کتاب جنگ و صلح لئو تولسـتوي  آثار ملیت 
روسي را مي بینید، اما در آثار دوران شصت سالة اخیر 
نمي بینیـد. آن یک دوره و یک اثر دیگر اسـت و اصاًل 
متعلق به جاي دیگر اسـت. آن چیزي که نشان دهندة 
شخصیت امروز روسیه است، کدام است؟ اثر شولوخف 
و اثـر همین آلکسـي تولسـتوي و امثال این هاسـت. 
بنابراین، هنرمند هر دوره، آن کسـي اسـت که متعلق 
به آن دوره و ساخته و پرداختة آن دوره و سرایندة آن 
دوره اسـت؛ و ااّل آن کسـي که از دورة قبل مانده و به 
یاد آن دوره قلم مي زنـد، متعلق به این دوره و ادبیات 

این دوره که نیست. 

داستان و قصه براي بیان تاریخ
هیـچ بیانـي نمي تواند تاریـخ را مثل داسـتان و قصه 
بیـان کند. وقتي دربارة تاریـخ با زبان غیرهنري حرف 
مي زنیـم، مثـل این اسـت کـه از فاصلـة 10 هزارپایي 
زمین، از شـهري عکس برمي داریم. طبیعتًا ابعاد شهر 
و خیابان هاي اصلي شـهر پیداست، اما در آن جا آدم ها 
چه کار مي کننـد؟ خوب اند؟ بدنـد؟ فقیرند؟ غني اند؟ 
راحت اند؟ خواب انـد؟ دعوا مي کنند؟ مي رقصند؟ اصاًل 
چیزي معلوم نیسـت. تاریخ از آن باال، از 10 هزار پایي، 
شـهري را عکس برداري مي کند و به ما نشان مي دهد. 

اما یک وقت هسـت که شـما وارد یک شهر مي شوید. 
البته همة کوچه هاي شـهر را نمي توانید ببینید، اما به 
دو سه کوچة شهر یا خیابان شهر را مي روید، با افرادش 
حرف مي زنید و از خانه ها عکس برمي دارید؛ از اتاق ها، 
از اسـباب بازي  بچه ها، از بوسـیدن یک فرزند توسـط 
مادرش... همة این ها را ترسیم مي کنید ودر یک عکس 
جلوي ما مي گذارید. البته یک کوچه اسـت، دو خیابان 
اسـت، همة شهر نیست، اما مي شود آن را تعمیم داد... 
این زبان هنر براي بیان تاریخ اسـت؛ قصه این اسـت. 
هیچ بیاني مثل بیان این کتاب معروف شـولوخف، ُدن 
آرام، نمي تواند انقالب اکتبر را نشان بدهد. او مثاًل فقط 
به یک منطقة قزاق نشین رفته و از آن جا قضایا را براي 
ما شرح داده است، اما همة روستاها، منطقة قزاق نشین 
اسـت؛ فرق نمي کند. در سیبري هم قضیه همین است. 
او ماجـرا را براي ما نقل مي کنـد و ما از نزدیک انقالب 
را مي بینیـم. آن کتاب »گذر از رنج ها«... هم همین طور 

است... این ها جزئیات را بیان مي کنند. 

انقالب بي رمان
مـن گمان مي کنـم که هیـچ تاریخي از انقـالب اکتبر 
شـوروي نمي توانـد گویایـي آن رمان هایـي را که در 
باب این تاریخ نوشـته شده، داشته باشد. اگر شما این 
رمان ها را خوانده باشـید، مي فهمید چه مي گویم. مثاًل 
رمان »ُدن آرام« را در نظر بگیرید. نمي دانم شما آقایان 
این رمان را خوانده اید یا نه. این رمان، یکي از رمان هاي 
تبلیغاتي مارکسیسـت ها در دوران اختناق رژیم شـاه 
بـود. این کتاب با این که رمان بـود، اما به عنوان تبلیغ 
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آن را به همدیگر مي دادند و مطالعه مي کردند!... این ها 
به قدري خوب نوشتند و انقالب را خوب تصویر کردند 
که شـما در این کتاب ها مي توانیـد ابعاد این انقالب به 
آن عظمت را پیدا کنیـد. البته نقطه ضعف هایش را هم 
در همین کتاب ها مي شود فهمید؛ اگرچه آن که نوشته، 
به عنوان نقطه ضعف ننوشته است. ما در این مقوله چه 
نوشـتیم؟ البته چرا، یک چیزهایي نوشته شده است؛ 
آن هم دورغ! کتابي دربارة انقالب نوشـته شده است؛ 
البتـه آن هم دربارة همان چند صباح قبل از ورود امام 
به ایران که آن هم خالف واقع و دروغ اسـت! ما که در 
این انقالب و در این کوچه و خیابان هاي تهران و جاهاي 
دیگر بودیم، آن کتاب را که مي خوانیم، مي بینیم دروغ 
نوشته شده است؛ طبق نظرات خودشان برداشتند یک 

چیزهایي نوشتند!

گزیده هایی از کتاب: من و کتاب/ سـیدعلی خامنه ای/ 
چاپ اول 1387 ـ انتشارات سوره مهر

 )وابسته به حوزه هنری(



شولوخوف برتر  اثر  سه  درباره   

نويسنده درباره 

داستان  خالصه 
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 دربارة نویسنده
ميخائيل شولوخف در 24 ماه مه سال 1905 در روستای 
»كروژلين« واقع در بخش قزاق نش��ين »وشنسكايا« به 
دنيا آمد. پدرش يك دهقان خرده مالك بود. ش��ولوخف 
تا س��ال 1918 تحصيل كرد؛ ابتدا در دبس��تان روستا و 
س��پس در دبيرستان ش��هر. ولی وقوع جنگ داخلی در 
اين س��ال ها او را از ادامه تحصيل بازداش��ت و از سال 

1918 مشغول كار شد. 
 در مدت پنج س��ال به كارهای متفاوت تن داد. اما عالقة 
او به نوشتن باعث می ش��د كه هر از گاهی چيزی بنويسد. 
از س��ال 1923 نوشته هايش را  مطبوعات چاپ كردند. او 
در جنگ دوم جهانی به عنوان خبرنگار در جنگ ش��ركت 

داشت. 
ميخائيل ش��ولوخف، به خاطر خدماتش در زمينه رش��د 
و تكامل ادبيات ش��وروی لقب »نويسندة ملی«گرفت و 
عالی ترين نشان لنين ، مدال قهرمان كار سوسياليستی 
، جاي��زة دولت��ی و جايزة نوبل س��ال  1965 را دريافت 
داش��ت. او به عنوان نويس��نده ای كه آثار ادبی اش دارای 
شهرت جهانی اس��ت و نويسنده اي كه نام وی بر ادبيات 
ش��وروی می درخشد، شناخته شده  است او با نوشته های 

خود عش��ق و عالق��ة م��ردم را به خود جل��ب كرد. 
ش��ولوخف با قل��م توانای خوي��ش، مناظری از 

زندگی و اخالق انسانی را به گونه اي استادانه خلق كرده 
و تجس��م بخشيده كه موجب ش��هرت جهانی وی شده 

است. 
مطبوعات جهان، ضمن تفسير كتاب های شولوخف، آن ها 
را » ش��اهكارهای قرن، » صخره های ادبيات جهانی « و » 
فرهنگ ش��كوهمند قرن بيس��تم « ناميده اند . ژان كاتاال 
نويس��ندة فرانس��وی دربارة او نوش��ته اس��ت: »شولوخف 
نويسنده اي اس��ت كه افكار او با هنرش چنان در آميخته 
كه نمی توان يكی را از ديگری جدا ساخت. نويسنده اي كه 

خالقيت او عبارت است از بيان زندگانی انسانيت.« 
ميخائيل شولوخف داس��تان های بسيار نوشته است كه 
بعض��ی از آن ها مانند »سرنوش��ت يك انس��ان «،» كره 
اس��ب«، » دن آرام «، » زمين نوآب��اد « و » آن ها برای 
ميهن پيكار می كردند « به فارس��ی ترجمه ش��ده اند و 
يادداش��ت ها و مقاالت بس��ياري نيز به رشتة تحرير در 
آورده اس��ت. كتا ب های او به بيش از  70زبان ترجمه و 
در ميليون ها نسخه منتشر شده و حتي از روی برخی از 

آن ها فيلم نامه ها تهيه و فيلم ساخته شده است. 
ميخائيل شولوخف از اين رو برای مردم گرامی است كه 
هر فرد مي تواند در كتاب های او نكته های بسيار از خود 
بيابد. تمام داس��تان های اوليه اي كه ش��ولوخف نوشته 
است، در واقع طرح و استخوان بندی آثار حماسی » دن 
آرام « و » زمين نوآباد « بوده اند كه از نظر تلفيق نيروی 
هنری، واقعيتی اعجاب انگيز اس��ت. آثار ش��ولوخف سه 
مرحلة تاريخ روسيه را منعكس می كند.  اين سه مرحله 
در » دن آرام «، »زمي��ن نوآب��اد « و » آن ها برای 

ميهن شان می جنگند« نشان داده می شود. 

ميخائيل شولوخف، به خاطر 
خدماتش در زمينه رشد 
و تكامل ادبيات شوروی 

لقب »نويسندة ملی«گرفت 
و عالی ترين نشان لنين 

، مدال قهرمان كار 
سوسياليستی ، جايزة 

دولتی و جايزة نوبل سال  
1۹65 را دريافت داشت



دربارة  سه اثر برتر شولوخف
رم��ان »دن آرام « از نظ��ر توصيف عميق زندگی و كثرت 
قهرمانان داستان، و از نظر وصف طبقات مختلف جامعه و 
سرنوش��ت افرادی كه به وقايع انقالب و جنگ های داخلی 
جلب ش��ده اند، تا اندازه ای همانند رمان » جنگ و صلح « 

لئو تولستوی است. 
 در ادبيات روس، ش��ولوخف بارزترين و عميق ترين بيان 
كنندة روحية قش��رهای مختلف مردم به ش��مار می رود. 
تحول در زندگانی دهقانان در رمان های او متجلی اس��ت.  
اين بزرگ ترين موفقيت ادبيات معاصر روس است و چنان 
تأثير عميقي در حيات اجتماعی مردم به جا گذاش��ت كه 
می توان آن را با تأثير ندای نيرومند لئوتولستوی بر مردم 
روسيه، مقايسه كرد. رمان » دن آرام «، » از زبان « مردم 
و گويی با الهام از احساسات درونی آن ها نوشته شده است. 
گريگ��وری ملخوف، قهرم��ان اصلی رم��ان، از همان آغاز 
جوانی، هنگامی كه  به خاطر عشق به آكسينيا با خانواده اش 
قطع رابطه می كند، رفتاری سركشانه از خود نشان می دهد. 
اين رويداد در محيط قزاق ها، در ش��رايط پدر ساالری كه 
ك��ودكان بايد بی چون و چرا از والدين خود تبعيت كنند، 

واقعة منحصر به فردی محسوب مي شد. 
گناه گريگوری ملخوف به ويژه از اين لحاظ بزرگ تر می نمايد 
كه او به عنوان يك قزاق، به خاطر زنی شوهردار، خانة پدری 
خ��ود را ترك كرد و به عنوان دهقان مزدور به كار پرداخت. 
او مورد خشم شديد پدر و تحقير دهقانان قرار گرفت. ولی 

هنوز بسيار جوان بود و برای او همه چيز بی اهميت بود. او 
با همان رش��ادتی كه از پرچين به خانة همسايه مي پرد تا 
از آكسينا در برابر مشت های آهنين شوهرش استپان دفاع 
كند، خانواده اش را نيز ترك مي گويد و او به اتفاق آكسينيا 
فقط با لباسی كه بر تن داشت، از زادگاه خود خارج مي شود 
و به ملك يكی از مالكان می رود. برای ملخوف استقالل و 
شايستگی انسان از هر چيزی ارزشمندتر است و او از همة 
ثروت پدری، فقط به يك اس��ب اكتفا مي كند. گريگوري 
در اين دوران زندگی، اعتماد بس��ياري به خود داش��ت و 
می دانست كه پيدا كردن راه به سوی سعادت فقط به خود 

انسان بستگی دارد. 
او در سال هايی كه در انديشة راه صحيح به سوی حقيقت 
اجتماعی بود، نه فقط از ملت خويش جدا ش��د بلكه عليه 
منافع بنيانی قزاق ها گام برداشت. گريگوری با شمشير عليه 
ارتش س��رخ می جنگيد، اما بعد در راهی كه برگزيده بود 
دچار شك و ترديد بسيار شد. در اين هنگام جاه طلبی او 
باعث غرورش شد، زيرا به فرماندهی لشكری منصوب شد 
كه گويا به خاطر استقالل و خودمختاری »دن« می جنگيد، 
در حالی كه وجدانش از اين كار در عذاب بود. سرانجام در 
زندگي گريگوری لحظه ای فرا می رس��د كه آن چه در نهاد 
وی مكتوم است، نضج مي گيرد و او را به هيجان می آورد: 
عشق صادقانه به سرزمين و خانة پدری كه آن دو را پشت 
سر گذاشته بود ، كودكانی كه يتيم شده بودند و آكسينيای 

محبوب كه روز به روز شديدتر هم مي شد. 
دن آرام اثر عميقی است كه از نظر حقيقت عينی انسان را 
دچار حيرت می سازد. ماكسيم گوركی، بنيان گذار ادبيات 
ش��وروی، برای اين اثر ش��ولوخف ارزش بس��يار قائل بود. 

گريگوری با شمشير عليه 
ارتش سرخ می جنگيد، اما 

بعد در راهی كه برگزيده بود 
دچار شك و ترديد بسيار 
شد. در اين هنگام جاه 

طلبی او باعث غرورش شد، 
زيرا به فرماندهی لشكری 
منصوب شد كه گويا به 

خاطر استقالل و خودمختاری 
»دن« می جنگيد، در حالی كه 

وجدانش از اين كار در 
عذاب بود
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گورك��ی مي گويد: » اين رمان را فقط با جنگ و صلح، اثر 
تولستوی می توان سنجيد.«

 لوناچارس��كی نيز دربارة اين رمان چنين نوش��ته است: 
»رمان دن آرام شولوخف كه هنوز به پايان نرسيده، اثری 
اس��ت مؤثر و تصويری است از زندگی مردم. از نظر هنری 

هم بهترين پديده در تاريخ ادبيات روس است. «

دربارة »زمین نو آباد«
 مرحلة دوم خالقيت ش��ولوخف عبارت اس��ت از انعكاس 
دوران تعاونی ه��ا. كت��اب »زمين نوآباد « كه به تش��كيل 
تعاونی ها و تح��والت مربوط به آن مي پردازد، دنباله » دن 
آرام « به شمار می رود، كه سرنوشت روسية دوران انقالب را 
هنگامی كه كشور در راه جديدی گام بر می دارد، منعكس 

می كند. 
نخس��تين فصل های اين رمان در سال 1954 در مجلة » 
آگانيوك « و بعد ه��م در صفحات روزنامة» پراودا « و در 
مجالت ادبی و هنری منتش��ر شد. در آخرين روزهای ماه 
دسامبر س��ال 1959 آخرين فصل اين اثر به پايان رسيد 
و در آن هنگام در حضور نويس��نده با صدای بلند در دفتر 

مجله آگانيوك  خوانده شد.
 ميخائيل س��افررونوف، سردبير مجلة مذكور اين واقعه را 
چنين به خاطر می آورد :  » او ) شولوخف( كنار ما نشسته 
بود، در حالی كه به سبيل های سفيد و خرمايی خود دست 
می كش��يد، با دقت گوش م��ی داد. و گاه لبخندی می زد، 
گويی تعجب می كرد از اين كه به قهرمانانش چه گذشته 

و مثل اين كه هر كلمه ای را كه ادا می ش��د، با دقت 
می سنجيد.« 

شولوخف در رمان  زمين نوآباد  شيوه ای متفاوت با شيوة 
دن آرام برای توصيف قهرمانان خود در پيش گرفته است. 
او اي��ن عم��ل را به طور كل��ی به وس��يلة دو قهرمان خود 
ماكارناگولنوی و پولوتف، افس��ر پيش��ين ارتش قزاق كه 
به دستور متحدين گارد سفيد عليه شوروی شورش تدارك 
می ديد، انجام می داد.ش��ولوخف در پرتو همين اثر شهرت 
جهانی ياف��ت. در رمان زمين نوآباد  در واقع در مورد آباد 
كردن زمين به وس��يلة كالخوز گريمياچينسك گفت وگو 
شده ، ولی هدف اساس��ی باالبردن نيروی ادراك دهقانان 

بوده است.

دربارة »آن ها به خاطر میهن شان می جنگیدند«
 »آن ها به خاطر ميهن ش��ان می جنگيدند« اثري است كه 
به سومين مرحلة خالقيت شولوخف تعلق دارد و به همان 
نس��بت آثار ديگر او جالب اس��ت. نوآوری اين اثر مقدم بر 
همه، در تجس��م هنرمندانة وقايع غم انگيز س��ال مخوف 
1942، دوران عقب نشينی نيروهای شوروی در جنگ دوم 
جهانی نهفته اس��ت. در واقع، چه نيروی روحی و عشق و 
عالقه ای محو نش��دنی نسبت به زندگی، در اين مردم كه 
دشوارترين لحظات سرنوشت خود را می گذراندند، وجود 
داشت كه حتی در چنين روزگار سختی، گهگاه به شوخی 
و طنز می پرداختند. اين نويسنده پرآوازه سرانجام روز 22 

فوريه 1984 چشم از جهان فروبست. 
آن دس��ته از آثار ميخائيل شولوخف كه به فارسي ترجمه 
ش��ده اند، عبارت اند از: آن ها برای ميهنش��ان جنگيدند؛ 
جبهة جنوب ؛ داس��تان های ُدن ؛ ُدن آرام ؛ زمين نو 

آباد؛ سرنوشت يك انسان ؛ گرداب.

 مرحلة دوم خالقيت 
شولوخف عبارت است از 
انعكاس دوران تعاونی ها. 
كتاب »زمين نوآباد « كه به 
تشكيل تعاونی ها و تحوالت 

مربوط به آن مي پردازد، 
دنباله » دن آرام « به شمار 

می رود، كه سرنوشت 
روسية دوران انقالب را 
هنگامی كه كشور در راه 
جديدی گام بر می دارد، 

منعكس می كند.



خالصه داستان
خانواده ملخوف فرزندان »پروكوفی ملخوف)مه له خوف(« 
هس��تند كه از جنگ های عثمانی زنی ت��رك بنام مورا به 
خانه آورده بود. گريگوری دومين فرزند و دومين پس��ر و 
آخرين پسر خانواده اس��ت. او دلباخته زن همسايه به نام 
آكس��يانا می شود. آكس��ينيا كه از شوهر تندخو و بدرفتار 
خود »استپان آستاخوف« بيزار است، متقابال به گريگوری 
دل می بازد و با او رابطه برقرار می كند. وقتی پدر گريگوری 
به رابطه نامش��روع اين دو پی می برد به اجبار گريگوری را 
ب��ه ازدواج با دختری پاكدامن به ن��ام »ناتاليا« وا می دارد. 
ول��ی گريگوری دل در گرو عش��ق آكس��ينيا دارد و با زن 
قانون��ی خود به س��ردی برخورد می كند. آن��گاه وقت آن 
می رسد كه گريگوری كار در مزرعه را رها كند و به خدمت 
نيروهای نظامی روس��يه اعزام شود. او می رود و خيلی زود 
جنگ جهانی اول شروع می شود. او در جنگ به مناسبت 
شجاعتش صليب سن ژرژ می گيرد و به استواری و افسری 
می رسد. با پيروزی اوليه نيروهای شورشی و ارتش سفيد. 
ژنرال های س��فيد گريگوری را به مناسبت سواد كمش از 
فرماندهی لشكر )ژنرالی - بدون درجه( به ستوانی )درجه ای 
كه قبال داش��ت( تنزل می دهند و گريگوری می پذيرد. اما 
چندی بعد به صف بلشويك ها می پيوندد و در نبردی با آنها 
همقطار می گردد. انقالب بلشويك فرا می رسد و سربازان 
در دو دسته سفيدها و سرخها با هم مبارزه می كنند و به 
كشتن يكديگر مبادرت می ورزند. حوادث موافق نيروهای 

شورش��ی و ارتش سفيد نيست. آنها در برابر كمونيست ها 
شكس��ت می خورند و عقب می نش��ينند و فرماندهانشان 
می گريزند. گريگوری وقتی می بيند س��فيدها و س��رخ ها 
چگونه اس��يران يكديگر را كه هموطن هستند می كشند، 

دلزده و دلخسته عزم خانه و كاشانه می كند.
گريگ��وری به خانه می آيد در حالی ك��ه پدرش، مادرش، 
برادرش، زن برادرش، پدرزنش و همس��ر قانونی اش را در 
طول داستان از دست داده است. او اميدوار است كه باز سر 
زمي��ن برود و زندگی آرام��ی را به دور از جنگ و ويرانی و 
آدمكش��ی آغاز كند. اما غافل از اينكه همواليتی و دوست 
س��ابقش: »ميخائيل كاش��ه ووی« كه از ابتدا به سرخ ها 
پيوس��ته و هوادار متعصب و سرسخت كمونسيت ها شده 
بود و خواهر او را نيز به زنی گرفته و در منزل آنها س��اكن 
شده بود - قصد دارد او را به اين خاطر كه ضدانقالبی است 

دستگيركند و از بين ببرد.
گريگوری می گريزد و چند ماهی با دسته ای ياغی همگام 
می شود. اما در نهايت برمی گردد و دلداده خود، آكسينيا 
را برمی دارد و رو به سوی مقصدی )زندگی آرام( می رود. 
آكسينيا در اين راه توسط نگهبانان سرخ كشته می شود و 
گريگوری او را دفن می كند و از آنجا می رود. گريگوری كه 
همه چيزش را باخته است به خانه برمی گردد و در می يابد 
كه دخترش نيز از بيماری جان سپرده است. گريگوری پس 
از آن به آبادی مزرعه خويش می پردازد و زمان می گذرد و 
پسرش ميشاتكا ازدواج می كند و برخالف پدر، خانواده ای 
سرش��ار از عشق و شادی تشكيل می دهد. زمان می گذرد 
ولی دن همچنان آرام به مس��ير خود به س��وی دريا ادامه 

می دهد.

گريگوری می گريزد و چند 
ماهی با دسته ای ياغی 
همگام می شود. اما در 

نهايت برمی گردد و دلداده 
خود، آكسيانا را برمی دارد 

و رو به سوی مقصدی 
)زندگی آرام( می رود
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فهرست شخصیت هاي اصلي
1.گریگوري پانتلیویـچ ملخوف:قهرمان اصلي رمان كه 
ماج��را حول محور او مي چرخ��د. قزاق جواني كه به جنگ 
مي رود، عاش��ق آكسينيا زن شوهرداري مي شود و ماجراها 

مي آفريند.

2.آکسینیا آستاخووا:زني زيبا كه از شوهرش بيزار است. 
عاش��ق گريگوري ملخوف مي شود و به راحتي به شوهرش 
خيانت مي كن��د. با اين حال تا پايان رمان در كند عش��ق 
گريگوري ملخوف گرفتار مي ماند و در كنار او جان مي  سپارد.

3.ناتالیـا میرونوویچنـا کوروشـونووا :همس��ر قانوني 
گريگوري كه تا پايان داس��تان با آكس��ينيا بر سر تصاحب 
گريگوري ملخوف رقابت مي كند، اما در نهايت با مرگ خود 
كنار مي كش��د و ميدان را ب��ه او وامي گذارد. ناتاليا نمايندة 
معدود انس��ان هايي اس��ت كه به ش��رف و اصول انس��اني 
پاي بندند و در جامعة آن موقع روسيه محكوم به فنا هستند. 
لحظة مرگ او يكي از احس��اس برانگيزترين قس��مت هاي 

داستان است.

4.پانتلئی پروکوفیوویچ ملخوف:پدر پير و لنگ گريگوري 
ملخوف. نمونة يك قزاق كاري از نسل مردان قديم و يكي از 

شخصيت هاي جالب داستان.

5.واسیلیا ایلي نیچنا ملخووا:
مادر گريگوري ملخوف. داس��تان صبر و مرگ ايلي نيچنا 
يك��ي از فرازهاي دلك��ش و زيبا و در عين ح��ال تأثرآور 
رمان اس��ت. او يك عمر از ش��وهر بدخ��و و بدرفتار خود 
كتك خورده و ناس��زا شنيده است، اما به عشق فرزندانش 
دوام آورده و در پاي��ان هم چون مظلومي گمنام، هم چون 

شمعي فراموش شده، مي سوزد و به آخر كار مي رسد.

6.پیوتـر پانتلئي ملخوف:برادر مهربان، س��اده دل و در 
عين حال كاري گريگوري ملخوف. او به راهي مي رود كه 
پدرش رفته اس��ت. زن مي گيرد، كار مي كند و... در كل او 

يك »مرد خانواده« يا »مرد خانواده دار« است.

7.داریا ماتوه یونا ملخووا:زن پيوتر ملخوف. زني كه به 
راحتي در غياب شوهرش با مردان ديگر معاشرت مي كند 
و در پاي��ان جزاي كارش را با مبتال ش��دن به س��يفليس 
مي ده��د. داريا از ت��رس آن كه س��يفليس او را از ريخت 

بيندازد و بدنامش كند، خود را در دن غرق مي كند.

8.دونیاشـکا یا یودوکیا پانتلیویچنا:خواهر گريگوري 
ملخوف كه در فصل هاي پاياني داستان با ميشكا )ميخائيل( 

كوشه، دشمن گريگوري و قاتل برادر خود، ازدواج مي كند.

9. میرون گریگوریوویچ کورشـونوف:پدرزن گريگوري 
ملخوف. او كه به سختي كار كرده و مالي گرد آورده، مالك 
و تقريباً مرفه است. بلشويك ها او را به علت »كوالك بودن« 
)مالك ب��ودن( و نيز به عل��ت عقايدش، مض��ر مي دانند و 

تيربارانش مي كنند.
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10.بونچوک )ایلیا میتریچ(:افسري كه به عنوان جاسوس 
در ارتش سرخ مشغول تبليغات به نفع بلشويك هاست. در 
جلد دوم كتاب، او به عنوان نقش اصلي، داس��تان را پيش 
مي برد. با وجود اين كه چندان احساس��اتي نيست، عاشق 
آننا )يكي از مسلسل  چي ها( مي شود. آننا در ميدان جنگ 
كشته مي شود و بونچك را نيروهاي سرخ تيرباران مي كنند.

و اش��خاص بس��يار ديگري كه هر كدام گوش��ه اي از بار 
داستان را به دوش دارند. مثاًل: 

 سـرگئي پالتونوویچموخـوف: ك��ه از نظ��ر مال��ي 
ش��خصي تر از اول منطقه اي اس��ت كه گريگوري در آن 
س��كونت دارد. او يك پسر و يك دختر دارد كه ماجراي 
دختر وي بسيار عجيب است. نويسنده اين ماجرا شگفت 
را ضمن خاطرات يك دانشجوي رياضيات مي آورد و اين 

خود از ظرايف و نازك كاري هاي رمان است.
 میتکا )میتري یا دیمیتري( میرونوویچ کورشونوف: 
دوست  دوران وجواني گريگوري ملخوف و برادر زن او كه 

در پايان رمان به يك آدمكش تبديل شده است.
 اسـتپان آندره ایچ آستاخوف: شوهر آكسينيا كه مردي 
جوان، خوش قد و باال و خوش تيپ، اما تندخو و بداخالق است.

 یوگني نیکالیویچ لیستنیتسـکي: پس��ر ارباب مك 
ياگودنويه. جواني كه پدرش ژنرال قزاق اس��ت و خودش 
هم به دانش��كدة افسری رفته اس��ت. او نمونة يك افسر 
درس خوانده و آداب دان است. نويسنده با ظرافت كامل، 
چهره اي ناپس��ند از اين گونه افراد )افس��ران دوره ديده( 

ارائ��ه مي كند. آن ها اصول و آداب و رفتار اش��رافي را 
رعايت مي كنند، اما به آساني كارهايي مي كنند 

كه انس��ان را مشمئز مي كند و فرومايگي دروني آن ها را 
نمايان مي سازد.

 میخائیل کوشه وي: فرزند يك كشاورز فقير كه پدرش 
كارگر ملك كورشونوف ها بوده است. او بلشويكي دوآتشه 
مي ش��ود و خانه ها و كليس��اهاي منطقة خود را به آتش 
مي كشد. پيوتر ملخوف را هم او به تير مي زند و مي كشد. 
ميخائيل خواهر گريگوري را به زني گرفته است، اما عليه 
گريگوري هم دس��ت به كار مي ش��ود. در پايان داستان و 
زماني كه گريگوري به منزل برمي گردد، او به س��ربازي 

رفته است و ديگر هيچ از او نمي دانيم.

برخي اصطالحات کتاب
معین نایب: استوار ارتش

موژیک: روستايي بي زمين در رژيم ترازي
استانیتسا: مركز اداري هر ناحيه يا بخش قزاق نشين

آتامان: فرمانده ارشد قزاق ها
بالشویک: حزب كارگر )سوسيال دمكرات(

خوتور: روستاي قزاق نشين
کمون: كس��اني كه براي رهايي كارگ��ران و دهقانان از 
يوغ س��رمايه داران و مالكان مب��ارزه مي كردند؛ پايه گذار 

حكومت كمونيست شوروي
کادت ها: ضدانقالب ها

یسـاول: عنوان رس��مي فرمانده قزاق��ان؛ چيزي مثل 
سردسته

چکا: دادگاه انقالبي
کالموک: قومي از نژاد مغول



بررسی شخصیت هاي اصلي
ابوالفضل بصیري

»دن آرام« هم چون »جنگ و صلح« تولستوي شخصيت هاي 
فراواني را در خودجاي داده اس��ت؛ از ش��خصيت هايي كه 
در طول داس��تاني به اين بلندي، فقط ي��ك يا دو پالن به 
نقش آفريني مي پردازند )مانند سگ خانوادة ملوخوف كه در 
اواسط داستان ظاهر مي شود و چند صفحة بعد، سرخ هاي 
مهاجر آن را مي كشند و...( تا شخصيت هايي كه وجودشان 
قطعه هاي متفاوت داس��تان را مانند دانه هاي زنجير به هم 

متصل مي كند.
نويس��نده در اين رمان از ش��يوه هاي متفاوتي براي خلق و 
پروراندن شخصيت هاي داستانش بهره برده است؛ از ريزترين 
توصيفات فيزيكي و ظاهري شخصيت ها تا زواياي پيچيدة 
ذهني و تفكرات دروني آن ها. پررنگ ترين ش��خصيت اين 
داستان كه شايد وجود او، و دنبال كردن ماجراهاي زندگي و 
اتفاقاتي كه براي او رخ مي دهد، عامل براي اغلب خوانندگان 
كش��ش داس��تاني دارد، گريگوري ملوخوف است. داستان 
با ش��رح زندگي خانوادة ملوخوف ش��روع مي شود و خاتمه 
مي يابد؛ خانواده اي كه سال هاست در روستاي »تاتارسكي« 
س��اكن است. پانتلي ملوخوف، پدر اين خانواده كه از پدري 
قزاق و مادري ترك زاده شده، پيرمردي خوش هيكل است؛ 
چهارشانه و استخواني. ايلينيچنا، همسرش، پيرزني است كه 
هر چند تندخويي شوهر زود او را پير كرده است، اما هنوز 
ته چهره اي زيبا دارد. پسر بزرگ ترش پيوتر، متاهل و شبيه 
مادر اس��ت و پس��ر كوچك تر خانواده، گريگوري كه شش 
س��ال از برادر خود كوچك تر است اما يك سر و گردن از او 
قدبلندتر، در خصلت و خوي به پدر ش��باهت دارد. خانوادة 

ملوخوف دو عضو ديگر نيز دارد: دنيا، دختر خانواده و داريا، 
همسر پيوتر.

گريگوري ملوخوف كه ش��ايد بتوان او را بزرگ ترين عنصر 
داستان معرفي كرد، جواني است با خلق و خوي وحشي كه 
به بسياري از اصولي كه در جامعة آن روزشان حكم فرماست، 
پاي بند و مقيد نيست؛ جواني مغرور، تندخو، عصباني مزاج 
و جس��ور. عشق او به همسر يكي از همسايگان، ماجراهاي 
فراواني را به وجود مي آورد. توصيفاتي كه نويس��نده از اين 
ج��وان مي آورد، در ابتدا با ش��باهت دادن او به پدرش آغاز 
مي ش��ود، و پدر قزاقي اس��ت كه در جنگ هاي امپراتوري 
تزارها شركت داشته اس��ت و نشان هاي افتخار بي شماري 
دارد؛ پيرمردي كه به زاد و بومش كه همان ناحية اس��تپ 
حومة »رود دن« در روس��يه است، عالقة فراواني دارد. اين 
عالقه به سرزمين مادري را گريگوري نيز از پدر به ارث برده 
است و نويسنده اين حس دروني گريگوري را، بارها و بارها 
در طول داس��تان با قراردادن وي در موقعيت هاي متفاوت 

جنگ يا برخورد با افراد گوناگون، به  نمايش مي گذارد.
نويسنده از تمام امكاناتي كه در اختيار داشته، براي پردازش 
ش��خصيت هايش در اين رمان استفاده كرده كه در بيشتر 
موارد موفق بوده اس��ت. به اين دليل در بيشتر موارد عنوان 
شد كه در بعضي موارد، چنان ريزبينانه و موبه مو به توصيف 
كاراكتره��ا و خصوصيات آن ها و البته مكان ها و موقعيت ها 
پرداخته كه ممكن اس��ت، با توجه به س��الئق خوانندگان 
ام��روزي، اضافه گويي به نظر برس��د و خس��ته كننده. البته 
توصيفات غيرمستقيم و بسيار زيبايي نيز در طول داستان 
براي نش��ان دادن ظاهر افراد آورده شده است كه به زيبايي 
داس��تان كمك دو چندان مي كند. به عنوان مثال، صحنة 

»دن آرام« هم چون 
»جنگ و صلح« تولستوي 
شخصيت هاي فراواني را 
در خودجاي داده است؛ از 
شخصيت هايي كه در طول 

داستاني به اين بلندي، 
فقط يك يا دو پالن به 
نقش آفريني مي پردازند
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معاينة پزش��كي گريگوري را در هنگ ارتش مي توان ذكر 
كرد: 

»دكتر پير كه ابروها را هم چنان باال زده بود، جواب داد: پنج 
پود و ش��ش فوت و نيم. كالنتر نظامي منطقه سرش را كه 
موهاي سياه و روغن مال داشت، به سوي پهلونشينش خم 

كرد و پرسيد: براي هنگ گارد؟ 
� سر و روي راهزن ها رو داره... خيلي وحشي مي نماد!« 

اما نكته اي كه از نقاط برجستة اين اثر در توصيف و نمايش 
شخصيت هاست، قراردادن آن ها در موقعيت هاي مختلف و 
نمايش تفكر و واكنش آن ها نسبت به اين موقعيت هاست. 
از اين موقعيت ها مي توان به رويارويي انس��ان ها با يكديگر، 
رويارويي شخصيت هاي داستان با طبيعت و محيط زندگي، 
رويارويي بازيگران داس��تان با يك��ي از بزرگ ترين بالياي 
جامعة بشري، يعني جنگ، و در نهايت، آزمايش انسان هاي 

داستان در طول جرياني كه زندگي نام دارد، برشمرد.
در زمينة رويارويي انسان ها با هم كه در سراسر داستان به 
كرات و با مضامين متفاوت آورده ش��ده اس��ت، براي مثال 

مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
در ابتداي داستان، ملوخوف پدر بر گريگوري خرده مي گيرد 
كه چرا شب ها به منزل آكسيانا، همسر استپان آستاخوف 
مي رود. نويس��نده حاالت رواني گريگوري را در اين لحظه 
چنين بيان مي كند: »گريگوري لب گزان دنبال پدرش به راه 
افتاد. در حالي كه نگاه گستاخش گويي پس گردن پيرمرد را 
سوراخ مي كرد، در دل گفت: بابا تو هركاري مي خواهي بكن! 

اگر به من پابند هم بزني، شب بيرون خواهم رفت.«
اين خود نكته اي طاليي در مورد معرفي شخصيت ها، 

هم در مواجهه با يكديگر و هم در بيان خصوصيات 

دروني آن هاست. هر چند پسر خودكامه و حرف ناشنواست، 
اما در مقابل پدر طغيان نمي كند.

در جايي ديگر، نويسنده به بخش ديگري از وجود گريگوري 
كه همان دل نازكي اوست، اشاره مي كند. به آن لحظه اشاره 
مي كند كه در مزرعه هنگام درو، گريگوري جوجه اردكي را 
ب��ا داس از بين مي برد و از اين منظره دلش به درد مي آيد. 
حتي با پنهان كردن جوجه اردك كش��ته شده در پشتش، 
اي��ن اتفاق را از ديد خواهرش پنهان م��ي دارد؛ مبادا باعث 

آزردگي او نيز بشود.
در جاي��ي ديگر، نويس��نده رابطة گريگوري و آكس��يانا را 
رابطه اي فراتر از روابط معمول معرفي مي كند و در توصيف 
اي��ن رابطه عنوان مي كند: »عالقة عميق��ي آن ها را به هم 
ارتباط مي داد كه شباهتي به يك ارتباط زودگذر نداشت.« 
و اين گفته را در موارد متفاوت از جانب هر دوي آن ها تكرار 

و اثبات مي كند: 
در مورد گريگوري با نمايش صحنه اي عاش��قانه، عمق اين 
رابط��ه را به خواننده مي نماياند؛ جايي كه از قول گريگوري 
رو به آكسيانا مي گويد: »موهايت بوي سنيكران مي دهد، آن 

گل هاي سفيد...« 
در مورد عالقة آكسيانا به گريگوري، جايي كه ملوخوف پدر 
براي س��رزنش ارتباط داشتن آن دو نزد آكسيانا مي رود، او 
در مقابل پيرمرد س��ينه س��پر مي كند و مي گويد: »گريشا 
مال من است.« يا زماني كه خانوادة ملوخوف در پي يافتن 
همس��ر براي گريگوري هستند، او دست به دامن فال گير و 

رمان و دعانويس مي شود براي باز پس گيري گريگوري.
در جاي��ي ديگ��ر مي خواهد عالقة گريگ��وري را به 
سرزمين مادري اش به خواننده بنماياند كه فراتر 

نكته اي كه از نقاط برجستة 
اين اثر در توصيف و 

نمايش شخصيت هاست، 
قراردادن آن ها در 

موقعيت هاي مختلف و 
نمايش تفكر و واكنش 

آن ها نسبت به اين 
موقعيت هاست



از عالقة او به آكس��يانا است، صحنه اي را خلق مي كند كه 
در آن، آكس��ياناي دلداده به او پيشنهاد مي كند با هم فرار 
كنند و درگوشه اي دور زندگي عاشقانه اي براي خود بسازند. 
گريگوري با تحكم و جديت به او پاسخ مي دهد: »هرگز ده 

را ترك نمي كنم.«
از ديگر موقعيت هايي كه نويس��نده در آن به معرفي و ارائة 
شخصيت هاي داس��تانش مي پردازد و تنوع آن در داستان 
كم نيس��ت و در زمينة مقابلة انس��ان ها ب��ا هم مي توان به 
آن اش��اره كرد، موقعيت طاليي دو رقيب، دو زن تأثيرگذار 
در اين داس��تان است؛ يعني آكس��يانا و ناتاليا. نويسنده در 
صحنه ه��اي متفاوت اين دو نفر را براي بيان ش��خصيت ها 
و خواسته هايشان به چالش مي كشد. رقابتي تنگاتنگ بين 
اين دو نفر جريان است و هر دو براي تصاحب گريگوري در 
تالش اند. هر كدام به فراخور احوالشان به تالش هايي دست 
مي زنند كه خود نه تنها نمايشي كاماًل طبيعي و انساني از 
تالش دو انسان كاماًل معمولي است، بلكه كمك شاياني نيز 
به جذاب شدن قصه كرده است )صحنه هاي ديدار ناتاليا و 

آكسيانا در مزرعة ليستينسكي ها و مكالمات آن ها(.
يا باز تقابل دو رقيب در موردي ديگر؛ يعني تقابل اس��تپان 
آستاخوف و گريگوري ملوخوف. نويسنده در موقعيت هاي 
مختل��ف بارها اي��ن دو را در مقابل هم ق��رار مي دهد و از 
مواجه��ة اين دو با ه��م، موقعيت هاي زيباي��ي را به وجود 
مي آورد. مثاًل مواجهة اين دو در ابتداي داس��تان، زماني كه 
استپان پس از خبردار شدن از وجود رابطه ميان همسرش 
و گريگوري، او را به باد كتك مي گيرد و گريگوري با ديدن 
اين صحنه به كمك آكسيانا مي شتابد و زد و خورد اين دو. 
ي��ا در ميدان جنگ با آلمان ها، با وجود اختالف عميق بين 

اين دو، زماني كه اسب استپان از پاي درمي آيد، گريگوري 
ب��ه كمك مي ش��تابد و او را از مهلكه به در مي برد. همان جا 
استپان پيش گريگوري اعتراف مي كند كه چندين بار او را 
مورد هدف قرار داده، اما هربار تيرش به خطا رفته است، يك 
نمونة ديگر كه اوج تقابل اين دو با هم است، تصوير مواجهة 
آن ها در انتهاي داس��تان است. هنگام عقب نشيني قزاق ها، 
استپان در منزل خالة آكسيانا است و ناگهان گريگوري نيز 
سرزده وارد مي شود و به قول نويسنده، همه چيز بر همه شان 

نمايان مي شود. 
ي��ا از موقعيت ه��اي ديگر رويارويي انس��ان ها ب��ا يكديگر، 
رويارويي و موضع ايوان الكس��ي يويچ و ميتكا كوش��ه وي با 
همس��ايه ها و دوس��تان قديم خود، برادران ملوخوف است. 
در اين مورد هم ش��اهد هستيم كه يك رابطة دوستانه در 
طول داس��تان به دش��مني تبديل مي شود. تبديل و تغيير 
روابط انساني را به  طور روشن و واضح در رابطة اين چند نفر 
مي توان ديد. كوشه وي اولين كسي است در ابتداي داستان، 
گريگوري پس از ايستادن در مقابل تصميم خانواده و بيرون 
آمدن از ساية خانواده، اولين كسي كه به ذهنش مي رسد كه 
به او ببرد، كوش��ه وي است و او را مأمور رساندن پيام هايش 
به آكسيانا مي كند. و اين كوشه وي همان كسي است كه در 
انتهاي داستان، به دنبال دستگيري و حتي به دست جوخة 
اعدام سپردن گريگوري است. يا ايوان الكسي يويچ دوست 
اين خانواده كس��ي است كه در يك موقعيت ناجوانمردانه، 
ش��رايط هدف گلوله قرار گرفتن پيوت��ر ملوخوف را فراهم 

مي آورد.
از ديگر مواردي كه نويسندة رمان شخصيت هاي داستانش 
را مورد آزمون قرار داده، رويارويي و تالش آن ها براي ادامة 

يا از موقعيت هاي ديگر 
رويارويي انسان ها با 

يكديگر، رويارويي و موضع 
ايوان الكسي يويچ و ميتكا 
كوشه وي با همسايه ها و 

دوستان قديم خود، برادران 
ملوخوف است. در اين مورد 
هم شاهد هستيم كه يك 
رابطة دوستانه در طول 

داستان به دشمني تبديل 
مي شود
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زندگي در شرايط سخت و ناگوار جنگ است؛ جنگي كه در 
آن موازن��ة قدرت مدام تغيير مي كند؛ گاه به نفع قزاقان يا 
همان هواداران سلطنت تزارها و سرخ ها يا همان بلشويك ها. 
سپاهاني كه گاه در موقع پيروزي اند، گاه در موضع شكست. 
گاه در حال پيشروي اند گاه در حال عقب نشيني. و مردمي 
كه مدام از اين شكست ها و پيروزي ها متأثر مي شوند. براي 
مثال، مي توان به اولين اس��تيالي سرخ ها بر »تاتارسكي« 
اشاره كرد؛ صحنه اي كه ايوان الكسي يويچ به عنوان سركردة 
سرخ ها در منطقه انتخاب مي شود و عده اي از همشهريانش 
را به جرم هاي متفاوت دستگير مي كند و همراه شخصي به 
نام الشانوف به مركز بخش )ويوشنسكايا( مي فرستد؛ نمايش 

بي نظير پشيماني و شايد ترس در وجود ايوان: 
»الشانوف نيمه شب با سورتمه اي كه به تاتارسكي مي آمد، 
بازگشت. به پنجرة اتاقي كه ايوان الكسيويچ در آن خوابيده 
بود، ضربه زد و س��رانجام بيدارش كرد. ايوان الكسي يويچ با 
چهره اي باد كرده از خواب پريد و پرسيد: چه خبر هست؟ 

چه مي خواهي؟ نامه اي آورده اي؟ ها؟
ـ تیربارانش کردند!

ـ دروغ مي گویي ناکس!«
يا در جايي ديگر، روحية مردم را در تقابل با وطن فروش��ان 
وخائنان به برادران، در مواجهة كوش��ه وي با پيرمردي كه 
پدربزرگ خانواده كورشنف است، چنين به تصوير مي كشد:

»بابابزرگ گریگوري، تو چرا آن ور دن نرفتي؟
ـ اسم مرا از کجا مي داني؟

ـ اهل همین جا هسـتم، براي همین اسـت که 
مي دانم.

ـ اسمت چیه؟
ـ کوشه وي.

ـ پسر آکیم؟ آن که پیش ما کار مي کرد؟
ـ خودش است.

ـ خب، پس تویي جناب آقا؟ تویي که در وقت تعمید، 
نام مقدس میخائیل را بهت دادند؟! خب! همه چیزت 
بـه پدرت رفتـه! او هم در مقابل خوبـي اي که بهش 
مي کردنـد، به آدم گـه مي داد. ظاهراً تـو هم مثل او 

هستي!«
در زمينة شخصيت پردازي فردي نيز مي توان به بهترين و 
ش��ايد اصلي ترين عضو گروه نقش آفرينان اين رمان، يعني 
گريگوري ملوخوف اش��اره كرد؛ جواني ك��ه در طول رمان 
شخصيتش به نوعي دگرگون مي شود. گريگوري به واسطة 
خوي و ش��خصيت گستاخ و جسورش در نبرد با يك قزاق، 
حتي به فرماندهي لشكر هم مي رسد. تمام اين ماجراها طي 
روندي كاماًل آرام، ملموس و باورپذير اتفاق مي افتند. به اين 
ترتيب، گريگوري به چهره اي بدل مي شود كه با شخصيتي 
كه در ابت��داي داس��تان از او به نماي��ش درمي آيد، كاماًل 
متفاوت اس��ت. براي مثال به دو صحنة برجس��ته مي توان 
اش��اره كرد. در ابتداي داستان، گريگوري خطايي مرتكب 

مي شود و سطلي را به درون چاه مي اندازد: 

»س��ركار ستوان مانند كركس به س��وي او خيز برداشت و 
دس��ت بر او بلند كرد. گريگوري هم چنان كه چين و شكن 
آب را زيرچوب بس��ت دهانة چاه مي نگريس��ت، با صدايي 

خفه گفت: دست رو من دراز نكن! 
و بع��د از كمي جر و بحث به س��توان مي گويد: 

از ديگر مواردي 
كه نويسندة رمان 

شخصيت هاي داستانش 
را مورد آزمون قرار داده، 
رويارويي و تالش آن ها 
براي ادامة زندگي در 

شرايط سخت و ناگوار 
جنگ است



گوش كن اگر بزني مي كشمت!« 
كه به وضوح بيانگر جس��ارت اوس��ت. حال همين جوان با 
چنين خوي خصلتي در اواخر داس��تان، ش��خصيتي كاماًل 
متضاد پيدا مي كند و در مسير عقب نشيني به صاحب خانه اي 
عاجزانه التماس مي كند كه اجازه دهد آكسياناي بيمار روي 
تخت بخوابد. يا گريگوري كه در طول داس��تان به كش��ته 
ش��دن احساسات در خود اقرار مي كند و صحنه هاي خشن 
فراواني پر از كش��ت و كشتار از او نش��ان داده مي شود، در 
اواخر داستان فرزندان خود را در آغوش مي كشد و مي گريد. 
جالب است كه اين تحول شخصيت چنان در طول داستان 
رفته رفته در وجود او نمود پيدا مي كند كه خواننده كاماًل با 
او همراه مي ش��ود و هيچ گونه نقطة شك يا ترديدي برايش 

باقي نمي ماند.
هم چني��ن از باب ديگري مي توان به امتحان ش��خصيت ها 
به خصوص گريگوري در اوج و فرودهايش در طول داستان 
اشاره كرد؛ ش��خصيتي كه رفتار و عملكرد همگني دارد و 
كارهايي خارق العاده يا به دور از انتظار از وي س��ر نمي زند. 
مثاًل در اردوگاه س��ربازان در ابتداي داستان، وقتي متوجه 
تج��اوز س��ربازان به فرانياي پيش��خدمت مي ش��ود، قصد 
نج��ات او را مي كن��د و در اين راه به ش��دت مورد ضرب و 
ش��تم قرار مي گيرد و حتي زنداني مي شود. يا در موقعيت 
مش��ابه ديگري، هنگامي كه به فرماندهي هنگ مي رسد و 
ش��جاعانه و البته در عين حال بي رحمانه افراد دشمن را از 
پ��اي درمي آورد، افرادش را از غارت و قتل عام افراد بي گناه 
باز مي دارد تا بدانجا ك��ه از طرف مافوق هايش مورد توبيخ 

قرار مي گيرد.
از ديگر ش��خصيت هاي پررنگ رمان كه به ش��دت خاص 

و تماش��ايي است، داريا، همس��ر پيوتر ملوخوف است؛ زني 
س��رزنده و پر ش��ر و ش��ور. در نبود ش��وهر، شيطنت هاي 
فراوان��ي از او س��ر مي زند تا جايي كه در ش��هر به هرزگي 
شهره مي شود. او جس��ارت را تا بدانجا پيش مي برد كه در 
مقابل اعتراض پدرشوهرش مقاومت و طغيان مي كند )بحث 
و جدل شب هنگام وي با ملوخوف پدر در اسطبل(. اوج هنر 
نقش آفريني او را در صحنه اي مي بينيم كه ايوان الكسي يويچ 
را در جمع گروهي اسير به دهكده مي آورند. الكسي يويچ در 
قتل پيوتر ملوخف )شوهر داريا( هم دستي داشته است. داريا 
جلو مي رود و در اوج ناباوري همگان، الكسي يويچ را با اسلحه 
مي كشد؛ عكس العملي كه كاماًل با بي پروايي و جسارتي كه 

در طول داستان از او سراغ داريم، هم خوان است.
از ديگر ش��خصيت هاي داس��تان كه ش��خصيتي شايد 
كمرنگ اما اس��تثنايي دارد، مي توان از ميتكا كورشونف 
نام برد؛ جواني كه در ابتداي داستان به عنوان برادر ناتاليا 
)همسر قانوني گريگوري( با ظاهري ظريف و بيمارگونه 
معرفي مي ش��ود و در انتهاي داستان، به عنوان يكي از 
قصي القلب ترين عناصر ظاهر مي ش��ود و به تقاص مرگ 
پدر و پدربزرگش كه توس��ط لشكر سرخ ها و به واسطة 
ايوان الكس��ي يويچ و ميتكا كوش��ه وي اعدام و كش��ته 
شده اند، طي صحنه هايي تكان دهنده، خانوادة كوشه وي 
را قتل عام مي كند و منزلش را به آتش مي كش��د.به طور 
كلي، تمام ش��خصيت ها در اين رمان هر كدام به نحوي 
خاص و بي نظيرند و شايس��تة بررسي و تأمل. در واقع، 
هر كدام به نحوي بيانگر قدرت خارق العادة نويسنده در 
توصيف و تصوير شخصيت  داستاني هستند، »دن آرام« 

رمان كم نظيري نوشتة ميخائيل شلوخوف است. 

به طور كلي، تمام 
شخصيت ها در اين رمان 
هر كدام به نحوي خاص 
و بي نظيرند و شايستة 

بررسي و تأمل. در واقع، 
هر كدام به نحوي بيانگر 

قدرت خارق العادة نويسنده 
در توصيف و تصوير 

شخصيت  داستاني هستند
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نقدي بر رمان دن آرام
م. سرایي فر

رم��ان »دن آرام« ش��ولوخوف، برعك��س »جنگ و صلح« 
تولس��توي كه به نقد جامعة اش��راف پرداخته بود، به نقد 
مردم قزاق پرداخته است. مانند هر رمان موفقي، دن آرام از 
چنان وجوه عميق و گس��ترده اي برخوردار است كه آن را 

دل نشين و ماندگار مي كند.
رمان در عين حالي كه شامل شخصيت و ماجراست، بيشتر 
به موقعيت مي پردازد. موقعيت متزلزل جامعه كه ش��امل 
وضعيت سياسي كش��ور، وضعيت نابسامان ارتش روسيه، 
چه از نظر تس��ليحات و چه از نظ��ر درجات نظامي � كه 
بي هيچ دليلي به افسران اعطا يا از آنان سلب مي شود )اين 
موضوع در مورد گريگوري به كرات ديده مي شود( � روابط 
متزلزل خانوادگي، عش��ق هاي متزلزل، و ش��رايط مكاني 
متزلزل كه همه و همه نش��ان دهندة موقعيت حس��اس و 
آسيب پذير روسيه است. چنان كه مي بينيم، در كوتاه مدتي 
اس��اس جامعه � حتي زندگي هاي رگ و ريشه دار قزاق ها 
كه به اصال��ت ديرينة آن مي بالند � چه از لحاظ فرهنگي 
و چه از نظر مناسباتش��ان با بيرون، دچار سستي و از هم 

گسيختگي مي ش��ود و نهايتاً از هم مي پاشد. )شايد مثل 
تيفوس كه توسط ش��پش ها، انسان ها را از پا درمي آورد و 

نويسنده از آن به عنوان نماد استفاده كرده است.(

داستان،  دو خط سير پررنگ موازي را دنبال مي كند: 
1. عشق متقابل گريگوري به آكسينيا؛

2. جنگ هاي داخلي روسيه.
شولوخوف به زيبايي نشان داده است كه: 

تمام رويدادهاي جامعه در رودخانة پرتالطم »جبر تاريخ« 
در جريان است.

تاوان س��نگين جنگ هاي ويرانگر داخلي جامعه را قش��ر 
كم درامد، دهقان��ان، كارگران و افراد آس��يب پذير جامعه 

مي پردازند.
هيچ انقالبي موقعيت مورد انتظار مردم را برآورده نمي كند. 
چنان كه نويسنده از زبان بونچوك مي گويد: »هر انقالبي با 
يك انقالب ديگ��ر، انقالب كه چه عرض كنم، يك جنگ 

داخلي پايان مي پذيرد.«
عشق حقيقي انسان ها محكوم به فناست )عشق ناتاليا به 

گريگوري و گريگوري به آكسينيا(.
يكي از رندانه ترين هنرهايي كه شولوخوف در داستان از 

آن بهره گرفته، هنر استفاده از نمادهاست: 
 رود ُدن: نماد تاريخ و شاهد بي طرف وقايع جامعه.

اسـب ها: دني��اي آرام و قواني��ن عادالن��ة حاك��م ب��ر 
حيات وحش، در مقابل خشونت، فساد، كينه و دشمني، 

جاه طلبي و ظلم انسان ها به يكديگر.
 بیماري تیفوس: نماد سياس��ت حاكم بر جامعه است 

كه مانند آتشي، تر و خشك را با هم مي سوزاند.



 زن: نم��اد وط��ن اس��ت. بي حرمت��ي به حري��م زن ها 
نشان دهندة تجاوز دشمن به حريم وطن است.

يكي ديگر از جذابيت هاي بي نظير داس��تان، اس��تفاده 
از استعاره هاس��ت كه نش��ان از طبع لطيف نويس��نده 
دارد. ش��ولوخوف فقط لحظه ها را به تصوير نمي كش��د، 
بلكه احساس��ات را هم در آن مي دم��د و خواننده را به 
تحسين و ش��گفتي وامي دارد. جمالت داستان به قدري 
زيبا هس��تند كه حتي اگر از روند داس��تان هم چيزي 
دستگيرمان نشود، به دنبال استعاره ها كشيده مي شويم. 

ببينيد: 
باد، پردة اريب باران را جرواجر مي كرد.

يك گل باقي مانده از آتش س��ر شب، مثل چشم طاليي 
طاووس، از الي خاكسترها بيرون را نگاه مي كرد.

خواب آلودگي الجوردي دلگيري قاطي غروب شده بود.
پشت قوز ِگرد تپه هاي آن طرف استپ، گاوآهن ها موي 

خاك را شانه مي كردند.
باد، ُكلش هاي زرد و درهم را حالجي مي كرد.

ش��ب روشن س��فيدي، ش��هر را تو ُكرك پريشان ابرها 
پيچيده بود.

پِهن، دودگس��ي مي پراكند. ش��عله ها مي كوشيدند تا از 
ميان خاكستر سر بيرون كنند.

ماه، مانند قرص ناني كه گوشه اي از آن را خورده باشند، 
به چنگك شاخه ها آويخته بود.

چشم كوچك و سياه لولة تفنگي از روبه رو به او دوخته 
بود.

آفتاب به گردة تپه ها كه برفشان در حال آب شدن 
بود، ليسه مي كشيد.

 تفاوت ترجمه 
كتاب »دن آرام« با دو ترجمه در ايران منتشر شده است. 
اولی و قديمی تر، ترجمه، معروف  به آذين است و دومی 
كـه در همين دهه صـورت گرفتـه، ترجمة احمد شـاملو 
اسـت. هر كدام از اين دو مترجم به سـبك و شـيوه خود 
دن آرام را ترجمـه كـرده اند.  در اين جا نمونه ای از يك 
پاراگراف مشخص را آورده ايم تا توجه خواننده محترم را 

به تفاوت زبانی اين دو مترجم جلب كنيم.

ترجمة به آذين
»در دهكـده زمزمـه برخاسـت كه زن پروكوفـی جادوگر 
است.عروس آسـتاخوف )خانوادة آستاخوف نرديك ترين 
همسـاية پروكوفی بودند( قسم می خورد كه روز دوم عيد 
تثليث، پيش از برآمدن آفتاب، زن پروكوفی را ديده است 
كه با سر و پای برهنه گاوشان را می دوشد.از آن روز باز 
، پستان گاو پژمرده گشت و به اندازة مشت يك بچه شد 

و حيوان از شير افتاد و به زودی مرد.«

ترجمة شاملو
»پچپچـه افتاد تو خوتور كـه زن پراكوفی جادو جمبل می 

كند.آسـتاخوف ها – كه نزديك كورن پراكوفی 
می نشسـتند – عروس شـان خدا را گواه 

گرفـت كـه روز عيد تثليـث، پيش از 
روشـن شـدن هـوا، زن پراكوفـی 
را ديـده كـه با سـر لخـت و پای 
برهنه آمده بوده تو مال خانه شان 
داشته گاوشـان را می دوشيده:از 
همان وقت گاوه شيرش خشكيده 

پستانش شـد قد مشت يك بچه و 
چند روز بعد هم سقط شد «

زبـان ترجمة بـه اذين، به زبان رسـمی 
نزديك اسـت و زبان ترجمة شـاملو به زبان 

كوچه يا بهتر بگوييم، به گويش تهرانی است. به 
هرحال شـما می توانيد انتخاب كنيـد دن آرام را به زبان 

رسمی  فارسی بخوانيد يا به گويش تهرانی.
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ویژ نامه
 جشنواره يازدهم

6

6



به نام خداوند جان آفرين
حكيم سخن در زبان آفرين

دعوت نامه از ملكوت رسيده بود؛ كوتاه و روشن.
 از شوق ديدار، دست و دلت مي لرزيد.

گلوي قلم خش��كيده بود در دستان تب دارت، و نفِس 
دفتر بند آمده بود از هيجان.

براي گفتن حرف آخر، آغازي عاشقانه در ذهنت جوانه 
زد و وصيت نامه ات را چنين آغاز كردي: 

اللهم صل علي محمد و آل محمد
ان��دك ان��دك واژه ها به صف��اي اين درود پ��اك اقتدا 
كردند و بر شبستان دفترت به سجده رفتند تا آخرين 

حرف هاي دلت را اين طور در گوش ابديت نجوا كنند: 
   ب��اب جه��اد تنها بر اف��راد خاص باز نيس��ت. همه 
مي توانند در اين مسير قدم زنند و خود را به سرمنزل 

سعادت برسانند؛
 زندگي سراس��ر قفل است و ائمة اطهار گشايندة اين 
قفل ها هستند. اوامر انسان  سازشان را در زندگي به كار 

گيريد و لحظه اي از ارادت به آن ها غافل نشويد؛
 س��نگر پرورش روح كودكان و نوجوانان، كتاب خانه 
را ره��ا نكنيد. چ��را كه آن ها س��ربازان آيندة حضرت 

ولي عصر)عج( هستند؛
 نگذاريد نور گرم و آرامش بخش انقالب خاموش گردد؛

متن بيانية يازدهمين دوره از جشنواره انتخاب
1390 ــاه  ــدمــ ــ ــ ــ  ــن ــفــ ــ  اســ ــ ــ ــ  ـــــم  ـــــک ی
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  براي رس��يدن به آسمان معرفت الهي، نردبان عشق 
را دريابي��د؛ نردباني كه پله  هايش عم��ل به واجبات و 
نيكوكاري اس��ت. خود را مأيوس و س��رخورده ندانيد، 
همت كني��د در جادة اعمال نيك ق��دم زنيد. چرا كه 

»جز نكويي اهِل َكَرم نخواهد ماند.«...
حبيب عزيز، همان طور كه خواسته بودي، هر سال در 
اين محفل انس گرِد هم مي آييم تا در مس��ير اشارات 
نوران��ي ت��و قدم بزني��م و راه را در امتداد دس��ت هاي 

مهربان تو جست وجو كنيم.
ب��اور داريم: »هر ملتي ك��ه از قصه هاي عميق و اصيل 

بي بهره باشد، محكوم به فناست!«
ب��راي همين، با تأس��ي به آن قصه گ��وي يگانه، ما نيز 
س��از قصه كوك كرده ايم تا به اين س��نت الهي دامن 
زنيم و اميدوار باش��يم، در عين تنگدس��تي نام ما نيز 
در فهرس��ت خريداران يوس��ف ثبت ش��ود و در شمار 
خادمان »زيبايي« درآييم. آري دل س��پرده ايم به اين 

سخن حكيمانه كه: 
»دوك نخ ريسي بياور يوسف مصري ببر

شهر از بازار يوسف هاي ارزان پر شدست!«
دغدغة بزرگ ما اين اس��ت كه مبادا كوچه هاي عمر به 
باد رفته را بي تجربة پرواز طي كنيم. دلمان مي خواهد 
كنار هنر و ادبياتي بايستيم كه نشان از بي نشان دارد.

ادبياتي كه مسير آن از حوالي آسمان مي گذرد.
ادبيات��ي كه تعهِد روز الس��ت را در گ��وش جان تكرار 

مي كند.
ادبياتي كه آدمي را از »طبق معمول هاي« ساده 

و م��الل آور جدا مي كن��د و نمي گذارد زورق 

وج��ودش در مي��ان عادت ه��اي دوِن زندگ��ي به ِگل 
بنشيند.

س��اده بگوييم، نام »حبي��ب« را براي حمايت از گل ها 
بهانه كرده ايم.

نهالي كه به ياد او نش��انده بوديم، امروز به بار نشسته 
و در يازدهمين بهار زندگي پر بركتش يك س��بد گل 
اميد آورده است؛ گل هايي كه آكنده از عطر بيداري اند.

اين��ك،  ماييم و افتخار بزرِگ  تقديم اين س��بِد گل به 
ش��ما؛ گل هايي كه از گلس��تان ادِب سرزمينمان براي 

شما عزيزان دست چين كرده ايم: 
در اي��ن دوره از جش��نواره ني��ز داوران عزي��ز از ميان 
كتاب هاي منتش��ر شده در س��ال 1389، 443 اثر را 
در بخش هاي كودك، نوجوان، داس��تان بلند و رمان با 
موض��وع دفاع مقدس، زندگي نامة داس��تاني با موضوع 
دفاع مقدس، داس��تان كوتاه با موضوع آزاد، داس��تان 
بلن��د و رمان با موضوع آزاد بررس��ي كردند كه نتيجة 
داوري در هر بخش به اين شرح به استحضار مي رسد: 

بخش کودک و نوجوان
داوران اي��ن بخش عبارت بودند از ش��كوه قاس��م نيا، 

خسرو باباخاني و محمدحسن حسيني.
از ميان 75 كتاب در حوزة داستان كودكان، از مجموع 
10 اثر راه يافته به مرحلة نهايي، چهار اثر زير به عنوان 

نامزد معرفي شدند:
 كرم سه نقطه   نوشتة سروناز پريش

 اين سر دنيا، آن سر دنيا نوشتة مجيد راستي
 فيل آبي  نوشتة نازنين گودرزوند

 خواب ها و هندوانه ها نوشتة مرجان كشاورز آزاد



هيئ��ت داوران پ��س از نقد و بررس��ي دقي��ق آثار و 
گفت وگوه��اي طوالني، هيچ يك از آث��ار فوق را حائز 
رتبة كتاب س��ال اين دوره از جش��نواره ندانست، اما 
به اتفاق آرا، قصة »اين س��ر دنيا، آن سر دنيا« نوشتة 
مجيد راس��تي را ب��ه دليل توانايي نويس��نده در ارائة 
انديشه اي عميق و فلسفي به كودكان، از طريق قالبي 
ساده، بياني قابل درك و نيز نمايش لحظات تصويري 
شيرين و ملموس براي مخاطب به عنوان اثر تقديري 

برگزي��د.
هم چني��ن در بخش نوج��وان، از مي��ان 107 كتاب 
منتخب و هش��ت كتاب راه يافته به مرحلة نهايي، پنج 

اثر زير را به عنوان نامزدهاي كتاب س��ال برگزيد: 
 هستي  نوشتة فرهاد حسن زاده

 دختري با روبان سفيد نوشتة مژگان كلهر
 من و درخت پنير  نوشتة فريبا كلهر

 حتي يك دقيقه كافي است  نوشتة آتوسا صالحي
 عاش��قانه هاي يونس در ش��كم ماهي نوشتة جمشيد 

خانيان
هيئ��ت داوران پس از گفت وگو درب��اره ه��ر ي��ك از 

اي��ن آثار، به اتفاق آرا كتاب »حتي يك دقيقه كاف��ي 
اس��ت« نوش��تة آتوس��ا صالحي را، به خاطر انتخاب 

موضوع تازه و مناس��ب براي مخاطب، برخورداري 
از س��اختاري محكم، پرداختي درخش��ان، نثر س��الم 

و روان، توانايي نويس��نده در ارائة دغدغه ها و فراز و 
نش��يب هاي احساس��ي نوجوان، و هم چنين، تعليق و 
انتظارآفريني موفق، به عنوان كتاب س��ال انتخاب و 

معرف��ي ك��رد.

بخش رمان و زندگي نامة داستاني دفاع مقدس
داوران اين بخش عبارت بودند از: محمد حنيف، حبيب 

يوسف زاده و علي اصغر جعفريان.
ايش��ان در جلس��ه اي حضوري تمامي آث��ار راه يافته به 
مرحلة نهايي را بررس��ي و تحلي��ل كردند و به اتفاق  آرا 

چنين اظهار داشتند:
از مي��ان 30 رم��ان منتخ��ب دفاع مقدس، هش��ت اثر 
ب��ه مرحلة نهاي��ي راه يافتند كه پنج اث��ر زير به عنوان 

نامزدهاي برگزيده و تقديري معرفي شدند: 
 سوران سرد    

نوشتة جواد افهمي
 غنيمت     

نوشتة صادق كرميار
 درهاي آسمان به روي زمين باز مي شوند 

نوشتة سياوش رحيمي
 مگيل     

نوشتة محسن مطلق
 خواب هايت را به آب بگو   

نوشتة شيرين اسحاقي
در اي��ن دوره از جش��نواره، جايزة كتاب س��ال به رمان 
»سوران سرد« نوشتة جواد افهمي تعلق گرفت؛ به دليل: 
 پرداختن به يكي از ابعاد كمتر ش��ناخته ش��دة دفاع 
مقدس و به تصوير كش��يدن رشادت هاي رزمندگان در 

شرايط سخت ارتفاعات كردستان؛
 فضاسازي تأثيرگذار و هنرمندانه؛

 گره افكني و تعليق مناس��ب و جذابي��ت در پرداخت 
داستاني؛
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 نثر داس��تاني اس��توار و ش��خصيت پردازي عميق و 
درون كاوانه؛

 روايت غيرخطي داستان و درهم تنيدگي هنرمندانة آن.
هم چني��ن، كت��اب »مگيل« نوش��تة محس��ن مطلق 

شايستة تقدير شناخته شد؛ به دليل:
 سوژة ناب، نوآوراي در پرداخت داستاني،

 بهره گي��ري از زب��ان طنز ب��راي رواي��ت ماجراهاي 
داستان؛

 استواري و انسجام روايت؛
 شخصيت پردازي مؤثر و ارائه شخصيت هاي داستاني 

منحصر به فرد و غيرتكراري؛
 به تصويركش��اندن بُعدي از ابعاد كمتر شناخته شدة 
دف��اع مقدس در مقابله با ضدانقالب به ويژه در مناطق 

كردستان.
در بخش زندگي نامة داس��تاني نيز از ميان 34 عنوان 
كتاب منتخب، شش اثر راهي مرحلة نهايي و به عنوان 
نامزد دريافت كتاب برگزيده و تقديري معرفي ش��دند 

كه عبارت بودند از: 
 پسرم يوسف نوشتة طيبه مزيناني

 وقتي پرنده ها خواب بودند  نوشتة اصغر فكور
 وداع يك مرد نوشتة شمسي خسروي
 سربازها به خانه برنمي گردند  

نوشتة اصغر فكور
 تپة جاويدي و راز اشلو  نوشتةاكبر صحرايي

 عصر روز سوم نوشتة سيدعليرضا مهرداد
هيئ��ت داوران پس از تعام��ل و گفت وگو دربارة 

تك تك آثار، رأي خود را به اين ش��رح اعالم 

داشت: 
جايزة كتاب سال اين دوره از جشنواره، به كتاب »تپه 
جاويدي و راز اشلو« نوشتة اكبر صحرايي تعلق گرفت؛ 

به دليل: 
 رواي��ت متف��اوت از لحاظ فرم و محتوا، اس��تفاده از 
روايات متعدد و رعايت سير وقايع با توالي زماني، و در 

عين حال، تأثيرگذاري فراوان بر مخاطب؛
 روايت مستند، جذاب و حماسي شخصيت استثنايي 
ش��هيد مرتضی جاويدي در خط��وط مقدم جبهه و به 

تصويركشيدن زيباي فضاي معنوي دفاع مقدس. 
هم چنين، از كتاب »وداع يك مرد« نوش��تة شمس��ي 
خسروي به دليل: ارائة تصوير روشن، واقعي، ملموس و 
مؤثر شهيد مهندس سيدتقي رضوي و روايت داستاني 

زندگي شهيد با نثري روان و جذاب، تقدير  مي شود.

بخش داستان کوتاه و رمان با موضوع آزاد
داوران اين بخش عبارت بودند از: محمدعلي قاس��مي، 

محمدعلي قرباني و محمد مهدوي شجاعي.
در بخش داس��تان كوتاه، از بين 112 كتاب منتخب، 
چه��ار مجموعه داس��تان كوتاه زير شايس��تة نامزدي 

جايزه تشخيص داده شدند: 
 داستان هاي هميشه نوشتة محمدباقر رضايي

 چه قدر حرف نمي زند به كوش��ش مركز آموزش هاي 
ادبي حوزه هنری

 سه ش��نبه هاي دوست داش��تني نوش��تة محمدرضا 
سرشار

 صد درجه سانتي گراد نوشتة سارا عرفاني



هيئ��ت داوران پس از بحث و بررس��ي  كام��ل آثار، به 
اتف��اق آرا مجموعة »چه قدر حرف نمي زند« را به دليل 
نث��ر و زبان صميمي و روان آثار و س��وژه هاي خوب با 
نگاهي متعهد به ارزش هاي اجتماعي و روابط انس��اني 
به عنوان كتاب سال اين دوره برگزيد. جايزة جشنواره 

به 20 نويسندة اين مجموعه اهدا مي شود.
هم چني��ن هيئ��ت داوران، از بين 85 رم��ان منتخب، 
هش��ت رمان را شايس��تة ورود به مرحلة نهايي داوري 
ش��ناخت و و از بين آن ها، شش رمان زير را به عنوان 

نامزدهاي اين دوره معرفي كرد: 
 شاه  بي شين    

نوشتة محمدكاظم مزيناني
 تفنگ پدر بر بام هاي تهران  نوشتة حسن بهرامي

 ايرانداخت    
نوشتة بهنام ناصح

 گل سنگ    
نوشتة سيدهاشم حسيني

 بي بي گل    
نوشتة نادر وحيد

 خلوت مدير نوشتة علي اكبر وااليي
هيئ��ت داوران اي��ن بخش پس از تعام��ل و گفت وگو 
درخصوص يكا ي��ك آثار منتخب رأي خ��ود را به اين 

شرح اعالم كرد: 
كتاب برگزيده سال: ش��اه بي شين نوشتة محمدكاظم 

مزيناني به دليل: 
 استفاده خالقانه از ظرفيت هاي زباني در رمان؛

كالبدشكافي قدرت در عصر پهلوي و بازخواني آن در 

قالب داستان؛
 ارائة پارادوكس توأمان طنز و تراژدي؛

 عبور از مس��تندات تاريخي و خلق فضاهاي داستاني 
و موقعيت هاي دراماتيك؛

كتاب تقديري: گل س��نگ نوشتة سيدهاشم حسيني 
به دليل: 

 طرح و گس��ترش خط داس��تاني برجس��ته و ايجاد 
جذابيت و تعليق مناسب در روايتي ماجرامحور؛

ش��ناخت عميق نس��بت به ش��خصيت هاي داستاني 
براساس تجربه شخصي و پژوهش گسترده.

يكم اسفند 1390
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داوران



ش��كوه قاسم نيا شاعر و نويس��نده فعاليت ادبی خود را 
برای كودكان و نوجوانان از س��ال 1359 با مجله كيهان 
بچه ها آغاز كرد. تا كنون بيش از 150عنوان كتاب برای 
كودكان به بازار نشر ارائه داده است. "چرا نمی خندی؟" 
"قصه های ش��يرين هزارو يك ش��ب"، "مجموعه قصه 
ه��ای ش��يرين كودكانه"، "پس��ته دهان بس��ته"، "آقا 
موش��ه باهوش"، "آرزوهای كرم كوچولو"، "نخودی ها"، 
" قاروقاروق��ار خبردار"، مجموعه س��ه جلدی "خانه ها 
جورواجورن��د"، "ماش��ين ه��ا جورواجورن��د" و "مامان 
ميخوام ورزش كنم"، " از آسمون تا اينجا"، "شعر دعا"، 
"بازی، بازی، بازی"، تعدادی از آثار اوس��ت كه در حوزه 
تاليف و شعر به چاپ رسيده است. قاسم نيا برای تاليف 
داستان بلند "هلی فسقلی در سرزمين غول ها " واشعار 
كتاب " كالغه به خنده افتاد " دريازدهمين جش��نوارة 
كتاب كودك و نوجوان كانون پرورش فكری كودكان و 
نوجوانان دو ديپلم افتخار دربخش شعر و داستان گرفت. 
"هلی فس��قلی در س��رزمين غول ها" جايزه كتاب سال 

كودك و نوجوان در بخش داستان كودك را هم برد.

شكوه قاسم نيا 
 متولد 1334

او هم ش��اعر است و هم نويسنده.  در شعر وداستان 17 
كتاب دارد. در مطبوعات نوش��ته های بس��ياری از او به 

چاپ رسيده است. 
 از اعضاي قديمي مس��جد جواداالئمه)عليهم الس��الم( 
وبعدهاعضوش��وراي  نوجوان��ي  دراي��ام  اس��ت)مكبر 
نويس��ندگان ( .با مجالت بسياری همكاري داشته است 
نظير: كيهان بچه ها ، رشد ، دوست خردسال و صفحات 
ادبي برخي روزنامه ها. او تا كنون داوري چند جشنواره 
شعر وداستان وخاطره وزندگينامه وداوري نقد را انجام 
داده اس��ت . برخ��ي آثارش در جش��نواره ه��اي كتاب 
ومطبوعات ويكي خارج از كشور )كتابخانه مونيخ(جايزه 
گرفته است.آخرين اثر او كتاب زندگينامه مرحوم قيصر 
امين پور اس��ت. در حال حاضر جلسات نقد آيينه های 

روبه رو در حوزه را اداره می كند.

محمد حسن حسينی 
 متولد 1346

خس��رو باباخانی در شهريورماه س��ال 1338 در تهران 
ديده به جان گشود و تحصيالت خود را تا سطح ديپلم 
در رش��ته رياض��ی ادامه داد. از س��ال 61 تا 76 در يك 
شركت مش��غول به كار بوده اس��ت. از سن 26 سالگی 
ب��ا مجالت كيه��ان بچه ها، س��وره نوجوان و س��روش 
نوج��وان هم��كاری ك��رده و در مقطعی نيز ب��ا وزارت 
 ارش��اد به عنوان داور و كارشناس همكاری داشته است.

كتابه��ای برف��راز گن��دم زار و مث��ل دس��تهای مادرم 
و  ش��ده اند  انتخ��اب  س��ال  كت��اب  به عن��وان  او 
كت��اب گن��ج قلع��ه مت��روك او ني��ز از طرف س��وره 
 نوج��وان به عن��وان اث��ر برگزيده انتخاب ش��ده اس��ت.

آثار:برف��راز گندم زار )اولي��ن اثر(، گن��ج قلعه متروك، 
زندگی نام��ه تختی، پ��ری دريايی، يك س��ين به عالوه 
هفت سين و داستان نيمه بلند پشت دروازه های بهشت، 
همچنين مجموعه داس��تانهای مثل دس��تهای مادرم، 
پرواز، نان و زنجير، خاك، پلنگان هم می ميرند، ش��بی 

چون آيينه و آثار برگزيده.
 

خسرو باباخانی 
 متولد 1338



محمد حنيف متولد 1339 در بروجرد است. او دكتری 
تاريخ دارد و در مركز تحقيقات صدا و س��يما پژوهشگر 
ادبی است. فيلم نامه »آقا اجازه« ،داستان های گل های 
يخی،زمانی برای فرياد،شب ماهرخ، رويای آهوان، قفس، 
برف ها آب می شوندو عنوان های متعدد پژوهش ومقاله 
در زمينه ادبيات داس��تانی و تاري��خ و فرهنگ عامه  از 
آثار اوس��ت. داوری چندين جش��نواره ملی، تدريس در 
دانش��گاه، دريافت چندين جايزه مل��ی و ارائه مقاله در 
كنفرانس های داخلی و خارجی را در كارنامه خود دارد.
برخی از جوايز او عبارتند از: تنديس بهترين برنامه ساز 
راديويی، جايزه فصل برای رمان قفس،كتاب سال شهيد 
غن��ی پور برای رمان قفس، جايزه دوم در س��يزدهمين 
جشنواره كتاب سال دفاع مقدس برای كتاب كندوكاوی 

در ادبيات داستانی جنگ و دفاع مقدس.

دكتر محمد حنيف 
 متولد 133۹

 او معل��م اس��ت و از اعض��ای اوليه وقديمی  »ش��ورای 
نويس��ندگان « مس��جد جواداالئمه )ع( می باشد. به جز 
كاره��ای پراكنده ای كه در قالب ه��ای مختلف ادبی در 
مطبوع��ات از  او  ب��ه چاپ رس��يده اس��ت ، كتاب های؛ 
چش��مه مهتاب ، در كنار دريا ، پوتين های واكس خورده 
)تقديرشده درپنجمين حشنواره انتخاب بهترين كتاب 
دفاع مق��دس( و زندگی نامه آي��ت اهلل طالقانی از جمله 
آثار منتش��ر ش��ده اوس��ت. او از س��ال 1362 به جبهه 
رف��ت و تا پايان جنگ در جبهه ماند. جنگ و آموزش و 
پرورش عرصه ها يی است كه جعفريان در آن ها صاحب 
تجربه ه��ای ف��راوان و حرف های ش��نيدنی و خواندنی 

بسياری است.

علی اصغر جعفريان 
 متولد 1346

اولي��ن كارهاي��ش پان��زده س��ال پيش در مجل��ة كيهان 
بچه ها چاپ ش��د. از وقتی حس كرد نوش��ته هايش به دل 
مي نشينند، بيش��تر براي مطبوعات نوشت و ترجمه كرد. 
تعدادي كتاب هم دارد كه زندگي نامة داس��تاني سيدعلي 
اكبر صنعتي، زندگي نامة داس��تاني شهيد مهدي باكري، 
مجموعه داستان كوتاه »هينديشكا« و شب هاي كمين از 
آن جمله اند.يوس��ف زاده در حال حاضر سردبير مجلة رشد 
نوجوان است. او با جشنواره هاي ادبي مختلف به عنوان داور 
همكاري داشته است. جش��نوارة انتخاب كتاب سال دفاع 
مقدس، جشنوارة مطبوعات كودكان و نوجوانان، جشنوارة 
انتخاب كتاب شهيد حبيب غني پور و... . خودش بزرگ ترين 
افتخار زندگي اش را عضويت در شوراي نويسندگان مسجد 

جواداالئمه)ع( می داند. 

حبيب يوسف زاده 
 متولد 1344



داستان نويسی را با شركت در دوره های آموزشی مدرسه 
و هنر ادبيات صدا و س��يما در سال های آغازين انقالب 
اس��المی ش��روع كرد. همزم��ان با حضور در جلس��ات 
قصه نويس��ی مس��جد حضرت جواداالئمه)ع( به تكميل 

اين عالقه و ذوق پرداخت.
وی دبير رس��می زبان و ادبيات فارس��ی دبيرستان های 
ته��ران، همكار روزنامه ه��ای كيهان و ابرار و مس��ئول 
داستان مجله ی كيهان بچه ها است. داوری جشنواره های 
متفاوت ادبيات داستانی و ادبيات عاشورايی را عهده دار 
ب��وده و هم اكنون كارش��ناس كارگاه قصه و رمان حوزه 

هنری است.

محمدمهدوی شجاعی
 متولد 1346

 از سال 73 در حوزه شعروداستان و نقد و بررسی آثار ادبی 
و هنری در نشريات مختلف فعاليت داشته و كتاب هايی 
را در اين موضوعات منتشر كرده است.در شعركتاب های 
از گل��وی گل وگلول��ه، دي��وان ش��اكه وخ��ان منصور 
،راپرت های عاشقانه، برانگيخته با عشق)در سال 1381  
بهعنوان كتاب شعر سال انتخاب شد.(در داستان ورمان 
كتاب های نام تمام گمشتگان يحياست )6 جلدی(، بوو 
مرشين، حيات سرو،زمزمة عشق، سمفونی جای رفتن، 
عزيزبومی )اين كتاب در پانزدهمين دوره انتخاب كتاب 
دفاع مقدس برگزيده ش��د.( و رمان »هات«)5 جلدی(

ودرخاط��ره كتاب گزاره ه��ای تا ابدرا ب��ه رشته تحرير 
درآورده است.

او اكنون در سمت مدي��ر حوزه هن��ری سازمان تبليغات 
اسالمي استان ايالم به فعاليت هنری و ادبي ادامه می دهد.

محمدعلی قاسمی 
 متولد 1348

او نويس��نده ومترج��م است. بانش��ريات رشد همكاری 
دارد وعضو ش��ورای كارشناسی مجله رش��د نوجوان و 
سردبيرنش��ريه رشدجوان است. از سال 1374 در حوزه 
ترجمه وداستان در نشريات مختلف فعاليت داشته است.

برگزي��ده مس��ابقه بهترين مترجم كش��ور توسط دفتر 
مطالعات ادبيات داستانی و داور جش��نواره های مختلف 
مثل جشنواره ربع قرن كتاب دفاع مقدس، كتاب نماز، 

كتاب سال دفاع مقدس و... است.
از كتاب های او لبخند ماندگار ،هاله ای از نور ،پيش��انی 
و عشق ، سردار خطيب، همينگوی، عبداهلل روايت سرخ 
عشق و ترجمة معلم روشنايی وهری پاتر و يگان ققنوس 

را می توان نام برد.

محمدعلی قربانی 
 متولد 1350
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برگزید گان



کتـــــــــاب تقدیری

این سر دنیا آن سر دنیا/ مجید راستی

داستان
 کودک



کتـــــــــاب سال

حتی یک دقیقه کافی است/ آتوسا صالحی

داستان
نوجوان



کتـــــــــاب سال کتـــــــــاب تقدیری

تپه جاویدی و راز اشلو/ اکبر صحراییوداع یک مرد/ شمسی خسروی

زندگینامة داستانی 
دفاع مقدس



کتـــــــــاب سال کتـــــــــاب تقدیری

سوران سرد/جواد افهمیمگیل/ محسن مطلق

داستان و رمان 
دفاع مقدس



کتـــــــــاب سال کتـــــــــاب تقدیری

شاه بی شین/محمدکاظم مزینانیگل سنگ/ سید هاشم حسینی

داستان و رمان 
بزرگسال 



کتـــــــــاب سال

چقدر حرف نمی زند

مجموعه داستان



مجيد راستی 
 متولد 1335

آتوسا صالحي
 متولد 1351

اي��ن شاعر، نويس��نده و مترج��م كارب��رای كودكان و 
نوجوان��ان را با مجله سروش نوج��وان به عنوان يكی از 

سردبيران »مجله در مجله« آغاز كرد.
بيش از سی عنوان كتاب از او منتش��ر شده كه از ميان 
آن ه��ا می توان ب��ه آثاری چون: “مث��ل همه، مثل هيچ 
كس”، “دلم برای تو تنگ است” ، “كسی خواب ميمون 
كوچولو را نديده” ، “افسانه های شاهنامه” )در نه جلد(، 
“دري��ای عزيز” و”سی و پنج كيلو اميدواری” اشاره كرد. 
جايزه بانوی فرهنگ وزارت ارشاد و تنديس و لوح تقدير 
سالم بچه ها برای كتاب “مثل همه مثل هيچ كس”، لوح 
زرين و ديپلم افتخار جشنواره مطبوعات كانون پرورش 
فك��ری و كتاب سال سالم بچه ها برای روايت قصه های 
شاهنامه، قلم بلورين و ديپلم افتخار جشنواره مطبوعات 
وزارت ارش��اد )2 ب��ار(، و ل��وح زرين و ديپل��م افتخار 
جشنواره كتاب كانون پرورش فكری برای كتاب”دريای 

عزيز” برخی از جوايز او هستند.

پس از گرفتن ليس��انس زبان انگليس��ی ب��ه كار برای 
كودكان پرداخت و در نش��ريه كيه��ان بچه ها داستان 
هايی را به چاپ رسانيد. او پس از انقالب، به نويسندگی 
ب��رای برنامه های تلويزيونی روی آورد. از شناخته شده 
ترين آثاری كه او در اين زمينه داشته، برنامه تلويزيونی 
ماجراهای علی كوچولو بود كه بسياری از مردم آن را به 
خاط��ر دارند. او تا مديريت گروه كودك شبكه دو پيش 
رفت. و داوری مسابقات مختلفی را در زمينه نويسندگی 

برای كودكان بر عهده داشته است.
او مدت��ی در خانه هنر و ادبيات به كار پرداخت، پس از 
جدا شدن از خانه هنر و ادبيات، همراه با شكوه قاسم نيا 
نه��اد هنر و ادبي��ات را راه اندازی كرد. از ثمرات آن می 
ت��وان به چاپ چند كتاب ب��رای خردساالن و همچنين 
انتشار نشريه ای برای خردساالن به نام گلك اشاره كرد.

شمسی خسروی
متولد 1350

داستان نوي��س حوزه ادبيات انقالب و دفاع مقدس است 
ك��ه كتاب های بس��ياری را در زمينه ادبي��ات انقالب و 
جنگ تحميلی و به خصوص زندگی نامه سرداران شهيد 

به نگارش در آورده است.
مجموع��ه داستان »تنهايی و ديگر هي��چ« ، زندگی نامه 
»وداع« و »ضيافت« آرامتر از هميشه؛ داستان وارهايی از 
زندگی شهيد صياد شيرازی، تعبير يك خواب؛ زندگی و 
خاطرات شهيده فاطمه نيك، پرنده ای در عرش؛ زندگی و 
خاطرات شهيده فهيمه سياری، غريبانه؛ بر اساس زندگی 
شهيد غالم محمد نيك عيش، خواب بهش��ت؛ براساس 
زندگی شهيد علی اصغ��ر درودی )نايب(، روزی خواهم 
خفت، برای هميشه؛ روايت زندگی شهيد آيت اهلل محمد 
صدوقی، بر بلندای حضور؛ خاطرات خانم بتول جنيدی 
و... از جمل��ه اي��ن كتاب هاست. اوجاي��زه بانوی فرهنگ 

وزارت ارشاد در سال 1386 را دريافت كرده است.

برگزیدگان



جواد افهمی
 متولد 1343

محسن مطلق
 متولد 1348

اكبر صحرايي 
 متولد 133۹

با پايان جنگ با نوشتن خاطرات خود و دوستان از آن دوران ، 
نويسندگي را به صورت حرفه اي تجربه كرد به طوريكه خاطرات و 
بعدها داستان هايش در مجله ي تخصصي كمان ، روزنامه ي ايران 
 ماهنامه عصر پنج شنبه، خبر جنوب ، عصر و ... به چاپ رسيد. 

برخی از اين مجموعه داستان ها »كانال مهتاب«، »هزار و نه« 
و»خمپاره  خواب آلود« هستند.

برخی از جواي��ز او : ديپلم افتخار و برنده  قلم بلورين نهمين 
 دوره  جشنواره  مطبوعات بخش دفاع مقدس در سال 1381،  
برگزيده  داستان هاي جن��گ سال 1382 به انتخاب انجمن 
 قل��م و بني��اد حفظ آث��ار و نش��ر ارزشهاي دف��اع مقدس 

برگزي��ده  مجموعه كتاب داستان دومي��ن دوره  جايزه  ادبي 
صادق هدايت سال 1382، برگزيده  بخش داستان همايش 
م��ردان سرزمين من ياس��وج س��ال 1383 برگزيده  بخش 
داست��ان چهارمين همايش ادبي سوختگان وصل دانش��گاه 

تهران سال 1384 . 

جواد افهمی كار نوشتن را با فيلم نامه نويسی آغاز كرد.
فيل��م نامه»سكوت «جوايز متعددی ب��رای او به ارمغان 
آورد. در عرص��ه رمان »سوران س��رد« اولين كار جدی 
اوست. اي��ن رمان كانديدای چهاردهمي��ن دورة جايزة 
كت��اب فص��ل و همچنين جايزة قلم زري��ن بوده است. 
مجموعه داستان »تاكسی سمند« و»چتر كبود«، رمان 
»ستارگ��ان دب اصغر«)كاندي��د جايزه ج��الل( و رمان 
»خورشيد بر شانة راستش��ان ميتابيد« ازكارهای ديگر 
اين نويسنده است . رمان »خورشيد بر شانة راست شان 
می تابي��د« در سومين دورة جش��نوارة داستان انقالب 

موفق به دريافت جايزة سوم اين جشنواره گرديد.

او  ك��ار نوشت��ن درب��اره  جن��گ را ب��ا كت��اب »زن��ده 
بادكمي��ل« آغ��از كرد و چن��د كتاب ديگ��ر مثل »برد 
ايمان«، »مخم��ل يادها« ،  »نگاه شيش��ه اي« ،  »مهاجر 
مهرب��ان«، »ي��ك روز يك م��رد«  و مجموع��ه داستان 
 »آنج��ا ك��ه م��ن ب��ودم« از جمل��ه كاره��اي اوس��ت. 
آثار:زنده  باد كميل، مخم��ل يادها، بُرد ايمان، سفرنامة 
جنگ، نگاه شيش��ه اي، مهاجر كوچ��ك )درباره شهيد 
دقايقي(، يادگار )داست��ان زندگي شهيدان جعفريان و 
واعظ��ي(، شهيد آويني )داستان نوجوانان(، آنجا كه من 
بودم )مجموعه داستان(، قصه هاي شهر جنگي: نگهبان 
كوچ��ك )درباره شه��ر سر پل ذه��اب(، قصه هاي شهر 

جنگي: درخت تنها )درباره شهر مهران(.
 

برگزیدگان



سيدهاشم حسيني
 متولد 1350

سيدهاشم حسيني،درس��ال 1350 به دنيا آمد. درسال 
1369 بعد از انصراف از رشته تاريخ، به طور تجربي شروع 
به نوشتن کرد. تاسال 1381 موفق به چاپ آثارش نشد. 
ولي مجموعه هاي مانند»خاک وسهداستانديگر«، » يک 
رئيس جمهور اس��تخدام مي شود« از او به چاپ رسيده 
اس��ت. همچنين رمان هاي »زخم و افغان«، »من و رضا 
وآيدين« را نيزمنتشرکرده است. رمان »اشک آخر«که 
مورد تقدير اولين دوره ي جش��نواره ي داس��تان انقالب 
قرار گرفت. توسط سوره مهربه چاپ رسيده است. ورمان 
»گل سنگ«او نيز رمان برگزيده دومين جشنواره داستان 

انقالب شناخته شده است.

محمدکاظم مزینانی 
متولد دامغان1342

کارش��ناس زب��ان و ادبيات فارسی،دانش��گاه ش��هيد 
بهش��تی ک��ه از1363 تا کن��ون  درموسس��ه کيهان، 
روزنامه همشهری و با مجالت دوست،رشد و سروش 

همکاری داشته است.
برخی از جوايز و افتخارات او چنين است:جايزة کتاب 

سال جمهوری اسالمی ايران، پاييز در قطار، 1385
برگزيدة بيس��ت سال ادبيات کودک و نوجوان،انجمن 
نويس��ندگان ک��ودک و نوجوان،1379،ديپلم افتخار 
نخستين جش��نوارة کانون پرورش فکری ، آب يعنی 
ماهی"، 1368 ،برگزيدة کانون پرورش فکری و مجله 
س��روش نوجوان، پنج روز در نيمروز، 1370،برگزيده 
شورای کتاب کودک، دريای گمشده، 1377،برگزيده 
جش��نوارة کتاب های دينی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی ، ای زمي��ن، ای س��نگدل،1382وبرگزيدة 
جشنوارة کتاب رشد،" زندگی نامة شهريار و داريوش 
هخامنش��ی"،1384و برگزيده ی جشنواره ی شهيد 

غنی پور، پاييز در قطار،1385

برگزیدگان



ازنگاه دوربین



تندیس هاي جشنواره

محمد ناصري ، دبیر جشنواره

از راست محمدمهدي شجاعي، حسین احمدي

امیرحسین فردي در حال خوش آمدگوي به میهمانان

ناصر نادري، مجري جشنواره

مصطفی خرامان، احمد غالمی وسایر میهمانان
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 حسین یحیوی نویسنده کتاب دوره درهای بستهسوسن طاقدیس نویسنده کتاب ...وخدا پاسخ داد

اهداکنندگان جوایزجمشید خانیان نویسنده کتاب غوص عمیق

گرفتن جایزه از دست پدران شهیدمحمد حنیف نویسنده کتاب قفس



تندیس جشنواره وقاب عکس شهید حبیب غنی پور

یوسف علیخانی نویسنده کتاب عروس بیدگرفتن جایزه از دست پدران شهید

محمد علی گودینی نویسنده کتاب تاالر پذیرایی پایتخت

عکس یادگاری برگزیدگانمحمد رضا بایرامی نویسنده کتاب همسفران

محمد علی گودینی نویسنده کتاب تاالر پذیرایی پایتخت



د 
هی

ــ
ــ

ش
ور

ی پ
ـن

ب غ
حبی

153

هادي علي اکبري نفر اول سمت راست

امیر حسین فردي

میهمانان مراسم

میهمانان مراسم

میهمانان مراسم
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میهمانان مراسم



بهمن دّري،معاون فرهنگی وزارت ارشاد

میهمانان مراسم

از راست : احمد عربلو، محمدرضا اصالني

اهداي جوایز

از راست: محمدعلي قرباني، محسن مؤمني

میهمانان مراسم



از راست:مصطفي خرامان، هادي علي اکبري

مهمانان مراسم

فرصت دیدار در حاشیة مراسم

میهمانان مراسم

اداي احترام به سرود مّلي
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امیر حسین فردي



یادی از شهید ملک شامران

بهمن دّري،معاون فرهنگی وزارت ارشاد

جمشید خانیان درحال گرفتن جایزه

میهمانان مراسم

محسن مومنی شریف،مدیر حوزه هنری

گرفتن جایزه از دست پدران شهید
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رضا امیر خانی در حین سخنرانی

یوسف علیخانی نویسنده کتاب عروس بید

جوایز

عکس یادگاری

میهمانان مراسم
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157 فرصت دیدار در حاشیة مراسم





د 
هی

ــ
ــ

ش
ور

ی پ
ـن

ب غ
حبی

159



w w w . h a b i b g h a n i p o o r . i r

ویژة انتخـــاب یازدهمین دورة کــــتاب سال شــــهید حبیب غنی پور




