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1
هر داس��تانی بر چهار عامل مهم، یعنی صحنه، ش��خصیت،  پیرنگ 
و درونمای��ه تکیه دارد. داس��تان بچه های مس��جد جواداالئمه)ع( و 
امیرحسین فردی و جشنوارة شهیدحبیب غنی پور نیز این گونه است.

هر داس��تانی در مکانی و زمانی رخ می دهد. ش��ورای نویس��ندگان 
مسجد نیز در مس��جدی کوچک در جنوب غربی تهران متولد شد؛ 
مسجدی سرشار از عاطفه و اندیشه و نشاط و اخالص و آزاداندیشی 
و دینداری و حماس��ه. و جالب اس��ت که این همه را با هم داش��ت. 
و زمان آن به اواس��ط دهة پنجاه و به ویژه پس از سال های پیروزی 
انق��الب بازمی گردد. در صحنة مس��جد جواداالئمه)ع(، همة عناصر 
محیطی به نحو هنرمندانه و هوشمندانه ای کنار هم چیده شده بود 
تا »عمل داستانی« با شایس��تگی و جذابیت صورت پذیرد؛ چرا که 
فضا و رنگ مس��جد، رنگ دین و فلس��فه و عرفان و هنر و ادبیات و 

آزادی و اخالق را توأمان داشت.

راز ماندگاری یک مسجد
ناصر نادری
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2
ش��خصیت، یکی از عناصری است که موجب ماندگاری هر داستان 
می ش��ود. در داس��تان ش��ورای نویس��ندگان، ش��خصیت زنده یاد 
امیرحسین فردی، ش��هید حبیب غنی پور، شهید حسن جعفربیگلو 
و...، به لحاظ جنبه های عاطفی و روانی و اندیش��ه  ای و ش��ناختی و 
الگوی رفتاری، شخصیت های ممتاز و ویژه ای بودند؛ آشنا به دردها 
و آرزوها و شادی ها و غم های مردم، از متن فرهنگ کوچه و خیابان 
و دلبس��ته ب��ه ارزش ها و باوره��ای دینی و ملی، ب��ا همة لطایف و 
ظرایف انس��انی و دوستداش��تنی آن. آنان به همین دلیل توانستند 
قلب ها و اندیش��ه ها را تسخیر کنند و حلقه های عاطفه و احساس و 

اندیشه را موج در موج در پیرامون محیط خود پدید آورند.
به راس��تی تحلیل روان ش��ناختی ش��خصیت ها و جزئی��ات زندگی 
امیرحس��ین ف��ردی و حبی��ب  غنی پ��ور، بیانگر تجل��ی ناب ترین، 
خالصانه تری��ن، عمیق تری��ن و جاودانه ترین فضیلت های انس��انی و 

اخالقی است.

3
پیرنگ داس��تان مس��جد جواداالئم��ه)ع( نیز همراه ب��ا وضعیت و 
موقعیت، گره افکنی، کش��مکش، نقطة اوج و دست آخر، گره گشایی 
ش��کل گرفته است. مسجدی کوچک و س��اده در اوایل دهة پنجاه 
به تدریج س��اخته می ش��ود. روحانی مهربان و باسوادی به نام »حاج 
آقا مطلبی« با مردمانی متدین و پاک، بنیان اولیه مس��جد را شکل 
می دهن��د. »آقا ه��ادی«، جوان روش��نفکر و مؤمن ب��ا کمک چند 
ج��وان دیگر، کتابخانه کوچکی را در گوش��ة شبس��تان مس��جد به 
وجود می آورد. امیرحس��ین فردی جوان، پا به مس��جد می گذارد و 
رفته رفته جوانان دیگر هنرمند می آیند و هستة اولیه هنری و ادبی 

در قالب های داستان گویی، تئاتر، سرود و... شکل می گیرد.
انقالب پیروز می ش��ود، جلسة قصه نویس��ی دایر می گردد. حلقه ای 
از نوجوانان عالقه مند، چون حبیب غنی پور و حس��ن جعفربیگلو و... 

آنان به 
همین دلیل 
توانستند 
قلب ها و 

اندیشه ها را 
تسخیر کنند 
و حلقه های 

عاطفه و 
احساس و 
اندیشه را 

موج در موج 
در پیرامون 
محیط خود 
پدید آورند

می آیند و رفته رفته، حلقة بیست نفره ای 
ش��کل می گیرد که نزدیک ب��ه پانزده 
سال، هر دوشنبه ش��ب، در اتاقکی در 
باالی پشت بام مسجد گردهم می آیند. 
قرآن خوانده می شود، چای می خورند و 
می گویند و می خندند. قصه می خوانند 
و قصه می نویس��ند. کت��اب »بچه های 
مسجد« متولد می ش��ود. نهال کوچک 
جلس��ه های قص��ه، ب��زرگ و بزرگ تر 
می شود. در اوج سال های جنگ، حبیب 
غنی پور به شهادت می رسد. در سر قبر 
حبی��ب، جرقة جش��نواره کتاب س��ال 
حبیب در ذهن امیرحسین فردی روشن 
می شود. جشنواره، نماد ادبیات انقالب 
و ادبیات مردمی و مس��جدی می گردد. 
جشنواره با پایمردی امیرحسین فردی 
و ش��اگردانش س��ال ها ادام��ه می یابد. 
اردیبهش��ت 92، به ناگاه امیرحس��ین 
ف��ردی به دیار باقی س��فر می کند تا با 
دی��دن مادر نازنی��ن و حبیب غنی پور، 
دلتنگی های��ش  و  خس��تگی ها  هم��ة 
را از ی��اد بب��رد. با نظر اعضای ش��ورا، 
محم��د ناص��ری به عن��وان پرچمدار و 
مسجد  نویس��ندگان  ش��ورای  مسئول 
جواداالئمه)ع( و دبیر دائمی جش��نوارة 
شهید حبیب غنی پور برگزیده می شود.

و این داستان، همچنان ادامه دارد...
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4
درونمای��ه را فک��ر حاک��م ب��ر ه��ر اثر 
ادبی دانس��ته اند. در طول این سال ها، 
درونمای��ه و فک��ر حاک��م بر ش��ورای 
نویس��ندگان مس��جد جواداالئم��ه)ع( 
اشاعه و توس��عه ادبیات متعهد، ادبیات 
دلس��وز و ادبی��ات س��الم بوده اس��ت؛ 
ادبیات��ی که به واقعیت های ش��یرین و 
تلخ مردم روی آورد و لذت ها و دردها و 
آرزوها و آرمان های جامعه را به تصویر 

بکشد.
نویس��ندگان، باوره��ا، عواطف و عالیق 
دینی و ملی و انسان دوس��تانه و متعالی 
را موضوع داستان های خود قرار دهند و 
در عین حال به جنبه های فنی داستان 
توج��ه داش��ته باش��ند تا ش��ایبة نگاه 
شعاری و ژورنالیستی به موضوعات، در 

آن احساس نشود.
ادبیات سالم و مردمی با فرهنگ، دین، 
زبان، هویت، اقتصاد، سیاست و... مردم 
ارتب��اط تنگاتنگ دارد و ب��ه تعبیری، 
بازتاب تمام نمای جامعه است. در عین 
حال، نقاد و آزاداندیش است و بیگانه با 
»ادبیات تهی« و گریزان از قاعدة »هنر 

برای هنر«.
ادبیات مس��جدی و متعهد، هم از نظر 
»معنا« و هم از نظر »س��اختار«، تعهد 
دارد. ش��کل گرایی ب��دون درک عناصر 

معنای��ی، و معناگرایی ب��دون رعایت اصول فنی، نش��انة بی تعهدی 
است.

ادبیات متعادل، در عین برخورداری از شگردهای خالق و جنبه های 
حرفه ای و فنی داستان نویس��ی، به دریافت های نو و عمیق معنایی 
و فط��ری توجه دارد و به الیه های درونی و ناش��ناختة زندگی نقب 
می زن��د و در عین داش��تن عنصر س��رگرمی و جذابی��ت )تعلیق(، 
تحول خ��واه و آرمان  گراس��ت. ادبیات خوب، هرگ��ز آثاری بی روح و 

ساختگی و معیوب خلق نمی کند.
شورای نویسندگان مس��جد جواداالئمه)ع(، می کوشد تا با برگزاری 
جشنوارة کتاب سال حبیب غنی پور، به جریان آفرینش آثار داستانی 
کمک کند تا در مسیر ارزش ها و باورهای دینی و ملی، سیطرة زمان 
را بشکنند، به واالیی و شکوهمندیی دست  یابند و صحنة فراخ تری 
از خصوصیت ه��ای خلق��ی و روحی انس��ان ها را در برابر چش��م ها 
بگش��ایند، که این همان، راز ماندگاری این داستان هاس��ت؛ چونان 

داستان جاودانة مسجد جواداالئمه)ع(.  

ادبیات 
مسجدی 
و متعهد، 
هم از نظر 
»معنا« و 
هم از نظر 
»ساختار«، 
تعهد دارد





 

این شرح
 بي نهایت



 

ویژه نامة زنده یاد امیرحسین فردی
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خدا را ش��کر که این عمر و توفیق را به ما داد تا دوازدهمین جش��نواره 
انتخاب کتاب س��ال ش��هید حبیب غنی پور را برگزار کنیم. من معتقدم 
داس��تان همچنان ادامه دارد، فقط شکل آن عوض شده است؛ یعنی اگر 
حبیب و حبیب ها رفتند، ماجرا تمام نشده است. ما خودمان شخصیت های 
این داستان هستیم، بدون اینکه بدانیم، بدون اینکه متوجه بشویم در متن 

داستانیم. ماجرا همچنان ادامه دارد.
با ذکر این نکته که آن ها وظیفة خودش��ان را انجام دادند، ان شاءاهلل 

خداوند توفیق به ما بدهد که ما هم بتوانیم وظیفه مان را انجام بدهیم.
من دیگر نمی پردازم به تاریخچة جشنواره و قدمت و سابقه اش. این ها 
هم در رسانه ها مطرح شده و هم کتابی که خدمت شما داده خواهد شد، 
گفته اند. وظیفة خودم می دانم از همه تشکر بکنم به خاطر حضورشان در 
این مجلس نورانی و مجلس ش��هید که خود ما با اینکه 35 - 36 س��ال 
است که با این ماجرا آغشته هستیم، با این ماجرا زندگی می کنیم، ولی 
هر بار برای ما تازگی دارد، انگار برای اولین بار اس��ت که ما این ش��هید را 
می شناسیم. با او آشنا می شویم و برایش قلبمان می تپد. چشم هایمان پر 

ت
وس

ن د
سخ

آخرین سخنرانی امیرحسین فردی 
در جشنوارة شهید حبیب غنی پور- اسفند 1391

داستان همچنان 
ادامه دارد
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از اشک می شود. گمان می کنم این اشک ها تا آخر عمر همراه ما باشد.
از خانواده های عزیز ش��هدای مسجد جواداالئمه)علیه السالم( خیلی 
تش��کر می کنم؛ بزرگوارانی که هر س��ال زحمت می کشند و این مسیر 
طوالنی را تش��ریف می آورند اینجا و ب��ه مجلس ما نورانیتی می دهند. و 
تش��کر می کنم از دوستان و همس��نگران حبیب. از جناب آقای نادری، 
مجری این جشنواره و این مجلس که یکی از نویسندگان خوب کشورمان 
در حوزة ادبیات کودکان و نوجوانان و از نزدیکان ش��هید حبیب غنی پور 
هستند، و بقیه که پشت صحنه هستند و شما نمی بینید و نمی شناسید. 
خداوند لطف کرده اس��ت که همان گروه، همان دوستان، همان حلقه ای 
که در مس��جد جواداالئمه)ع( ش��کل گرفت، همچنان پابرجا هس��تند. 
همچنان در میدان هس��تند و صحنه را ترک نکرده ان��د و آن راه را ادامه 
می دهند. این یک هدیة کم نظیری اس��ت و این چیزی شبیه به معجزه 
اس��ت. تشکر خالصانه دارم از دبیر محترم جشنوارة حبیب، برادر عزیزم، 
جن��اب آقای ناصری که واقعاً مدیریت کرده اند. یکس��ال همراه همکاران 
خودش��ان دقیقاً از اردیبهشت 91 تا به حال. از مشکالت عبور می کنند 
و مس��ائل را پیش می برند، زحمت می کشند. داوران عزیز، رسانه ها واقعاً 
امسال خیلی زحمت کشیدند و خیلی لطف کردند و بقیه دوستانی که من 

نمی توانم اینجا اسمشان را ببرم، برای اینکه زیاد هستند.
در هر حال، با تمام این اوصاف، ما در جش��ن و جشنواره هستیم. در 
جش��ن کتاب و جشن ادبیات هس��تیم. شهید حبیب غنی پور قطعاً یک 
نویسندة بالقوه بود؛ یعنی هنوز استعدادهای ایشان شکفته نشده بود. ما 
هیچ داعیه ای نداریم که حبیب یک نویسندة کاملی بود. نه! اما جوانی بود 
که خیلی عالقه مند به ادبیات بود و خوب مطالعه می کرد، خوب می دید 

و خوب تالش می کرد. این جشن به نام اوست، به نام یک شهید است.
من فکر نمی کنم در کش��ور ما، چنین س��ابقة خوبی باش��د که یک 
جش��نواره هنری و ادبی به نام یک نویس��نده باشد. آن زمانی که ما این 
جشنواره را تأسیس کردیم، چنین چیزی نبود و الحمدهلل این جشنواره 

روزبه روز با کمک همه، البته وضعیت بهتری پیدا می کند.
من به برندگان جش��نواره دوازدهم تبریک عرض می کنم. درس��ت 

اس��ت که محف��ل ما یک محفل مس��جد 
است. واقعاً درست که ما اینجا هستیم؛ این 
س��اختمان مجهز. ولی ما مسجد هستیم 
و با همان س��ادگی و با همان بی پیرایگی 
ان ش��اءاهلل و با همان اخ��الص. و جوایزی 
هم که ای��ن جش��نواره می خواهد بدهد، 
چیز چش��مگیری نیس��ت. به ه��ر حال، 
خیلی ارزش مادی ندارد، ولی قطعاً ارزش 
معنوی اش خیلی باالس��ت. خوب، نیاز به 
گفتن ندارد. من سعی می کنم هر سال این 
را تک��رار بکنم. باز در طول س��ال می بینم 
بعضی از رس��انه ها یک جوری می نویسند 
که انگار این جشنواره وابسته به یک جایی 
است و زیر مجموعة یک جایی است. واقعاً 
این طور نیس��ت. اگر بود اعالم می کردیم؛ 
مثاًل جشنواره وابسته به حوزة هنری است. 
اما واقعاً این نیست. یا مثاًل گفته بشود این 
جشنواره وابسته به ارشاد است؛ ولی واقعاً 
این جور نیست. من ضمن احترام به همه، 
اعالم می کنم: این جش��نواره، جش��نوارة 
مستقلی اس��ت؛ جشنوارة مسجدی است؛ 
جشنوارة حبیب است و با آنکه خیلی ها به 
ما کمک می کنند و لطف می کنند، ولی در 
کارمان، در انتخاب هایمان مستقل هستیم. 
و اگر هم خطایی می کنیم، باز برمی گردد 
به همین استقالل خودمان. کسی دخالت 

ندارد در این ماجرا.
باز هم من گاهی در رسانه ها می شنوم 
و می بینم جشنواره شهید غنی پور با توجه 

اگر حبیب 
و حبیب ها 

رفتند، ماجرا 
تمام نشده 
است. ما 
خودمان 

شخصیت های 
این داستان 

هستیم، بدون 
اینکه بدانیم



16

به این س��ابقه ای که دارد، با توجه به این 
اهمیت��ی که دارد در جامع��ة ادبی ، خوب 
است که به همة سالیق ادبی پاسخ بدهد 
و همه گون��ه کتاب  را با هم��ه نوع دیدگاه  
انتخاب بکند و جایزه بدهد. ولی این برای 
ما مقدور نیس��ت و ما نمی توانیم به همه 
نوع دیدگاه  و تمام تلقی ها در این جشنواره، 
جایی ایج��اد بکنیم؛ زیرا این جش��نواره، 
جشنوارة شهید است. ما به آن مضامینی 
احترام می گذاریم که ش��هید ما، جانش را 
فدای آن ها کرده اس��ت. ما خ��ارج از این 
نمی توانیم به چیزی اهمیت بدهیم. البته 
ضمن احترام به همة سلیقه ها که هر چه 
می خواهند می نویسند، ولی ما قرار نیست 
ه��ر چیزی را انتخاب بکنیم. ما آن چیزی 
را انتخ��اب می کنی��م ک��ه در جهان بینی 
ش��هید ما وجود داش��ته اس��ت. البته باز 
من اینج��ا عرض بکنم: ای��ن جهان بینی، 
ی��ک جهان بینی خیلی تن��گ، کوچک و 
محقری نیس��ت. به نظر من، جهان بینی 
بس��یار بزرگ، وسیع انسانی است و خیلی 
از مضامی��ن در دل آنجا می گیرد. بنابراین 
چه بخواهی��م و چه نخواهیم ما به ادبیات 
پایداری و مقاومت در این جشنواره معتقد 

هستیم و آن را دنبال می کنیم.
ب��رای اینک��ه تأثی��ر این کار روش��ن 
بش��ود، مثالی خدمت ش��ما عرض بکنم. 
بن��ده در روس��تایی به دنیا آم��دم که در 
دامنه های س��بالن قرار دارد. روس��تایی با 

زمس��تان های بسیار طوالنی و سخت، به طوری که وقتی آسمان روستای 
ما ابری می ش��د در زمس��تان ها، ما فکر می کردیم هیچ وقت خورشید را 
نمی بینیم. این قدر سنگین و سهمگین می  شد زمستان ها و جالب اینکه 
شب ها هیچ کس نمی توانست از خانه بیرون برود. شب ها در واقع حکومت 
دس��ت گرگ ها و دزدها بود. هم گرگ ها به طور دسته جمعی می آمدند و 
هم دزدها.  هیچ کس نمی توانست سرش را از حیاط بیاورد بیرون از ترس 
این صحنه ها. یا کوالک می زد و برف تا نزدیکی های پشت بام می رسید و 
گرگ ها روی پشت بام می دویدند و زوزه می کشیدند. ما از ترس در خانه 

چه بخواهیم 
و چه 

نخواهیم ما 
به ادبیات 
پایداری 

و مقاومت 
در این 

جشنواره 
معتقد 

هستیم و 
آن را دنبال 

می کنیم
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می لرزیدیم. همین طور دزدها. کسی نمی توانست مقاومت بکند در برابر 
این ها. می آمدند دیوار طویله  را سوراخ می کردند. دیوار خانه ای را سوراخ 
می کردند. اس��لحه هم داش��تند. گاوها را ردیف می کردند و با خودشان 
می بردند و هر کس می خواست مقاومت بکند، راحت می کشتند. اگر کسی 
هم می رفت پاس��گاه شکایت می کرد، پاس��گاه اظهار بی اطالعی می کرد. 
می گفت ما نمی دانیم. مثاًل  شما باید ثابت بکنید. در حالی که خود پاسگاه 
می دانستند دزدها چه کسانی هستند. می خواهم بگویم آن لحظه هایی که 
گرگ ها باالی پشت بام بودند و دزدها دیوار را سوراخ می کردند، همة اهالی 
خانه چه کوچک و چه بزرگ یک حالت خاصی داش��تند. ترس و نگرانی 
در این ها بود. و همه خودش��ان را مجهز کرده بودند جلوی این تجاوز را 
بگیرند. مقابله بکنند و مقاومت بکنند. من می خواهم از اینجا به تعریف 
ادبیات مقاومت برس��م. وقتی کشوری مثل کش��ور ما که چهار طرفش 
آتش افروخته ش��ده و همه دشمنان و جهان خواران  در نابودی استقالل 
این ملت هس��تند، و در صدد نفوذ به این خانه و س��رزمین هستند. یک 
نویسنده چطور باید بنویسد. یک نویسنده باید به چه چیزی فکر بکند. چه 
مضامینی را باید مدنظر خودش داشته باشد. آیا یک نویسنده معمولی - از 
کلمة متعهد نمی خواهم استفاده بکنم - باید در این شرایط از گل و بلبل 
بگوید. متنی را بنویس��د که دل مردم را بلرزاند. زانوهای آن ها را سس��ت 
بکند و انگیزه مقاومت را در آن ها ضعیف بکند. نویس��ندة اصیل چگونه 
باید بنویس��د؟ نویسندة اصیل چه چیزهایی می نویسد؟ از چه چیزهایی 
می گوید؟ آیا نباید از مقاومت حرف بزند؟ نباید از شهید غنی پورها حرف 
بزن��د؟ آیا نباید به ملت خودش، دلداری بده��د؟ خوب، ما کاری نداریم. 
اگر کس��انی این کار را نمی کنند، اصاًل ربطی ب��ه ما ندارد. منتهی ما در 
این جش��نواره دنبال این واقعیات هستیم. دنبال ادبیاتی که نویسنده اش 
احساس بکند گرداگرد این خانه آتش است و ممکن است دیر یا زود آتش 
به خانه سرایت بکند. از گل و بلبل ننویسد. مردم را به خواب نبرد. مردم را 

ناامید نکند. تلقی  ما از ادبیات مقاومت یک چنین ادبیاتی است.
خوب، من بارها اش��اره کرده ام. جش��نوارة شهید غنی پور، جشنوارة 
بسته ای نیست. شاید کسی هم راجع به ادبیات مقاومت این جوری نگاه 

نمی کند. هستند نویسندگانی که ادبیات 
سالمی می نویس��ند، اخالقی می نویسند، 
خ��وب می نویس��ند. این نوع آث��ار هم در 

جشنواره غنی پور جا دارد.
خ��وب من اطال��ة کالم نکن��م. یکبار 
دیگر به برندگان جایزه جش��نواره شهید 
غنی پور تبریک عرض می گویم. صمیمانه 
تبریک عرض می گویم. به هر حال، این ها 
جای��زه ای را برده اند که متبرک به نام یک 
ش��هید اس��ت و در مردمی بودن خودش 
این را به اذهان رسانه ها عرض می کنم. ما 
نباید خودمان از خودمان تعریف کنیم. این 
یکی از مردمی ترین جشنواره های ادبی این 
مملکت است، الحمدهلل سال به سال هم بر 
رونق آن افزوده می شود و امیدوارم که در 
سال های آینده که ما نمی دانیم چه اتفاقی 
خواهد افتاد، کما اینکه وقتی قبل از انقالب 
ما در مسجد جواداالئمه)ع( کار می کردیم، 
اصاًل نمی دانستیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

ما اصاًل نمی دانس��تیم انقالبی خواهد 
ش��د. نمی دانس��تیم انقالبی پیروز خواهد 
ش��د. حکومتی خواهد بود. ما هیچ چیزی 
نمی دانس��تیم، ما فقط کار می کردیم و به 
تکلیف خودمان عمل می کردیم. حاال هم 
همین است. ان شاءاهلل خداوند توفیق عمل 
ب��ه تکلیف را به ما عنای��ت بکند. و برکت 
خ��ودش را ش��امل این جش��نواره و همه 
حرکت های سالم در این مملکت، مرحمت 

بکند. خیلی متشکرم.
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جشنوارة کتاب سال شهید حبیب غنی پور 
در نگاه امیرحسین فردی

محمد مهدوی شجاعی

چراغی که به نام 
نویسندة شهید 

روشن شده است
اشاره

سـهم من از کتـاب حبیـب، انتخابـی از مجموعه سـخنان، 
مصاحبه ها و گفت وگوهای اسـتاد امیرحسین فردی در کتاب 
حبیب دوره های گذشـته جشـنواره اسـت. یک به یک آن ها 
 را ورق می زنـم. خاطـرات آن روزهـای خوب خـدا و در کنار 
وی بودن زنده می شوند. سخن از حبیب، مسجد، روحانی عارف 
و وارسـتة آن، مرحوم حجت االسالم و المسلمین مطلبی)ره(، 
جشـنواره حبیـب و داوری و ویژگی هـای منحصربه فرد آن، 
جوایز ادبی و جشنواره های انتخاب کتاب برتر ادبیات داستانی 
اسـت. وی صداقـت را متضمن سـالمت جشـنواره حبیب و 
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کارآمدی را پشـتوانه حرفـه ای و نظری آن قلمـداد می کند. 
استقالل جشنواره حبیب در جای جای سخنانش موج می زند 
و آگاهانـه بـر آن تأکید مـی ورزد. به زعم وی مسـئولیت این 
جشـنواره از سایر جشنواره ها سـنگین تر و شناخت حیثیت 
ادبیـات، دغدغة اصلی آن اسـت. عـدم انتخاب کتـاب برتر 
ادبیات داستانی بزرگسال از سوی وزارت ارشاد را ظلمی ناروا 
به جامعة ادبی می داند. در این برهوت و خشکسـالی که ناگاه 
یک سال که کتابی از سوی آن وزارتخانه به عنوان کتاب سال 
معرفی می شـود، صمیمانه به فال نیک می گیرد و به استقبال 
این روش پسـندیده می رود. اعتقاد به باورهای دینی مردم را 
شـرط نوشتن از سوی نویسـنده برای آنان ذکر می کند. بارها 
لذت حضور در مسـجد را یادآور می شـود و انگشت تأکید بر 
لزوم برگزاری جشنواره های انتخاب کتاب سال می گذارد و این 
را حق نویسندگان جامعه تلقی می  کند. با طبع بلند و نگاه نافذ 
وجود مسـاجدی همانند مسـجد جواداالئمه)ع( را در سراسر 
ایران دور از دسترس نمی بیند. منشأ و اصل موفقیت جشنواره 
حبیـب از نـگاه عمیق و باور بی بدیلش، وصـل بودن به خدا و 
شهداست. این فهم نیز از برکت وجود مسجد و توجه خداوند 
به خانة خود است که از آن به عنوان »معجزة الهی« یاد می کند.

منتخب سخنان زنده یاد امیرحسین فردی
 بی پناهی، بی کس��ی... واقعاً از اینجا ش��روع شد. ما به مسجد پناه 
بردیم، برای اینکه احساس می کردیم جز مسجد نمی توانیم جایگاهی 
داش��ته باش��یم و به یک معنا ما را به جایی راه نمی دهند. جای یک 
غریب غیر از خانة خدا کجاست؟ مسجد. به واقع همین بود. احساس 
کردم درهای مس��جد به روی من باز اس��ت و جای دیگری به لحاظ 
روحی، حس��ی، عاطفی و فکری مانند آن نیس��ت. تنها جایی که دارم 

مسجد است.
 حبی��ب، س��رمایة بزرگ مل��ی و دلیل مباهات و س��ربلندی همة 

نویسندگان و اهل قلم است.
 باور کنیم که شهید حبیب غنی پور، 
به عنوان یک نویس��نده و هنرمند الگوی 
مناس��بی برای همة نوجوانان و جوانانی 
اس��ت که در سر، س��ودای هنرمندی و 
ن��ام آوری دارند. از کنار این نام بی تفاوت 

نگذریم.
مس��جد  نویس��ندگان  ش��ورای   
جواداالئمه)ع(، محصول دو آزمون بزرگ 

ملت ایران یعنی انقالب و جنگ است.
 جشنواره شهید حبیب غنی پور درگیر 
سیستم بوروکراسی نیست، درگیر ارائة 
آمار و بیالن کاری نیست. ما باید هدف و 

راه آن شهید را ادامه دهیم.
 نکت��ة دیگری که باید خدمت ش��ما 
عرض بکنم، این اس��ت ک��ه اینجا با نام 
یک شهید شروع شده است، ولی بحث، 
بح��ث فرهنگی اس��ت. یک ن��گاه کالن 
ارزش��ی است. بحث شخص نیست. ما با 
این نوع نگاه ارزش��ی، وارد عرصة ادبیات 
داستانی ایران شدیم. اعتقاد قلبی داریم 
ک��ه هیچ حرکت��ی در فض��ای جامعه و 
در ای��ن مملکت، در ط��ول تاریخ، بدون 
رعای��ت این ارزش ها، هی��چ وقت جواب 
نداده است. به عنوان یک روشنفکر عرض 
می کنم: ما همة فعالیت های خودمان را 
باید با اس��تفاده از آموزه ها و احساسات 

دینی انجام بدهیم.
 ما خواس��تیم یک آینه بش��ویم، یک 

حبیب، 
سرمایة بزرگ 
ملی و دلیل 
مباهات و 
سربلندی 

همة 
نویسندگان 
و اهل قلم 

است
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آینه صادق که بتواند بخش��ی از جریان 
ادب��ی ما را منعکس کند. واقعیت کار ما 

این است.

  مسئولیت ما در این جشنواره نسبت 
به دیگر جش��نواره های ادبی سنگین تر 
است. تالش می کنیم به حیثیت ادبیات 
لطم��ه ای وارد نش��ود و ادبیت آن حفظ 
شود. باید حیثیت ادبیات را بشناسیم و 

شعار ندهیم و گرنه عقب می مانیم.
 جایزه غنی پور کامالً  مس��تقل است و 
هیچ نهاد و سازمانی نمی تواند در داوری 

این جشنواره اعمال نظر کند.
 ما تش��کیالتی ب��ه آن معن��ا نداریم. 
اداره ای نداری��م. دیوان س��االری نداریم. 
اص��اًل چیزی نداریم. م��ا همین حرکت 
مردم��ی هس��تیم. ب��ه ق��ول امروزی ها 
NGO. اولین آن در فضای ادبی کشور. 
قبل از ما هیچ جای دیگری نبود. اینجا، 

حق تقدم بر سایر جماعات ادبی دارد.
 م��ن آن زمان احس��اس می کردم که 
ما باید نس��لی از نویسندگان مسلمان را 
تربیت کنیم. نظام و حاکمیت و مدنیت 
اس��المی بدون ادبی��ات نمی تواند وجود 

داشته باشد.
 من اعتق��اد دارم یک��ی از مهم ترین 
مس��جد حضرت  پیش��رفت  مؤلفه های 
جواداالئم��ه)ع(، مرحوم حاج آقا مطلبی 
بود. رفتار ایش��ان به چیزی مثل معجزه 

شبیه بود. ایشان واقعاً در خدمت فرهنگ بود و خیلی متواضعانه از ما 
حمایت می کرد. حتی یک بار ایشان مانع کار ما نشد و روترش نکرد، 
این خیلی مهم است. هر بار که ما ایشان را می دیدیم برای همه تازگی 

داشت. 
 مرح��وم حجت االس��الم و المس��لمین غالمرضا مطلب��ی)ره( امام 
جماعت وارس��ته، بلندنظر و معتقد به نهضت اسالمی و امام خمینی 
بود. آن مرحوم حضور کودکان، نوجوانان و جوانان را در مسجد مغتنم 
می دانس��ت و با روی باز از آن استقبال می کرد. وی با رویی گشاده و 

جایزه 
غنی پور 

کامالً  
مستقل 
است و 

هیچ نهاد 
و سازمانی 

نمی تواند در 
داوری این 
جشنواره 
اعمال نظر 

کند
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برخوردهای دلنشین مراجعین به خانه خدا را شیفته آن مکان می کرد.
 لذت حضور در مسجد، نگاه به چهره شهدایی که از درون قاب ها به 
آن ها چشم دوخته اند، همه و همه لحظه های معنوی را برای مدعوین 
فرهیخته و اهل ادب و هنر و دوس��تدار اصالت و ریش��ه های فرهنگی 

ملت خود، به وجود می آورد.
 قطعاً امش��ب یک ش��ب به یاد ماندنی است برای ما. در خانه خدا، 
صحبت از ادب و ادبیات، صحبت از شهید می کنیم؛ مضامینی که به 
زندگی ما شکل می دهد، معنا می دهد، جهت می دهد و همة افتخار ما 

در همین واژه ها خالصه می شود.
 م��ا می توانیم ب��ا ادبیات مان با جهان 
صحبت کنیم و با نسل های آینده ارتباط 

برقرار نماییم.
 سرنوش��ت ادبی��ات در خلوت و کنج 
نویسنده رقم می خورد نه در جشنواره ها 
و اگر نویس��نده خلوص داش��ته باش��د 
مطمئناً با اقب��ال عمومی روبه رو خواهد 

شد.
 اگر جشنواره ای وجود نداشته باشد با 
جوی ساکت و سرد روبه رو خواهیم بود 
و همین جشنواره ها نویسنده را ترغیب 

می کند.
 یک نویس��نده وقتی کتاب می نویسد 
انتظ��ار دارد؛  انتظاری به حق که جامعه 
نسبت به آثارش واکنش نشان دهد. آن 
اثر را بشناسد. نویسنده چشم به راه این 

است که حاصل کار خود را ببیند.
 نویس��ندگی مانند یک مسابقه دو و 
میدانی اس��ت. همه باید با هم بدوند. آیا 
دون��ده ای را دیده اید که به تنهایی بدود 
و روی س��کو بایس��تد و م��دال بگیرد؟ 
باید همه باشند. من همه را به رسمیت 

می شناسم. 
 عدم انتخاب یک اثر در جشنواره های 
ادبی را توهین به نویس��نده می دانم. ما 
باید در میان آث��ار، بهترین ها را انتخاب 
کنی��م. ع��دم برگزیدن نویس��ندة برتر، 

اعتماد را از بین می برد.
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 واقعیت این است که امروزه، در جهانی 
که قدرتمندان آن را از آرمان و امید تهی 
کرده اند، ادبیات نیز بیشتر شبیه به یک 
زنجموره و حدیث نفس های کسل کننده 
و قالب هایی که نظیر عملیات شعبده بازان 

و تردست منتهی شده است.
من حرکت در فض��ای دینی، دین داری 
و اله��ی در ای��ن جامع��ه را وظیفه یک 
روش��نفکر می دانم. یک روشنفکر واقعی 
ک��ه جامعة خودش را می شناس��د و بلد 
اس��ت برای رضایت م��ردم خودش کار 

کند، نه برای رضایت دیگران.
 من از وس��عت بازتاب این جش��نواره 
می ترس��م و احس��اس می کن��م چه بار 
سنگینی بر دوش ماست. از طرفی خیالم 
راحت شده اس��ت. مگر این شهید مال 
این چند نفر است؟ مگر فقط ما صاحب 
این شهید و این حرکت هستیم؟ ما فقط 

این علم را بلند کرده ایم.
 ب��ا یک ن��وع ش��وق کار می کردیم و 
همیش��ه این دغدغه را داش��تیم که چه 
خواهد ش��د. س��ال هایی که برای تهیه 
چند جلد کتاب، ناگزی��ر بودیم زحمت 
بکشیم. اصاًل فکر نمی کردیم روزی برسد 
که این مس��جد، این فضا، شاهد چنین 
مراسمی بش��ود. من این ها را به معجزه 
تعبیر می کنم. من همیش��ه پیش خود 

تکرار می کنم معجزه ای اتفاق افتاد.
 امی��دوارم این حرکت کوچکی که ما 

ش��روع کردیم و پیش بینی هم نمی کردیم روزی به این نقطه برسد، 
با کمک و مس��اعدت همه عالقه مندان به ادبیات س��الم، ان شاءاهلل به 
جاهای بهتر برس��د که ما امروز نمی دانیم آنجا کجاست. البته کمک 

واقعی از آن خداست و ما فقط تکلیف خودمان را انجام می دهیم.
 تأثیری که مس��جد جواداالئمه)ع( بر ادبیات گذاشت فراتر از تصور 
بنده بود، که این تأثیرگذاری همچنان ادامه دارد. جش��نواره داستان 
انقالب هم از دل جش��نواره ش��هید غنی پور به وجود آمد. منش��أ آن 

مسجد است. منشأش وصل به خدا و شهداست.
 وقتی سراغ یک داور می رویم، بیش از آنکه یک نویسنده باشد، باید 
کارشناس ادبی حاذقی باشد. سالمت و صحت جشنواره شهید حبیب 
غنی پور از خروجی داوران به دست می آید و باید مواظب بود شائبه های 
سیاس��ی و اقتصادی دامن گیر جش��نواره نش��ود. در اصل، حراست از 
س��المت جش��نواره برایم بسیار مهم است. کس��انی که وارد این فضا 
می شوند، می دانند چگونه کار کنند و ما در این زمینه مشکلی نداریم.
 من خیلی دوس��ت داشتم هر مسجدی را به عنوان پایگاه ادبیات و 
هنر تعریف کنیم؛ یعنی مسجدی شبیه مسجد جواداالئمه)ع(. خیلی 
کارها باید بشود. هنوز هم دیر نیست. هر مسجدی بالقوه یک مسجد 

جواداالئمه)ع( است.
 توج��ه به ظرفیت های مؤثر این جش��نواره می توان��د برای جوامع 
اسالمی بسیار جذاب و قابل پذیرش باشد. در میان کشورهای اسالمی، 
جشنواره و یا هیچ تحرک ادبی به نام یک نویسنده شهید وجود ندارد. 
از این منظر، جش��نواره ش��هید حبیب غنی پور می تواند مورد توجه و 

اقبال نویسندگان متعهد و مسلمان در آن کشورها قرار بگیرد.
 آن چه در مسجد جواداالئمه)ع( اتفاق افتاد، ادامه خواهد یافت. حاال 
چه ما باشیم چه نباشیم. قطعاً این ها از برکات و توجه خداوند به خانه 

خود یعنی همان مسجد است.
 انجمن ها و تشکل های ادبی و هنری، برای رسیدن به اهداف خود، 
به ماندن و ماندگاری می اندیش��ند. هدف ها و آرمان ها تا زمانی دست 
یافتنی هس��تند که تشکیالت و سازمانی در میان باشد. در فقدان آن 

تأثیری 
که مسجد 

جواداالئمه)ع( 
بر ادبیات 
گذاشت 
فراتر از 

تصور بنده 
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تأثیرگذاری 
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ادامه دارد
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نهادها و انجمن ها، دست یابی به اهداف و آرمان ها امکان پذیر نخواهد 
بود. تمام جشنواره های هنری و ادبی بر همین اساس تأسیس شده اند 
و ب��ه فعالیت خود ادامه می دهند، اما برخی از آن ها به دالیل گوناگون 
چراغ عمرشان خاموش می ش��ود. آن هایی که می مانند و به راه خود 
ادامه می دهند، واجد مؤلفه های حرفه ای و تشکیالت هوشمند هستند.

 تأس��یس جش��نواره ادبی، در ش��رایط و فضای جامعه ای همچون 
جمهوری اسالمی ایران، باید منطبق با ارزش های تاریخی و ملی این 
ملت باش��د، این یک اصل انکارناپذیر اس��ت، و گرنه از اقبال عمومی 
برخ��وردار نخواهد بود و در صورت مغایرت و تضاد با آرمان های مردم 
به حاش��یه رانده می ش��ود؛ آن قدر که دیگر رمقی برای بقا نمی یابد و 

افول می کند.
 بنابراین اولین ش��رط، پاسداش��ت ارزش ها و هنجارهای جامعه و 
هم نوایی با آرمان های مردم اس��ت، البته نه ریاکارانه و به دروغ، بلکه 
صادقانه و از عمق جان. هیچ  کاری بر مبنای دروغ و دغل، س��رانجام 

مطلوبی نخواهد داشت. صداقت، شرط اول تعامل است.
 پس از صداقت، نوبت به کارامدی می رسد. در فقدان رفتار حرفه ای، 

تحلیل درست شرایط اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگ��ی و ادبی جامع��ه و حتی رصد 
موقعیت ادبیات جهانی، امکان موفقیت 
و مقبولیت بس��یار ضعی��ف خواهد بود. 
داوری ه��ا و کارشناس��ی ها باید دقیق و 
عمیق و بر مبن��ای اصول از پیش اعالم 
ش��ده باش��د، نه متضاد و حتی مغایر با 

آن ها.
 صداقت، متضمن سالمت و کارامدی، 
پشتوانة حرفه ای و نظری جشنواره است. 
 جشنواره ش��هید حبیب غنی پور، از 
ابتدای تأس��یس تاکنون به این دو اصل 
وفادار بوده و س��عی کرده با این دو بال 
پ��رواز کند؛ یعنی صداق��ت و کارامدی. 
بی تردید اعتماد و اقب��ال جامعه به این 
جش��نواره، به خاطر التزام و پایبند بودن 
اعض��ای برگزار کنن��دة آن، به این اصل 
اساس��ی بوده اس��ت و ت��ا زمانی هم که 
صداقت و کارامدی، در بستر ارزش های 
اسالمی و انقالبی، چراغ هدایت جشنواره 
باشد، سالیان سال در صحنة ادبیات این 
س��رزمین باقی خواهد ماند، در غیر این 
صورت، هیچ تضمینی برای بقای حیات 
آن وجود نخواهد داشت. امید که عاشقان 
شهید و یاران حبیب، همواره این پرچم 
را برافراشته نگه دارند و نگذارند چراغی 
که به نام نویس��ندة ش��هید روشن شده 

است، خاموش شود. 
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اشاره
از میان تمام بازي هـاي روزگار، هرگز به میراث بردن مجموعة 
خاطـرات زندگي یـک مرد را تصـور نمي کردم؛ مـردي که در 
نوجوانـي، دل پر شـور و سر سـبز دارد و در جواني قصد قربت 

مي کند و خیز بر مي دارد تا پرواز کند تا بِر دوست.
مردي که هم نویسنده است، هم معلم است، هم کاپیتان است، 
هم پدر اسـت و هم خان! است.اما در انبوه این کاغذها که جاي 
عبور دسـتان اوست، تنها در مواجهه با »خود« او هستیم. این 
کاغذهـاي زرد و کاهـي، آیینه روح پاك و وجـدان فریادگر او 
هسـتند؛ مثل یک موسـیقي ناب، با تمام اوج ها و فرودهایش. 
آنجا که کاغذ روبرویش را خط خطي مي کند و بر سر خود فریاد 
مي کشـد، و آنجا که با تمام سلیقه و حوصله اي که همگي از او 
سراغ داریم، خوشنویسي مي کند. خیلي ساده، خیلي روشن، 

مثل همه زندگي اش. 

شب هایی که مثل روز 
روشن اند!

گزیده ای از دست نوشته های چاپ نشدة 
زنده یاد امیرحسین فردی

مریم فردی
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بخشـي دیگر از این دستنوشـته ها براي ویژه نامة سیزدهمین 
جشـنوارة شـهید بزرگوار، حبیب غني پور انتخاب شده است. 
شایسته دیدم که از میان انبوه دست نوشته ها هر   آنچه مرتبط 
با جلسـات داستان نویسي مسـجد جواداالئمه )ع(، جشنواره 
شـهید حبیب غني پـور و فرایند خلق رمان هاي اسـماعیل و 
گرگ سـالي بودند، انتخاب کنم. این انتخاب ها، گاه در حد یک 
جمله و گاهي مبسوط تر، به ترتیب زماني درج شده اند. تفسیر و 
تبین ویژگي هاي این مجموعه را به وارثان اندیشه هاي او واگذار 

مي کنم.
 

 67/09/21
... باید بروم به مسجد. جلسه قصه ده، نه سال از عمرش مي گذرد. ولي 
حس مي کنم دیگر کش��ش ندارم. دوستتر مي دارم که در خلوت اتاقم 

مطالعه کنم. ولي بچه ها هم از من انتظار دارند. 
                  

                                                                 67/10/28
با مکافاتي )و کمي خس��تگي، آخر دو ش��ب است که خوب نمي توانم 
بخوابم( به جلسه قصه رسیدم. کاتب خیلي از کارهاي ترجمه شده یاشار 

کمال را خوانده است. ماشااهلل حسابي پیش مي رود. خیلي خوشحالم.

67/11/18
دیشب جلسه دوشنبه شب مسجد بود. محمد ناصري قصه خواند. مدت ها 
بود که ننوش��ته بود. ماه ها و شاید هم سالي مي شد که چیزي نخوانده 
بود. خیلي نگرانش بودم. بي ش��ک از اصولي ترین و س��لیم النفس ترین 
دوس��تانم است. از سال هاي پیش مي شناسمش. از زماني که پسر بچه 
کوچکي بود و به کتابخانه مسجد مي آمد، تا به امروز که دانشجو و معلم 
اس��ت. به عقیده ام نویسندة خوبي خواهد شد، به شرطي که شیرین و 
شدید به کارش بپردازد و همین طور خودش را باور کند. نگاهي معنوي، 
با ظرائف ش��اعرانه و عواطف عاش��قانه دارد که حاصل کارش را پاکیزه 

دوستتر 
مي دارم که در 
خلوت اتاقم 
مطالعه کنم. 

ولي بچه ها هم 
از من انتظار 

دارند

و مه��ذب و مطهر مي کن��د. باري آن قدر 
تحت تأثیر نوش��ته اش ق��رار گرفتم که 
مجبور شدم چند بار با گوشه دستمالم، 

اشک هایم را پاک کنم.

                                                        68/02/18
امروز نشسته بودم، و ]اتوبوس[ دو طبقه 
مالک اش��تر، پر و پیمان، لِ��ک و لِک، به 
طرف پایانه شهید فیاض بخش مي نالید و 
مي آمد که سوژه یک رمان بلند در ذهنم 
جرقه زد: چند سال قبل از انقالب جواني 
عاشق، بوي آن را استشمام مي کند. خود 
را در معب��ر آن ق��رار مي دهد. با دختري 
که بس��یار دوستش مي دارد و مي خواهد 
ازدواج کند، رابطه اش را بر اساس انقالب 
و مصال��ح آن تنظیم مي کند. همین طور 
با ش��غلش، ب��ا دوس��تانش، فعالیت ها، 
تش��کیالت، کارهاي فرهنگ��ي، هنري، 
ورزشي، خانوادگي. دختر نمي تواند بیاید. 
مي ماند. انقالب پیروز مي شود، و پسر از او 
جدا مي شود. ولي دلش پیش او مي ماند.

         68/04/25
در صددم به امید خدا، دس��ت به نوشتن 
رماني بزنم. حوادث این رمان در برگیرنده 
اوج گی��ري مب��ارزات مردم ای��ران براي 
س��رنگوني نظام شاهنش��اهي و برپایي 
حکومت اس��المي خواهد بود. به همین 
بهانه چند روز اس��ت که در حال تورق و 
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مرور دفترهاي یادداش��ت سال هاي آخر 
عمر نظام شاهنش��اهي هستم. حاالت و 
احواالتي که در آن فضا و در آن س��نین 
داش��ته ام، برایم عجیب است. نسبت به 
ام��روزم تفاوت زی��ادي داش��ته ام. آنچه 
برایم شگفت انگیز بود، تغییرات دروني و 
باروري احساسات و اندیشه هاي مذهبي ام 
است. در حالي که اصاًل الزم نبود چنین 
دگرگونی و استحاله اي در من رخ بدهد. 
همه چی��ز براي یک زندگ��ي منطبق به 
خواس��ته دوران جواني و سلیقه و پسند 

روز برایم فراهم بود.
اسالم و انقالب مثل یک معجزه مرا از آن 
خود مي کنند. از بستر زندگي کارمندي 
و... جدایم مي کنن��د. رفته رفته دگرگون 
مي شوم. تغییر پیدا مي کنم و همراه مردم 
حرکت مي کنم. جاي تردید نیس��ت که 
لطف الهي ش��امل حالم شده است. کما 
اینکه هنوز هم در سایه س��ار این لطف و 

کرم بي انتها قرار دارم.

 68/04/26
جلس��ه قصه داش��تیم. باالي پش��ت بام 
مسجد، زیر نور چراغ گاز سوز. چندمین 
سال و چندمین تابستان است که این طور 

هستیم.
ابتدا بحث بر سر نو و کهنه بود. البته مراد 
از نو همان رئالیس��م جادویي اس��ت که 
مثل اپیدمي شایع شده است. بحثي گرم 

و نسبتا طوالني بود. اگر چه نتیجه گیري مستقیم و جمع بندي صریحي 
نداشت، ولي مسئله تا اندازه اي کالبد شکافي شد...

   68/07/09
امروز داس��تاني که هنوز اس��مي برایش در نظر نگرفته ام ش��روع شد. 
شروعش از یک جلسه خانگي است که در آن درباره تشکیالت یک تیم 
محلي صحبت شده و تصمیم گرفته مي شود. ساعت شروع چند دقیقه 
از س��اعت 6 بعد از ظهر گذشته بود. حال خوش و هیجان محسوسي 
داش��تم. احس��اس مي کنم به امید خدا این کار، روزن��ه اي در ادبیات 
کشورمان باش��د و نیز بازگو کننده گوشه اي از تاریخ تحوالت ملت در 

قبل از انقالب.

75/12/20
قرار اس��ت آخرین جلسه دوشنبه مس��جد را، امشب تشکیل بدهیم. 
خیابان ها شلوغ است. نمي دانم تا ساعت هشت آنجا مي رسم یا نه؟ در 

حالي که االن ساعت هفت است.

75/12/21
نوشتم که جلسه دیشب آخرین جلسه امسال بود. به امید خدا رفت تا 
18 فروردین 76 که اولین جلسه اول آن طرف سال تشکیل بشود. قرار 
ش��د دو کار انجام بشود. یکي اینکه هر سال کتاب هاي سال، در زمینه 
نوجوانان و بزرگساالن، اولي با مضمون آزاد و دومي با نگرش و مضمون 
دف��اع مقدس، به نام حبیب غني پ��ور، انتخاب کنیم و در نزدیک ترین 
پنجشنبه دهم اسفند هر سال، در شبستان مسجد جواداالئمه مراسمي 
داش��ته باش��یم و جایزه هاي برندگان را اهدا کنیم. دیگر اینکه به نام 
مسجد جواداالئمه )ع( انتشارات بگیریم و کارهاي خودمان را آنجا چاپ 

کنیم تا مسجد از نظر مالي تقویت شود.

جاي تردید 
نیست که 
لطف الهي 
شامل حالم 
شده است. 
کما اینکه 

هنوز هم در 
سایه سار این 
لطف و کرم 
بي انتها قرار 

دارم
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77/11/17
 س��اعت 4 جلس��ه برگزاري انتخاب کتاب س��ال حبیب غني پور بود. 
این دومین س��ال است. چند روز دیگر آخرین نتایج کتاب ها مشخص 
مي ش��ود. سیزدهم اسفند مراسم است. پارس��ال بازتاب خوبي داشت. 

مخصوصاً در مطبوعات. ان شاءاهلل امسال هم داشته باشد.

77/12/08
صد و پنجاه هزار تومان خود بچه ها براي برپایي مراس��م دومین سال 
کتاب داس��تان حبیب غني پور جمع کردند. حوزه هنري هم صد هزار 

تومان کمک کرد. پارسال ششصد هزار تومان بود.

77/12/09
در تب و تاب مراس��م پنج شنبه هستیم. امروز نامه تقاضاي اتوبوس را 
به کیهان نوش��تم. بچه ها در تالش هستند. شنیدم که کاتب 20 هزار 
تومان به مراسم کمک کرده است. خوشحال شدم. آقاي ناصري، نادري، 
نب��ي اهلل بابایي، زاهدي و بقیه بچه ها همه، ب��دون اجر و مزد مادي در 
تالش هستند تا دومین مراسم آبرومندانه برگزار شود. مشکل ما، مشکل 
مادي اس��ت، و چون به جایي وابسته نیس��تیم، با پول ماهانه و غیره، 

هزینه ها تأمین مي شود.

77/12/15
پنج شنبه دومین سال مراسم انتخاب کتاب سال شهید حبیب غني  پور 
بود. به منتخبین، یکي یک س��که بهار آزادي دادیم. بیش��تر مدعوین 
آمده بودند. از دو ش��بکه تلویزیون هم بودن��د، رادیو هم بود، به اضافه 
خبرن��گاران و فیلم برداران متفرقه. مراس��م پر رون��ق و موفقي بود. اگر 
برنامه ریزي بیش��تري داشته باشیم و کوش��ش کنیم، بهتر از این هم 
مي شود. امروز روزنامه هاي اطالعات، خرداد و ایران خبرش را زده بودند. 
آن ش��ب چهره ها ش��اد و معنوي بودند. فضاي ملکوتي مسجد جان ها 
را زالل کرده بود. خداوند توفیق بدهد تا س��ال هاي آینده این مراس��م 

صد و پنجاه 
هزار تومان 
خود بچه ها 
براي برپایي 

مراسم دومین 
سال کتاب 

داستان 
حبیب 

غني پور جمع 
کردند

گسترش بیش��تري پیدا کند. نهایت این 
حرکت پیوند معنویات و ادبیات  است و 
حضور شهید در فضاي هنري کشور، که 

امر بزرگي است.

78/12/19
پنج ش��نبه پیش بر مزار حبیب بودیم. بر 
مزار بی تکلف و بی س��ایبانش در بهشت 
زهرا. خ��ودش در وصیت نامه اش این طور 
خواسته بود، تا باد و باران بر مزارش ببارند. 
ب��از هم بارید. مثل هر س��ال باران بارید. 
ک��م بودیم. چند نفری می ش��دیم. باران 
خیسمان کرد. انگشت های اشاره خود را 
بر روی س��نگ قبر خیسش گذاشتیم و 
زیر باران فاتحه برایش خواندیم. امس��ال 

کتاب سال نداشتیم. نتوانستیم.

80/7/15
ام��روز می خواس��تم مطلبی ب��رای حاج 
آقا مطلبی مرحوم بنویس��م. نوشتم هم. 
یک کمی. تمام نش��د که پاک نویس��ش 
کنم. می خواه��م تو روزنامه چاپش کنم. 
می خواه��م مردم ایران ح��اج مطلبی را 
بشناسند. می خوام بدانند که او پیش نماز 
مسجدمان بود. نزدیک به چهل سال امام 
جماعت بود. هیچ وقت هم بازنشسته نشد. 
تا آخر عمر نماز خواند و بعد هم رفت به 
آن  جایی که سال ها بود خودش را آماده 
کرده بود. این سال ها، هر کس حاجی را 
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می دید، دس��تش می آمد که حاجی بار و 
بندیل را بسته می خواهد برود. مثل کسی 
اس��ت که بلیت قطار تو دستش است و 
روی س��کو نشسته و چشم به انتهای دو 
خط موازی دوخته. قطار آمد. بعد از نماز 
صبح، حاج��ی با لباس آراس��ته، دوگانه 
صبح را به جا آورده، با س��ر و روی مرتب 
سوار ش��د و قطار س��وتی کشید و تلک 
تلک به راه افتاد. س��وت قطار خیلی بلند 
بود. حتی تو کوچه پس کوچه های محله  
ما هم پیچید. همه ریختند بیرون. پشت 
س��ر قطار دویدند. قطار رفته بود. حاجی 
را برده بود، اما صداش هنوز هم تو س��ر 
من می پیچید. می خواس��تم بنویسم که 
حاجی خیلی خوب آن طرف را می دید، 
حواسش خوب جمع بود. هی کوله بارش 
را پر می ک��رد از عطر نماز و حدیث. هی 
می گفت در نمازها عجله نکنید. او در نماز 

عجله نمی کرد. نمازش را خواند و رفت.

80/11/15
دوش��نبه نوش��تم، یاد دوش��نبه افتادم، 
دوشنبه های دهه شصت که شب ها توی 
آن خرپش��ته محقر آن مس��جد فقیرانه 
جمع می شدیم و تا نزدیکی های نیمه شب 
داس��تان می خواندیم و از نویس��ندگان 
حرف می زدیم. دیگر آن شب ها نیستند، 
آن دورها ماندند. تو سیاهی خودشان گم 
شدند. اما در خاطرات من هنوز هستند، 

زنده اند. شب هایی که مثل روز روشن اند.

81/4/11
مش��غول بازخوانی آن رمان انقالبی هستم. چند هفته ای طول خواهد 
کش��ید تا خوانش آن را تمام کنم. بعد از آن باید به مقدمات دوباره و 
سه باره نویس��ی اش بپردازم که فکر می کنم بیش از یک سال کار ببرد. 
البته با فرصتی که من دارم. به هر حال این رمان باید نوش��ته و چاپ 
بش��ود. به لطف و یاری خدا، چرا که به گونه ای تاریخ انقالب اس��ت و 
من متعلق به آن نسلی هستم که در متن حوادث بزرگ انقالب بود و 
حرف هایی در سینه دارد که متعلق به تاریخ این سرزمین و شاید هم 

بشریت است.

82/2/24
دیروز س��ردبیر کتاب هفته وزارت ارش��اد تم��اس گرفت و طالب درج 
مطالب مربوط به انتخاب کتاب س��ال حبی��ب بود که به آقای ناصری 
معرفی اش کردم. احس��اس می کنم در دور ت��ازه فعالیت این انتخاب، 
جامعه حساسیت بیشتری نسبت به آن نشان خواهد داد و توجه اذهان 

به این انتخاب معطوف خواهد بود.

82/3/5
امروز دوشنبه بود، نه مثل دوشنبه های این روزها، نه مثل دوشنبه های 
دهه هش��تاد یا هفتاد، بلکه مثل دوش��نبه های دهه ش��صت بود. آن 
دوش��نبه هایی که هفته ای یک بار در اتاقک کوچک پشت بام مسجد 
جمع می شدیم و جلس��ه قصه خوانی و نقد داستان تشکیل می دادیم. 
همان بچه ها بودند، بچه ها که دیگر نه، بلکه مردان جوان میان س��الی 
بودند که با یاد و خاطره آن ش��ب ها دوباره زیر یک س��قف جمع شده 
بودیم. البته این بار به نام حبیب که دوس��ت و شهیدمان بود. صحبت 
از برپایی س��ومین جشنواره انتخاب کتاب س��ال حبیب غنی پور بود. 
تقسیم مسئولیت ها و شروع کار جدی برای آن جشنواره. دیدن سیمای 

من متعلق 
به آن نسلی 
هستم که در 
متن حوادث 

بزرگ 
انقالب بود و 
حرف هایی 
در سینه 
دارد که 
متعلق به 
تاریخ این 
سرزمین و 
شاید هم 
بشریت 

است
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نوجوانان پانزده ش��انزده س��ال پیش جالب ب��ود و جالب تجلی و بروز 
احساس آن ها بعد از گذشت این همه سال بود که همگی با انگیزه آمده 
بودند برای ایفای مس��ئولیت و چه با خاطرات خوشی رفتند تا 45 روز 

دیگر، یعنی 20 مردادماه.

82 /12 /18
مشغول رتق  و فتق مقدمات جشنوارة سوم انتخاب کتاب سال حبیب 

هستیم. بچه ها انصافاً سنگ تمام گذاشته اند.

82 /12 /28
مهم ترین حادثه این روزها، برگزاری س��ومین جشنواره انتخاب کتاب 
س��ال حبیب غنی پور بود که پنج ش��نبه گذش��ته به خوبی در مسجد 
جواداالئمه)ع( برگزار ش��د. از نکات جالب توجه این دوره از جشنواره، 
چاپ همزمان چهار کتاب از حبیب و یا مربوط به او در روز برگزاری بود 
که گمان می کنم این سرعت عمل و همزمانی، در میان جشنواره های 
منطقه ای و کش��وری یک رکورد باش��د. مخصوصاً که تمام این کارها 
به وس��یلة نویسندگان مسجد انجام گرفت و همه اش هم بدون مسائل 
مالی. به هر حال با این برگزاری خستگی من در رفت و مطمئن هستم 
که خستگی بقیه بچه ها هم که از اوایل سال درگیر این کار بودند، در 
رفت. مخصوصاً آقا ناصری، که برای این جشنواره خیلی خیلی زحمت 

کشید و بار اصلی روی دوش او بود.

83/5/8
امروز صفحات داس��تانم از 120 گذشت. با مداد نوکی می نویسم. پاک 
کن هم دارم. این طور نوشتن لذت بخش است. تمام صبح هایم را به این 
کار اختصاص داده ام، نمی دانم چه وقت تمام می شود، ولی اگر با همین 
سیاق پیش بروم امسال به احتمال زیاد تکلیف کار مشخص می شود. از 
اینکه می نویسم خیالم راحت است. شب ها آسوده می خوابم، احساس 
نمی کنم که عمرم بیهوده گذش��ته است، به همان کاری می پردازم که 

مهم ترین 
حادثه این 

روزها، 
برگزاری 
سومین 

جشنواره 
انتخاب کتاب 
سال حبیب 
غنی پور بود 
که پنج شنبه 

گذشته 
به خوبی 

در مسجد 
جواداالئمه)ع( 

برگزار شد

عالقه مند هس��تم و فکر مي کنم بهتر از 
کارهاي دیگر آن را انجام مي دهم و بیشتر 

دوست دارم.

83/05/28
برنامه ام در نوش��تن داس��تان پیش رفته 
است. االن اسماعیل در ساحل دریاست. 
ش��ب اس��ت و هوا مهتاب��ي، دریا اندکي 

طوفان دارد. 

83/07/06
یک صفحه از داستان را نوشتم. ماجراي 
پاییز دربند اس��ت و بن��د را به آب دادن 
اس��ماعیل. از خودش ب��دش مي آید و با 
محبوب خیالي خود صحبت مي کند.                                            

83/09/23
 داش��تم کتاب هاي داستان و زندگي نامه 
داس��تاني پیرامون دفاع مق��دس را براي 
جش��نواره ش��هید غني پ��ور مي خواندم. 
ای��ن دومی��ن م��وج کتاب هاس��ت ک��ه 
مي خوانمش��ان. روز ش��نبه م��وج اول را 
تحویل دادم و حاال... هم تعدادشان زیاد 
اس��ت و هم قطورند و حجیم و هم دیگر 
وقتي نمانده، و هم اینکه دس��ت محمد 
ش��جاعي درد نکند که ای��ن کتاب ها را 
شده باشد از بساطي هاي شاه آباد سابق و 
ناصر خسرو یا روبروي دانشگاه تهران پیدا 
مي کن��د و در گردون��ه داوري مي گذارد. 
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کارش ح��رف ندارد این محمد ما. گمان 
نمي کنم در هیچ جشنواره اي، با آن همه 
آدم و پ��ول و تبلیغ به این دقت و زیبایي 

کتاب جمع آوري شود.

84/01/25
آخری��ن روزه��اي پارس��ال چهارمی��ن 
ش��هید  داس��تاني  ادبی��ات  جش��نواره 
غني پ��ور، روز 13 اس��فند در شبس��تان 
مس��جد جواداالئمه )ع( برگزار ش��د که 
بسیار چش��مگیر بود. از ویژگي هاي این 
جشنواره، ش��رکت آقاي مسجد جامعي، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و سخنراني 
ایشان در جلس��ه بود. همین طور بازتاب 
نسبتاً گسترده مطبوعاتي آن که هنوز هم 

ادامه دارد.

84/03/11
ش��اید فصل مربوط به مش عمواوغلي و 
حوادث تبریز را در داستان بگنجانم. براي 
این که بعدها ه��م به این حادثه احتیاج 
دارم. براي اینکه اس��ماعیل ب��راي پیدا 
کردن مش عمواوغلي به مش��کین شهر 

مي رود.

84/07/14
صبح دوب��اره رفتم س��راغش. روي میز 
پهنش کردم. دی��دم ماجراها یادم رفته، 
آدم ها را نمي شناس��م. ه��ر کاري کردم 

صبح 
دوباره رفتم 
سراغش. 
روي میز 
پهنش 

کردم. دیدم 
ماجراها 

یادم رفته، 
آدم ها را 

نمي شناسم
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نتوانس��تم، نش��د، راه نداد. از طرفي هم روزه بودم. تمرکز نداشتم. زود 
از فضاي کار خارج مي ش��دم. نمي توانستم به عمق آن بروم. از یک جا 
ش��روع کنم و قلم بزنم. ولي حاال که س��اعت از چهار هم گذشته، فکر 

مي کنم شاید بتوانم بنویسم، ولي مانده ام میان رفتن و ماندن.

84/09/08
بد ننوش��تم. اردو تمام ش��ده. حاال رسیده ام به دوران فقر و فشار آن بر 
خانواده اسماعیل. پشت بامشان آب مي دهد. روي بام کاهگل مي خواهد. 
برد فرششان را گذاشت بانک کارگشایي و پولي برد و بعد گرفت آورد. 
مهین خانم سمس��ار محل را آورد و س��ماور ورشو و چند تایي دیگ و 

کاسه مسي را... فروخت. به هر حال بد نبود.

84/09/09
آنجایي هستم که فقر اسماعیل را کالفه کرده و سر به خیابان گذاشته. 
براي رسیدن به تعادل و فراموش کردن تلخي فقر ساعت ها راه مي رود و 
سر از محله هاي اعیان نشین شهر در مي آورد. صفر سوار بر ماشین شیک 

او را مي بیند و پس از آشنایي دادن سوارش مي کند...

85/04/15
خب��ر مهم اینکه رمانم را تمام ک��ردم، البته جلد اولش را. فکر مي کنم 
نزدیک به یک دهه، بلکه هم بیشتر با آن متن سر و کله زدم. دادم تایپ 
بشود. اسمش را گذاشته ام »آغاز یک مرد«. نمي دانم دست کدام ناشر 

خواهد افتاد. براي همین شوق و ذوقي براي چاپش ندارم.

85/08/09
دیشب که ننوشتم، محمد ناصري آمده بود اینجا. کانون بودیم با هم، 
ناص��ر نادري هم بود. در یک میز گرد و یا کنفرانس مطبوعاتي بودیم. 
درباره بچه هاي مسجد و نحوه فعالیت  سال هاي قبل از انقالب، پرسش ها 
را، ب��ه ترتیب جواب مي دادیم و هر ک��دام از منظر خود. اداره مجلس 

صبح را 
ساعتي 

به کلنجار 
رفتن با دو 
پاراگرافي 
کردم که 

رمان جدید 
از آنجا شروع 

مي شود

دس��ت جعف��ر ابراهیمي بود. ح��دود دو 
ساعت کشید. این اولین جلسه از چنین 
نشست هایي بود. امیدوارم تأثیر مثبتي در 
جهت معرفي حرکت آن سال هاي ما بوده 
باش��د که ایران بي نظیر است. امروز خبر 
تنظیم شده اش را براي رسانه ها فرستاده 

بودند.

85/08/29
ب��از ه��م زود رس��یدم. ق��رآن خواندم و 
حدی��ث یادداش��ت کردم. نیم س��اعتي 
خوابی��دم و صبحانه خوردم. حوالي ظهر 
بود که احس��اس کردم مي توانم رمان را 
ش��روع کنم. ش��وقي در من پدید آمده 
براي نوش��تن. حتي سر نماز جماعت به 

صحنه هایي فکر مي کردم.

                                                            85/08/30
خوب رمان را ش��روع ک��ردم. نزدیک به 
یک صفحه نوشتم. به امید خدا ادامه اش 
مي دهم. دیش��ب خواب آن یکي رمان ام 
را مي دیدم که بیش��تر از دو ماه است که 

دادمش محسن مؤمني بخواند.

85/09/05
صبح را س��اعتي به کلنج��ار رفتن با دو 
پاراگرافي کردم که رم��ان جدید از آنجا 
ش��روع مي شود. دش��ت صافي است که 
پاییز پنجه بر س��ینه اش گذاشته و همه 
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علف ها و درختچه ها زرد شده اند. صداي 
قارقار چند کالغ ش��نیده مي شود. سوت 
و کور اس��ت آنجا. بعدها سر و کله گرگي 
پیدا مي شود و راه را بر قهرمان دادستان 

مي بندد. زمان، زمان جنگ است.

85/09/06
صبح باز هم موفق به نوشتن شدم. چند 
خط و یا چن��د پاراگراف فرقي نمي کند، 
مهم آن لذتي اس��ت ک��ه هنگام نگارش 
حروف با م��داد، روي کاغذ نیمه کاهي، 
احساس مي کردم. نوشتن واژه را از ابتدا 
تا انتها ب��ا دقت انجام مي دادم و س��عي 

مي کردم زیبا بنویسم.

85/11/15
دیروز صبح که به طرف نوشتن داستاني 
ک��ه تقریب��اً دو ماه پیش دس��ت گرفته 
ب��ودم، رفتم، دیدم با ماج��را غریبم. قرار 
بود چه بش��ود؟ چه اتفاقي بیفتد؟ این ها 
کي هس��تند. اینجا کجاس��ت. براي چي 
مي نویسم. تا این میزان از جهان داستانم 

دور بودم.

85/12/10
امروز دهم اس��فند ماه اس��ت، روزي که 
ششمین دوره جش��نواره انتخاب کتاب 
س��ال حبیب، مراس��م اختتامیه خود را 
در همان مسجد جواداالئمه برگزار کرده 

و برگزی��دگان و برندگان خود را به جامع��ه ادبي معرفي مي کند. این 
جش��نواره حاال دیگر تبدیل به یک جشنواره ملي و معتبر شده است. 
کارشناس��ان و عالقه مندان به ادبیات داستاني توجه خاصي به آن پیدا 

کرده اند.

85/12/11
جشنواره برگزار شد؛ پرشکوه و پرطنین. وزیر ارشاد آمد. نماز جماعت 
خواندیم. بعد من کمي صحبت کردم. آقاي هرندي گفتار مبسوطي ارائه 
کرد، موضوع صحبتش نقش مسجد در جامعه صدر اسالم و حال حاضر 
بود. تأثیر آن را نمي توانم پیش بیني کنم. خیلي ها آمده بودند. خس��ته 

بودم دیشب، اما راضي.

86/01/16
... حمزه زاده در جمع راضي ام کرد تا رمان را هرچه زودتر به او بدهم تا 
براي نمایشگاه کتاب اردیبهشت امسال در بیاورد. خیلي مقاومت کردم، 
ولي اصرار او و محمد ناصري مجابم کرد که کارم را به حوزه بدهم، دلم 
هم همین را مي خواست ولي به خاطر مالحظاتي نمي خواستم. به هر 
حال ش��ب محمد ناصري آمد و نوشته را گرفت و برد... سعي مي کنم 

اسم رمان را عوض کنم. فعاًل که »اسماعیل« را پسندیدم.

86/01/27
... به محمد ناصري گفتم: »اس��ماعیل را س��پردم به شما، هر کاریش 

مي کنید، بکنید، من دیگر حاضر نیستم نگاهش کنم.«

86/01/30
... بنای��م فقط انج��ام یک کار بود و آن تصحی��ح و اصالح نهایي رمان 
اسماعیل، همان که سال گذشته نوشتمش و اسمش را گذاشتم »آغاز 
یک مرد« اما حاال احساس مي کنم "اسماعیل" برایش بهتر باشد. اسم 
شخصیت اصلي رمان است. صحنه اي هم داشت که اسمش را گذاشته 

جشنواره 
برگزار شد؛ 
پرشکوه و 
پرطنین. 

وزیر ارشاد 
آمد. نماز 
جماعت 
خواندیم. 

بعد من کمي 
صحبت 

کردم
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بودم، فصل جنگل کاج، حدود بیس��ت و خورده اي صفحه مي شد... که 
برش داشتم.

86/02/02
امروز »اس��ماعیل« را فرس��تادم زیر چاپ، البته با حذف یک فصل با 
ج��رح و تعدیل هاي زباني. امیدوارم مورد رضاي خداوند باش��د و مفید 
به حال مخاطبان و ادبیات کشور. نگران اشتباهاتم هستم. فقط محمد 
ناصري خوانده است. امیدوارم این خطاها خیلي زیاد نباشد و بتوانم در 

به لطف خدا، 
جمع و جریان 

بچه هاي 
مسجد یکي 
از قوي ترین 
و مؤثرترین 
جریان هاي 
ادبي کشور 

است

چاپ هاي بعدي اصالح کنم.

86/02/05
س��اعت 1/5 ت��وي کارگاه ب��ا ناصري و 
نادري جلسه داشتیم. آقا رسول هم بود. 
مي بایس��ت تکلیف ویژه نامه را مشخص 
مي کردیم. تقس��یم کار ش��د. م��اه دیگر 
همچنین روزي باز هم جلس��ه خواهیم 
داش��ت تا ببینی��م کارها ت��ا کجا پیش 
رفته اس��ت. به لطف خدا، جمع و جریان 
بچه ه��اي مس��جد یک��ي از قوي ترین و 
مؤثرترین جریان هاي ادبي کشور است و 
این قدرت و قوت سال به سال بیشتر به 

چشم مي آید.

86/04/04
امروز هم نگاهي به کتاب هاي جش��نواره 
هفتم حبیب انداختم. باید همین روزها 
داورها را انتخاب کنیم تا کار شروع شود. 
بعد هم قس��مت دوم رمان را مش��خص 

کردم که باید سراغ آن هم بروم.

86/04/17
دی��روز روز عجیب��ي ب��ود ب��راي م��ن. 
دوس��تان حوزه هنري، مراس��م رونمایي 
براي داستان اس��ماعیل گذاشته بودند. 
شبستان حوزه پر از نویسنده و خبرنگار 
بود. محسن مؤمني، بنیانیان، خاموشي و 
رضا امیر خاني آمدند و هر کدام از دیدگاه 
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خود صحبت کردند. مجري برنامه محمد 
ناصري بود... اسماعیل را به آستان انقالب 

تقدیم مي کنم.

86/04/18
همچنان خس��ته پریروزم. سنگیني آن 
لحظه ها را هنوز بر دوشم احساس مي کنم. 
چی��زي از درون آزارم مي دهن��د، حالتي 
میان من و اس��ماعیل فاصل��ه مي اندازد 
و انداخت��ه، به ط��وري ک��ه نمي خواهم 
اس��ماعیل را ببینم و صدایش را بشنوم. 
انگار که اسماعیل از اول نبوده. من هم او 
را نمي شناسم، اما اگر نظر جامعه مثبت 
باش��د و م��ن بازت��اب آن را لمس کنم، 
احتماالً بتوانم با اس��ماعیل آش��تي کنم 
و به او نزدیک ش��وم. کار خاصي نکردم، 
فقط چند صفحه از جلد دوم اسماعیل را 

بازخواني کردم.

86/04/19
مش��غول خوان��دن جلد دوم اس��ماعیل 
هس��تم، تا انش��اءاهلل در فرصت مناسب 
شروع به نوش��تن بکنم. هر کس خوانده 
خوب گفت��ه. امیدوارم اس��ماعیل بتواند 

جاي خود را در جامعه باز کند. 

86/04/21
ظهر خوشحال ش��دم. پس از نماز عصر، 
محمد ناصري زن��گ زد. گفت آقا )مقام 

معظم رهبري( اس��ماعیل را خوانده و آن را پسندیده. بعد هم محسن 
مؤمن��ي تماس گرفت و همین را گفت و گفت که جزئیات را حضوري 
ش��رح مي ده��د. همین امروز صب��ح حضرت آقا نظرش را نس��بت به 
اس��ماعیل گفته. هفته پیش کتاب را داده اند و امروز جواب گرفته اند. 
شنیدن این مطلب، بار س��نگیني را از دوشم برداشت، سبک شدم. از 
روز شنبه که رونمایي اسماعیل شده بود و من شنیده بودم که کتاب را 
به آقا داده اند، دچار نوعي اضطراب و افسردگي بودم. مي ترسیدم ایشان 
نه تنها نپس��ندند، بلکه دوس��تان را هم به نوعي نکوهش کنند که چرا 
چنین کتابي را چاپ کرده و داده اند تا بخواند. ولي گویا مطلب عکس 
این بوده که باید بیشتر بشنوم. این هم از الطاف الهي است که همیشه 
ش��امل حالم بوده. حاال مي توانم نسبت به ماندگاري اسماعیل بیشتر 

امیدوارم بشوم.

86/05/07
امروز صبح نشس��تم باالي سر جلد دوم رمان و هي فکر کردم. باید به 
حوادث جدیدي فکر کنم و همین طور پرداخت و کشف هاي نو وگرنه 

جلد دوم نحیف و بي رمق مي شود. 

86/05/13
امروز بیشتر از نصف صفحه نوشتم. اسماعیل از مشکین شهر خارج شده 
و م��ي رود باللي جا. جایي که مش عمواوغلي درس مي دهد. حاال توي 
راه اس��ت. راه هم برف و گل و شل. غروب نزدیک مي شود و رنگ ها به 

نارنجي و بنفش مي زند.

86/08/13
رس��یده ام به بیابان، زمستان، شب و آن مرد خارجي که براي کامیون 
دس��ت بلند مي کند و باالخره سوار مي ش��ود. نمي دانم این مرد را هم 
مثل اجراي قبلي یک همجنس باز انگلیسي کار کنم، یا گرگي که در 
هیئت یک آمریکایي سوار کامیون مي شود. همان گرگي که همه اش در 

این هم از 
الطاف الهي 

است که 
همیشه 

شامل حالم 
بوده. حاال 
مي توانم 
نسبت به 
ماندگاري 
اسماعیل 
بیشتر 

امیدوارم 
بشوم
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تعقیب اسماعیل است. باید تصمیم بگیرم.

86/08/22
صبح تا ظهر نوشتم. تو آن بیابان بودیم. با اسماعیل و راننده که آن مرد 
آمریکایي کارشناس کش��ت و صنعت مغان تو بیابان سوار شد. او یک 
انسان - گرگ است. همان گرگي که همیشه سر در پي اسماعیل دارد 

و تعقیبش مي کند.

86/08/23
بد ننوش��تم. آن مرد آمریکایي ناپدید شد، اما هنوز اسماعیل و راننده 
نمي دانند. ناگهان آمد و ناگهان رفت. در یک شب برفي و سرد زمستاني 
آن هم در وس��ط بیاباني که نش��اني از آبادي درش نیست. مي خواهم 
این آمریکایي تمثیل گرگ باشد. البته نه گرگ رضا براهني در رازهاي 
سرزمین من که شبیه »دده قورقوت« پان ترکیست ها بود و از سرزمین 
مادري دفاع مي کرد. در اینجا مي خواهم گرگ را نشانه خوي تجاوزگري 
و درنده خویي آمریکایي هاي غارتگر بگیرم. امیدوارم به قول نویسنده ها 

دربیاید.

86/09/03
صبح رفتم س��راغ رمان، توي بیابان بود. س��وار کامی��ون راننده اي که 
تو مش��کین شهر آش��نا ش��ده بود. آن گرگ در هیئت یک کارشناس 
آمریکایي پیشش نشس��ته بود. اسماعیل احساس مي کرد که آن مرد 

گرگ است. اما شک داشت.

86/09/13
نزدیک به 46 صفحه از رمان اس��ماعیل 2 را نوش��تم. همه این حجم 
مربوط است به بیابان و شب و گرگ که حاال این سومي تبدیل به یکي 

از شخصیت هاي اصلي رمان شده است. البته با تصمیم خودم.

فردا انتخاب 
کتاب سال 
حبیب را 

داریم. براي 
اولین بار 

است که این 
جشنواره از 

مسجد خارج 
مي شود. دلم 
شور مي زند

86/11/06
امروز صبح پشت همین میز بودم که االن 
نشس��ته ام و دارم مي نویسم. بعد از ظهر 
اما رفتم حوزه. داوري کتاب هاي داستاني 
بزرگسال شهید غني پور بود. رقابت بر سر 
کتابي از مصطفي جمش��یدي و اثري از 
حمید رضا ش��اه  آبادي به نام دیلماج بود 
که پس از چند ساعت چک و چانه زني، 
باالخ��ره هیچک��دام رأي نیاوردن��د و در 
نتیجه جشنواره امسال در زمینه داستان 
بزرگس��ال کتابي معرفي نمي کند و این 

خیلي بد است!

86/12/04
فردا انتخاب کتاب سال حبیب را داریم. 
براي اولین بار اس��ت که این جشنواره از 
مس��جد خارج مي شود. دلم شور مي زند. 
نگرانم ک��ه با بي مهري مواجه ش��ویم و 
س��الن مهر حوزه هنري پر نشود. اگر چه 
دربارة جشن بزرگ انقالب هم این دغدغه 
را داشتم، ولي شکر خدا استقبال خوبي 

شد. آمدند و سالن را پر کردند.

86/12/07
پریروز یعني یکشنبه 86/12/05 مراسم 
هفتمین جشنواره شهید حبیب غني پور 
در س��الن مهر حوزه هنري برگزار شد و 
این جش��نواره که آخرین جشنواره سال 
ادبي کش��ور است، برندگان خود را اعالم 



36

کرد. 
بحث مهم، تغییر مکان بود. آن هم پس 
از شش سال، بیشتر هم نگرانی دولتي و 
تشریفاتي شدن آن را داشتند و عالقمند 
بودند که همچنان در مسجد جواداالئمه 
باقي مي ماند... به هر حال سخت در فشار 

هستیم.

87/07/15
امروز باالخره طلس��م شکست، یعني در 
کش��و را باز کردم. یعني یواش��کي کشو 
را کش��یدم بی��رون و صدها ب��رگ کاغذ 
کاهي را که روي هم چیده ش��ده بودند، 
از محفظه در آوردم و گذاش��تم روي میز. 
پش��ت بندش ه��م مداد و پ��اک کنم را 
برداش��تم. آن ها را هم گذاشتم روي میز، 
بعد هم کشو را بس��تم. یعني فشار دادم 
تو. حاال من بودم و آن صدها برگ کاغذ 
کاهي که همه اش نوشته بود. کجا بودم؟ 
ماجرا از چه قرار بود؟ چي نوشته بودم و 
چي باید مي نوشتم؟ یعني اینکه کلي از 
جهان داستان پرت افتاده بودم. سرنخ ها را 
گم کرده بودم. حاال مي بایست مي نشستم 
و نام این س��رنخ ها را پی��دا مي کردم. با 
ش��خصیت ها خوش و بش��ي مي کردم. 
حالشان را مي پرسیدم. از وضعیت مکان 
و زمان و زمین و آسمان سر در مي آوردم. 
این همه کار را هم نمي ش��د یک دفعه 
انجام داد. بهتری��ن کار این بود که چند 

ده صفح��ه برگردم عقب و آرام آرام ش��روع به خواندن بکنم تا به قول 
معروف س��ر در بیاورم که چي به چي و کي به کي است. همین کار را 
هم کردم. آنجایي آمد که اسماعیل با صفورا، زن سرخان و سلطان پسر 

خل مشنگ روستا آشنا مي شود.

87/7/22
به نظرم دوشنبه ها، همیشه از روزهای جدی هفته بوده. کارهای مهم را 
بیشتر می شود در دوشنبه ها انجام داد تا روزهای دیگر. شاید هم برای 
همین خاطر بوده که جلسات نشست قصه نویسی مسجد جواداالئمه)ع( 
بیش از دو دهه، دوشنبه ها بود. اول عصرها، بعد هم غروب و آن سوی 

نماز مغرب و عشا. به هر حال دوشنبه ها دوست داشتنی و رفیق اند.
در کارگاه قصه و رمان گفته ام، همه جلسات مهم را بیندازند به روزهای 
دوش��نبه، نه شنبه و نه چهارش��نبه، فقط دوشنبه. به خاطر اینکه یک 

امنیت خاطر آرامش بخشی در این روز است.

87/8/23
دیروز اینجا بودم، با این حال از قلم افتاده. بعد از ظهرش جلسه هیئت 
مدیره انجمن قلم داشتیم. عبدالحمید نجفی هم از تبریز آمده بود اینجا. 
کمی درباره گذشته و حال ادبیات داستانی و احوال دوستان نویسنده 
صحبت کردیم و رفتیم ناهارخوری کیهان. نجفی از دیدن کوفته های 
درش��ت با آلوهای خوش��رنگ تعجب کرد و گفت: این روزها ما هم تو 
تبریز خیلی کم کوفته گیرمان می آد بخوریم. عجب شانسی! به شوخی 

گفتم: می دانستند می آیی تهران، به افتخارت کوفته پخته اند.
یاد شهید حبیب غنی پور افتادم. وقتی که با هم می رفتیم ناهارخوری 
کیهان و نهار کوفته بود، می گفتم حبیب مواظب باش غل نخورد بیافتد 
روی پایت مجروح بشی. حبیب مثل همیشه می خندید. پدر و مادر او 

هم تبریزی بودند.

به نظرم 
دوشنبه ها، 
همیشه از 
روزهای 
جدی 

هفته بوده. 
کارهای مهم 

را بیشتر 
می شود در 
دوشنبه ها 
انجام داد 
تا روزهای 

دیگر
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87 /10/5
ح��ال و احوال خوبی ندارم. کارهایم آن ط��ور که دلم می خواهد پیش 
نمی روند. س��عی می کنم که پیش ببرم. اما نمی روند. اسماعیل تقریباً 
تعطیل. وقتی هم که س��راغش می روم، نه او حال��ش را دارد و نه من. 
سرد شده ایم، دور شده ایم. تقریباً دیگر گاهی همدیگر را نمی شناسیم. 
باید یک گوش��ه ای بنش��ینیم و به همدیگر زل بزنی��م و تالش کنیم 
گذش��ته ها را به یاد بیاوریم. آن همه حوادث، آن همه آدم ها. ما با هم 
قول و قرار داشتیم. باید به یک جایی برویم. برنامه من برای اسماعیل 
این طور اس��ت. البته او گاهی س��رپیچی می کند، آن کاری را که من 
ازش می خواهم انجام نمی دهد. به میل خود رفتار می کند. من هم زیاد 
س��خت نمی گیرم. آزادش می گذارم که کار خودش را بکند. این بهتر 
از آن اس��ت که نه او حالش را داشته باش��د و نه من. از جایمان تکان 
نخوریم، آن قدر که من پوش��ه رمان را ببندم و بلند ش��وم بروم پشت 
پنجره و روی قرنیز برای کبوترهای چاهی جمع شده روی شیروانی های 

زنگ زده ساختمان های قدیم کوچه خندان نان خرد کنم...

87/11/23
دوشنبه ها، باز هم دارد برای ما دوشنبه می شود. همان دوشنبه های قدیمی 
و دوست داشتنی، دوشنبه های مسجد، دوشنبه های آن اتاقک مستطیلی 
با سقفی کوتاه، دوشنبه های داستان خوانی و نقد داستان... و دوشنبه هایی 
که برایمان ماند. امروز هم وقتی داشتیم برای جشنواره های داستان انقالب 
و حبیب برنامه ریزی می کردیم، دیدم محمد کارهای حس��اس و مهم را 

می گذارد برای روزهای دوشنبه. ما بی اختیار دوشنبه را دوست داریم.
صبح شوق نوشتنم خوب بود. راضی شدم. راضی کننده بود. یک صفحه 

را در مدت نیم ساعت نوشتم.
ام��روز روز داوری کتاب های نوجوان جش��نواره حبیب بود. خانم ایبد، 
آقای باباخانی و متولی داور بودند. دو کتاب را به اتفاق برای کتاب سال 
معرفی کردند. مجموعه داستان پلوخورشت مرادی کرمانی به دستشان 
نرس��یده بود. آقا رسول در مدت نیم ساعت برایشان تهیه کرد و رساند. 

دوشنبه ها، باز 
هم دارد برای 

ما دوشنبه 
می شود. همان 
دوشنبه های 

قدیمی 
و دوست  
داشتنی، 

دوشنبه های  
مسجد، 

دوشنبه های 
آن اتاقک 

مستطیلی با 
سقفی کوتاه

این بخش از داوری هنوز ادامه دارد.

87 /12 /14
دوشنبه 87/12/12 هشتمین جشنواره 
انتخاب کتاب س��ال ش��هید غنی پور در 
مس��جد نور برگزار ش��د. مح��ل اگر چه 
مسجد بود، اما باز هم اجازه ندادند صحنه 
را مطابق شیوه جشنواره ها تزئین کنند. 
بچه ها اذیت ش��دند. دکتر پرویز، معاون 
وزیر ارشاد و دکتر بهرام محمدیان، معاون 
وزیر آموزش وپرورش آمده بودند. به نظرم 
مراسم خوبی بود. به نفرات برگزیده نفری 

دو میلیون تومان جایزه داده شد.
چهره برجسته جشنواره، احمد بیگدلی 
بود که با صحبت ه��ای خود بر حاضران 

تأثیر گذاشت.

88/7/14
با محمد ناصری صحبت کردم تا دبیری 
جش��نواره حبی��ب را قبول کن��د، او هم 
بزرگواران��ه پذیرف��ت و ق��رار اس��ت کار 
انتخ��اب هیئ��ت داوران و امور مربوط به 
انتخ��اب کتاب های برت��ر را انجام بدهد. 
خیالم راحت اس��ت که نهمین جشنواره 

حبیب تعطیل نخواهد شد.

 88/7/15
از شنبه ش��روع کردم به نوش��تن ادامه 
اس��ماعیل. االن ک��ه کار را برای خوردن 
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نان و شیر و دیدن 20:30 تعطیل کردم، 
با یک حساب سرانگشتی دیدم بیشتر از 
10 صفحه نوش��ته ام. این خیلی خوب و 
امیدوارکننده است. با همین امید و عالقه 

شنبه آینده هم به کارم ادامه می دهم.

88/7/19
در ادامه داس��تان اسماعیل، رسیده بودم 
به آنجا که مالکریم می خواهد سلطان و 
سونا را به عقد هم در بیاورد. همه این ها 
را از روی پیش نویس چندین سال پیش 
پاکنویس می کنم. به اینجا که رس��یدم، 
دی��دم صفحات نیس��ت. آن هم چندین 
صفحه. نمی دانم در دسته بندی هایی که 
آن س��ال ها می کردم، احتماالً اشتباهی 
آن چند صفحه را جایی گذاشته ام. به هر 
ح��ال از فردا باید بازآفرینی بکنم. از یک 
جهت خوب است. من نیازمند به ادامه و 

گسترش کار هستم.

88/7/25
اس��ماعیل به جایی رسیده است که باید 
فکری برایش کنم. سلطان و سونا از اتاق 
عزیز بیرون آمدند. مالکریم برای امضای 
حضور و غیاب به بخش رفت. اس��ماعیل 
سر چشمه که می خواست آب بخورد، با 
آمدن جمیله خجالت کشید و بلند شد. 

حاال بقیه ماجرا؟

88/8/6
اس��ماعیل پای پیاده، در گرگ و میش غروب دارد می رود شهر، دنبال 
مالکریم. تا به حال آنجا را ندیده. سر راهش به یک کاروانسرای سنگی 
ی��ک اتاقه می خ��ورد. تعجب می کند. همین طور می ترس��د هم. برای 
اینکه اصاًل فکرش را هم نکرده بود که ممکن اس��ت یک کاروانس��رای 
س��نگی جلوی رویش سبز بشود. رفته جلو و ایستاده مقابل دروازه بی 
در کاروانس��را و با بهت و ترس توی آن را که تاریک اس��ت و باد بیابان 
درونش می پیچد و زوزه می کشد، نگاه می کند. چه پیش خواهد آمد. 

1. برود درون اتاق و موقع بیرون آمدن گرگ را در آستانه ببیند. )تأثیر 
گرگ و ترس آن کم می شود. برای اینکه در صحنه های بعدی هم گرگ 

را خواهد دید(. مالکریم با اسبش بیاید و خیال او راحت شود؟
2. بره ای، بزی، االغی چیزی گم شده باشد و آن تو پنهان بماند؟

3. خلیل و یا آدم های ش��رور دیگری بخواهند آنجا پنهان باش��ند و با 
انداختن پارچه س��فید روی سر، بخواهند اسب مالکریم را رم بدهند و 

او را بر زمین بزنند.

88/11/12
اگر ش��رایطم مثل هر ش��ب بود، باید االن اس��ماعیل را می نوشتم، اما 
امش��ب اسماعیل را ننوشتم، بلکه به اسماعیل فکر کردم. آمده و توی 
یک انباری پنهان شده. باید راه نجاتی برایش پیدا کنم. بنابراین نشستم 
و فکر کردم. اسم آدم های مؤثر در این ماجرا را روی کاغذ نوشتم. اوضاع 
را بررس��ی کردم. باید راه خروج مناس��بی برای اسماعیل پیدا کنم که 
احتماالً این راه خروج، پایان داس��تان ه��م خواهد بود. با این وضعیت 
امس��ال جلد دوم اسماعیل هم تمام می ش��ود، می ماند بازخوانی ها و... 
اصالحات که دو - سه ماه اول سال آینده را هم صرف این کار می کنم.

89/2/29
س��طرهای پایانی جلد دوم اسماعیل هستم. این طور که می بینم، این 
رمان حتماً جلد س��ومی هم خواهد داش��ت. در ای��ن جلد به روزهای 

اسماعیل به 
جایی رسیده 

است که 
باید فکری 
برایش کنم. 
سلطان و 

سونا از اتاق 
عزیز بیرون 

آمدند
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درگیری و پیروزی انقالب خواهم پرداخت. ان شاءاهلل.

89/3/3
عجب روزی نوشتن را توی این دفتر شروع کردم. هم سوم خرداد و هم 
دوشنبه... دوشنبه هایی که همیشه دوست داشته ام. جلسات داستانی 
ما به مدت 2 دهه، شب های دوشنبه در مسجد جواداالئمه)ع( تشکیل 
می شد و شب های خاطره انگیزی بود. آن شب ها که هنوز هم که هنوز 
است، طعم آن زیر زبانمان مانده و برای ادبیات داستانی انقالب برکاتی 
داشته که هنوز هم که هنوز است، همه ماهایی که متعلق به آن شب ها 
و آن جلسات نقد و داستان خوانی بودیم، از آن برکات برخوردار هستیم. 
به عضویت در آن حلقه نویسندگان مفتخریم و جامعه ادبی هم به چشم 

احترام و اعزاز به ما نگاه می کند.

89/9/21
دارم س��ومین پاکنویس اس��ماعیل را انجام می دهم. تقریباً هر ش��ب، 
و ش��بی یک صفحه، و حاال صفحه 20 هس��تم. خدا بدهد برکت، اگر 

همین طور کار کنم تا آخر سال به آخرهای راه می رسم.

89/9/22
پیش از نوشتن این سطر، با اسماعیل بودم. صبح بود. داشتیم همراه آن 
گدا، از باللی جا به مشکین ش��هر می رفتیم. یعنی در واقع برمی گشتیم. 
همه جا برف نشسته، آسمان صاف است و آفتاب راحت می تابد. پیرمرد 

عبوس و ساکت است...

90/3/2
خدا را سپاس که جلد دوم اسماعیل خوب نوشته می شود. سابقه نداشته 
که این طور مطابق برنامه پیش بروم. هر روز ساعت 4 از حوزه پیاده راه 
می افتم می آیم کیهان. کمی استراحت می کنم و تا ساعت 9:30 دقیقه 
مشغولم. به لطف خدا چند ماه دیگر جلد دوم تمام می شود. امروز جلد 

به عضویت 
در آن حلقه 
نویسندگان 
مفتخریم و 
جامعه ادبی 
هم به چشم 

احترام و اعزاز 
به ما نگاه 

می کند

اول برای چاپ چهارم رفت.

90/12/9
اسماعیل تمام شده است. دارم بازخوانی 
می کن��م. این طرف س��ال آم��اده چاپ 

می شود ان شاءاهلل.

91/7/3
کار شبانه ام باز هم شروع شده. از این که 
برنامه دلخواهم پیش م��ی رود، راضی ام. 
نزدی��ک به نود صفحه از گرگ س��الی را 
تصحیح کردم. فکر می کنم این چهارمین 
خوانش من است. به گمانم بعد از چاپ، 
غلط نداش��ته باشد. این بار آخر است که 
می خوانم. خیلی دق��ت می کنم. به امید 
خدا اگر همین جور کار کنم، خیلی طول 
نمی کشد که تمامش می کنم و می فرستم 

برای چاپ.

91/7/5
امش��ب هم آمدم کیهان و گرگ س��الی 
خوان��دم و اصالح ک��ردم. از صد صفحه 
گذش��ت. می برم خانه. ش��اید پنج شنبه 
توانستم بخوانم، شاید هم جمعه و اگر آن 

دو روز نشد، شنبه تو حوزه بخوانم.  
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جعفر ابراهیمی )شاهد(

مرا با قصه ای گم شده 
غافلگیر کرد

زمان چه زود می گذرد!
دو س��ه هفته پیش، از دفتر کیهان بچه ها با من تماس گرفتند و خبر 
دادند که امسال جشن پنجاه وپنجمین سالگرد تولد کیهان بچه ها برگزار 
می شود. از من خواس��تند که مطلبی در این باره بنویسم. من با آنکه 
دلم می خواس��ت یادداش��ت کوتاهی در این باره بنویسم، اما آن روزها 
بیمار ش��دم و نتوانستم چیزی بنویسم.اما از شنیدن این موضوع، دلم 
بدجوری گرفت. با خودم گفت: »امس��ال نخستین سالی است که این 

جشن، بدون حضور فردی برگزار می شود.«
امیرحسین فردی از سال 1362، یا شاید 1361 - درست یادم نیست 
- سردبیر مجلة هفتگی کیهان بچه ها بود و بعدها هم مدیر مسئولی این 
نشریه را به عهده داشت. نخستین دیدارم با زنده یاد امیرحسین فردی 
را خ��وب به خاطر دارم. گویی همین چن��د روز پیش بود، درحالی که 
س��ه دهه از آن دیدار نخستین گذشته است. به راستی زمان چه زود 
می گذرد و جوان ها چه زود پیر می شوند، همان گونه که ما پیر شدیم.
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حقیقت این است که من پیش از آنکه فردی، سردبیری کیهان بچه ها 
را بر عهده بگیرد، با این نش��ریه همکاری داش��تم؛ یعنی از اوایل سال 
1359 که گردانندگان نش��ریه، آقایان وحی��د نیکخواه آزاد و داریوش 
نوروزی بودند. در آن زمان، بعد از من، خانم قاسم نیا و بعد آقای ملکی 
و خانم وظیفه شناس به همکاران کیهان بچه ها پیوستند. در سال 1361 
ی��ا 1362 بود که آقای فردی به کیهان بچه ه��ا آمد و همکاری من با 
کیهان بچه ها برای چند ماهی قطع شد. چرا؟ دالیلی دارد که مربوط به 
آن زمان اس��ت و اینجا جای گفتن آن نیست؛ ولی دلیل خود من این 
بود که آقای فردی را نمی ش��ناختم. او از حوزة هنری آمده بود و من 

در آن زمان، ارتباط چندانی با بچه های حوزه نداشتم و کانونی بودم.
روزی از روزها، یکی از دوس��تان )مرحوم علیرضا آقاباالیی(که پس از 
آمدن آقای فردی با این نشریه همکاری می کرد و با من بچه محل هم 
بود، به من گفت: »آقای فردی به شما سالم مخصوص رساند و گفت 
که خیلی دلش می خواهد که شما به همکاری خودتان با کیهان بچه ها 

ادامه بدهید!«
م��ن اولش کمی ناز کردم، وقتی آن دوس��تم اصرار کرد، پذیرفتم که 
به دیدار امیرحس��ین فردی بروم. دوستم گفت: »این آقای فردی، یک 
انس��ان به تمام معناس��ت. یک پارچه آقاست! تا او را از نزدیک نبینی، 

حرفم را باور نمی کنی.«
با هم رفتیم به دفتر کیهان بچه ها، یک اتاقک کوچک در کیهان بچه ها 
بود که معموالً محل استقرار سردبیر مجله بود. رفتیم داخل آن اتاقک 
و دوستم، ما را به هم معرفی کرد. فردی، چهره ای بسیار آرام و مهربان 
داشت و لبخند، لحظه ای از لب هایش دور نمی شد. او آن روز مرا حسابی 
تحویل گرفت. به قول معروف، س��نگ تمام گذاشت. در همان برخورد 
اول، طوری با من حرف می زد و رفتار می کرد که گویی سال هاست ما با 
هم دوست بوده ایم. هر دو می دانستیم که ما با هم همشهری هستیم و 
هر دو اهل اردبیلیم. این همشهری بودن شاید در محکم تر شدن رشتة 

دوستی  ما در همان برخورد اول و برخوردهای بعدی بی تأثیر نبود.
فردی در همان مالقات اول از من خواست که مسئولیت صفحة شعر 

من اولش 
کمی ناز 

کردم، وقتی 
آن دوستم 
اصرار کرد، 
پذیرفتم 

که به دیدار 
امیرحسین 
فردی بروم

مجله را به عهده بگیرم. خانم قاس��م نیا، 
ب��ا رفتن وحید نیکخ��واه آزاد و داریوش 
ن��وروزی از کیهان بچه ه��ا نرفت��ه بود و 
مانده بود. پیش از برگش��ت دوبارة من، 
به دس��ت او بود، ولی چون او س��ردبیری 
شاپرک )ضمیمة کیهان بچه ها( را به عهده 
داش��ت، با طیب خاطر صفحة شعر را به 
من سپرد که من هم پس از مدتی آن را 
به آقای مزینانی  - که چند سال بعد وارد 

کیهان بچه ها شد - سپردم.

این مال شماست
در همان برخورد اول، آقای فردی گفت: 
»یک چیزی برایت پیدا کرده ام که خیلی 

جالب است و حتماً غافلگیرت می کند.«
باتعجب پرسیدم: »منظورت چیست؟«

در کش��وی می��زش را باز ک��رد و پاکت 
بزرگی از آن بیرون آورد و به دس��ت من 
داد و گف��ت: »بگیر، این مال شماس��ت. 
چند روز پیش داشتیم، بایگانی مجله را 
جمع و ج��ور می کردیم که این پاکت را 
پیدا کردیم و فهمیدیم که مال شماست!«

پاکت را گرفتم و ب��ازش کردم. از دیدن 
چی��زی که در داخل پاکت بود، دهانم از 
تعجب باز ماند. به راستی غافلگیر شدم. 
من در سال 1347 یا شاید 1348 - که 
هفده - هجده س��اله ب��ودم و دانش آموز 
سال های آخر دبیرس��تان؛ نامه ای برای 
مرحوم عباس یمینی شریف - نخستین 
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سردبیر کیهان بچه ها - نوشته بودم و در 
نامه ام قید کرده بودم که من برای بچه ها 

شعر می گویم و قصه می نویسم.
در آن زم��ان در مجل��ة کیهان بچه ه��ا 
به هیچ وجه آثار تألیفی چاپ نمی شد. غالباً 
آثار ترجمه، آن هم ترجمه های خاصی که 
به شدت رنگ و بوی غرب زدگی و بازاری 
داش��ت. شعر هم که اصالً  چاپ نمی شد. 
من معتقد ب��ودم و آرزو داش��تم که در 
کیهان بچه ه��ا باید یک تحول اساس��ی 

انجام بگیرد.
یکی - دو بار به دفتر کیهان بچه ها آمدم و 
رفتم و یک بار هم تلفنی با یمینی شریف 
صحبت کردم. دو داس��تان و چهارپنج تا 
ش��عر کودک تحویل آقای جعفر بدیعی 
دادم که مدیری��ت داخلی مجله یا مدیر 

مسئول مجله بودند.
و ایشان هم کارها را به دست یمینی شریف 
رساندند. و همه چیز در همان زمان تمام 
شد. چون یمینی شریف در صحبت تلفنی 
به من گفت که اگ��ر می توانی قصه های 
خارج��ی ترجمه کنی، چ��اپ می کنیم. 
من بزرگتر ش��دم و به جوانی رس��یدم و 

کیهان بچه ها را به کلی فراموش کردم.
پاکتی که آقای فردی به دستم داده بود، 
همان مطالبی بود که در سال 47 - 48 
به دفتر کیهان بچه ها سپرده بودم، جالب 
این بود که نوشته ها ویرایش شده و حتی 
تعیین حروف هم شده بودند و آماده برای 

آرزو داشتم 
که در 

کیهان بچه ها 
باید یک 
تحول 

اساسی 
انجام بگیرد
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حروف چینی، اما هرگز نفهمیدم که آن آثار چاپ شده بودند یا نه؟!
آق��ای فردی آن مطالب را از میان آثار بایگانی ش��ده پیدا کرده بود و 
نگهداش��ته بود برای من. دیدن آثاری که حدود پانزده سال پیش در 

نوجوانی نوشته بودم، واقعاً برای من غافلگیر کننده بود.
همین اواخر براساس یکی از همان قصه ها رمانی نوشته ام که به تازگی 

تمام کرده ام و من آن را مدیون مرحوم فردی هستم.
آن تغییر و تحول اساس��ی که من برای کیهان بچه ها می خواستم و در 
دوران عباس یمینی شریف هیچ وقت اتفاق نیفتاد، طلیعه اش در دوران 
آق��ای نیکخواه و آقای نوروزی تقریباً اتفاق افتاد. به خصوص در بخش 
ش��عر، اما همچنان که در قصه نویسی فقیر بودیم. ولی این تغییرات در 
آن زمان، راه را برای س��ردبیر بعدی، یعنی آقای فردی باز کرد. بعد از 
سال 1362، کیهان بچه ها تبدیل شد به یک مجلة زنده و پویا و جاندار. 
و دفتر مجله که پیش از انقالب پای هیچ ش��اعر و نویس��نده ای به آن 
جا باز نشده بود، شد پاتوق شاعران، نویسندگان و تصویرگران ادبیات 

کودک و نوجوان.

دنیای تازه
مرحوم فردی دنیایی تازه به روی کیهان بچه ها گشود. هفته ای دو سه 
ش��ورا در دفتر مجله برگزار می شد که آن ش��وراها، افراد زیادی را در 
ادبیات کودک و نوجوانان تربیت کرد و تحویل جامعه داد. شورای شعر 
کیهان بچه ها و شاپرک، شورای قصة شاپرک، شورای قصة کیهان بچه ها 

و شورای تصویرگران.
هر س��الی که می گذشت، بر تعداد شاعران، نویسندگان و تصویرگران 
افزوده می شد. هیچ محدودیتی برای ورود افراد به کیهان بچه ها وجود 
نداش��ت. هر کسی با هر فکر و اندیش��ه ای می توانست با کیهان بچه ها 
هم��کاری کند. در آن زمان تاحدود اواس��ط دهة هفتاد، کیهان بچه ها 
تبدیل ش��ده بود به یک دانشکدة ادبیات کودک و نوجوان. همه استاد 

هم بودند و شاگرد هم. می آموختند و یاد می دادند.
کاری که امیرحس��ین ف��ردی در آن دوران کرد، کار بس��یار بزرگ و 

ارزنده ای ب��ود، این کار به ادبیات کودک 
و نوجوان کشورمان جان بخشید. هویت 
داد. هر شمارة کیهان بچه ها در آن روزگار 
یک اتف��اق مه��م و یک روی��داد بزرگ 
به شمار می رفت. سه شنبه ها، ما به همراه 
خوانن��دگان کیهان بچه ها ب��ا بی صبری 

منتظر بیرون آمدن مجله بودیم.
ش��مارگان مجله در آن زم��ان به صورت 
نجوم��ی ب��اال می رف��ت و با ش��مارگان 
مجله ه��ای ام��روزی غیرقابل مقایس��ه 
نبود. با توجه به اینکه جمعیت کودک و 
نوجوان کشورمان در آن زمان نسبت به 

حاال بسیار کمتر بود.

شهریار شعر کودك
مرحوم امیرحس��ین فردی، یک خصلت 
خیل��ی خوب داش��ت و آن ای��ن بود که 
روحی��ه و پش��تکار خوبی داش��ت و به 
دیگران نیز روحیه می بخش��ید. مش��وق 
بسیار خوبی بود. می دانست چه کسانی 
را باید تش��ویق کند تا نتیجة مطلوب را 
بگیرد اگر تشویق های او نبود، شاید من 
وارد دنیای داستان و رمان نمی شدم. در 
آن زم��ان دو رمان نوش��تم که به صورت 
مسلس��ل در کیهان بچه ها چاپ ش��د و 
بعدها به صورت کتاب منتشر شد و یکی 
از آن ها کتاب س��ال شد و دیگری دیپلم 

افتخار گرفت.
فردی عاش��ق مطالع��ه بود و م��ا را هم 

مرحوم 
فردی دنیایی 
تازه به روی 
کیهان بچه ها 

گشود. 
هفته ای دو سه 
شورا در دفتر 
مجله برگزار 

می شد که آن 
شوراها، افراد 
زیادی را در 

ادبیات کودك 
و نوجوانان 
تربیت کرد
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تش��ویق به مطالعه می کرد. در آن زمان 
افکار خیلی بازی داشت و به خصوص در 
انتخ��اب رمان برای مطالعه، س��عة صدر 
عجیبی داش��ت. می گفت ما نویسندگان 
بای��د آث��ار مه��م جه��ان را بخوانیم. و 

می خواندیم.
فردی بعدها با من آن قدر صمیمی شده 
بود که دیگر به من جعفرجان یا ابراهیمی 
نمی گفت، بلکه به لهجة ترک ها مرا جفر 
صدا می ک��رد. بارها به من می گفت: »تو 
شهریار ش��عر کودک ایران خواهی شد. 
و حتی نمی گفت خواهی ش��د، می گفت 

هستی.«
فردی به یک معنا یک انسان واال و ایثارگر 
بود. چرا؟ زیرا که او در تمام آن س��ال ها 
که می توانست مثل ما بنشیند و بنویسد، 
به کار اجرایی پرداخت و کم نوش��ت. او 
زمینة مس��اعدی فراه��م آورد برای کار 
دیگران. و خیلی کم نوشت. هر چند که 
با آن همه کار زیاد، من تعجب می کردم 
که چگونه فرصت می یابد و می نویس��د. 
گاهی تا هفت شب و هشت شب در دفتر 
کیهان بچه ه��ا می ماند. گاهی حتی تا ده 
ش��ب هم می ماند و این برای من عجیب 

بود. خدا رحمت کند او را!
در س��ال های اخیر، به خص��وص بعد از 
شروع دهة هشتاد، همکاری من رفته رفته 
با کیهان بچه ها کم تر و کم تر شد تا اینکه 
به کلی قطع ش��د؛ اما  ارتباطم با فردی 

هیچ وقت قطع نش��د. او را در جاهای گوناگون و در بعضی جلس��ه ها 
می دیدم. ذره ای از میزان دوس��تی ما کم نشده بود. او ایثارگرانه همة 
بدگویی هایی را که در پش��ت سرش گفته می شد، تحمل می کرد و به 

کار ادامه می داد.

خاطرات نوجوانی
او وقت��ی بعض��ی از خاطرات عجیب مرا در نوجوان��ی )که در تهران و 
در محله ای بدنام( گذش��ته اس��ت؛ می شنید، گریه می کرد  و افسوس 
می خ��ورد و می گفت: »جفر این ها را بنویس. بگذار ثبت ش��ود. حیف 
است. باید این ها را بنویسی. وظیفه داری که این وقایع را برای آیندگان 

ثبت کنی.«
من می گفتم آخر نمی شود این موضوعات را برای نوجوانان مطرح کرد. 
می گفت: »خوب، برای بزرگس��االن بنویس. اگر می ترسی مجوز چاپ 
ندهند، بنویس و نگهدار، چاپ نکن. باالخره روزی می رس��د که ارزش 

آن ها معلوم می شود.«
همیشه مرا به ورزش کردن و پیوستن به تیم فوتبالی تشویق می کرد 
که با دوستان نویسنده تشکیل داده بود. من ولی هیچ وقت دنبال فوتبال 
نرفتم. با ورزش که او می کرد و با س��المتی جسمی که او داشت، من 
تصور مرگ هر کسی را می کردم، جز مرگ فردی را. مرگش نابهنگام 
ب��ود و خبر مرگش مرا در بهت فرو برد. هنوز هم مرگش را باور ندارم. 
براستی هم او نمرده است او زنده است. در آثارش و در قلب دوستانش.

مرگ مادر
حدود یک ماه یا چهل روز - یا شاید بیشتر - پس از مرگ مادرش به 
خانه مان زنگ زد. در 64 سالگی عین بچه هایی شده بود که مادرشان 
را انگار در کودکی از دست داده اند. خیلی به مادرش وابسته بود. گفت: 
»جعفر، مرگ مادرم خیلی مرا شکسته کرد. من در تمام عمرم با مادرم 

زندگی کرده بودم و دوری از او برایم خیلی سخت بود.«
بعد، گفت: »جعفر، زنگ زدم که به تو بگویم که دیگر رهایت نمی کنم، 

خبر مرگش 
مرا در بهت 

فرو برد. 
هنوز هم 
مرگش را 
باور ندارم. 
براستی هم 

او نمرده 
است او 

زنده است. 
در آثارش 
و در قلب 
دوستانش
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نمی گ��ذارم عاطل و باطل توی خانه بنش��ینی و کار نکنی، مجبورت 
می کنم به نوشتن و پیگیری هم می کنم.«

و بع��د گفت: »برای ده - پان��زده روز بعد قراری می گ��ذارم بیا حوزه 
ببینمت.«

شاید هنوز یک هفته هم نگذشته بود از آن روزی که به من تلفن زده 
بود که آن اتفاق افتاد و من در بهت و ناباوری خبر مرگ او را شنیدم. 
هنوز هم مرگ او را باور نمی کنم. من مرگ هر کس��ی را می توانس��تم 
تصور کنم، جز فردی. ولی خواس��ت خدا بود که برود و رفت. احساس 
دلتنگ��ی می کرد. دلش گرفته ب��ود. تاب ماندن در این جهان را گویی 
نداش��ت. بعد از مرگ مادرش شاید این گونه ش��ده بود و یا شاید من 

این طور برداشت می کردم.
دیگ��ر ندیدمش. یعن��ی آخرین باری که دی��دم، در ختم مادرش بود. 
او را مثل برادر بزرگم می دانس��تم. ش��باهت عجیبی به پدرم داش��ت. 
به جوانی های پدرم. به خصوص وقتی می خندید. بیش��تر شبیه پدرم 
می شد. و شاید از این نظر او را مثل برادر بزرگتر خودم می دانستم. برای 
آنکه یاد او با خوشی در ذهنمان بماند، خاطرة جشنواره حبیب غنی پور 

سه - چهار سال پیش را برایتان تعریف می کنم. 

اگر طبیب بودی
فردی اصرار کرد که در برنامة اهدایی جوایز جش��نواره ش��رکت کنم، 
مراسم در همان مسجد معروف محلشان  برگزار می شد. رفتم. قاسم نیا 
هم آمده بود و او یکی از برندگان جشنواره بود. من کفشم را درآوردم و 
رفتم توی مسجد، در پایان مراسم وقتی رفتم سراغ کفش هایم، دیدم، 
جا تر اس��ت و بچه  نیست. کفش هایم را دزدیده بودند. شب بود و هوا 
س��رد. گفتم چه کنم چه نکنم، خبر به فردی رس��ید، آمد گفت: »بیا 

برویم کفش های مرا بپوش.«
گفتم: »خودت چه کار می کنی؟«

گفت: »مهم نیست. من یک کاریش می کنم. خانة ما نزدیک است!«
رفت کفش هایش را بیاورد. خالصه، کاشف به عمل آمد که کفش های او 

دیگر 
ندیدمش. 

یعنی آخرین 
باری که 
دیدم، در 

ختم مادرش 
بود. او را مثل 
برادر بزرگم 
می دانستم

را هم بعله... آری در بین آن همه کفش، 
کفش های من و کفش های او را دزدیده 
بودند. گفت: »جعفر، چقدر بدشانسی تو! 

کفش های مرا هم برده اند.«
م��ن پابرهنه در آن محل��ه راه افتادم که 
یک کفش فروش��ی پیدا کنم و کفش��ی 
بخرم. وضعیت ام خنده دار بود. باران آمده 
ب��ود، زمین خیس ب��ود. و من پابرهنه با 
کت و ش��لوار ش��یک و کیف به دست در 
پیاده رو می رفتم و همه نگاهم می کردند. 

البته با نگاهی عاقل اندر سفیه!
کفش��ی پیدا کردم و خریدم و پوش��یدم 
و برگشتم به مس��جد و به فردی گفتم: 
»من اولین بار بود که در مراسم جشنواره 
حبیب ش��رکت کردم. آن وقت کفشم را 

بردند. حاال هی اصرار کن که بیا بیا...«
گف��ت: »تقصی��ر خ��ودت اس��ت، چرا 
کفش های��ت را ت��وی کیس��ة نایلون��ی 
نگذاش��تی و با خودت به داخل مس��جد 

نبردی؟«
گفتم:  »کل اگر طبیب بودی، س��ر خود 
دوا نمودی، خودت هم که همدرد منی. 
من حاال کفش��ی خریدم، ول��ی تو باید 
منتظر بمانی تا برایت دمپایی بیاورند.« 

کمی خندید و از هم جدا شدیم.
خدا روح این برادر عزیز و بزرگوارم را شاد 

فرماید.
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حبیب احمدزاده

برزگر ذهن ما
همیشه بزرگ ترین و اثرگذارترین افراد فرهنگی در جامعه ایرانی کسانی 
بوده اند که همچون کشاورزی کوشا در سکوت و گمنامی زمین سخت 
و پرخاش��گر نادانی و ذهن های بس��ته ما مردمان را شخم زده و در آن 

دانه های آگاهی و خرد و ایمان کاشته اند.
مس��جد جواداالئمه)ع( و جش��نوارة کتاب شهید حبیب غنی پورش با 
قدمت چند دهه، نش��انی بزرگ و ماندگار از امیرحسین فردی، برزگر 

و زارع ذهن های ماست.
امیر ما رفت. رفتن ظاهری مردی که بتواند با تمام س��ختی ها و تغییر 
ذائقه ها، مسجدش را همچنان سنگر ادبیات نگه  دارد، همین جشنوارة 

کتاب مسجد برای دنیا و آخرتش بس.
خدایش بیامرزد که بی ش��ک او با آثار ادب��ی و ادب بی بدیل رفتاریش 
آمرزیده پروردگارش هست، پس امیر بزرگ دست ما بی ادبان ادیب نما 

را هم بگیر و در طریق خدایت محکم نگهدار!
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محمود پوروهاب

هوای پیاده روهای 
ادبیات را داشت

معموالً ما ایرانیان عادت مان این است که ارزش کار یک شاعر، نویسنده 
یا به طور کلی یک هنرمند را با آثار مکتوب و مجس��م آن می سنجیم. 
درحالی که در طول تاریخ انس��ان هایی بوده اند که عالوه بر نوشتن آثار 
گرانقدر یا حتی بدون هیچ اثر مکتوبی تنها از روی عشق و عالقه مندی، 
خدماتی ارزنده به فرهنگ و هنر یک ملت کرده اند و با مساعدت خود و 
یا موقعیت و جایگاه واالیی که داشته اند با فراهم آوردن امکانات مادی 
و معنوی نقش به سزایی در ترقی و پیشرفت دیگران داشته اند. متأسفانه 
همیشه این نوع کارهای جنبی و خدمات خیرخواهانه و انسان دوستانه 
یا پنهان مانده یا آن گونه که شایسته است بازگو نشده. از همین جاست 
که همیش��ه ادبیات ش��فاهی ما در حول محور شخصیت های اثرگذار 

همیشه نقص داشته و یک طرف قضیه همیشه می لنگد.
مرحوم اس��تاد امیرحسین فردی از معدود هنرمندان متعهد، دلسوز و 
فروتنی بود که هر دو خصوصیت را داش��ت. یعنی هم یک نویس��نده 
اثرگذار و خالق بود و آثار گرانسنگی خاصه در ادبیات کودک و نوجوان 



48

داش��ت، هم یار و یاور دیگ��ر هنرمندان 
به خصوص کس��انی که ت��ازه در پیاده رو 
ادبیات قدم می زدند، بود. ایش��ان اگر در 
کسی اس��تعدادی و هنری می دید سعی 
می کرد بی هیچ چشم داشت و مزد و منتی 
به او کمک کند. تقریباً همة  کسانی که او 
را می شناختند و با او حشر و نشر داشتند 
بر ای��ن قول متفقند. بن��ده نیز از جمله 
کسانی بودم که در اوایل کار مورد تفقد و 
کمک استاد فردی قرار گرفتم. این ماجرا 
برمی گردد به سال های 65 -64. آن موقع 
قرار بود تازه مجله ی »س��الم بچه ها« در 
قم متولد شود. چند نفری که در محتوای 
آن دخی��ل بودیم چیز زی��ادی از ادبیات 
کودک و نوجوان نمی دانستیم. به همین 
جهت افرادی زبده و استاد در این زمینه 
را دعوت می کردیم و جلس��ات گوناگونی 
داش��تیم. آقای فردی هم در یکی از این 
جلس��ات حضور پیدا کردن��د. این اولین 
آش��نایی من با ایشان بود. بعد از گذشت 
یک ماه از دیدار با استاد فردی، بنده رسماً 
به عنوان مسئول شعر مجله انتخاب شدم. 
این مس��ئولیت برای من ت��ازه کار خیلی 
س��نگین بود. دنبال راهی می گش��تم تا 
ضعف های خود را جبران کنم. از جلسات 
شعری که در مؤسس��ة کیهان هر هفته 
تشکیل می ش��د باخبر بودم. تنها محل 
جلوس چند نفر شاعر با سابقه و حرفه ای 
بود. حضور در آن خیلی مش��کل بود. هر 

کسی را در آن راه نمی دادند.
تصمیم گرفتم با اس��تاد فردی تماس بگیرم و از او کمک بخواهم. ولی 
تردید داش��تم که در یک جلس��ه ای که با او داش��تیم حتی مرا به یاد 
بیاورد، ولی راهی جز این نداش��تم به هر حال با ایش��ان تماس تلفنی 
گرفتم. جالب این که ایشان چنان با من گرم و صمیمی برخورد کردند 
که گویی سال ها مرا می شناخت. مشکلم را با او در میان گذاشتم. ایشان 
گفتند: در این خصوص باید با مس��ئول جلسه صحبت کنم، امیدوارم 
موافقت کند و در هر صورت با شما تماس می گیرم. اگر چه حرف های 
آق��ای فردی بوی امیدواری می داد اما من هم چنان ناامید بودم با خود 
فکر می کردم این مس��ئله حتماً هفته ها به طول خواهد کش��ید. شاید 
اصاًل به فراموشی سپرده شود. اما انتظار من بیش از یکی دو روز طول 
نکشید. خود استاد فردی با من تماس گرفتند و گفتند من با مسئول 
جلسه صحبت کردم شما می توانید در این جلسات شرکت کنید. این 
بود که با واسطه و کمک استاد، حدود دو سال هر هفته شنبه در این 
جلس��ات حضور پیدا می کردم. وقتی بعد از 6 - 7 ماه اولین شعرم در 
این جلس��ات تصویب شد و قرار شد در کیهان بچه ها چاپ شود، نگاه 
و لبخن��د رضایتمند آقای فردی را نمی توان��م فراموش کنم. از این که 
توانسته بودم موفقیتی به دست بیاورم خیلی خوشحال بودند. و این برای 

من از هر چیزی جالب  تر بود.
ش��اید بعضی بگویند این کمک آقای ف��ردی آن قدر هم مهم و بزرگ 
به حس��اب نمی آید، ولی بای��د بدانیم بعضی از همی��ن راهنمایی ها و 
کمک ه��ا هر چند هم به نظر کوچک برس��ند، گاهی بازتابی عظیم و 
نتایج درخشانی به همراه دارند. از این بابت من همیشه فکر می کنم اگر 
مساعدت و کمک آن روز آقای فردی نبود، شاید هرگز بنده به همین 

پیشرفت اندکی که دارم، به آن نمی رسیدم. 
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راضیه تجار

مردی که 
گرده افشانی می کرد

طاهره صفارزاده، آن بانوی ش��عر و شعور درگذشته بود. غمگین بودم. 
سخت غمگین بودم. احساس می کردم بغضی در گلویم مانده که باید 
بیان��ش کنم. تلفن زنگ زد. آقای فردی بود. از من خواس��ت برای آن 
زنده یاد یادداشتی بنویسم تا در صفحه ادب و هنر کیهان که مسئولیتش 
را داشت چاپ کند. از اینکه پیشنهاد ایشان باعث شد واژگان را به بند 
کشم و خطی یادگار بر این »خانه بر آب« بجا بگذارم خوشحال شدم. 
چرا که ما همیشه در مسیر غفلت هاییم. امروز هم فرصتی است تا قلم را 
بر سینه کاغذ بگذارم به یاد زنده یاد امیرحسین فردی. اما حس می کنم 
کاغذ می س��وزد و ش��عله ای که به ظاهر دیده نمی شود بر آن خطی از 

خاکستر می گذارد.
خاطرم نیس��ت که اولین بار که ایش��ان را دیدم کی بود؟ اما دورترین 
تصویری که از زنده یاد در ذهنم دارم با آخرین تصویر تفاوتی ندارد. جز 
آنکه خطوط چهره عمیق تر شده بود و دردی رسوب کرده در آن بیشتر. 

دردی جسمانی.
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خاطرم نیست 
که اولین بار 
که ایشان را 

دیدم کی بود؟ 
اما دورترین 
تصویری که 
از زنده یاد در 
ذهنم دارم با 

آخرین تصویر 
تفاوتی ندارد

من عزیزترین عزی��زم را با همین درد از 
دس��ت داده ام. می دانم چاقوی جراحی با 
س��ینه ای که با خود دنیای��ی حرف دارد 
چ��ه می کند. می دانم مردی که قلبش را 
از س��ینه درآورند و دوباره بر جا بگذارند 
چگونه به روزها نگاه می کند. می دانم که 
دیگر نمی تواند با اطمینان کامل شب ها 
بخواب��د و روزها از جا برخی��زد. در نگاه 
چنین کس��ی چهار فصل پاییز است هر 

چند در جست وجوی بهار باشد.
زنده ی��اد فردی در تالش بود تا برگ های 

تقویم را ورق بزند و به فصل بهار برسد.
برای مردی که در زمین فوتبال می دویده 
و دوستانش را به ورزش و تالش تشویق 
می کرده است پاییز است نفس کم آوردن.
برای مردی که با دوستان و شاگردانش به 
کوه می رفته و آن ها را به نوشیدن هوای 
پاک تش��ویق می کرده است پاییز است 

توان صعود نداشتن.
ب��رای مردی که اهل عمل بوده و گرفتن 
مسئولیت در راس��تای اهداف و آرمانش 
ام��ری عادی، پاییز اس��ت ت��وان تحرک 

نداشتن.
از دید دوستان و آشنایان شاید امیرحسین 
فردی س��ابق بود اما هر ب��ار که به دفتر 
آفرینش های ادب��ی می رفتم و در اتاق او 
را تمام باز می دیم احساس می کردم نیاز 
به احوالپرسی دارد. او مردی بود که یکبار 
قلبش را از س��ینه بیرون کشیده و تیمار 

کرده بودند. این قلب قرار بود قرار یابد اما تجربه تلخ و سنگینی به من 
می گفت:

باور مدار که
در همان مدار

بچرخد
بسیار سیب که قبل از رسیدن

افتاده است.
روزی که به عنوان رئیس آفرینش های ادبی انتخاب ش��د و به دیدنش 
رفتم یک جلد کالم اهلل مجید هدیه بردم. انگار کسی گفته بود باید آقای 
امیرحس��ین فردی در پناه قرآن باش��د. در آخرین دیدار مثل چراغی 
که شعله  بکشد، گفت: »از ش��ما نقطه روشنی در ذهن دارم. فراموش 

نمی کنم.«
می دانس��تم از چ��ه می گوید. در روزهای دغدغ��ه و اضطراب برگزاری 
جش��نواره داستان انقالب در سال گذشته وقتی بودجه ای نبود تا پول 
داوران را بپردازند و او دست کمک به سویمان دراز کرده بود، با وجودی 
که بعضی از دوس��تان تلخ ش��دند، گفته بودم هستیم و حاال او تشکر 
می ک��رد. بعد یکب��اره گفت: »حوزه خانه  ماس��ت. اگر به ما حقوق هم 

ندهند می آییم و باز همین جا می نشینیم.«
او متعهد بود. انقالب را دوست داشت. در جریان فتنه سبز با نوشتن دو 
مقاله در کیهان  روح��ش را عریان کرد و ادای دین. او تا آخرین روزها 
لبخند به لب داشت و می خواست تقویم عمر را ورق زند و از فصل پاییز 
عبور کند اما از درون قلب شیش��ه ای اش ترک خورده بود. افسوس که 
هر چند بعد از سه دهه بعد از انقالب حضور او کم حضوری نبود. او جدا 
از همه ابعاد شخصیتی اش یک معلم بود و یک معلم کسی است که ذاتاً 

گرده افشانی دارد، هر چند که به فصل پاییز گرفتار آمده باشد.  
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محمدحسین جعفریان

خاموشی یک صدا
ترس��یده و تلخ و ناباورانه، چند ب��ار گفتم؛ جدی؟! چطور این اتفاق 
افتاد؟ آخ��ه اونکه حالش خوب بود؟ و... مثل همیش��ه خبر قطعی 
بود، پر از درد وداع! پر از حس��رت و تأس��ف!... »امیرحسین فردی« 
نویسنده پرآوازه  انقالب، عصر پنج شنبه گذشته، در پی سکته قلبی، 
در راه رسیدن به بیمارس��تان لقمان، در آمبوالنس دارفانی را وداع 

گفت.
دق��ت کرده اید؟ یک جورهایی همه ما داریم عادت می کنیم. عادت 
می کنیم به از دس��ت دادن و بزرگداش��ت باش��کوه گرفتن و روز و 

هفته ای بعد، فراموش کردن.
چند ماه قبل فردی در س��وگ مادرش نشست. معلوم بود سنگینی 
این غم کمرش را خم کرده اس��ت. فردی از سال ها دور پا در رکاب 
ادبی��ات انقالب گذاش��ت. کیهان بچه ها در عمده س��ال های پس از 
انقالب حاصل زحمات بی دریغ او بود. از آن ها بود که به تربیت نسل 

تازه باور داشت. عمرش را هم بر سر این باور گذاشت.
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از هر آنچه میز و مس��ئولیت بود، گریخت اما پنجره ای سرس��بز را 
سال های سال روی کودکان و نوجوانان این سرزمین باز نگه داشت. 
فردی از آن ها بود که قلمش از مس��جد و ب��رکات آن بالید. از اوان 
انقالب و جنگ، مس��جد محله شان در تهران، به نوعی پاتوق او بود. 
به راس��تی فردی از شمار نسلی بود که نوشته هایش آبروی آثار این 

قبیل بر و بچه ها بود. 
آثارش چون خودش بی غل و غش و دلنشینند. رمان »اسماعیل« او 
در ش��مار بهترین آثار داستانی پس از انقالب است که توسط »پال 
استراکمن« اس��تاد سرش��ناس ادبیات تطبیقی در آمریکا، به زبان 
انگلیسی برگردانده شد. این اواخر یکی، دو سالی بود که مسئولیت 
دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری را پذیرفت و بیشتر می دیدمش. 

مثل همیشه کم حرف و خندان بود.
از آن ها بود که ادعایی نداش��ت و در سکوت کار خودش را می کرد. 
خاطرم هس��ت آخر دیدارمان را، چند روز پیش درحوزه هنری که 
عید را تبریک گفت و س��ال جدید را. مطلبی درباره مسلمانان برمه 
و س��کوت خانم »سوچی« - برنده جایزه صلح نوبل در این کشور - 
نوش��ته بودم، با عنوان »خانم سوچی! چرا الل شده ای؟«؛ بیشتر از 
لیاقت من از آن نوشته تعریف و تمجید کرد و تأکید بر اینکه بچه ها 

در این مواقع باید به میدان بیایند... 
باری در کمال ناباوری، امیرحسین فردی هم رفت و ادبیات انقالب 
س��رمایه بزرگ دیگری را از دس��ت داد. بچه هایی که می س��وزند از 
سیاست های فرهنگی ناسالم و با امید رونق شعائر و باورهای آغازین 
خویش هنوز نفس می کش��ند و امید دارند. اما داغ بر دل، یکی یکی 

به آغوش خاک پناه می برند.
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فرهاد حسن زاده

این دوربین چقدر 
عکس خاطره انگیز دارد!

حاال از آن زمان خیلی گذش��ته. منظورم از خیلی به اندازة قد کشیدن 
یک نوجوان است از کودکی تا همین حاال که زل زده به این صفحه و 
دارد می خواندش. باید بزرگ تر از این باشی که بفهمی خاطره داشتن با 
یک آدم یعنی چی و دور شدن از او باز هم یعنی چی و بفهمی از دست 
دادن��ش هم چه طعم تلخی دارد. ت��و هم این را قبول داری که قبل از 
این که آدم ها دوربین عکاسی را اختراع کنند خدا توی ذهن  هر آدمی 
یکی کاش��ته؟ دوربین به همراه آلبوم، بدی اش این است که عکس ها 
آنقدر زیادند که تو خودت را میانشان گم می بینی. من کجایم؟ زیر انبار 
و تل انباری  از عکس های دور و نزدیک. غریب و آش��نا. و حاال که از آن 
زمان خیلی گذشته بر می گردم و از البه الی عکس های غبار گرفته دنبال 
چند عکس می گردم. این یکی را تو هم ببین، چهره ام هنگامی که اولین 
داستانم در کیهان بچه ها چاپ شد. اولین شعرم هم همین طور، همین 
قیافه را دارم. اولین ناهاری که در یک مؤسسه بزرگ مطبوعاتی خوردم. 
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من طبق عادت کودکی ام توی دروازه ام. دروازه خیلی بزرگ نیس��ت و 
من هنوز کمی مهارت دارم ولی این دلیل نمی شود که از امیرخان گل 
نخورم. به شوخی گل های خورده را می گذارم به حساب اختالف سن و 
این که از ریش سفیدان گل خوردن هنر است. حاال آن ساختمان آجر 
سه سانتی هنوز هم هست. آن میزهای دفتر تحریریه، آن حیاط قدیمی 
و دروازه ه��ای ت��ازه رنگ خورده اش. این عکس را به خاطر می س��پارم. 
عکس من و دروازه ای که بوی گل های او را می دهد در یکی از روزهای 

اردیبهشتی.

سنگ صبور 
می دانی 
چیست؟ 

سنگ صبوری 
بود برای همه. 
برای دردها و 
دل ها و درد 

دل ها، ناله کم 
نداشت ولی 

به ناله ها گوش 
می داد

اولین چای، اولین لبخند یک سردبیر از 
روی رضایت. من که خوب می بینم. لطفاً 
تو هم خوب به این عکس ها نگاه کن. خدا 
خوب دوربینی توی من کاشته. این یکی 
هم هست، دفتر مجلة کیهان بچه ها که 
پر از برو و بیاس��ت. پر از احمد غالمی و 
شکوه قاسم نیا و نقی سلیمانی و حسین 
فتاحی و سوس��ن طاقدیس و بقیه که از 
کادر عک��س زده اند بیرون. امیرحس��ین 
فردی را یادم نرفته. او که اصل کار است. 
توی تمام عکس ها او هست. با لبخندی 

که بدون آن، قابل شناسایی نبود. 
س��نگ صبور می دانی چیس��ت؟ سنگ 
صبوری بود برای همه. برای دردها و دل ها 
و درد دل ها، ناله کم نداشت ولی به ناله ها 
گوش م��ی داد. این عکس هم مال همان 
زمان هایی اس��ت که دوتایی با هم حرف 
می زدیم. به این عکس طنازانه نگاه کنید. 
به او گفتم که مجله تان روح ندارد، طنز و 
شادی ندارد. گفت: »آستین باال بزن. این 
گوی و این هم میدان.« چه می دانس��تم 
که این گوی و این میدان فرصتی اس��ت 
برای طنزآزمایی خودم. و همین شد که 
سه سال پی درپی »همشاگردی« نوشتم 
و نوشتم و گمانم مجله کمی تبسم کرد. 

درست مثل تبسم این عکس.
اگر این عکس کمی ناجور است ببخشید. 
توی حیاط یکی از ساختمان های اطراف 
کیهان بچه ها داریم فوتبال بازی می کنیم. 
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ابراهیم حسن بیگی

مرغان دریایی
تابس��تان س��ال 1360 بود به گمانم که قاسمعلي فراست به همراه 
امیر حسین فردي آمدند به بندر ترکمن که آن سال ها من آنجا بودم 
و بندر ترکم��ن جایي براي دیدن نداش��ت مگر جزیره »آش��ورا ده« 
یا همان »آبس��کون« س��ابق که  مهر خوارزمش��اه در فرار از دست 
مغول ه��ا به آن جا پناه آورد، و در همان جا نیز درگذش��ت. س��اعتي 
در جزی��ره قدم زدیم. عمارت نظامي دوران رضا خاني را دیدیم و بر 
خرابه هایش ایس��تادیم و بعد نهار را در تنها رستوران جزیره، کباب 
ماه��ي »اُزون ب��رون« یا همان ماهي خاویار خوردیم که رس��م بود 
مهم��ان نوازي بندر ترکمن ها، بدون خوردن ماهي ازون برون کامل 

نمي شود.
موقع بازگش��ت از جزیره نشستیم پش��ت قایق بزرگي که محلي ها 
به آن »بارکاس« مي گفتند. س��ایه بان کوچکي داشت که چند مرد 
محلي و ش��اید صیاد، زیر سایه بان آن نشسته بودند و ما سه نفر در 
انتهاي قایق ایس��تاده بودیم تا چش��م از آب مواج و کف آلود پشت 
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قای��ق برنداریم و ش��یار عمیق و رونده اي که قای��ق از خود بر جاي 
مي گذاشت را با لذت نگاه کنیم.

آفتاب به ش��دت مي تابید و بادي که با سرعت قایق شتاب مي گرفت 
و بر ما مي وزید، نمي توانس��ت ما را به زیر س��ایه بان سوق دهد، چرا 
که تماش��اي موج آب و آبِي آس��مان و مرغان دریایي، تجربه اي بود 

که براي مهمانان تهراني من، به راحتي تکرار نمي شد. 
هنوز مانده بود به ساحل برسیم که تعدادي از مرغان دریایي باالي 
س��رمان به پرواز درآمدند، مرغان دریایي س��فید و زیبا که چشم ها 
و منقارهایش��ان مثل سه لکه سیاه بر مشتي برف به چشم مي آمد. 
مرغان دریایي به طرز عجیبي به قایق نزدیک مي ش��دند و س��رعت 
پرواز خود را با س��رعت قایق چنان تنظیم مي کردند که گویي آن ها 
باالي سر ما ایستاده اند. اگر دوربیني همراهمان بود، مي شد در قاب 

آبي آسمان تصاویر خوبي از مرغان دریایي گرفت. 
فراس��ت و فردي، بیش از م��ن به هیجان آمده بودن��د و به مرغان 
دریایي زل زده بودند. تعدادي از آن ها چنان ارتفاع کوتاهي داشتند 
و به قایق نزدیک مي ش��دند که گمان مي کردي مي ش��ود با دست 

آن ها را گرفت.
فردي که با ش��یفتگي خاصي به آس��مان خیره ش��ده بود، ناگهان 
به طرف اتاقک قایقران گام برداش��ت و لحظ��ه اي بعد در حالي که 
لبخندي، که بعد ها فهمیدم لبخند همیش��گي اوس��ت، به طرفمان 
آمد. قطعه ناني در دس��ت داشت. نان را ریز ریز کرد و کف دستش 
گرف��ت و رو به م��ا گفت: »کاش مقداري ارزن و یا گندم داش��تیم. 
بهت��ر از نان مي خورند.« بعد کف دس��تش را باال گرفت. منتظر بود 
تا مرغان دریایي به او نزدیک ش��وند و دانه هاي ریز  نان را به منقار 
بگیرن��د. اما آن ها چرخ��ي مي زدند و گاهي با تردی��د و ترس به او 

نزدیک مي شدند. گفتم: »مي ترسند بیچاره ها.« 
فردي گفت: »یکي ش��ان که ترس��ش بریزد و جلودار شود، بقیه هم 
مي آیند.« طول نکش��ید که به قول فردي یکي ش��ان جلو دار شد و 
نزدی��ک آم��د و ریزه ناني را ب��ه منقار گرفت و رف��ت. بعد مرغ هاي 

دیگر هم آمدند و ب��دون این که ترس 
در چشم هایش��ان موج بزند، کف دست 
فردي را آم��اج منقارهایش��ان کردند. 
مسافران که زیر سایه بان نشسته بودند 
حاال به فردي ن��گاه مي کردند و لبخند 

مي زدند.
هنوز که س��ي و چند س��ال از آن روز 
 مي گ��ذرد، ای��ن تصویر باالت��ر از همه 
تصاویر ریز و درشتي که از دوستي سي 
و چند س��اله با فردي داش��تم، در قاب 
آبي اش نشس��ته است و مرتب به ذهنم 
مي آید و خاطره آن روز را زنده مي کند. 
بعد ها هربار که به س��احل بندرترکمن 
رفت��م ب��ه ی��اد ف��ردي و ای��ن تصویر 
مي افت��ادم و آخري اش اواس��ط آذرماه 
بود که با بایرامي در ساحل بندرترکمن 
ایس��تاده بودم که این خاطره را براي او 
نقل کردم. بعد از آن، یکي- دو باري که 
به تهران آمدم فردي را در حوزه هنري 
دیدم و او بود که براي اولین بار س��الن 
بزرگي را نش��انم داد ک��ه محل تجمع 
بهائیان بوده که چند س��ال بعد به تاالر 

اندیشه حوزه هنري تبدیل شد.
فردي، همان س��ال ها داس��تاني از من 
را در س��وره بچه ه��اي  گرف��ت و آن 
مسجدش چاپ کرد، به همراه نقدي پر 
از امید که انقالب نویس��ندگان خودش 
را پیدا مي کند. از همان جواني دغدغه 

انقالب را داشت و ادبیاتش را. 

 امروز امیر 
حسین فردي 

را مي بینم 
که پشت 

همان قایق 
ایستاده است 
و دست هایش 

را رو به 
آسمان گرفته 

تا مرغ هاي 
دریایي 

گرسنه نمانند
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س��ال 67 بعد از پذی��رش قطعنامه، از 
سنندج به تهران آمدم به واحد ادبیات 
ح��وزه هنري که ف��ردي از حوزه رفته 
بود به کیهان بچه ها و مس��ئولیت سوره 
بچه هاي مس��جدش را دادند به من که 
تا 10 س��ال پس از آن انتش��ار یافت و 
با رس��یدن به ش��ماره 30 چراغش به 
خاموشي گرایید و مانند بسیاري دیگر 
از ارزش هاي انقالب به فراموشي سپرده 

شد. 
ت��ا قبل از س��ال 80 رابط��ه ام با فردي 
تنگاتنگ بود. پس از آن به ترکس��تان 
رفتم براي رایزني فرهنگي که ارتباطي 
با او نداش��تم و پس از بازگش��ت نیز به 
دلی��ل عدم همکاري ام ب��ا حوزه هنري 
دیدارهایمان مناس��بتي بود و گاهي به 

هر دلیلي.
هیچ ک��دورت و اختالفي بین مان نبود، 
اال سال 88 و آن حوادث تلِخ پس از آن 
که فردي موضع اش، موضع کیهان بود 
و یک روز زنگ زد که فالني مي خواهیم 
بیانی��ه اي بدهیم و امضا جمع مي کنیم 
ب��راي حمایت از رهبري که پرس��یدم 
مگر چه مش��کلي ب��راي رهبري پیش 
آم��ده؟ بحث هایم��ان ب��اال گرف��ت. ما 
ح��اال دو دی��دگاه متفاوت نس��بت به 
آن چیزهای��ي ک��ه انق��الب را به خطر 
مي انداخت داش��تیم و به نظر مي رسید 
که فردي با بسیاري از دوستان قدیمي 

و هم نس��لش اختالف دیدگاه در مسائل سیاسي دارد. یادم مي آید 
آن روز به فردي گفتم: »کاش به جاي رفتن به مؤسس��ه کیهان به 
مؤسس��ه اطالعات مي رفتي که تو مرد »میانه اي« و اعتدال!« بعد ها 
ک��ه ش��نیدم دچار عارضه قلبي ش��ده و به زیر تی��غ جراحي رفته، 
حدس زدم که فش��ارهاي سیاس��ي پس از 88 کار خودش را کرده، 
واال فردي با روحیه و سالمت جسماني و روحانی اي که داشت، نباید 
ب��ه این زودي ه��ا از پا در مي آمد. یک بار هم ک��ه از مالزي به ایران 
آمدم، به حوزه هنري رفتم براي دیدنش که مصادف بود با برگزاري 
جش��نواره شهید غني پور که الغرتر و پیرتر شده بود و پالتویي بلند 
و مش��کي اش را پوش��یده بود با صورتي تکی��ده و نگاهي کم فروغ. 
نگاهش به من و لبخندش، به من آن گونه نبود که پیش از این بود. 
گالی��ه کرد که چرا رفته اي به مالزي. وقت��ي توضیح دادم که رفته 
ب��ودم تا در جاي دنجي فقط بنویس��م و گفتم که چه کارهایي هم 
نوشته ام، نگاهش مهربان تر شد. مچ دستم را گرفت و به گرمي فشرد 
و گفت: »خیالم راحت ش��د. فکر مي کردم براي همیش��ه رفته اي.« 
فردي یادگارهاي زیادي از خودش باقي گذاشت که برجسته ترین و 
ماندگارترین شان بیشمار شاگرداني هستند که امروز از نویسندگان 
مطرح کش��ورند. هیچ نویسنده هم سن و سال فردي نتوانستند این 
تعداد نویس��نده را به دور خود جمع کند؛ نویس��ندگاني که بعد از 
فوت��ش یک لحظه آرام نگرفتند تا یاد مرادش��ان را زنده نگه دارند. 
قبل و بعد از فردي نویسندگان بسیاري رفتند، اما فردي به واسطة 
همی��ن مریدانش هنوز در یادها زنده اس��ت. تأثیر و نقش فردي در 
ادبیات انقالب اس��المي را هرگز نمي ش��ود نادیده گرفت و او را باید 
آن گونه که گفته اند، »امیر ادبیات انقالب« نامید؛ امیري که مرگش 
نی��ز زندگي دیگري را براي او رغم زد. امروز امیر حس��ین فردي را 
مي بینم که پش��ت همان قایق ایستاده است و دست هایش را رو به 

آسمان گرفته تا مرغ هاي دریایي گرسنه نمانند.
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اکبر خلیلی

حاال باید دقیق بنویسم
اولین بار ایشان را در حوزه هنری دیدم. آن روزها حوزه هنری تازه تشکیل شده 
بود. در آنجا با امیرحسین فردی گفت وگو کردم. االن این خاطره به محض ورودم 
به مسجد برایم تداعی شد. در این نقطه جنوب شهر، یک نسل برخاست و ایشان 
در تمام این سالیان کنار آن نسل استوار ایستاد. حاال هم همان ها جنازه اش را از 
اینجا بردند. آیا وفادارتر از ایشان در ادبیات داستانی سراغ دارید؟ وفاداری ایشان به 
ادبیات متعهد را می گویم. امیرحسین فردی به دلیل اینکه در یک مرکز اسالمی 
انقالبی به نام مس��جد بود، انقالب را زودتر از ما درک کرد. زمانی که ما رسیدیم، 
ایش��ان چندین س��ال جلوتر از ما بود. ما در حد یک رفع تکلیف با مس��جد در 
ارتباط بودیم. اما او »بچه مسجدی« بود. لقبی که برای ایشان گذاشته اند »امیر 
نویسندگان« به حق است. ایشان آن قدر صفا داشت که در سال 58 دست نویس 
سردار جنگل را می آورد، ما به اتفاق می خواندیم. برنامه گذاشته بودیم هر شب منزل 
یکی جمع شویم و شبی آمدیم منزل ما و تا نماز صبح این رمان را می خواندیم 
و نماز صبح رمان تمام شده بود. من گفتم: »آقای فردی می دانید یک چیزی را 
همه ما در این رمان فراموش کردیم«؟ گفت: »چه چیزی؟« گفتم: »سردار جنگل 
با آن همه ش��هامت آمد وارد میدان شد، ولی یک زخمی نداد، زخمی ها کجای 
داستان هستند؟« گفت: »وای چه مشکل بزرگی! تو باعث شدی من یک بار دیگر 
بروم و ببینم که این سردار جنگل چه کسی بوده است، تا حاال ما همین طوری 
می نوشتیم، حاال باید دقیق بنویسیم.« این بود که »دقیق نویسی« از همان زمان 
برای ما یک حجت شده بود، که دقیق مسائل را پیگیری کنیم. ایشان به حقیقت 
امیر ما بود. ما طاقت حوزه را نداشتیم، ما طاقت آدم های جورواجور را نداشتیم؛ اما 
ایشان به خاطر سعه صدری که داشت، با همه جور آدمی نشست اما خوی کسی 
را به خود نگرفت. االن امیرحسین فردی کجاست؟ بی شک ایشان نزدیک پیامبر 
اکرم)صلی اهلل علیه و آله( هستند. آخرین دیدار من با امیر در نکوداشت آقای علیرضا 
قزوه بود. در تاریک و روشن سالن دیدم که کسی می آید سمت من، صدا زد اکبر. 
گفتم صبر کن. دست تکان داد به نشانة اینکه کار دارم. خیس عرق بود. پله ها را 

گرفت و رفت سمت باال، این آخرین دیدار ما بود.
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محمدرضا سرشار

به فردي بعداز فتنه88 
عالقه مند شدم

س��ال 1368 ع��ده ای از حوزه هن��ری رفتند و بعض��ی از آن ها در 
مؤسسه کیهان مشغول به کار شدند. بعد از رحلت امام خمینی)ره( 
ک��ه آی��ت اهلل خامنه ای به رهبری منصوب ش��دند آق��ای فردی در 
کیهان بچه ها س��ر مقاله ای در تجلیل از رهبری نوش��ت.او در آخر 
این سرمقاله نوشته بود: »آقا ما شما را دوست داریم«. به گفته خود 
فردی، بعد از آن، یکی از آقایانی که از حوزه رفته بود، وقتی فردی 
را در راهرو می دیده با حالت تمس��خر به او می گفته: »آقا ما شما را 

دوست داریم«.
امیرحس��ین فردی بین خط ها و تفک��رات مختلف و آدم خوب و بد 
فرق نمی گذاشت و به همه محبت می کرد. فردی یکی از نویسنده ها 
را که با البی هایی در چند کش��ور خارجی جوایزی کسب کرده بود، 
به مس��جد جواداالئمه دعوت کرده بود تا برای بچه های اهل ادبیات 
آنجا صحبت کند. بعد از تمام ش��دن جلس��ه این نویسنده از فردی 
خواس��ته بود تا به کس��ی نگوید او به مس��جد آمده است؛ چون در 

محافل روشنفکری برایش بد می شود. 
آقای فردی بس��یار ناراحت شده بود. حتی اگر کسی با او هم عقیده 
نبود، نمی توانس��ت او را دوست نداشته باش��د؛ زیرا فردی نرمخو و 
مهرب��ان بود. من خود در واقع به ف��ردی بعد از فتنه 88 عالقه مند 
ش��دم. او در فتنه 88 شجاعانه وارد صحنه شد و در کیهان مطالبی 
مس��تند و محکم راجع به یکی از حماله الحطب های فتنه 88 که در 
خارج به س��ر می برد نوشت که انصافاً خوب بود. طول زندگی فردی 

زیاد نبود، اما عرض زندگی شخصی او خوب بود. 
فردی آن گونه که دوس��ت می داش��ت زندگی کرد. بسیاری از ما به 
زندگی شخصی خود آن گونه که باید نرسیدیم ، اما همه چیز زندگی 
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او چه در زمان جنگ و چه غیر از جنگ 
و در موقعیت ه��ای مختلف س��ر جای 
خ��ودش ب��ود: نوش��تنش، مطالعه اش، 
فوتبالش و... همة برنامه هایش سر جای 

خودشان بودند.
برنامه ه��ا  به خاط��ر  معم��والً  ف��ردی 
س��ازمان ها  و  ادارات  اصراره��ای  و 
برنامه های زندگی ش��خصی خود را به 
ه��م نم��ی زد. به عنوان ی��ک نمونه، در 
ده��ه 1360 جایی با ن��ام دفتر ادبیات 
ک��ودک و نوج��وان درس��ت کردیم. از 
ف��ردی خواس��تیم تا روز سه ش��نبه به 
جلس��ه هفتگی دفتر بیاید و با اصرار او 
را آوردی��م. اما او ب��ا ناراحتی می گفت: 
»من سه ش��نبه ها فوتبال دارم و ش��ما 

برنامه من را به هم زدید.«
فردی زندگی س��اده ای داشت و حرص 
م��ال دنیا را نداش��ت. ش��اید به همین 
س��بب نیز فرصت کافی برای رسیدگی 

به عالیق شخصی اش را پیدا می کرد.
خداون��د عاقبت همة ما را ختم به خیر 

کند!

علی اهلل  سلیمی

باغبان دلسوز
مرحوم امیرحسین فردی، نویسنده پیشکسوت ادبیات داستانی انقالب 
اس��المی، از چهره ه��ای تأثیرگذار ادبیات انقالب بود که نقش اساس��ی 
و تعیین کنن��ده ای در جریان س��ازی گونه های ادبی همس��و با اهداف و 
آرمان های انقالب اسالمی داشته و در این راه شاگردان بسیاری را تربیت 

کرده است.
بی گمان درگذشت مرحوم امیرحسین فردی، ضایعه جبران ناپذیری برای 
ادبیات داس��تانی انقالب اسالمی اس��ت، چرا که ادبیات داستانی انقالب 
اسالمی بس��یاری از دستاوردهای ارزشمند خود را مدیون این نویسنده 
متعهد و مدیر فرهنگی دلسوز و خستگی ناپذیر در طول بیش از سه دهه 

می داند.
شکی نیست که مرحوم امیرحسین فردی از نخستین پایه گذاران ادبیات 
داستانی انقالب اسالمی در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی بوده 
و همچنین نقش تعیین کننده ای در ش��کل گیری ای��ن ادبیات در دهة 
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شصت داشته است. مرحوم فردی بعد از پیروزی انقالب اسالمی با سفر 
به نقاط محروم کش��ور، از جمله استان سیستان و بلوچستان و مشاهدة 
محرومیت های ساکنان این نقطة دور افتاده از مرکز، رمان »سیاه چمن« را 
برای نشان دادن ظلم و ستم »خان«ها بر رعیت بیچاره که میراث حکومت 
ستمشاهی بوده است، نوشت که این اثر جزو نخستین داستان های متعهد 

به آرمان های بزرگ انقالب اسالمی به شمار می آید.
وی در سال های بعد هم دغدغه های آرمان خواهانه خود در عرصه ادبیات 
داس��تانی انقالب اسالمی را دنبال کرد که حاصل آن چند اثر مکتوب از 
جمله رمان »اسماعیل« است. از سوی دیگر، نقش اساسی و تعیین کننده 
مرحوم فردی در تربیت انقالبی چند نسل از کودکان و نوجوانان ایرانی را 
نمی توان نادیده گرفت که این مهم با مدیریت خستگی ناپذیر و دلسوزانه 
وی در طول نزدیک به سه دهه و در مجلة هفتگی »کیهان بچه ها« تحقق 

یافت.
بس��یاری از هنرمندان متعهد انقالب در عرصه های ش��عر، داس��تان و 
تصویرگری، تربیت یافته حلقه های فرهنگی مجلة کیهان بچه ها هستند 
که اکنون جزو چهره های شاخص هنر و ادبیات اسالمی به شمار می روند.

در کنار این اقدامات مؤثر، مرحوم امیرحس��ین فردی نقش اساس��ی و 
تعیین کننده ای هم در جریان س��ازی ادبیات داس��تانی انقالب اسالمی 
داش��ته که حاصل آن شکل گیری نحله های فکری و ادبی تأثیرگذار در 

ادبیات معاصر کشورمان بوده است.
حلقة ادبی بچه های مسجد جواداالئمه)ع( که جلسات اولیه و شکل گیری 
آن به س��ال های قبل از پیروزی انقالب اسالمی برمی گردد، از نخستین 
حرکت های ادبی - انقالبی مرحوم فردی به حساب می آید که در ادامه و 

با پیوستن جوانان مشتاق و مستعد به شکوفایی رسید.
ای��ن جریان در س��ال های بعد از پیروزی انقالب اس��المی و همزمان با 
آغاز جنگ تحمیلی، بخش��ی از ظرفیت های خود را به نمایش گذاشت 
ک��ه حضور جوانان تربیت یافته در این حلقه ادبی - مذهبی بخش��ی از 
آن بوده اس��ت. بعد از شهادت حبیب غنی پور، یکی از اعضای این گروه 
در دوران دفاع مقدس، نویس��ندگان مس��جد جواداالئمه)ع( و در رأس 

مرحوم فردی 
نقش اساسی و 
تعیین کننده ای 

هم در 
جریان سازی 

ادبیات 
داستانی 

انقالب اسالمی 
داشته که 
حاصل آن 
شکل گیری 
نحله های 

فکری و ادبی 
تأثیرگذار در 
ادبیات معاصر 
کشورمان بوده 

است

آن ها، مرحوم امیرحس��ین فردی تصمیم 
گرفتند که جایزه ادبی ش��هید غنی پور را 
برای گرامیداشت یاد این نویسنده شهید 
و همچنی��ن ت��داوم راه ش��هید غنی پور 
پایه گذاری کنند. این جایزه اکنون یکی از 
مردمی ترین و معتبرترین جایزه های ادبی 
و البته همسو با اهداف و آرمان های انقالب 

اسالمی در کشورمان به حساب می آید.
راه اندازی جشنوارة بزرگ داستان انقالب 
در سال های اخیر از دیگر اقدامات مرحوم 
فردی بود که موج تازه ای از نویس��ندگان 
انقالب اس��المی را به تألیف داستان هایی 
با موضوع انقالب اس��المی به میدان آورد 
و حاصل آن تألیف و انتش��ار آثار داستانی 

متعدد به قلم نویسندگان مختلف است.
آنچه بیان شد، تنها بخشی از فعالیت های 
ادبی مرحوم امیرحس��ین ف��ردی در طی 
بیش از سه دهه بود و بی گمان در سال ها 
و دهه های بعدی ش��اهد به بار نشس��تن 
ثمرة فراوان درخت تنومند داستان انقالب 
اس��المی خواهیم بود ک��ه مرحوم فردی 
در زم��ان حیات خ��ود، مانند یک باغبان 
دلس��وز، نهال آن را کاشت، سال ها از این 
نهال نورس مراقبت ک��رد و در زمانی که 
این درخت به بار می نشست، بار سفر بست 
و امانت خود را که همان درخت داس��تان 
انقالب اس��المی باشد به نسل های بعدی 

سپرد. روحش شاد!
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حمیدرضا شاه آبادی

در همسایگی مرگ
»حوصله ام سر رفته؛ می خوام برم بخوابم« این آخرین جمله ای بود که 
من از امیرحسین فردی شنیدم. نشسته بودم توی صف دکتر قرار بود 
چک آپ بدهیم. نوار قلب گرفته بودیم و نشسته بودیم توی صف دکتر. 
قرار بود دکتر نوار قلبمان را ببیند و بگوید مش��کلی داریم یا نه. بازی 
روزگار آن که در صف کنترل سالمتی )!( حداقل نیم ساعت با هم راجع 
به مرگ حرف زدیم و این درس��ت یک روز قبل از مرگ امیرحس��ین 

فردی بود!
نشسته بودیم توی صف دکتر. نفری یک کاغذ دستمان بود که باالیش 
نوشته بود »فرم اطالعات فردی« و او چقدر به »فردی«اش خندید. بعد 

گفت: »اینا همه بازیه، اگر قرار باشد بمیریم می میریم.«
من عاقالنه گفتم: »این درس��ت، ولی خ��ب باید مواظب خودمون هم 

باشیم.«
او هم گفت: »آره...«

و بعد با هم دربارة مرگ صحبت کردیم؛ ش��اید حدود نیم ساعت و این 
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درست یک روز قبل از مرگ امیرحسین فردی بود.
صف دکتر طوالنی بود. حرف هایمان تمام شد. هنوز چند نفری قبل از 
ما بودند و او یک مرتبه عطای آزمایش سالمتی را به لقایش بخشید و 

گفت: »حوصله ام سر رفته می روم بخوابم«
من گفتم، با آن ها که قبل از ما هس��تند صحبت می کنم تا او بی نوبت 
ب��رود پیش دکتر. صحبت هم کردم. رضایت س��ه - چهار نفری را که 
جلوتر بودند، گرفتم و برگشتم طرف او. اما او انگار آب شده و توی زمین 
رفته بود. هر چه گشتم پیدایش نکردم. خبر بعدی ام را از او یک روز بعد 
گرفتم؛ غروب پنجشنبه. آخرین دیدارم با او یک روز قبل از مرگش بود.
فردی ماه های آخر عمرش در همسایگی مرگ زندگی می کرد. به خاطر 
همین بود که در صف آزمایش سالمتی هم از مرگ می گفت. از وقتی 
که قلبش را جراحی کرد، مرگ در س��ینه اش خانه کرده بود. همیشه 
همین طور اس��ت. مرگ یک روز، یک جا روی چیزی مثاًل حبه قند یا 
یک دانه انگور می نش��یند و وارد وجودمان می شود. در گوشه ای خانه 
می کند و آن قدر می ماند تا موقعش فرا برس��د. مثل یک آجر لق روی 
دی��واری کهنه که آن قدر می ماند تا ی��ک روز با نرمه بادی بیفتد روی 
س��ر کس��ی که تقدیرش مرگ در پای دیوار کهنه اس��ت. اگر چه او تا 
قبل از آن جراحی هم در همسایگی مرگ بود. آن قدر رفتن دوستان و 

عزیزانش را دیده بود که مرگ برایش واقعیتی غیرقابل انکار باشد.
زندگی امیرحس��ین فردی در همسایگی مرگ، حیاتی بزرگوارانه بود. 
چش��م بر خیلی چیزها بس��ته بود. از دنیا، طلبی نداشت. از کسی بد 
نمی  گفت و طوری زندگی می کرد که انگار همین فردا خواهد مرد. این 
را یک روز قبل از مرگش به من گفت. گفت باید طوری زندگی کنیم 
که انگار همین فردا خواهیم مرد. بعد حوصله اش س��ر رفت و رفت که 

بخوابد.

 گفت باید 
طوری زندگی 

کنیم که 
انگار همین 

فردا خواهیم 
مرد. بعد 

حوصله اش 
سر رفت 
و رفت که 

بخوابد
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حکایت مرد تنها
هنگامي که نویس��نده اي از دنیا مي رود، دربارة آثارش بیش از او سخن 
مي گوین��د. چون گمان مي رود نویس��نده در هر زایش��ي، خ��ود را در 
ش��خصیت هایي که در داستان هایش آفریده تکرار کرده است و با بقاي 
آن ها باقي مانده است. با هر بار خواندن داستان،  نویسنده در ضمن فکر و 
عمل و تصمیم شخصیت ها احیا مي شود و به سخن در مي آید. زماني که 
پژوهش��گري مي میرد، او با ایده و فرضیه پژوهشي اش در مجامع علمي 
حاضر است. با آرای علمي اش چون سخنوري حاضر مي ماند. همچنان 
که با فقدان منتقد، آثار انتقادي او در نبودش به سخن در مي آیند. اما 
امیر حس��ین فردي از جمله نویسندگاني اس��ت که پس از او، بیش از 
آثارش، درباره ش��خصیت او سخن گفته مي ش��ود. کافي است سکوت 
کنیم تا همهمه اي را که در مدت کمي پس از درگذش��ت او در گوش 
ادبیات داس��تاني پیچیده است بشنویم. کساني که او را مي شناسند، او 
را بیش از »اس��ماعیل«،  »سیاه چمن« و »کوچک جنگلي« مي دانند. 
حتي حاضرند چنین آثاري نبود اما امیر حسین فردي در میانشان بود. 
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فقدان او و نقشي که در حیات ادبیات داستاني انقالب ایفا کرد بیش از 
آثار داستاني اش مشهود است.

آنچه این نجوا را پدید آورده، سلوک فردي و نمود اجتماعي امیر حسین 
فردي است. امري که خود او درباره اش سخني نگفت و تنها بدان عمل 
کرد. او همانند بزرگان روزگار اهل توصیف خود و ستایش آنچه کرده بود 
نبود. اما از هر فرصتي براي پیش برد هدفش که نمایش انقالب اسالمي 
در ادبیات داستاني بود بهره مي برد . کشف این حقیقت،  بهره اي است که 
ادبیات داستاني متعهد،  پس از امیر حسین فردي مي تواند با آن به نقطة 
آرماني حرکت کند. اما آنچه امیر حسین فردي را به شخصیتي کم نظیر 
در ادبیات داس��تاني انقالب اس��المي بدل کرده، ایده و آثار پژوهشي یا 
مجموعه نقدهاي ادبي نیس��ت. از این رو،  کشف و تحلیل درست آنچه 
امیر حس��ین فردي بود و آنچه او را متمایز مي ساخت، بهره اي است که 
ادبیات انقالب از این ش��خصیت ارزشمند خواهد برد. اما چنین کشفي 
چندان آسان و مصون از مخاطرات احساسي نخواهد بود. بررسي مقاالت 
علمي و ساختار و جوانب علمي  آن و همچنین درک درست یک منتقد 
در گذشته، از اثر ادبي بسیار ساده تر از کشف شخصیتي است که تصاویر 
بي پایان او در اذهان جمع کثیري از نویس��ندگان و اهالي فرهنگ باقي 
مانده اس��ت. نویس��نده اي که اهل مدارا بود؛ مداراي با نویسندگاني که 
ایده و نظرشان را نمي پسندید، اما نه مدارایي از روي ضعف،  یا مدارایي 
از روي جهت، که مدارایي به امید بهره مندي ادبیات داس��تاني از همة 
امکانات بالقوه و بالفعل ادبیات داس��تاني. تأکید او بر اینکه  جش��نوارة 
ش��هید حبیب غني پور، تنها جشنواره اي است که طیفي از نویسندگان 
شبه روشنفکر و مذهبي، ساختار شکن و قصه گرا، براي انجام امورات آن 
آستین باال مي زنند و بي توقع کار مي کنند حاکي از چنین دیدگاهي بود. 
نویسنده اي که عمر فعالیت ادبي او به درازاي تاریخچة ادبیات داستاني 
انقالب اس��ت. نویس��نده اي که افرادي با ایده ها و نگاه هاي مختلف او را 
درک ک��رده و به او مهر مي ورزیده اند. صیانت از چنین ش��خصیتي که 
محصول و ثمرة انقالب اس��المي در حوزة ادبیات داس��تاني بود، امري 
پر مخاطره اس��ت. چه بس��ا اکنون، مداراي او به تسامح در اصول تعبیر 

امیر حسین 
فردي از جمله 
نویسندگاني 
است که پس 
از او، بیش از 

آثارش، درباره 
شخصیت او 
سخن گفته 

مي شود

شود. یا س��کوت و مناعت او در مورد کج 
روي ها که به امید اصالح ذات بین صورت 
مي گرف��ت، تعبیري دیگر یابد. چه بس��ا 
تالش او براي یکپارچه ساختن نیروهاي 
ادبیات داس��تاني انقالب اسالمي، به عدم 
اعتقاد او به خطوط و مرزها و خط قرمزها 
تعبیر شود. این غلط روي ها و تفسیرهاي 
ناقص، احساس��ي و بعض��اً تمامیت خواه، 
همانند اثر داس��تاني، نویس��نده اي چون 
امیر حس��ین فردي را پس از درگذشت او 

دنبال خواهد کرد.
امیر حس��ین فردي با آنچه بود، به چنین 
موقعیت��ي در ادبی��ات داس��تاني انقالب 
اس��المي نائل ش��د. بنابراین شخصیت او 
از هر گونه اغراقي بي نیاز اس��ت. با او و با 
خاطره اي که از او باقي مانده اس��ت. باید 
عالمانه برخورد کرد. س��تایش مردي که 
خأل او در ادبیات داستاني محسوس است، 
نباید به ناامیدي نسبت به ادبیات انقالب 
پ��س از او بیانجامد، یا ادبیات داس��تاني 
انقالب را با نویس��ندگان پر ش��مارش در 
فق��دان او تحقی��ر نماید. فق��دان او یک 
ضایعه اس��ت؛ اما ادبیات داستاني انقالب 
اسالمي با گونه هاي متنوع آن باقي است. 
ادبیات داس��تاني انقالب اسالمي در سیر 
تطور خ��ود باید از تجر بیانش بگذرد و به 
س��وي آینده گام ب��ردارد. تجربة ادبیات 
داستاني، تمامي داشته هاي این ادبیات در 
طي چهار دهه است. تجربه اي که گاهي 
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در ضمن آثار درخش��ان داس��تاني ظهور 
ک��رده و گاهي در ضمن ش��خصیت هاي 
ادبي چهره نمایانده است. اما آنچه ادبیات 
داستاني بدان مي اندیش��د، باالتر و فراتر 
از افق ه��اي کنوني اس��ت. عبور و عبرت 
از تجربه ه��اي ادبیات داس��تاني انقالب، 
نیازمند محملي است که شایستگي هاي 

هر تجربه به درستي درک شود.
براي چنین درکي از امیر حس��ین فردي، 
مایل��م، چند قاب را از زیس��ت و زندگي 
ادبي او انتخاب کنم. بررسي جزء به جزء 
زندگي و منش امیر حسین فردي کاري 
بس دش��وار و نیازمند استقرایي فراوان از 
خاطرات و عملکرد اوس��ت. بلکه به نظر 
مي رسد براي شناخت امیر حسین فردي 
به عنوان شخصیتي که براي اهالي ادبیات 
آش��نا و دوست داش��تني است، نیازي به 
چنین جس��ت وجویي نیست. این قاب ها 
مهم ترین تصاویري است که از امیر حسین 
ف��ردي مي تواند در یاد ادبیات داس��تاني 

بماند. 
قاب اول، او را در کنار میز جلسات نشان 
مي دهد. در جمعي ک��ه مي توان آن ها را 
هیئت مدیره، هیئت امنا، شوراي مرکزي، 
یا هیئت نظارت دانست. در این قاب امیر 

حسین فردي»کارشناس ادبي« است.
قـاب دوم، امیر حس��ین ف��ردي را در 
اتاق کارش نش��ان مي ده��د. اتاق خلوت 
نویسندگي اش. او کاغذهاي رنگ برگشته 

دس��ت نویس را مقابل خود گذاشته و مشغول بازنویسي رمان اسماعیل 
است. این قابي از امیر حسین فردي »داستان نویس« است.

قاب سـوم، او را در هفته نامه کیهان بچه ها نش��ان مي دهد. او بیش از 
سه دهه، کیهان بچه ها را به عنوان قدیمي ترین مجله کودکان با همراهي 
جمعي از دوستان و شاگردانش تولید کرده است. شاگردان قدیمي اش و 
عالقه مندانش کیهان بچه ها را محلي صمیمي براي کار و زندگي در کنار 
امیر حس��ین فردي مي دانند. او پاي بسیاري از آن ها را به روزنامه نگاري 
باز کرده و اطمینان به نفس را در آنان به وجود آورده است. در این قاب، 

امیر حسین فردي »سردبیر« است.
قـاب چهـارم، او را در اتاق کارش در مرک��ز آفرینش هاي ادبي حوزه  
هنري تصویر مي کند. گذر س��ال هاي عمر، گرد کهولت بر سر و رویش 
پاشیده اس��ت. اکنون، مدیریت اجرایي بزرگترین مجموعة ادبي کشور 
بر عهده اوس��ت. مجموعه اي با امکانات بي نظیر کشوري، آنچه او را در 
این منصب امیدوار کرده است حمایت از نویسندگان گم نام شهرستاني 
است. او چندان دل خوشي از برخي دفاتر حوزه در شهرستان ها ندارد. 
این دفاتر سال هاست راه خود را از ادبیات ناب انقالب اسالمي به سمت، 
جریان فرم گراي بدون آرمان شبه روشنفکر تغییر داده اند. در این قاب، 

او »مدیر مرکز آفرینش هاي ادبي« است.
قـاب پنجم، این تصویر، امیر حس��ین فردي را نشس��ته بر صندلي اي 
بر باالي س��ن نش��ان مي دهد. او به همراه فردي دیگر داس��تاني را نقد 

مي کنند. این قاب امیر حسین فردي »منتقد« است.
و آخرین، قاب ششم، امیر حسین فردي جوان را در میان شاگردانش 
در کتابخانه مسجد جواداالئمه)ع( نشان مي دهد؛ نوجواناني که به عشق 
او هر هفته جمع مي ش��وند تا داس��تان بخوانند و دربارة آن، ساعتي را 
به گفت وگو بنش��ینند. این قاب همان عکس قدیمي جمع نویسندگان 
مسجد است. »حبیب« از میان این جمع به شهادت رسیده است. در این 
قاب، امیر حسین فردي، »پدر حلقة نویسندگان مسجد جواد االئمه)ع(« 

است. 
تمام این قاب ها، ساحت هایي از حیات ادبي امیر حسین فردي را نشان 

این قاب 
همان عکس 
قدیمي جمع 
نویسندگان 

مسجد 
است. 

»حبیب« 
از میان 

این جمع 
به شهادت 
رسیده است
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مي دهند. بخش هایي که س��احت زیست او را در حوزه ادبیات داستاني 
معرفي مي کند. اگر قرار باش��د تنها یکي از این قاب ها را انتخاب کنیم، 

کدام قاب را بر دیوار خاطراتمان مي کوبیم؟
در قاب اول، امیر حسین فردي، فردي آرام است که شنونده خواهد بود. 
گوشي باز براي شنیدن دارد. همیشه این گونه است. ولع گفتن ندارد. اما 
صبري ستودني در شنیدن دارد. ممکن است دیگراني باشند که بیشتر و 
بهتر از او سخن مي گویند. اما آنچه او را بیش از هر چیز ممتاز مي سازد، 
آن است که هر کجا باشد افرادي گرد او حلقه مي زنند. سخنش گر چه 
س��اده، اما صمیمي اس��ت. اهل مجادله و بحث نیست. سخنش از روي 
تجربه است. نگراني اصلي اش ادبیات انقالب است. شوراها او را بیش از 
هر چیز »پیشکس��وت ادبیات انقالب« مي دانند. حضور او در جلس��ات 

بیش از رأي او ،کارگشا است.
در قاب دوم، امیر حسین فردي نویسنده است. در طول سال هاي پایاني 
عمرش، مترصد فرصتي اس��ت تا سه گانه اش را دربارة انقالب به اتمام 
برساند. او نویسنده اي به شدت حسي نویس است. طبیعت ، جزء الینفک 
داستان هاي اوست؛ طبیعتي که در هنگام نوشتن در خاطرات آن غرق 
مي ش��ود و برگرفته از خاطرات دوران کودکي و نوجواني اوس��ت. براي 
ش��ناخت امیر حسین فردي نیازي به تصور او در این قاب نیست. کافي 
اس��ت آثار او مرور شود. او نویس��نده اي قصه گرا، مؤمن و انقالبي است. 
سخت کوش است و بازنویسي هاي صبورانه اش، نشان مي دهد عجله اي 
براي چاپ آثارش ندارد. با وجود آنکه برخي شاگردانش در گردش هاي 
هنري و فکري به س��وي قالب هاي س��اختار شکن رو آورده اند و شک را 
جایگزین ایمان شخصیت هاي داستاني شان کرده اند، او همچنان همان 
نویس��نده دهة شصت و سال هاي انقالب است؛ با همان عقیده و اعتقاد 
مس��جدي؛ با همان فطرت اولیه الهي. او در این قاب، اهل شهرت طلبي 
نیس��ت. امیر حسین فردي را در این قاب باید در کنار قاب هاي دیگري 
از نویس��ندگان دیگر دید. نویس��ندگاني که اقبال عمومي به آثارشان و 

نوآوري شان در ساختار و نوع نگاه از فردي پیشي مي گیرد.
در قاب سوم، امیر حسین فردي به گمان، طوالني ترین تجربة سردبیري 

را در تاریخچ��ة روزنامه ن��گاري پ��س از 
انقالب داش��ته اس��ت. تحریری��ه کیهان 
بچه ها دوره هاي ش��کوفایي را پش��ت سر 
گذرانده اس��ت و نویسندگان ارزشمندي 
را به ادبیات داس��تاني ک��ودک و نوجوان 
معرفي کرده اس��ت. اکنون سال ها است 
آن  دوران طالی��ي   و  اوج ش��کوفایي  از 
گذش��ته اس��ت. زماني که این هفته نامه ، 
کانون��ي ب��راي همفک��ري،  خالقی��ت و 
نویس��ندگان جوان  هم��کاري جمع��ي 
مس��جد جواداالئمه)ع( بود. حضورش در 
کیهان بچه ها مستمر نیست. اگر از خود او 
سؤال کنیم، کیهان بچه ها را بر دیگر جاها 
ترجیح مي دهد. اتاق دنج و آرامش جایي 
است که امیر حسین فردي را در آرام ترین 
حاالت مي توان یافت. در سال هاي پایاني، 
امیر حسین فردي ناگزیر است، مسئولیت 
صفح��ه ادب و هن��ر کیه��ان و مدیریت 
مرکز آفرینش هاي ادب��ي حوزه هنري و 
کارشناسي و عضویت در شوراهاي مختلف 
را بپذیرد. اما همچنان مأمن و قرارگاهش 
دفتر کیهان بچه هاست. سال هاست گوشة 
دنجي براي نوش��تن در ای��ن دفتر دارد و 
در خالل کار روزانه، فرصتي براي نوشتن 
و کار بر روي س��ه گانه اش مي یابد. کیهان 
بچه ها براي امیر حسین فردي، جایي است 
که مي توان در کنار فعالیت  ادبي، روزهاي 
سه ش��نبه، مس��ابقه فوتبال راه انداخت و 
جمعي از نویس��ندگان را پا به توپ کرد. 

او نویسنده اي 
به شدت 

حسي نویس 
است. 
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خاطرات آن 
غرق مي شود
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شما با کارتان حرفتان را زده اید. ریختن آبروي افراد و حاشیه سازي در 
ادبیات داستاني ممنوع. در میانه بازي، گاهي سر به آسمان بلند مي کند 
و پرستوها را نگاه مي کند و از مهاجرت قریب الوقوع آن ها سخن مي گوید 
یا گل تازه رسته اي را که از میان شکاف آسفالت سر برآورده است با نگاه 
مي س��تاید و از آن سخن مي گوید. این یعني، ما ادبیات را براي ادبیات 
نمي خواهیم. ادبیات را براي زندگي و زندگي را براي آخرت مي خواهیم. 

ما همه مهاجریم و روزي باید برویم.
ق��اب چهارم، جدیدترین تصویر از امیر حس��ین فردي اس��ت. قابي که 
مي توان در پشت تصویر متین و خندان او، غمي که بر وجودش سیطره 
یافته را نیز مشاهده کرد. او اکنون در دورة کهن سالي است و پذیرش 
چنین مسئولیتي براي او وسوسه برانگیز نیست. به راحتي مي توان یافت 
ک��ه او این مدیریت را تنها از روي مس��ئولیت پذیري اش دربارة ادبیات 
انقالب پذیرفته اس��ت. جنس امیر حسین فردي با دفتر شیک و مدرن 
آنجا چندان همخوان نیست. مي توان حدس زد که در این دفتر مدرن 
معذب اس��ت. او اهل نشست هاي صمیمي مسجد جواداالئمه)ع( است. 
اهل چهار زانو نشستن و بي ریایي است. دوست ندارد پشت میز مدیریتي 
طرح چوبش بنشیند و مراجعه کنندگان را به حضور بپذیرد. میزي که 
او در کنارش مي نشیند، باال و پایین ندارد. مهم ترین دغدغه اي که او در 
این قاب دنبال مي کند، برگزاري دو جشنواره است. »جشنواره داستان 
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فوتبال در کیهان بچه ها برنامه اي است که 
تنها او قادر است با آن، نویسندگان ادبیات 
داس��تاني متعهد را بی��ش از پیش به هم 
نزدیک سازد. در دهة شصتم زندگي است 
 اما با جوانان بیس��ت ساله بازي مي کند و 
اجازه مي ده��د دریبلش بزنند این یعني 
آمادگي پیشکس��وت ادبیات براي اینکه 
جوان��ان از او در حوزه ادبیات داس��تاني 
سبقت بگیرند. اجازه مي دهد روي پایش 
خطا کنند و او صب��ر مي کند. این یعني 
وس��عت نظر پیشکس��وت ادبی��ات براي 
اینکه بد اخالقي ها و بدزباني ها را بش��نود 
و صبورانه س��کوت کند. هم��ه را مجاب 
مي کند که پیش از بازي نیم ساعت یا سه 
ربعي با او نرمش کنند و کار با توپ را یاد 
بگیرند. اشتیاق دیگران براي آغاز بازي او 
را از این کار منصرف نمي کند. این یعني 
حرکت و همگامي براي توازن در ادبیات. 
اینکه پیش روندگان باید براي گرم شدن 
موت��ور جاماندگان اندکي تأمل کنند. اگر 
کس��ي در می��ان بازي از راه برس��د، او را 
مجاب مي کند تا نرم��ش کند. اگر چه او 
رضا امیر خاني باشد که هم در بازي زیرک 
اس��ت و هم دریبل هاي بي نقص مي زند و 
پایش در فوتبال آس��یب دیده است، این 
یعن��ي، حت��ي حرفه اي ه��اي ادبیات نیز 
نیازمند به بازنگري و بازسازي توانایي هاي 
خود دارند. برایش ُک��ري مي خوانند، اما 
براي کس��ي ُک��ري نمي خواند. این یعني 
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انقالب« که با ایده و فکر و طراحي او به راه افتاده اس��ت و »جش��نواره 
ش��هید حبیب غني پور« که از س��ال ها پیش در مسجد جواداالئمه)ع( 
و توس��ط شوراي نویسندگان مسجد راه اندازي شده است. امیر حسین 
فردي در این قاب، نگران است. نگران ادبیات انقالب، نگران، ثمرة عمر و 
تالش خود در مسجد جواداالئمه)ع( و نویسندگاني که از زمان نوجواني 
آن ها را گام به گام پیش برده و در مس��یر خالقیت ادبي انداخته اس��ت. 
اکنون و پس از فتنه 88، برخي نویسندگان در پي مواضع صریح او در 

دفاع از انقالب و رد فتنه گران از او فاصله گرفته اند.
قاب پنجم، تصویري را به نمایش مي گذارد که ش��اید کمتر مورد توجه 
قرار گرفته باشد. امیر حسین فردي اهل مدارا بود. به همین دلیل و شاید 
بدی��ن خاطر که تجربه نقد در ادبیات داس��تاني پس از انقالب پر خطر 
بود، چندان به آن اقبال نش��ان نداد. ظرفیت هاي پذیرش نقد در دورة 
پس از انقالب در میان نویسندگان ایجاد نشده بود و نقدهاي دلسوزانه 
چند منتقد معدود نیز در این میان،  با کوته اندیشي برخي، به پاره شدن 
رش��ته هاي مودت به جاي استوار شدن آن ها انجامیده بود. شاید بدین 
واسطه بود که امیر حسین فردي حضور خود را در جلسات رسمي نقد 
رمان در اولویت قرار نداده بود. او گالیه هاي خود را به گوش نویسندگان 
مي رس��اند. اما از اظه��ار آن در جمع و مکتوب کردن آن در رس��انه ها 
پرهیز داش��ت. مواجهه او با نویسندگان ضد جنگ و نویسندگان یأس 
اندیش و آثاري که ش��ک و تردید را جایگزین ایمان شخصیت ها کرده 
بودن، گویاي اعتقاد راس��خ او به دفاع مقدس بود. برخي از ش��اگردان 
او و کس��اني که در جلسات مس��جد جواداالئمه)ع( حاضر مي شدند به 
ادبی��ات فرم گرا و ضد قصه  رو آورده بودند. امیر حس��ین فردي ناراحتي 
خود را از این نوشته ها کتمان نمي کرد و بعضاً با لبخند و بیان جمله دار: 
»ما که نمي فهمیم فالني چي نوش��ته!« موضع خود را در مقابل آن ها 
مشخص مي کرد. با این وجود نقد شفاهي و مجمل امیر حسین فردي، 

از او چهره اي به عنوان منتقد ادبي برجاي نگذاشت.
اما قاب شش��م، قابي نوس��تالژیک است. حتي براي کساني که جلسات 
مس��جد جواداالئمه)ع( را تجربه نکرده اند، این تصویر را مي توان سیاه و 

سفید در خاطر آورد. تصویري از بي رنگي 
جواناني ک��ه بعدها به جبهه هاي نبرد راه 
یافتند. تصویر حبی��ب و چهرة خندانش 
که اوج معصومیت یک بسیجي را با خود 
به همراه داشت. این، تصویر خاطره انگیز 
تمامي نس��ل نویس��ندگان جوان ادبیات 
داس��تاني انق��الب اس��المي اس��ت. این 
عکس، اختصاصي ب��ه چهره هایي که در 
کنار امیر حس��ین فردي نشسته اند و به 
دوربین چشم دوخته اند ندارد. همان طور 
که تصاویر انقالب، گویا خاطرة یک ملت 
در تمامي دوران پس از انقالب هس��تند. 

خاطرة همه نسل ها هستند.
در بی��ن تمام��ي قاب هایي ک��ه مي توان 
از امیر حس��ین فردي ب��ه طاقچه ادبیات 
داس��تاني پس از انقالب گذاشت. تصویر 
شش��م، ناب ترین و درس��ت ترین تصویر 
است. گر چه امیر حسین فردي در پنج قاب 
دیگر نیز همان پدر صمیمي نویسندگان 
متعهد ب��ود. اما ک��م نیس��تند مدیران، 
و  روزنامه نگاران  منتقدان،  کارشناس��ان، 
پژوهشگراني که در س��احت کاري خود 
بیش از امیر حس��ین فردي درخشیده اند، 
دانش اندوخته اند و براي ادبیات داستاني 
انق��الب عرق ریخته ان��د. قاب اختصاصي 
امیر حسین فردي، که او را از تمامي افرادي 
که مي توانند عکسي در کسوت هاي دیگر 
داشته باشند متمایز مي سازد همین قاب 
اس��ت. بلکه به نظر مي رس��د، توفیقاتي 
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که امیر حس��ین فردي در کس��وت مدیر 
مس��ئولي کیهان بچه ها و مدیریت مرکز 
آفرینش ه��اي ادبي و حتي نویس��ندگي 
داش��ت، از همی��ن نقطه آغاز ش��ده بود. 
بذري که امیر حس��ین ف��ردي در محفل 
داس��تاني جواداالئمه)ع( کاش��ت نه تنها 
شاگردانش، که ادبیات داستاني متعهد و 
حتي خود او را باال برد. امیر حسین فردي 
در این قاب، پدر نوجواناني اس��ت که او را 

در برگرفته اند. 
عنوان»پدر«، براي امیر حسین فردي حتي 
پ��س از تعطیلي مس��جد جواداالئمه)ع( 
ماند. س��لوک او چنی��ن جایگاهي را رقم 
زده بود. این عنوان حقیقتي باالتر از تعابیر 
»امی��ر ادبیات« یا »معلم ادبیات متعهد« 
را بی��ان مي کند. هر »امیري«، »امربري« 
دارد که او را فرمان مي برد. خواه به اختیار 
یا به اجبار. رابطه کس��اني که امیر حسین 
ف��ردي را درک کردن��د، و نف��وذ او را بر 
اندیشه و منش خود اذعان دارند شریف تر 
از رابط��ه امربر با امیر خود بود. خواس��ت 
او در مق��ام پدري عطوف و فروتن به دل 
مخاطب مي نشست. این حقیقت، جایگاه 
او را به عن��وان معلم، تحت تأثیر قرار داده 
بود. امیر حسین فردي زماني جلسات خود 
را در مس��جد جواداالئمه)ع( آغاز کرد که 
امیدي دربارة ادبیات داس��تاني اس��المي 
و متعهد وجود نداش��ت. س��یطرة ادبیات 
داستاني غربي و تئوري هاي نظري آن ها 

بر ادبیات داستاني داخلي کاماًل مشهود بود. او نه با شیوه اي مرسوم که 
در آن، هنرجوي داستان نویسي با گذراندن چند ترم عناصر داستان، به 
حوزه نوشتن یا نقد ورود مي کند، با مخاطبان نوجوان خود مواجه شد، 
بلکه آن ها را بر بستر صمیمانه و مؤمنانه اي که تجربه خالقیت دیني را 
ممکن مي ساخت، به این عرصه وارد ساخت. این سالمت ضمیر و سعه 
ص��در، زمینه را براي کار جمعي و فک��ر جمعي و تجربه جمعي فراهم 
ک��رد. ت��الش او پس از این دوره نیز آن بود که به چنین س��عة صدري 
ظرفیت هاي پراکنده جوان ادبیات داس��تاني انقالب اس��المي را به کار 

گیرد و بیش از نقاط افتراق بر نقاط اشتراک توجه نماید. 
مس��جد به عنوان کانون فعالیت هاي ادب��ي و نقش پدرانه او در ترکیبي 
از جوانان��ي که گردش جمع  ش��ده بودند، ارکان موفقیت امیر حس��ین 
فردي و تجربه او را تش��کیل مي دادند. تاریخچة ادبیات داستاني نشان 
داد، این تجربه هیچ گاه در این وس��عت و با این نتایج در تاریخ ادبیات 
داستاني انقالب اس��المي دیگر تکرار نشد. حتي امیر حسین فردي نیز 
پس از این دوران، دیگر نتوانس��ت چنین الگویي را در پرورش نیروهاي 
مستعد نویس��نده تکرار نماید. بخش��ي از این موفقیت مرهون شرایط 
زماني آن دوران بوده اس��ت. شرایطي که در آن، نویسندگان جواني که 
بعضاً از راه هایي دور خود را به جلس��ات هفتگي مسجد جواداالئمه)ع( 
مي رس��اندند، ملجا و کانون دیگري براي فعالیت هاي خود نداشتند. از 
س��وي دیگر، در این برهه تاریخي،  وسوس��ه شهرت ادبي و میان بر هاي 
دست یابي به آن، راه را بر تجربه و سخت کوشي نبسته بود. در دهه هاي 
70 و80 ش��رایط در ادبی��ات داس��تاني کش��ور تغییر ک��رد. برگزاري 
جش��نواره هاي ادبي متعدد و پررنگ و لعاب که ش��هوت نویسندگي و 
شهرت را در هر بیننده اي تحریک مي کنند رونق یافتند. رشد روز افزون 
کالس ها و دوره هاي داستان نویسي که عموماً بر پایه  تئوري هاي غربي 
در داستان نویسي شکل مي گرفتند، راه را بر تجربه عمیق دیني بستند. 
از سوي دیگر، شهرت طلبي ادبي، برخي از نویسندگان متعهد ادبیات را 
به بي راهه کشاند. راه هایي که در حوزة ادبیات داستاني دفاع مقدس، به 
ادبیات س��یاه ختم مي شد و در ساختار، به مبهم نویسي و نسبي گرایي 
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مي انجامید. 
اما ای��ن تجربه ب��ه دالیلي تکرار نش��د. 
امیر حسین فردي در سالهاي پایاني عمر 
به صراحت از مهم ترین نگراني هاي خود 
ی��اد مي کرد. دغدغه او ادبیات داس��تاني 
انقالب اسالمي - به معناي عام - بود. و در 
این مسیر، دو هدف مشخص را در اولویت 
قرار داده بود: برگزاري جش��نوارة داستان 
انقالب و جشنواره شهید حبیب غني پور. 
باید اذع��ان کرد، امیر حس��ین فردي در 
کتابخان��ه محقر مس��جد جواداالئمه)ع( 
بنیاني را بنا نهاد که جش��نواره داس��تان 
انقالب نمي توانس��ت به آن دس��ت یابد. 
سازوکار جش��نواره اي در ادبیات داستاني 
کشور، و تجربة برگزاري جشنواره شهید 
حبیب غني پ��ور در قض��اوت در این باره 
کاف��ي اس��ت. تردی��دي نیس��ت که هر 
جشنواره اي مي تواند در صورت برگزاري 
دقیق و کامل سودمند باشد. اما سخن در 
این اس��ت که آنچه امیر حسین فردي را 
از سایر نویسندگان متعهد ممتاز مي سازد 
برگزاري جشنواره هاي غني پور و انقالب 
نیس��ت. آنچه او و تجربه او را براي آینده 
ادبیات داستاني متعهد ارزشمند مي سازد، 
توجه به کانون مس��جد و توکل و تأکید 
بر ظرفیت هاي بومي در س��اختن ادبیات 
داس��تاني متعهد اس��ت. اینکه چرا امیر 
حس��ین فردي این تجرب��ه را تکرار نکرد 
س��ؤالي اس��ت که باید با دقت بیشتري 
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ب��دان پاس��خ داد. او هی��چ گاه امیده��ا و 
نگراني هاي خود را دربارة اعضاي شوراي 
مسجد جواداالئمه)ع( به فراموشي نسپرد. 
تجربه او در ش��وراي نویسندگان مسجد 
جواداالئم��ه)ع( ریزش ها و رویش هایي را 
در پي داش��ت. طبیعي است نقش پدرانه 
او، جایگاه��ي ممتاز از او در میان اعضاي 
ش��ورا و دیگر نویسندگان متعهد ساخته 
ب��ود. اما ادبیات داس��تاني اضالع دیگري 
نیز داشت که شوراي نویسندگان مسجد 
جواداالئم��ه)ع( از آن تأثی��ر مي پذیرفت. 
بررس��ي آس��یب هایي که متوجه چنین 
تجربه اي شد، گویاي آن است که ادبیات 
داستاني انقالب براي آینده خود باید چه 
رهیافتي را ب��ه کار بندد. حقیقت انقالب 
اسالمي و دفاع مقدس، و نورانیت این دو 
واقعه بر کسي پوشیده نیست. اما شبهاتي 
که در عرصه سیاس��ي جریان فتنه 88 را 
مي سازد یا تحلیلي که به ادبیات داستاني 
س��کوالر یا اومانیست یا سیاه جنگ روي 
م��ي آورد، مقوالت��ي نظري ان��د. بصیرت، 

زاییدة نظر و تأمل و عقالنیت است.
ش��اید انتظار بجایي نباشد که شخصیت 
امیر حس��ین ف��ردي را از منظر نقد ادبي 
و تئوري پردازي ادبیات داس��تاني قضاوت 
کنی��م. او دربارة انقالب اس��المي و اصل 
والیت، نویسنده اي اهل بصیرت بود. این 
بصیرت، راه مش��خص و روش��ن او را - با 
وجود تس��امح در برخي مسائل ادبي- از 

برخي نویس��ندگان جدا کرد. اما نقش پدرانه او نمي توانست پاسخگوي 
شبهات نظري باشد. شاید به همین سبب بود که با وجود احترامي که 
برخي ش��اگردان او برایش قائل بودند، در ساحت ادبیات و نگاه هنري، 
همچنان راه خود را مي رفتند و بعضاً نهیب هاي او در آنان کارگر نیفتاد. 
تنهایي امیر حسین فردي در سال هاي آخرین عمرش، بر کساني که او 
را درک کردند مش��هود بود. تنهایي همراه نگراني براي ادبیات داستاني 
انقالب، همین تنهایي بود که او را به پذیرش مس��ئولیت هاي سنگین 
در دوران کهن س��الي واداش��ت و آرامش و راحت نویسندگي در اتاقي 
در بس��ته را براي رونق بخشیدن به ادبیات داستاني انقالب ترک نمود. 
اگر چنان بود که انتظار مي داشت و نویسندگاني که سهمي در پرورش 
آن ها داش��ت، بار ادبیات داس��تاني متعهد و ادبیات داستاني انقالب را 
بر دوش مي کش��یدند،  بعید نبود با اطمینان خاطر بیشتري بار دیگر به 
مسجد جواداالئمه)ع( باز گردد و نسلي دیگر از نویسندگان را بپروراند. 
بي تردید، سخت کوشي او و مسئولیت پذیري او دلیلي بر تنهایي اش و کم 

تعداد بودن همراه و همدل بود. 
کساني که بتواند با آسایش بار مسئولیت را بر عهده آنان بگذارد.

امیر حس��ین فردي با تمامي آنچه بدان اعتقاد داشت عمل کرد. به نظر 
مي رس��د عمل او از دانش��ش جا نماند. اما بار ادبیات داس��تاني به تنها 
ب��ر دوش یک نفر که ب��ر دوش جماعت��ي از نویس��ندگان،  منتقدان، 
پژوهش��گران، مدیران و مربیان متعهد به مقصد مي رس��د. حقیقت آن 
اس��ت که عرصه ادبیات داستاني عرصه اي پیچیده است که نگاه جامع 
دربارة آن الزمه پیش��رفت و افق اندیش��ي است. در چنین نگاه جامعي، 
امیر حسین فردي به کاري که دقیقاً بدان تعلق دارد مي پردازد. اما زماني 
که خألهایي در عرصه هاي دیگر پدید مي آید و این نگاه جامع جاي خود 
را به نگاهي حال اندیش و مقطعي مي دهد، از ظرفیت افراد به درس��تي 

استفاده نمي شود.

طبیعي است 
نقش پدرانه 
او، جایگاهي 
ممتاز از او 
در میان 
اعضاي 

شورا و دیگر 
نویسندگان 

متعهد 
ساخته بود
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مردی پشت پنجرة خدا
چه زیبا بود فضاي روزهاي اول پیروزي انقالب، چه شادمان و خوشبخت 
بودی��م. همه آماده براي فداکاري، براي دوس��تي و همکاري و همیاري، 
همه بي اغراق عاش��ق هم بودیم. چه معجزه اي بود. چه مي دویدیم براي 
چیزي به نام ایثار... و اگر مي گفتیم ایثار، منظورمان شعار نبود؛ ایثار بود 
ایثار... خیلي از ما عزیزترین کسان مان را از دست داده بودیم. عزیزترین 
دارایي هایمان را... و حتي گاهي بزرگترین آرزوهایمان را ولي به جاي آن 
عزیزان،  دارایي ها و آرزوها آنچه به دس��ت آورده بودیم؛ آن چنان عظیم و 

زیبا و باشکوه بود که به آنچه از دست داده بودیم افتخار مي کردیم.
ما انقالب کرده بودیم و پیروز ش��ده بودیم. ما با دس��ت خالي بر یکي از 
بزرگترین قدرت هاي مس��لح جهان پیروز شده بودیم: قدرتي مسلح که 
قدرت هاي جهاني پشتیبانش بودند.  قدرت هایي که انقالبیون کشور ما از 
ده ها و شاید صدها سال پیش از این با آن درگیر بودند. و هرگز در خواب 

هم نمي دیدند که چنین پیروزي عظیمي نصیب ما شود.
و افسوس و صد افسوس... چه زود آن روزهاي خوش به سر آمد. ترورها و 
بمب گذاري هاي وحشیانه ورق سیاهي بر سپیدي گلگون فضا افزود و َجو 
شک و بي اعتمادي بر جامعه آن روزها حکمفرما شد. و مارهایي در خانة 
کوچک، رخنه کرده بودند و کاش مار بودند که تا مي دیدیم مي شناختیم 
نه آن ها در میان ما و درست مثل خود ما بودند و شاید ظاهري موجه تر 
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و انقالبي ت��ر از خ��ود ما به خ��ود گرفته 
بودن��د. در این فضا هر ک��س به دیگري 
نگاه مي کرد در دل از خود مي پرس��ید آیا 
او از ماس��ت یا برماست. کم کم وضع بدتر 
از این ش��د. هر کس مثل ما نباش��د از ما 
نیست. هر کس شکل ما نباشد. هر کس 
هر چه ما مي گوییم نگوید هر کس، و بعد... 
حتي هر کس که اس��مي غیر آن داشته 
باشد که از نظر ما اسم خوبي است. و بعد 
فرصت طلب هایي پیدا شدند که دیگران را 
به این بهانه هاي واهي فداي حسادت ها و 

رقابت هاي خود مي کردند.
در این دوره  بود که ش��اهد ناامید ش��دن 
خیلي از دوستان و همکاران و یاران خود 
بودیم که رفتند و پش��ت سرشان را نگاه 
نکردند. اگر چه آن ها هم به نظر من اشتباه 
کردند. باید مي ماندن��د و ثابت مي کردند 
آدم مي تواند اسمش کورش و رزیتا و آزیتا 
باشد مسلمان و انقالبي هم باشد. شهیاد 

باشد و شهید هم باشد. 
یک بار وقت��ي آقاي فردي فهمید اس��م 
شناس��نامه اي من معصومه است. با کمي 
تعجب و ذره اي مالمت گفت: »چرا اس��م 
واقعیتان را استفاده نمي کنید. معصومه که 
خیلي قشنگ تر و با مسماتر است.« گفتم: 
»تا به حال سوس��ن بوده ام و هیچ وقت از 
اسم شناس��نامه ایم اس��تفاده نشده حاال 
که این اس��م خریدار دارد اسمم را عوض 
کنم. نه... وقتي ثابت کردم با اسم سوسن 

چه زیبا 
بود فضاي 
روزهاي 

اول پیروزي 
انقالب، چه 
شادمان و 
خوشبخت 
بودیم. همه 
آماده براي 
فداکاري، 

براي دوستي 
و همکاري و 

همیاري

مي توان معصومه بود از این اس��م اس��تفاده مي کنم حاال دروغ است ریا 
اس��ت« آقاي ف��ردي با نگاهش درونم را کاوید. س��ري تکان داد و رفت 
ولي دیدم که لبخند مي زند. در همین َجو بود که من یک دختر تک و 
تنها به تهران آمده بودم تا قبل از آن به جز مش��هد دیگر تا »اَبرقو« هم 
نرفته بودم. وقتي که انقالب شد من به عنوان نویسنده و پنهان از خانوادة 
متعصب پدرم در تلویزیون شیراز متن و نمایشنامه و فیلم نامه مي نوشتم. 
ش��ب تا صبح مي نوشتم. صبح  دوان دوان و ترسان و لرزان به ساختمان 
رادیو تلویزیون مي رفتم با عجله کارها را تحویل مي دادم و به س��رعت تا 
پدرم برنگشته بود به خانه بر مي گشتم. در آن زمان با کیهان بچه ها هم 
همکاري داش��تم. آقاي نیکخواه س��ردبیر کیهان بچه ها بود. و بعد مدیر 
گروه کودک شبکه 1 شد. او مرا دعوت کرد که به تهران بروم و در رادیو 
تلویزیون تهران کار کنم. او گفت جاي ش��ما اینجاس��ت. االن تلویزیون 
تهران با کمبود نویس��نده مواجه اس��ت. و خود ایش��ان کمک کردند تا 

خانواده ام راضي شدند و مرا فرستادند. 
ولي اگر موفق نمي شدم و بر مي گشتم. خیلي سرشکسته مي شدم و باید 
ب��ه یک ازدواج اجباري تن مي دادم و در یک زندگي ناخواس��ته مردگي 
مي کردم. در آن موقع کم کم آدم ها دسته دسته شدند. دیگر فقط انقالبي 
و ض��د انقالبي نبودند حاال دیگر انقالبي ها هم به دس��ته ها و گروه ها یا 
به قول بعضي باندهاي مختلفي تقس��یم ش��دند. این مرا خیلي غمگین 
مي کرد. حس مي کردم اصاًل خوب نیست. حس مي کردم نباید این طور 
بشود. فکر مي کردم همه باید یکسو و یک جهت باشیم. حس مي کردم 

این کار به آن وحدتي که ما را به آنجا رسانده بود لطمه مي زند. 
نمي دانم درس��ت فکر مي کردم یا اشتباه مي کردم ولي همین فکر باعث 
شد که نخواهم عضو هیچ گروه و دسته اي باشم. حتي آن ها که خوب ها 
بودند. حس مي کردم نباید خوب ها به این زودي بدها را سوا و جدا کنند 
و از خود دور کنند یا کنارش��ان بگذارند. یا... نمي دانم... آن موقع ها من 
هنوز بچه بودم و خیلي از سیاست سر در  نمي آوردم. حاال مي فهمم که 
شاید آن دسته بندي ها اجتناب ناپذیر بودند و همین تن ندادن به آن فضا 
خیلي باعث ش��ک و تردید دیگران دربارة من شد. از هر طرف مي رفتم 
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نمي دانم چرا 
حس مي کنم 
هرچه قدر 
هم بنویسم 
باز نمي توانم 

توصیف 
کنم آنچه 

را که باعث 
مي شود 
بخواهم 

دربارة آقاي 
فردي بگویم

پس زده مي شدم. از هر طرف به جز... کیهان بچه ها و آقاي فردي. حتي 
یادم هس��ت که بچه هاي مسجد مرا چپ چپ نگاه مي کردند. ولي آقاي 
فردي حتي جلوي نگاه چپ چپ بچه هاي خودش هم حائل مي شد تا من 
نرنجم. نمي دانم چرا حس مي کنم هرچه قدر هم بنویس��م باز نمي توانم 
توصیف کنم آنچه را که باعث مي شود بخواهم دربارة آقاي فردي بگویم.

َجّو خیلي بدي بود. شک و تهمت... 
آقاي فردي با حمایت از من یعني همین که من که به هیچ جا وابس��ته 
نبودم جرئت داش��تم به کیهان بچه ها بروم. کار کنم قصه ام چاپ بشود 
و... همین مي توانس��ت ریس��ک باش��د. مي توانس��ت بهانه اي در دست 
بهانه جوهایي باشد تا خود آقاي فردي را زیر سؤال ببرند. و این در حالتي 
ب��ود که حتي جایي که من نب��ودم حامي من بود و از من و از حقیقتي 
که به آن اعتقاد داشت دفاع مي کرد. این را سال هاي سال بعد فهمیدم.

یک بار یکي از دوستانم سرپرستي قسمتي از برنامه هاي کودک رادیو را 
بر عهده گرفت با اصرار زیاد از من خواس��ت که با او کار کنم. راه رادیو 
براي من خیلي دور بود و او راضیم کرد وقتي رفتم دیدم دست و پایش 
را گم کرد. ناراحت ش��د. خودش را به این چیز آن چیز مش��غول کرد. و 
حرفي از کار نزد. تعجب کرده بودم. او که این همه اصرار داشت چه شده 
که چنین مي کند.  باالخره او با ناراحتي گفت: »من بعد از اینکه رضایت 
ت��و را گرفتم رفتم با مدیر گروه صحبت ک��ردم ولي آن ها با آمدن تو به 
اینجا مخالفت کردند. گفتند تو »پانکي« نمي دانم یادتان هست پانک ها 
ک��ي بودند؟ یک گروه بودند در آمریکا مثل هیپي ها و کلمه پانک یعني 
)آشغال( نمي دانستم بخندم یا گریه کنم ولي زور  گریه انگار بیشتر بود. 
در ی��ک چنین جوي و در یک چنین فضایي آقاي فردي از من حمایت 

کرد و قصه هاي مرا به مجله اش راه داد.
یک بار ایش��ان داور کتاب س��ال بودند آن سال قصة کاله نمدي من به 
فینال رسیده و بیشتر از همه رأي آورده بود. ولي دو نفر از داورها وقتي 
که چنی��ن دیده بودند رأي خود را عوض کرده بودند که کتاب من اول 
نش��ود و جایزة کتاب س��ال را نگیرد. آقاي فردي و آقاي رحماندوس��ت 
ب��ه این کار آنان اعت��راض کرده بودند. که به جایي نرس��یده بود. آقاي 

فردي وقتي مرا دی��د این را به من گفت 
در حالي که صورتش سرخ و چشم هایش 
غمگین شده بود. به من گفت: »این را به 
شما نگفتم که غصه بخورید این را گفتم 
که بدانید کارتان در حد کتاب سال شدن 
ب��وده و ارزش کارت را متوجه باش��ي.« و 
چه قدر این حرف او به من نیرو داد تا بمانم 
و تاب بیاورم و یک روز شاهد آن باشم که 
کتابم به عنوان بهترین کتاب مذهبي سال 
شناخته شود1. و کتاب دیگرم قدم یازدهم 
به عنوان بهترین کتاب سال و ادبیات برتر 

جایزة کتاب سال را بگیرد.
سهمي از کتابهاي من، سهمي از نویسنده 

بودن من، ماندن من و حتي زندگي من .
سهمي از امیدي که زنده نگه داشت از آن 
مردي اس��ت که آدم ها را از پنجره اي نگاه 
مي کرد که باالي آن نوشته بود پنجرة مثل 

خدا دیدن.
او وقت��ي آدم��ي را ن��گاه مي ک��رد، عمق 
وج��ودش را مي دی��د. حدس م��ي زد در 
گذش��ته چگونه بوده و حس مي کرد که 
در آینده چگونه خواهد ش��د. او به چگونه 
ش��دن آدم ها فکر مي کرد و مي کوشید در 
این چگونگي او را به س��وي خدایي مرئي 
هدایت کند. او یکي از آدم هایي اس��ت که 
وقتي پس��رم با حیرت از من مي پرس��د: 
»مگر آدم ه��اي زمان انق��الب چه طوري 
بودن��د که این قدر با آدم ه��اي این زمان 
فرق داشتند؟« او را برایش تعریف مي کنم.

ت
وش

ی ن
 پ

ان
وان

وج
 و ن

ان
دک

کو
ي 

کر
ش ف

ور
 پر

ون
کان

ها، 
انه 

رو
ن پ

گرا
ه ن

وع
جم

ز م
ا، ا

خد
ي 

سو
 به 

فر
 س

ر -
امب

 پی
اج

عر
1. م



76
ت 

داش
اد

ی

ناصرطاهرنیا

بزرگ بود 
و از اهالی امروز

خب��ر کوتاه بود و غم انگیز: »امیرحس��ین فردی پیشکس��وت ادبیات 
ک��ودکان و نوجوان��ان در گذش��ت« با ش��نیدن این خبر اش��ک در 
چشم هایم جاری شد و موجی از غم و اندوه همة وجود مرا فراگرفت 

و ناخودآگاه به یاد اولین دیدارم با او افتادم.
سال ها از روزی که برای اولین بار نویسندة بزرگ کشورمان امیرحسین 
فردی را دیدم می گذرد. در حیرتم روزها به سرعت، لحظه ها و ثانیه ها 

را پشت سر گذاشتند اما خاطرات هنوز شفاف و زالل مانده اند:
یکی از روزهای بهمن ماه سال 1369 بود. امیرحسین فردی به دعوت 
دوس��ت عزی��ز و هنرمندم آقای محمد ناصری به مدرس��ة راهنمایی 
سروش - واقع در جنوب شهر تهران - آمده بود تا در جشن انقالب، 
میهمان دانش آموزان آن مدرس��ه باش��د. وقتی آق��ای ناصری مرا به 
»فردی« معرفی کرد، او با لبخند همیش��گی اش دس��تم را فش��رد و 
احوالم را جویا شد. هنوز آن چهرة مهربان و لبخند زیبا را در یاد دارم 
و گرمی دس��تانش را حس می کنم. نتیجة این دیدار برای من سال ها 
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همکاری با کیهان بچه ها و نوش��تن ده ها مقاله در این مجله شد. بعد 
از آن دی��دار بارها و بارها امیرحس��ین فردی را دی��دم و از او نکته ها 
آموختم اما خاط��رة دو دیدار دیگر در ذهنم جاودانه باقی مانده اند و 
هیچ گاه فراموش نمی شوند. دیدار اول روزی بود که برای چاپ کتاب 
»مجموعه جنگ های پیامبر اکرم)ص(« در انتشارات کیهان، به نزد او 
رفته بودم و ناهار آن روز در مؤسسة کیهان میهمانش بودم و او بعد از 
ناهار با حوصله و آرامش بخش های مختلف مؤسسة کیهان را به من 
معرفی ک��رد و دیدار دیگر که آخرین دیدارم با او بود، چند روز قبل 
از آن که به س��فر حج بروم، اتفاق افتاد. وقتی در حوزة هنری سازمان 
تبلیغات اسالمی با او و جناب آقای ناصری خداحافظی می کردم. آقای 
فردی هنگام روبوسی با چهره ای آرامش بخش و مهربان گفت: »برایم 
دعا کن، در ضمن س��فرنامه یادت نرود« آه که خاطرة آخرین دیدار 
چه س��خت و غمگین اس��ت. دیداری که یاد آن در تمام لحظه های 

زندگی ام جاری است.
اما امیرحس��ین ف��ردی که بود؟ هنرمند، معلم، نویس��ندة کودکان و 
نوجوانان یا نویس��نده ای که ش��اعرانه می نوش��ت و ش��اعرانه زندگی 
می ک��رد. نمی دانم ک��دام واژه را باید در ابتدای وصف او نوش��ت که 
عظمت وجود و عمق اندیشه اش را تصویر کند. نمی دانم با چه شعری 
می توان زیبایی های روحش را زمزمه کرد. امیرحسین فردی صمیمی 
بود و بی ادعا، رفتار و کردارش برای همه درس بود. همیشه آرامش و 
قرار عجیبی داش��ت که به همه آرامش می داد. در روح بزرگ او برای 

همه جا بود. گویی او همة آدم ها را دوست داشت.
او هنرمند و نویس��ندة بزرگی بود، آن چنان که چندین نسل از قلم و 
نوع تربیت و آموزش او بهره ها برده اند. شگفت  آنکه با همة بزرگی اش 
ساده تر از آب بود و صمیمی تر از باران و مهربان تر از خورشید. آنقدر 
س��اده و صمیمی که دوس��تانش او را »امیرخان« ص��دا می کردند و 
همه او را برادر و خدمتگزاری راستین می دانستند. نفس های گرمش 
پیام آور دوستی بود، آن گونه که همیشه مشتاق دیدارش بودیم تا در 
طنین لبخند و نفوذ کالمش، غم های زندگی را به فراموشی بسپاریم.

او هنرمند 
و نویسندة 
بزرگی بود، 
آن چنان 

که چندین 
نسل از قلم 
و نوع تربیت 

و آموزش 
او بهره ها 

برده اند

او هنرمن��د بزرگی بود، ام��ا بزرگ ترین 
هن��رش آن ب��ود ک��ه دس��ت هم��ه را 
می گرفت و از ج��ان و مال و وقت خود 
مایه می گذاش��ت تا کودکان و نوجوانان 
ای��ن مرز و ب��وم بتوانن��د در عرصة هنر 
و ادبیات پیش��رفت کنند چه زیبا یکی 
از دوس��تانش در م��ورد او گفته بود »او 
همان طور می نویس��د ک��ه فوتبال بازی 
می کند، بیش از آن که خود را به تحرک 
وامی دارد، توپ را می چرخاند و بازیکنان 

دیگر را در موقعیت گل قرار می دهد.«
برای نس��لی ک��ه با امیرحس��ین فردی 
زیسته است، نام و یاد او آیینة بی غباری 
است که آنچه در این آیینه دیده می شود، 
زاللی، پاکی، زیبایی و سادگی است. این 
روزها دفتر مجلة کیهان بچه ها هنوز در 
انتظار قدم ه��ای آرام باغبان دلس��وز و 
مهربان خود می س��وزد. روزگاری آقای 
ف��ردی گفته ب��ود: »نگذاریم یاد حبیب 
فرام��وش ش��ود« و حاال بای��د گفت که 
نگذاریم یاد امیرحس��ین فردی فراموش 
ش��ود. اما مگر یاد او فراموش می شود؟ 
نه یاد او همیش��ه زنده است؛ همیشه با 
ماست؛ همیش��ه در ذهن ها و حرف ها و 
قصه ها موج می زند. همیش��ه و همه جا 
حض��ور دارد. او می ماند و من هر گاه به 
ی��اد او می افتم احس��اس می کنم که در 
هوای پاک دامنه های سرسبز و باطراوت 
زادگاهش »سبالن« قدم می زنم؛ گویی 
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او خود نیز ش��بیه زادگاهش بود: متین 
و بردب��ار، محک��م و اس��توار و عظیم و 

باشکوه.
به خودم می آیم هن��وز واژه یا جمله ای 
که در خور شخصیت امیرحسین فردی 
باش��د ننوش��ته ام؛ قطره اشکی از گوشة 
چش��مانم روی کاغذ می چک��د. آخرین 
کالم را با دس��تی لرزان و با چش��مانی 
اش��کبار می نویس��م: امیرحسین فردی، 
امیرحس��ین ف��ردی بود. او تنها ش��بیه 
خ��ودش بود و ش��بیه هیچکس دیگری 

نبود.
و »بزرگ بود

و از اهالی امروز بود
و با تمام افق های باز نسبت داشت

و لح��ن آب و زمی��ن را چ��ه خ��وب 
می فهمید«1

پی نوشت
1. شعر از کتاب »حجم سبز« سهراب سپهری.  

امیرحسین 
فردی، 

امیرحسین 
فردی بود. 

او تنها شبیه 
خودش 

بود و شبیه 
هیچکس 
دیگری نبود
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سیدفرید قاسمی

با امیر قلم،
از مهر تا اردیبهشت

تاریخ مطبوعات ایران را که ورق می زنیم، به ندرت مدیران و سردبیرانی 
می یابیم که بیش از سه دهه عمر بر سر انتشار یک نشریه گذارده اند. در 
فهرست پایداران مطبوعاتی امیرحسین فردی جای دارد؛ همو که 32 
سال از عمر 64 ساله اش را با کیهان بچه ها سپری کرد؛ 9 سال بیش از 
بنیان گذار مجله، جعفر بدیعی، مؤسس کیهان بچه ها، 23 سال )1335 

تا 1358( در این مجله دوام آورد.
هر دو به سبب بیماری قلبی کیهان بچه ها را وانهادند. با این تفاوت که 
بدیعی 1358 خانه نشین شد و فردی پنجم اردیبهشت 1392 به دیار 

باقی رفت.
امیرحس��ین فردی، پنجم مهرماه 1328 در دامنه جنوبی کوه سبالن 
در روس��تای قره تپه به عرصه فانی پانهاد. تلخکامانه از ش��ش سالگی 
تهران نشین ش��د. در دبستان و دبیرستان اتابکی درس خواند و دیپلم 

گرفت. از نوجوانی به کتابخوانی و فوتبال روی آورد.
ورزش و قصه را »پرچینی برای زندگی« می دانس��ت که »سختی های 
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هس��تی را به دست فراموشی می س��پرند«. پس از چهار سال بانکداری 
به دلیل باورمن��دی عمیقش از کارمندی بانک برید. 38 س��ال پایگاه 
اصلی اش مسجد جواداالئمه)ع( بود و با همفکرانش به تأسیس کتابخانه، 
آموزشگاه نویسندگی و فیلمسازی، باشگاه فوتبال، برگزاری کتاب سال 
و نشس��ت های نقد و بررس��ی کتاب همت گمارد. افزون بر س��ه دهه 
گردانندگی کیهان بچه ها، انتشار شش شماره »سوره بچه های مسجد«، 
یک شماره »س��وره ادبیات جوانان«، شش سال انتشار کیهان علمی، 
دبیری و داوری جشنواره ها، مدیریت حوزه هنری و مرکز آفرینش های 

ادبی را در کارنامه او می توان دید.
اولین داستان کوتاه به قلم وی با نام »اسماعیل« 1358 منتشر شد و 
1368 نخس��تین کتاب او با عنوان »یکمشت نقل رنگی« انتشار پیدا 

کرد. 
»ی��ک دنیا پروانه«، »گل بهار و گنجش��ک«، »گل به��ار و هزار چراغ 
روش��ن«، »خسته نباشی گل بهار«، »آش��یانه در مه«، »سیاه چمن«، 
»کوچک جنگلی«، »روزی که تو آمدی«، »افسانه اصالن«، »میهمان 
مالنک«، »هامون، زهکلوت و آن حوالی«، »اسماعیل« و »گرگ سالی« 
از جمله کتاب های اوس��ت. دوبار از ایشان تجلیل شد؛ نخست 1381 
به وس��یله حوزه هنری و دوم 1391 در پیش نگاران: جش��ن سرآمدان 

مطبوعات ایران.
هیچ گاه توفیق همکاری با زنده یاد فردی را نداشته ام، اما همواره در هر 
مجلس عمومی که او را دیده ام، از مهربانی هایش برخوردار بوده ام. ایشان 
را خیرخواه و درس��تکار، بی آزار و افتاده، س��الم و ساده، صادق و صبور 
یافتم. غرور در او راه نداشت. دلبستگی وی را به مادرش که سالیان دراز 
حکم پدر را هم برای او داشت از البه الی نوشته هایش می توان خواند. 
هم��ه عمر گوش به فرمان مادر بود؛ از این رو کمتر از هفت ماه پس از 

وداع این جهانی مادر، به او پیوست.
یکی از دوس��تان به نقل از زنده یاد فردی می گفت که اخیراً مادرش به 
خوابش آمده و گفته: »امیرحس��ین چرا نمی آیی؟ منتظرت هس��تم!« 

روحش شاد و نام و یادش گرامی!
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مهری ماهوتی

مدیری که 
پدری می کرد

بیشتر به برادر شبیه بود؛ برادری صبور و باحوصله و خوش رو که ادعای 
دانایی نداشت و توانایی اش، پشتوانه ای بود برای دیگران. عاشق کیهان 
بچه ها بود. می گفت: این جا خانة من اس��ت. همیش��ه در خانه اش به 
روی همه باز بود. یک خانة امن برای نوجوان های عالقه مندی که شوق 
نوش��تن داش��تند و قرار نبود در همهمة شهری بزرگ مثل تهران گم 
بشوند. شرکت در جلسه های قصه و شعرش برای همه آزاد بود. خواندن 
قصه آزاد بود. خواندن شعر آزاد بود. هر کس به اندازة قدرت قلمش در 
مجله دیده می ش��د. آقای فردی بخیل نبود که احس��اس کند دیگری 
جای او را تنگ می کند. شاید به همین دلیل اولین قدمگاه برای کسانی 

بود که در عرصة نوشتن نوپا بودند.
گاهی دوستانی به سراغم می آمدند با شعرها و قصه هایی که دوستشان 
داشتند و حاصل عشق و عالقه و تالش آن ها در عرصه ادبیات بود. به 
آن ه��ا توصیه می کردم اگر می خواهید کارهایت��ان را در جمع عزیزان 
صاحب نظ��ر بخوانید و ضع��ف و قوت کارتان را پی��دا کنید یک جای 
صمیمی را می شناس��م و یک مدیر خاکی و دلسوز را. می گفتم بروید 
کیهان بچه ها. بگویید با آقای فردی کار دارم. مطمئن باش��ید اگر شما 
را مستعد ببیند، دستتان را می گیرد و مسیرتان را هموار می کند. دفتر 
کیهان بچه ها، سکوی پرواز قلم به دست های بزرگی شد که امروز افتخار 

ادبیات کودک و نوجوان در این سرزمین هستند.
یادش به خیر روزهایی که سالگرد تولد کیهان بچه ها را در همین دفتر 
ساده و بی آالیش، صمیمانه و خودمانی جشن می گرفتیم. گل و تبریک 
و شیرینی و لبخند و عکس دس��ته جمعی روی پله های ورودی. آقای 
فردی در میان دوس��تان بود و افتخار می کرد که سال هاست برای این 

مجله نه فقط مدیریت که پدری می کند.
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حامد محقق

دیگر هیچ کالغی 
غارغار نمی کند

دلم می گیرد. دلم می سوزد.
حاال توی این چند روز دارم فکر می کنم. به فکر پارکم، پارک چناران. فکر 

قهوه خانه همین حوالی ام. به فکر کالغ هایم.
دلم می سوزد. نمی دانم حاال توی این چند روز درخت های پارک چه طور 
صبحش��ان را ش��روع کرده اند؟ نمی دانم کارگرهایی که چند روز است 
خس��ته از کار برگشته اند توی قهوه خانه چه طور بی  تو چای می نوشند؟ 

نمی دانم کالغ ها دیگر چه طور بی  تو »غار غار« می کنند؟
حاال توی این چند روز بیش��تر دارم فکر می کنم. فکر می کنم دیگر چه 
کس��ی است که صبح ها از س��ی متری جی و هرمزان بگذراند و برسد به 
پارک چناران. کمی توی پارک قدم بزند و بعد س��وار اتوبوس ش��ود و از 
کن��ار قهوه خانه ها بگذرد. میدان توپخانه پیاده ش��ود و چند دقیقه بعد 
صندلی اش را از پشت میز اتاق طبقه سوم ساختمان کیهان بچه ها عقب 

بکشد و بنشیند و بخواند و بگوید و بشنود و... .
ح��اال چند بار مرور کرده ام. اردیبهش��ت 89 را. توی ذهنم آمده ام مرکز 
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بهداش��ت. واکسن زده ام. دفترچه س��ربازی ام را مهر کرده ام و نشسته ام 
توی اتوبوس.

حاال چند بار است که از این به بعدش را سخت سخت به یاد می آورم.
حاال س��خت کس��ی را توی پارک آش��نا می بینم. هر چقدر که نزدیک 
می ش��ود، آشناتر می بینم. کتی طوسی دارد و کیفی به  دست. کتی که 

نای تاز گی ندارد ولی سخت روی تنش نشسته.
چشم هایم را تیز می کنم. صاحب کت امیرحسین فردی است. با لبخندی 
همیش��گی بر لب. از همان دور که می آید معلوم اس��ت لبش می جنبد، 
گاهی دست به سینه می گذارد و سالم و علیکی، صبح به خیری و خسته 

نباشیدی. 
به کسی چه! به چه کسی، فرقی نمی کند، می تواند باغبان باشد، یا بچه ای 
که دس��ت مادرش را رها کرده و می دود یا دختر و پسر جوانی که روی 

نیمکت نشسته اند.
از اتوبوس پیاده می شوم، چند قدم جلو می روم و توی پارک سالم می دهم. 

مثل همیشه سالم و علیک و باز مثل همیشه »حامد« چطوری،... .
نمی دانم. هیچ وقت آقا به اسمم نمی چسباندی و هیچ وقت فامیلی ام را به 
رخم نمی کش��یدی. نمی دانم چرا صدایت آن قدر آشناست نمی دانم چرا 

این قدر صدایت توی گوشم می پیچد.
گفتی صبح ها را چند دقیقه ای توی پارک قدم می زنی و بعد نشانم دادی 
که چقدر این چنارها برایت آشناست. تو گفتی ولی یادم نمانده، گفتی 
اینجا چق��در بزرگ بود. گفتی که درخت هایی را که عاشقش��ان بودی 
بریدند و جایشان آسفالت ریختند. گفتی حاال دلم به این چندتایی که 

مانده خوش است.
از کالغ ها گفتم که توی داس��تان هایش »غارغار« می کنند نه »قارقار«. 
چیزهای دیگ��ری هم گفتم و چیزهایی گفتی. از داس��تان ها از کیهان 

بچه ها، نشریات دیگر و... .
یادم نمی آید چه گفتم، اما یادم است در جواب قهوه خانه ای را که کنارش 
بودیم نشان دادی و جوان هایی را که توی قهوه خانه بودند و دود قلیان ها 
را. گفتی قبل تر عصرها س��ری می زدی به قهوه خانه. گفتی می نشستم 

آقای 
امیرحسین 

فردی 
من، آقای 

امیرحسین 
فردی است؛ 
آقای سر به 
زیر؛ آقای 
نظم؛ آقای 
مطمئن؛ 

نجیب

چای می خوردم و با پیرمردها و جوان هایی 
ک��ه کارگر و تازه مهاجر بودند هم صحبت 

می شدم.
گفتی چند وقتی است که نمی روم. گفتی 
که نمی شود بروم. گفتی که خوب نیست. 
همه قلیان می کشند. گفتی که جوان تر ها 
هم هس��تند. از صبح می نشینند و قلیان 
می کش��ند. خ��وب نیس��ت. گفتی خوب 

نیست. خوب نیست... .
گفتی و نشانی دادی و گفتی که اما هنوز 
پای جوان های قلیانی به فالن قهوه خانه باز 
نش��ده. گفتی که حاال فقط آنجا می روی. 
گفت��ی و گفتی و گفتی. و من وقتی توی 
حرف هایم از چند نفر اسم بردم گفتی که 
حاال فرقی نمی کند چه کسی باشد. یعنی 
نمی خواس��تی اسم کسی را ببری و پشت 

سر کسی چیزی بگویی.
آقای فردی خیلی این چند روز فکر کردم. 
به اینکه گفتید »خوب نیس��ت«. ش��ما 
امیرخانید. امیرخان خیلی ها. اما برای من 
آقای فردی اید. حتی وقتی خودتان نبودید 
و حت��ی حاال که پی��ش مادرتانید. پیش 

حبیب و دیگر شهیدان.
آق��ای امیرحس��ین ف��ردی م��ن، آقای 
امیرحسین فردی است؛ آقای سر به زیر؛ 

آقای نظم؛ آقای مطمئن؛ نجیب.
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آغاز مرثیت هاش
شرینعلی گلمرادی

هنر بود و تو بودی، خامه و دفتر مهیا بود
شهادت را قلم چرخانی ات تحریر دریا بود

نوشتن خاطراتی را رقم می زد که هر سطرش
کتاب شیهة اسبان بی برگشت صحرا بود

درونت گرچه زخمی، گرچه خون آلود بود از درد
ولی روحت ز رنگ و رنگ گردانی مبرا بود

ادب را پاس حرمت داشتی با سر به زیری ها
ولی در چشم واال باوران، قدر تو واال بود

عزای ناگهان را سیل مردم گریه سر دادند
که پایان تو آغازی برای مرثیت ها بود

شهیدستان تو را می خواست در آغوش خود گیرد
ز پشت پلک تو آن عافیت آباد پیدا بود

دریغا رفت و رفتند از میان، خوبان این وادی
فقط دنبالشان از ما دریغا و دریغا بود
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دلی مثل آیینهسایة مهر
محمدرضا ترکیعباس براتی پور

سایة مهر بود بر سر ما
»فردی« آن مرد مهر گستر ما

همچو آیینه پاک بود و زالل
دانشی مرد نام آور ما

عزت و افتخار اهل قلم
آن نویسندة سخنور ما

آشیان داشت در دل یاران
بسکه دل خواه بود دلبر ما

پاسدار حریم ایمان بود
اوستاد شریف با فر ما

داغ فقدان دوستان سخت است
خاصه آن یار نیک گوهر ما

حاصل کار و کوشش و عشق است
آنچه از اوست پیش منظر ما
رفت بابای بچه ها* از دست

مهربان یاور و برادر ما
بار بست و سفر گزید و برفت

ماند بر راه دیدة تر ما
روح تابان او مطهر باد
در جوار خدای داور ما

پی نوشت
* اشاره به »کیهان بچه ها« که سردبیرش بود.

از این خیل زخمی بیفتاد مردی
دلیری سواری یلی هم  نبردی

دلی مثل آیینه در مهربانی
که ننشسته بر وی نه زنگی نه گردی

نگاهش به رنگ افق های روشن
به آیین محراب ها الجوردی

نمی یابی از جنس لبخندهایش
جهان را اگر بارها درنوردی

نیندوخت در سرد و گرم جهان هیچ
بجز داغ و دردی مگر آه سردی

نلغزید و بر خود نلرزید هرگز
نه چون اشک سرخی نه چون برگ زردی

دل دردمندش چه زود از تپش ماند
تو ای عشق با قلب فردی چه کردی!



 

گفت و گو
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ابراهیم زاهدی مطلق

همة شاعران و نویسندگان 
مدیون سفره ای هستند که 

فردی در دهة 60 گسترد
اشاره

 مجلة »سـالم بچه ها« در اواخر دهة 60 متولد شد، خیلی زود 
پا گرفت و در کنار سایر مجالت ویژة نوجوانان صاحب اعتبار، 
چهره کرد. برنامة انتخاب کتاب سـال از سـوی این مجله که 
از اوایـل دهه هفتاد صـورت گرفت، خبـر داد: مدیران مجله 
فقط به ژورنالیسـم ادبی فکر نمی کنند؛ بلکه حضور در عرصة 
ادبیات را جدی و پی گیر تا انتشـار کتـاب و انتخاب و معرفی 

برترین هایش، پی گرفته اند.
انتخـاب کتاب های این مجله در سـال های آغازین در شـهر 
تهران انجام شـد؛ حال آنکه مجله در شهر مقدس قم منتشر 

می شد.
سـالم بچه ها، از آنجا که پشـتوانه ای روحانی داشت و به قول 
حجت االسالم عبداهلل حسن زاده آملی، مدیر مسئول آن زمان 
مجله، گروهی طلبه داشـتند اداره اش می کردند، خود به خود 

پای صحبت عبداهلل حسن زاده آملی، مؤسس مجله 
سالم بچه ها، پوپک و سنجاقک
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عمیق تـر از یک مجلة صرفًا ادبی و الغر شـد. درون مایه های 
دینی از یک سو و باور مدیران خوش فکر و روحانی این مجله 
به اهمیت کودکان و نوجوانان در آیندة جامعه، از سـوی دیگر 
باعث شـد مجـالت پوپک و سـنجاقک هم بـه جمع مجالت 
کودکان و خردسـاالن بپیوندند. همة این ها به انجام نرسـید، 
جـز به همـت واال و پی گیری هـای مرد بزرگی چـون عبداهلل 
حسـن زاده آملی؛ مردی کـه تحت تربیت عالمه حسـن زاده 
آملـی )کـه خدایش حفظ کنـد( به باورهای عمیـق از تربیت 
انسان رسیده است. البته نباید از نظر دور داشت مردان نیک 
و نوقلم آن روزها و نویسـندگان و مترجمان صاحب نام امروز 
را در کنار او؛ مردانی چون حسـین سیدی، محمود پوروهاب، 

مجید مالمحمدی و... 
حاال، به همت این مردان، قم صاحب سه نشریه برای کودکان 
و نوجوانان اسـت - کـه در این روزهای سـخت بودجه ای، با 

چنگ و دندان حفظ اش کرده اند. 
دوسـتی قدیمی و حرفه ای عبـداهلل حسـن زاده آملی، مدیر 
مسـئول وقت مجله سالم بچه ها با زنده یاد امیرحسین فردی، 
مـا را بـه قم راهنمایـی کرد تا بشـنویم از او در بـارة فردی و 

جایگاه رسانه ای و ادبی اش.  
***

 ویژه نامـه ای از طـرف بچه هـای مسـجد جواداالئمه )علیه 
السـالم( در حال تدارك است برای جشنوارة شهید غنی پور؛ 
این ویژه نامه به نام آقای فردی است. شما به عنوان اولین مدیر 
مسـئول مجلة سـالم بچه ها، همکار و هم صنـف آقای فردی 
محسوب می شـوید. همین طور به عنوان یک عالم و متخصص 
علوم دینی و البته ادبیات با آثار ایشـان آشنایی دارید. ابتدا 
می خواستیم ایشـان را از منظر شما در حوزة رسانه ببینیم و 

جایگاهش در مدیریت یک نشریه ویژة کودکان و نوجوانان.
یک س��ری خصوصیات ش��خصی جن��اب آقای فردی اس��ت که من 

آن چیزی که 
خیلی بارز بود 
از ایشان برای 
من، ایشان را 
خیلی صاف 
و صادق و 

بی غل و غش 
دیدم

فک��ر می کن��م خیلی مهم اس��ت آن ها. 
خصوصیاتی که اگر کسی آن ها را داشته 
باش��د، خیلی موفق تر است در کار برای 
بچه ها. این ویژگی ها در حوزة کار برای 
کودکان خیلی مهم و مؤثر است. من از 
روزی که جناب فردی را دیدم سال 69 
یا 70 تشریف آورده بودند قم. آن روزها 
فقط مجله سالم بچه ها بود. هنوز پوپک 
و سنجاقک همراه سالم بچه ها نبود. آن 
چیزی که خیلی بارز بود از ایشان برای 
من، ایش��ان را خیلی ص��اف و صادق و 
بی غل و غش دی��دم. بعداً که روابط مان 
صمیمی تر و گرم تر ش��د، به خاطر حوزة 
کاری مان؛ وگرنه ما که دورادور ایش��ان 
را به آن صورت نمی شناختیم. تهران که 
می آمدم با دوستان مجله، بنای مان این 
بود که به نشریات تهران سر بزنم. مجلة 
س��وره و آقای رهگذر و دوستانش��ان یا 
س��روش نوجوان که پیش مرحوم قیصر 
امین پور و دوستان ش��ان سر می زدم. از 
جمله جاهایی که می رفتم کیهان بچه ها 
بود. در مالقات هایی که در تهران با هم 
داش��تیم، آن چیزی که از ایشان دیدم 
ای��ن بود که ظاهر و باطن ایش��ان یکی 
ب��ود. نه اینک��ه االن فوت ش��ده بگویم، 
قباًل هم اگر کس��ی می پرسید همین را 
می گفتم. آن هم در طول این همه سال 
می دیدم ایش��ان را. چون آخرین بار که 
آقای فردی را دیدم، حدود یک ماه قبل 
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از وفاتش��ان بود. هیچ موقع در طول این س��ال ها که در جلس��ه های 
مختلف ایش��ان را می دیدم، هیچ وقت به یاد ندارم که از کس��ی اسم 
ببرد. مثاًل بگوید فالنی خوب اس��ت و دیگری بد اس��ت. آن یکی کج 
است یا آن یکی راست است، اصاًل! آدمی بود ثابت قدم و با سعه صدر. 
آدمی که می خواهد برای بچه ها کار کند، باید سعه صدر داشته باشد. 
اگر قرار باش��د یک نویسندة کودک و نوجوان، خط کشی کند که این 
بچه خوب است و این بچه بد است، خیلی سخت است؛ خیلی سخت 
اس��ت که چنین آدمی بتواند برای بچه ها کار کند. او باید همه را به 
چش��م بچه های این کش��ور ببیند تا بتواند برای شان اثری خلق کند. 
نمی تواند یکی بگوید من فقط برای بچه های خوب می نویس��م؛ کاری 
به بچه های بد ندارم. بچه های بد توی همین اجتماع بد ش��دند. توی 
محیط خانواده ای که ش��رایط نامس��اعد بود، بد ش��ده است. یک بار 
ندیدم و نش��نیدم که بگوید این اثر را ب��رای این بچه ها یا آن بچه ها 
نوش��تم. یا بگوید این نویس��نده خوب اس��ت و آن نویسنده بد است. 
ش��ما چرا با این نویس��نده در ارتباط هس��تید و با آن نویس��نده در 
ارتباط نیس��تید.  با این ش��اعر در ارتباطید، یا با آن یکی در ارتباط 
نیس��تید. کس��ی که برای بچه ها می خواهد قلم بزند، اولین سرمایه، 

»سعه صدر« و »صداقت« اوست. 
 به نظـر بعضی ها، آقای فـردی به لحاظ تعـداد آثار چندان 
پربـار نبوده اند. ایـن را گاهی ابراز می کنند. شـما در این باره 

چه نظری دارید؟ 
بعضی از نویسندگان که به سن و سال ایشان هستند، حداقل به سن 
و س��ال مطبوعاتی ایشان، تعداد آثارش��ان از نظر کمّی ممکن است 
خیلی بیش از ایش��ان باش��د. نمی خواهم بگویم آث��ار همه این افراد 
ضعیف یا کم ارزش اس��ت. ممکن اس��ت افرادی باش��ند که کارهای 
زیادی نوش��ته باشند و کارهای خوبی هم نوشته باشند. اما احساسم 
این اس��ت وسواس��ی که آقای فردی داش��تند غنیمت بود؛ وسواسی 
که باعث می ش��د نگوید حاال ام��روز من به خاط��ر احتیاجات مادی 
خودم بنش��ینم و این چهار تا کار را بنویس��م یا چند تا شعر را بگویم 

کسی که 
برای بچه ها 
می خواهد 
قلم بزند، 

اولین 
سرمایه، 

»سعه صدر« 
و »صداقت« 

اوست
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ک��ه امورات��م بگذرد تا بعد بنش��ینم و کارهای مهم بکن��م. این کاره 
نبود. نمی خواس��ت هم خ��ودش را گول بزند و هم بچه ها را. ش��اید 
هم این طور باش��د که خیلی دست نوشته ها در خانه شان باشد که به 
مرحله چاپ نرس��یده اس��ت. مثل خیلی از ب��زرگان ما که هر چه به 
زبان شان می آمد، چاپ نمی کردند. آن چه داشتند و گفته بودند جمع 

می کردند، می تکاندند و گلش را چاپ می کردند.
یادم هس��ت یکی از بزرگان گفته بودند حافظ هم همین کار را کرده 
ب��ود. من خوب در خان��ه در کنار پدر )حضرت آیت اهلل حس��ن زاده 
آمل��ی( دیده بودم این دیوانی که از پدر چاپ ش��ده، ش��اید دو برابر 
بیش��ترش را در خانه داشتند؛ اما این مقدارش را جدا کردند و آن چه 
را ص��الح دیدند، چاپ کردند. می خواهم بگویم آن هایی که متعهدند 
و درد دارند، درد اینکه انس��ان ها باید رش��د کنند، انسان ها باید یک 
قدم به جلو بردارند و به کمال برس��ند، خوب این ها همیشه وسوسه 
نوشتن دارند. بعد هم وسوسه اینکه کدام را باید به مخاطب برسانند. 
خوب آقای فردی هم فکر می کنم این وسواس را داشته اند. این را در 
طول سال ها دیدم و نشنیدم که کسی هم چیزی جز این بگوید. این 
خیلی استقامت می خواهد که یک آدم به روش صحیحی که رسیده ، 
مداومت بدهد. کار خوب مهم اس��ت که مداوم و مس��تمر باشد. این، 
م��رد میدان می خواهد. مهم تر از این ها، »راهگش��ایی« جناب فردی 
بوده اس��ت. راهی که ایشان برای نویسندگان و شاعران و تصویرگران 
در دهه 60 باز کرد، خیلی مهم تر نوش��تن بعضی کارها است. جناب 
فردی سرمایه ای بزرگ است. ایشان و بعضی از دوستان که به رحمت 
خدا رفتند، س��رمایه ملی ما هستند. ش��خص ایشان که مقام معظم 
رهبری در زمان حیات ش��ان تقدیر کردند از ایش��ان. یا مرحوم قیصر 
امین پور و یا مرحوم حس��ین ابراهیمی الوند یا مرحوم حسین حداد، 
س��رمایه های ملی  ما هستند که باید به گونه دیگری مراکز فرهنگی 
تالش کنند تا بیش��تر به مخاطب شناسانده ش��وند. بزرگانی هم که 
االن هستند، پیش کس��وتانی که االن در کنار ما هستند. این ها واقعاً 
سرمایه ملی ما هستند. صرفاً یک نویسنده یا شاعر کودک یا نوجوان 

نیستند.  
 اشـاره کردیـد به باز کـردن راه؛ 
این کار، کار مهمی اسـت. باز کردن 
راه در واقـع مهم ترین کاری اسـت 
کـه گاهی یـک نویسـنده می کند. 
آقای فردی چه راهـی را باز کردند 
و چه مسـیری را پیـش پای ادبیات 

ما گشودند؟ 
اینکه من گفتم به این معنی نیست که 
راهی قباًل باز نبوده یا بسته بوده و کسی 
باز کرده آن را. بلکه معنی اش این است 
که این ها یک راهی را ابتدائاً پیش روی 
ادبی��ات کودک و نوجوان ما گذاش��تند. 
همان طور که ش��عر ک��ودک و نوجوان 
ما توس��ط محمود کیانوش ارائه ش��ده 
اس��ت. آقای محمود کیانوش، پدر شعر 
امروز کودک و نوجوان اس��ت. االن هم 
در قید حیات هس��تند و خدا به سالمت 
بداردش��ان. آقای فردی ه��م در زمینة 
ادبیات انقالب اس��المی ما چنین راهی 
را باز کردند و شروع کردند. منظورم این 
است که راهی اصاًل نبوده که بسته باشد. 
اصاًل خودش��ان ابتدا راه را ش��روع کرده 
بودند. آقای فردی هم در زمینة ادبیات 
انق��الب این کار خاص را ش��روع کردند 
و راهی را پیش روی ادبیات گذاش��تند. 
ایش��ان دوست داشت که آن جلسه های 
بچه های مس��جد به س��رانجام برسد. با 
همین نیت هم بود که جش��نوارة شهید 

آقای فردی 
هم در زمینة 
ادبیات انقالب 
این کار خاص 

را شروع 
کردند و 

راهی را پیش 
روی ادبیات 

گذاشتند
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غنی پور را از مسجد شروع کردند. راهی 
که چون درس��ت بود، ادام��ه پیدا کرده 
و پی��ش خواه��د رفت. خ��وب ، این کار 
گرفتن دست مسجدی ها، یک مسجدی 
می خواهد که آق��ای فردی این طور بود. 
دوس��تان نویسنده یا ش��اعران هر کدام 
دس��ت کس��انی را گرفتند و جلو بردند؛ 
آقای فردی هم دس��ت بچه مسجدی ها 
را گرفت. و ب��ا آن آرامش و طمأنینه ای 
که داشت، کار را هم پیش برد و ماندگار 

شد. 
 خـوب، آقـای حسـن زاده! ایـن 
بـزرگان هـر یـک کاری کردنـد و 
راهی را گشـودند. اما چرا جامعه ما 
چندان که شایسـته است این ها را 
نمی شناسـد. مثاًل آقای فردی را تا 
زمان فوت شـان حتی همسایه شان 
هـم نمی شـناخت. اصـاًل بعضی هـا 
تعجب می کردند که این چه کسـی 
اسـت در همسایگی شـان که مقام 
معظم رهبـری برایش پیام می دهد. 

چرا این طور است؟ 
آث��ار این ه��ا باید به ش��کلی ملی تالش 
بش��ود و معرف��ی ش��ود ب��ه مخاطب تا 
ش��ناخته ش��وند. این ها باید در س��طح 
ملی بزرگ داشته بش��وند. وگرنه اینکه 
در کتاب های درس��ی، یک تکه داستان 
از این نویس��نده بیاید، یا یک تکه شعر 
از آن ش��اعر بیاید، نمی گویم بد اس��ت؛ 

این در حد خودش خوب اس��ت، اما نه در ح��دی که ادبیات کودک 
و نوجوان االن هس��ت. نه در حد رش��دی که پس از انقالب داش��ته 
است. همان طور که آقایان اهل ادب معترف هستند ما قبل از انقالب 
ه��م ادبیات کودک و نوجوان داش��ته ایم، اما ن��ه در این حد که االن 
داریم. واقعاً ادبیات کودک و نوجوان پس از انقالب حرف های زیادی 
برای گفت��ن دارد. همان طور که ش��عر آیینی بزرگس��ال ما این طور 
اس��ت. ش��اعران بزرگی که حرف برای گفتن داش��تند. چه آن هایی 
که درگذش��ته اند مثل مرحوم سید حسن حسینی و چه آن هایی که 
زنده اند. اما توی رمان بزرگس��ال می بینی��د هنوز آن هایی که قبل از 
انقالب بودند، هس��تند و دارند می نویسند. نه اینکه نویسنده های بعد 
از انقالب و بچه مس��لمان ها نتوانند بنویس��ند، یا کار بچه انقالبی ها 
کم باش��د، یا رشد نداش��ته اند؛ منظورم این است که به اندازة ادبیات 
کودک و نوجوان رش��د نداشته اند. آقای فردی کاری را که کردند در 
مرک��ز آفرینش های ادبی، همان کاری بود که روی عالیق ش��خصی 
می خواس��ت. و این عالیق شخصی نه اینکه بریده از جامعه باشد، نه. 

واقعاً ادبیات 
کودك و 

نوجوان پس 
از انقالب 
حرف های 

زیادی برای 
گفتن دارد. 

همان طور که 
شعر آیینی 
بزرگسال 
ما این طور 

است
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ای��ن همان چیزی ب��ود که جامعه به آن رس��یده و در مرحوم فردی 
متبلور ش��ده بود. آقای فردی می توانس��ت بخوبی در این زمینه قلم 
بزند، گام بردارد و نویس��نده هایی که در این زمینه گام برمی دارند و 
قل��م می زنند، گرد هم جمع کند، ارزش بگ��ذارد و به جامعه تحویل 
بده��د. نوش��ته های آقای فردی هم آن چه در این زمینه اس��ت برای 

جامعه ما چشمگیر است.
 بعضی هـا اعتقاد دارند دهة 60 دهـة طالیی ادبیات کودك 
است؛ دهه ای که جلسات کیهان بچه ها توانست نویسنده ها و 
شاعران پس از انقالب را دور هم جمع کند. نظر شما در باره آن 
جلسـات و آن دهه که باز هم دهه آقای فردی است، چیست؟ 
منظـورم تحلیـل آقای فـردی به عنـوان یک فرد رسـانه ای، 

شخصی که یک رسانه را مدیریت کرده است.
دهة 60 برای کسانی که بزرگان ادبیات ما هستند، از جمله دوستان 
ما و دیگران حتی پای ثابت جلسه هایی بودند که آقای فردی گذاشته 

بود برای بررسی آثار شاعران و نویسندگان.

بعضی ها 
اعتقاد دارند 
دهة 60 دهة 

طالیی ادبیات 
کودك است؛ 

دهه ای که 
جلسات 

کیهان بچه ها 
توانست 

نویسنده ها و 
شاعران پس 
از انقالب را 

دور هم جمع 
کند

 منظورتان شاعران  و نویسندگانی 
است که در سالم بچه ها یا پوپک از 

قم هستند؟
بل��ه، همین طور اس��ت. ده��ة 60 دهة 
پرب��اری بود که آن جلس��ات در کیهان 
بچه ها ب��ود و آقای ف��ردی ایجاد کرده 
بود. چه داستان نویس��ان و چه شاعران 
ما مدیون آن جلس��ات هس��تند. یعنی 
رشدی که ادبیات ما داشته مدیون آنجا 
هستند. چه ش��اعران و چه نویسندگان 
قدری که ما داریم از آن جلسات بیرون 
آمدن��د. کاری ک��ه آق��ای ف��ردی کرد، 
به خاطر سعه صدری بود که داشت. یک 
آدم تنگ چش��م، یک آدمی که بنشیند 
خط کش��ی کند، نمی توانست. آدمی که 
سفره گس��ترده ای داش��ت، می توانست 
آدم هایی با س��الیق مختلف در شورای 
ش��عر یا ش��ورای داس��تان مجله اش جا 
بدهد. کیهان بچه های آن س��ال ها، تنها 
مجله ای بود که چنین برنامه ای داشت. 
ای��ن نگاه بلند و نظر بلن��د جناب فردی 
ب��ود، همین طور آغوش گ��رم او بود که 
این آدم ه��ا را با س��الیق مختلف جمع 
کرده بود دور خ��ودش. طوری که همه 
به خ��ود می بالیدن��د و می گفتند که ما 

عضو آن جلسه هستیم. 
 آقای فردی تالش هایی در عرصة 
رمان بزرگسـال انقالب هم داشـته 
است؛ شـما ایشـان را نویسنده ای 
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برای عرصه بزرگسـال می شناسید 
یا نویسنده ای برای عرصه کودك و 

نوجوان؟ 
آقای فردی برای من، حوزة رمان انقالِب 

کودک و نوجوان است. 
 چرا این طور فکر می کنید؟ چون 
کتاب زیادی در این زمینه ندارد. جز 
رمان »اسماعیل« و »گرگسالی« که 
آن هم در واقع پس از وفات ایشـان 

به چاپ رسید. 
به خاط��ر تالش��ی ک��ه در ای��ن زمینه 
می ک��رد. فعالیت به این معنی نیس��ت 
که ی��ک نفر فقط یک چیزی بنویس��د. 
عمل طرف صرفاً نوشتن نیست؛ که شما 
بگردی��د ببینید چی را نوش��ته و چی را 
ننوشته است. کسی که دست دیگران را 
می گیرد تا بنویس��ند، یعنی راهی را باز 
کرده برای دیگران. آقای فردی داستان 
کم��ی هم ننوش��ته اس��ت. گلبهارها را 
نوش��ته، در بارة پیامبران نوشته، دربارة 
میرزا کوچک خان نوشته، آشیانه در مه 
را نوشته، در بارة امام خمینی)ره( نوشته، 
اسماعیل را نوشته و با همه این ها، آقای 
ف��ردی جمع این هاس��ت. عم��ل جناب 
ف��ردی مجموعه ای از این هاس��ت، فقط 
بچه های  دس��ت  نیست.  نوش��ته هایش 
مس��جدی را که می گی��رد، همان عمل 

فردی است. 
آقای کیانوش یک زمانی ش��روع کرد به 

گفتن ش��عر کودک؛ گفت تا تمام شد؛ اما االن سالیان سال است که 
دیگر چیزی از ایشان منتشر نمی شود. هرچه هست، مربوط می شود 
به گذشته. اما االن هم اگر کسی در این وادی قدم بزند، می رود سراغ 
ایش��ان. من دیده ام هنوز هم کسانی وقتی شعر می گویند می نویسند 
و می فرس��تند برای ایشان. هنوز هم راهگشاست. پس شما می بینید 
که این کارها مهم اس��ت. این راهگشایی ها مهم است. شما ببینید در 
تهران چند نفر دس��ت بچه مس��جدی ها را گرفته اند؟ چند نفر برای 
مسجدی ها راهگشا بوده اند؟ چند نفر برای انقالب داستان نوشته اند؟ 
خ��وب هر کدام تأثیر خاصی داش��ته اند. می خواه��م بگویم عمل هر 
کس��ی را با تعداد داستانی که نوشته است، نسنجیم. مگر دفتری که 
در حوزه هنری درست کرده بود، چقدر کار کرده بود. اما یک پایگاهی 
درست کرده بود که این مهم است. اما آن چه که برای اصحاب رسانه 
مطرح اس��ت، همان جنبه ادبیات کودک و نوجوان است. خصوصاً آن 
دوره ای که هر کس می خواس��ت در ح��وزه کار کودک و نوجوان کار 
کند، می رفت طرف کیهان بچه ها. مثاًل دانشجویان رشته هنر که کار 
گرافی��ک می کردند، می آمدند و کارش��ان را می دادند کیهان بچه ها. 
این را برای شناسنامة خودشان می خواستند. بدون اینکه حتی پولی 

بخواهند بگیرند، مشتاق بودند که کارشان آنجا پذیرفته شود.
 شـما بـرای مجله سـالم بچه ها آیا از ایشـان مشـورت یا 

راهنمایی گرفتید؟
م��ن اولین نفری ک��ه برای راه انداختن س��الم بچه ها دعوت کردم و 
مش��ورت گرفتم جناب آقای فردی بود. اگر نخواهم خالف واقع گفته 
باش��م، این بود که از اولین نفرات بودند. چون یادم هس��ت که آقای 
رحماندوس��ت و ش��اید کس��ی دیگر هم بود. بله، جزو اولین ها بودند 

جناب فردی.
 آیا شـما در داوری هـای مجله هم از آقای فردی اسـتفاده 

کرده بودید؟ 
ما هر وقت از آقای فردی دعوت کردیم، پذیرفت و آمد. یادم هس��ت 
حتی یک س��ال به مراس��م اختتامیه هم دیر رسید. موقعی رسید که 

من اولین 
نفری که 
برای راه 
انداختن 

سالم بچه ها 
دعوت کردم 
و مشورت 

گرفتم جناب 
آقای فردی 

بود
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تمام ش��ده بود و می دانست که تمام ش��ده، اما آمد که احترام کرده 
باشد.

 شـما برای راه اندازی سالم بچه ها آیا رجوعی هم به کیهان 
بچه ها داشـتید و الهامی گرفتیـد از این مجله که آقای فردی 

مدیریتش را عهده دار بود؟
من یادم هس��ت آن موقع که ما می خواس��تیم مجله سالم بچه ها را 
منتش��ر کنیم، تنها مجله ای که برای کودکان منتشر می شد، کیهان 

بچه ها بود. سال 67 بود که ما در قم شروع کردیم. 
 کدام بخش از مجله کیهان بچه ها برای شما جذاب تر بود؟

تمام بخش ها. چون من داشتم این کار را از صفر شروع می کردم. دوم 
اینکه با نیروهایی شروع کردم که این نیروها در حد نیروهایی نبودند 
که در تهران بودند. افراد ما با خود مجله شروع کردند و رشد کردند و 
همراه مجله باال آمدند. شاعر بودند، شعر نرم و لطیف می گفتند اما نه 
به قوتی که شاعران مجلة کیهان بچه ها بودند. مترجم بودند، ترجمه 

می کردند اما آرام آرام باال آمدند تا شدند مترجم توانا. 
 به خاطر همین بود که مراسـم  انتخاب کتاب سال تان را در 

تهران برگزار می کردید؟
مراسم را نه؛ به این خاطر نبود. چون ما کتاب سال انتخاب می کردیم. 
و کتاب ها هم عموماً در تهران بود. خیلی کم پیش می آمد که کتابی 
از مشهد یا شهرهای دیگر باشد. بنا براین ما مراسم را ناچار در تهران 
برگزار می کردیم. شاید یکی دو دهه گذشت و ما به جایی رسیدیم و 
افراد تقویت شدند که دوستان پذیرفتند ما می توانیم مراسم مان را در 
قم بگیریم و آن ها هم بیایند به قم. حاال دیگر مخصوصاً نوش��ته های 
مذهبی ش��هر تهران را هم در بسیاری موارد دوستان ما پشتیبانی و 

تأمین می کنند.
 مراودات شـما با آقای فـردی پس از راه انـدازی مجله تان 

چگونه بود؟ 
ایش��ان همواره راهنمایی هایی داشتند. من در آن اوایل بیشتر تالشم 
ای��ن بود که اینجا را تقویت کنم. تمایل داش��تم از نیروهای خودمان 

بهره ببرم، اما آق��ای فردی فکر دیگری 
داش��تند. توصیه هایی هم داش��تند که 
اگر از نیروهای دیگر هم اس��تفاده کنیم 
بهتر اس��ت. خوب ایش��ان نویس��نده و 
نیروه��ای زی��ادی در اختیار داش��تند. 
هیچ وقت  تهران��ی  نویس��نده های  البته 
دست رد به سینه ما نزدند. مثاًل مرحوم 
آقای حسین ابراهیمی الوند که در خانه 
ترجمه بودن��د، گاهی تماس می گرفتند 
و می گفتن��د فالن نویس��نده را با فالن 
کتاب معرفی کرده ام. کارشان را تشویق 
کنی��د؛ قلم خوبی دارد. م��ا همان اوایل 
ایشان را دعوت کردیم. جناب فردی هم 
با روی خوش پذیرفته بودند. توصیه ها و 

راهنمایی هایی هم داشتند.
 سـؤاالت مـا تمام شـده اسـت؛ 
حضـرت عالـی اگـر صحبـت باقی 

مانده ای دارید، بفرمایید.
صحب��ت خاصی نیس��ت. فقط تش��کر 
می کن��م که ب��رای آق��ای ف��ردی کار 
می کنی��د. یعن��ی ب��رای خودم��ان کار 
می کنی��م. برای نس��ل های آینده داریم 
ای��ن کار را می کنی��م. نه تنها برای آقای 
فردی بلک��ه برای همه بزرگانی که توی 
صحن��ه ادبی��ات کودک و نوج��وان کار 
کردند، باید انجام بش��ود ک��ه جامعه از 

وجود بزرگان خودش تهی نشود.  

برای آقای 
فردی کار 
می کنید. 

یعنی برای 
خودمان کار 

می کنیم
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گو

ت و
گف

خسرو باباخانی

جرأت پس گرفتن 
حرف هایش را داشت

اشاره
فیروز زنوزی جاللی، نویسـندة صاحب نامی است که او را با 
رمان هایی روان و ساده، اما عمیق چون »مردی با کفش های 
قهوه ای« و همین طور رمان هایی سخت خوان مثل »مخلوق« 

می شناسیم.
زنوزی اما کالس هایی نیز برای تدریس داستان نویسی داشته 
اسـت و البته داوری پرسـابقه اش در نهادها و جشنواره های 
انتخاب کتاب سـال مانند وزارت ارشـاد، کتاب فصل، دفاع 
مقدس و... از او چهره ای شـناخته شـده بـرای عالقه مندان 

ادبیات داستانی ساخته است. 
او در حوزة نقد و تحلیل نیز دستی دارد که نمونة آن، نقدهای 
ظریف اش بر رمان های زنده یاد احمد محمود بوده است - که 

برخی از آن ها در قالب کتاب به چاپ رسیده است.
گفت وگوی زیر، حاصل نشسـتی یک سـاعته است با فیروز 

فیروز زنوزی جاللی 
از دوست و همکار قدیمی اش می گوید:
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زنوزی جاللی در بارة زنده یاد امیرحسین فردی که می گوید او 
را خیلی پیش از پیروزی انقالب می شناخته است. زنوزی در 
حوزه هنری و مرکز آفرینش های ادبی همکاری های مختلفی 
با فردی داشته است که عمدة آن به داوری های دو جشنوارة 
»انتخاب کتاب سـال شـهید غنی پور« و جشنوارة »داستان 
انقالب« مربوط می شود. زمان گفت وگو روز دوازدهم آبان ماه 

1392 است.
 

 برای شروع از آشنایی خودتان با زنده یاد فردی بفرمایید. 
بن��ده، آقای ف��ردی را به چند دلیل دوس��ت دارم؛ خودش��ان هم 
می دانس��تند. خیلی پیش تر از این ها با هم در دبیرستان اتابکی بغل 
خط راه آهن )البته ایشان یک سال جلوتر از من بود( هم مدرسه ای 
بودیم. یک ناظم خشن داشتیم که معموالً یک چوب دستش بود و 
همیشه می گفت: » به حال شما دانش آموزان باید گرست.« گریست 
را ایشان »گرست« می گفت. وقتی مرحوم آقای فردی را می دیدیم، 
می گفتم به حال ش��ما دانش آموزان باید گرس��ت و ایشان می گفت 

باید گریست.
آن زمان، زنده یاد »اکبر رادی« نمایش��نامه نویس مش��هور، یکی از 
دبیره��ای ما بود. آن موقع جوان بود و نمایش��نامه »روزنه آبی« را 
داش��ت. در آن س��ال ها معمول بود که معلم ها ک��راوات می زدند و 
ایش��ان هم همین طور بود؛ یک صورت جوان و شارپ داشت و برای 
ما خیلی جالب بود. معلمی داش��تیم کرمانش��اهی؛ ایشان آن زمان 
کتابی نوشته بودند در بارة عمق دریاها و بلندی کوه ها. نوشتن کتاب 
برای ما خیلی مهم بود. مثاًل اکبر رادی که یک نمایش��نامه نوش��ته 
بود، برای ما دنیای دیگری بود . کرمانش��اهی آن قدر در مورد عمیق 
ب��ودن دریا و بلندی کو ه ه��ا صحبت می کرد که ما فکر می کردیم او 

باعث شده که دریاها عمیق و کوه ها بلند باشند.
 دوستی و رابطة شما با آقای فردی تا بعد از دبیرستان هم 

ادامه داشت؟  

وقتی مرحوم 
آقای فردی 
را می دیدیم، 
می گفتم به 
حال شما 

دانش آموزان 
باید گرست 

و ایشان 
می گفت باید 

گریست

نخی��ر؛ این دوران گذش��ت و من دیگر 
مرحوم فردی را ندیدم. هر کدام رفتیم 

دنبال زندگی خودمان .
بعد از آن، من رفتم وارد نیروی دریایی 
شدم و کار نوشتن و این چیزها را شروع 
کردم. با آقای ف��ردی و آقای رهگذر و 
س��ایر دوس��تان ه��م ارتباط داش��تم. 
بع��د وارد دفت��ر آفرینش ه��ای ادبی و 
کارشناس��ی داس��تان و این ها ش��دم. 
مشترکات ما از همان سال ها بود . آنچه 
در مورد رفت��ار و خوی آقای فردی در 
ذهن من نق��ش می بندند، اتصال آقای 
فردی به داس��تان انقالب است. انصافاً 
من می توانم بگویم که اگر آقای فردی 
نبود، این دغدغه های داس��تان انقالب 
ه��م هیچ گاه نبود. ای��ن دغدغة انقالب 
و ش��هید غنی پور بود که ایشان تا من 
را می دید، می گفت فیروز چه ش��د آن 
رمان »خورشید پنهان«؟ و یا این رمان 
چند جلدی می ش��ود؟ )ک��ه من جلد 
اول آن را نوش��ته ام( و مرتب می گفتند 
که وقت کم اس��ت و بای��د عجله کرد. 
ام��ا متأس��فانه به خاط��ر جش��نواره و 
کارشناسی ها، به س��رانجام نرسیده که 
امیدوارم خداوند ی��اری فرماید که من 
به طور مرت��ب به این مس��ئله بپردازم. 
این تالش و کوشش ایشان برای احیای 
ادبی��ات انقالب و حساس��یت ش��دید 
ایش��ان در این مورد، ب��ه نظر من واقعاً 
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قابل تحسین اس��ت. همین امسال هم 
قبل از اینکه ایشان فوت کنند و زمانی 
بود ک��ه بودجه نبود. باز هم ما را جمع 
ک��رد و گفت: » آقا هس��تید؟«  بعدش 
هم به اختیار خودمان گذاشت. و گفت: 
» االن هس��تید و یا نیستید؟« من بودم 
و خان��م تجار. ما گفتیم: »هس��تیم« و 
ایشان همچنان تالش می کردند که این 

جریان قطع نشود.
 م��ن فک��ر می کنم هر ف��ردی دیگری 
جای ایش��ان بود، به دلیل اینکه بودجه 
نبود، آن س��ال از خیرش می گذش��ت. 
ولی ما دیدیم که ایش��ان همان تالش 
را ب��رای ادبیات انقالب داش��تند. واقعاً 
م��ن به جرئت می توانم بگویم که وقتی 
پیام��ک ف��وت ایش��ان به من رس��ید، 
یکی از روزهای ت��کان دهنده بود. باور 
نمی کردم. به آقای قربانی گفتم که من 
چنین چیزی ش��نیده ام؛ درست است؟ 
و آن بن��ده خدا پش��ت تلفن گریه کرد 
و گفت که بی پدر ش��دیم. روحش شاد! 
یک آدمی بود که ویژه بود و یک آدمی 
متفاوت با آدم های دیگر. سرش به کار 
خودش ب��ود؛ اهل این نبود که خودش 
را بگیرد. کس��ی نبود که جلوی ش��ما 
یک حرف بزند و پش��ت سرتان حرفی  
دیگر بش��نوید. بس��یار بردب��ار و صبور 
بودند. حتی من یادم هست که سر نقد 
یک کاری با ه��م یک اختالف کوچک 

داشتیم. ولی باز هم نظر ایشان برای من بسیار مهم بود.
 ایـن اختالف ها تا چه اندازه در روابط ایشـان با سـایرین 

تأثیر گذار بود؟
اص��اًل؛ یکی از ویژگی های آقای فردی این بود که می گفت این ها را 
دور بریزید. ارزش ندارد. در دنیا با هم دوس��ت باشید. با هم مهربان 
باش��ید. این ش��خصیت آقای فردی بود و متفاوت باید به آن توجه 
کرد. این ش��خصیت و این ویژگی ها و آن خوش اخالقی، مخصوص 

آقای فردی بود . 
  اما شنیده شده که بعضی ها در ماجرای داستان انقالب از 

آقای فردی دلخوری هایی هم داشته اند؟
ممکن است همین طور باشد؛ یک نویسنده مشهور سر اینکه رمانش 
در جشنواره داس��تان انقالب رد شده بود، خیلی ناراحت بود. آقای 
فردی می گفت ایش��ان حق دارد ناراحت باشد! وقتی یک نویسندة 
جوان بیاید جای ایشان را بگیرید، من هم باشم ناراحت می شوم.     
 من احس��اس کردم ک��ه آقای فردی چقدر این مطالب را درس��ت 
می بین��د و اینکه باید حمای��ت کنیم بچه های انق��الب را. آن هایی 
که درشهرس��تان ها هس��تند. این ه��ا را بخواهیم تش��ویق کنیم و 
کارهای شان را چاپ کنیم. من فکر می کنم ادبیات انقالب ما سخت 

وامدار مرحوم آقای فردی است .
 از نظر ادبی شـما کارهایشـان را در چه سـطحی ارزیابی 

می کنید؟ 
بله، از نظر من، ش��اخص ترین کار ایش��ان رمان »اسماعیل« بود. ما 
آن را خواندیم و در باره اش صحبت هم شد. به رغم اینکه نقد هایی به 
کار ایشان وارد بود، خوب می شنید. یادتان هست که دو جا در رمان 
اس��ماعیل اذان می گویند و من فکر می کنم که بر آمده از تجربیات 
خودشان اس��ت. من ماجراهای کارخانه و غیره را به صورت کم رنگ 
در ای��ن اثر می دیدم؛ چون من در آن جغرافیا بوده ام که ایش��ان به 

آن اشا ره می کند . 
به نظر من ادامه اش، رمان »گرگ سالی« است که دغدغة خود آقای 

وقتی پیامک 
فوت ایشان 

به من 
رسید، یکی 
از روزهای 

تکان دهنده 
بود
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فردی در مورد داستان انقالب. کاری است در خور. گر چه نقدهایی 
در مورد این اثر هم وجود دارد. مثل تمام آثار که می ش��ود به آن ها 
ایرادهایی گرفت. بعضی از دوس��تان که نقدی به کارش��ان می شود، 
فوری بر می گردند و آش��فته می شوند؛ ولی ایشان نقدها را می شنید 
و عمل می کرد. خیلی ها در مورد نقد، دش��من می شوند و برای هم 
خط و نش��ان می کش��ند . ولی ایشان خوب می ش��نید. مثاًل وقتی 
نق��د رمان »درخت انجی��ر معابد ) احمد محمود ( در فرهنگس��رای 
بهم��ن ب��ود و یا وقتی که رم��ان »مدار صفر درج��ه« را نقد کردم، 
احم��د محمود هم همین طور، بی جا اعت��راض نمی کرد؛ و یا حرفی 
بزند. به هرحال احمد محمود یکی از رئالیس��ت های زمان ما است. 
ولی خوب می ش��نید. گر چه ای��ن دو از نظر ادبی با هم دیگر خیلی 
متفاوت هس��تند، و هم از لحاظ نگ��رش و باورهای ایدئولوژی، ولی 
ب��ه هرحال طاقت و پذی��رش نقد از طرف هر کس که باش��د، باید 
تحس��ین کرد. در حالی که ما شاهد هستیم بعضی ها وقتی کاری را 
نقد کردیم، شمش��یر را از رو بستند و دش��من ما شدند. اگر از این 
طرف خیابان بروم، آن ها راهش��ان را کج می کنند به س��مت دیگر 
خیاب��ان؛ ولی مرحوم فردی اصاًل این چنین نب��ود. نقد پذیر بود. به 
نظر من، اس��ماعیل کاری اس��ت خوب که در حوزة داستان انقالب 
می ت��وان نام برد. یکی از کارهای  بس��یار مثبت اس��ت و یا س��یاه 
چمن مثاًل به تناس��ب خودش کار بدی نیست. یک جوری هم من 
احساس می کردم، چون امیر خان مسئولیت های اجرایی زیاد داشت، 

در کیهان و یا جاهای دیگر، زیاد از نوشتن خودش راضی نبود . 
یکی از کارهای مهم ایش��ان، حضور در »ش��ورای ادبیات داس��تانی 
بس��یج« بود که به اتفاق، آن جا بودیم. آن جا هم به عنوان کسی که 
خیلی تأثیر گذار بوده اس��ت، هدایت و رهبری می کرد. ایشان اصرار 
داش��ت وقتی نیس��ت، من به عنوان جانش��ین کار کنم که من نیز 
نپذیرفتم. البته بعد از فوت ایش��ان هم گفتند که یادتان اس��ت که 
مرحوم فردی گفتند که ش��ما باشید؛ ولی من گفتم اصاًل نمی توانم 

جای ایشان باشم. 

امیرحسین 
فردی به 

رغم مسائلی 
مطرح کردم، 
جایگاه  خاص 
خودش را در 
ادبیات معاصر 
ایران خواهد 

داشت 

به هرحال، اس��م امیر حس��ین فردی با 
توجه به کتاب هایی که دارد، به نظر من 
در ادبیات کشور ما خواهند ماند؛ شکی 
نباید داش��ته باش��یم. چون م��ن واقعاً 
معتقعد هستم که اگر به ادبیات معاصر 
نگاه کنیم، بس��یاری از نویس��ندگان را 
داریم که آمدند و حت��ی در برابر چند 
نویس��نده دوران خودش��ان نوش��تند؛ 
ول��ی چون دغدغه خاصی نداش��تند، و 
درون مایه آن ه��ا درون مایه قابل اعتنا 

نبود بریده بودند از این کار.
م��ا اگر نگاه کنیم در همین صد س��ال 
داستان نویس��ی، می بینی��م ک��ه حتی 
یک نویس��نده می تواند با یک مجموعه 
داستان ماندگار باشد و بماند؛ و بی گمان 
امیرحس��ین فردی به رغم مسائلی که 
مط��رح کردم، جایگاه  خاص خودش را 

در ادبیات معاصر ایران خواهد داشت .
 شـخصیت امیرحسین فردی در 
رابطه با آدم هـای اطرافش چه طور 

بود؟
به نظر من آدم ها دو دس��ته هس��تند. 
یعنی در برخورد با آدم های دیگر به دو 
ش��یوه عمل می کنند. عده ای از ابتدا به 
آدم هایی که به آن ها نزدیک می شوند، 
نگرش ش��ان منفی اس��ت؛ یعنی اینکه 
هر کس��ی که به ما نزدیک شود حتماً 
غرض و مرضی دارد! و یا س��وء استفاده 
می کند. با ش��ک به او ن��گاه می کنیم . 
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مگ��ر اینکه خوبی او ثابت ش��ود. این ها 
دسته ای هستند که بد گمان هستند به 

همه.
مرح��وم  دس��ته  از  ک��ه  دوم  دس��تة 
امیرحسین فردی هستند، با نگاه مثبت 
ب��ه همه نگاه می کنند و هر کس��ی که 
بیاید و بگوید س��الم علیکم، می گویند 
سالم علیکم و با روی باز او را می پذیرند. 
شاید بعدها، زمانی متوجه می شوند که 
بعد سال ها یک ضربه از او می خورند و 
می گویند: عجب! زیاد آدم خوبی نبود . 
امیر حس��ین فردی از دسته دوم بود به 

همین خوش دلی و ساده دلی.
م��ا در جش��نواره های مختل��ف با هم 
کارشناس بودیم؛ مثاًل می گفت این کار 
بسیار عالی اس��ت، ما می گفتیم ضعف 
نی��ز دارد. و یا اینکه بع��دش رأی ها را 
من می شمارم. این طوری قانع می شد، 
ل��ج نمی ک��رد. بع��د می گف��ت بله من 
قان��ع ش��دم و نظرم را پ��س می گیرم. 
می دانی��د که م��ن چه می گوی��م. این 
خوش دل��ی و س��اده دلی ها وج��ه دوم 
آدم ها، در امیرحس��ین ف��ردی بود. اگر 
من می خواس��تم حرف��ی ب��ه او بزنم، 
ش��اید دقیقاً همین را می گفتم که یک 
مقداری به اط��راف خود بهتر نگاه کن! 
هم��ة آدم ه��ا مثل خ��ودت خوش دل 
نیستند. آدم ها روی ضرورت ها و منافع 
خودش��ان به ش��ما نزدیک می ش��وند. 

ش��اید به خاطر اینکه از موقعیت شما استفاده کنند و این نکته هم 
ناشی از خوش دلی هاست.

 خیلـی وقت ها بحـث داوری و یا کارشناسـی و یا ادبیات 
داستانی می شـد؛ یا خیلی وقت ها ما دنبال داور می گشتیم، 
دو یا سـه نقر را همیشـه نام می برد که یکی همیشـه شـما 

بوده اید. شده بود که از ایشان ناراحت و گله مند شوید؟
من به همان دالیلی که اولش اش��اره کردم، می گفتم امیر حس��ین، 
م��ن تو را دوس��ت دارم: اول به دلیل دبیرس��تان که به حال ش��ما 
دانش آموزان باید گریست! واقعاً تشییع جنازة او ثابت کرد محبوبیت 
آقای فردی را با آن ش��لوغی که در ح��وزه هنری بود. ما جز اولین 
کسانی بودیم که در حوزه هنری بودیم، فقط به اندازة دو تا کانکس 
این ج��ا آدم بود. بگذریم از اینکه حاال که می رویم ناهارخوری حوزه 
یک سیاهی لشکر می بینیم که اصاًل نمی شناسیم این ها کی هستند 
و اصاًل  نویس��نده ها کجا هستند. اصاًل نیستند. و ضرب المثل امسال 
دریغ از پارس��ال شده اس��ت. وقتی خدا بیامرز فردی فوت کرد، آن 

دستة دوم 
که از دسته 

مرحوم 
امیرحسین 

فردی 
هستند، با 
نگاه مثبت 
به همه نگاه 

می کنند
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جمعیتی که ش��ما دیدید، بعضی اهل قل��م بوده اند، و لی 95 درصد 
به خاطر ش��خصیت آقای امیر حسین فردی بوده اند و به خاطر همان 
خوش دل��ی بود. آدم ها، فری��ب دوران را نمی خورند؛ یعنی آدم های 
خوش خلق را می شناسند و همان کثرت آدم ها که در حوزه هنری 
گوش تا گوش جمع ش��ده بودند، همه گواه این بود که امیرحسین 
فردی یک فرد خاص بود. بیش از حد انسان بود. و بیش از حد انعطاف 
داش��ت و هیچ گاه دوست نداشت دل کسی را بشکند. همین که من 
در جایی هم از ایش��ان گله مند می شدم، مثاًل باید فالن کار مالی را 
انج��ام دهید، او می گفت در مورد بار مالی با من صحبت نکنید. در 
زمان خودش نقد می کردم. وقتی ش��ما رئیس یک قسمتی هستید، 
در مورد بار مالی هم مسئولیت دارید. روی این چیز ها حساس بود. 
می خواه��م بگویم آن مهربانی خاص و برخوردهای خاص خودش را 
داشت. مثاًل من هیچ گاه او را عصبانی نمی دیدم. همیشه راحت بود. 
مثل ماها که یک جا آش��فته می ش��ویم و ب��ه در و دیوار می کوبیم. 
هیچ گاه او را در این حالت نمی دیدم. به رغم این که سنش باال رفته 

بیش از حد 
انسان بود. و 
بیش از حد 

انعطاف داشت 
و هیچ گاه 
دوست 

نداشت دل 
کسی را 
بشکند

ب��ود، ولی قلبش هنوز کودک بود. همه 
را دوست داش��ت و می خواست که در 
قل��ب کوچکش جای دهد. خدا رحمت 

کند و روحش شاد باشد. 
 متشکرم . 
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گو

ت و
گف

علی اصغر جعفریان

برای فرهنگ و انقالب 
وقت گذاشته بود

 آقای عربلو، از زنده یاد امیرحسین فردی، چه تصویری در 
ذهن دارید؟

خدا رحمت کند آقای فردی را دربارة هر مسئله ای با ایشان صحبت 
می کردیم. یک حسن خوبی که داشت راجع به همه چیز با ما حرف 
می زد. مس��ائل عاطفی یا هنری یا اگر مشکلی برایم پیش می آمد. او 
را هر جا می دیدم، مطرح می کردم. با حوصله می نشست و به حرف ها 
گوش می داد. مثاًل اوایل دهة هش��تاد یک مش��کلی در مجالت رشد 
برایم پیش آمد. وقتی می خواس��تم از رشد نوجوان بروم. اولین کسی 
ک��ه به ذهنم رس��ید می توانم با او صحب��ت و درد و دل کنم، او بود. 
این همه آدم دور و برمان بود. زنگ زدم به ایش��ان و در حوزة هنری 
قرار گذاش��تیم. رفتم مفصل با او صحبت کردم. گفتم با من این کار 
را کردند، آن کار را کردند. نشست و باحوصله گوش داد. بعد با روش 

خودش، آرام و متین توضیح داد. من چقدر آرام شدم!
من از دوران نوجوانی با رش��د ش��روع کردم. دوم نظری بودم، وارد 

احمد عربلو از خاطراتش با امیرحسین فردی می گوید:
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مجالت رش��د ش��دم. آن وقت مطلب می دادم. من مطلب به کانون 
می دادم، آنجا خوانده بودند. آقای مصطفی رحماندوست آنجا بودند، 
می خواس��تند مجالت رشد را راه بیندازند. سال 59 و 60 نامه برایم 
نوش��تند که ش��ما کارهایت خوب اس��ت، بیایید می خواهیم مجلة 
رش��د نوجوان راه بیندازیم. ما که بلد نبودیم اینجاها را. فقط میدان 
انقالب را بلد بودم. پرسان پرسان آمدم. در محل فعلی کانون، هستة 
مجالت رش��د ش��کل گرفت. رفتم دیدم آقای عمیق آنجا نشس��ته 
اس��ت. گفتم: »آقای رحماندوس��ت را می خواهم.« گفت: »بنش��ین 
اینجا االن می آید.« بعد آمدیم این س��اختمان )ایرانش��هر شمالی(. 
من از مدرسه درمی رفتم و می آمدم مجله. به مجالت عالقه داشتم. 
خیل��ی عجیب بود. اوج دوران��ی بود که هنوز من ب��ا کیهان بچه ها 
ارتباطم قطع نش��ده ب��ود. من از حرفه ای تری��ن خواننده های مجله 
کیهان بچه ها بودم. جالب اینکه س��ه چهار بار عکس من در س��تون 

دوستداران کیهان بچه ها چاپ شده بود.
ب��ه آقای فردی آن مجله را نش��ان دادم. چند ماه قبل از فوتش��ان، 
برایشان گفتم: »آقای فردی مجله ای به شما می خواهم نشان بدهم 
شاید شما خوشحال بشوید!« برایشان خیلی جالب بود. چون ارتباط 
عمیقی با مجالت داش��تم. کنده ش��دن از مجالت برایم یک خورده 
س��خت ش��ده بود. خدا نصیب نکند آدمیزاد به ی��ک چیزی عادت 
کند. وقتی عادت پیش می آید، مخصوصاً حس��اب و کتاب نداش��ته 
باش��د. تصور اینکه من یک روزی س��ردبیر مجله نوجوان نباشم. با 
این نش��ریه بزرگ شده بودم. خیلی س��خت بود. من حتی دوره ای 
که در تربیت معلم بودم، ش��بانه روزی بود. صبح شنبه تا پنجشنبه 
بعدازظهر ما را نگه می داش��تند. حق نداشتیم از مرکز بیرون بیاییم. 
ماجراهایی داش��ت برای من آنجا. ماجراهای��ی جالب، که در رمانم 
دارم بخش های��ی را م��ی آورم. تاالر فرهنگ چس��بیده بود به مرکز 
تربیت معلم ش��هید باهنر. من مدی��ر داخلی مجله بودم. از نگهبانی 
ظهرها جیم می شدم. بدو بدو می آمدم میدان فردوسی، یک کورس 
تاکس��ی سر ایرانشهر می آمد. مجله کاری می دادم به تصویرگر، یک 

خدا نصیب 
نکند آدمیزاد 
به یک چیزی 
عادت کند. 
وقتی عادت 
پیش می آید، 

مخصوصًا 
حساب و 

کتاب نداشته 
باشد

کار می دادم به ویراستار. کارهای مجله 
را ردیف می کردم، باز بدو بدو می رفتم 
تربیت معلم. نگهبان، من را شناس��ایی 
کرد. قشنگ حواس��ش به من بود. بعد 
یک جایی را در تربیت معلم پیدا کرده 
بودم. دیواری بود که راه داشت به تاالر 
وحدت. می پری��دم آنج��ا و از در تاالر 

وحدت خارج می شدم. 
یکبار ش��لوارم در ح��ال پریدن گرفت 
به س��یم خارداره��ا و تمامش جرخورد 
و پاره ش��د. شما حساب کنید یک آدم 
سرتاس��ر شلوارش پاره ش��ده، خدا چه 
کار کنم این ج��وری. خیلی اتفاق بدی 
بود، فاجع��ه بود اص��اًل... نگهبانی آنجا 
بود. یک منگنه دیدم گوش��ه ای بود. با 
یک لطایف الحیل منگنه را برداش��تم و 
س��رتا پای شلوارم را دوختم. این عشق 
و عالقه باعث شده بود تصور اینکه من 
کنده بش��وم از مجله، برایم محال شده 

بود و این اتفاق خوشبختانه افتاد!
ای��ن اتفاق، ش��ب عی��د بود. داش��تند 
ش��کالت ها را پخش می کردند. دم در، 
یکی گف��ت: »همچین تصمیمی گرفته 

شده.«
خیلی ناراحت ش��دم. رفتم سراغ آقای 
ف��ردی و ب��ا او تم��اس گرفتم صحبت 
ک��ردم. همة ای��ن چیزهایی که االن به 
شما گفتم، همه این ها را برایش تعریف 
کردم. نشست و با حوصله اول تا آخر را 
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گوش کرد. بعد ش��روع کرد به صحبت 
کردن با من که این جوری اس��ت دیگر. 
هیچ کس، هیچ جا نمی ماند. قرار نیست 
س��ال های سال یک جا بمانیم. خود من 
ه��م این همه س��ال اینجا هس��تم. هر 
لحظه ممکن اس��ت که بروم. این قدر با 

من صحبت کرد و به من آرامش داد. 
م��ن آقای ف��ردی را هیچ وقت عصبانی 
ندیدم. در جلس��ات بنیاد داس��تان که 
می آمدند، خیلی از مس��ائل فرهنگی را 
کاماًل ایش��ان در جریان بود. به فرض، 
ف��الن کتاب چاپ ش��ده، ف��الن کتاب 
توهین ش��ده، فالن نویسنده ای که در 
خ��ط انقالب نیس��ت، دارد کار می کند 
زیر زیرک��ی. اتفاقاتی ک��ه او را قاعدتاً 
کام��اًل ناراحت و عصب��ی می کرد. ولی 
این ها همیشه در درونش بود، چهره اش 
همیش��ه آرام بود. در جلس��ات، خیلی 

آرام بود و خونسرد توضیح می داد.
 اولین بـاری کـه آقای فـردی را 

دیدید یادتان هست؟
اولین ب��ار در کیهان بچه ه��ا ایش��ان را 
دی��دم. منتظرش��ان ماندم بع��د آمدند 
ب��ا ه��م صحب��ت کردیم یادم هس��ت 
چند تا داس��تان برایش��ان برده بودم. و 
می خواستم یک صفحه طنز راه بیندازم 
در کیهان بچه ه��ا. فکر می کنم یکی دو 
شماره هم برایشان یک چیزایی نوشتم.
آقای فردی استقبال  کرد. بعد راجع  به 

اتاق کار پرس��ید. اتاق نویسندگی آقای فردی بود. برایم جالب بود. 
من سعی کردم کاری که آقای فردی انجام می دهند را انجام بدهم 
ولی اصاًل  نشد. هیچ نشد. بعضی از نویسنده های حرفه ای دارند این 

کار را می کنند. 
 چه کاری؟

زمان می گذارند برای نوشتنش��ان. مثاًل ما رفته بودیم خانة زنده یاد 
حسین حداد. با دوس��تان، آقای ناصری، آقای نادری، آقای مؤمنی 
و آق��ای حمزه زاده بودند یکی دو س��ال بع��د از فوت آقای حداد در 
خیابان اس��تاد معین. آقای فردی آمده بودند. عصر بود. همه از کار 
برگشته و خسته بودند. می خواستیم برویم بعد از مراسم. خواستیم 
برویم منزلمان. آقای فردی گفت: »من خانه نمی روم. من باید بروم 
کیهان آنجا می نش��ینم و می نویس��م«، آقای ناصری با اصرار گفت: 
»پس من می رس��انمت.« برای��م خیلی جالب بود ک��ه آقای فردی 

چطور می تواند این قدر نظم و انضباط داشته باشد. 
سال گذش��ته با بچه ها قرار گذاش��تیم موزة عبرت را بازدید کنیم. 
به آقای فردی قرار بود من پیامک بدهم. س��رم شلوغ بود و به جای 
س��اعت 4، گفته بودم ساعت 3. بعدها قرار ش��د پیش قراول برویم 
زودت��ر، زمین��ه را آم��اده کنیم تا بچه ه��ا بیایند. رفت��م دیدم یک 
نف��ری دارد ق��دم می زند. باال و پایین م��ی رود خیابان را. جلو رفتم 
دیدم آقای فردی اس��ت. گفتم: »آقای فردی چرا این قدر ش��ما زود 
آمده اید؟« گف��ت: »من زود نیامدم بیا اس ام اس تان را ببین!« برایم 
خواندش. دیدم یک س��اعت زودتر برایشان نوشتم. ابراز شرمندگی 
کردم. حرفی که آقای فردی به من زد قش��نگ یادم اس��ت. گفت: 
»اتفاقاً خوب شد. من اینجا که دارم قدم می زنم در این یک ساعت، 

کلی راجع به فصل های رمانم که دارم می نویسم فکر کردم.« 
آن روز با ما س��اعت ها در موزه گشت. تا آخرین لحظه  ماند تا همه 
خداحافظی کردند. خودم احس��اس می کردم، خس��ته اس��ت، ولی 

پا به پای بچه ها ساعت ها آنجا ماند. 
آق��ای فردی، عضو هیئ��ت امنای بنی��اد ادبیات داس��تانی بود. در 
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همیشه 
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جلس��ات مختلف می آمد و می رفت. مس��ئله ای که ما با آقای فردی 
همیش��ه داش��تیم، خدا ش��اهده، بدون اینکه بخواهم اغراق بکنم، 
اینکه حق الزحمه را به ایش��ان چگونه بدهی��م. واقعاً با همة خلوص 
نیتش کار می کرد. واقعاً چشمداش��تی به این مسائل مادی نداشت. 
با شرمندگی از ایشان شماره حس��اب می گرفتیم. آخرین جلساتی 
که ایش��ان حضور داشتند، بعد از فوتشان با خیال راحت ریختیم به 

حسابشان. گفتیم آقای فردی دیگر چیزی به ما نمی گوید.
 آقای فردی شخصیت بی نظیر و یگانه ای بود واقعًا!

حاال نمی ش��ود گفت ش��بیه مثاًل  فالن کس بود. هیچ وقت نمی شود 
گفت. ش��اید بخش��ی از وجود آقای فردی ش��بیه کس��ی بود، ولی 

خودش مستقاًل یک شخصیتی برای خودش داشت.
آرامش��ش، متانتش، دلس��وزیش از همه مهم تر این ثابت قدم بودن 
آقای ف��ردی می دانید. ما خیلی ضعیفیم. خ��ودم را عرض می کنم. 
مثاًل با هر بادی ممکن اس��ت مسیرمان عوض بشود. آقای فردی از 
طول س��ال هایی که ما او را می ش��ناختیم. با هم بودیم. به ما کمک 
می کرد. همین ج��وری بود. دیدگاهش همین ج��وری بود. رفتارش 
همین ج��وری بود. نمی گویم بی تفاوتی به مال دنیا ولی س��اده  نگاه 

می کرد به مسائل دنیوی و این ها.
به نظ��ر من باید از این ش��خصیت ها راحت نگذری��م. گاهی وقت ها 
می آیی��م زندگی فالن ش��هید را بررس��ی می کنی��م. کار می کنیم 
می نویسیم و این ها کار بزرگی کرده اند. ولی گاهی بعضی شخصیت ها 
هستند این ها تأثیرگذار هس��تند. برویم بگردیم توی زندگی این ها 
ببینیم این ها چی داشتند؟ من خیلی متأثر و متأسف شدم از رحلت 
آقای فردی. حقیقتاً ناراحت ش��دم و برایم س��خت بود. آقای فردی 
بعد از اینکه برایشان بیماری پیش آمد، ما مدام در ارتباط بودیم در 

بیمارستان. می رفتیم و می آمدیم.
آق��ای فردی عمل جراحی قلب باز کرده اس��ت. چقدر راحت با آن 
قضی��ه برخورد می کرد. می گفت: »خوبم، خیلی خوبم.« بعد می آمد 
جلس��ات ما. ما جلساتمان را می رفتیم منزل ایشان. یعنی به واسطة 

اینکه او نمی توانس��ت حضور پیدا کند. 
ب��ا همان عش��ق و با هم��ان عالقه و با 
می پوشید  پالتویی  همان حساسیت ها، 
به خاط��ر مریضی اش. ب��ا همان آرامش 
می نشس��ت آنجا. دو س��اعت ما با هم 
جلس��ه داش��تیم. این اواخر من گفتم: 
»ت��و را به خ��دا این قدر فش��ار نیاورید 
به خودت��ان.« یعنی قس��مش دادم. با 
همه روبوس��ی کردیم. گفت: »نه دیگر 

باالخره کاره دیگر باید انجام بشود.«
گفتم: »این قدر فشار نیاورید!«

با همان وضعیت می رفت و می نشس��ت 
توی کیهان بچه ها دوباره، کار نوشتن را 
ادام��ه می داد. یک کمی راس��تش دلم 
س��وخت. آقای فردی ج��وری برخورد 
می کرد با بیم��اری اش که همة ما فکر 
کردیم عمل جراحی انجام ش��د و تمام 
ش��د و دوباره آقای ف��ردی همان آقای 
ف��ردی قب��ل از عملش هس��ت. بعدها 
متوج��ه ش��دیم عمل��ی ک��ه او انجام 
داده اند، بیش از حد سنگین بوده است.
 چه طور خبر رحلتش را شنیدید؟
ب��اور کنید هنوز که هنوز اس��ت، باورم 
نمی ش��ود. من ت��وی جادة ق��م بودم. 
بع��د از مدت ها وقت ک��رده بودم بروم 
قم. تو جاده قم داش��تم برمی گش��تم. 
یکی از دوس��تان زن��گ زد و گفت. من 
فکر کردم دارد ش��وخی می کند. آقای 
حسنی، مدیرعامل بنیاد. این قدر حالم 

حاال نمی شود 
گفت شبیه 

مثالً  فالن کس 
بود. هیچ وقت 
نمی شود گفت. 
شاید بخشی 
از وجود آقای 
فردی شبیه 
کسی بود، 

ولی خودش 
مستقالً یک 
شخصیتی 

برای خودش 
داشت



106

بد ش��د که ماشین را نگه داشتیم کنار 
اتوب��ان و از ماش��ین پیاده ش��دم. یک 
فضای بازی بود. اصاًل یک حالت خیلی 
بدی بهم دست داد. به اولین نفری که 
زن��گ زدم، آق��ای نادری ب��ود. به حاج 
محمد نتوانس��تم زنگ بزنم. حقیقتش 
نتوانس��تم. گفتم نکند بی خبر اس��ت. 
آقای نادری به ش��وخی گرفت قضیه را. 

فکر کرد من دارم شوخی می کنم. 
نادری نمی دانست خبر را. آقای نادری 
گف��ت: »م��ن پیگی��ری می کن��م. این 

حرف ها چیه.«
 خیلـی زود رفتند آقـای فردی! 

انقالب و جامعه به او نیاز داشتند.
از ای��ن به بعدش، واقعاً دوران اوج آقای 
ف��ردی بود. چقدر می توانس��ت او به ما 

کمک بکند. 
را  گرگ سـالی  رمـان  وقتـی   
خواندم، دیدم آقـای فردی به مرز 
پختگی و بلوغ نویسـندگی رسیده 
اسـت و از این به بعـد تازه کارهای 

جدی اش شروع می شد.
یک جوری ب��ود آقای فردی ب��رای ما. 
به خاطر ش��خصیتش احساس  همیشه 
می کردیم یک چتری باالی سر ماست.

گرمـا  خورشـید  عیـن  بلـه،   
می بخشید به همه.

آره این جوری بود آق��ای فردی. ضمن 
اینکه کار خوبی که آقای فردی می کرد. 

خیلی بها می داد به نویسنده های تازه کار و جوان.
 خودش به تنهایی یک دانشگاه بود.

توی کیهان بچه ها یک جایی ش��ده بود برای قلم فرس��ایی بچه های 
نوقلم و جوان. این خیلی مهم است. بها می داد به جوانان. یک نکته 
جالب تری که خیلی از نویسنده های حرفه ای هم هنوز ارتباط خود 

را با کیهان بچه ها قطع نکرده اند.
این نش��ان دهندة این اس��ت که آق��ای فردی مس��یر را خوب پیدا 
کرده بود. حتی من ندیدم و نش��نیدم از کس��انی که موضعش��ان از 
بچه مس��لمان ها، یک کمی زاویه دارد، نسبت به آقای فردی موضع 

بگیرند.
ای��ن خیلی نکتة مهمی اس��ت؛ یعن��ی آقای فردی ی��ک مقبولیت 
این جوری داش��ت؛ یعنی ی��ک وزنه ای بود ب��رای بچه های انقالب. 

فردی منحصربه فرد بود.
 شما در یک جا در کنار هم کار کرده اید؟

ن��ه، یک جا با هم نبودیم. ولی او را به واس��طة کار هایمان همیش��ه 

این خیلی 
نکتة مهمی 

است؛ 
یعنی آقای 
فردی یک 
مقبولیت 
این جوری 

داشت؛ یعنی 
یک وزنه ای 

بود برای 
بچه های 

انقالب
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می دیدم. با همدیگر ارتباط داشتیم در جلسات. تلفنی با هم صحبت 
می کردیم. من هنوز ش��مارة آقای فردی را دارم. گاهی وقت هایی به 
مناسبت هایی اس ام اس می دهم و تبریک می گویم! شاید یک حس 
کودکانه ای و یک حس قشنگی است که نسبت به آقای فردی دارم. 
یک ب��ار رفته بودم آقای حم��زه زاده را ببینم. اتفاقی هم آقای فردی 
آم��د آنجا. آقای حم��زه زاده نیامده بود. این باعث ش��د من با آقای 
فردی نشس��تم و صحب��ت کردم. و نهایتاً با همدیگر قرار ش��د یک 
دایرئ المعارف طنز کار کنیم. یعنی طرح دایرئ المعارف طنز در همان 

جلسة دو نفره شکل گرفت.
 سفر هم با آقای فردی داشته اید؟

با بچه های حوزه چند بار س��فر رفتیم. آقای فردی را همه دوستش 
داشتند. خوش مشرب بود. آدم بزرگی بود.

 شما در کیهان بچه ها جلساتی داشتید؟
 یک دوره ای بله، جلسات قصه که می گذاشتند. آن موقع که خیلی 

جوان بودم، من می رفتم.

ولی خودش 
به همه 

تکنیک ها و 
اطالعات و 
دانشی که 

الزمة کار یک 
نویسندگی 
بود، رسیده 

بود

بچه هایی که االن معروف ش��دند، به آن 
جلس��ات می آمدند. جلسات خوبی بود. 
فضای کیهان بچه ها فضای خیلی خوبی 

بود.
آق��ای ف��ردی جاه��ای مختل��ف کار 
ایش��ان  م��ی داد.  انج��ام  کارشناس��ی 
برخوردش با نویسنده جالب بود. حتی 
کاری را هم که رد می کرد، قش��نگ رد 

می کرد.
ایش��ان طوری می نوش��ت که آدم فکر 
می کرد این کاماًل تعریف کرده است از 

کار، حتی کارهای متوسط را.
گاهی وقت ها برایم جالب بود بدانم این 
کتاب��ی را که م��ن دارم می خوانم آقای 
فردی چه نظ��ری دارد. یک وقت هایی 
به دوستان می گفتم، کار به آقای فردی 
ندهیم، به خاطر اینکه همه کارها را او از 
بس مثبت نگاه می کند. تأیید می کند. 
از نظر فن نویس��ندگی و کار حرفه ای، 
دانشگاه دیده نبود، ولی خودش به همه 
تکنیک ها و اطالعات و دانشی که الزمة 
کار یک نویس��ندگی بود، رسیده بود. و 
این حتی از یادگیری در دانش��گاه هم 

باالتر است.
اتفاق��اً همی��ن جالب اس��ت. تصویری 
که مث��اًل دارم از س��یاه چمن راجع به 
درخت ه��ای تبری��زی ی��ک توصیفات 
قش��نگی دارد. باد می زن��د و درخت ها 
را تکان می دهد، ماندگار ش��ده اس��ت 
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ت��وی ذهنم. هر جا، به س��فری می روم 
و درخ��ت تبری��زی می بین��م، ی��اد او 
می افتم. فردی خیلی با طبیعت عجین 
بود. ش��اید به خاطر اینکه او بچة روستا 
بود و این در آثارش برجس��ته اس��ت. 
ف��ردی تمام زندگی را تجربه کرده بود. 
مثل مس��افری که با ی��ک کوله باری از 
س��وغاتی هایی که از جاه��ای مختلف 
دارد، آم��ده، تازه رس��یده و می خواهد 
تازه این را باز کند و برای ش��ما توضیح 

بدهد. 
 راسـتش من خودم آقای فردی 
را دیر بـه دیر می دیـدم. برای من 
باورپذیـر نیسـت کـه او را دیگـر 
نخواهم دید. من منتظرم ایشان را 

ببینم.
من وقتی مس��یرم می خورد به مس��یر 
اط��راف منزلش��ان، احس��اس می کنم 
ایش��ان در کوچه ها دارد ق��دم می زند. 
آق��ای فردی را من ح��س می کنم. من 
اگ��ر در مراس��م تش��ییع جنازه نبودم، 
ش��اید مطمئن می ش��دم آق��ای فردی 
هنوز هس��ت و این خیلی مهم اس��ت. 
یعنی کس��ی باید خیلی نف��وذ کند در 
وجود آدم. حس من را شاید خیلی های 
دیگر هم داشته باشند و حضورش را در 

خودشان احساس کند.
 یـک هنرمند خاصی بـود، یک 
هنرمند به تمام معنـی واقعی بود. 

زندگیش هنرمندانه بود.
بله، انسان هنرمند واقعی بود.

 بعضی ها فیلم انسان واقعی بودن را درمی آورند، ولی آقای 
فردی خودش بود. باید حواسـمان باشد به دور و بر خودمان. 

حواسمان به همدیگر باشد. 
آق��ای فردی با رفتنش هم خودش توانس��ت تأثیرگذاری خودش را 
داشته باشد. ایشان جریان ها را خیلی خوب می شناخت. جریان های 
ادبی، هنری حتی سیاس��ی را. این ها را خوب می شناخت و تحلیل 

می کرد. آن وقت به ما خط می داد.
فردی وقت گذاش��ته بود برای فرهنگ و انقالب. فکر می کرد. رصد 
می ک��رد. چه حرفی را کجا بزند. چه کار بکند. خودش را وقف نظام 
کرده بود. بی تفاوت نبود نس��بت به بعضی از مسائل، خدا رحمتش 

کند!

فردی خیلی 
با طبیعت 

عجین 
بود. شاید 
به خاطر 
اینکه او 

بچة روستا 
بود و این 
در آثارش 
برجسته 

است
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گو

ت و
گف

خسرو باباخانی

فردی، از جنس 
شهدا بود

اشاره
 محسـن مؤمني شریف، نویسنده و رئیس حوزه هنري است. 
او کـه سـال ها در بخش هـاي گوناگون حـوزه هنري خدمت 
کرده، از سال 1389 از سوي رئیس سازمان تبلیغات اسالمي 
به ریاسـت حـوزه هنري انتخاب شـد. در زمان مسـئولیت 
مؤمنـي بود که مدیریـت مرکز آفرینش هـاي ادبی حوزه به 
زنده یاد امیرحسـین فردي سـپرده شـد. اما زمان آشنایي 
ایـن دو، به دورة معلمي مؤمني بازمي گردد. زماني که کیهان 
بچه ها توسـط فردي مدیریت مي شـد و مومني از مخاطبان 
این نشـریه بود. بعد از آن هم وقتي نشـریه سوره نوجوانان 
بـه سـردبیري محمدرضـا سرشـار فعالیتش را آغـاز کرد، 
مومني مدیریـت داخلي آن را به عهده گرفـت. همان زمان، 
نخستین بار امیرحسین فردي را شناخت که چه »صمیمي و 

دوست داشتني بود.« 

پای صحبت محسن مؤمنی شریف، 
رئیس حوزه هنری
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سـفرهاي دسـته جمعي به مناطق 
مجتبـی  همـت  بـه  کـه  جنگـي 
رحماندوست تدارك دیده مي شد، 
بـاب آشـنایي و صمیمیت بیشـتر 
میـان مؤمني و فـردي را باز کرده 
تا به قول خودش ارادتش را به این 

نویسنده افزون کند. 
از  مصاحبـه  ایـن  در  مؤمنـي 
از  مي گویـد؛  فـردي  امیرحسـین 
ادبش، از دلسـوزي و عزت نفسش، 
از منش و اخالقش که در یک کالم 
از او شخصیتي آرماني و اسطوره اي 
مي سـاخت؛ شـخصیتي از جنـس 

شهدا. 

مرحـوم  بـا  آشـنایي تان  از   
امیرحسین فردي برایمان بگویید.

من با امیرحس��ین در دوران معلمي ام 
آشنا ش��دم. زماني که معلم شدم )سال 
1364( کتاب ه��اي ح��وزة ک��ودک و 
نوج��وان را مي خواندم و با نام بیش��تر 
نویس��نده هایي که اکنون از دوستانمان 
هس��تند، آن دوران آشنا شدم. با آقاي 
فردي هم از طریق مجلة کیهان بچه ها 
آش��نایي پیدا کردم. چون همیشه این 
مجل��ه را مي گرفت��م و ب��راي خواهر و 
برادران��م هم مي خواندم، اما ایش��ان را 
ندیده بودم. به یاد دارم سال 1367 بود 
که با آقاي سرش��ار از داس��تان گل بهار 

اولین بار 
ایشان را در 
مجلة سوره 
نوجوانان 
مالقات 

کردم. انسان 
بسیار دوست 

 داشتني و 
صمیمي بود

آق��اي فردي صحب��ت کردیم که در کیهان بچه ها چاپ ش��ده بود. 
من به توصیف هاي این داس��تان ایراد گرفتم، چون گمان مي کردم 
از توصیف هایی اس��تفاده شده که مناس��ب بچه ها نیست، اما آقاي 
سرشار از آن دفاع کرد و گفت: » آقاي فردي خیلي خوب مي نویسد 
و خودش هم انس��ان بس��یار خوبي اس��ت.« تا اینکه آقاي فردي را 

بعدها در مجله سوره نوجوانان دیدم. 
من از سال هاي 65-1364 دنبال معلم و کالسي براي داستان نویسي 
بودم. حتي ش��نیده بودم که مسجدي به نام جواداالئمه )ع( در سه 
راه آذري تهران هس��ت. از خیلي ها سراغ مسجد را گرفتم، اما آن را 
پیدا نکردم. تا اینکه در س��ال 1367 در کالس هاي داستان نویس��ي 
حوزة هنري ش��رکت کردم. البته پیش از آغاز کالس ها مصاحبه اي 

حضوري با آقاي سرشار داشتیم.
 مصاحبه به چه منظور بود؟

در مورد اینکه چه کتاب هایي خوانده ام و از این دس��ت سؤاالت. در 
واقع مي خواس��تند بدانند کسي که قرار است روي او سرمایه گذاري 
کنن��د، در فضاي کتاب و داس��تان قرار دارد یا خیر. ما بیس��ت نفر 
بودیم که در دورة داستان نویس��ي پذیرفته شدیم و به دورة دوم هم 
راه پی��دا کردیم. در همان زم��ان من با رادیو هم همکاري مي کردم 
و عضو ش��وراي بچه های مس��جد حوزه هنري شده بودم. بعدها که 
مجلة س��وره نوجوانان به سردبیري آقاي محمدرضا سرشار تأسیس 
ش��د، من به عنوان مدیر داخلي انتخاب ش��دم. از جمله بزرگاني که 
ب��راي مصاحبه به مجل��ه دعوت مي کردیم آقاي ف��ردي بود. اولین 
بار ایش��ان را در مجلة س��وره نوجوانان مالقات کردم. انسان بسیار 

دوست داشتني و صمیمي بود. 
  با توجه به اینکه ایشـان در کیهان بچه ها بودند و شما در 

سوره نوجوانان دیگر با آقاي فردي همکاري نداشتید؟
بعضي از دوس��تاني که با هم همکاري مي کردیم و دوست بودیم با 
آقاي فردي رفت و آمد داشتند، مانند داود غفارزادگان و محمدرضا 
بایرامي. مي توان گفت ما س��ه نف��ر تقریباً با هم و همزمان به حوزه 
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در برخورد 
با آقاي 

فردي هیچ 
وقت جنبة 
نویسندگي 
برایم مهم 
نبود، چرا 

که همیشه 
تحت تأثیر 
اخالق و 

منش آقاي 
فردي قرار 
مي گرفتم

هن��ري آمدیم، یعني بین س��ال هاي 68-1367. آقاي بایرامي براي 
اولین بار با لباس س��ربازي به جلس��ه قصه ح��وزه هنري آمده بود. 
آقاي سرشار هم از ایشان تعریف کردند و گفتند نمي گویم ایشان در 
آینده داستان نویس مي شوند، چرا که همین االن هم داستان نویس 
هس��تند. آقاي غفارزادگان هم از دوس��تاني بودند که تازه از اردبیل 
آم��ده و عضو ش��وراي بچه های مس��جد بود. این دوس��تان با آقاي 
ف��ردي رفت و آمد داش��تند.  البته ما هم چند ماهي عضو ش��وراي 
بچه هاي مس��جد بودیم که مي توان گفت مجلة س��وره نوجوانان از 
دل آن ش��ورا بیرون آمد. ما به آقاي سرش��ار که مسئول ادبیات بود 
پیش��نهاد ایجاد این نشریه را دادیم و ایشان هم قبول کردند. به هر 
حال این دوس��تان در جلسات آقاي فردي هم شرکت مي کردند، اما 
من هیچ وقت نتوانس��تم. من با آقاي فردي در س��فرهایي که همراه 
آقاي مجتبی رحماندوست بعد از جنگ به مناطق جنگي مي رفتیم، 

نزدیک تر شدم و بیشتر ایشان را شناختم.
  پس شما در جلسات کیهان بچه ها شرکت نکردید؟ 

خی��ر. براي اولین بار هم زماني به مس��جد جواداالئمه )ع( آمدم که 
یک کتاب من به نام »زماني براي بزرگ ش��دن« برنده ش��ده بود. 
زمان��ي براي پیدا کردن مس��جد تالش کرده بودم اما موفق نش��ده 
ب��ودم. من در حوزة باقرالعل��وم)ع( نزدیک پل امامزاده معصوم و در 
واقع نزدیک به مس��جد درس مي خواندم، اما قس��مت نبود آنجا را 

پیدا کنم.
 در نخستین دیدارها، کدام ویژگي امیرحسین فردي روي 

شما تأثیر گذاشت؟
در برخورد ب��ا آقاي فردي هیچ وقت جنبة نویس��ندگي برایم مهم 
نب��ود، چرا که همیش��ه تحت تأثیر اخالق و من��ش آقاي فردي قرار 
مي گرفت��م. ویژگي ه��اي اخالق��ي آقاي ف��ردي خیل��ي بزرگ تر از 
کارهای��ش بودند. آقاي ف��ردي آن قدر صمیمي و دوست داش��تني 
بودن��د که تأس��ف مي خورم ک��ه مخاطبان ایش��ان را ندیدند. آقاي 
فردي را همیش��ه به عنوان یک شخصیت داراي عزت نفس و دلسوز 

مي ش��ناختم. بعده��ا که هم��کاري  و 
صمیمیت مان بیش��تر ش��د، در وجود 
ایش��ان وجوه دیگري از شخصیت شان 
را دیدم که ارادت من نس��بت به ایشان 
را افزود. مي توان گفت یک ش��خصیت 

اسطوره اي و آرماني بودند.
از مهم تریـن   بـه نظـرم یکـي 
ویژگي هاي برجسـته آقـاي فردي 
ایـن بـود کـه هیچ وقـت غیبـت 

نمي کردند. 
من هم به یاد ندارم ایشان غیبت کرده 
باش��ند. گاهي آقاي فردي چیزهایي به 
ما مي گفت که در واقع تذکر به ما بود. 
 حتـي گاهي در مورد کسـي که 
با امیرخان مشـکل داشت صحبت 
مي شد، ایشان حتي سعي نمي کرد 
کـه حرف ها را تأیید کنـد و تنها با 
آرامش سـکوت مي کرد. این خیلي 

عجیب بود. 
خوش��بختانه همین طور بود. اطراف ما 
انس��ان هاي این چنیني هس��تند. آقاي 
س��رهنگي هم که به آقاي فردي خیلي 
نزدیک بود، این ویژگي ها را دارد. به یاد 
دارم آقاي فردي نمي توانس��ت با آقاي 
سرهنگي فارسي صحبت کند. خودش 
هم مي گفت م��ن نمي توانم با مرتضي 
فارسي حرف بزنم. از ده سال پیش  ما 
هر هفته روزهاي یکشنبه جلسه شوراي 
تولید کتاب داشتیم که این دو نفر هم 
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در آن ش��رکت داشتند. آقاي سرهنگي 
هم ویژگي هایي مانند آقاي فردي دارد.
یک��ي از ویژگي هاي ب��ارز آقاي فردي 
ادب ایش��ان ب��ود که واقع��اً منحصر به 
ف��رد بود. یک��ي از گرفتاري ه��اي ما با 
آق��اي فردي این بود که ایش��ان جلوتر 
از م��ن رد نمي ش��دند، در حالي که من 
به خص��وص در مقابل دیگ��ر همکاران 
خجالت مي کش��یدم. خیل��ي از مواقع 
من دیرتر به نمازخانه مي رفتم تا آقاي 

فردي زودتر از من رفته باشند.
مي توان��م بگوی��م واقعاً آق��اي فردي از 
جنس ش��هدا بود. وقتي ایشان مرحوم 
شدند تصورم این بود که مورد استقبال 
دوستان ش��هیدش قرار مي گیرد. آقاي 

فردي شهید زنده بود.
 آقاي فـردي در دوره اي از حوزه 
هنري رفـت و دوباره به کار دعوت 
شد و برگشت. این نقطه عطفي در 
دوره کاري آقـاي فردي اسـت. در 

این باره توضیح مي دهید.
البت��ه پی��ش از آن هم آق��اي فردي با 
آقاي فالح پور که مسئول کتاب بودند، 
به عن��وان کارش��ناس کت��اب همکاري 
داش��ت. هم چنین ایشان در زمان آقاي 
زند عضو کارشناسان کارگاه قصه و رمان 
ما بود که آقاي رحماني مسئولیتش را 
ب��ر عهده داش��ت. من به آق��اي فردي 
پیش��نهاد مدیریت کارگاه قصه و رمان 

واقعاً آقاي 
فردي از 

جنس شهدا 
بود. وقتي 

ایشان مرحوم 
شدند تصورم 
این بود که 

مورد استقبال 
دوستان 

شهیدش قرار 
مي گیرد

را دادم که ایش��ان هم اس��تقبال کردند. در اردیبهشت سال 1381 
آقاي حداد حکم ایش��ان را نوش��ت. مرحوم حداد حکم هاي خیلي 

مهمي را نوشتند. 
بعد از اینکه ایش��ان به کارگاه قصه و رمان تش��ریف آوردند، حداقل 
هفته اي سه بار ایشان را مي دیدیم. بعد هم که برنامه فوتبال شروع 
ش��د خیلي به هم نزدیک ش��ده بودیم. البته آق��اي فردي به خاطر 
عش��ق و عالقه اي که به فوتبال داش��تند آن برنام��ه را راه انداخته 
بودند در عین حال من فکر مي کنم از آن جلس��ات مقصود دیگري 
هم داش��تند، چون دور هم بودنمان برایش مهم بود. در واقع آقاي 
فردي نکات تربیت��ي را از طریق فوتبال و ورزش به دیگران منتقل 
مي کرد. ش��خصیت آقاي فردي به گون��ه اي بود که همه جا محوري 

مي شد براي همه افراد جمع.
 شـخصیت آقاي فردي از چند وجه قابل بررسـي اسـت. 
همان طور که شما گفتید آ ن قدر ویژگي بارز داشتند که همة 
ما را شـیفته خود کرده بود. من هم مانند شـما هیچ وقت به 
چشم یک معلم یا نویسـنده به او نگاه نکردم. من زماني که 
کنار آقاي فردي قرار مي گرفتم احساس امنیت مي کردم. وجه 
دیگر شـخصیت آقاي فردي نویسندگي اوست. مخصوصًا در 
کتاب هاي اسماعیل و گرگ سـالي که در واقع مي توان گفت 
خود آقاي فردي در نقش اسـماعیل جاري است. وجه دیگر 
شخصیت آقاي فردي مدیریت ایشان چه در کیهان بچه ها و 
چه در حوزه هنري است. انتقادهایي به این وجه از شخصیت 

آقاي فردي مي شود. شما این انتقادها را قبول دارید؟
مدیریت در حوزه هنري با بخش هاي دیگر متفاوت اس��ت. معموالً 
ذهنیتي که ما از مدیران داریم یک ش��خصیت قاطع است. اما نگاه 
آق��اي فردي به مدیریت به خصوص در حوزه فرهنگ نگاه مرش��د و 
معلم بود. یعني معتقد بود افراد باید دور هم جمع شوند و کار کنند 
و اگر هم اش��کالي در کار هست دوس��تانه به هم تذکر دهند. شاید 

برخي افراد این شکل از مدیریت را نمي پسندند.
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 آقـاي فـردي یـک دورة طالیـي را در کیهـان بچه هـا 
پایه گذاري کرد و نویسـندگان، شاعران و تصویرگراني را به 
جامعه معرفي کرد. اما در دهه دوم شـاهد افت شدید کیهان 
بچه ها و کوچ دسته جمعي نویسندگان و هنرمندان هستیم. 
در حالي که از آقاي فردي انتظار مي رفت دربارة این موضوع 

مقاومت کند و اجازه نمي داد کیهان بچه ها افت کند.
یکي از ویژگي هاي خوب قدیمي ها این است که وقتي راجع به اعمال 
و فعالیت هاي کس��ي صحبت مي کنن��د به زمینة تاریخي آن دوران 
ه��م توجه مي کنند ولي ما معموالً به این موضوع بي اعتنا هس��تیم. 
به هر حال در س��ال هاي بعد از جنگ اتفاقاتي افتاد که باعث تغییر 
بس��یاري از مسائل در کشور ش��د. مثاًل یکي از مجالت مورد عالقه 
م��ردم »گل آقا« بود، اما دیگر نتوانس��ت ادام��ه حیات دهد چرا که 
وضعیت فرهنگي کش��ور تغییر پیدا کرده ب��ود. اوضاع تغییر کرد و 
خیلي از دوس��تان از کیهان بچه ها رفتند و سرخط مسیرشان تغییر 
ک��رد. البته ای��ن اتفاق فقط در کیهان بچه ه��ا نیفتاده بود، بلکه در 
خیلي از جاهاي دیگر هم این طور ش��ده بود. بنابراین از آقاي فردي 
به تنهایي کاري س��اخته نبود. پس نمي توان ب��ه آقاي فردي ایراد 
گرفت. مس��ئله ها و دغدغه ها بسیاري از دوس��تان تغییر کرده بود، 
برخي از آن ها از ادبیات کودک و نوجوان س��راغ ادبیات بزرگساالن 
رفتن��د که دالئل خاص خود را داش��ت، از جمله اینکه بازار ادبیات 
بزرگس��االن گرم تر بود. در هر ح��ال آن دوران تغییر پیدا کرد، اما 

آقاي فردي ذاتاً یک مدیر فرهنگي بود. 
 بلـه موافقم. یکي دیگـر از انتقادهایي که متوجه عملکرد 
آقـاي فردي بود مسـئولیت هاي زیاد ایشـان بـود که باعث 
مي شـد تمرکـز الزم را در کار نداشـته و تولیـد ادبي کمي 

داشته باشد.
من فکر مي کنم این موضوع فداکاري آقاي فردي را نشان مي دهد. 
نویس��ندگي لذتي دارد که اصاًل قابل مقایس��ه با هیچ چیز دیگري 
نیس��ت. وقتي کس��ي مانن��د آقاي فردي ب��ا قدرت قل��م و قریحه 

نویسندگي 
لذتي دارد 

که اصالً قابل 
مقایسه با 
هیچ چیز 
دیگري 
نیست

را  متفاوت��ي  مس��ئولیت هاي  سرش��ار 
برعه��ده مي گیرد، ف��داکاري مي کند و 
نشان دهندة این است که آرماني باالتر از 
ادبیات دارد. آقاي فردي در بخش هایي 
مس��ئولیت مي پذیرف��ت که ب��ه او نیاز 
داشتند. مثاًل مدتي به جلسات داستان 
بس��یج مي رفت. در آن زمان که ادبیات 
داس��تاني ما تقریباً قابل افتخار نبود و 
کم کم به س��وي انحراف کشیده مي شد 
این جلسات جریاني را به وجود آوردند. 
این نشانه تأثیرگذاري و فداکاري آقاي 
فردي بود. ش��اید اگر آقاي فردي فقط 
به نویسندگي مي پرداخت، اکنون تعداد 
زی��ادي اثر به جا گذاش��ته بود و جایزه 

کشوري هم داشت.
 در یادداشـت هاي اخیـر آقـاي 
فردي نشـانه هاي دردمندي ایشان 
به لحاظ جسمي دیده مي شود. شما 

متوجه دردهایشان شده بودید؟
آقاي فردي به طور ناگهاني دچار مشکل 
شد. ما تصور مي کردیم که منشأ مشکل 
دندان هایش��ان بود که موجب شده بود 
به قلب نازنین ایش��ان آسیب بزند ولي 
این مش��کل هم باعث نش��د ایشان کم 
کاري کن��د. آخرین مس��ئولیتي که به 
ایش��ان سپرده ش��د مس��ئولیت مرکز 
آفرینش ادبي حوزه هنري بود که البته 
م��ا فک��ر نمي کردیم  ایش��ان بپذیرند. 
زماني که در این بخش با مشکل مواجه 
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ش��دیم آقاي سرشار پیشنهاد دادند که 
مس��ئولیت این کار را ب��ه آقاي فردي 

بسپاریم.
البته پیش از پیش��نهاد ما آقاي فردي 
دیداري با مقام معظم رهبري داش��تند 
که جلس��ه رس��مي و ابالغي نبود. بعد 
از اینکه ما پیش��نهاد مسئولیت جدید 
را دادیم آقاي فردي س��ریع پذیرفتند. 
آق��اي ف��ردي در س��خنراني مراس��م 
معارفه ش��ان ب��ه دیدارش��ان ب��ا رهبر 
اش��اره کردند و گفتند آق��ا انتظار کار 
جه��ادي دارند. من هم حق جهاد را به 
جا مي آوردم. ایش��ان با اینکه کس��الت 
داش��تند ولي در کار کم نگذاشتند. در 
هم��ان زمان بود که قلب ش��ان را عمل 
کردن��د اما تا آخری��ن روز پیگیر کارها 
بودند. روز آخر هم تا س��اعت 8 ش��ب 
سرکار بودند و تا وقتي آقا حافظ دنبال 
ایشان آمد همه همکاران رفته بودند و 
در دفت��ر ادبي تنها دکت��ر بیدج همراه  
ایش��ان بودند. فرداي آن روز هم آقاي 

فردي فوت کردند.
 خبر مرگ آقاي فردي را چگونه 

شنیدید؟
م��ن در ترافیک بودم که آقاي فالح پور 
از مشهد تماس گرفتند و جویاي احوال 
آقاي فردي شدند. من روز قبلش آقاي 
ف��ردي را دیده بودم که خ��وب بودند. 
مدتي پی��ش از آن طي قراردادي که با 

آقاي فردي 
در سخنراني 

مراسم 
معارفه شان 

به دیدارشان 
با رهبر اشاره 

کردند و 
گفتند آقا 
انتظار کار 

جهادي دارند

یکي از بیمارستان ها بس��ته شده بود همه همکاران چکاپ پزشکي 
ش��ده بودند. پزش��کي که آقاي فردي را معاینه کرده بودند توصیه 
کرده بود که ایشان به بیمارستان مراجعه کنند اما موضوع اورژانسي 

نبود. 
آقاي فالح پور در همان گفت و گو گفت که شنیده ام حال آقاي فردي 
بد ش��ده است. با شنیدن این خبر من با خانواده آقاي فردي تماس 
گرفتم اما کسي جواب نداد. تماسم با آقاي ناصري و آقاي نادري هم 
بي نتیجه بود. در همین حین، دوباره آقاي فالح پور تماس گرفتند و 
گفتند خبر فوت آقاي فردي را ش��نیده اند. من بارها آرزو کردم که 
خبر دروغ باش��د، چون باورش برایم سخت بود. در شرایطي نبودیم 
که  امیرخان را از دس��ت بدهیم. وقتي به حوزه هنري رس��یدم باز 
هم با آقا حافظ تماس گرفتم و از حال ایشان متوجه شدم که خبر 
درس��ت بوده است. همان لحظه ناخودآگاه روي زمین نشستم چون 

باور این خبر برایم خیلي سخت بود. 
 شما در تشییع پیکر آقاي فردي یک آیه از قرآن خواندید. 

به یاد دارید؟
ُل َعلَْیِهُم الَْماَلئَِکُة أاَلاَّ  َقاُموا تََتَن��زاَّ ُ ثُماَّ اْس��تَ َُّنا اهللاَّ اَِّذیَن َقالُوا َرب بله. إِناَّ ال
اَِّتي ُکنُتْم تُوَعُدوَن. نَْحُن أَْولَِیاُؤُکْم  تََخاُفوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَبِْش��ُروا بِالَْجناَِّة ال
نَْیا َوفِي اْلِخَرِة َولَُکْم فِیَها َما تَْش��َتِهي أَنُفُس��ُکْم َولَُکْم  فِ��ي الَْحَیاِة الدُّ
ُعوَن. در حقیقت کس��انی که گفتند پروردگار ما خداست  فِیَها َما تَداَّ
 سپس ایستادگی کردند فرشتگان بر آنان فرود می  آیند و می  گویند 
هان بیم مدارید و غمین مباش��ید و به بهشتی که وعده یافته بودید 
ش��اد باش��ید. در زندگی دنیا و در آخرت دوستانتان ماییم و هر چه 
دل هایتان بخواهد در بهشت برای شماست و هر چه خواستار باشید 

در آنجا خواهید داشت.
  صحبت پایاني؟

ما نمي توانیم آقاي فردي را فراموش کنیم. کمتر روزي است که به 
یاد ایشان نباش��م. وقتي به مسجد مي رویم که نماز بخوانیم انتظار 
داریم آقاي فردي را ببینیم. اما به هر حال، ویژگي انس��ان است که 
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به تدریج عادت مي کند. گذشته از این ها نقش آقاي فردي بي بدیل 
بود. امیدوارم به لطف خداوند دوستان و همکاران دیگر بتوانند جاي 
آقاي فردي را پر کنند. اما به هر حال این جایگاه مختص شخصیت 

آقاي فردي بود.
اتفاقاً بد نیس��ت بدانی��د آقاي فردي از مقامات و مس��ئوالن دوري 
مي کرد و معموالً در دیدارها و جلسات این چنیني شرکت نمي کرد، 
ولي اگر متوجه مي ش��د که مسئولیت مرتبط با رهبري است دریغ 
نمي کرد. ایش��ان حتي در مراسم ختم مادرشان هم که بسیار به او 
وابس��ته بود غم مادرش را به خاطر سخناني که رهبر فرموده بودند، 
فراموش کرده بود. من از میزان ارادت و محبت آقاي فردي نس��بت 
به مادرش��ان باخبر بودم. چند روز پیش از فوت مادرش��ان از آقاي 
فردي جویاي احوالش��ان ش��دم. آقاي فردي گف��ت: »مادرم داره از 

دست مي ره. من بدون مادر نمي توانم زندگي کنم.« 
وقتي متوجه ش��دم مادرش��ان فوت کرده اس��ت خیلي نگران آقاي 
فردي ش��دم. روز تشییع پیکر مادرش��ان، دوستان دیگري هم آنجا 

همان لحظه 
ناخودآگاه 
روي زمین 
نشستم 
چون باور 
این خبر 

برایم خیلي 
سخت بود

بودند مانند ح��اج اصغر، حافظ و آقاي 
آجرلو. این دوستان به من گفتند از این 
به بع��د خیلي مواظب امیر ما باش��ید، 

امیر ما خیلي مادري است.
آن روزه��ا میان مجلس و دولت اتفاقي 
افت��اده و بحث��ي درگرفته ب��ود. رهبر 
در این باره س��خنراني ک��رده بودند که 
آقاي فردي در س��خنان ایشان متوجه 
دردهایشان ش��ده بودند. بعد از مراسم 
که آقاي فردي م��ا را بدرقه مي کرد، از 
او پرسیدم دیشب چطور گذشت؟ گفت 
خیلي سخت بود. آقاي فردي در همان 
موقعیت و در حالي که غم از دست دادن 
مادر را بر دل داشت، به سخنراني رهبر 
اش��اره کرد؛ یعني ایشان غم مادرش را 
فراموش کرد. این نکته اي است که من 
هیچ وقت فراموش نمي کنم. کس��ي که 
ارادت��ش به مادرش آن قدر زیاد اس��ت 
که مي گوی��د من بدون مادرم مي میرم، 
وقتي متوجه دردهاي آقا مي ش��ود، غم 
مادرش را فراموش مي کند. پیام آقا بعد 
از فوت آقاي فردي هم پیام کاملي بود و 
مشخص بود که آقا بهتر از همة ما آقاي 
فردي را ش��ناخته اند. از جمله، مؤمن و 
معل��م و انقالبي بودن آق��اي فردي که 

رهبر در پیامشان به آن اشاره کردند.



116
گو

ت و
گف

محسن سلطان حسینی

مهربانی و تعهد، بند تسبیح 
همة مهره های زندگی او بود

 فکر می کنم بد نباشد از همین اواخر شروع کنیم. چند ماه از 
رحلت آقای فردی می گذرد ، با توجه به دوستی دور و درازتان 

با ایشان، جای خالی او را کجا بیشتر احساس می کنید؟
غیبت معنوی و ادبی اش را در عرصة ادبیات داستانی انقالب و در میان 
بچه های متعهد نسل انقالب و جای خالی جسمش را در کیهان بچه ها 

و حوزة هنری.
  آقای فردی بیشتر با کدام یک از حرف هایش توی ذهنتان 

می آید؟
واقعیت این است که آقای فردی بیشتر با عمل و کارهایش در خاطرم 
می آی��د، نه حرف هایش. او در کل آدم پرحرفی نبود و غالباً کم حرف 
می زد. منظورم این اس��ت که حرف هایش را با نوع رفتاری که داشت 

می زد.
 اولیـن دیدارتـان باهم چه سـالی بود؟ یادتان هسـت کجا 

همدیگر را دیدید؟

جواد محقق، نویسنده و شاعر،
از امیرحسین فردی می گوید:



117

فکر می کنم سال 58 بود. در حوزة اندیشه و هنر اسالمی سابق - که 
حاال به حوزة هنری تغییر نام داده است. ایشان با گروهی از بچه های 
محله ش��ان ، کالس های داس��تان و فعالیت های هنری شان را که قبل 
از انقالب در مس��جد جواد االئمه)ع(  انجام می ش��د، به حوزه منتقل 
ک��رده بودند. البته من و ایش��ان اولین بار با اس��م و آثار همدیگر در 
مجلة نوجوانانة عروه الوثقی که نش��ریة دانش آموزی حزب جمهوری 
اسالمی بود و در زمان خودش برو بیایی داشت، آشنا شده بودیم. آقای 
فردی می گفت اوایل تأس��یس حوزه رفته بودیم یک صندوق پس��تی 
گرفته بودیم و هر روز س��راغش می رفتیم و دست خالی برمی گشتیم 
و حسابی بور می شدیم. چند روزی نرفتیم تا یک روز یکی از بچه ها با 
خوش حالی آمد و گفت : »بچه ها برای صندوقمان نامه آمده! می گفت : 
»هر کس هر کاری داشت ول کرد و آمد، جمع شدیم و با کنجکاوی 
پرسیدیم کی فرستاده؟ از کجا؟ او هم با عجله نامه را باز کرد و خواند. 
جواد محقق از همدان.« آقای فردی گفت: »نامة تو اولین نامه ای بود 
که به صندوق پس��تی حوزه رس��ید.« این خاطره را آقای فردی اوایل 

آشنایی مان برایم تعریف کرد. 

 اولیـن بار آقای فردی را در حوزه دیدید. برای آخرین دیدار 
هم از حوزه تا بهشـت زهرا همراهش رفتید. چه چیزی این دو 

خاطره را به هم پیوند می دهد؟
مهربانی و تعهد او به ایمان و آرمان و هنرش، بند تسبیح همة مهره های 
زندگی آقای فردی با مردم بود که من و دیگر دوس��تانش هم جزوش 

بودیم.

 ظاهراً شما ده پانزده سالی در کیهان بچه ها مسئول صفحات 
شـعر و همکار آقای فردی بودید. در این مدت بیشتر در مورد 

چه مسائلی صحبت می کردید؟
بل��ه، من به مدت 15 س��ال ب��ه دعوت و اصرار آق��ای فردی هفته ای 
ی��ک روز و معموالً پنج ش��نبه ها از 9 صبح تا 9 ش��ب به دفتر مجله 

مهربانی و 
تعهد او به 

ایمان و آرمان 
و هنرش، بند 
تسبیح همة 
مهره های 

زندگی آقای 
فردی با 

مردم بود که 
من و دیگر 

دوستانش هم 
جزوش بودیم

می رفتم و بخش ش��عر مجله را س��امان 
می دادم. من خودم سردبیر مجالت رشد 
بودم و پنج شنبه ها تنها روز تعطیلی من 
بود. با اینکه روزنامه پنج شنبه ها تعطیل 
بود، اما مجله پنج ش��نبه قلب تپنده اش 
بود. جلس��ات داستان که من هم در آن 
شرکت می کردم و دیدار با دوستان شاعر 
معموالً همین پنج شنبه ها اتفاق می افتاد. 
عصرش ه��م گاهی فوتبال گل کوچیک 
بچه ه��ای هیئت تحریریه غیررس��می و 
غیر ثابت مجله برپا بود . اما بعد از غروب 
آفتاب معم��والً دوتایی می نشس��تیم و 
دربارة همه چیز و همه کاری که به نوعی 
به فرهنگ مل��ی و مذهبی ایران مربوط 
بود حرف می زدیم و تبادل نظر می کردیم.

 این سـؤالی که می پرسـم شاید 
بیشـتر در مورد شـما باشد تا آقای 
فردی اما به نوعی کنجکاوی اسـت. 
شـما کـه این قـدر از حسـن رفتار 
آقای فـردی تعریـف کردیـد، چرا 
همکاری تان را با مجله بعد 15 سـال 
قطع کردید؟ با آقای فردی اختالفی 

داشتید؟
به هیچ وجه! زمانی ک��ه آقای فردی مرا 
برای سر و س��امان دادن به شعر کیهان 
بچه ها دعوت کرد اوج دعواهای جناحی 
و سیاس��ی چپ و راس��ت در کشور بود. 
خیلی از دوس��تان ش��اعر و نویسنده ای 
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ک��ه در کیه��ان بچه ه��ا بالی��ده بودند ، 
ب��ه دالیل مختل��ف با مجل��ه همکاری 
نداشتند. بعضی که سیاست زده تر بودند، 
می��ان روزنامة سیاس��ی و مجلة بچه ها 
تف��اوت قائل نبودند و ه��ر دو را به یک 
چوب می زدند، برخ��ی حق الزحمه های 
چن��د براب��ر و صفح��ات گالس��ة رنگی 
مجالت جدید التأس��یس دیگر را بیشتر 
می پسندیدند. عده ای تحت تأثیر فضای 
غالب رسانه ای می ترسیدند کیهانی تلقی 
ش��وند و از طرف رقبای سیاسی کیهان 
از بعض��ی کارها ، یا جاها حذف ش��وند و 
معدودی هم که خودشان مسئول مجله 
یا صفحة شعر مجله ای ش��ده بودند و ... 
خالصه؛ هرک��س از گوش��ه ای فرا رفته 
بودند.کیهان بچه ها ه��م مجلة هفتگی 
بود، یعنی سالی 50 شماره بیرون می داد 
که هر هفته حداقل دو تا شعر کودک و 
نوجوان می خواست. یعنی سالی صد ، صد 
و پنجاه شعر مناسبتی یا آزاد. یعنی شما 
باید سالی حداقل سیصد تا شعر ورودی 
داشته باشی تا بتوانی نصفش را انتخاب 
کنی برای چاپ. من هم بدون حتی یک 
ب��ار تقاضا از آن بچه ه��ای کم لطفی که 
تاجرمآبانه ، سیاست زده یا عافیت اندیشانه 
به مادرش��ان پشت کرده بودند ، نسلی از 
شاعران جوان را زیر پروبال گرفتم و رشد 
دادم و طرح ک��ردم. گاهی به جای دوتا 
پنج شش شعر در هر شماره چاپ می شد 

من هم بدون 
حتی یک 

بار تقاضا از 
آن بچه های 
کم لطفی که 
تاجرمآبانه ، 
سیاست زده 

یا عافیت  
اندیشانه به 
مادرشان 

پشت کرده 
بودند ، نسلی 
از شاعران 

جوان را زیر 
پروبال گرفتم
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و نوبت های ده پانزده ماهه برای چاپ داشتیم و هفتگی هم ده ها شعر 
به دفتر مجله می رسید.

 خـب این ها که خوب بـود. پس دلیل قطع همـکاری حتمًا 
مسئلة دیگری بود!

چنین کار پرحجمی آن هم برای هفته ای یک روز به مدت 15 س��ال 
واقعاً خس��ته ام کرده بود. به خصوص که راه منزلم هم بدمس��یر شده 
بود و حق الزحمة مجله هم واقعاً در حد پول تاکسی رفت و آمدم بود. 
مهم تر از همه اینکه دوستی شهرستانی در تهران به دنبال کار پاره وقتی 
بود تا کمک حالش شود  و آقای فردی هم به دلیل عمل قلبش کمتر 
به دفتر مجله می آمد. مجموعة این ها باعث شد تا جایم را به آن عزیز 

بدهم و با آن خاطره ها خداحافظی کنم.

 رابطـة آقای فردی بـا بچه ها چطور بـود؟ در دفتر مجله یا 
سـفر هایی که به شـهر های دیگر با هم داشـتید خاطره ای در 
ذهنتان هست؟ به خصوص سفرهایتان به سیستان و بلوچستان 

برای جشنوارة کودك مسلمان بلوچ.
آقای فردی با همه رفتاری ساده و صمیمی و بی تکلف داشت. بچه یا 
بزرگ برایش فرق نمی کرد. البته برخوردش با بچه ها بیشتر سرحالش 
م��ی آورد. در مورد طبیعت هم همین طور بود. ب��ا برگ و گل و گیاه ، 
ب��ا درختان و حیوانات و مخصوصاً پرنده ها ح��رف می زد. نه با زبان و 
دهان، بلکه با چشم و دلش. در حرکت یک کالغ یا کبوتر غرق می شد . 
روی علف ها پا نمی گذاش��ت. حشرات را هم اذیت نمی کرد، چه رسد 
به کشتن آن ها. با این حال مشخص است که بچه ها جای خودشان را 
داشتند. سال هایی هم که برای شرکت در جشنوارة معروف به کودک 
مس��لمان بلوچ به شهرها و مناطق این اس��تان می رفتیم، رفتارش با 
بچه ه��ا دیدنی بود. چنان با محبت نگاهش��ان می کرد و دستانش��ان 
را می گرف��ت و ن��وازش می کرد که انگار پدری بعد از س��ال ها دوری ، 

بچه هایش را دیده است.

آقای فردی 
با همه 

رفتاری ساده 
و صمیمی 
و بی تکلف 
داشت. بچه 

یا بزرگ 
برایش فرق 

نمی کرد. البته 
برخوردش با 
بچه ها بیشتر 

سرحالش 
می آورد

 
 چـه چیزهایـی آقـای فـردی را 

ناراحت می کرد؟
خیلی چیزها! بی مهری ب��ه مردم. غرور 
سیاست بازان س��اده لوح، بی مهری افراد 
تازه به دوران رس��یدة فرهنگی نس��بت 
به دوستان قدیمی، قدر نشناسی همین 
افراد در برخورد با نظام و انقالب، تخریب 
طبیعت حتی به مقدار کم، دروغ ، اسراف، 
زیاده خواهی و خالصه، رعایت نکردن آن 
چه ایم��ان و اخالق دینی انس��ان را به 

رعایت آن ها توصیه کرده است.

 مثل اینکه اهل ورزش هم بوده و 
با آن سن و سال هر هفته فوتبال هم 

بازی می کرده. درست است؟
بله ! آن ه��م هفته ای دو ب��ار. خیلی هم 
ج��دی و در عین حال آرام و مالیم. قبل 
از ب��ازی هم همه را بدون اس��تثنا وادار 
می کرد نیم س��اعتی نرمش کنند و بعد 
بروند داخ��ل زمین. یکبار ک��ه  یکی از 
دوس��تان به دلیل بی حوصلگ��ی زیر بار 
نرم��ش نرفت ، اجازة بازی ب��ه او نداد. او 
هم قهر کرد و رفت. بعد از بازی که تنها 
ش��دیم ، گالیه کردم و گفت��م : » این قدر 
سخت نگیر امیرخان. بچه که نیستند.« 
طبق معم��ول این جور وقت ها دس��تم 
را دو دس��تی گرف��ت و با لحن بس��یار 
صادقانه ای گفت : »این ها سرمایه های این 
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کش��ورند. مسئول خانواده ای هستند که 
چشمشان به دست این هاست. می ترسم 
با بدن خشک بازی کنند و خدای ناکرده 
صدمه ببینند. آن وقت هم زن و بچه شان 
در مضیقه می مانند، هم خودش��ان رنج 
می کش��ند، هم تولیدش��ان کم می شود 
و هم هزینه های درمانی کش��ور افزایش 
پی��دا می کند. نه ... م��ن نمی توانم اجازه 
بدهم. حرف ش��ما را می خرد. فردا تلفن 
بزن بیاید آشتی کنیم !« واقعاً چنین بود 
که می نمود. اشکم درآمد. بغلش کردم و 

بوسیدمش.

 راسـتی، مثل اینکـه یک بار پای 
شـما را هم به ورزشـگاه آزادی باز 

کرده است؟
بله! من تقریباً از س��ال های جوانی که با 
کتاب و مطالعه عجین ش��دم و فوتبال و 
بعض��ی ورزش های دیگ��ری را که انجام 
می دادم کنار گذاش��تم، دیگر هیچ وقت 
به ورزشگاه نرفته بودم.یک روز که آمدم 
خانه، پسرم گفت: » فردا من هم به کیهان 
بچه ها می آیم.« بالفاصله گفت: » با آقای 
فردی قرار گذاش��تیم برویم ورزشگاه.« 
اولش کمی غرولند ک��ردم، اما صبح که 
دیدم لباس پوش��یده بود تا با من بیاید، 
به جدی بودن قضی��ه پی بردم. خالصه 
وقتی رسیدیم دفتر مجله دیدم با چشم 
و اب��رو به هم عالمت می دهند. امیرخان 

آمد جلو و گفت ما قراره با هم جایی برویم. »عصر هم که شد ما را هم 
بلند کرد و رفتیم ورزشگاه. بچه، بازی را می دید و به آرزویش رسیده 
بود. ما هم مشغول صحبت های خودمان بودیم.این جوری بود این مرد.

 اجازه بدهید یک سؤال متفاوت بپرسم. آقای فردی سیاسی 
هم بود؟

تا برداش��ت شما از سیاست چه باشد! یا آدم سیاسی را چه طور تصور 
بکنید! آقای فردی سیاس��ی کار یا سیاست باز نبود، اما قطعاً یک آدم 
سیاسی بود. اصاًل مگر می شود پای یک حرف ، یک عقیده ، یک ایمان 
یا  آرمان  ایستاد و گفت من سیاسی نیستم. آن هایی که می گویند ما 
سیاسی نیستیم ، یا دروغ می گویند و یا معنی سیاست را نمی فهمند. 
چون جربزة ایس��تادن پای حرفشان را ندارند ، خودشان را غیر سیاسی 
معرفی می کنند. در واقع آدم های ترسویی هستند که عملکرد سیاسی 
دارند و کار سیاس��ی می کنند ، اما شهامت ابرازش را ندارند وگر نه در 
دنیای امروز از ورزش و هنر گرفته تا مد لباس و مدل موی سر ، اهرم 
و ابزار سیاست است تا چه رسد به فعالیت های اجتماعی و امثال آن. 
اهل هر کار و فعالیتی که باش��ید، این سیاس��ت ها و سیاس��ت مداران 
هس��تند که برایتان تصمیم می گیرند. پس شما بخواهید یا نخواهید 
داخل سیاس��تید. آقای فردی باهوش تر از آن بود که این ها را نفهمد. 
صادق تر از آن بود که دروغ بگوید . مسئول تر از آن بود که پا پس بکشد 
و شجاع تر از آن بود که کتمان کند.به صراحت می گویم که آقای فردی 
ضمن همة ویژگی های ادبی و اخالقی یک آدم سیاسی هم بود . مواضع 
سیاسی روش��نی هم داش��ت . به آن ها هم ایمان داشت و برایش کار 
می کرد. آیا جمع کردن بچه های مس��جد در سال های قبل از انقالب 
و آموزش دادن آن ها کار سیاسی نبوده؟ مشارکت در راه اندازی حوزة 
هنری یا پیوس��تن به جریان ادبی مدافع انقالب اسالمی کار سیاسی 
نبود؟ آیا پش��ت سر یک بسیجی شهید ایستادن و به نامش جشنوارة 
ادبیات داستانی راه انداختن کار سیاسی نیست؟ آیا صدها سرمقاله به 
مناس��بت های انقالبی نوشتن فعالیت سیاسی نیست؟ سه جلد رمان 

آقای فردی 
ضمن همة 
ویژگی های 

ادبی و 
اخالقی 
یک آدم 

سیاسی هم 
بود . مواضع 

سیاسی 
روشنی هم 

داشت
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دربارة انقالب نوشتن چطور؟ کار غیر سیاسی است؟ پس چرا باید فکر 
کنیم آقای فردی اهل سیاست نبوده یا مواضع سیاسی نداشته است؟

 یکی از استادان ما در سرکالس دانشگاه و بعد از فوت آقای 
فردی می گفت : من با آقـای فردی همکار بودم. امیرخان اصاًل 
اهل سیاست نبود و مثاًل یادداشتش علیه مخملباف در کیهان 

از سر ناچاری یا اجبار بوده است. نظر شما چیست؟
آن اس��تاد محترم تنها به قاضی رفته تا راضی برگردد. می خواس��تید 
بگویید فرض کنیم امیرخان آن مقاله را از روی رودربایس��تی یا اجبار 
نوش��ته است. حرف هایش در مراسم اختتامیة جشنوارة شهید حبیب 
غنی پور ، بعد از فتنة 88 از روی کدام اجبار بود؟ آنجا که خودش همه 
کاره بود و صاحب اختیار.این حرف ها توهین به آن عزیز از دست رفته 
است. کاش ایش��ان همان زمان که آن مقاله چاپ شد ، زنگ می زدند 
به امیرخان و می پرسیدند تا االن بر اساس احتماالت حرف نزنند. من 
اطالع دارم که برخی با چاپ آن مقاله ، آن هم در کیهان مخالف بودند، 
اما او گفت : رسیده ام به اینکه امروز تکلیف من این است و چاپ کرد. 
او از این کارها باز هم کرده بود که اگر فرصت بود، نمونه های دیگر را 

هم ذکر می کردم.

 در خاتمه، دوسـت دارم اگر ممکن اسـت با نقل یک خاطرة 
دوست داشتنی گفت و گو را به پایان ببریم.

فکر می کنم برای سؤال آخر خوب باشد. آقای فردی به نماز اول وقت 
خیلی مقید بود. پنج ش��نبه ها که جلسة داستان برگزار می شد، گاهی 
بلندگوی مس��جد مح��ل یا رادیو مقدم��ات اذان را پخش می کرد. در 
حالی که اعضای جلس��ه سخت مشغول ش��نیدن یا نقد قصه بودند ، 
آقای ف��ردی آرام آرام و میلیمتری صندل��ی اش را عقب می برد و بعد 
خیلی آهس��ته بلند می ش��د و بی آنکه جلب توجه کند، می رفت برای 
تجدید وضو. سر و صورتش را همان جا خشک می کرد و آستین هایش 
را هم پایین می داد و برمی گش��ت و بس��یار بی سرو صدا می رفت توی 

می رفت برای 
تجدید وضو. 

سر و صورتش 
را همان جا 

خشک 
می کرد و 

آستین هایش 
را هم پایین 

می داد و 
برمی گشت و 
بسیار بی سرو 
صدا می رفت

اتاق��ش . اذان را که می دادند می ایس��تاد 
به نم��از . گاهی هم از هم��ان وضوخانه 
می رفت برای نماز جماعت. پنج شنبه ها 
هم تعطیل ب��ود و به دلیل نیامدن آقای 
روحانی نماز را پش��ت سر مدیر مسئول 
می خوان��د. می خواهم بگویم نه تظاهری 
می کرد و نه جلس��ه را به هم می زد و نه 
تذکر می داد که مثاًل وقت نماز اس��ت و 
تمامش کنید. ممکن است بعضی ها این 
روش را نپسندند، اما یادمان باشد که او 
با همین روش ها ده ها جوان و نوجوان را 
در س��ال های قبل از انقالب مسجدی و 
متدین کرده اس��ت و بعض��ی از ما با امر 
ب��ه معروف ها و نه��ی از منکرهای صرفاً 
زبانی و صریح، چه بسا عده ای را از هرچه 
دین و ایمان فراری داده ایم. این کار آقای 
فردی که به مرور همه متوجه آن شدند 
و خیلی ها هم به آن عمل کردند، مصداق 
هم��ان توصیة لطیف قرآنی اس��ت که : 
»کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم«؛ یعنی: 
م��ردم را به غیر زبانتان ب��ه دین دعوت 

کنید. روحش شاد و راهش پررهرو باد.
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اشاره
من شـاهد بودم که شـما برای نوشـتن کتاب »امیرحسـین 
فردی« چه قـدر تالش کردیـد. چه قدر دویدیـد. چه قدر به 
گذشـته تان با امیرحسـین فردی رجوع کردید تا حس های 
فراموش شـده را دوبـاره زنده کنید. می دانم که سـخت بود 
نوشتن زندگی نامه استادتان برای شما؛ اما لذت و اشتیاق آن 

را هم در چشمان شما می دیدم. 
سـؤال اولم این است که نوشـتن این زندگی نامه چه تأثیری 
اوالً روی خود شما گذاشت. به عبارت دیگر، بازخورد نوشتن 

این کتاب در دل و جان شما چه بود؟  
این کتاب خاص برای من تجربة جدید و خوبی داشـت و آن 
 هم سـیر و سـلوکی بود که برایم داشـت. خوب، مـا با آقای 
فـردی همکار بودیم توی کیهان بچه ها. بعد هم او اسـتاد ما 
بود و به اشکال دیگری همدیگر را می دیدیم. مجموعًا حدود 

قرار شد امیرخان را من 
از بنر بیرون بیاورم

گفت و گو با علی رضا متولی، نویسندة کتاب زندگی نامه 
امیرحسین فردی

ابراهیم زاهدی مطلق
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سـی سال بود که آقای فردی را می شناختم. از نوجوانی ام تا 
همین امـروز. خوب، آن روزها که مـن نوجوانی بودم و وارد 
کیهان بچه ها شـدم، با آقای فردی از مسـیر خانه تا مجله را 
خیلـی وقت ها می رفتیم و می آمدیم. کنـار هم بودیم. با هم 
ناهـار می خوردیم. نفس به نفس با هم بودیم. سـینما یا کوه 
می رفتیم. این ها تا زمانی بود که من همکار آقای فردی بودم. 
بعد از آن هم وقتی قطع همکاری شد با کیهان بچه ها، خوب، 
دیدارها کمتر شـد، اما خیلی محکم تداوم داشـت. ایشـان 
البته اسـتاد ما بود و لطف بیشـتر به ما داشت. شب ها موقع 
برگشتن از کیهان بچه ها، هر وقت از کنار دفتر ما می گذشت، 
وقتی چراغ ما را روشـن می دید، زنگ در را می زد و می آمد 
اینجا. یک چای می خورد و حتمًا تشـویق هایی هم می کرد و 
تا دیر وقت شـب اینجا بود. خوب ما شاگرد نزدیکش بودیم. 
آن روزهـا اصاًل فکر نمی کردیم روزی برسـد که ما بخواهیم 
زندگی نامة آقای فردی را بنویسیم. ایشان یک ابرمرد بود که 
ما اصاًل فکر نمی کردیم روزی از دنیا برود! چه رسـد به اینکه 
مـا زندگی نامـه اش را بنویسـیم. اما وقتی کار دنیـا به اینجا 
کشـید که ایشـان از دنیا برود، و من زندگی او را بنویسم.... 

) در اینجا سکوت آقای متولی(
 ماجـرای آن بنر و حضور آقای فـردی در یکی از رؤیاهای 

شما چه بود؟
دقیقاً چهار پنج روز از فوت آقای فردی گذشته بود. یک شب ایشان 
را در خواب دیدم. خوب آن روزها ما خیلی متأثر بودیم. تأثر ما هم 
چن��د جانبه بود که نمی توانیم بعضی هایش را بگوییم. در رویا دیدم 
یک بنری اس��ت در دنیای��ی غیر از این دنیا؛ ایس��تاده حالتی دارد 
که انگار فوت ش��ده اس��ت. من جلو رفتم و پرسیدم شما اینجا چه 
کار می کنید؟ گفت: فعاًل که عکس ما توی بنر اس��ت، یواش یواش 
می آییم بیرون. بعد دس��تش را دراز کرد ک��ه من بیاورمش بیرون. 
صبح که بیدار شدم به یکی از دوستان گفتم خوابم را. به نظرم آقای 

ایشان یک 
ابرمرد بود که 
ما اصالً فکر 
نمی کردیم 

روزی از دنیا 
برود! چه رسد 

به اینکه ما 
زندگی نامه اش 

را بنویسیم

یوسف زاده بود. تقریباً چهار، پنج ساعت 
بعد، تقریباً ساعت دو بعداز ظهر بود که 
حاج آقای ناصری زنگ زد و گفت شما 
باید زندگی آقای فردی را بنویس��ید و 
برای مراسم چهلم ایشان کتاب را چاپ 
کنی��م. م��ن تعبیرم این ش��د که آقای 
فردی خواس��ته است تا من ایشان را از 
بن��ر بیاورم بیرون. دقیقاً این طور بگویم 
که یک روز قبل از مراس��م هفتم آقای 
فردی بود که این را گفتند. وقتی آقای 
ناصری گفت، من گفت��م با افتخار این 
کار را انج��ام می دهم. اما ش��ما ببینید 
چند روز تا مراس��م چهلم مانده؟ زمان 
الزم اس��ت. با وجود ای��ن آقای ناصری 
گفتند: ش��ما بس��م اهلل بگ��و و برو جلو 
تا ببینم چه می ش��ود. به امید خدا که 
درست می ش��ود. ما هم شروع کردیم. 
اولی��ن فکرم ای��ن بود که ب��روم محل 
زندگ��ی ایش��ان را از نزدی��ک ببین��م. 
من نیاز داش��تم که ای��ن فضا را ببینم. 
به آقای ناصری گفت��م فعاًل حس من، 
حس از دس��ت دادن آقای فردی است؛ 
باید حس زندگی ایشان را پیدا کنم. به 
اتفاق آقایان قربانی و یوسف زاده همان 
فردای ش��ب هفت راه افتادیم به طرف 

اردبیل و روستای قره تپه. 
 دنبـال چـه چیزی در روسـتای 
محـل زندگـی کودکی هـای آقای 
فردی می گشتید؟ پیدا هم کردید؟
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 همه چیز برایم مه��م بود؛ دنبال همه 
چیز می گشتم. از خانه شان که روبه روی 
مسجد بود. از محلی که نماز می خواند 
ت��ا درختی ک��ه زیر آن می نشس��ت و 

کتاب می خواند. 
 کدام را پیدا کردید و کدام خیلی 

جذاب بود؟  
شکور؛ ش��کور خیلی برایم جذاب بود. 
آدمی ک��ه توی زندگ��ی امیرخان بود. 
ح��اال من از کجا با او آش��نا ش��دم؟ از 
کتاب »آش��یانه در مه« وقتی که کتاب 
را می خوان��دم، این آدم را دیدم. آن قدر 
حس های او زن��ده بود که گفتم باید او 
در زندگ��ی آقای فردی وجود داش��ته 
باش��د و حتماً ش��کور یک ش��خصیت 
واقعی اس��ت. در روس��تای آقای فردی 
وقتی س��ؤال کردم، متوجه شدم، یعنی 
گفتن��د ک��ه او در این روس��تا زندگی 
می ک��رده. میراب روس��تا بوده اس��ت. 
خوب، همان ش��کور برای من نقطه ای 
بود. فهمیدم این ش��خصیت نقطة تفکر 
انقالبی در زندگی آقای فردی بوده، در 
واقع جرقه ه��ای اولیه روحیه انقالبی را 
همین آدم با افسانه هایی که در کودکی 
برای ایش��ان می گفته به وج��ود آورده 
اس��ت. خوب، این حض��ور در ده خیلی 
الزم بود. برای گرفتن حس های نوشتن 

این زندگی الزم بود.
 آقای متولی! سفر چه مدت طول 

این حضور 
در ده خیلی 

الزم بود. 
برای گرفتن 
حس های 

نوشتن این 
زندگی الزم 

بود
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کشـید؟ آیا زمان سـفر برای کسـب اطالعاتی که بشود این 
کتاب را نوشت، کافی بود؟ 

فردا روز مراس��م هفتم آق��ای فردی راه افتادی��م. جمعه صبح بود. 
س��اعت 2 یا 3 بعداز ظهر بود که رس��یدیم. زمان البته کم بود. اما 
حضور در آنجا و دیدن آن فضا واقعاً الزم بود. کل سفر یک روز بود، 
اما برای گرفتن حس��ی که بشود آن کتاب را نوشت، کافی بود. اگر 
بخواهم درصد بندی بکنم، همة حس ها از آن س��فر یک روزه تأمین 

شد. اگرچه کل سفر 24 ساعت هم نشد، اما سفر پُری بود.
 راسـتی، آن بانوی شـاپرکی از کجا پیدا شد، او خودش را 
کی نشان داد و گفت بدون من نمی توانی قصه ات را بنویسی؟

بانوی ش��اپرکی هم در همان روس��تا خودش را رو ک��رد. واقعاً این 
تعبیر ش��ما درست اس��ت که گفت »بدون من نمی توانی قصه ات را 
بنویس��ی«. او را انگار همان جا دیدم و کشف کردم؛ در چمن زارهای 

روستای شان »قره تپه« خودش را نشان داد.
 بانوی شاپرکی خودش داشـت خط می کشید که راه قصه 

را نشان دهد؟
نخیر؛ آنکه داشت خط می کشید، یک کودکی بود که دیدم با چوب 
نازکش روی زمین روستا خط می کشید؛ او را هم از همان جا گرفتم. 
به نظرم آمد که امیرحس��ین هم همان کودکی اس��ت که در روستا 

بازی می کند و با چوبش روی زمین خط می کشد و می آید جلو.
 آقای متولی! راوی قصه تان کیست؟ آن پسرکی که حضور 
نـدارد و چوبـش را روی زمیـن می کشـد و فردی را شـکل 

می دهد یا بانوی شاپرکی؟ 
اش��اره خوبی کردید؛ راوی قصه گاهی در داستان های ما به اشتباه، 
همان نویسنده تلقی می شود. در حالی که گاه راوی قصه کسی دیگر 
اس��ت. راوی این قصه هم بانوی شاپرکی است. او به اتفاق آن چوب 
خط که روی زمین کشیده می شود و مخاطب را از روستای قره تپه 

تا تهران می کشد و می آورد. 
 اطالعات شما همین بود؟

به نظرم 
آمد که 

امیرحسین 
هم همان 

کودکی است 
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ن��ه؛ گ��روه دیگری ه��م که داش��تند 
ویژه نامه ای را همزمان برای آقای فردی 
آماده می کردند، مصاحبه هایی را ترتیب 
می دادند که من هم همراهش��ان بودم. 
تقریباً همة مصاحبه ها را بودم. یکی دو 
تا را هم که نبودم، نوارش را ش��نیدم و 

هر کدام الزم بود استفاده کردم. 
 ایـن مصاحبه هـا کـه در تهران 
داشـتید، آیا شـما را به شـناخت 

تازه تری هم رساند؟
بل��ه؛ خیلی . من واقعاً خی��ال می کردم 
آقای فردی فقط یک فوتبالیست محلی 
است. در این مصاحبه ها دیدم که ماجرا 
فراتر اس��ت. فوتبال ب��رای فردی یک 
موقعیت بود ع��الوه بر ورزش. وجوهی 
از ش��خصیت او برایم روش��ن ش��د که 

نمی دانستم.
 چه موقعیتی؟

ببینی��د، م��ن خی��ال می ک��ردم آقای 
فردی فوتب��ال بازی می کند، مثل همة 
کس��انی که فوتبال ب��ازی می کنند. اما 
متوجه ش��دم ک��ه تی��م داری می کرده 
است. متوجه هستید؟ تیم داری؛ یعنی 
مربی بوده اس��ت. شما می دانید که من 
خیلی اهل فوتبال نیس��تم و اطالعاتی 
هم ن��دارم. اما پس از ای��ن مصاحبه ها 
حتی به دوس��تانم از جمله خود ش��ما 
پیش��نهاد کردم که خیلی خوب اس��ت 
بروید و سابقة تاریخی تیم های محلی و 
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زمین خاکی را درآورید؛ ش��اید اتفاقات 
و آدم ه��ای مهمی نظیر آقای فردی در 
گوشه گوشه این ش��هر باشد که بتواند 
راهگش��ا باش��د. نه برای فوتبال فقط، 
بلک��ه برای چیزی که اس��مش را امروز 
می گذاری��م معلمی. او این آدم هایی که 
جمع می کرده و می آورده مسجد، همان 
بچه های تیم اش بوده ان��د. تازه متوجه 
ش��دم که مربی یعنی چ��ه. ببینید بعد 
از اینکه این کتاب منتشر و توزیع شد، 
آقای مجید ریاضی،  برادر همین حمید 
آقای ریاضی خودمان، یک روز زنگ زد 
به من )حاال شماره من را از یک جایی 
پیدا ک��رده بود؛ چون ما اص��اًل ارتباط 
این طوری با ایش��ان نداشتیم. فقط یک 
س��الم و علیک بود( و خیلی تشکر کرد 
و گفت ما با آقای فردی قبل از انقالب 
آش��نا بودیم، اما این چیزهایی که شما 
نوش��تید در بارة ایش��ان، نمی دانستیم. 
پ��درش کی ب��وده و کاًل از کجا آمده و 
این روحیه چه طوری پیدا ش��ده در او. 
یا در بارة تیم های فوتبالش؛ ما این ها را 

نمی دانستیم. 
 آقای متولی! یعنی این ها را آقای 
فردی خـودش برای کسـی نگفته 

بود؟  
اصاًل؛ آقای فردی اه��ل خاطره تعریف 
کردن نبود. اهل از خودش گفتن نبود. 
م��ا که 30 س��ال بود با ایش��ان همراه 

بودیم. شاگردش بودیم، نزدیک بودیم، این ها را نمی دانستیم. او در 
واقع کش��ف شد. می خواهم اینجا یک بار دیگر برگردم به سؤال اول 
شما و آن را دقیق تر جواب بدهم. آقای فردی برای من اینجا یک بار 
دیگر کشف شد. یک بار دیگر شناختم او را. معلمی که کنارش بودیم 
اما نمی ش��ناختم. این همان سیرو سلوکی بود که گفتم. من یک بار 
آقای فردی را 30 سال پیش شناختم و یک بار هم این بار که با او از 
دوره طفولیتش زندگی کردم و آمدم جلو تا شست وچهارسالگی اش. 
یک ش��ناخت از سال 1361 و یک ش��ناخت هم از سال 1328 که 
حاال وجوه تازه ای از این ش��خصیت برایم جلوه کرده اس��ت. آیا این 
همان کاری نیس��ت که رم��ان می کند؟ آقای ف��ردی برای من که 
شاگردش بودم و هستم، با وفاتش هم درسی از رمان داد. این دیگر 
فقط یک سری اطالعات نیست که جمع کرده ام و به ناشر می دهم. 
حاال من با او زندگی کرده ام. با ش��ادی هایش شاد و ناخوشی هایش 
ناخوش ش��ده ام. مثاًل آنجا که توی زمین فوتب��ال »داوود زمینی« 
به او س��یلی می زند، من هم صورتم س��رخ می شود و درد می کشم. 
نمی شناسم این داوود زمینی کیست. زنده است یا مرده. اما اسمش 
را در کتاب آورده ام؛ ش��اید درست هم نباش��د، اما انگار یک جوری 
انتقام اس��تادم را گرفته ام. این سیر و سلوک باعث شد که احساس 
کن��م بعضی از خلقی��ات او در من وارد می ش��ود؛ یعنی دارد من را 
می س��ازد و یک ماجرای درونی در من شکل می گیرد.بعد از نوشتن 
آن کتاب، حس می کنم نگاه من عمیق تر ش��ده است. خوب این ها 

تأثیراتی است که گرفته ام.
 شـما در صحبت های تان اشـاره داشـتید به اینکه قبل از 
نوشـتن کتـاب، حس تان یک حـس غم بوده، امـا این حس 

تبدیل شده است به حس زندگی؛ یعنی چه؟
می گویند مرگ، پایان کبوتر نیس��ت، مربوط به همین جاست. سن 
64 س��ال سنی نیست که بشود مرگ کس��ی را تحمل کرد. اگرچه 
م��رگ، حق اس��ت و تقدیر اله��ی گریز ناپذیر. اما واقع��اً به نظر من 
آقای فردی حداقل تا 20 س��ال دیگر می توانس��ت برای ما معلمی 
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کند. تازه به س��ن پختگی ادبی اش رس��یده بود که باید بار می داد. 
درخت گردویی بود که فصل پرباری اش را ندیدیم. به خواس��ت خدا 
تس��لیمیم، اما زمان مرگ استاد نیست. این غم انگیز است. غم انگیز 
که شما استادی را از دست بدهی. خوب ما شاگردهای چندان سربه 
زیری هم نبودیم. ش��یطنت هم داش��تیم. گاهی حرف استاد را هم 
نمی پذیرفتی��م یا حرف همدیگر را قبول نداش��تیم. این ها همه بود، 
اما ارادت مان همیشه آفتاب درخشانی بر همة این چیزها بود. فوت 
یک چنین آدمی فوت نیست. از بین رفتن نیست. آدمی که تکلیف 
می کن��د باید از بنر بیاید بی��رون، باید زندگی کند. زندگی اش ادامه 
دارد. یعنی ما س��ی چهل نفری که در مکتب ایشان بودیم، نوشتن 
را زی��اد از او یاد نگرفتیم. یک چیزهای دیگری از او یاد گرفتیم که 
خیلی مهم تر اس��ت. نوش��تن را هر یک از ما کم و بیش در محضر 
ایش��ان و جاهای دیگر یاد گرفتیم و نوش��تیم. ام��ا او ما را هدایت 
می ک��رد. راه می برد. تک تک ما موظفیم مثل او زندگی کنیم. حس 
زندگی که او داشت. حسی که نسبت به درخت و دریا داشت. حسی 
که نس��بت به کالغ ها داشت. واقعی، نه شعاری و مد روز. حسی که 
نس��بت به این آقا تقی نابینا داش��ت که سر کوچه مان می نشست و 
س��یگار می فروخت. گاهی من دیده بودم که کنار او می نشس��ت و 
صحبت می کرد. ازش س��یگار می خرید. در حالی که همه می دانیم 
آقای فردی هیچ وقت س��یگار نمی کشید. این ها زندگی است. اینکه 
آدم ه��ا را بی��اوری توی تیمت؛ ب��دون اینکه توجه کنی کیس��ت و 
چ��ه جوری فک��ر می کند. یکی از بچه ها تعری��ف می کرد )حاال من 
نمی خواهم اسمش را بیاورم چون درست نیست( که یک بار گفتیم: 
»باب��ا ای��ن کیه که داری می��اری توی تیم؟ این الت��ه! بابا این ها را 
نیاور.« اما گفت: عیبی نداره می خواد توی تیم باش��ه. بگذار بیاد. او 
آمد و عضو تیم ش��د و آقای فردی پایش را به مس��جد هم کشاند و  
همان آدم الته توی جنگ ش��هید هم شد. این همان حس زندگی 
بود که من بعد از نوش��تن کتاب پیدا ک��ردم. دیدم که آقای فردی 
کنار ماس��ت. زندگی می کند. فقط ما باید از بنر بکش��یمش بیرون. 
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خوشبختانه من مس��ئول این کار شده 
ب��ودم. این نگاه یعن��ی آدم ها از صفر تا 
صدش مال ما هستند. باید بیاوریم شان 
در متن زندگی. خودی و غیر خودی هم 
نکنیم. آن حس زندگی همین هاس��ت. 
حس زندگی این اس��ت که توی مسیر 
زندگی باید پی��اده روی کنی؛ نه اینکه 
برای س��المتی ات مؤثر است، نه، برای 
درک زندگی الزم اس��ت که کنار مردم 
راه بروی. ببینی ش��ان. درک شان کنی. 
آق��ای فردی این طوری ب��ود. به ما هم 
می گوید باید این طوری باشیم. آن سیر 

و سلوک یعنی همین.
 شـما گفتید که ما از آقای فردی 
نوشـتن را یاد نگرفتیـم. چیزهای 
دیگری بود که یاد گرفتیم. چیزهای 

دیگر را توضیح می دهید؟
ببینید آقای فردی یک معلم آکادمیک 
داستان نویس��ی نبود؛ آدم��ی که بیاید 
جل��و یک تخته س��یاه یا تخته س��فید 
ماژیک ب��ردارد و بگوید »بله، این طرح 
است. این اوج است. این فرود است. این 
تعلیق و این شخصیت پردازی است« و 
از این قبیل کارها. آقای فردی اصاًل به 
ما یاد داد که چرا می نویسیم. برای چه 
و از چه باید بنویسیم. شاید خودش هم 
ای��ن آموزش ها را ندیده بود. من ندیدم 
کتاب آموزش داستان نویس��ی دستش 

باشد.
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 اصـاًل آقـای فـردی داخـل این 
چارچوب ها جا می گرفت؟

ن��ه دیگه؛ ن��ه. او وفادار ب��ود به ادبیات 
رئالیس��تی. با این ادبیات جلو آمده بود 
و این نوع ادبیات را دوست داشت. یادم 
هست یک سال هایی رئالیسم جادویی 
مطرح ش��ده بود. بعض��ی از بچه ها هم 
جذب شده بودند، اما آقای فردی خیلی 
خوشش نمی آمد. ایش��ان یک راهی را 
رف��ت و دو اثر مه��م و تأثیرگذار خلق 
کرد. بی تعارف دو کتاب »اس��ماعیل« 
و »گرگ س��الی« در تاری��خ ادبیات ما 
خواهد ماند. آن هم به خاطر وفاداری اش 
به همان سبک است. مهری در ما ایجاد 
کرد که آن دوش��نبه های مان را به هیچ 
قیمتی از دست نمی دادیم. هر جا بودیم 
باید خودمان را می رس��اندیم به مسجد 
و جلسه قصه نویس��ی مان. وقتی کسی 
قصه می خواند، گاه��ی فقط یک کلمه 
می گفت. مثاًل می گفت: »این شخصیت 
ب��رای من زنده نب��ود« فقط همین. آن 
وقت ما می رفتیم ببینم شخصیت زنده 
یعنی چه؟ خودم می رفتم آن شخصیت 
را پیدا کنم. ای��ن روش، روش آموزش 
قصه نویس��ی عرفانی بود. روش مرید و 

مرادی بود. ما این طوری بار آمدیم. 
 آیـا همیـن بود کـه شـما را در 
روسـتای آقای فـردی هـم دنبال 

شخصیت شکور می برد؟

دقیقاً؛ ما توی کالس آقای فردی یاد گرفتیم که قصه یعنی شخصیت. 
وقتی ش��خصیت نباش��د، قصه ای نیس��ت. قصه یعنی آدم هاش. به 
همین دلیل هم آقای فردی و به تبع ایش��ان م��ا، به آدم ها احترام 
می گذاریم. چون توی نظام آفرینش، این ها ش��خصیت هایی هستند 
که خدا قرارش��ان داده است. وقتی قصه ای از سنگ هم می نویسیم، 
ش��خصیت انس��انی به او می دهیم. ی��ا مثاًل آقای فردی مش��خصاً 
نمی گفت فالن قصه اوج نداش��ت، یا ... چیزی شبیه این. او می گفت 
»این قصه ما را باال نبرد«. ما می فهمیدیم که اوج نداشته است. من 
خ��وب به خاطر دارم که می گفت: »قصه بای��د آدم را ببرد باال، بعد 
یک سراش��یبی داشته باشد که س��ُر بخوری و بیایی پایین«. آقای 
ف��ردی یا آدم های��ی از این جنس، آدم های ج��ان بودند نه آدم های 

شکل.
 آقای متولی! نویسـنده زمانی با قصه اش به اوج می رسـد. 
هرجا قصه اش به اوج رسـید، او هم به اوج می رسـد. شما در 

قصه زندگی آقای فردی کجا به اوج رسیدید؟
م��ن فکر می کنم االن در اوج هس��تم. چون قص��ه ام در اوج زندگی 
آقای فردی تمام ش��ده است. آقای فردی با مرگش به اوج می رسد. 
م��ن این روزها احس��اس می کنم در اوج هس��تم. گره این قصه هم 
باید به دس��ت پیروانش باز شود. به نظرم اوج یعنی این. پایان قصه. 
می گوید »داس��تان همچنان ادام��ه دارد«. آخرین جملة زیبایی که 
من ش��نیدم در مراسم داستان انقالب اس��تفاده کردند. ما آدم های 
این قصه ایم. اوج اینجاس��ت که داستان ادامه دارد. ای کاش می شد 
همراه کتاب، این قسمت سخن آقای فردی را هم می گذاشتند توی 
ی��ک س��ی دی و می دادند مخاطب تا آن را با ص��دای نرم و مهربان 
آقای فردی بشنود! این، سخن آخر آقای فردی بوده و سخن پایانی 

من هم هست. حاال نمی دانم سؤال شما را پاسخ دادم یا نه.
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اشاره
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

امیر حسین فردی اگر چه در وادی معرفت به مقام »پیری« رسیده 
بود، اما روزی که رفت هنوز قامتش اسـتوار و ذهنش سرشار از 
اندیشة پرواز بود. بخیه های جراحی قلبش ترمیم شده و نشده، 
می گفت: » این دکتر ها خیلی شلوغش کرده اند، کمی که حالم 
بهتر شود، می خواهم به دماوند صعود کنم...«؛ اما افسوس خیلی 
زود رفت و نشـان قدم هایش بر دامان دماوند نا تمام ماند. حال 
که »امیر خاِن« ما، جام فنا سر کشـیده و فرزندان معنوی اش را 
در مسجد تنها گذاشته است، بر آن شدیم در شبستان مسجد 
جواد االئمه)ع( که سـال ها فضای معنوی اش پذیرای جلسـات 
قصه نویسی ما به همت زنده یاد فردی بوده است، محفلی صمیمی 
ترتیب دهیم و آخرین اثر اسـتاد را چنان که خود می پسندید، 

سالم بر اسماعیل!
گزارشی از جلسة نقد و بررسی رمان »گرگ سالی« 

حبیب یوسف زاده

آخرین اثر زنده یاد امیر حسین فردی از نگاه شاگردانش
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در بوتة نقـد بگذاریم. این بررسـی 
آن طور کـه در ادامـه خواهید دید، 
از هر گونـه جانبداری بـه دور بوده و 
شاگردانش»قدر استاد نکو دانستن« 
را در ایـن دیده اند که آخرین اثر پیِر 
خود  را نه بر  اسـاس عواطِف صرف، 
بلکه بر اسـاس ضوابط حاکم بر هنر 
داستان نویسـی مورد کنـکاش قرار 

دهند.  

ابراهیم زاهدی مطلـق: آقای نادری! 
برای شروع از جناب عالی در خواست 
می کنـم، ابتدا در خصوص نشـانه ها 
و اشـارات دینی این اثـر توضیحی 

مختصر بدهید.
  ناصر نادری: به نظر من رمان گرگ سالی 

چهار درونمایة مهم دارد: 
1. واکاوی انق��الب و مب��ارزه که هم در 
ش��خصیت اصلی داستان و هم در فضای 

داستان نمود دارد؛
2. پرداختن به محیط اجتماعی روس��تا 
و نمایان��دن ویژگی ه��ای ش��خصیتی و 

مشکالت خاص آن ها؛
3. حدیث نفِسِ نویسنده. با شناختی که از 
زنده یاد فردی داریم، این نکته را می توان 
به وضوح مش��اهده کرد که ش��خصیت 
اس��ماعیل در این ُرمان، آینة تمام نمای 

خوِد آقای فردی است.
4. درون مایة دینی، که مهمترین ویژگی 

از منظر دینی، 
کلیت داستان 

به گونه ای 
است که گویا 
نویسنده قصد 
داشته است 
به خاستگاه 
دینِی خود 
نوعی ادای 
ِدین نماید

این اثر اس��ت. درونمایه، فکر اصلی و مس��لط این اثر اس��ت که مانند 
رش��ته ای در همة اثر کشیده شده و عناصر آن را به یکدیگر پیوند زده 
اس��ت. موضوع، ش��خصیت ها، عمل و نتیجة حاصل از کشمکش و هر 
چیز دیگری که نویس��نده برای عرضه داشت کل معنای مورد نظرش 
به کار می گیرد. البته شاید بتوان این رمان را یک تاریخ نگاری داستانی 
هم دانس��ت، اما از منظر دینی، کلیت داستان به گونه ای است که گویا 
نویسنده قصد داشته است به خاستگاه دینِی خود نوعی ادای ِدین نماید. 
این جنبه از گرگ س��الی، یعنی تجل��ی ارزش های دینی، با بهره گیری 
از نماده��ا و اش��اراتی تأثیر گذار، در روح اثر حلول کرده اس��ت. برخی 
از این نمادها عبارت اند از: مس��جد، اذان، ُمه��ِر نماز، محراب، صلوات، 
ُماّل، شالِ س��بز، حضرت ابوالفضل و... به ویژه، نمادهایی همچون اذان و 
حضرت ابو الفضل به عنوان عواملی ُکنش زا در داستان مطرح هستند و در 

روند داستان تأثیر عینی و باور پذیر دارند.
 به ط��ور مثال در صفحة 14، وقتی یک گرگ اس��ماعیل را تا نزدیکی 
روس��تا تعقیب می کند و آنجا با شنیدن صدای اذان متواری می شود، 
اذان تداعی کنندة عامل نجات و رهایی است. همچنین وقتی شخصیت 
اصلی داستان، اسماعیل، به روستا می رسد و متوجه می شود کسی که 
برای دیدنش آن همه راه طی کرده است، در روستا نیست، از سرمای 
هوا به شبستان مسجد پناه می برد. یعنی باز مسجد به عنوان یک کانون 
گ��رم و ایمن کننده مطرح می ش��ود. در صفح��ة 20 می گوید: »فرش 
مسجد برایش حکم نرم ترین و راحت ترین رخت خواب ها را داشت...«؛ 
یعنی مس��جد، تداعی کنندة آرامش اس��ت. از طرفی مکان مسجد در 
مرکز روس��تا و کنار چش��مه ای اس��ت که آب اهالی را تأمین می کند. 
پرداختی این چنین از موقعیت مسجد و توصیف لحظه های سر شار از 
نشاط و سر خوشی اهالی در فضای مسجد، چیزهایی نیستند که اتفاقی 
در داس��تان آمده باشند، بلکه نویسنده به طور هوشمندانه و بدون سر 
فرود آوردن به تصنع و کلیش��ه های معمول، به خوبی توانسته است در 

جهاِن داستان خویش به آن ها عینیت بخشد.
نویسنده بنا به ضرورت و عمدتاً در قالب گفت وگو بین شخصیت ها، از 
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برخی تعابیر مثل »فریاد یا اباالفضل«، »روضة آقام اباالفضل«، »سالم بر 
حسین« نیز استفاده کرده است.

برخی مفاهیم دینی نیز در رمان به شکل »تداعی معانی« آمده است. 
مثل مفهوم مس��جد که مرکز زندگی )صفحه 120/ سطر 20( است و 

محل خنده و شوخی )8/121( است.
شخصیت های خادم، مؤذن و مال در رمان، دارای صفات و ویژگی های 
دوست داشتنی اند؛ شوخ طبع )20/201(، دارای ارتباط قوی، پاسخ گوی 
پرسش ها )20/201(، حالل مشکل ها )13/208(، مهربان )10/209(، 

شجاع )10/322( و دلسوزند.
و در نهایت، برخی تصاویر خیالی و ذهنی که نویسنده با برداشت ها و 
ادراکات خود از طبیعت دارد، از طریق انواع تشبیه و استعاره، »احساس 
دین��ی« را به ذه��ن و روان خواننده انتقال می دهد. در حقیقت، نوعی 
تصویرنگاری که در آن مفاهیم و مقاصد دینی از پیش ش��ناخته شده، 
از روی قصد به پدیده های طبیعی منتقل می شود. این همسانی جهان 
بیرونی و جهان درونی، بیانگر حقیقتی عالی تر از طبیعت است. مانند: 
نماز و آفتاب )16/24(، محراب و شکوفه های سفید )17/34(، طبیعت 

و نیایش )12/100(، مال و باران بهاری )16/222( و...
با این حال، می توان ادعا کرد که رمان گرگ سالی، یک رمان دینی است 
و در عی��ن حال، یک رمان تاریخی اس��ت و در عی��ن حال، یک رمان 
اجتماعی است و در عین حال، یک رمان تبلیغی است و در عین حال، 
یک رمان خطی اس��ت و در عین حال، ی��ک رمان اقلیمی و ناحیه ای 

است.
خسرو باباخانی: کار های آقای فردی را همه می شناسیم. لطافت روح 
و نجابت شخصیت امیر خان را به خوبی می توان در این اثر لمس کرد و 

این، ما را جذب می کند.
برای روایت داس��تان از س��ه عنصر استفاده می ش��ود؛ 1. تلخیص 2. 
صحنه 3. توصیف. رویکرد آقای فردی در این داستان بیشتر بر عنصر 
»توصیف« تمرکز یافته اس��ت؛ یعنی بیشترین بارِ اثر را »توصیف« به 
دوش می کشد. من شخصاً توصیف را خیلی دوست دارم. شاید به این 

علت که در ایامی که با هنر داستان نویسی 
آش��نا ش��دیم، توصیف خیلی باب بوده 
و ای��ن عنصر با حِس زیبایی شناس��ی ما 
عجین شده است. ولی آیا نسل امروز هم 
از چنین توصیف هایی لذت می برد یا نه، 
جای بحث دارد. ما دو نوع توصیف داریم: 
توصیف عینی و توصیف اکسپرسیونیستی. 
غالب توصیف های آقای فردی عینی و از 
نوعی اس��ت که نویس��نده، جهاِن گرداِن 
داس��تان را نگه می دارد و به خوانندگان 
می گوی��د؛ بیایی��د منظ��ره ای را که من 
می بینم، شما هم ببینید. این توصیف ها 
اگر گاهی در داستان بیایند، خوب است. 
ولی اگر زیاد تکرار شوند، اساِس داستان 
را تحت الشعاع قرار می دهند. گاهی حتی 
شاهد توصیف های تکراری هستیم. به طور 
مثال، توصیف بارش برف به صورت لحافی 
که از آن پنبه س��رازیر شود. گاهی هم با 
توصیف هایی نو و بِکر مواجه می ش��ویم: 
» راه زی��ر پاهایش معطل مان��ده بود.« یا 
»انته��ای جای پایش ب��ر روی برف باقی 
مانده بود، غریب و نابلد.« این ها با تمرین 
به دس��ت نمی آیند، بلکه کاماًل حس��ی و 
گاه از جن��س الهام هس��تند. برای نمونه 
در صفح��ة 100 می خوانی��م: » ب��اد در 
نی زار افتاده بود. س��اقه های س��بز و بلنِد 
نِی ها، همراه هم مانند جماعتی نماز گزار 
کمان��ه می کردن��د، به رک��وع می رفتند، 
برمی خواس��تند و  می ایس��تادند و بع��د 

ما دو نوع 
توصیف 
داریم: 

توصیف عینی 
و توصیف 

اکسپر 
سیونیستی. 

غالب 
توصیف های 
آقای فردی 
عینی و از 
نوعی است 

که نویسنده، 
جهاِن گرداِن 

داستان را 
نگه می دارد



132

صدای هیس هی��ِس راز آل��ود و پر دامنة 
آن ها همه کس و همه چیز را به س��کوت 

وا می داشت.«
آوردن  در  دس��ت و دل بازی  ب��ر  ع��الوه 
توصیف ه��ای زیاد، گاهی ه��م زاویة دید 
رعایت نشده است. به طور مثال، در جایی 
اس��ماعیل دارد از درز دیوار نگاه می کند 
و دیالوگ هایی را می ش��نود ک��ه اگر در 
چند وجبی صحنه هم بود، نمی توانست 
آن طور واضح همه چیز را بش��نود. یعنی 
نویس��نده به جای اینکه پ��ردازش برخی 
صحنه ها را به تخیل خواننده واگذار کند، 
خود به صورت یک دانای کل مس��تقیماً 
وارد صحنه ش��ده و بدون در نظر گرفتن 
بُعد مس��افت و چیزهای��ی از این قبیل، 
اطالعات��ی را به مخاطب منتقل می کند. 
گاهی هم اطالعات متناقضی به مخاطب 
می دهد، مثاًل در جایی اسماعیل می رود 
در رس��توران کباب بخورد و داس��تان به 
ما می گوید ک��ه از چند روز پیش غیر از 
نوشابه و این چیز ها غذای خاصی نخورده 
اس��ت. اما در صفحة قبل آم��ده بود که 
اتوب��وس در گردن��ة حی��ران توقف کرد، 
اس��ماعیل به نماز ایستاد و سر و ته نماز 
را با دو س��یخ کباب و نان لواش هم آورد! 
یعنی اس��ماعیل تنها 24 س��اعت است 
که چیزی نخورده، ن��ه چند روز. یا مثاًل 
برای اشاره به کامیون گفته است که بوی 
بنزین می آید. در حالی که اکثر کامیون ها 

آقای فردی 
برای روایت 
داستان خود 
در این اثر 

از زاویه دیِد 
»دانای کِل 

محدود« بهره 
گرفته است

در ایران گازوئیلی هستند و بیشتر در ارتش انواع خاصی از کامیون های 
بنزینی وجود دارند.

یک ناهماهنگی س��اختاری نیز در فصل بندی کار به چشم می خورد. 
معموالً فصل در یک رمان وقتی عوض می ش��ود ک��ه، زمان، مکان یا 
شخصیت داستان تغییر کند. اما در گرگ سالی موارد متعددی می بینیم 

که بدون این بهانه هایی که اشاره کردم، فصل عوض شده است.
زاهـدی: نثر و زبان آقای فـردی چقدر با داسـتانی که روایت 

می کند، هماهنگی دارد؟
با با خانی: برای من، نثر آقای فردی همیش��ه رشک بر انگیز بوده است. 
عجیب است که آدم به زبان تُرکی فکر کند و به زبان فارسی بنویسد! 
مشکل من با این اثر، مربوط به نثر و زبان نیست، بلکه در خصوص »عمِل 
داستانی« است. از زمانی که اسماعیل  به روستا و نزد مادر بزرگش »آنا« 
برمی گردد تا جایی که با استوارِ ژاندارمری در گیر می شود، یعنی حدود 
200 صفحه، هیچ عمل داس��تانی صورت نمی گیرد. البته نمی خواهم 
بگوی��م اتفاق خاص��ی نمی افتد. توصیف های خ��وب این بخش باعث 
می شود آن را سطر به سطر با عالقه بخوانم. نکته دیگر اینکه از نظر بنده 
این اثر را نمی توان یک ُرمان نامید، بلکه بیشتر شبیه یک داستاِن بلند 
است. یک مورد قابل تأمل نیز این است که در چند دهة گذشته، ادبیات 
سوسیالیس��تی بر ذهن و نگرش غالب نویس��نده های ما سلطه داشته 
است. از این رو، احساسات ما کم و بیش تحت تأثیر این نوع ادبیات قرار 
گرفته و مفاهیمی همچون »مبارزه«، »فقر« و »ستیز با قدرتمندان«، 
مضامین عمدة این طیف از آثار ادبی است. در این نوع ادبیات، به طور 
معمول ارباب ها بد هس��تند. کد خدا بد است. دانشجو و آدم های فقیر 
خوبند و ... . این نوع تیپ سازی ها هنوز هم در ادبیات ما و از جمله در 

»گرگ سالی« تداوم دارد. 
مورد قابل اش��ارة دیگر در این اثر »زاویه دید« است. آقای فردی برای 
روایت داس��تان خود در این اثر از زاویه دیِد »دانای کِل محدود« بهره 
گرفته است و در نود  در صد داستان به خوبی آن را رعایت کرده است. اما 
در جاهایی گویا غفلت هایی هم داشته است. به طور مثال در جایی که از 
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داستان، اسماعیل دارد از کنار »خرمن جا«  رد می شود، نویسنده سیِر 
داستان را متوقف می کند و توضیحات مبسوطی در بارة »خرمن جا« و 

کارکرد آن می دهد.
نکتة بعدی این اس��ت که در ُرمان گرگ سالی جریان مبارزات انقالبی 
به گونه ای روایت می شود که گویا مبارزه را فقط یاران امام خمینی)ره( 
پیش  برده اند، در حالی که واقعیت تاریخی چیز دیگری است و می شد 

بدون کاستن از اهمیت خِط امام، به سایر جناح ها هم اشاره کرد.
زاهدی: به قول دکتر شفیعی کدکنی: »شعر کالمی است آهنگین در 
زباِن خیال انگیز.«؛ یعنی ایشان برای »شعر« بودن یک اثر محدودیت های 
زیادی قائل نش��ده و نوعی تسامح در این تعریف وجود دارد. از طرفی 
در روزنامه نگاری برای یک »خبر« عناصر شش گانه تعریف کرده اند. اما 
همه قبول دارند که اگر خبری تنها دو مورد از آن شش عنصر را داشته 
باشد، می توان آن را خبر تصور کرد. می خواهم بگویم یک اثر برای اینکه 
ُرمان تلقی شود، لزومی ندارد همة ویژگی های یک ُرمان را داشته باشد. 
جا دارد در دس��ته بندی خود و قالبی که بر قامت این اثر می پوشانیم، 

بیشتر تأمل کنیم.
علی اصغر جعفریان: من در حین خواندن این اثر احساس می کردم 
با یک کار کامل و ناب رو به رو هستم. کاری سر شار از حوادث تعلیق زا و 
پر کشش و جذاب. یکی از نکات بارز داستان های آقای فردی و به ویژه 
رمان گرگ س��الی این اس��ت که آن بزرگ��وار در پرداخت صحنه های 
باشکوه عاشقانه بدون سر فرود آوردن به ابتذال، واقعاً موفق بوده است. 
عشق های عفیف و همراه با نجابت و حیا چیزی نیست که به سادگی 
قابل پرداخت باشد و این مهم بی تردید از روح نجیب آقای فردی نشأت 
می گیرد. همچنین شخصیت پردازی درخشان و پایان تأثیر گذار این اثر 
که به عبارت »یا  ابو الفضل« ختم می شود، القا کنندة معنویتی دلچسب 
است و موجب می شود مخاطب رابطة عاطفی خوبی با شخصیت های 

داستان برقرار کند.
زاهـدی: این جملـه را از آقای فردی به یـاد دارم که می گفت: 
» هنـگام نوشـتن، فاصلة قلم بـا کاغذ چند میلی متر بیشـتر 

نیسـت، اما در همین فاصلـة کوتاه 
گاهی اتفاقات بزرگـی ُرخ می دهد.« 
آیا در رمان گرگ سالی با اتفاقاتی از 

این دست مواجه بوده اید؟
جعفریـان: م��ن وقت��ی این کت��اب را 
می خواندم، احساس می کردم نویسنده با 
تمام وجود به میدان آم��ده تا ِدین خود 
را نس��بت به ارزش های دینی و شهدا ادا  
کند. یعنی نوک قلم امیر خان به عقایِد او 
و احس��اس مسئولیتش متصل بود. برای 
همین اتفاقاتی هم ک��ه در فاصلة اندِک 
میان قلم و کاغذ افتاده، از جنس تعهد و 

عمل به تکلیف است.
محمـد مهدوی شـجاعی: در خیلی از 
رمان های امروزی دیگ��ر از توصیف های 
جزئی نگرانه و فضا س��ازی های کالسیک 
خبری نیس��ت. غالب آثار شبیه فیلم نامه 
و مبتنی بر دیالوگ هستند. گرگ سالی را 
می توان نقطة مقابل این قبیل آثار دانست. 
این اثر ش��اید تمام ویژگی های یک رمان 
را نداش��ته باش��د، اما در هر صورت یک 
رمان خوب است. رمانی با شخصیت های 
متع��دد و سرش��ار از زندگ��ی. به تصویر 
کشیدن زندگی به گونه ای که آقای فردی 
از عهدة آن بر  آمده است، مستلزم تجربة 
زیستةغنی است که حاصل ُعمر زندگی 
آمیخته با تفکر و احس��اس اس��ت. دلیل 
اینکه بس��یاری از آثار امروزی در عرصة 
تکنیک، خوب پشتک وارو می زنند، اما از 
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صمیمیت و تجربه های ناب انسانی تهی 
هستند، همین تهی بودن پدید آورندگان 
آن ها از تجربه های زیس��ته است. به طور 
مثال، در گرگ سالی با پسر نوجوانی به نام 
»پرواز« آشنا می شویم که اپیزود بلندی 
است و روح سرکش یک نوجوان روستایی 
را با پرداختن به فراز و نشیب های زندگی 
تلخ و ش��یرینش به تصویر کشیده است. 
این اپیزود بلن��د، آن قدر از نظر پرداخت 
داس��تانی قوت دارد ک��ه خود به تنهایی 
می توانس��ت ی��ک رمان مس��تقل برای 

مخاطب نوجوان باشد.
محمد علـی قربانی: بنده با بس��یاری 
از س��خنان آقای بابا خان��ی موافقم، غیر 
از اینک��ه معتق��دم ای��ن اثر ی��ک ُرمان 
اس��ت. ش��اید به لحاظ اص��ول و ضوابط 
داستان نویسی نقد هایی به آن وارد باشد، 
ام��ا نبای��د از نظر دور داش��ت که از نظر 
غنای ادبی، گرگ س��الی اث��ری کم نظیر 
است. سر تا س��ر اثر آکنده از اپیزود هایی 
که به داس��تانک هایی بی نقص ش��باهت 
دارند، اما نوع روایت به گونه ای اس��ت که 
از یک منظر، مخاطب احس��اس می کند 
این اپیزودهای فرعی هم راستا با سیِر کلی 
داس��تان و در خدمِت آن نیستند. گاهی 
صحنه ها آن ق��در واقع��ی می نمایند که 
گویا با خاطراتی مستند مواجه هستیم، 
البته با غفلت هایی در انتخاب زاویه دید. 
در جاهای��ی هم داس��تان ب��ه کلی رنگ 
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ع��وض می کند و رگه هایی از نگرش س��وررئال در آن وارد می ش��ود. 
مث��ل صحنه هایی که در آن ها گ��رگ به آدم بدل می گردد و س��وار 
کامیونی می ش��ود که در اوایل داستان، اسماعیل را به روستا می برد. 
این درهم آمیختگی واقعیت و فرا واقعیت در گرگ سالی که آقای فردی 
هوشمندانه و با ظرافت به آن پرداخته از مواردی است که جای تأمل 

دارد و درک آن می تواند به رمز گشایی داستان کمک زیادی نماید.
یک مورد قابل ذکر در بارة گرگ س��الی این اس��ت که غالباً آن را یک 
رم��ان انقالب تلقی می کنیم. البته در جلد اول این ُرمان)اس��ماعیل( 
با نمونه هایی از اقدامات و س��و گیری های ش��خصیت اصلی داس��تان 
آشنا می ش��ویم، اما در گرگ س��الی که در واقع ادامه داستان است و 
اس��ماعیل پس از گریز از دست ماموران ساواک، عزم رفتن به دیار آبا 
و اج��دادی اش را دارد، تقریباً هیچ نوع اق��دام مبارزه جویانه ای را از او 
شاهد نیستیم. در بهترین حالت، اسماعیل یک انقالبِی خاموش است و 
فقط ناظر مجموعه حوادثی است که در محیط بستة یک روستا روی 
می دهند. تنها عمل انقالبی اسماعیل را شاید بتوان در صحنه ای دید 



135

که او با رئیس پاسگاه ژاندارمری در گیر می شود، آن هم نه با انگیزه های 
یک فرد انقالبی، بلکه به عنوان کسی که احساساتش از مشاهدة اعمال 
غیر انسانِی رئیس پاسگاه جریحه دار شده است و بیشتر جنبة شخصی 
دارد تا ابعاد اجتماعی و انقالبی. همچنین استحاله ای در شخصیت های 
داس��تان اتفاق نمی افتد. اسماعیل تا آخر همان اس��ت که از اول بود، 
رئیس پاس��گاه در تمام صحنه ها یک تیپ شخصیت زورگوست که از 

موقعیت خود سوء استفاده می کند و همین طور الی  آخر.
نکته ای باید دقت کرد این است که وقتی تصمیم می گیریم این اثر را 
یک رمان انقالب تلقی کنیم، برخی اشارات انقالبی به چشم می آیند. 
به طور مثال، نیروهای ژاندارمری که نماد قدرِت دستگاه حاکم هستند، 
با گرگ ها کاری ندارند و گویا نوعی هم زیستی مصلحت آمیز میان آن ها 

برقرار است.
زاهدی: شما زاویه دید این اثر را دانای کل نامحدود می دانید یا 

دانای کل محدود؟
قربانی: گرگ سالی میان این دو زاویة دید در نوسان است، گاهی به این 
و گاهی به آن گرایش پیدا می کند. یکی از جنبه های بارز این اثر نگاه 
طنز نویسنده نسبت به رویداد هاست. به طور مثال در صفحة 28 کتاب، 
اسماعیل در مسجد با مردی برخورد می کند رفتارهای مالحت آمیزی 
دارد و از کلماتی که میان او و اسماعیل رد و بدل می شود، در می یابیم 
که بوقلمونی را دزدیده است. با تعمق در صحنه های نابی که از محیط 
روس��تا در این اثر آمده است، می توان آن را یک رمان بوم شناختِی در 

خور تحسین به حساب آورد.
بیژن قفقازی زاده: همان طور که دوس��تان اطالع دارند، آقای فردی 
چند سال به آفرینش این رمان دو جلدی مشغول بود. جلد سوم را هم 
ش��روع کرده بود و گویا تصمیم داشت در جلدهای بعدی شرح کاملی 
از خاستگاه های انقالب اسالمی و الیه های پنهان آن ارائه دهد. وسواس 
ایشان نسبت به این اثر، از تعلق خاطرش به محیط و فرهنگ روستایی 

ناشی می شد و با تجربه های شخصی آقای فردی عجین شده است.
حبیب یوسف زاده: رمان گرگ س��الی همان طورکه گفته شد، اثری 

ادامه دار بوده اس��ت ک��ه به هر حال عمر 
امیر خان عزی��ز مجال نداد آن را به پایان 
ببرد. برای ارتباط بهتر با این رمان خوب 
اس��ت آخرین س��خنرانی آق��ای فردی 
در جش��نوارة کتاِب س��ال شهید حبیب  
غنی پور را به یاد بیاوریم. ایش��ان با اشاره 
به گرگ هایی که در زمس��تان های سرد 
و یخبن��دان روس��تا های اردبیل، حضور 
هراس  آورشان در بام خانه ها، نفس ها را در 
سینه حبس می کرد، دغدغة گرگ هایی 
را داش��ت ک��ه بی تعارف، میهن م��ا را از 
هر س��و محاص��ره کرده اند. کافی اس��ت 
نگاهی در کشور های همسایه بگردانیم تا 
صدای زوزة گرگ های آمریکایی و برخی 
گرگ ه��ای اروپایی را در بیخ گوش��مان 
بشنویم. در رمان گرگ سالی، گرگ هایی 
را می بینیم که آمریکایی ها در منطقه رها 
کرده اند! این نوع اش��ارات ریش��ه در نگاه 
خاص آقای ف��ردی به قضایا دارد و صرفاً 
یک پرداخت داستانی نیست. از دوستانی 
که اشاره کردند حدود 200 صفحه از این 
اثر بدون کنش داستانِی الزم پیش می رود، 
خواهش می کنم قدری در این نکته تأمل 
کنند که اگر س��اختار یک اثر منطبق با 
پیش فرض های مألوِف ما نبود، نباید این 
را به حس��اب نقطه ضعف بگذاریم. قبول 
دارم ک��ه در ای��ن 200 صفحه، مخاطب 
شاهد ماجراهایی است که در متن زندگی 
روستایی رخ می دهند و چنان که باید در 
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خدمِت روایت یک داستان انقالبی نیستند. 
ام��ا باید دقت کنیم که در جای جای این 
زندگی روزمرة روستایی »گرگ« حضوری 
تهدید آمیز دارد. از هر طرف که می رویم 
به یک گرگ می رس��یم. به نظر من آقای 
فردی تعمد داش��ته است که بگوید، این 
زندگ��ی که به ظاهر روال طبیعی خود را 
طی می کند، با تهدید گرگ های انسان نما 
در هم تنیده شده اس��ت. به عبارت دیگر 
ای��ن اپیزودهای داس��تانی متعدد که به 
زعم برخی دوستان قابلیت طرح به صورت 
داستان های مستقل را هم دارند، در متن 
یک واقعیِت فراگیر یعنی حضور گرگ ها، 

به همدیگر گره خورده اند.
نکتة دیگ��ر اینکه، نوع ن��گاه امیر خان و 
اشارات دینی ایشان را در این اثر می توان 
نوع��ی »طبیعت گرایِی دینی« تلقی کرد. 
روح آقای فردی توانس��ته بود با طبیعت 
به عنوان ُصنع قادرِ متعال، ارتباط عمیق 
برقرار کند. در نگاه ایشان همة اجزای عالم 
در ح��ال جوش و خروش هس��تند و این 
جاندار پنداری در آثار ایش��ان رنگ و بوی 
معصومیِت کودکانه ای دارد که قادر است 
واقعیت های نامحسوس را به خوبی درک 
کند. اگر نگاهی به کلیت اثر داشته باشیم، 
می بینیم که شخصیت اصلی داستان در 
میان تهدید گرگ ها سوار بر یک کامیون 
وارد روس��تای اجدادی اش می شود و در 
پایاِن داس��تان با کامیونی که به س��مت 
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پایتخت می رود روس��تا را پشِت سر می گذارد. انگار قرار بوده است این 
شخصیت محرومیت های اجتماعی و مصائب حاشیه نشین های روستایی 
را از نزدیک ببیند و آنگاه با نگاهی متحول، دس��تی پُر و عزمی درست 
برگردد به ش��هری که چندی پی��ش، از آن گریخته بود. این تصمیم 
شخصیت اصلِی داستان به رویارویی با چیزی که روزی از آن گریخته 
بود، یک پیام و درون مایة انقالبی ناب دارد که به شکلی کاماًل زیر پوستی 
و هنرمندانه مطرح گردیده است. در جاهایی از داستان هم که نویسنده 
وارد فضای س��وررئال و فانتزی شده است، احساس می شود، تعمد در 
حیرت افکنی دارد و بیش از آنکه در صدد پاسخ به سؤال ها باشد، سعی 
در ایجاد سؤال دارد. جنبة طنز را هم که آقای قربانی اشاره کرد، وجه 
بارزی در این اثر است و بنده فکر می کنم، بهره گیری از عناصر داستانی 
در این اثر به گونه ای است که مدرسان داستان نویسی می توانند از آن ها 

به عنوان نمونه هایی ناب در کالس های خود بهره ببرند.
زاهدی: آقای حسینی! با توجه به صحبت های آقای یوسف زاده 
که به جاندار پنداری آقای فردی در این اثر اشـاره کرد، آیا فکر 
می کنید ایـن ویژگی از کارهای کودك نویسـِی آقای فردی به 

بزرگ سال نویسی ایشان منتقل شده است؟
محمد حسن حسینی: واقعیت این است که مهم ترین جنبة شخصیت 
آق��ای فردی همین جاندار پنداری پدیده های آفرینش اس��ت. در نگاه 
ایشان هر چه در این عالم می بینیم ذی شعورند. برای همین نسبت به 
همه چیز مهربان بود. چون در همه چیز بوی خدا را احساس می کرد. 
نثر داستانی ایشان همانند گلستان سعدی سهل و ممتنع است. موقع 
خواندن آدم احساس می کند خیلی ساده و بی تکلف است. اما رسیدن 
به آن سادگِی زالل که می شود پیچیدگی را در بطِن آن مشاهده کرد، 
کار هر کس��ی نیست. در بارة گرگ سالی می شود خیلی حرف زد. آقای 
ف��ردی در این اثر، بیش از همة آثارش احساس��ات خود را روی دایره 
ریخته است. یادم هست حین نگارش این اثر بارها این جمله را تکرار 

می کرد که: » وقت نیست، داره دیر می شه!«
انگار شتاب داشت که قبل از زمین گذاشتن قلم، حرف هایش را بزند. 



137

یادم هست در مورد آخرین عبارت کتاب )یا ابالفضل( ایشان نیم ساعت 
مثل ابِر بهار گریه کرد. اصوالً اهل شعار نبود و هر چه بر زبان و قلمش 
جاری می ش��د، از عمق جانش می جوش��ید. نگرانی هایی داش��ت که 
می خواست در قالب ادبیات مطرح کند. اسماعیل و شخصیِت نوجوان 
»پرواز« در گرگ س��الی، نماد نسل جوان ما هستند. اسماعیل در این 
اثر یک س��الک است که دارد مراتب سلوک را طی می کند و اصاًل قرار 
نیست ُکنش داستانی از او سر بزند. پرواز نماد جوانی است که می خواهد 
از قالب س��نت گرایی بیرون بیاید و زندگی را با تمام وجود تجربه کند. 
اصوالً آقای فردی با ش��خصیت های داستان هایش زندگی می کرد و در 
این راستا به نوعی حکمت و دانایی رسیده بود. عمق زندگی را با شور 

و حالی عارفانه می کاوید و در کنه پدیده ها دقتی مثال زدنی داشت.
مهدی فیضی: وقتی امیر خان در دوازدهمین جشنوارة شهید غنی پور 
س��ایة اس��تکبار جهانی را با گرگ هاِی روی بام در روستاهای اردبیل 
قیاس می کرد، این س��ؤال در ذهنم ایجاد شده بود که چرا ایشان این 
حرف ه��ا را می زند و چگونه می توان این موض��وع را به حیطة ادبیات 
کش��ید. وقتی رمان »اس��ماعیل« را خواندم، تا حدی جواب سؤالم را 
گرفتم و با خواندن »گرگ سالی« موضوع باز هم برایم روشن تر شد. او 
با توصیف های هنرمندانة خود توانسته است، به خوبی بر افکارش لباس 
ادبیات بپوش��اند. به طور مثال وقتی س��لطان دختر قوتاز را می رباید و 
الم شنگه ای در روستا بر پا می شود، احساس می کردم امیر خان وسط آن 
درگیری ایستاده و گزارشی لحظه به لحظه از آن رویداد ارائه داده است. 
این گونه ریز بینی ها می تواند برای نسل جوان ما پیام های با ارزشی همراه 

داشته باشد.
سعید چگینی: گرگ سالی بر خالف جلد اول آن، اسماعیل، ماجرا محور 
نیست. بلکه بیشتر بر توصیف تکیه دارد. یعنی میانه ای با تکنیک های 
مدرن امروزی ندارد و در گروه آثار کالس��یک جا می گیرد. توصیف در 
گرگ سالی به رغم جذابیت های ش��اعرانه ای که ایجاد می کند، موجب 
می شود نبض داستان ُکند شود. گاهی توصیف ها بر ِسیر داستان پشت پا 
می زنند و خود به طور مس��تقل موضوعیت پی��دا می کنند. گویا آقای 

فردی با تأکید بر عنصر سنتِی توصیف و 
دل ربایی در این عرصه، سبک های مدرن 
را به مبارزه طلبیده است. با این همه یکی 
از چیز هایی که ذهن مرا مش��غول کرده، 
این است که در جلد اوِل رمان، اسماعیل، 
ی��ک ش��خصیت »م��ادر« داش��تیم که 
اسماعیل خیلی به او وابسته بود. همچنین 
اسماعیل عاش��ق دختری به نام سارا بود 
و همین طور شخصیت های دیگری بودند 
که در زندگی اسماعیل حضوری پر رنگ 
داش��تند. اما در گرگ سالی گویا همة آن 
آدم ه��ا فرام��وش ش��ده اند و تقریباً هیچ 
اش��اره ای به آن ها نمی ش��ود. به عالوه در 
»خاکستری«  شخصیت های  گرگ سالی 
کمتر به چشم می خورند و آدم ها اغلب یا 

سیاه هستند یا سفید.
مریـم فـردی: قب��ل از هر چی��ز اجازه 
می خواهم خاطره ای از پدر نقل کنم، وقتی 
ایشان سکته کرده بود، موقعی که داشتند 
به بخش  ICU منتقل می کردند، به من 
گفت: »برو خونه موبایل منو خاموش کن. 
چون جلسه داشتم، ممکنه اوِل وقت زنگ 

بزنند، مادرت اذیت بشه.«
گفتم: » بابا، حاال چه وقِت این حرفاست؟«
گفت: » باید بدون��ی، زندگی مجموعه ای 
از همی��ن اتفاق ها و مالحضاِت کوچک و 

ریزه...«
چیزی که موقع خوان��دن آخرین کتاب 
پدرم فهمیدم، این بود که احساس کردم، 
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او با تمام وجود خواسته است اتفاقات ریز 
و جزئِی را به تصویر بکشد و بگوید همین 
اتفاق ه��ای کوچک هس��تند که ش��کوه 
زندگی را پدید می آورند. اغلب ماجراهایی 
ک��ه در گرگ س��الی اتف��اق می افتن��د، 
تجربه های ش��خصی پدر بوده اند. به طور 
مثال، س��یدی را که مسافران اتوبوس از 
روی عناد و به بهانة نحس بودِن قدمش 
در جاده پیاده می کنن��د، جزو خاطرات 
پدر بوده است. گرگ سالی دو نیمة تاریک 
و روش��ن دارد. نیمة عشق و نیمة نفرت. 
نیمة اول سرش��ار است از عشق به وطن، 
مردم، مادر، مادر بزرگ و همس��ر. نیمة 
دوم زیر مجموعة گرگ هستند. گرگ در 
این  رمان نماد ّشر و پلیدی و درنده خویی 
است. در برخی جاها آدم احساس می کند 
نویسنده دارد روضه می خواند برای وطن 
مظلومش که گرگ ها احاطه اش کرده اند. 
او این احساس را با بهره گیری از نماد های 
دینی و به وی��ژه نام حضرت ابو الفضل)ع( 
ک��ه در فرهنگ ما نم��اد ایثار و فداکاری  

است، به اوج رسانده است.
محمد ناصری: اجازه دهید صحبت های 
خ��ودم را ب��ا خاطره ای بی��ان کنم که با 
نگاه آقای فردی به داس��تان و بلند نظری 
خاص ایش��ان ارتباط دارد. یادم هس��ت، 
س��ال ها پیش داس��تان کوتاهی نوشته 
بودم با عنوان »قفس«. داستان پرنده ای 
بود که در ذهن خود رهایی و رسیدن به 

با این حرف 
موافق 

نیستم که 
شخصیت های 

گرگ سالی 
سفید و 
سیاه اند

مرتبة عشق را تصور می کرد. آقای فردی گاهی در جلسات قصه نویسی 
نویس��ندگانی را دعوت می کرد تا هم به رونق جلس��ات بیفزاید و هم 
اعضای جلسه از نظرات کارشناسی آن ها بهره مند شوند. از آن شب های 
ش��لوِغ جلس��ه بود و نوبت من بود که قصه ام را بخوانم. وقتی قصه را 
خواندم، آن نویسندة معروفی که دعوت شده بود، در نقد قصة من گفت: 
» آقا دست از این شعارها بردارید، دیگر دورة کلیشه هایی از قبیل پرنده 

و قفس و رهایی گذشته است...«
آق��ای ف��ردی از نقد عریان آن مهمان محترم دلخور ش��د و در جهت 
تشویق من، خودش سعی کرد نکات مثبتی را در کارم پیدا کند و آن ها 
را بزرگ نماید. بعد از جلسه هم گفت: »محمد جان، چیزی که در ذهن 

تو بود، کاماًل در نیامده بود. ولی کار خوبی بود...«
من آن ش��ب متوجه ش��دم آق��ای فردی یک س��ر و گ��ردن از تمام 
نویس��نده هایی که تا آن روز می ش��ناختم، فراتر است. با شناختی که 
از ایش��ان داریم، می دانیم که او س��اده می نوش��ت، اما هرگز سطحی 
نمی نوشت. بعید می دانم که ایشان با آوردن اشاراتی از قبیل گرگ های 
آمریکایی، خواسته باشد مثاًل یک بیانیة سیاسی صادر کند. دغدغه های 
آق��ای فردی از دل زندگی اش می جوش��د و به صورت معرفتی عمیق 
در طبیعت گرایی و جاندار پنداری کودکانة ایش��ان متجلی می ش��ود. 
من دوس��ت ندارم به این کار برچسب هایی همچون رمان »انقالبی« یا 
»روستایی« بزنم. گرگ سالی سوای توصیف طبیعت و جنبة تاریخی و 
شخصیت پردازی درخشانش، بیشتر یک رمان دینی است تا یک رمان 
انقالبی. البته بخشی از این رمان به ظلم  ستیزی هم توجه دارد. اما گرگ 
در این داستان، لزوماً گرِگ آمریکایی یا اسرائیلی نیست، بلکه اشاره به 

بستر تاریخی آن دارد و مفهوم فراگیر تری را مد نظر دارد.
همچنین با این حرف موافق نیستم که شخصیت های گرگ سالی سفید 
و سیاه اند. به طور مثال، عشق استوار ژاندارمری به »سونا« از روی هوس 
نیست، بلکه یک عش��ق واقعی است. آقای فردی نشان می دهد آدمی 
مثل س��ر کار اس��توار، با تمام نقص و ضعف اخالقی اش قابلیت عاشق 

شدن دارد.
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در مورد ُکنش داستانی باید بگویم، قهرمان داستان، اسماعیل، با گریز 
به روستای »بالییجا«، در آغوش طبیعت فطرت پاک خود را باز می یابد و 
کاماًل مشخص است که حین نگارِش اثر اتفاقی که در فاصلة اندِک کاغذ 
و قلم رخ داده، از جنس الهام است. قبل از انتشار این رمان بنده و آقای 
حسینی آن را مطالعه کردیم و حتی پیشنهادهایی برای تغییر و اصالح 
برخی قسمت ها داشتیم. ولی ایشان حرفش این بود که: »پیشنهادهای 

شما خودش کار دیگری است و با منظور و نگاه من یکی نیست.«
و اما در خصوص صحنه های فراواقعیتِی داستان، دریافت من این است 
که آقای فردی در صدد نبوده اس��ت که مثاًل از تکنیک سو رئال در این 
اثر اس��تفاده کند. بلکه شخصیت ژرف آقای فردی مرز بین طبیعت و 
ماورأ طبیعت را در نوردیده بود و روح بلندش به راحتی در این دو اقلیم 
شناختی تردد می کرد. در آن دریای عمیق، غیب و شهود و دین و تاریخ 

به هم می رسیدند.
نکتة دیگری که باید اشاره کنم این است که آقای فردی رمان اسماعیل 
را حدود هفت، هش��ت ماه بود که به انتشارات سورة مهر سپرده بود و 
اصاًل پیگیر نشده بود که کار در چه مرحله ای است. مهمترین چیز برای 
او این بود که کارش را انجام دهد. یعنی نوشتن برایش چیزی از جنس 

تکلیف بود و نوعی ادای ِدین نسبت به خودش و اعتقاداتش بود.
شخصیت مظلوم اس��ماعیل در این اثر تداعی کنندة مظلومیِت بزرگ 
حضرت ابو الفضل)ع( است. حوادث تلخ متعددی در داستان رخ می دهد 
که اس��ماعیل برای ممانعت از آن ها کاری نمی تواند بکند. نه می تواند 
جلوی »پرواز« را بگیرد، نه جلوی کشته شدن مادر سونا را، نه می تواند 
دختر قوتاز را از چنگ رباینده اش رها کند. در واقع شخصیت اسماعیل 
تبدیل می شود به »غیرِت مظلوم« و آن جایی که استوار ژاندارمری برای 

اسماعیل امان نامه می   آورد، این تمثیل زیرکانه به اوج خود می رسد.
شـهرام شـفیعی: فقدان آقای فردی که تا واپسین دِم حیات قلم به 
دست داشت و این رمان های خواندنی را به گنجینة ادبیات ما سپردند، 
جای دریغ و افسوس دارد. نه فقط به خاطر اینکه ما یک معلم و دوست 
صمیمی را از دست داده ایم، بلکه از این جهت که در میان ما آدم هایی 

که حوصلة رمان نویس��ی داش��ته باشند، 
رفته رفته کمیاب می ش��وند. نوشتن این 
نوع رمان ها مستلزم از خود گذشتگی هایی 
اس��ت که برای خیل��ی از ما دیگر مجال 
آن فراهم نیس��ت. البته زمانه هم دارد به 
این بی حوصلگی ها کم��ک می کند. این 
حس��رت زمانی بیش��تر به چشم می  آید 
ک��ه دقت داش��ته باش��یم، جامعه ای که 
رمان های ناب نداشته باشد، مثل اعضای 
خانواده ای هس��تند که قادر به ارتباط و 
صحبت با یکدیگر نیس��تند. آفات زیادی 
در کمین چنین خانواده ای سر برمی آورند. 
وقتی انس��ان قادر نیست چیزی را تصور 
کند، به تخیل پناه می برد و این جاس��ت 
که ادبیات خلق می ش��ود. این مقدمه را 
از آن جهت ع��رض کردم که بگویم چرا 
رمان آقای فردی مهم اس��ت. به نظر من 
مهم ترین وجه اثِر آقای فردی که اساس 
تأثیر این داستان اس��ت، تقلیِل هدفدار 
مفاهیم بلند، به تصویر های روزمرة زندگی 
اس��ت. هر خرده گیری و نق��دی هم که 
بخواهم به این اثر وارد کنم، همین تقلیل 
هدف دار به تصویر ه��ای روزمرة زندگی، 
آن ها را توجیه می کند و به عنوان یک اثر 
از حیطة آزمایش سر بلند بیرون می  آید. 
به این ش��کل که شما در این اثر اتفاقات 
خیلی مهندسی شدة داستانی نمی بینید. 
اتفاق��ات از جن��س زندگ��ی و مبتنی بر 
خاطرات نویسنده هس��تند. ساختار اثر 
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تابع نوعی روزمره گی است.
زاهـدی: آیـا ایـن ویژگی بـه طرح 

داستان لطمه زده است؟
شفیعی: اگر هر کدام از ما نویسندة این 
داس��تان بودیم، ممکن بود بسته به ذوق 
و س��لیقة خود، طرح متفاوتی برای این 
اثر پایه ریزی کنیم. بی تردید دلبس��تگی 
نویس��نده ب��ه محیطی ک��ه دارد روایت 
می کند، در این میان تعیین کننده است. 
آقای فردی سعی نکرده است از خاطرات 
خود زیاد فاصله بگیرد و آن ها را فرآوری 
کن��د. بلکه ب��ا یک خونس��ردی خاصی 
که ویژگی شخصیت ایش��ان بود، اغلب 
خاطرات را بی واس��طه سرمایة کار خود 
قرار داده است. بعداً می بینیم که همین 
امر چقدر به غنای کار می افزاید و به آن 
ارزش می دهد. به نظر من موضوع تخیل 
در ی��ک اثر ادبی دو حالت دارد، یکی بها 
دادن ب��ه آن و دیگ��ری اجتن��اب از آن. 
پارادوکس این جاست که اجتناب از تخیل 
ورزی��دن، خود تخیل بیش��تری را ایجاد 
می کند. وقتی داشتم این کار آقای فردی 
را می خواندم، متوجه ش��دم که ایش��ان 
چق��در در به تصویر کش��یدن فضاهای 
حاشیة ش��هر، قهوه خانه ها و محیط های 
کارگری استادانه عمل کرده است. جالب 
اینکه در محیط های شهری ضرب آهنگ 
اثر تند تر از محیط هایی روس��تایی است. 
این داس��تان برای دل نوشته شده است 
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شوند

و احس��اس بدهکاری به فرمول ها و قواعد و فضا سازی حرفه ای ندارد. 
گویا نویس��نده حین نگارش آن به آلبوم خاطرات خودش توجه داشته 
است. در صحنه هایی که به آن ها دلبستگی داشته، بیشتر توقف کرده 
است. یعنی نویسنده چندان تمایلی به دخل و تصرف در گسترِش تِِم 
داس��تان نمی کند. مثاًل آن جایی که استوار از اسماعیل می خواهد نامة 
عاشقانه ای برای سونا بنویسد و اسماعیل امتناع می کند، اگر نویسندة 
دیگری بود، شاید این صحنه را بیشتر پردازش می کرد. اما آقای فردی 
در قید و بند این طور طول و تفصیل ها نیست. برای اینکه تخیل ایشان 
در تخیل نورزیدن است. یعنی روایت داستان در ذهن ایشان بیشتر از 
جنس شهود است تا مهندس��ِی تکنیکی. مثاًل می توانست کاری کند 
که مخاطب لحظات بیشتری به گرگ بیندیشد و بحث گرگ شناسی 
می توانست بسیار پر رنگ تر از آن باشد که هست. اما این چنین نیست. 
شخصیت اس��ماعیل گاه در متن حوادث و گاه در حاشیة یک زندگی 
معمول��ی حضور دارد و این جزو ارزش های کار اس��ت. به طور کلی در 
سرتاسر اثر این ویژگی بارز را می بینیم که نویسنده افکار بلند خود را به 

ماجراهای روز مرة زندگی تقلیل داده است.
زاهدی: برخی دوسـتان بر ایـن کار خرده گرفتند که در بخش 
قابل توجهی از داسـتان، اسماعیل مانند یک ناظر بیرونی فقط 
شاهد ماجراهاست و کنش داستانی از او سر نمی زند. نظر شما 

در این خصوص چیست؟
شفیعی: س��فر اس��ماعیل، آن چنان که خیلی ها ش��اید توقع داشته 
باشند، سفری ادیسه وار نیست. اسماعیل مشاهده می کند و این نفِس 
درگیری است. پرداخت این شخصیت بر اساس رونِد کالسیِک تکامل 
ش��خصیت پیش نمی رود. او یک شخصیت مستند است. آقای فردی 
م��ا را به لمس مس��تقیم آن چیز هایی که قصد توصیف ش��ان را دارد، 
دعوت می کند و این خودش نوعی گذش��ت هنری است. اگر چه فکر 
می کنم تضادها و شکاف هایی که شخصیت داستان را می سازند، می شد 
بیشتر درش��ت نمایی شوند. همچنین فصل های رازآمیز و کابوس گونة 
کار با مهارت نوش��ته شده است و زمینه ساز خوبی برای وجه کنایی و 
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استعاره ای داستان است.
ناصری: اشاره می کنم به این سخن سعدی که : »قبا گر حریر است و گر 
پرنیان، به ناچار حشوش بود در میان.« چه کسی است که باور نداشته 
باشد، آنچه از انسان سر می زند، کم و بیش دچار نقص است. آقای فردی  
دفتر یادداش��ت های روزانه ای داشته است که به نوعی سنِگ صبورش 
بوده است و درد دل ها و واگویه های زیادی را در آن ثبت کرده که اکنون 
در اختیار خانوادة محترم ایش��ان است. در جایی از این یادداشت ها به 
شورای نویسندگان مسجد جواد االئمه)ع( مباهات کرده و گفته است: 
»این گروهی که االن هس��ت، بی نظیر است.« و خالصه به این محفلی 
که اکنون مشغول نقد آخرین اثر اوست، نگاهی امیدوارانه داشته است 

که همین بحث مفصل امروز مؤید این دقت نظر ایشان است.
بخش های مبس��وطی از این یادداشت های ایشان مربوط است به رمان 
گرگ سالی. مرور این یادداشت ها نشان می دهد که در برخی صحنه ها 
و اینکه فالن ماجرای داستان در به کدام سمت و سو هدایت کند، مردد 
بوده اس��ت. مثاًل در جایی آورده است: »رسیده ام به بیابان و زمستان و 
ش��ب و آن مرد خارجی که برای کامیون دست بلند می کند و باالخره 
سوار می شود. نمی دانم این مرد را یک هم جنس باز انگلیسی تعریف کنم 
یا گرگی که در هیبت یک آمریکایی سوار کامیون می شود. باید تصمیم 
بگیرم.« ... »صبح تا عصر نوشتم. با اسماعیل و آمریکایی و آن کارشناس 
که در دش��ت مغان سوار شد. او یک انسان گرگ است که اسماعیل را 

آقای 
فردی  دفتر 

یادداشت های 
روزانه ای 
داشته 

است که به 
نوعی سنِگ 
صبورش بوده 

است

همیشه تعریف می کند.« ... »نزدیک به 46 
صفحه از رمان اسماعیِل2)گرگ سالی( را 
نوش��ته ام. االن مربوط اس��ت به بیابان و 
گرگ. حاال ای��ن گرگ تبدیل به یکی از 
شخصیت های اصلی داستان شده است. 

البته با تصمیم خود...«
ک��ه  می ش��ویم  متوج��ه  اینج��ا  در 
شخصیت های داس��تان به نوعی عنان از 
کف نویس��نده خارج کرده اند و گاهی در 
جهاتی پیش رفته اند که اقتضای داستان 
و ماجراها بوده است. نکتة مهم این است 
که وجود برخ��ی نقص های تکنیکی، در 
آن حدی نیس��ت ک��ه ارزش ادبی اثر را 
مخدوش نماید. ش��اید این قیاس دقیقی 
نباش��د. ولی برای تقریب ب��ه ذهن الزم 
می دانم توضیح دهم همان طور که وجود 
برخی ایرادهای وزنی در مثنوی مولوی، 
چیزی از غنای آن نکاسته است و مضامین 
بلند آن همواره خرده گیری ها را در شعاع 
نور خود محو کرده اس��ت، آثار پر مایه ای 
مثل گرگ سالی را از این منظر می توان با 
اندکی تسامح نگریست. امیدوارم حاضراِن 
این جمع همان گونه که استادمان زنده یاد 
امیر حسین فردی انتظار داشت، در عرصة 
ادبیات راه های نرفته را بپیمایند و به مدد 
اندوخته اند،  تجربه های گران قدری ک��ه 
پدید آورندة آثاری درخشان تر و ماندگارتر 

باشند. ان شاء اهلل.
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داش
اد

ی

اشاره
زنده یاد امیرحسین فردی، یک روستازادة واقعی بود و منش 
روسـتایی در رفتار و قلم او متبلور بود. این را همه می دانند. 
اشـاره به این خصیصه در این عزیز سفر کرده، نیاز به هوش 
سرشار ندارد. در این مجال سعی می کنیم، اشاره ای اندك به 
روستا در آثار وی داشته باشیم. برای این منظور از چند نماد 

مشخص و مشهور در روستا سود می جوییم.

 حیوانات
در داستان ها ی  فردی، حیوانات اهلی وضع شان خوب است.از مورچه 
گرفت��ه تا گاو مورد احترامند. حت��ی قاطر مناف در کتاب »کوچک 
جنگلی« گاهی آن ها خود شخصیت اصلی قصه می شوند. مثاًل قرقی 
»آش��یانه در مه«، پاپاخ »گل بهار« یا گوس��الة قربان در قصه ای از 

کتاب »روزی که تو آمدی«.

آدم های قصه های 
فردی سفره دارند

محمدحسن حسینی

روستا در آثار امیرحسین فردی
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گاه این حیوانات در چنان فضایی توصیف می شوند که هرگز در ذهن 
خواننده به فراموش��ی س��پرده نخواهند شد. در یکی از داستان های 
بس��یار قدیمی او - که در دهة ش��صت در کیه��ان بچه ها به چاپ 
رس��یده - شبی پدر خانواده با خود لک لکی به خانه می آورد. وجود 
این لک لک در حمام یک خانة ش��هری، شبی به یاد ماندنی را برای 
اعض��ای خانواده رق��م می زند و نیز این لک لک بام��زه را در ذهن و 

ضمیر خوانندگان برای همیشه ماندگار می سازد.
ف��ردی از حیوانات برای ایج��اد حس عاطفی در قصه اس��تفاده ای 
هوش��مندانه می کند. مثاًل قس��مت خداحافظی قرقی »آش��یانه در 
م��ه« از صاحبش ش��کور - آنجا که قرقی با نوکش پیراهن ش��کور 
را می گی��رد و خیال رها ک��ردن ندارد - یک��ی از به یادماندنی ترین 

صحنه های ادبیات روستایی ماست.
از حیوانات اهلی که بگذریم، فردی از میان حیوانات وحش��ی، یکی 
را برمی گزیند و از قضا همین یکی دستمایه ای برای او می شود تا به 

برخی مفاهیم کنایه آمیز در داستان هایش بپردازد.

مادر در 
داستان های 
فردی ستون 
خیمة خانواده 
تلقی می شود. 

اگر نباشد 
چیزی باقی 

نمی ماند

این حیوان وحشی و درنده، گرگ است. 
آری، گرگ خاکس��تری. همان س��ایة 
همیش��گی وحش��ت و خون در زندگی 
مردم روس��تا؛ حیوانی که در روس��تای 
ف��ردی ب��ه س��مبل بیگان��گان تبدیل 
می شود. همان که آمده تا بدرد و ببرد؛ 
همان که ص��دای هس هس نفس هایش 
از میان نیزارها به گوش می آید؛ همان 

حیوان سمجی که تا نبرد نمی رود.
رمان آخر فردی یعنی »گرگ س��الی« 
به ط��ور کامل در فضای همین تهدید و 
وحش��ت گرگ در زندگی مردم یکی از 

روستاهای دامنة سبالن می گذرد.
فردی در توصیف حالت های گرگ، گوی 
سبقت را از بسیاری از روستایی نویسان 
داخلی و حت��ی خارجی ربوده اس��ت. 
ق��دم زدن گرگ ها در پش��ت بام های پر 
از برف. ب��اال و پایین پریدنش��ان برای 
دویدن در برفی که تا شانة آن ها باریده 
است برای دریدن گوساله ای سرگردان. 
س��ایه ای صخره وار بر بلندی کوهی در 
همین نزدیکی و بس��یاری توصیف های 
ماندگار و به یادماندنی دیگر، نش��ان از 
قدرت ای��ن نویس��نده در توصیف این 

حیوان درنده دارد.

 مادر
م��ادر در داس��تان های فردی س��تون 
می ش��ود.  تلق��ی  خان��واده  خیم��ة 
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اگ��ر نباش��د چی��زی باق��ی نمی ماند. 
آغوش��ی امن و س��رپناهی مطمئن در 
بی سروسامانی هاست. قد راست می کند 
تا چرخ زندگ��ی را بچرخاند. اغلب این 
مادره��ا بی تکیه گاه ش��وی خویش��ند. 
حتی اسماعیل سرگردان در رمان آخر 
او نیز وقت��ی از م��ادرش دور می افتد، 
به روس��تا برمی گردد و س��ر در آغوش 
مادر بزرگ خود پنه��ان می کند که باز 
چیزی از حس مادرانگی در نوشته های 
فردی کم ندارد. این اس��طورة مهربانی، 
صب��ر و دردمندی در آثار فردی گاه در 
هیئت جن��گل ظاهر می ش��ود آن هم 
در رم��ان »کوچک جنگلی« به ش��کل 
توسکایی س��وخته که میرزای بازگشته 
ب��ه زادگاه��ش را ب��ه گرم��ی در بغل 

می فشارد.

 عشق
ش��اید بتوان به جرئت گفت که عنصر 
غالب و البت��ه پنهان در داس��تان های 
آقای فردی عش��ق است؛ عشقی پاک و 
زالل. فردی به شدت آراسته به این فن 
ش��ریف بود و هراسی نداشت که روزی 
عش��ق مندی اش موجب حرمان گردد. 
او تمام قد پای عش��قش ایستاده بود و 
تمام وجودش را وقف آن کرده بود. در 
داستان های او رد پای این جریان پاک 
کاماًل پیدا بود. فردی به ش��دت پایه اند 

و معتقد به نقش عش��ق مجازی برای دس��ت یابی به عشق حقیقی 
بود. اگرچه هرگز به خود اجازه نداد در حریم خصوصی عشق میرزا 
در کتاب »کوچک جنگلی« وارد ش��د، اما با عش��ق ب��ه یادماندنی 
نریم��ان به مونس در همین کتاب، پیالة این ش��راب طهور را پرنگه 
داش��ت و به زیبایی تمام با کلمات، آن را به تصویر کش��ید. صحنه 
رودرروی��ی مونس با نریمان در گورس��تان بر مزار پدر مونس، یکی 
از ماندگارترین کارهای ادبیات کش��ورمان در توصیف عش��ق است. 
آنجا که مونس س��ینة نریمان را به کین خواهی مرگ پدرش نشانه 
می رود و از مگسک تفنگ چشمش به سینه ستبر نریمان می افتد و 
مستأصل و ناتوان از شلیک، تفنگ را پایین می آورد و می گوید: »نه 

نریمان. تو نمی توانی پدر من را کشته باشی.«
یا عش��ق اس��ماعیل در رمان انقالبی فردی و کش و قوس های این 
جوان تازه به دوران رسیده با این زخم کهنسال بشر بسیار خواندنی 
اس��ت؛ عش��قی که در لحظه لحظه زندگی، در خ��واب و بیداری او 
را مخاطب قرار می دهد و از او می پرس��د تو کی هس��تی؟ ش��رابی 
هوش��یار کننده که چون نس��یم بهار به تعبی��ر حضرت حافظ جای 

خاموش کردن، چراغ دل را می افروزد.

 مذهب و آداب و رسوم روستایی
آق��ای فردی ی��ک مذهبی به تمام معنا بود. هیچ تالش��ی نیز برای 
پنهان ک��ردن این حس در کارهایش نمی ک��رد. آدم های قصه های 
او تا آب می نوش��ند »س��الم بر حس��ین« می گویند. خوب هایشان 
نم��از اول وق��ت می خوانند و تا چراغ روش��ن می ش��ود »صلوات« 
می فرس��تند. زن ها پیش مرد غریبه حجابش��ان را حفظ می کنند و 
حتی بچه های روس��تا هم می دانند که سگ نجس است و هر چقدر 
هم دوس��ت داشتنی و باوفا باشد نمی ش��ود او را بغل کرد. آن ها در 
سالم پیشدستی می کنند و مسجد محل آرامش آن هاست. حتی در 
کتاب »افس��انه اصالن« زلزله همه جا را جز مسجد ویران می کند و 
اصالن به مس��جد پناه می برد و اسماعیل در رمان آخر فردی یعنی 

آقای فردی 
عشق است؛ 

عشقی پاك و 
زالل. فردی به 
شدت آراسته 

به این فن 
شریف بود و 

هراسی نداشت 
که روزی 

عشق مندی اش 
موجب حرمان 

گردد
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گرگ س��الی، آرامش��ش را در کنار محراب گرم مسجد پیدا می کند 
و ای��ن خانه خ��دا همچنان با نور س��بزش رنگ��ی از ابدیت دارد و 
سادگی آن بوی آسمان را به مشام متبادر می کند. شخصیت محکم 
و ماندگار روحانی ده در رمان »گرگ سالی« سوار بر اسب قبراقش، 
نمایشی از اقتدار و غرور و ابهت یک مؤمن است و قلم نویسنده در 
توصیف او بسیار از اسطوره های دینی و آیینی  ما بهره گرفته است.
آدم های قصه های فردی سفره دارند و مهمان نواز. دشمن شان را هم 
اگر مهمان باشد، از خود نمی رانند. حق نان و نمک را می شناسند.

 سادگی و بامزگی شخصیت روستاییان
کم نیس��تند ش��خصیت های به یاد ماندنی در قصه های آقای فردی 
که آیینه سادگی روستایی هستند. مثاًل مناف در »کوچک جنگلی« 
نمون��ة ب��ارز یک پیرمرد س��اده روس��تایی با تم��ام مظلومیت ها و 
لجاجت های توأمان است. در یکی از فرازهای درخشان کتاب، مناف 
ب��رای دیدن میرزا با قاطرش نزدی��ک جنگلی ها می رود و قاطر او با 
ش��لیک یکی از نگهبانان میرزا رم می کند و او را زمین می زند و در 
دره گم می ش��ود. سرباز باالی سر مناف می آید و وقتی می فهمد به 
دی��دن میرزا آمده، می خواهد او را راهنمایی کند به مخفیگاه میرزا 
که مناف با بی تفاوتی می گوید: »آمده بودم میرزا را ببینم، اما مهم تر 
گم شدن قاطرم است اول باید او را پیدا کنم« و در پی قاطرش در 

دره سرازیر می شود.
یا شخصیت اسرافیل در »گرگ سالی« که شلوارش را دائم می شوید 
و برچوبدستی بلند مثل پرچم می آویزد و در کوه و دشت می دود و 
در باد آن را خشک می کند، یا قهوه چی ساده روستا که دائماً آفتابه 
به دست دارد و دنبال جایی برای نشستن و راحت کردن خو د است. 
این ها نمونه های کوچکی از ش��خصیت های فکاهی و بامزة فردی در 

قصه هایش هستند.
س��خن آخ��ر اینک��ه، نمی توان ب��ه توصی��ف قلم روس��تایی نویس 
امیرحس��ین فردی، اس��تاد بی بدی��ل توصیف های زن��ده از زندگی 

آقای فردی 
یک مذهبی 
به تمام معنا 

بود. هیچ 
تالشی نیز 
برای پنهان 
کردن این 
حس در 
کارهایش 
نمی کرد

روس��تاییان، در همی��ن مج��ال کوتاه 
پرداخت. ش��اید روزی فرصتی دس��ت 
داد و یادداش��ت های پراکنده نویسنده 
این س��طور شیرازه ای یافت و با مدد از 
نفس حق آن استاد سفر کرده با همین 
بضاع��ت ان��دک توفیق نوش��تن یافت. 
نوش��تن در ب��اب حرف��ی از آن هزاران 

کاندر عبارت آمد. 
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این چند جمله را ن��ذر حضرت اباالفضل)ع( می کنم که این روزها علم 
وفایش همه جا بلند است. اباالفضلی که سسبالنی های همسایه امیرخان 
مهربان همه چیزشان را حاضرند قربان یک گوشه چشمش کنند و در 
ورودی شهرش��ان نوشته اند: »به شهر عاشقان اباالفضل خوش آمدید.« 
اباالفضلی که غیرت مظلوم کربالس��ت؛ غیرتی وفادار. کوه هزار چشمه 
ایمان��ی که در کربال، چاالک از حرارت م��واج رقص مرگ، بین فرات و 
خیم��ه در س��عی آب بود. همان که کنار درکش کوه از کمر شکس��ت. 
همان که چش��م خون آلودش نگران خیمه ها و غارت اشقیا بود. همان 
که یارانش بعد از شهادت، شمشیر شکسته و زره هزار تکه و سپر قطعه 
قطع��ه و علم پر تیر و نی��زه اش را کوچه به کوچه می گردانند تا نمادی 
برای علم گردانی جوانان بنی هاشم در تاریخ باشد. همان راز رشیدی - که 
به تعبیر استاد فقیدم سیدحسن حسینی - روزی فرات بر لبش آورد و 
ساعتی بعد در باران متواتر فوالد تکه تکه شد و باد او را با مشام خیمه گاه 
در میان نهاد. همان که نامش زبانزد آسمان هاس��ت و پیمان برادریش با 

شبیه حضرت عباس)علیه السالم(
یادداشتی بر رمان گرگ سالی

محمدحسن حسینی
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جبل النور چون آیه های جهاد محکم است.
اسماعیل امیرخان ش��بیه عباس است. یک شبیه با خصوصیات کاماًل 
متضاد. نه قامت رشید دارد، نه اسب قوی هیکل و نه علم بلند و شمشیر 
بران و نه خون حیدری در رگ. امیرخان این مراعات النظیر شگفت، این 
همانندی ظرافت و شجاعت را در یک چیز مشترک گره زده که همانا 
مظلومیت است. اس��ماعیل نمی تواند پرواز نوجوان را از زیر کتک های 
پدر خش��ن، فقیر و گرفتار سنت ها برهاند. شاهد مرگ زن رنج کشیده 
روستایی به دست سرخان کدخدای ظالم ده است. سونا به اسارت استوار 
می رود. روحانی تبعیدی ده را جلوی چش��مش کشان کشان می برند و 
دندان بر جگر می فش��ارد و س��اکت است. س��اکت هم نیست، کاری از 
دس��تش برنمی آید. دس��تش کوتاه است. اس��ماعیل یک انقالبی، یک 
شورش��ی نیست که اسلحه اس��توار را از کمرش بقاپد و سوار بر اسب، 
یارانی را دور خودش جمع کند و به تعبیر برخی دوستان، کنش انقالبی 
داشته باشد تا امیرخان بعدها بتواند از این منظر گرگ سالی را در گروه 
رمان ها ی انقالب وارد کند. خیر، اس��ماعیل س��الک است. سلوک او از 
ش��هر به روستا و باز از روستا به شهر و البد در جلدهای ننوشته کتاب 
- که دریغا امیرخان فرصتش را نیافت - باید به قاف واقعه می انجامید. 
اس��ماعیل هنوز اندر خم یک کوچه است و تجربه می اندوزد. او شاگرد 
طبیعت اس��ت. از عرفان بنفشه و زنبق و مه و کوه به سایه و هس هس 
تهدید گرگ می رسد. او عاشق است، اما عشق اسماعیل گم است. عشق 
او تنها یک صد اس��ت. آنیما و کهن الگوی او یک حنجره موهوم است 
که در اندرون این س��الک خس��ته دل در خروش و در غوغاس��ت و از او 

می پرسد: »تو کیستی؟«
صدای��ی که در اواخر داس��تان به نوحه اباالفضل تبدیل می ش��ود. آری 
او نوحه اباالفضل اس��ت. نوحه خوان نیس��ت. اش��ک ماتم حس��ین این 
زخم تاریخی تاریخ زخمی ش��یعه است. اس��ماعیل دانش آموز مدرسه 
خودشناس��ی است. خود را در جس��ت وجوی من گم شده اش به آب و 
آتش می زند. اسماعیل خود نماد یک نسل قربانی است. امیرخان از زبان 
یک مداح در داس��تان هم می گوید که: من نه مداحم، نه مداحی بلدم. 

صدایی که در 
اواخر داستان 

به نوحه 
اباالفضل تبدیل 

می شود. 
آری او نوحه 

اباالفضل است. 
نوحه خوان 

نیست. اشک 
ماتم حسین 

این زخم 
تاریخی تاریخ 
زخمی شیعه 

است

نیامده ام ش��ما را بگریان��م. آمده ام خودم 
گریه کنم. امیرخان، گرگ سالی را نوشته 
که خودش گریه کند.  گریه بر مظلومیت 
یاران سیدالش��هدا )علیهم االسالم(. شاید 
برای همین اس��ت که هیچ تذکری را در 
اینکه چرا عش��ق اول اس��ماعیل در جلد 
دوم گم می  ش��ود - و چراهای دیگری که 
پاسخ شان را می دانست و یا نمی خواست 
یا نمی توانس��ت کاری کن��د - برنتافت. 
امیرخ��ان مهربان ما اهل شمش��یر از رو 
بس��تن نبود. اگر هم می بست از روی ریا 
نمی بس��ت. اهل مدارا و صبر بود. بی صدا 
ب��ود. مث��ل ی��ک ترن��م دور در میان مه 
شبانگاهی سبالن. مثل یک نوحه زیر لب.

امسال ظهر عاش��ورا که همه یاران قدیم 
مسجد جواداالئمه)ع( زیر سقف نماز جمع 
 ش��ده بودند، جای او خالی بود. در دسته 
سینه زنی از مسجد جواداالئمه تا چهارده 
معصوم کنارمان نب��ود. این اواخر حالش 
خوش نبود. بی قرار رفتن بود. خودش هم 
این اواخ��ر می گفت توان و بنیه تغییرات 
پیشنهادی دوستان در کتابش را ندارد. او 
سخت نگران بود. می شنید چطور گرگ ها 
در میان نیزارها که نمادی از نیزه های اشقیا 
شاید باشد هس هس می کنند و منتظرند 
علم اباالفضل و حسین)ع( سرنگون شود تا 
عترت و عصمت و معصومیت و مظلومیت 
را غارت کنند. درود بر روان پاک او و دیگر 

یاران و عزاداران کربال باد. درود!
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یک بار، همان س��الی که کتاب »میهمان مالئک« را کنگره س��رداران 
شهید سپاه استان تهران چاپ کرد، یعنی سال 86، خواندمش و لذت 
بردم. همیش��ه تشنة نوشته های استادم، امیرحسین خان فردی بودم. 
خواندن نوش��ته هایش، برایم آرامش بخش بود. در نظرم، نثر عاطفی و 

روان و حس پاک در نوشته هایش بود که دل را آرام می کرد.
بار دیگر، میهمان مالئک را خواندم و تأمل بیشتری کردم.

کتاب در خود، چهار داس��تان کوتاه دارد و برای گروه سنی »د« یعنی 
نوجوانان نوشته شده است. داستان ها، هر یک برشی اند از چهار مرحله 
از زندگی س��ردار سرتیپ پاسدار شهید یداهلل کلهر - که از فرماند هان 

فداکار لشکر ده سیدالشهدا بود.
داس��تان های »چوپان گله گم شده«، »میش سفید«، »شب رخنه در 

باغشاه« و »میهمان مالئک« چهار داستان کتاب است.
داس��تان »چوپان گله گم ش��ده«، فضای زندگی خانواده شهید را در 
روس��تای »بابا سلمان« از توابع شهریار نشان می دهد. در این داستان، 

ماجرای آن خواب عجیب
یادداشتی دربارة کتاب »میهمان مالئک« 

نوشتة امیرحسین فردی

علی اصغر جعفریان
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فضای کودکی زندگی ش��هید کلهر، در کنار خانواده و برادر کوچکش، 
محمدرضا به تصویر کش��یده می شود. داس��تان با زاویه دید دانای کل 

نوشته شده است.
 خالصه داستان: محمدرضا، برادر کوچک یداهلل، گله را برای اولین بار 
به چرا می برد. او در اثر خس��تگی به خواب می رود و گله، گم می شود. 
محمدرضا غروب بدون گله به خانه برمی گردد. یداهلل، گله را پیدا می کند. 
نثر روان و فضاسازی روستایی و توصیفات زیبا از طبیعت از امتیازهای 

داستان است که خواننده را تا پایان داستان با عالقه می کشاند.
داستان »میش سفید«، از فداکاری و از خودگذشتگی یداله و شمس اله، 
هم والیتیش، در یک عصر س��رد زمس��تان، در راه بازگشت از شهر به 
روستا که جایشان را در مینی بوس ده به پیرزن ها می دهند و خودشان 
تصمیم  می گیرند پیاده، مس��یر ده کیلومتری شهر تا ده را طی کنند. 
در طول مس��یر، گرفتار کوالک و برف و گرگ ها می ش��وند. ما در این 
داس��تان با نثر روان، فضاسازی خوب و ش��خصیت پردازی هنرمندانه 

روبه رو هستیم.
کشش فوق العادة داس��تان، در حوادث تودرتو و غیرقابل پیش بینی از 
امتیازهای آن محس��وب می شود. این داس��تان نیز با زاویه دانای کل 

نوشته شده است.
 سومین داستان، برمی گردد به روزهای بهمن پنجاه وهفت. یداله برای 
کمک کردن به مردم ش��هر تهران که در محاصرة گاردی های شاه قرار 
دارند و با نقش��ه حکومت نظامی و قتل عام روبه رو هس��تند، به ش��هر 
می آی��د و در فتح یکی از پادگان ها یعنی باغش��اه ک��ه در زمان ما به 
حر ش��ناخته می شود، ش��رکت می کند و با محور قرار گرفتن یکی از 

شخصیت های تأثیرگذار و کلیدی در فتح این پادگان می شود.
چهارمین داس��تان از فراز و نش��یب های خوبی بهره برده است و مثل 
3 داس��تان قبلی با دید دانای کل نوشته شده است. داستان »میهمان 
مالئک« که کتاب به همین نام نامگذاری شده است، فراز آخر زندگی 
شهید کلهر را به تصویر کشیده است. داستان با زاویه دید اول شخص 
نوشته شده است. یکی از دوستان یداله اتفاقاتی را که با قرار گرفتن در 

کشش 
فوق العادة 
داستان، 

در حوادث 
تودرتو و 
غیرقابل 

پیش بینی از 
امتیازهای 

آن محسوب 
می شود

کنار یداله دیده است، به تصویر می کشد و 
نقطة اوج داستان، واکس زدن پوتین های 
رزمندگان توس��ط فرمانده ش��ان، یعنی 
یداله اس��ت. در این داستان، فداکاری ها 
و رش��ادت های یداله در عملیات کربالی 
پنج، به زیبایی به تصویر کش��یده ش��ده 

است.
***

نمی دانم این موضوع را هم اشاره کنم یا 
نه. ش��اید مطرح کردن��ش خالی از لطف 

نباشد. 
روزهای��ی که آق��ای ف��ردی در جریان 
همکاری با کنگره س��رداران شهید سپاه 
اس��تان تهران بود، کارهای زیادی سرش 
ریخته بود. کاره��ای اجرایی همکاری با 
کنگره نمی گذاشت تا او کتابی را در دست 
بگیرد. تصمیم نداش��ت مطلبی بنویسد. 
یادم می آید از زبان خودش ش��نیدم که 
شبی ش��هید کلهر را در خواب می بیند.
متأس��فانه جزئیات حرف های��ی که از او 
ش��نیدم، به خاطر نمی آورم؛ اما آن خواب 
خیلی روی آقای فردی تأثیر گذاشته بود. 
می گفت: »من بعد از نوش��تن این کتاب 
و آش��نا شدن با ش��هید یداله کلهر، یک 
جور دیگری شده ام. لحظه ای این شهید 

از فکرم دور نمی شود.«
آخر شهید کلهر به خواب او آمده و از وی 
به خاطر نوشتن کتاب »میهمان مالئک« 

تشکر کرده بود!  
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جوان بود و باهوش و پرانرژی و بااحساس. اغلب کتابی در دستش بود. 
تبس��م بر لب داشت و با چشمانش، امید می بخش��ید. از ما چند سال 

بزرگتر بود، برای همین، بیشتر با امیرخان و بزرگترها دمخور بود.
روزی ک��ه جل��د اول کت��اب »بچه ه��ای مس��جد« با لوگوی مس��جد 
جواداالئمه)ع( در سال 1359 چاپ شد، نمونه های چاپی را با امیرخان 

به کتابخانه آورد. مثل امیرخان، خوش حال بود و ذوق زده.
یک بار در اوج سال های جنگ در اتوبوس دو طبقه شرکت واحد دیدمش. 
داش��ت می رفت میدان انقالب. فهمیدم دانش��جوی رش��تة جغرافیای 
دانشگاه تهران است. پرسیدم: »چه طور هم در جبهه هستی و هم درس 

می خوانی؟«
خندید و گفت: »می گذرد، یک جوری می گذرد.«

حس��ن کم حرف بود. حتی پدرش هم نمی دانس��ت ک��ه در جبهه در 
قسمت اطالعات عملیات است. وقتی شهید شد، تازه فهمیدم آن جوان 

نجیب و عینکی مسجد ما، چه گوهری بوده است!

جوان نجیب 
و عینکی مسجد ما

یادی از شهید حسن جعفر بیگلو

ناصر نادری
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خوب می خواند و خوب می نوش��ت. اگر قصه های کوتاه حسن را که در 
مجموعه س��وره )حوزه هنری( در آن سال ها چاپ شده، ببینید، قبول 
می کنید که حس��ن به خوبی عناصر داستانی را می شناخت و استعداد 

ادبی اش ستودنی بود.
حسن از ستاره های همیشه درخشان آسمان مسجد ماست. اگر چه در 
این سال ها بیشتر نام حبیب در رسانه ها آمده، اما چه فرقی می کند، آرمان 
حسن با آرمان حبیب یکی است. مهم این است که نماد ادبیات مردمی 
و س��الم، یک ش��هید با همة فضیلت ها و آرمان های الهی و انسانی اش 
باشد. همین! متن نیایش گونة زیر، یکی از متن های چاپ نشدة حسن 
عزیز است. این متن را حاج علی سلطان محمدی، یار و یادگار شهیدان 
مسجد، و رفیق شفیق شهیدان حسن جعفربیگلو و حبیب غنی پور، در 

اختیار ما قرار داده است.

پرواز در آسمان
خدایا! ای که باران رحمتت را بر همة مخلوقاتت نازل می کنی، و به وسیلة 

آن، ناپاکی و پلیدی را می شویی و نیکی را رشد می دهی.
 خدایا! باران مغفرتت را بر ما نازل کن و از آلودگی ها و پلیدی ها بشویمان. 

خدایا! باران هدایتت را بر ما نازل کن و در راه خودت رشدمان ده.
خدای��ا! ای که دانه را در دل خاک می رویانی و س��پس در خارج آن به 
ثمرش می رس��انی، روحمان را در بدن بروی��ان و آن گاه در خارج آن به 

خودت ملحق ساز.
خدایا! ای که با ش��کفتن گل به غنچه معنی می دهی، با ش��هادت، به 

زندگی مان معنی ده.
خدای��ا! ای که گنداب ها را با الحاق به دریا پاک می گردانی، با الحاق به 

اولیائت پاکمان گردان.
خدایا! ای که هر که عاش��قت ش��ود، به خونش نشانی، در عشق خودت 

به خون مان بنشان.
خدایا! ای که قدرت پرواز در آس��مان را به پرندگان دادی، بال پرواز در 

ملکوتت را به ما عنایت کن.

خدایا! ای که 
با شکفتن 

گل به 
غنچه معنی 
می دهی، با 
شهادت، به 
زندگی مان 

معنی ده

خدایا! ای که زیبا بیافریدیمان، زیبایمان 
بمیران.

خدایا! ای که سقف آسمان را برایمان باز 
و ف��راخ ق��رار دادی، قبرمان را بر ما تنگ 

مگیر.
خدایا! ای که نوح را بر قومش نگاه داشتی 
و قدرش ندانستند، اما ممان را بر ما نگهدار 

که قدرش نیکو بدانیم.

حسن جعفر بیگلو/ 61/7/14
ساعت 1/30 بامداد 
مسجد جواداالئمه)ع(



از راست، شهید حبیب غنی پور، شهید حسن جعفر بیگلو 

از راست، حسن، حاج عباس امینی و شهید احمد امینی

حسن )نفر اول از سمت چپ( در کنار همرزمانش

از راست، شهید حسن جعفر بیگلو و علی سلطان محمدی

حسن در کنار دوست همرزمش

شهید حبیب غنی پور )نفر اول از راست( و 

شهید حسن جعفر بیگلو )نفر سوم از راست(



در میان همرزمانش

در سال های آفتابی جنگ

در جبهه های جنوب

با بچه محل های قدیمی

در جبهه های جنوب

در مناطق جنگی
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احمد دهقان

این دو چشم لعنتی!
این دو تا چش��م های لعنتی، چه چیزها که از صبح تا ظهر 23 دی 

1365 ندیدند.
چشم ها را که باز کردم، نور خورشید اذیتم می کرد. صدای تیراندازی 
تفنگ های س��بک می آمد و گلوله های خمپ��اره، دور و بر خاکریز و 

وسط دشت می ترکیدند. مسعود مروی خواب بود. 
سومین روز عملیات کربالی پنج بود. نصفه شب رسیده بودیم پشت 
جادة ش��لمچه بصره. گفته بودند در دل خاکریز کوتاه سنگر بکنید. 
همان وقت بود که مس��عود سر رسید و ازم پرسید جنازة بچه ها کجا 
افتاده. نشانش که دادم، گفت سنگر برای دو نفرمان بزنم تا برگردد. 
بعد در دل تاریکی دوید رفت و با س��ه چهار تا گونی کنفی خالی و 

یک مشما پر از خرما و چند تا قمقمه نیمه خالی برگشت:
� از کوله پشتی بچه ها برداشتم!

خرماه��ا را تا جا داش��تیم خوردی��م، خاکریز را به ان��دازه دو وجب 
کندیم، گونی ها را پر کردی��م، چیدیم دورمان و گرفتیم خوابیدیم. 

سومین روز عملیات کربالی پنج
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و حاال صبح بود.
بیرون سنگر، روی یکی از گونی ها نشستم و مشغول تماشای اطراف 
ش��دم: یک خاکریز کوتاه بود که ما پش��ت آن موضع گرفته بودیم 
و پش��ت س��رمان، دش��ت صاف و بی عارضه ای که تا خاکریز عقبی 

هشتصد متر فاصله داشت. 
داش��تم دور و اطراف را برانداز می کردم که حس��ین حکیمی س��ر 
رس��ید. از عملی��ات بدر با ه��م بودیم. توی هم��ان عملیات بود که 
ترکش، از باالی ابرو تا زیر چانه اش را جر داد؛ طوری که فکر کردیم 
تمام کرده و جنازه اش را برداش��تیم گذاشتیم لب هور تا قایقران ها 
وقتی سرش��ان خلوت ش��د، ببرندش عقب. دم غ��روب بود که یکی 
گفت جنازه رفیق تان را که بردید گذاشتید لب اسکله، تکان خورده 
و انگار زنده اس��ت. زود رفتیم باالس��رش و با اولی��ن قایق، با هفت 
هشت تا مجروح و جنازه دیگر، فرستادیمش عقب. سه چهار ماه بعد 

برگشت، با رد سرخی به نشانه، از باالی ابرو تا زیر چانه. 
پرس��یدم چه خبر، گفت آن طور بی خیال ننشینم روی گونی ها که 
محاصره ش��ده ایم. فکر کردم اول صبحی دارد باهام شوخی می کند. 
وقتی پرس��یدم چه جوری؟! گف��ت نیروهایی که قرار بوده از چپ و 
راس��ت جلو بیایند، نتوانسته اند کاری از پیش ببرند و ما تنها نیروی 
آن جلو هس��تیم. حرف هاش را ج��دی نگرفتم؛ وضعیت چندان هم 

غیرعادی نبود. 
مس��عود بیدار شده بود و داش��تم باهاش حرف می زدم که یکهو از 
سمت چپ رگباری شلیک شد و گلوله ها خورد دور و اطرافم. با سر 
رفتم روی او که داخل س��نگر همچنان دراز کشیده بود. گلوله های 
مسلس��ل گیرینف، با صدای کر کننده ای، شرق شروق ُکنان از باالی 

سرم رد می شدند.
صداها که تمام ش��د، آرام آرام س��ر باال بردم ببینم چه خبر اس��ت. 
همه کز کرده بودند توی سنگرهاش��ان و بعضی ها عینهو گورکن ها، 
سرها را از توی گودالی سنگر باال آورده بودند و هاج و واج این ور و 

آن ور را نگاه می کردند.

صداها که 
تمام شد، آرام 
آرام سر باال 
بردم ببینم 

چه خبر است. 
همه کز کرده 
بودند توی 
سنگرهاشان

بای��د خبری می گرفتم. دل به دریا زدم 
و نیم خیز و بدو بدو، خودم را رس��اندم 
به س��نگر یحیی فرمانده مان. او داخل 
سنگر حفره روباهی � عینهو سنگری که 
ما کنده بودیم � نشس��ته بود و داشت 
با بیس��یم حرف می زد. بیس��یم چی ها 
و پیک ه��ا توی س��نگرهای کناری اش 
بودند. اکبر رحیمی دو س��ه تا س��نگر 
جلوتر بود. دست باال بردم و بلند گفتم: 

»چه  طوری آقای دکتر؟«
امدادگر بچه سال دسته بود که تازگی ها 
کرک نرمی روی صورتش روییده بود و 
به ش��وخی به اش می گفتیم دکتر. همه 
از دستش فراری بودند. اگر بیکار گیرت 
می آورد، یک س��اعت تمام برایت حرف 
می زد. این بار فقط لبخندی زد و سری 

تکان داد. وقت پرحرفی نبود! 
خبره��ا را گرفت��م و برگش��تم. هن��وز 
نفس��م جا نیامده بود که تیر سیمینوف 
� تفن��گ مخص��وص ت��ک تیرانداز ه��ا 
که دوربی��ن دارد و المص��ب بدجوری 
دقیق اس��ت � خورد توی گونی سنگر. 
س��ر باال بردم ببینم ای��ن دیگر از کجا 
پیدایش ش��د که دومی وی��ژی کرد و 
از جل��وی صورتم رد ش��د. ب��ا آن همه 
گلول��ه خمپ��اره و تیرب��ار، همین یکی 
را کم داش��تیم. گلوله بع��دی خورد به 
گونی سمت راست سنگر. شوخی بردار 
نبود. یکی از گونی های س��مت چپ را 
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برداشتیم، گذاش��تیم طرفی که گلوله 
می آمد. ح��اال گودالی مان به همه چیز 
ش��بیه بود اال س��نگر! بعد از آن، پشت 
خاکری��ز حکوم��ت نظامی اعالم ش��د؛ 
جنب می خ��وردی، جن��ازه ات می ماند 

روی دست بقیه.
کم کم صدای ش��لیک ها شدت گرفت. 
خمپاره ه��ا دش��ت پش��تی را ش��خم 
می زدند، گلوله های تانک، س��نگرها را 
یکی یکی و دو تا دوتا می فرستادند هوا 
و تیربارها توی هر س��وراخ و سمبه ای 
دنبال آدمیزاد می گشتند. دود باروت و 
انفجار، همه جا را پر کرده بود و س��ینه 

را می سوزاند. 
هر چند لحظه یک بار، آتش��ی از دهنه 
لوله تانکی که از سمت چپ آمده بودند 
جل��و، بیرون می زد و توی یک چش��م 
به هم زدن، تک��ه ای از خاکریز، همراه 
ب��ا آدم هایش می رفت ه��وا. از چند جا 
ص��دای آه و ناله می آم��د و امدادگرها، 
و  می رفتن��د  می دویدن��د  دوال  دوال 
می آمدند. به مس��عود گفت��م: »می روم 

پیش یحیی خبری بگیرم.«
از س��نگر پریدم بی��رون و دویدم. چند 
تا گلوله تیرب��ار خورد این ور و آن ورم 
ولی نایستادم. کنار سنگر یحیی، خودم 
را زدم زمی��ن. پرس��یدم: »این تانک ها 
چیه؟ االن می آیند پشت مان و تک تک 

سنگرها را می زنند.«

گفت که تانک ها از دو طرف دارند خودش��ان را می کش��ند جلو و از 
عقب نمی توانند کمکی به مان برسانند و باید تا شب مقاومت کنیم. 

هنوز ظهر نشده بود!
یحیی مش��غول صحبت کردن با بیس��یم ش��د. از یک��ی از پیک ها 

پرسیدم: »کی ها تا حاال تیر خورده اند؟«
گفت: »خیلی ها. عباس حصیبی و دکتر توی سنگر بغلی افتاده اند.«

نشس��ته نشس��ته رفتم سمت س��نگری که نش��انم داده بود. دکتر 
چمباتمه افتاده بود توی گودالی س��نگر. تیر خورده بود تو س��رش. 
هنوز زنده بود و نفس های کوتاه کوتاه می کش��ید. توی سنگر بغلی، 
عباس حصیبی و علی شاه آبادی � یکی از سیمینوف چی های دسته 
ادوات � افت��اده بودند. دو تایی، توی یک س��نگر، کنار هم نشس��ته 
بودند که تیر س��یمینوف می خورد توی س��ر حصیبی و رد می کند، 

می خورد توی سر دومی. سر حصیبی را باندپیچی کرده بودند. 
برگش��تم که یحیی گفت چند تا آر.پی.جی زن بردارم بروم سروقت 
تانک ها. پنجاه متری رفتیم � تا تقاطع یک خاکریز کوتاه � که خبر 
آوردن��د نمی خواهد برویم و دارند از جای دیگری نیرو می فرس��تند 
سراغ تانک ها. محمود صانعی همان جا توی یکی از سنگرها نشسته 
بود. الغر اندام بود و س��یه چرده. موق��ع ماچ کردن، انگار صورتت را 

بادکش می کرد!
� چه طوری احمد جون!

همه را همین جور صدا می کرد. آر.پی جی زن ها را فرستادم برگردند 
و خودم همان جا کنار س��نگرش نشس��تم و مش��غول گپ و گفت 
شدیم که یکهو سه تا از تانک های سمت چپ، از بقیه جدا شدند و 
پُرگاز آمدند وسط دشت پشت سرمان. خاکریز به هم ریخت. چیزی 

که از آن می ترسیدیم، داشت اتفاق می افتاد.
همه ش��روع کردن��د به تیراندازی، حتی آن ها که تفنگ داش��تند و 
گلوله هاش��ان، خراش هم به تانک ها نمی انداخت. تانک ها به سرعت 
از سیصد متری پشت نیروها گذشتند و رفتند تا مابین ما و خاکریز 
پش��تی قرار بگیرند. آر.پی.جی ها پشت س��ر هم شلیک می شدند و 

از سنگر 
پریدم بیرون 

و دویدم. 
چند تا گلوله 
تیربار خورد 
این ور و آن 

ورم ولی 
نایستادم
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موشک ها از چپ و راست تانک ها می گذشتند. کارمان تمام بود. 
� برید تو سنگرها...

گلوله باران ش��روع ش��د. افتان و خیزان، برگشتم به تقاطع خاکریز 
که دیدم چاله بزرگی درس��ت شده و زمین سوخته و سنگر محمود 
صانعی س��ر جایش نیس��ت. چند تا مجروح روی زمین داشتند درد 

می کشیدند.
کمی همان جا ماندم و میان قطعی رگبار تیربارها، برگش��تم سنگر 
خودمان. مس��عود نبود. یکی از امدادگرها که کاله کاموایی س��رش 
ب��ود، دوان دوان آمد. نرس��یده به س��نگر ما، چند ت��ا گلوله خورد 
کنارش. خودش را انداخت زمین و س��ینه خیز تا نزدیک گونی های 
س��نگر آمد. گفت می خواهم بروم جلوتر س��نگر بزنم. س��نگر نیمه 
گودی را نش��انش دادم و گفتم: »نمی خواهد. همین را گود کن برو 

توش.«
گفت سرنیزه ندارم. سرنیزه خودم را به اش دادم. جلدی تجهیزاتش 
را در آورد و مش��غول کندن شد که ناگهان گلوله ای از کنار صورتم 
رد ش��د و او افتاد زمین. گفتم ای دل غافل، این یکی هم تیر خورد 
ک��ه بلند ش��د، کاله��ش را در آورد و خنده خنده گف��ت: »بی پدر 
نمی گوی��د این ور خاکریز یک نفر باش��د، همین طور االبختکی تیر 

در می کند!«
زد زیر خنده. دو تایی خندیدیم. کاله کاموایی اش سوراخ شده بود.

هلیکوپترهای عراقی برای شناس��ایی آمدند باال سرمان. مسعود که 
تازه از راه رس��یده بود، گفت: »ژس��ت بگیر، می خواهد عکس تکی 

ازمان بگیرد!«
هم سنگر بغلی فقط صدایش آمد: »حاال شاگرد شوفر این هلیکوپتر 

با کمربند نیفتد به جان مان!«
خورشید رسید وسط آسمان. هیچ کدام از قمقمه ها آب نداشتند. ما 
پشت یک تکه خاکریز بودیم که دو طرفش نیروهای دشمن داشتند 
س��نگر به سنگر جلو می آمدند. تا خاکریز پشتی هشتصد متر فاصله 
بود که پرنده نمی توانس��ت پر بزند. چه می ش��د کرد؟ نمی دانستی 

گوش هایم 
از صدای 

گلوله هایی 
که دور و 

اطراف زمین 
می خورد، 
داشت کر 

می شد

چه کار باید بکنی. بدجوری توی دست 
آن ها گیر افتاده بودیم. 

ظهر ش��ده بود. قرار ش��د یک��ی برود 
بیرون س��نگر و آن یکی توی س��نگر، 
نمازش را نشسته بخواند. مسعود رفت 
بیرون، کنار گونی ها دراز کش��ید تا اول 
من نمازم را بخوان��م. روی خاک تیمم 
کردم و با پوتین، دو زانو ش��روع کردم 

به خواندن.
صدای ش��روق و شروق ش��لیک تیرها 
بیشتر شد و من بیشتر خم شدم. چند 
تا گلوله خورد کنارم و خاک ها را پاشید 
به س��ر و صورت��م. قن��وت گرفتم ولی 
آن قدر خم ش��ده بودم که انگار داشتم 
سجده می کردم. صداهای درهم و برهم 

و مضطرب از بیرون می آمد:
� کجا؟... فرار کنید، رسیدند... نرو...

گوش های��م از ص��دای گلوله های��ی که 
دور و اط��راف زمین می خورد، داش��ت 
کر می ش��د. صدای انفجار، ناله آدم ها، 
ویژ ویژ گلول��ه تیربارها، ضجه و فریاد. 
نمازم را تمام کردم و س��رک کش��یدم. 
همه جا زیر آتش بود. گلوله های س��رخ 
رنگ رس��ام، مث��ل آب که پرفش��ار از 
ش��یلنگ بیرون بپاش��د، پشت خاکریز 
پخش می ش��دند. یک نفر بدو می آمد. 
کوله آر.پی جی پشتش بود. نرسیده به 
ما، دیدم که کوله اش تیر خورد و خرج 
یکی از موش��ک ها آتش گرفت. خودش 
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را کوبید زمین. فریاد کشیدم: »کوله را باز کن... بند کوله... کوله.«
موشک ها آتش گرفتند. از پشتش، آتش زرد و سرخ و بنفش می زد 
بی��رون. از ت��رس، روی زمین غلت می زد. چند ت��ای دیگر هم داد 
زدند بند کوله را باز کند اما دیگر دیر ش��ده بود. موشک ها با صدای 
وحش��تناکی می س��وختند و فش فش می کردند و بعد... بوی گوش 

سوخته آمد، بوی کباب.
مس��عود نگاهم کرد. داغی گلوله های تیربار که از جلوی صورتم رد 
می شد، حس می کردم. نیروها از انتهای خاکریز سرازیر شده بودند 
این طرف. بلند شدم و خودم را رساندم به یحیی. هفت هشت نفر، با 
هم می دویدند می آمدند. هنوز به پنج شش متری ما نرسیده بودند 
که یکی از تیربارها س��رش را برگرداند س��مت آن ها. با همین دو تا 
چش��م های خودم دیدم که چه طور گلوله ها روی تن شان نشست و 
عینهو ش��اخه های گندمی که خوب رسیده باشند، قد خم کردند و 
ریختند زمین. آنکه جلوتر از بقیه بود، چند بار غلت خورد و جلوی 
پایم به س��جده افتاد و خون س��رخی از زیر بدنش راه گرفت و روی 

زمین پخش شد.
یحیی فریاد کش��ید: »همه بکشند عقب؛ تا خاکریز پشتی... زنده ها 

فرار کنند...«
ولوله ای شد. یک گردان آدمیزاد، پخش شدند توی دشت. تا خاکریز 
پش��تی، فقط و فقط هش��تصد متر راه بود. اما چهل پنجاه تا تانک 
سمت راست و چهل پنجاه تای دیگر سمت چپ انگار انتظار همین 

را می کشیدند. ما شده بودیم گوشت دم توپ.
برگش��تم خودم را رساندم به س��نگر، کالشم را برداشتم و به سمت 
خاکری��ز پش��تی، بنا کردم ب��ه دوی��دن. از زمین و آس��مان گلوله 
می بارید: تانک، خمپاره، دوش��کا، گیرین��ف، کالش... از هیچ کدام 

دریغ نمی کردند. 
همان ابتدای راه سینه ام سوخت و نفسم گرفت. وسط دشت، پر بود 
از آدم. زمی��ن پر بود از تفنگ و تجهیزات اضافی و جنازه و مجروح. 
بوی خاک و بوی باروت همه جا پر بود. کمی جلوتر، س��مت چپ، 

یحیی فریاد 
کشید: »همه 

بکشند 
عقب؛ تا 
خاکریز 
پشتی... 

زنده ها فرار 
کنند...«

ولوله ای شد. 
یک گردان 
آدمیزاد، 

پخش شدند 
توی دشت
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یکی می رفت. نگاه به اش کردم ببینم کیس��ت که انفجاری رخ داد و 
دود همه جا را گرفت. رو زمین نیم خیز شدم. دود انفجار که خوابید، 
اث��ری از او نبود. فقط یک تکة بزرگش را با دو تا چش��م های خودم 
دی��دم که توی هوا چرخ خ��ورد و چرخ خورد و یک کم دورتر افتاد 

زمین.
س��مت چپ بدنم می س��وخت. نگاه نکردم. چند قدم جلوتر، یکی با 
پاهای خون آلود رو زمین نشس��ته بود. چیزی نگفت اما نگاهم کرد. 
از آن نگاه ه��ا که یک عالمه ح��رف دارد. راهم را کج کردم طرفش. 
هنوز دو قدم برنداش��ته بودم که باد داغ و س��وزانی از زمین بلندم 
کرد و چند متر دورتر، کوبید زمین. همه جا جلوی چش��مم تاریک 

شد و نفسم بند آمد.
زور زدم بلند ش��دم. از مجروح � ب��ا آن نگاه های دیوانه کننده اش � 
خب��ری نبود. به جایش یک چالة گنده ب��ود که از ته آن هنوز دود 
س��یاه رنگی بلند می شد. س��مت چپ بدنم می سوخت. آتش گرفته 
بود انگار. بلند شدم. باز هم به خودم نگاه نینداختم. می دانستم اگر 
ببین��م دل و روده ام ریخته بیرون یا پهلوی��م جر خورده، نمی توانم 

قدم از قدم بردارم.
گی��ج بودم. زمین پر بود از جنازه. تی��ر از دو طرف می آمد. عده ای 
با رنگ های س��فید از این بدو بدوی نفس گیر، عقب تر یا چهار قدم 
جلوتر، داش��تند می رفتند. گوش هایم زنگ می زد. صداها را انگار از 

ته چاه می شنیدم. من کجا بودم؟ خواب بودم یا بیدار؟ 
جلوتر، خاکریز بود. چند نفر داش��تند از آن می رفتند باال که گلوله 
تان��ک خورد بین ش��ان و ریختند پایین. من هم رس��یدم. جنازه ها 
دره��م و برهم بودند و چند تا دس��ت و پا که معلوم نبود مال کدام 

یکی شان است، دور و بر پخش بود.
زور زدم و چهار دس��ت و پا خودم را کش��یدم ب��اال. خاکریز بلندی 
بود. باالی آن که رس��یدم، خودم را ول کردم و چند تا غلت خوردم 
تا رس��یدم پایین. لباس و تنم بوی باروت سوخته و خون و گوشت 
می داد. این جا بود که توانستم نگاهی به خودم بیندازم و از آن چه 

رفتم روی 
خاکریز. 

دیگر کسی 
از توی دشت 

نمی آمد. 
مجروح ها 

دست تکان 
می دادند 
و التماس 
می کردند

بر سرم آمده بود، شوکه شدم: 
دس��ت الی موهام کش��یدم. چیزهایی 
چس��بید به دستم. نگاه کردم. تکه های 
گوش��ت بود و پوس��ت. بدنم پر بود از 
تکه های استخوان آن دو نفر که عینهو 
ترکش، رفته بودند تو گوشت. همین ها 
بود ک��ه بدنم را می س��وزاند. چند تا از 
تک��ه اس��تخوان ها را خ��ودم کش��یدم 
بیرون. یک��ی هم آمد کمکم. هر بار که 
یکی از تکه اس��تخوان ها را می کش��ید 

بیرون، بدنم آتش می گرفت. 
رفتم روی خاکریز. دیگر کس��ی از توی 
دش��ت نمی آمد. مجروح ها دست تکان 
می دادن��د و التماس می کردند. تانک ها 
راه افت��اده بودن��د و جل��و می آمدند. تا 
چش��م کار می کرد، جنازه ریخته بود و 
تجهیزات انف��رادی؛ حمایل و قمقمه و 

سرنیزه. 
نگاه��م را برگرداندم این طرف. عده ای 
که نف��س تازه ک��رده بودند، داش��تند 
می رفتند عقب. اما بیشتری ها آن پشت 

مانده بودند.
این دو تا چشم های لعنتی، چه چیزها 
ک��ه از صب��ح ت��ا ظه��ر 23دی 1365 

ندیدند.
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نبی اهلل بابایی نژاد

خردمنِد دردمند
شناخت کسی که کمتر مانند اویند دشوار است و نوشتن دربارة او؛ کسی 
که وجود تکراری دیگران نیست؛ خصوصاً اویی که هیچ وقت حدیث نفس 
نکرده اس��ت و از خویش سخن نگفته و خود را نمایان نساخته و در سایة 
روش��ِن گمنامی زیسته و آوازه ای برای خود نخواسته. او ساده مردی است 
که در نوش��ته هایش نشانی قطعه های الماس و مروارید زندگی را نشانمان 
داد. قلم او لطافت بهار را می ماند و توصیف های دلنشین او قطرات باران در 
دشت های پائین دست سبالن را یادآور می شود. اگر از امیر فردی می نویسیم 
از ارزش ها سخن می گوئیم. »یا«ی نسبت را اگر از نام فردی برداریم، او دیگر 
نه فردی، بلکه »فرد« است؛ یعنی تک است و کمتر مانند او را خواهیم یافت. 
امیرخان، خردمندی بود دردمند؛ زیرا نابخردان آس��وده خاطرند. او خود را 
شریک درد مردم و آرمان و آرزوهایشان می دانست. تفکر ادبی او با تفکر و 
جهان بینی مذهبی اش گره خورده بود. ادبیات او فقط نحو و صرف و لغت 
و معان��ی نبود. ادبیات او صفا، صمیمیت، م��ردم داری، پایبندی به دین و 
مذهب و آرمان های انقالب اسالمی بود. ترکیب و ساختار و هندسه و فضای 
نثرش ستودنی بود. نثر او فقط بازی با کلمات نبود، زیبا و دلنشین بود. نثر 
او روح دار، زنده و پرتب و تاب داش��ت. ضرب آهنگ قوی در نثر امیر فردی 
مشهود بود. به گونه ای می توان گفت با کلمات نقاشی می کرد و مفاهیمی را 
مجسم می ساخت. تصویر آفرینی او، مخاطب را به تعمق و تفکر وامی داشت. 
در نثر او حرکت به  سمت و سوی کمال را به وفور یافت می شد. فکر فردی 
انقالبی، رفتارش متشرع و متعبد، زبان او فصیح، دلنشین و حرکت دهنده 
بود. زبان حماس��ه در الیه ای ظریف از احس��اس گنجانده می شد و بر قلم 
امیرحسین فردی جاری می گش��ت. اما نمی توان از آمیختگی علم و ادب 
در ش��خصیت امیرحسین فردی نگفت و ننوش��ت. قصه های امیرحسین 
ف��ردی واگویه زندگی زنان، مردان و کودکان و فرزندان همین س��رزمین 
بود؛ سرزمین مادری اش و هیچ وقت دل درگرو تحسین و تشویق بیگانگانی 

نداشت که همچون گرگ بر این ملت بزرگ پنجه می کشند.





 

جشنوارة
سیزدهم
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از نوجوان��ی ب��ا فض��ای صمیم��ی مس��جد جواداالئمه 
)علیه الس��الم( گره خورد و از دوس��تان ش��هید حبیب 
غنی پور بود. نخس��تین قصه هایش در س��ال 1359 در 

مجموعه »بچه های مسجد« چاپ شد.
از آن س��ال به بعد، عالوه بر دغدغه های معلمی، همواره 

با کتاب و قلم مأنوس بوده است.
عالوه بر تجربة مدیریت نش��ر و مطبوعات و انتشار ده ها 
جلد کتاب، داور جشنواره های ادبی متعددی بوده است 
و همواره به ش��اگردی امیرحسین فردی و عضویت در 
شورای نویس��ندگان مس��جد جواداالئمه )علیه السالم( 

افتخار می کند.

 ناصر نادري 
  متولد 1346

او هم ش��اعر است و هم نویسنده.  در شعر وداستان 17 
کتاب دارد. در مطبوعات نوش��ته های بس��یاری از او به 

چاپ رسیده است. 
 از اعضاي قدیمي مس��جد جواداالئمه)علیهم الس��الم( 
وبعدهاعضوش��وراي  نوجوان��ي  درای��ام  اس��ت)مکبر 
نویس��ندگان ( .با مجالت بسیاری همکاري داشته است 
نظیر: کیهان بچه ها ، رشد ، دوست خردسال و صفحات 
ادبي برخي روزنامه ها. او تا کنون داوري چند جشنواره 
شعر وداستان وخاطره وزندگینامه وداوري نقد را انجام 
داده اس��ت . برخ��ي آثارش در جش��نواره ه��اي کتاب 
ومطبوعات ویکي خارج از کشور )کتابخانه مونیخ(جایزه 
گرفته است.آخرین اثر او کتاب زندگینامه مرحوم قیصر 
امین پور اس��ت. در حال حاضر جلسات نقد آیینه های 

روبه رو در حوزه را اداره می کند.

محمد حسن حسینی 
 متولد 1348

نامی اس��ت آشنا در ادبیات داستانی و طنز معاصر ایران 
و صاحب نظر در حوزة پژوهش ه��ا و نظریه پردازی های 
ادبی. آثار او فراوان اس��ت و برخی از آن ها، جریان س��از 

و ماندگار.
تجرب��ة کار او در حوزة مطبوعات، بس��یار غنی اس��ت 
و هم��واره در بهبود کیفیت جش��نوارة ش��هید حبیب 

غنی پور، کوشیده است.
آثار طنز او همواره مورد توجه بوده اس��ت. مدتی است 
دلمش��غولی وی، مطالعه و پژوهش در باب قرآن کریم 

است.

 شهرام شفیعي 
 متولد 1350

ان
ور

 دا
ی

رف
مع

داوران
بخش کودك
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اولی��ن کارهای��ش پان��زده س��ال پیش در مجل��ة کیهان 
بچه ها چاپ ش��د. از وقتی حس کرد نوش��ته هایش به دل 
مي نشینند، بیش��تر براي مطبوعات نوشت و ترجمه کرد. 
تعدادي کتاب هم دارد که زندگي نامة داس��تاني سیدعلي 
اکبر صنعتي، زندگي نامة داس��تاني شهید مهدي باکري، 
مجموعه داستان کوتاه »هیندیشکا« و شب هاي کمین از 
آن جمله اند.یوس��ف زاده در حال حاضر سردبیر مجلة رشد 
نوجوان است. او با جشنواره هاي ادبي مختلف به عنوان داور 
همکاري داشته است. جش��نوارة انتخاب کتاب سال دفاع 
مقدس، جشنوارة مطبوعات کودکان و نوجوانان، جشنوارة 
انتخاب کتاب شهید حبیب غني پور و... . خودش بزرگ ترین 
افتخار زندگي اش را عضویت در شوراي نویسندگان مسجد 

جواداالئمه)ع( می داند.

حبیب یوسف زاده 
 متولد 1344

 او معل��م اس��ت و از اعض��ای اولیه وقدیمی  »ش��ورای 
نویس��ندگان « مس��جد جواداالئمه )ع( می باشد. به جز 
کاره��ای پراکنده ای که در قالب ه��ای مختلف ادبی در 
مطبوع��ات از  او  ب��ه چاپ رس��یده اس��ت ، کتاب های؛ 
چش��مه مهتاب ، در کنار دریا ، پوتین های واکس خورده 
)تقدیرشده درپنجمین حشنواره انتخاب بهترین کتاب 
دفاع مق��دس( و زندگی نامه آی��ت اهلل طالقانی از جمله 
آثار منتش��ر ش��ده اوس��ت. او از س��ال 1362 به جبهه 
رف��ت و تا پایان جنگ در جبهه ماند. جنگ و آموزش و 
پرورش عرصه ها یی است که جعفریان در آن ها صاحب 
تجربه ه��ای ف��راوان و حرف های ش��نیدنی و خواندنی 

بسیاری است.

علی اصغر جعفریان 
 متولد 1346

از قدیمی های شورای نویسندگان مسجد جواداالئمه )ع( 
اس��ت. چند قصه کوتاه و کتاب بازنویسی از وی منتشر 

شده است.
با داستان و عناصر داستانی آشناست و دلسوزانه، هر چه 
در چنته دارد، برای پیشبرد اهداف شورا انجام می دهد. 
وی تجربة داوری در چند دورة جش��نواره کتاب س��ال 

شهید حبیب غنی پور را دارد.

 بیژن قفقازي زاده
 متولد 1346

داوران
بخش نوجوان
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مس��جد  نویس��ندگان  ش��ورای  نخس��تین  حلق��ة  از 
جواداالئمه)ع( اس��ت. س��ال ها در لباس خاکی و زیبای 
بس��یج در جبهه ه��ای جنگ حض��ور داش��ت. رویکرد 

اصلی اش در نوشتن، پژوهشی است.
چندین دوره در جش��نواره ش��هید حبیب غنی پور، در 

کسوت داوری نقش آفرینی کرده است.

نبي اهلل بابایي نژاد
 متولد 1346

خس��رو باباخانی در شهریورماه س��ال 1338 در تهران 
دیده به جان گشود و تحصیالت خود را تا سطح دیپلم 
در رش��ته ریاض��ی ادامه داد. از س��ال 61 تا 76 در یک 
شرکت مش��غول به کار بوده اس��ت. از سن 26 سالگی 
ب��ا مجالت کیه��ان بچه ها، س��وره نوجوان و س��روش 
نوج��وان هم��کاری ک��رده و در مقطعی نیز ب��ا وزارت 
 ارش��اد به عنوان داور و کارشناس همکاری داشته است.

کتابه��ای برف��راز گن��دم زار و مث��ل دس��تهای مادرم 
و  ش��ده اند  انتخ��اب  س��ال  کت��اب  به عن��وان  او 
کت��اب گن��ج قلع��ه مت��روک او نی��ز از طرف س��وره 
 نوج��وان به عن��وان اث��ر برگزیده انتخاب ش��ده اس��ت.

آثار:برف��راز گندم زار )اولی��ن اثر(، گن��ج قلعه متروک، 
زندگی نام��ه تختی، پ��ری دریایی، یک س��ین به عالوه 
هفت سین و داستان نیمه بلند پشت دروازه های بهشت، 
همچنین مجموعه داس��تانهای مثل دس��تهای مادرم، 
پرواز، نان و زنجیر، خاک، پلنگان هم می میرند، ش��بی 

چون آیینه و آثار برگزیده.
 

 خسروباباخاني 
 متولد 1338

او نویس��نده ومترجم اس��ت. بانش��ریات رشد همکاری 
دارد وعضو ش��ورای کارشناسی مجله رش��د نوجوان و 
سردبیرنش��ریه رشدجوان است. از سال 1374 در حوزه 
ترجمه وداستان در نشریات مختلف فعالیت داشته است.

برگزیده مس��ابقه بهترین مترجم کش��ور توس��ط دفتر 
مطالعات ادبیات داس��تانی و داور جشنواره های مختلف 
مثل جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس، کتاب نماز، 

کتاب سال دفاع مقدس و... است.
از کتاب های او لبخند ماندگار ،هاله ای از نور ،پیش��انی 
و عشق ، سردار خطیب، همینگوی، عبداهلل روایت سرخ 
عشق و ترجمة معلم روشنایی وهری پاتر و یگان ققنوس 

را می توان نام برد.

محمدعلی قربانی 
 متولد 1350

داوران
بخش رمان بزرگسال
انقالب و دفاع مقدس
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داستان نویسی را با شرکت در دوره های آموزشی مدرسه 
و هنر ادبیات صدا و س��یما در سال های آغازین انقالب 
اس��المی ش��روع کرد. همزم��ان با حضور در جلس��ات 
قصه نویس��ی مس��جد حضرت جواداالئمه)ع( به تکمیل 

این عالقه و ذوق پرداخت.
وی دبیر رس��می زبان و ادبیات فارس��ی دبیرستان های 
ته��ران، همکار روزنامه ه��ای کیهان و ابرار و مس��ئول 
داستان مجله ی کیهان بچه ها است. داوری جشنواره های 
متفاوت ادبیات داستانی و ادبیات عاشورایی را عهده دار 

بوده است.

 محمدمهدي شجاعي
 متولد 1343

در عرص��ة مطبوعات کام��اًل حرفه ای و نام آشناس��ت. 
داستان نویس هم هست و آثار متعددی در حوزة ادبیات 

کودک و نوجوان از وی منتشر شده است.
تجربة داوری چندین جش��نواره ادبی و مطبوعات را به 
دوش دارد. در مباح��ث نقد ادبی، صاحب نظر اس��ت و 
همواره از پش��تیبانان جدی جشنوارة کتاب سال شهید 
حبیب غنی پور بوده است. اخیراً مشغول نوشتن دو رمان 

است. 

 ابراهیم زاهدي مطلق 
 متولد 1338

دانش آموختة روان شناس��ی اس��ت. س��ال های سال در 
عرصة مطبوعات و نشر فعال بوده و دلمشغولی اصلی اش 
نوشتن داستان است. چندین دورة آموزش قصه نویسي 

نیز برگزار کرده است.
آث��ار متعددی از وی منتش��ر ش��ده و در حوزة مباحث 
نظ��ری و تئوریک ادبی نیز صاحب نظر اس��ت. در اغلب 
ژانره��ای ادبی، تجربة نوش��تن داش��ته اس��ت؛ رمان، 

قصه های کوتاه، سفرنامه و...

 علیرضا متولي 
 متولد 1344

داوران
بخش رمان بزرگسال

آزاد
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نشست داوری بخش سیزدهمین دوره جشنواره ادبی شهید حبیب 
غنی پور، در عصری پاییزی و نزدیک به سه ماه پیش از برپایی آئین  
اختتامی��ه این دوره از جش��نواره، با حضور داوران این بخش و دبیر 
جش��نواره برگزار شد. شهرام شفیعی از اعضای هیئت داوران که به 
همراه ناصر نادری و سیدحسن حسینی به داوری این آثار پرداخته 
بود، به دلیل حضورش در جمع داوری های این جش��نواره از شرکت 

دادن کتاب خود در داوری ها انصراف داد.
هیئت داوران در گزارش خود از بررسی 150 عنوان کتاب در بخش 
نخست از داوری های این جشنواره خبر داده و اظهار داشتند: آنچه 
بیش از هر چیز در این آثار به چش��م می خوردند، کاهش قابل توجه 

کیفیت آثار در مقابل کمیت آن ها بود.
بنابر نظر هیئت داوران به نظر می رس��د: در س��ال 1391 - که آثار 
منتش��ر ش��ده در آن مورد داوری جش��نواره قرار گرفتند - ناشران 
کش��ور به شکل گرافیکی، وسواس بیش��تری در خلق اثر از خود به 

ظاهر زیبا گلوی محتوای فاخر 
ادبیات کودک را می فشارد

گزارشی از داوری بخش کودك
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حمید نورشمسي
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خرج داده اند تا به ساختار محتوایی. بر این اساس، آثار منتشر شده 
در حوزة کودک در این س��ال، اغلب دارای تصویرس��ازی و ظاهری 
آراسته اند، اما فاقد متون پیراسته و غنی برای مخاطبانشان هستند. 
لذا آثار ارزش��مند که دارای بن مایه های هویت بخش نیز باش��د، در 
میان آن ها کمتر قابل جست وجو است. به نظر می رسد این ناشی از 

نوعی اهمال و کم کاری فرهنگی است. 
این موضوع تا جایی خودش را به نمایش گذاش��ته اس��ت که برخی 
از داوران این بخش، به اس��تناد آثار داوری شده خطر نوعی حرکت 
ناهمگون ادبیات کودک در کش��ور را گوش��زد کرده اند و مش��خصة 
اصلی آن، نبودن جایگاهی مشخص برای مخاطبان در این تولیدات 
و در کنار آن، نبود خط سیر فکری خاصی در میان نویسندگان آثار 

بوده است که بر مبنای آن، دست به تولید ادبی بزنند.
هیئت داوران خواهان ایجاد حرکتی به منظور توسعة آموزش و نگاه 
ب��ه مفاهیم به منظ��ور تولید ادبی برای کودکان و نوجوانان ش��ده و 
عنوان کردند: حرکت نش��ر در بخش کودک، به جای اینکه به سمت 
کشف راه و چاره هایی برای انتشار ارزان کتاب برود، که به طور عمده 
ناش��ی از حرکت به سوی انتش��ار ادبیات ترجمه است، باید به فکر 
تولید آثاری بیفتد که قبل از هر چیز برای مخاطبانش��ان خواندنی 

باشند.
همچنین حرکت به س��مت تکنیک زدگی محض و یا محتوا محوری 
محض در ادبیات کودک کشور نیز نوع دیگری از عدم توازن بود که 
هیئت داوران وجود آن را گوشزد کردند که در بهترین حالت، منجر 
به خلق آثار متوس��طی می ش��ود که نمی توانند هیچ تفکر منحصر 

به فردی را در اذهان مخاطبانشان باز کنند.
هیئ��ت داوران در نهایت، آثار زیر را به عن��وان کاندیداهای دریافت 
جایزه در س��یزدهمین دوره از کتاب س��ال ش��هید حبیب غنی پور 
معرفی کردند: قصه های غار نوش��تة مرجان کشاورزی آزاد؛ پی تی کو 
پی تی کو نوشتة فرهاد حسن زاده؛ بچه  تمساح کجا رفت نوشتة یگانه 
مرادی الکه و قیچی که دنبال کار می گشت نوشتة منیره هاشمی.

آثار منتشر 
شده در حوزة 

کودك در 
این سال، 

اغلب دارای 
تصویرسازی 

و ظاهری 
آراسته اند، 

اما فاقد متون 
پیراسته و 
غنی برای 

مخاطبانشان 
هستند
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داوران بخش ادبیات نوجوان سیزدهمین جشنوارة ادبی شهید غنی پور، 
آذرماه س��ال جاری برای جلس��ة نهایی و تعیی��ن برگزیده این بخش 
جلس��ه نهایی خود را تشکیل دادند.   در این بخش، حبیب یوسف زاده 
به عنوان س��رداور، بیژن قفقازی زاده و علی اصغر جعفریان به عنوان داور  
و با حضور دبیر جش��نواره در نهایت به جمع بندی نهایی برای معرفی 
آثار راه یافته به مرحله پایانی این جشنواره دست یافت که حاصل آن، 
معرفی عبدالصالح پاک به عنوان برگزیدة نهایی بود. در جلس��ة نهایی، 
هیئت داوران به بررس��ی آث��ار راه یافته به مرحله نهایی پرداختند که 
پس از بررس��ی بیش از 46 رمان توس��ط هیئت داوران در طول چهار 
ماه  به دست آمده بود. این تعداد نیز حاصل بررسی بیش از 100 رمان 

نوجوانانه بود که در مرحلة نخست داوری  این بخش مطالعه شد.
گزارش جلس��ة داوری، حکای��ت از توافق کلی داوران بر س��ر معرفی 
رمان ه��ای »دلقک« نوش��تة هدی ح��دادی، »وقتی مژی گم ش��د« 
نوشتة حمید رضا شاه آبادی، »امیرحسین و چراغ جادو« نوشتة ابراهیم 

رمان نوجوان و حرکت 
بر لبة تیغ انحصار گرایی

گزارشی از داوری بخش نوجوان
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حسن بیگی، »آرزوی سوم« نوشتة مصطفی خرامان، »آن سوی پرچین 
خیال« نوش��تة عبدالصالح پاک و »یک جعبه پیتزا برای ذوذنقه کباب 
شده« نوشتة جمشید خانیان به عنوان نامزدهای دریافت عنوان کتاب 
سال ش��هید حبیب غنی پور داشت.  هیئت داوران به اتفاق، در بررسی 
کتاب های منتشر شده در سال 91 برای این بخش به موضوع ناشناخته 
ماندن مخاطب نوجوان و ادبیات منحصر به فرد او در رمان امروز تأکید 
داش��تند و بیان کردند که بس��یاری از آثار، حتی آثار راه پیدا کرده به 
مرحلة پایانی این جش��نواره، از این منظر باید مورد واکاوی جدی قرار 
بگیرد. از س��وی دیگر، هیئت داوران با انتقاد از برنامه های س��ینمایی، 
تلویزیون و حتی آثار ترجمه شده در حوزه ادبیات نوجوانانه کشور، رواج 
موضوعات فانتزی و تخیلی و غیر واقعی در ادبیات شفاهی و نوشتاری 
ویژة مخاطب کودک و نوج��وان را مطرح کردند. داوران تأکید کردند: 
این موضوعات از مهم ترین آفت هایی است که منجر شده جریان غالب 
ادبیات نوجوانان به بهانه هایی همچون ارضای خواس��ت مخاطب و دور 
نیفتادن از قافلة نشر کشور به سمت و سوی تقلید از تفکر وارداتی جادو 
و جمبل تمایل پیدا کرده اس��ت و در نتیجه، بعد آموزش��ی و اخالقی 

موجود در آثار این بخش را تحت تأثیر قرار دهد.
هیئت داوران همچنین دور ش��دن اغلب رمان ه��ای نوجوانانة امروز از 
فضاه��ای قابل لمس و واقعی و نزدیک ش��دن ب��ه فضاهای تصنعی را 
به عنوان آسیب جدی مطرح کردند. به گفته داوران، تالش برای بومی 
سازی رویدادهای فانتزی و غیر واقعی موجود در آثاری چون هری پاتر، 
در کنار بی توجهی به نمادها و جغرافیای بومی برای خلق داس��تان نیز 
از مهم ترین آفت های رمان نویس��ی نوجوانانه امروز است که تکرار آن 
در سال های آینده، هویت ایرانی رمان نویسی برای مخاطب نوجوان را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد.  به اعتقاد هیئت داوران، ادامة این روند در 
آینده، می تواند به موضوع خلق سوژه های بکر و تنوع سلیقه در پردازش 

آن ها در داستان نویسی نوجوانانه تأثیر بگذارد.
هیئت داوران همچنین خواس��تار توجه بیشتر نویسندگان به ساختار 
زبان و س��المت نثر در رمان نوجوان ش��دند که به دلیل س��ن حساس 

هیئت داوران 
همچنین دور 
شدن اغلب 
رمان های 

نوجوانانة امروز 
از فضاهای 
قابل لمس 
و واقعی و 

نزدیک شدن 
به فضاهای 
تصنعی را 
به عنوان 

آسیب جدی 
مطرح کردند

مخاطب آن، می تواند در پیوند گرفتن او 
با قصه های سالم بومی و ساختار یافته با 
نمادهای ایرانی و دینی تأثیر قابل توجهی 
بگذارد. موضوع رکود نش��ر در س��ال 91 
موضوع دیگر این جلسه بود. داوران تأکید 
کردن��د : وضعیت اقتص��ادی موجود در 
بازار نش��ر کشور منجر به حضور و تولید 
اثر تنها از طریق طیف خاصی از ناشران 
کش��ور شده اس��ت. به گفته آنان در این 
سال فضای تولید ادبیات نوجوانانه دچار 
نوع��ی رکود بوده و بخ��ش قابل توجهی 
از ناش��ران خصوصی ایران از ورود به این 
عرص��ه صرف نظ��ر کرده اند.  ت��داوم این 
مسئله در سال های آینده، جدای از ترویج 
منحصر به فرد تفکر و اندیش��ه ای خاص 
در رمان نویسی برای نوجوانان، زمینه های 
رکود تدریجی این بخش از ادبیات را نیز 

فراهم خواهد کرد.
هیئت داوران در نهایت، کتاب »پش��ت 
پرچین خیال« نوشتة عبدالصالح به دلیل 
فضای س��الم در بیان و فضا س��ازی و نیز 
اس��تفاده از فضای بوم��ی و اصیل ایرانی 
در ساخت داس��تان به همراه استفاده از 
تعلی��ق و س��اختار داس��تانی صحیح در 
پیش��برد قصه را به عنوان »کتاب سال« 
شهید غنی پور در بخش رمان نوجوانانه و 
کتاب  »امیر حسین و چراغ جادو«، نوشتة 
ابراهیم حسن بیگی را به عنوان »شایستة 

تقدیر« معرفی کردند. 
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ادبیات انقالب در محاصرة 
ژست های روشنفکرمآبانه

نشس��ت داوری بخ��ش رمان انق��الب و دفاع مقدس س��یزدهمین 
جشنوارة ادبی ش��هید حبیب غنی پور، نخستین نشست داوری این 
دوره از جش��نواره را تش��کیل می دهد که با صرف زمانی بالغ بر دو 

ساعت با حضور داوران این بخش و دبیر جشنواره برگزار شد.
در این نشس��ت، هیئت داوران، ش��امل محمدعلی قربانی، خس��رو 
باباخانی و محمد نبی  بابایی، گزارشی از فرایند طی شده در جریان 
داوری ها ارائه دادند که حاکی از بررسی 18 رمان و 44 زندگی نامه 
داستانی در بخش نخس��ت داوری های این دوره بود و در نهایت به 
معرفی 9 اثر برای انتخاب کاندیداهای نهایی جشنواره و نیز انتخاب 

اثر برگزیده شد.
هیئ��ت داوران در بین بحث خود برای معرفی کاندیداهای این دوره 
از این جایزه ادبی، به اظهار نظرهایی پیرامون کیفیت آثار ادبی تولید 
ش��ده در خالل سال گذش��ته که در این جشنواره مورد داوری قرار 

گرفته بود، پرداختند.

گزارشی از داوری بخش رمان انقالب 
و دفاع مقدس
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هیئت داوران در این بررس��ی به انتقاد از نبودن بافت داس��تانی در 
بیش��تر آثار تولید ش��ده در این زمینه در کش��ور پرداخته و اظهار 
داش��تند: بسیاری از آثار تولید شده در زمینة انقالب و دفاع مقدس 
در س��ال گذشته بیش از اینکه بتوان نام و ساختار داستانی بر آن ها 
نه��اد، متونی گزارش گونه و ش��بیه به مقاله بود. از س��وی دیگر در 
بس��یاری از آثار، نویس��نده به جای ایجاد نوعی ارتباط منطقی میان 
حوادث در داستان به س��راغ نوعی پریشان گویی، و به عبارت دیگر، 
روایتی دلخواه با خواس��ت خود دس��ت زده است که شاید بتوان در 
مواردی آن ها را از نظر تکنیکی، آثاری قوی و در خور تأمل دید. اما 
در موارد متعددی این آثار بیش از حد پیچیده نوش��ته شده است، 

درحالی که هیچ محتوای خاصی را نمی توان در آن ها سراغ گرفت.
هیئ��ت داوران همچنین در این بخش از نبود تعلیق های مناس��ب 
داس��تانی که بتواند مخاطب را در داستان پیش براند، انتقاد کرده و 
تأکید داش��تند: بس��یاری از آثار تولید شده در حوزة انقالب و دفاع 
مقدس در س��ال گذشته س��عی کرده اند در روایت به سمت ساخت 
نوعی نمای روش��نفکری از خود دس��ت پیدا کنند و تنها ابزارشان 
نی��ز برای موضوع پرگویی های مدام بوده اس��ت که به راحتی از دل 
داستان ها بیرون می زند. این تأسی در مواردی چند، حتی منجر به 
خلق فضاهایی تأس��ف  انگیز از زندگی افراد در داستان ها شده است 
که نمی توان تناسب آن ها را با زندگی اصیل ایرانی و اسالمی جست. 
از س��وی دیگ��ر، بنا به نظ��ر هیئت داوران آنچه ک��ه از آن می توان 
به وجود مشکل در ایجاد پیرنگ داستانی یاد کرد و نیز حضور برخی 
اس��امی و موقعیت های سیاسی و اجتماعی مشخص در درون برخی 
از داستان ها به سادگی هر چه بیشتر آثار داستانی را از مسیر روایت 
ناب خود خارج کرده و تبدیل به متونی س��طحی و تاریخ مصرف دار 

کرده است که نمی توان به آن ها امیدی بست.
هیئ��ت داوران در این بخش با توجه ب��ه این رویداد، در نهایت آثار 
زیر را به عنوان نامزدهای دریافت س��یزدهمین جایزة ادبی ش��هید 

غنی پور معرفی کرد:

هیئت داوران 
همچنین در 
این بخش 

از نبود 
تعلیق های 

مناسب 
داستانی 
که بتواند 

مخاطب را در 
داستان پیش 
براند، انتقاد 

کرده

دخیل عش��ق نوش��تة مری��م بصیری؛ 
جمش��ید  نوش��تة  م��ن  داس��تان 
طاه��ری؛ آواز ابابی��ل نوش��تة مجی��د 
آرش  ب��رای  کمانی  پورولی کلش��تری؛ 
نوش��تة محم��د محم��ودی نورآبادی؛ 
افرا نوشتة حس��ینعلی جعفری و قیدار 

نوشتة رضا امیرخانی.
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س��یزدهمین جشنواره ادبی ش��هید حبیب غنی پور در بخش رمان 
آزاد و برای اعالم کاندیداها و شایستگان دریافت این جایزه ادبی در 
س��ال جاری، در گام نخست بیش از 170 عنوان رمان منتشر شده 
در س��ال 91 را به سرداوری ابراهیم زاهدی مطلق و داوری علیرضا 
متولی و محمد مهدوی ش��جاعی مورد بررس��ی قرار داد و در نهایت 

65 رمان را برای داوری در بخش دوم انتخاب کرد.
هیئت داوران در اثنای بررس��ی این آث��ار، متفق القول به این نتیجه 
رس��ید که حوزة رمان نویس��ی در س��ال های اخیر و به ویژه در سال 
91 نه تنها با پیش��رفت مواجه نبوده، بلکه با پسرفت نیز روبرو شده 
اس��ت و بر همی��ن مبنا، از نقطه نظر تکنیک ن��گارش و نیز محتوا، 
نویس��ندگان ایرانی با معیارهای کیفی نویسندگی در ایران و جهان، 

کماکان دارای فاصله قابل توجهی هستند.
هیئت داوران بر این باور رس��یده اس��ت که ادبیات داس��تانی امروز 
کشور، متأس��فانه بر مبنای رجوع نویسندگان جوان به ترجمه های 

تکنیک زدگی مفرط 
و فراموشی محتوای ناب

گزارشی از داوری بخش رمان با موضوع آزاد

ي
ور

 دا
ش

زار
گ
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بد و سخیف بازار کتاب، از پختگی الزم به دور مانده است و آثار به 
اصطالح شس��ته رفته و پخته کمی می توان یافت. این موضوع و در 
کنار آن رواج پخته خواری نویس��ندگان جوان و دور نشدن آن ها از 
فضای تقلیدی برای نویس��ندگی، آفتی است که نمی توان به سادگی 

وجودش را منکر شد.
باور هیئت داوران در این زمینه بر این اس��ت که در داستان نویسی 
به ویژه در خلق رمان، دارا بودن نثر فاخر و به دور از ش��لختگی های 
رایج، نخستین گام در موفقیت به شمار می رود. درحالی که میانگین 
آثار بررس��ی ش��ده در این جش��نواره ادبی، حاکی از این است که 
نویس��ندگان ایران در فضای کنونی کش��ور مبدل به قصه نویس��انی 
ش��ده اند که  علی رغم توانایی در بهره گیری از تکنیک های نگارشی، 
به طور عمده خالق آثاری شده اند که در آن ها کمتر می توان نشانه ای 
از سواد و دانش و نگاه عمیق و معرفت گرای آنان را جست وجو کرد.
بناب��ر نظر هیئت داوران، ش��لختگی نثر و ناپختگ��ی آن، تنها آفت 
تهدیدکننده ادبیات داس��تانی در س��ال های اخیر به ش��مار نرفته و 
در کن��ار آن می توان به رواج آثار س��طحی، تهی و بی مغز در میان 
نویس��ندگان جوان کشور اشاره کرد که به طور عمده، منجر به خلق 
ادبیات آپارتمانی و تک الیه می ش��ود و به نظر می رس��د عزمی راسخ 

نیز در سامان دادن به این وضعیت وجود ندارد.
هیئت داوران این بخش از جشنواره ادبی شهید غنی پور، در نهایت 
و از میان آثار داوری ش��ده در این جشنواره، کاندیداهای خود را به 

شرح زیر معرفی کرد:
پروانه ای روی شانه نوش��تة بهنام ناصح، غزال رمیده از غزل نوشتة 
کامران داوری نیکو، س��یب ترش نوش��تة فرش��ته نوبخت، یکی بود 
سه تا نبود نوش��تة مهدی کفاش، ماجرای خونزاد نوشتة سیدامین 
حس��ینیان، دکتر داتیس نوشتة حامد اسماعیلیون و سایه های بلند 

نوشتة شهریار عباسی.

باور هیئت 
داوران بر این 
است که در 

داستان نویسی 
به ویژه در 

خلق رمان، 
دارا بودن 
نثر فاخر و 
به دور از 

شلختگی های 
رایج، 

نخستین گام 
در موفقیت 

به شمار می رود
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بیانیه داوران بخش کودک
جریان داوری و مراحل آن

هیئت داوران بخش کودک س��یزدهمین دورة جشنواره کتاب سال 
شهید حبیب غنی پور، شامل شهرام شفیعی، محمدحسن حسینی و 
ناصر نادری از اوایل تابستان 92 با بررسی کتاب های منتشر شده در 
سال 1391 )براساس اطالعات خانة کتاب( کار خود را آغاز کردند. 
در این بررس��ی و پس از ریزش نخستین، حدود 150 عنوان کتاب 
از ناش��ران سراسر کش��ور به مرحلة اول داوری رسید و سایر آثار به 
دالیل گوناگون، از جمله عدم تطبیق آثار با نیازها و عالیق کودکان، 
نبود خالقیت و ن��وآوری، دامن نزدن به حس کنجکاوی مخاطبان، 
ضعف در س��اخت و پرداخت آثار و کیفی��ت نازل نگارش، از چرخة 

داوری خارج شدند.
در مرحل��ة دوم، از بین این آث��ار، حدود 15 عنوان به مرحلة پایانی 

رسید که به عنوان »آثار خواندنی« شناخته شدند.
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نتیجة داوری و نظرات کارشناسی داوران
نظ��ر هیئ��ت داوران، چه��ار اثر ش��امل »قیچ��ی که به دنب��ال کار 
می گشت«، نوشتة منیره هاشمی، »بچه تمساح کجا رفت؟« نوشتة 
یگانه مرادی الکه، »قصه های غار«، نوش��تة مرجان کش��اورزی آزاد 
و »پی تی کو پی تی کو« نوش��تة فرهاد حسن زاده به عنوان نامزدهای 

مرحله پایانی بخش کودک جشنواره راه یافتند.
این آثار به لحاظ داشتن درونمایه کودکانه، تطبیق با عالیق کودکان، 
داش��تن خالقیت و نوآوری، ارائة غیرمستقیم مفاهیم، پرداخت نو و 
داش��تن زبان روان و گیرا، تطبیق با س��طح خوانایی مخاطبان و... ، 

کیفیت نسبتاً بهتری داشتند.
داوران بخش کودک در نهایت، کتاب »قصه های غار« نوشتة مرجان 
کش��اورزی آزاد را به عن��وان »اث��ر برگزیدهش و کت��اب »پی تی کو 
پی تی کو« نوشتة فرهاد حسن زاده را به عنوان »اثر تقدیری« معرفی 

کردند. هیئت داوران معتقد است:
1. ناش��ران بی��ش از کیفیت محتوا، س��اخت و پرداخ��ت و کیفیت 
نگارش آثار به کیفیت تصویرس��ازی و نحوة ارائه آثار توجه دارند و 
نوعی عدم توازن در تولید آثار در ش��کل )فرم( در مقایس��ه با متن، 

کاماًل  محسوس است. 
2. غلب��ة ترجمه بر تألیف در کلیت آمار چاپ آثار در بخش کودک، 
رویک��رد بیمارگونه و قابل تأملی اس��ت و تجدیدنظر جدی مدیران 

نشر را در این حوزه می طلبد.
3. عدم توجه پدیدآورندگان به رونمایه های ارزشمند و هویت بخش 
دینی و ملی، نکته ای اس��ت که بایستی به شکل واقع بینانه و علمی 

مورد کنکاش و آسیب شناسی قرار گیرد. 
4. کم توجهی ناش��ران به زبان معیار کودک و کیفیت پایین نگارش 
آثار، توجه بیش از پیش به دانش و فن هنر ویرایش و جدی گرفتن 

ویراستاران تخصصی در حوزة نشر را گوشزد می کند.

غلبة ترجمه 
بر تألیف در 
کلیت آمار 

چاپ آثار در 
بخش کودك، 

رویکرد 
بیمارگونه و 
قابل تأملی 

است و 
تجدیدنظر 

جدی مدیران 
نشر را در 
این حوزه 
می طلبد



178
ان

ور
 دا

یه
بیان

فرایند داوری و مراحل آن
گ��ردآوری کتاب های مربوط به بخش رمان نوجوان، از اردیبهش��ت 
1392 آغاز ش��د. به این منظور در ایام برپایی نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران، به تمام غرفه های ناش��ران در نمایشگاه مراجعه شد و 
کتاب های رمان نوجوان تألیفی )چاپ اول 1391( ، ضمن یک مرور 
اجمالی و ارزیابی اولیة خریداری گردید. س��پس فهرست های سایر 
جشنواره ها، از جمله »جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان« و »جشنوارة گام اول« بررسی شد و با همکاری مسئوالن 
این جش��نواره ها نیز کتاب های دیگری به مجموعة خریداری ش��ده 

افزوده شد.
در مجموع، پس از مرور حدود 110 جلد کتاب در این حوزه، گروه 
داوری تعداد 46 عنوان رمان نوجوان را واجد شرایط الزم برای ورود 

به چرخة داوری دانست.

معرفی آثار برتر و نتیجة داوری
گروه داوری متش��کل از حبیب یوس��ف زاده )س��رگروه(، علی اصغر 

بیانیه داوران بخش نو جوان



179

جعفری��ان  و بی��ژن قفق��ازی زاده ک��ه جملگی از اعضای ش��ورای 
نویسندگان مس��جد جواداالئمه)ع( بودند، پس از مطالعة دقیق این 
46 عن��وان کتاب، هفت عنوان را شایس��تة ط��رح در مرحلة نهایی 

دانست که عبارت بودند از:
1. وقتی مژی گم شد، نوشتة حمیدرضا شاه آبادی

2. دلقک، نوشتة هدا حدادی
3. هفت خوان و خرده  ای، نوشتة احمد اکبرپور

4. آرزوی سوم، نوشتة مصطفی خرامان
5. آن سوی پرچین خیال، نوشتة عبدالصالح پاک

6. یک جعبه پیتزا برای ذوزنقة کباب شده، نوشتة جمشید خانیان
7. امیرحسین و چراغ جادو، ابراهیم حسن بیگی

گ��روه داوری، ط��ی جلس��ة نهایی پ��س از تبادل نظ��ر و بحث های 
کارشناس��ی در حضور دبیر محترم جشنواره، رأی نهایی خود را به 

شرح ذیل اعالم کرد:
1. کتاب »آن س��وی پرچین خیال« به دلی��ل پرداختن به فرهنگ 
بومی در قالب ادبیات داس��تانی، شخصیت پردازی تأثیرگذار، تخیل 
قوی در پرداخت داس��تان و توصیف و فضاس��ازی مناسب، به عنوان 

»کتاب سال« )برگزیده( در بخش نوجوان معرفی شد. 
2. کتاب »امیرحس��ین و چراغ جادو«، به دلیل خلق فضای فانتزی 
تأثیرگذار، مخاطب شناس��ی مطلوب، کشش و جذابیت در پرداخت 
داس��تانی، نث��ر روان و درون مایة متناس��ب با نیازهای گروه س��نی 

نوجوان، »شایستة تقدیر« شناخته شد.

پس از مطالعة 
دقیق این 46 
عنوان کتاب، 
هفت عنوان 
را شایستة 
طرح در 

مرحلة نهایی 
دانست
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بیانیه داوران بخش رمان 
انقالب و دفاع مقدس بزرگ سال

جریان داوری و مراحل آن
در این دوره از جشنواره، بخش زندگی نامه داستانی دفاع مقدس و انقالب 
با بخش داستان خالق دفاع مقدس و انقالب ادغام شد؛ چرا که زندگی نامه 
داستانی را داستان فرض کرده و همة کتاب های این دو بخش، توسط یک 
گروه داوری، بررسی شد.  برای داوری مرحلة اول به عنوان مهم ترین منبع 
مکت��وب دفاع مقدس، به کتابخانة جن��گ حوزه هنری مراجعه کردیم و 
آقای صم��دزاده، مدیر کتابخانه، با روی باز مجموع��ة کاملی از رمان ها، 
داس��تان ها و زندگی نامه های داس��تانی مربوط به این بخش را در اختیار 
م��ا قرار دادند. بعد برای تکمی��ل داوری این بخش، یعنی بخش انقالب، 
به ناچار س��راغ کتاب فروشی ها رفتیم و در نهایت برای داوری در بخش 
نخس��ت 16 رمان و 44  زندگی نامه داوری ش��د. در خریدهای تکمیلی، 
تعدادی کتاب به آمار فوق افزوده شد؛ یعنی بخش رمان دفاع مقدس به 
19 اثر رس��ید و با ارجاع برخی آثار به سایر گروه های داوری، مثل» یکی 
بود سه تا نبود «  نوشتة مهدی کفاش که به بخش رمان آزاد راه یافت، در 

نهایت 61 اثر داوری شد.
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نتیجة داوری و نظرات کارشناس داوران
 از این تعداد 11 اثر به مرحله دوم رسید و در نهایت، 6 اثر نامزد دریافت 
جایزة ادبی شهید حبیب غنی پور در بخش داستان دفاع مقدس و انقالب 
معرفی شد این آثار عبارتند از: کتاب »افرا« نوشتة حسین علی جعفری، 
»دخیل عشق« نوشتة مریم بصیری، » قیدار« نوشتة رضا امیرخانی، »آواز 
ابابیل« نوش��تة مجید پورولی کلش��تری، »داستان من« نوشتة جمشید 
طاهری و »کمانی برای آرش« نوش��تة محمد محم��ودی نورآباد. کتاب 
»کمانی برای آرش«، یک اتفاق خوب بین زندگی نامه های داستانی بود و 
خودش را به داستان نزدیک کرده بود؛ اما مابقی زندگی نامه ها، بیشتر به 

یادنامه شباهت داشتند. 
نکته دیگر، نبودن »بافت داستانی« در بیشتر آثار تولیدشده در این زمینه 
بود. بس��یاری از آثار تولید شده در زمینة انقالب و دفاع مقدس در سال 
گذش��ته، بیش از اینکه بتوان نام و ساختار داستانی بر آن ها نهاد، متونی 
گزارش گونه و شبیه به مقاله بودند. از سویی در بسیاری از آثار نویسندگان 
به جای ایجاد نوعی ارتباط منطقی میان حوادث داستان، به سراغ نوعی 
پریشان گویی، و به  عبارت دیگر، روایتی دلخواه با خواست خود دست زده 
بودند. شاید بتوان در مواردی، آن ها را از نظر تکنیکی آثاری قوی و درخور 
تأمل دید، اما در موارد متعددی این آثار بیش از حد پیچیده نوشته شده 
بودند؛ در حالی که هیچ محتوای خاصی را نمی شد در آن ها سراغ گرفت. 
نبود تعلیق های مناسب و پرداختی که بتواند مخاطب را در داستان پیش 
ببرد، ضعف بسیاری از آثار تولید شده در حوزة انقالب و دفاع مقدس بود. 
نویسندگان این حوزه بیشتر س��عی کرده اند در روایت به سمت ساخت 
نوعی نمای روشنفکری از خود دست پیدا کنند و تنها ابزارشان نیز نوعی 
پرگویی های مداوم بوده است که به راحتی از دل داستان ها بیرون می زند. 
 این شیوه در مواردی چند، منجر به خلق فضاهایی تأسف انگیز از زندگی 
افراد در داستان ها شده است که نمی توان تناسب آن ها را با زندگی اصیل 
ایرانی و اس��المی پیدا کرد. مش��کل در ایجاد پیرنگ داس��تانی و حضور 
برخی اس��امی و موقعیت های سیاس��ی و اجتماعی مش��خص در درون 
برخی از داس��تان ها اس��ت که متأسفانه بیش��تر آثار داستانی را از مسیر 

دلیل تیراژ 
اندك و 

استقبال نه 
چندان خوب 
از رمان هاي 
ایراني عمدتًا 

به دلیل 
نداشتن 

قصه خوب، 
زبان زیبا، 
نثر جذاب 
و فاصله از 

مسایل مبتالبه 
جامعه است

روایت ناب خود خارج و به متونی سطحی 
و تاریخ مص��رف دار تبدیل کرده اس��ت که 

نمی توان به آن ها امید بست.
ضمن تقدیر از نویسندگان عرصة مهم ادبي 
ادبیات داس��تاني دفاع مق��دس و انقالب، 

نکاتي چند را یادآور مي شود: 
1. پدی��دة افت کمي و کیفي آثار هم چون 

سال هاي گذشته تکرار شده است؛
2. نویس��ندگان شاخص و صاحب نام این 
حوزه، سهم چنداني )جز یک یا دو مورد( 

در ارائه اثر نداشته اند؛
3. ناش��ران مطرح این بخ��ش اثر درخور 

توجه کمتر ارائه کرده اند؛ 
4. همان طور که نس��بت آثار داوری شده 
نشان می دهد، زندگي نامه نویسي محض به 
نوعي جایگزین آثار خالق داس��تاني شده 

است؛
5. نگاه عمیق به شخصیت و زندگي انسان 
در کنار س��ایر مؤلفه هاي قدرتمند برخي 

متون ، دیده نمي شود؛
6. ارائه روایت ساده و خطي ، بدون تعلیق و 
پیچیدگي هاي جذاب داستاني از استحکام 
و توان ادبي آثار این گونه ادبی کاسته است.
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بیانیه داوران 
بخش رمان آزاد بزرگ سال

جریان داوري و مراحل کار
هیئت داوران بخش بزرگ سال با موضوع آزاد جشنواره شهید غني پور، 
شامل علیرضا متولي، محمد مهدوي شجاعي و ابراهیم زاهدي مطلق  از 
اوایل مهر ماه س��ال 92 با بررس��ي کتاب هاي منتشر شده در سال 91 
کار خود را آغاز کردند. در این بررس��ي ها، حدود 200 کتاب رمان از 
ناشران سراسر کشور شناسایي و مطالعه شد؛ از این تعداد کتاب، عدد 
قابل مالحظه اي در همان بررسي هاي اولیه از دور داوري کنار گذاشته 
ش��دند که دلیل آن، ضمن احترام نسبت به نویسندگان هر یک از این 
آثار، نداشتن اس��تانداردهاي الزم جشنواره و معیارهاي تأکید شده از 
طرف دبیرخانه بود. 176 کتاب  در مرحله بعد بررس��ي شد که از این 
تعداد حدود 70 اثر براي بررس��ي نهایي توانستند راي داوران را کسب 
کنند. ) آمار ارایه ش��ده به این دلیل تقریبي است که برخي از آثار در 
س��ال هاي قبل نیز توسط ناشران دیگري منتشر شده یا به بخش هاي 
دیگر جشنواره مربوط مي ش��دند که از لیست رمان آزاد حذف و براي 
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بررسي در گروه دیگر به سرداوران آن بخش ها تحویل شدند.( 
س��رانجام پس از چهار ماه مطالعه و شش جلسه حضوري براي داوري 
و شنیدن نظرات داوران این بخش، هفت رمان واجد شرایط معیارهاي 
دبیرخانه جشنواره تشخیص داده شدند که به مرحلة نهایي راه یافتند. 
این آثار به این ش��رح اعالم و در اختیار رس��انه ها نیز قرار داده شدند: 
رمان هاي »یکي بود، س��ه تا نبود« نوشته آقاي مهدي کفاش، »دکتر 
داتیس« نوشته حامد اسماعیلیون،  »غزال رمیده از غزل« نوشته آقاي 
کامران داوري نیکو، »پروانه اي روي ش��انه« نوش��ته آقاي بهنام ناصح، 
»سیب ترش« نوش��ته خانم فرشته نوبخت، »ماجراي خونزاد« نوشته 
آقایان س��ید امین حسینیون و سید مصطفي حسینیون و »سایه هاي 

بلند« نوشته آقاي شهریار عباسي.
نتایج داوري و نظرات

هف��ت کت��اب راه یافته ب��ه مرحله نهای��ي مجدداً از س��وي داوران 
خوانده ش��ده و با دقت بیش��تر بر روي اجزای داستاني و نثر، زبان، 
داستان س��رایي و حضور قصه به عنوان مهم تری��ن عنصر هنري، هر 
هف��ت اث��ر به عنوان رمان هاي ج��ذاب و قابل ارایه ب��ه جامعه ادبي 
تش��خیص داده ش��دند. اما به دلی��ل تأکید دبیرخانه جش��نواره در 
معرف��ي یک اثر به عنوان برتر و یک اث��ر به عنوان اثر تقدیري، رمان 
»پروانه اي روي ش��انه« اثر آقاي بهنام ناصح از نش��ر آموت به عنوان 
اثر برگزیده )کتاب س��ال( و رمان »سایه هاي بلند« اثر آقاي شهریار 

عباسي از نشر روزنه به عنوان اثر تقدیري معرفي مي شوند.
خواندني ها

همچنین هیئت داوران با تأکید بر س��طح کیفي سایر کتاب هاي راه 
یافته به مرحله نهایي، ضمن تقدیر از نویس��ندگان این رمان ها، پنج 
اثر دیگر را در لیس��ت رمان هاي خوب و خواندني جش��نواره شهید 

غني پور معرفي مي کند. 
نکته ه��اي داوري و دیدگاه ه��اي داوران: مطالع��ه نزدیک به هفتاد 
اثر داس��تاني از س��وي داوران و بررس��ي مجدد برخ��ي از این آثار، 
براي داوران جش��نواره روشن کرد که سطح کیفي رمان هاي ایراني 

دلیل تیراژ 
اندك و 

استقبال نه 
چندان خوب 
از رمان هاي 
ایراني عمدتًا 

به دلیل 
نداشتن 

قصه خوب، 
زبان زیبا، 
نثر جذاب 
و فاصله از 

مسایل مبتالبه 
جامعه است

هنوز فاصله دارد ب��ا معیار مورد عالقه 
مخاطبان رمان. همچنین روش��ن شد 
که نویسندگان ما کمتر به فکر نزدیک 
ش��دن به ذهن و عالق��ه مخاطبان عام 
خود هس��تند. اگرچه براي خواص نیز 
آث��ار عمی��ق و تفکر برانگیزي نوش��ته 
نمي ش��ود. داوران بخ��ش رم��ان آزاد 
جشنواره س��یزدهم ش��هید غني پور با 
صراح��ت اع��الم مي کنند دلی��ل تیراژ 
اندک و اس��تقبال نه چن��دان خوب از 
رمان هاي ایراني عمدتاً به دلیل نداشتن 
قص��ه خوب، زب��ان زیبا، نث��ر جذاب و 
فاصله از مس��ایل مبتالبه جامعه است. 
چرا که اغلب نویسندگان ما در دنیایي 
فارغ از جامعه خ��ود به دنبال خلق اثر 

هستند.
در خاتم��ه، هیئ��ت داوران ای��ن دوره 
ضمن ارادت مجدد نس��بت به نویسنده 
مرح��وم امیرحس��ین فردي مؤس��س 
ش��وراي نویسندگان مسجد جواداالئمه 
)علیه السالم( و جشنوارة شهید حبیب 
غني پ��ور، آرزوي غفران الهي براي روح 

این مرد بزرگ دارد. 
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کارهای حوزه کودک و خردسال را در دو گروه می توان طبقه بندی 
ک��رد؛ یکی مرب��وط به نویس��ندگان حرفه ای و باس��ابقه و دیگری، 
نویس��ندگان تازه کار است. حرفه ای  ها با کمک تجربه، از هر چیزی 
قصه درمی آورند و س��ر و ت��ه کتاب را معموالً ه��م می آورند. البته 
این قاعده ش��امل همه نمی ش��ود و عده ای همچنان در طول دورة 
نویس��ندگی خود نوآوران��ه و متعهد به موضوع ادبی��ات کودکان و 

نوجوانان می پردازند و با قدرت پیش می روند.
گروه تازه کار اغلب صاحبان س��وژه ها و ایده ای نو و خالقانه هستند 
و دریغ��ا جرق��ه وار و ناپایدار. گاه ایده ها و س��وژه ها ب��ه قدری نو و 
جذاب هستند که حتی کهنه کارها را هم به سمت خودشان جذب 
می کنند و گاه منبع الهام برای آن ها نیز قرار می گیرند. عده ای دیگر 
نیز بین این دو گروه مش��ترکند. این عده ش��اعران نویس��نده یا به 
تعبیر دیگر نویس��ندگان شاعرند. این گروه با استفاده از ترفندهایی 
ک��ه اغلب حول عناصر خیال و عاطف��ه می چرخد، غنای خاصی به 

»آن« پنهان 
یافت نمی شود

محمدحسن حسینی
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آثار خود می بخشند که معموالً مورد اقبال مخاطبان قرار می گیرد.
ع��ده ای دیگر خردسال نویس��ان هس��تند. این گروه هن��وز در حال 
تمرینند و اگر کس��ی کتابی در این خصوص چاپ می کند - دست 
ک��م آن های��ی ک��ه در داوری های امس��ال دیدی��م - در دایرة نگاه 
خردساالنه به یک موضوع س��اده گرفتار آمده اند و در ترکیب بندی 
و ارائه داس��تان با تمام مؤلفه های ش��ناخته ش��ده اش، یا ناتوانند یا 

رویکرد و عمدی در ارائه آن ندارند.
موضوع دیگر اجبار به کتاب س��ازی در طایفة نویس��ندگان، به ویژه 
نویس��ندگان کودک اس��ت. این گروه در پیروی از قانون 12 یا 16 
صفح��ة ناش��ران، از هر دکم��ه ای کت می دوزن��د و گاه آن قدر یک 
موض��وع را - حتی اگر قابلیت قصه ش��دن نداش��ته باش��د - کش 
می دهند تا کتابی برای چاپ فراهم آورند. در این مسیر، اسب خیال 
آن ها می تازد و در این تازیدن، بچه ها دچار س��ردرگمی می ش��وند. 
این س��ردرگمی از جنس فضاهای حلقه ب��ه حلقه و نو افزای متون 
کهن، مثل هزار و یک ش��ب نبوده و نهایت آن ها ایجاد س��ردرگمی 

در مخاطبان است.
کارهای این دوره به طور کلی متوسط رو به پایین ارزیابی می شوند و 
اکثر آن ها ارزش کتاب ش��دن نداشته اند. به تعبیر بهتر »آن« پنهان 

و قابل توجهی در آن ها یافت نمی شود و چیزی برای ارائه ندارند.
به راستی هدف از نوشتن چیست؟ آیا تفکر است یا آموزش؟ بزرگان 
حوزة فلس��فه برای کودکان، در این ب��اره می گویند: آنچه بچه ها از 
داستان های کهن و افسانه ها دریافت می کنند، حرکت است. حرکت 
از یادگی��ری به س��مت تفکر. اگر آن ها در حلق��ة اطالعات صرف و 
یادگیری غیرمولد گرفتار شوند، نتیجة کار جز انباشتگی و آشفتگی 
نیس��ت. داده ها و اطالعات خاصیت انباش��ته شدن دارند. حال آنکه 
خرد و فرزانگی چیزی اس��ت که در تفکر ب��روز می کند و لحظه به 
لحظه توس��عه می یابد. وظیفة نویسندگان روشن نگه داشتن چراغ 

تفکر برای رسیدن به فرزانگی است.
از این منظر نیز برخی آثار را می توان یافت که تاحدودی در روشن 

کارهای این 
دوره به طور 
کلی متوسط 
رو به پایین 

ارزیابی 
می شوند و 
اکثر آن ها 

ارزش 
کتاب شدن 

نداشته اند

نگه داش��تن چراغ تفکر توفیق نس��بی 
داشته اند. اما این برای قصه شدن کافی 
نیس��ت. اغلب قصه ها از لحاظ تکنیکی 
دچ��ار نقص هس��تند. آن ها ب��ا تعریف 
سادة قصه که همانا ایجاد تعادل اولیه، 
به ه��م خوردن تعادل یا گ��ره و نهایتاً 
تع��ادل ثانویه اس��ت، هم خوانی ندارند 
و اکث��ر آن ها عاقبت به خیر نش��ده اند. 
اغلب کارها، س��ر و ته ش��ان هم آمده و 
قصه بدون آنک��ه معیارهای پایان بندی 
یک اثر را رعایت کند، تمام شده است. 
اگر ه��م نویس��نده ای قص��ه ای کامل 
نوش��ته، هیج��ان کتاب س��ازی او را به 
خشت زنی واداش��ته و کارهای باری به 
هر جه��ت، رنگ و ب��وی کارهای قابل 

اعتنا را گرفته است. 
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ابراهیم زاهدی مطلق

ما این طور 
داوری کردیم

برای نگارش یادداش��ت در بارة کتاب های منتش��ر شده سال 1391 
که موضوع امسال جشنواره انتخاب کتاب سال شهید غنی پور است، 
بای��د ابتدا به داوری ها و مؤلفه های پی��ش روی داوران برای انتخاب 

برترین ها بپردازم. 
داوری ب��رای ای��ن جش��نواره کم��ی تف��اوت دارد ب��ا داوری برای 
جش��نواره هایی که برگزار کنندگانش دیدگاه های صرفاً جشنواره ای 
دارند یا صرفاً ادبی هس��تند؛ مخاطب جش��نواره شهید غنی پور، در 
پیش فرض هایش با برگزارکنندگانی روبه روست که در مسجد تربیت 
شده اند. چراغ جلسات قصه نویسی اش از جیب خود و پول نمازگزاران 
مسجد روشن می شده است؛ مسجدی که ساخت و تکمیل آن بیش 
از 20 سال طول کشید؛ چون پول خشت خشت اش نه از بیت المال 

حتی، که از خود صاحبان مال تأمین شد. 
برگزار کنندة این جشنواره، مجموعه ای است که بیش از عمر انقالب 
عم��ر دارد. بیش از بس��یاری از نهادها به ادبیات اهتمام داش��ته و 

یادداشتی بر بخش رمان آزاد
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برای��ش رنج برده، ادبی��ات را نه تفریح تلقی ک��رده و نه اصالت فرا 
متنی و تقدس��ی به آن داده، اما نور جلسه های داستان خوانی اش در 
اوج دوران جنگ هم از پش��ت بام مسجد جواداالئمه )علیه السالم( 
می تابیده اس��ت؛ دورانی که بس��یاری از جلس��ه ها اصاًل نبوده اند یا 
بوده، اما در ترس از موش��ک های عراقی خاموش مانده اند تا کس��ی 
وجودش��ان را حس نکند، مجموعه ای که هنگام موش��ک باران هم 
مؤسس اش )زنده یاد امیرحس��ین فردی( جلسه را تعطیل نکرده و 

می گفت »آن ها کار خودشان را می کنند، ما هم کار خودمان را«.
 مجموع��ه ای که به عمق جی��ب برگزار کنندگان��ش متکی بوده تا 
در س��طح مسئوالن به جس��ت وجوی کمک نباشد. برگزارکنندگان 
جشنوارة کتاب ش��هید غنی پور اعتبار ادبی خود را در این مؤلفه ها 
جست وجو کرده است. همة این ها به برگزار کنندگان این جشنواره، 

نگاه مسجدی داده و تعهدی برآمده از منطق مسجد. 
نگاه مس��جدی یعنی حساسیت جدی بر چیزی که انتخاب می کند؛ 
یعنی توجه ب��ه مخاطبی که باید کتاب را بخواند. این ها را مخاطب 
دانسته است. باز هم به همین دالیل، مخاطبش از او انتظار بیشتری 
دارد و این انتظار، چیزی جز وفای به عهدی نیس��ت که مخاطب از 

برگزار کنندگان جشنواره دارد. 
عهدی نانوشته که نام مسجد، دلیل وجود آن است. وفای به عهدی 
که مخاط��ب می تواند با اعتم��اد کامل به کتاب ه��ای منتخب این 
جش��نواره پول بدهد و بخرد. و همین طور نویس��نده ای که کتابش 
برگزیده ش��ده اس��ت، با خیال راحت می داند وام دار هیچ دوست یا 
دبیر جشنواره ای نیست که به خاطر چیزی جز کتابش او را برگزیده 
باش��ند. چنان که سالیان سال نیز پیشنماز فقید مسجد جواداالئمه 
)علیه الس��الم(، عالم ب��زرگ و روحانی جلیل القدر، حجت االس��الم 
مطلبی )رحمة اهلل علیه(، و نماز گزاران پاک مس��جد با خیال راحت 
اجازه داده و شاد بوده اند در جغرافیای مسجد و زیر سقف مبارکش 

این تالش ها به انجام برسد.     
...و اما بعد: کتاب های بررس��ی ش��ده در داوری ه��ای بخش »رمان 

نگاه مسجدی 
یعنی 

حساسیت 
جدی بر 

چیزی که 
انتخاب 

می کند؛ یعنی 
توجه به 

مخاطبی که 
باید کتاب را 
بخواند. این ها 

را مخاطب 
دانسته است

آزاد« دورة س��یزدهم جش��نواره، چند 
ش��اخصه داش��تند ک��ه مهم ترین آن، 
»داس��تان بودن« آن هاس��ت. هر چند 
برخ��ی از آثار نتوانس��ته اند ب��ه معنی 
واقع��ی رمان ش��وند. نزدیک ش��دن به 
معیارهای داس��تانی از مس��ایلی است 
که در این س��ال ها میان نویس��ندگان 
ایرانی دیده می شود. سال هایی بود که 
نوشته های نویسندگان ما از سطح یک 
انش��ای زیبا فراتر نمی رفت. حداکثر به 
تعلیقی می رسید تا بتواند خواننده را با 

خود همراه کند. 
ام��ا لب��اس داس��تان ب��ر کلم��ات آن 
پوشانده نمی ش��د. حال و در این سال 
و بررسی کتاب های این دوره )1391( 
کتاب هایی را شاهد بودیم که معیارهای 
داستانی را نویسندگانش می شناختند. 
نویس��ندگانی ک��ه س��اختار و طراحی 
را بلدن��د. تف��اوت ش��خصیت و تیپ را 

می دانند. 
این ها قابلیت کمی نیس��ت که بش��ود 
از کنارشان س��اده گذشت. نویسندگان 
ما ش��خصیت هایی از خود س��اخته اند 
ک��ه مخاط��ب از آنان توقع��ی بیش از 
این آثار داش��ته باشد. آثاری که اگرچه 
فرم ه��ای قابل قبولی دارن��د، اما محتوا 
و درونمایه ش��ان چندان پرمایه نیست. 
لباسی است زیبا، شکیل، گران مایه، پر 
ابهت، فاخر و... بر اندامی که درونش از 
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فکر و اندیشه های پیچیده و شگفت انگیز 
خالی مانده است. مانند ساختمانی که 
س��ردرش پرش��کوه، اما درون��ش پر از 
دیوارهای��ی گاهگلی، ب��ی آن که دارای 
تاالرهای بزرگ، گ��چ بری های دلربا و 
پرده های حریرگون باشد. فقط یکی دو 
داالن نم��ور دارد که بیننده را به دیوار 

انتهایی ساختمان می رساند!
تفکر و اندیشه در رمان ما کمتر رسوخ 
کرده اس��ت. تجلی رمان امروز ایرانی، 
بیش��تر در بازی های زبانی و فرم هایی 
اس��ت که وام گرفته شده از نمونه های 
خارج��ی. حت��ی در این ش��اخص هم 
نویس��نده ما مبتکر نیس��ت و فرم های 
نف��وذ ک��رده در رمان��ش، برآم��ده از 
محتوایی نیس��ت که در رم��ان دمیده 
اس��ت. همان طور ک��ه خود داس��تان، 
برکش��ندة چالش ه��ا، آرمان ه��ا، آمال 
سرخورده یا سر برآوره از تعالی یا ورطه 
سقوط مردم و جامعه ای  نیست که در 
آن زندگ��ی می کنند. راهی را داس��تان 
امروز م��ی رود که کمتر ب��ه خیابان ها 
و بزرگراه ه��ای عمومی متصل اس��ت. 
داس��تان ما )رمان امروز( س��ایه دارد، 
اما نه بر س��ر مردم؛ سایه ای فقط برای 
یا گعده های  جلس��ات داس��تان خوانی 
محفل��ی و حداکث��ر خود نویس��نده و 
داستان نویس��ان؛ آن هم فقط بخشی از 

داستان نویسان، نه همگی.

هیئت داوران در بخش رمان آزاد سعی کرده است ضمن احترام به 
همة س��لیقه های ادبی، مناسب ترین ها را برای بررسی های نهایی به 

میز پایانی دعوت کند. 
مناسب ترین را به همان تعریفی بدانید که »مسجد و مؤلفه هایش« ، 
»ادبیات و داستان« و البته »جامعه و مردم« را نمی شود از آن جدا 
کرد. این ها معیارهای ما بود. داس��تان خواندنی برای ما باید چنین 
چیزهایی را می داش��ت. نه از فرم غافل بودیم و نه از س��ادگی یک 
داس��تان، به سادگی گذشتیم. اما محتوا را بی تعارف سخت گرفتیم. 
س��خت تر از آن که بشود هر داس��تانی را به هفت داستان پایانی راه 
داد. از نظر داوران ما در گروه رمان بزرگس��ال، همه هفت اثری که 
به مرحله پایانی راه یافتند در زمره برندگان ما هس��تند. آن چه راه 
دو اثر را از منظر داوران ما از س��ایر آثار جدا کرد، نقطه های اتصال 

بیشتری بود که داشتند به بزرگراه جامعه. 
ضمن طلب حلیت از همة نویسندگانی که آثارشان را خواندیم و اگر 
رگه هایی داشتند که در تشخیص ما نیامدند. این ها همه به بضاعت 
ما بر می گش��ت. چنان که هم��ه داوری ها از همی��ن قاعده پیروی 

می کند.  والسالم.

تجلی رمان 
امروز ایرانی، 

بیشتر در 
بازی های 
زبانی و 

فرم هایی 
است که وام 
گرفته شده 
از نمونه های 

خارجی
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به طور کلی، دو رویکرد غالب در ارتباط با ادبیات کودکان و نوجوانان 
وجود دارد. یک نگاه فرهنگِی آرمان گرا و یک نگاه سود جویانة بازاری. 
دغدغ��ة آن هایی ک��ه نگاه فرهنگی به موضوع دارند، این اس��ت که 
این گروه س��نی در آینده ای نه چندان دور،گردانندگان اصلی جامعه 
خواهن��د بود. از این رو برای تربیت صحیِح آن ها باید تغذیة فرهنگی 
مناس��بی برایشان مهیا نمود تا از رش��د و تکامل عقالنی و عاطفی 

درستی بهره مند شوند و ...
و ام��ا آنان که موضوع را از روزنة س��ود  و زیان می بینند، معموالً ته 
ذهنشان این است که در این روزگار، مطالعه و کتابخوانی در قاعدة 
ه��رِم نیاز ها واقع ش��ده و از رأس آنکه معیش��ت و مس��کن و غیره 
اس��ت، فاصلة زیادی دارد. بنابر این والدین حتی اگر خودش��ان اهل 
کتاب و مطالعه نباش��ند یا از دلش��ان نیاید پول یک کیلو گوش��ت 
را ص��رف خریدن مث��اًل یک رمان کنن��د، در م��ورد فرزندان خود 
دس��ت و دل بازترند و راحت تر پول خرج می کنند. این موضوع حتی 

سرسره ای به سوی 
از خود بیگانگی

حبیب یوسف زاده

نگاهی به وضعیت رمان نوجوان
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در پوش��اک خانواده ها هم تسری دارد 
و برای مش��اهدة آن کافی است ساعتی 
بعد از تحویل س��ال در گوش��ة یکی از 
خیابان ه��ای ش��هر بایس��تید و لباس 

فرزندان و والدین را مقایسه کنید.
البت��ه در این میان، عده ای میانه رو هم 
هس��تند که راه وس��ط را بر گزیده اند و 
به زعم خود، ای��ن دو رویکرد را تلفیق 

کرده اند.
واقعیت این اس��ت که در زمینة ادبیات 
کودکان و نوجوان��ان وضعیت مطلوبی 
نداری��م. گر چه از یک منظ��ر، پیروزی 
انقالب اسالمی نقطة عطفی در ادبیاِت 
این گروه س��نی بود؛ چون پیش از آن، 
غی��ر از می��راث کهن خود، آث��ار ادبی 
چش��مگیری برای کودکان و نوجوانان 
تولی��د نمی ش��د. یعنی ن��ه زمینه اش 
وجود داش��ت و نه نویسنده و تصویر گر 
ب��ه فراوانی حاال ب��ود. آن تعداد اندکی 
ه��م ک��ه ب��ود، اغل��ب درون مایه های 
سیاسی داش��تند و پدید آورندگان فکر 
می کردن��د اگ��ر پیام سیاس��ی خود را 
در قالب ادبیات ک��ودک بریزند، بدون 
جلب توجه مأموران س��اواک، به گوش 
مخاطبان می رس��د و کلوخ��ی از دیوار 
ضخیم اس��تبداد کنده می ش��ود که در 
نوع خود غنیمت بود. اما خیلی وقت ها ، 
کار بر عکس می ش��د و به قول دوس��ت 
زاهدی مطلق، س��اواک  ابراهیم  عزیزم، 

واقعیت این 
است که در 

زمینة ادبیات 
کودکان و 
نوجوانان 
وضعیت 
مطلوبی 
نداریم

متوجه می ش��د، بدون اینکه مخاطبان منظوِر پنهان فالن داس��تان 
یا شعر را در یابند!

ام��ا با نگاهی گذرا به روند ادبیات ک��ودکان و نوجوانان در می یابیم 
که آن شتاب و غنای اولیه در ادبیات کودکان و نوجوانان رفته رفته 
افول کرده اس��ت. در جای��ی دیده بودم که یک نویس��نده، جهش 
شگفت انگیز در عرصة تولید رایانه را با صنعت خود رو مقایسه کرده 
بود و گفته بود: »اگر صنعت خودرو سازی هم پا به پای صنعت رایانه 
پیش می رفت، امروز باید ش��اهد خود روهای��ی می بودیم که با یک 
لیتر بنزین، دور کرة زمین می گش��ت!« یعنی اگر می ش��د با همان 
حس و ح��ال دهة اول و دوِم پ��س از پیروزی انق��الب پیش برویم، 

وضعیت می توانست بسیار متفاوت باشد.
ادبیات داس��تانی کودکان و نوجوان ام��روز چه از لحاظ کّمی و چه 
از لحاظ ِکیفی، جواب گوی نیاز واقعی کودکان و نوجوانان نیس��ت. 
قلِت عناوین منتش��ر ش��ده، محدودیت و کلیش��ه ای بودن سوژه ها 
و نا متناس��ب بودن ش��مارگان کتاب ه��ا با تعداد با لق��وة مخاطبان، 
آسیب هایی هستند که خود معلول علت های پنهان و آشکار دیگری 

است.
چند سال اس��ت که سیل ترجمه های آثار داس��تانی »ترسناک« و 
»جادوی��ی« از نوعی هری پاترِی آن، بازار نش��ر ادبیات داس��تانی را 
قبضه کرده اند. جای تأسِف بیش��تر اینجاست که نویسندگان بومی 
ما نیز اغلب تحت تأثیر میل نوجوانان به »گریز از واقعیت به خیال« 
اقتب��اس از آثار خارج��ی را در پی��ش گرفته ان��د. گاه از زبان آنان 
می ش��نویم که: فالن نویس��ندة خارجی تِِم اثرش را از داستان های 
»هزار و یک  شب« برداشت کرده است، پس چرا خودمان دست روی 
دست بگذاریم تا آن ها از میادین ادبی ما برداشت کنند؛ یعنی خیال 
می کنند سوژه های ادبیات داستانی هم مثل میدان نفتی»عسلویه« 

است و تا دیر نشده باید مورد بهره برداری قرار گیرند! 
بی تردی��د، عالقه به ش��گفتی ها و پدیده های عجیب و اس��تثنایی، 
اقتضای روح کنجکاو و جس��ت و جو گرکودکان و نوجوانان است. اما 
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این موضوع »تخیل«، نباید سر سره ای باشد به سوی از خود  بیگانگی 
و س��وق دادن مخاطبان به خیال پردازی های پوچ و فرصت سوز. جا 
دارد آثار قلیلی که در آن ها سوژه های آمیخته با تخیل، بومی سازی 
شده و در این راستا، از سطحی قابل قبول، هویت ساز و رشد دهنده 
برخوردارند، توس��ط گروهی از کارشناسان خبره  شناسایی شوند و 
حد اقل فهرست آن ها در اختیار خانواده ها قرار گیرد تا روح و قریحة 
فرزندان خود را در اختیار هر کتاب خوش خط و خالی قرار ندهند.

این کج س��لیقگی در تولید آثار داس��تانی، زمینه های مختلفی دارد؛ 
یکی از این عوامل که س��هم عم��ده ای در تنزل ذوق مخاطب و در 
س��طح نگه داش��تن او دارد، آن بخش از فیلم ها و سریال های پخش 
ش��ده از رس��انة ملی هس��تند که جنبة هنری آن ها ضعیف است و 
صرفاً کاربرد س��ر گرم کنندگی دارند. س��ریال هایی که الاقل بخش 
قابل توجهی از آن ها در بیمارستان ها یا گورستان ها روایت می شود 
و بس��ته به نیاز های کاذب مش��تریان گاهی در ح��د لودگی ظاهر 
می ش��وند. این سریال ها معموالً آکنده از اشارات پنهان غیراخالقي، 
توهی��ن اعضاي خانواده به یکدیگر، بي حرمت��ي به بزرگترها، زیر پا 
گذاش��تن ارزش هاي روابط زن و شوهر، تمسخر گویش ها و اقوام و 
انواع رفتارهای مش��مئز کننده ای هس��تند که اگر بد آموزی نداشته 

باشند، چیزی هم به درک و فهم مخاطب اضافه نمی کنند.
بنده که فرصت داش��ته ام در جش��نواره های مختلف، آثار داستانی 
نویسندگان جوان را داوری نمایم، به وضوح این تأثیر منفی را لمس 
کرده ام. بس��یاری از آثار داستانِی نویسندگان جوان به گونه ای است 

که انگار از روی دست هم نوشته اند.
همة آنچه گفته شد، ایجاب می کند که ال اقل بچه ها و ادبیات آن ها 
را جدی تر بگیریم و در این حوزه از هیچ گونه س��رمایه گذاری مادی 

و معنوی دریغ نورزیم.
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قصه هاي غار
مرجان کشاورزي آزاد

آن سوي پرچین خیال 
عبدالصالح پاك

پروانه اي روي شانه
بهنام ناصح

قیدار
رضا امیرخاني

پي تي کو پي تي کو
فرهاد حسن زاده

امیرحسین و چراغ جادو
ابراهیم حسن بیگي

سایه هاي بلند
 شهریار عباسي

آثار برگزیده
بخش کودک

آثار برگزیده
بخش نوجوان

آثار برگزیده
بخش رمان بزرگ سال 

با موضوع انقالب و دفاع مقدس

آثار برگزیده
بخش رمان بزرگ سال 

با موضوع آزاد

اثر برگزیده

اثر برگزیده اثر برگزیده

اثر تقدیرياثر برگزیده

اثر تقدیري

اثر تقدیري



193

 بخش کودک
- بچه تمساح کجا رفت؟، نوشتة یگانه مرادی الکه

- خواب های خوشمزه، نوشتة سرور کتبی
- حلزون من گم شده، نوشتة داود امیریان

- قیچی دنبال کار می گشت، نوشتة منیره هاشمی
- فقط دختر بابا، نوشتة طیبه شجاعی

- دلم یک دوست می خواهد، نوشتة مهناز فتاحی
- مجموعه قصه های ریزه میزه، نوشتة فریبرز لرستانی

- قصه های ترمه کوچولو، نوشتة سید سعید هاشمی
- قصه های تصویری از هزار و یک شب، نوشتة حسین فتاحی
- دختر خورشید، سردار رشید، نوشتة محمدرضا یوسفی

- بابای من با سس خوشمزه است، نوشتة سید نوید علی اکبر
- روزی ک��ه گوش های پادش��اه کوتوله دراز ش��د، نوش��تة 

مهدی میرکیائی
- مجموع��ه قصه هایی از ام��ام علی)ع( و یارانش، نوش��تة 

مژگان شیخی

 بخش نوجوان
- وقتی مژی گم شد، نوشتة حمیدرضا شاه آبادی

- دلقک، نوشتة هدی حدادی
- هفت خوان و خرده ای، نوشتة احمد اکبرپور

- آرزوی سوم، نوشتة مصطفی خرامان
- یک جعبه پیتزا برای ذوزنقة کباب شده، جمشید خانیان

 بخش رمان بزرگ سال با موضوع انقالب و دفاع 
مقدس

- افرا، نوشتة حسین علی جعفری
- دخیل عشق، نوشتة مریم بصیری

- آواز ابابیل، نوشتة مجید پورولی کلشتری
- داستان من، نوشتة جمشید طاهری

- کمانی برای آرش، نوشتة محمد محمودی نورآباد

 بخش رمان بزرگ سال با موضوع آزاد
- یکی بود، سه تا نبود، نوشتة مهدی کفاش

- دکتر داتیس، نوشتة حامد اسماعیلیون
- غزال رمیده از غزل، نوشتة کامران داوری نیکو

- سیب ترش، نوشتة فرشته نوبخت
- ماجرای خونزاد، نوش��تة س��یدامین حس��ینیون و س��ید 

مصطفی حسینیون

آثار 
خواندنی



 

برگزیدگان 
جشنوارة دوازدهم 

چه گفتند؟
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سوسن طاقدیس، به نمایندگی 
از گروه نویسندگان

مجموعة »یک اسم و چند قصه«
کتاب سال بخش کودک

سالم و سپاس گزارم از همة کسانی که 
لطف دارند به ادبی��ات کودک؛ ادبیات 
کودکی که خیلی وقت ها خیلی مظلوم 
واقع ش��ده اس��ت. ای��ن کاری که من 
افتخ��ارش را داش��تم تا ب��ه نمایندگی 
جایزه اش را بگیرم، به کوشش گروهی 
از نویسندگان اس��ت. این توفیق برای 
من حاصل شد تا من جایزه اش را بیایم 

بگیرم.
امیدوارم که با  این جور جش��نواره ها و 
با این جاهایی که این قدر دید درستی 
از جای��زه دادن دارند؛ ن��ه مثل بعضی 
جاها که االن دیگر جایزه دادن و جایزه 
گرفت��ن، ماهی��ت اصلی خ��ودش را از 
دست داده اس��ت. با این جور جاهایی 
که برایش ش��کل و ای��ن قدر بی غرض 
به کارها نگاه می کنند و از آن ها تقدیر 
ادبیات کودک ما  می کنند. ان ش��اء اهلل 
جایگاه خودش را پیدا کند. من از همة 

کسانی که این لطف را داشته اند و این 
زحمت ها را کش��یدند، به خصوص آقای 
فردی که از بچگی دست من را گرفتند. 
ایشان فقط توی مسجد جواداالئمه)ع( 
ب��ا بچه های نویس��نده نبودن��د. هر جا 
ک��ه هر حرکت��ی می ش��د، حرکتی که 
ح��س می کردن��د ک��ه ممکن اس��ت 
بتواند کار کوچکی انجام بدهد، ایش��ان 
دستش��ان می گرفتند. من از این بابت 
سپاس گزارم. همیشه سپاس گزار بودم. 
من بچه ه��ای جواداالئمه)ع( را از بقیه 
کسانی که دارند برای کودک و نوجوان 
کار می کنند، ج��دا نمی بینم. یک روح 
واحدی در وجود تمام آدم هایی اس��ت 
که کار برای کودک و خردسال نوجوان 

را ترجیح داده اند.

داود امیریان، نویسندة »گردان 
قاطرچی ها«، کتاب سال بخش 

نوجوان با موضوع آزاد 

عرض س��الم دارم خدمتتان! برای من 
توفیق بس��یار زیادی اس��ت ک��ه براي 
سومین بار جایزة شهید حبیب غنی پور 

را می گیرم. امس��ال تابستان هم جایزه 
نویس��نده ش��هید علیرض��ا ش��اهی را 
گرفت��م، برای همین کت��اب و االن هم 
جایزة نویس��نده شهید حبیب غنی پور. 
امیدوارم روح این دو نویسنده شهید از 
من راضی باش��ند و دعا کنند ان شاءاهلل 

کارهای بهتری انجام بدهم. 

محمد محمودی نورآبادی، 
نویسندة »رنج«، کتاب تقدیری 
رمان و داستان بلند با موضوع 
دفاع مقدس و انقالب اسالمی

قصة لیلی و مجنون همه از یاد برفت
تا گشودند به نام شهدا دفتر عشق

بس��یار خوش��حالم که امروز در فضایی 
که مزین اس��ت ب��ه نام نام��ی حبیب 
غنی پ��ور حض��ور پیدا ک��ردم. بنده در 
جش��نواره های مختلفی افتخار دریافت 
جایزه را داش��تم، اما همش��یه آرزومند 
بودم که لوح تقدیری از حبیب غنی پور 
در منزلم در آرش��یو کتابخانه ام داشته 
باش��م. اول بگویم رنج نام قله ای است 
در اس��تان فارس و مرتفع ترین قله های 
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استان. داستان رنج از دامنة رنج شروع 
می شود و ش��خصیت ها و نقش آفرینان 
این داس��تان از دامن��ة رنج وارد جزیره 
مجنون می شوند. خواننده در یک روند، 
گام ب��ه گام و خاکری��ز به خاکریز همه 
با ح��ال و هوای ایل و قوم بنده آش��نا 
می ش��ود و هم��ة آالم و رنج های قبیله 
جن��گ در جزیره مجنون.  بیش از این 
مصدع نمی شوم از همة عزیزان و خاصه 
بانیان و دس��ت اندرکاران جش��نواره از 
صمیم قلب تشکر می کنم. امید به خدا 
دارم دس��ت ما از دامن حبیب غنی پور 

کوتاه نشود! 

سیدناصر حسینی پور، نویسندة 
»پایی که جا ماند«، کتاب سال 

بخش خاطره با موضوع دفاع 
مقدس و انقالب اسالمی

س��الٌم علیکم! عرض سالم و ادب دارم 
خدمت همة شما بزرگواران!

شاید این جایزه که آقازاده های من در 
دس��ت دارند، بهتری��ن جایزه زندگی ام 
باش��د. به ای��ن جهت که نام مس��جد 
جواداالئمه)ع( و شهید حبیب غنی پور 
را م��ن در خانه ام از این ب��ه بعد دارم. 
م��ن ادع��ا می کن��م و روی ادعایم هم 
پافشاری دارم که یک مشت خاک توی 
ش��لمچه و طالییه و فکه و همة مناطق 
جنگ��ی جنوب، ق��درت تولید انس��ان 
انقالب��ی جهادی آن، از وزارت ارش��اد، 
حوزه هنری، سازمان تبلیغات و تمامی 
نهادهای فرهنگی این مملکت بیش��تر 
اس��ت. این جمله را به��ش فکر کنید! 
اگر تمام نهادهای فرهنگی این مملکت 
جمع بش��وند، نمی توانند و این قدرت 
را ندارند که به اندازة یک مش��ت خاک 

مناطق جنگی جنوب، انس��ان انقالبی 
و والی��ی تولید کنند. خ��اک هم توی 
کشور زیاد داریم. کویر هم زیاد داریم. 
اما این قدرت تولید انسان انقالبی یک 
مشت خاک توی مناطق جنگی جنوب 
است که یک دختری می آید یک کیک 
می گی��رد. م��ی رود ش��لمچه می گوید 
آمدم جشن یک س��الگی تولد خودم را 
بگیرم. به��ش می گویند: چند س��الت 
هس��ت؟ می گوید: بیس��ت وچهار سال 
دارم. می گویند: چرا نمی گی جشن 24 

سالگی خودم را بگیرم؟
می گوید: آخه من یک سال پیش اینجا 
خ��ودم را پی��دا کردم. من ام��روز دارم 

جشن یک سالگی خودم را می گیرم!
چرا یک مشت خاک این همة قدرت و 
عظمت دارد؟ مناطق جنگي یک منبع 
ان��رژی قدرتمن��د برای دنیای اس��الم 
و ب��رای انقالب اس��ت؛ به خاط��ر اینکه 
آدم هایی ک��ه آنجا زندگ��ی می کردند 
یکی از برکاتشان این بود که این خاک 
این قدرتش است. خودشان چه قدرتی 
دارند. قدرت خودش گنج جنگ است. 
و یک گالیه! صدا و س��یمای جمهوری 
اس��المی ایران نتوانسته در تراز مسجد 
جواداالئمه)ع( و جشنوارة شهید حبیب 
غنی پ��ور دین��ش را ادا کن��د و این در 
حالی است که اگر یک جشنواره خاص 
حکومتی ب��ود، قطعاً آن ج��وری اداي 
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دین می کرد. و به آقایان عرض می کنم 
که مواظب باشند فردای قیامت جلوی 
ش��هید حبیب غنی پور و دیگر ش��هدا 

رسیدند، شرمنده نشوند. 
جمل��ة دوم به جبه��ة فرهنگی انقالب 
اسالمی. این جش��نواره، امروز که تمام 
می ش��ود، بای��د دس��تاورد دیگری هم 

داشته باشد. 
دستاورد پرداختن شما به کتابی که در 
تراز تفکر انقالبی و مس��جدی و هیئتی 
مس��جد جواداالئمه)ع( است. ماها باید 

به این کتاب ها بپردازیم. 
و این کتاب ه��ا را برای درونی کردنش 
و ب��رای کتابخ��وان ک��ردن م��ردم در 
ت��راز جامعه و در س��طح جامعه بهش 
بپردازیم. روی بعضی واژه ها کار کنیم. 
این می تواند دس��تاورد این جش��نواره 
باش��د. هر مس��جد ی��ک کتابخانه، هر 
امام زاده یک کتابخانه، هر ش��هید یک 
کتابخانه. این ها ش��عار نیس��ت. این ها 

کارهای شدنی است. 
من بخش کتابخانه را امتحان کردم. از 
بین 135 ش��هید، 112 خانواده شهید 
گفتند ما حاضری��م با این طراحی یک 
کتابخانه به خوبی طراحی بشود. عکس 
ش��هید، عکس ام��ام، عک��س رهبری، 
یک جمله از آق��ا، پنجاه تا کتاب بیاید 
درون��ش، رم��ان، خاط��رات ش��فاهی، 
بخش ه��ای مختلف و بع��د بنیاد حفظ 

آثار هزینه کند. حوزه هنری هزینه کند. 
خانواده شهید هم خودش می گوید من 
حاضرم هزین��ه بکنم. کتابخانه عمومی 

هزینه بکند. 
خداحافظتان باشد!

»خواب خون«، محمد عزیزي، 
نویسندة کتاب تقدیري بخش 

زندگی نامه داستانی با موضوع 
دفاع مقدس و انقالب اسالمی

هم��ه آن چه م��ن بلد بودم، دوس��تان 
گفتن��د. به ویژه آن چه ک��ه حاج آقای 
لحظه ای  همین طور  گفت.  حسینی پور 
آن حکای��ت  ب��ود.  آم��ده  ذهن��م  در 
شگفت انگیزی که نظامی، شاعر بزرگ 
قرن شش��م شاعر قدر، قلدر، تصویرساز 
هس��ت و از قضا فکر می کنم همشهری 
دوستان این جایزه، آقای فردی و بقیه 
آذری زبان هاس��ت. ایش��ان می گوی��د 
در مخزن االس��رار، از جایی پادش��اهی 
هم��راه خدم خودش عبور می کرد، بعد 
به گورستانی رسید که دید تاریخ تولد 

آدم های آنجا ک��ه خوابیدند خیلی کم 
هست. مثاًل فالنی ده ساله، فالنی چهار 
ساله، فالنی دو ساله سه ساله، وزیرش 
را فرس��تاد چه مرضی اینج��ا بوده که 
بچه ها ف��وت کرده اند. وزیر رفت و آمد 
گف��ت که اینجا م��رض دانایی بوده در 
حقیقت پادش��اه گفت: به چه صورت؟ 
گفت: اینجا رسم دارند عمر آدم ها را به 
عمری حساب می کند که به تحصیل و 
به کار علم آموزی گذرانده باش��ند. من 
خودم در آس��تانة پنجاه وهفت - هشت 
س��الگی هس��تم. ولی به ای��ن صورت 
حس��اب می کردم، عمر خودم را و عمر 
ادبی ام را، حس��اب می ک��ردم حداکثر 
از زمان��ی اس��ت که خ��دا توفیق داد و 

می گویند:
حلقه ای برگردنم افکنده دوست

می کشد هر جا که خاطر خواه اوست
از آن زمانی که در بنیاد شهید به نظرم 
آمد که انگار پر ش��دم از این حس که 
چیزی دربارة شهید فهمیده بنویسم و 
این کتاب زندگی ش��هید محمدحسین 
فهمیده است. بعد کتاب شهید اندرزگو 
500 صفحه نوش��ته ش��د. و چند تای 
دیگر و ش��گفت انگیز ب��ود برای من که 
معموالً عادت داش��تم به اینکه خدا را 
ش��کر، هر کاری بکنم دیده نمی ش��ود. 
و عجی��ب بود و خوش��حال کننده بود 
که در جش��نوارة ش��هید غنی پور این 
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کار دیده می ش��ود. در جشنواره ای که 
همان ویژگی هایی را داش��ت که آقای 
فردی عزیز و بزرگوار گفتند. چش��مم 
افتاد به حاج آقای رحمان دوست، سال 
76 تکلیف کرد بر من که دربارة شهید 
همت بنویسم. عهدی بستم با ایشان و 
مدارکی از ای��ن ور آن ور تهیه کردیم. و 

شروع کردیم به نوشتن. 
سال 83 من حدود 300 صفحه از این 
کتاب را نوش��تم. نمی دانم چطور ش��د 
اجازه پیدا نکردم بقیه اش را بنویس��م. 
ش��ب ها خواب می دی��دم. روزها دنبال 
زندگی روزمره بودم یک جوری ش��ده 
بود که هر وقت می آمدم بنویس��م. اگر 
ب��اور نمی کنی��د یک خط می نوش��تم 

دوباره جرأت نمی کردم. 
احس��اس می کردم مثل ی��ک کودکی 
هس��تم ک��ه می خواهد ب��رود یک قله 
خیلی بلن��دی را فتح بکن��د و زمانش 
ان��گار نرس��یده تا یک س��ال پیش که 
دوباره این باران ش��روع کرد در وجود 

من باریدن.
الحمدهلل االن یکسره غرق در همین 
نوش��تن هس��تم. و امیدوارم در سال 
آینده که س��ی امین سالگرد شهادت 
ش��هید همت هس��ت، این کتاب که 
تای��پ  700 صفح��ه اش   ،600 االن 
ش��ده بقیه اش هم نوش��ته بش��ود و 

چاپ بش��ود.

قاسمعلی فراست، نویسندة 
»عاشق فقط زبان عاشق را 

می فهمد«، مجموعة داستان 
برگزیده با موضوع آزاد

من اولی��ن و آخرین ح��س خوبی که 
برای نوشتن داش��تم را عرض می کنم. 
اولین��ش بیس��ت روز بع��د از نوش��تن 
نخل های بی سر بود. یک نامه برای من 
آمده ب��ود از جبهه. ناش��ر به من زنگ 
زد یک نامه برای ش��ما آمده نمی دانیم 
توش چیه. ولی روش نوش��ته اند فوری 

فوری فوری.
کنجکاو شدیم و بازش کردیم. یک نامه 
ناقابل و عکس دو تا رزمنده برای شما. 
من خواندم حس ک��ردم که بهترین و 
مقدس تری��ن و تأثیرگذارترین هدیه را 
گرفت��م و این دو تا رزمنده وقتی کتاب 
درآم��ده بود، رفته ب��ود توی جبهه. دو 

ت��ا رزمنده کت��اب را خوان��ده بودند و 
نوشته بودند این جوری آن جوری این 
عک��س یادگاری را برای ش��ما گرفتیم 
فرس��تادیم. آخرینش هم امروزه به این 
دلیل عرض می کنم که توی کشور من 
و شما جایی که جایزه می دهند خیلی 
زیاد اس��ت. اولین بار  وقتی کتاب سال 
بنیادش نهاده ش��د. من کی��ف کردم. 
گفتم: خدایا! یک جایی پیدا ش��د اهل 
قلم به��ش تکیه بدهند و از آنجا اعتبار 
بگیرند. بعد از یک مدت متأس��فانه به 
دالیلی که ش��ما بهتر از من می دانید، 
آن وجاه��ت و س��المت انتخ��اب  و از 
محور بودن قلم و اندیشه یک مقداری 
فاصل��ه گرفت و با چیزهای دیگر قاطی 
ش��د. وقتی جایزة جالل بنی��ان نهاده 
ش��د، گفتم: خدایا ش��کر این جشنواره 
آل احمد ش��کل گرف��ت و... بعد از یک 
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مدت��ی آنجا هم به خ��ورده، به دالیلی 
که ش��ما بهتر از من می دانید. به نظرم 
می رس��د در حال حاضر، بهترین جایی 
که به اصطالح، قلم فقط مطرح است و 
مسائل دیگر فعاًل کنار است و امیدوارم 
همیش��ه کنار بماند، جایزة دوست هم 
صدای عزیز بنده و شما، شهید حبیب 
غنی پور اس��ت. امیدوارم که بانیاِن آن 
همیش��ه موفق باش��ند و روح حبیب و 
حس��ن جعفربیگلو � که ام��روز انتظار 
داشتم بیش��تر اسمش می آمد، چرا که 
این ه��ا دو ت��ا یار غار، دو ت��ا همصدا و 
دو ت��ا هم بازی بودند. ای کاش بیش��تر 
از حس��ن جعفربیگلو عزیز اس��م برده 

می شد! از همة شما سپاس گزارم.

صادق کرمیار، نویسندة 
»دشت های سوزان«، کتاب سال 

بخش رمان با موضوع آزاد

از حس��ن نیت داوران محترم جشنوارة 
ش��هید حبیب غنی پور تشکر می کنم. 
ای��ن فیلمی ک��ه امروز من دی��دم مرا 
برد به خاطرات مس��جد جواداالئمه)ع( 

شهید قرچه داغی، سفر کهنوج و... انگار 
همین دیروز بود. خیلی زود گذش��ت. 
همه موهایشان سفید شده، چقدر زود 

گذشت! متشکرم!  





 

جشنوارة دوازدهم 
ازنگاه دوربین
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روز خوب مراسم پایاني کتاب سال حبیب

مهمانان اصلی، پدران شهید

مراسم با سرود جمهوری اسالمی ایران آغاز شد

امیرحسین فردي و صحبت آغازین جشنوارة دوازدهم

لحظه هاي خوب جشنوارة حبیب

محمد ناصری و گزارش دبیر جشنواره
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اهدای جایزه به سیدناصر حسیني پوراهدای جایزه به سوسن طاقدیس

پیشکسوتان مسجد جواداالئمه)ع(اهدای جایزه به داود امیریان

اهدای جایزه به محمد عزیزيلذت دریافت جایزه از پدران شهید، لذت بی پایانی است
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اهدای جایزه به محمد محمودي نورآبادي

مهمانان مراسم

اهدای جایزه به قاسمعلي فراست

اهدای جایزه به صادق کرمیار

آرامش در چهرة امیرحسین فردي موج مي زند

پدران شهید، ستارگان جشنواره هستند
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زنده یاد فردی ازخانوادة شهیدا  قدردانی کرد

عکس یادگاري و پایان حکایت جشنوارة دوازدهم

زنده یاد فردی، لبریز از عشق و اخالص و فروتنی



w w w . h a b i b g h a n i p o o r . i r

ویژة سیزدهمین دورة جشنوارة کــــتاب سال شــــهید حبیب غنی پور


