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سخن اول

راز ماندگاری یک مسجد
1

8

ناصر نادری

هر داس��تانی بر چهار عامل مهم ،یعنی صحنه ،ش��خصیت ،پیرنگ
و درونمای��ه تکیه دارد .داس��تان بچههای مس��جد جواداالئمه(ع) و
امیرحسین فردی و جشنوارة شهیدحبیب غنیپور نیز اینگونه است.
هر داس��تانی در مکانی و زمانی رخ میدهد .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 بهویژه پس از سالهای پیروزی
انق�لاب بازمیگردد .در صحنة مس��جد جواداالئمه(ع) ،همة عناصر
محیطی به نحو هنرمندانه و هوشمندانهای 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.

2

ش��خصیت ،یکی از عناصری است که موجب ماندگاری هر داستان
میش��ود .در داس��تان ش��ورای نویس��ندگان ،ش��خصیت زندهیاد
امیرحسین فردی ،ش��هید حبیب غنیپور ،شهید حسن جعفربیگلو
و ،...به لحاظ جنبههای عاطفی و روانی و اندیش��های و ش��ناختی و
الگوی رفتاری ،شخصیتهای ممتاز و ویژهای بودند؛ آشنا به دردها
و آرزوها و شادیها و غمهای مردم ،از متن فرهنگ کوچه و خیابان
و دلبس��ته ب��ه ارزشها و باوره��ای دینی و ملی ،ب��ا همة لطایف و
ظرایف انس��انی و دوستداش��تنی آن .آنان به همین دلیل توانستند
قلبها و اندیش��هها را تسخیر کنند و حلقههای عاطفه و احساس و
اندیشه را موج در موج در پیرامون محیط خود پدید آورند.
بهراس��تی تحلیل روانش��ناختی ش��خصیتها و جزئی��ات زندگی
ب غنیپ��ور ،بیانگر تجل��ی نابترین،
امیرحس��ین ف��ردی و حبی�� 
خالصانهتری��ن ،عمیقتری��ن و جاودانهترین فضیلتهای انس��انی و
اخالقی است.

3

پیرنگ داس��تان مس��جد جواداالئم��ه(ع) نیز همراه ب��ا وضعیت و
موقعیت ،گرهافکنی ،کش��مکش ،نقطة اوج و دست آخر ،گرهگشایی
ش��کل گرفته است .مسجدی کوچک و س��اده در اوایل دهة پنجاه
بهتدریج س��اخته میش��ود .روحانی مهربان و باسوادی به نام «حاج
آقا مطلبی» با مردمانی متدین و پاک ،بنیان اولیه مس��جد را شکل
میدهن��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 میآورد .امیرحس��ین فردی جوان ،پا به مس��جد میگذارد و
رفتهرفته جوانان دیگر هنرمند میآیند و هستة اولیه هنری و ادبی
در قالبهای داستانگویی ،تئاتر ،سرود و ...شکل میگیرد.
انقالب پیروز میش��ود ،جلسة قصهنویس��ی دایر میگردد .حلقهای
از نوجوانان عالقهمند ،چون حبیبغنیپور و حس��ن جعفربیگلو و...

آنان به
همین دلیل
توانستند
قلبها و
اندیشهها را
تسخیر کنند
و حلقههای
عاطفه و
احساس و
اندیشه را
موج در موج
در پیرامون
محیط خود
پدید آورند

میآیند و رفتهرفته ،حلقة بیست نفرهای
ش��کل میگیرد که نزدیک ب��ه پانزده
سال ،هر دوشنبه ش��ب ،در اتاقکی در
باالی پشت بام مسجد گردهم میآیند.
قرآن خوانده میشود ،چای میخورند و
میگویند و میخندند .قصه میخوانند
و قصه مینویس��ند .کت��اب «بچههای
مسجد» متولد میش��ود .نهال کوچک
جلس��ههای قص��ه ،ب��زرگ و بزرگتر
میشود .در اوج سالهای جنگ ،حبیب
غنیپور به شهادت میرسد .در سر قبر
حبی��ب ،جرقة جش��نواره کتاب س��ال
حبیب در ذهن امیرحسین فردی روشن
میشود .جشنواره ،نماد ادبیات انقالب
و ادبیات مردمی و مس��جدی میگردد.
جشنواره با پایمردی امیرحسین فردی
و ش��اگردانش س��الها ادام��ه مییابد.
اردیبهش��ت  ،92به ناگاه امیرحس��ین
ف��ردی به دیار باقی س��فر میکند تا با
دی��دن مادر نازنی��ن و حبیب غنیپور،
هم��ة خس��تگیها و دلتنگیهای��ش
را از ی��اد بب��رد .با نظر اعضای ش��ورا،
محم��د ناص��ری به عن��وان پرچمدار و
مسئول ش��ورای نویس��ندگان مسجد
جواداالئمه(ع) و دبیر دائمی جش��نوارة
شهید حبیب غنیپور برگزیده میشود.
و این داستان ،همچنان ادامه دارد...

9

4

10

درونمای��ه را فک��ر حاک��م ب��ر ه��ر اثر
ادبی دانس��تهاند .در طول این سالها،
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 واقعیتهای ش��یرین و
تلخ مردم روی آورد و لذتها و دردها و
آرزوها و آرمانهای جامعه را به تصویر
بکشد.
نویس��ندگان ،باوره��ا ،عواطف و عالیق
دینی و ملی و انساندوس��تانه و متعالی
را موضوع داستانهای خود قرار دهند و
در عین حال به جنبههای 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��کلگرایی ب��دون درک عناصر

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

معنای��ی ،و معناگرایی ب��دون رعایت اصول فنی ،نش��انة بیتعهدی
است.
ادبیات متعادل ،در عین برخورداری از شگردهای خالق و جنبههای
حرفهای و فنی داستاننویس��ی ،به دریافتهای نو و عمیق معنایی
و فط��ری توجه دارد و به الیههای درونی و ناش��ناختة زندگی نقب
میزن��د و در عین داش��تن عنصر س��رگرمی و جذابی��ت (تعلیق)،
تحولخ��واه و آرمانگراس��ت .ادبیات خوب ،هرگ��ز آثاری بیروح و
ساختگی و معیوب خلق نمیکند.
شورای نویسندگان مس��جد جواداالئمه(ع) ،میکوشد تا با برگزاری
جشنوارة کتاب سال حبیب غنیپور ،به جریان آفرینش آثار داستانی
کمک کند تا در مسیر ارزشها و باورهای دینی و ملی ،سیطرة زمان
را بشکنند ،به واالیی و شکوهمندیی دستیابند و صحنة فراختری
از خصوصیته��ای خلق��ی و روحی انس��انها را در برابر چش��مها
بگش��ایند ،که این همان ،راز ماندگاری این داستانهاس��ت؛ چونان
داستان جاودانة مسجد جواداالئمه(ع).

اينشرح
بينهايت

ویژهنامةزندهیادامیرحسینفردی

سخن دوست

داستان همچنان
ادامه دارد

آخرین سخنرانی امیرحسین فردی
در جشنوارة شهید حبیب غنیپور -اسفند 1391
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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 غنیپور را برگزار کنیم .من معتقدم
داس��تان همچنان ادامه دارد ،فقط شکل آن عوض شده است؛ یعنی اگر
حبیب و حبیبها رفتند ،ماجرا تمام نشده است .ما خودمان شخصیتهای
این داستان هستیم ،بدون اینکه بدانیم ،بدون اینکه متوجه بشویم در متن
داستانیم .ماجرا همچنان ادامه دارد.
با ذکر این نکته که آنها وظیفة خودش��ان را انجام دادند ،انشاءاهلل
خداوند توفیق به ما بدهد که ما هم بتوانیم وظیفهمان را انجام بدهیم.
من دیگر نمیپردازم به تاریخچة جشنواره و قدمت و سابقهاش .اینها
هم در رسانهها مطرح شده و هم کتابی که خدمت شما داده خواهد شد،
گفتهاند .وظیفة خودم میدانم از همه تشکر بکنم بهخاطر حضورشان در
این مجلس نورانی و مجلس ش��هید که خود ما با اینکه  36 - 35س��ال
است که با این ماجرا آغشته هستیم ،با این ماجرا زندگی میکنیم ،ولی
هر بار برای ما تازگی دارد ،انگار برای اولینبار اس��ت که ما این ش��هید را
میشناسیم .با او آشنا میشویم و برایش قلبمان میتپد .چشمهایمان پر

از اشک میشود .گمان میکنم این اشکها تا آخر عمر همراه ما باشد.
از خانوادههای عزیز ش��هدای مسجد جواداالئمه(علیهالسالم) خیلی
تش��کر میکنم؛ بزرگوارانی که هر س��ال زحمت میکشند و این مسیر
طوالنی را تش��ریف میآورند اینجا و ب��ه مجلس ما نورانیتی میدهند .و
تش��کر میکنم از دوستان و همس��نگران حبیب .از جناب آقای نادری،
مجری این جشنواره و این مجلس كه یکی از نویسندگان خوب کشورمان
در حوزة ادبیات کودکان و نوجوانان و از نزدیکان ش��هید حبیب غنیپور
هستند ،و بقیه که پشت صحنه هستند و شما نمیبینید و نمیشناسید.
خداوند لطف کرده اس��ت که همان گروه ،همان دوستان ،همان حلقهای
که در مس��جد جواداالئمه(ع) ش��کل گرفت ،همچنان پابرجا هس��تند.
همچنان در میدان هس��تند و صحنه را ترک نکردهان��د و آن راه را ادامه
میدهند .این یک هدیة کمنظیری 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 کردهاند .یکس��ال همراه همکاران
خودش��ان دقیقاً از اردیبهشت  91تا به حال .از مشکالت عبور میکنند
و مس��ائل را پیش میبرند ،زحمت میکشند .داوران عزیز ،رسانهها واقعاً
امسال خیلی زحمت کشیدند و خیلی لطف کردند و بقیه دوستانی که من
نمیتوانم 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 غنیپور قطعاً یک
نویسندة بالقوه بود؛ یعنی هنوز استعدادهای ایشان شکفته نشده بود .ما
هیچ داعیهای نداریم که حبیب یک نویسندة کاملی بود .نه! اما جوانی بود
که خیلی عالقهمند به ادبیات بود و خوب مطالعه میکرد ،خوب میدید
و خوب تالش میکرد .این جشن به نام اوست ،به نام یک شهید است.
من فکر نمیکنم 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
روزبهروز با کمک همه ،البته وضعیت بهتری پیدا میکند.
من به برندگان جش��نواره دوازدهم تبریک عرض میکنم .درس��ت

اگر حبیب
و حبیبها
رفتند ،ماجرا
تمام نشده
است .ما
خودمان
شخصیتهای
این داستان
هستیم ،بدون
اینکه بدانیم

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 بیپیرایگی
انش��اءاهلل و با همان اخ�لاص .و جوایزی
هم که ای��ن جش��نواره میخواهد بدهد،
چیز چش��مگیری نیس��ت .به ه��ر حال،
خیلی ارزش مادی ندارد ،ولی قطعاً ارزش
معنویاش خیلی باالس��ت .خوب ،نیاز به
گفتن ندارد .من سعی میکنم هر سال این
را تک��رار بکنم .باز در طول س��ال میبینم
بعضی از رس��انهها یکجوری مینویسند
که انگار این جشنواره وابسته به یک جایی
است و زیر مجموعة یک جایی است .واقعاً
اینطور نیس��ت .اگر بود اعالم میکردیم؛
ال جشنواره وابسته به حوزة هنری است.
مث ً
ال گفته بشود این
اما واقعاً این نیست .یا مث ً
جشنواره وابسته به ارشاد است؛ ولی واقعاً
اینجور نیست .من ضمن احترام به همه،
اعالم میکنم :این جش��نواره ،جش��نوارة
مستقلی اس��ت؛ جشنوارة مسجدی است؛
جشنوارة حبیب است و با آنکه خیلیها به
ما کمک میکنند و لطف میکنند ،ولی در
کارمان ،در انتخابهایمان مستقل هستیم.
و اگر هم خطایی میکنیم ،باز برمیگردد
به همین استقالل خودمان .کسی دخالت
ندارد در این ماجرا.
باز هم من گاهی در رسانهها میشنوم
و میبینم جشنواره شهید غنیپور با توجه
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به این س��ابقهای که دارد ،با توجه به این
اهمیت��ی که دارد در جامع��ة ادبی ،خوب
است که به همة سالیق ادبی پاسخ بدهد
ب را با هم��ه نوع دیدگاه
و همهگون��ه کتا 
انتخاب بکند و جایزه بدهد .ولی این برای
ما مقدور نیس��ت و ما نمیتوانیم به همه
نوع دیدگاه و تمام تلقیها در این جشنواره،
جایی ایج��اد بکنیم؛ زیرا این جش��نواره،
جشنوارة شهید است .ما به آن مضامینی
احترام میگذاریم که ش��هید ما ،جانش را
فدای آنها کرده اس��ت .ما خ��ارج از این
نمیتوانیم به چیزی اهمیت بدهیم .البته
ضمن احترام به همة سلیقهها که هر چه
میخواهند مینویسند ،ولی ما قرار نیست
ه��ر چیزی را انتخاب بکنیم .ما آن چیزی
را انتخ��اب میکنی��م ک��ه در جهانبینی
ش��هید ما وجود داش��ته اس��ت .البته باز
من اینج��ا عرض بکنم :ای��ن جهانبینی،
ی��ک جهانبینی خیلی تن��گ ،کوچک و
محقری نیس��ت .به نظر من ،جهانبینی
بس��یار بزرگ ،وسیع انسانی است و خیلی
از مضامی��ن در دل آنجا میگیرد .بنابراین
چه بخواهی��م و چه نخواهیم ما به ادبیات
پایداری و مقاومت در این جشنواره معتقد
هستیم و آن را دنبال میکنیم.
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
دامنههای س��بالن قرار دارد .روس��تایی با

چه بخواهیم
و چه
نخواهیم ما
به ادبیات
پایداری
و مقاومت
در این
جشنواره
معتقد
هستیم و
آن را دنبال
میکنیم

زمس��تانهای بسیار طوالنی و سخت ،بهطوریکه وقتی آسمان روستای
ما ابری میش��د در زمس��تانها ،ما فکر میکردیم هیچوقت خورشید را
نمیبینیم .اینقدر سنگین و سهمگین میشد زمستانها و جالب اینکه
شبها هیچکس نمیتوانست از خانه بیرون برود .شبها در واقع حکومت
دس��ت گرگها و دزدها بود .هم گرگها بهطور دستهجمعی میآمدند و
هم دزدها .هیچکس نمیتوانست سرش را از حیاط بیاورد بیرون از ترس
این صحنهها .یا کوالک میزد و برف تا نزدیکیهای پشتبام میرسید و
گرگها روی پشتبام میدویدند و زوزه میکشیدند .ما از ترس در خانه

میلرزیدیم .همینطور دزدها .کسی نمیتوانست مقاومت بکند در برابر
اینها .میآمدند دیوار طویل ه را سوراخ میکردند .دیوار خانهای را سوراخ
میکردند .اس��لحه هم داش��تند .گاوها را ردیف میکردند و با خودشان
میبردند و هر کس میخواست مقاومت بکند ،راحت میکشتند .اگر کسی
هم میرفت پاس��گاه شکایت میکرد ،پاس��گاه اظهار بیاطالعی میکرد.
الشما باید ثابت بکنید .در حالیکه خود پاسگاه
میگفت ما نمیدانیم .مث ً
میدانستند دزدها چه کسانی هستند .میخواهم بگویم آن لحظههایی که
گرگها باالی پشتبام بودند و دزدها دیوار را سوراخ میکردند ،همة اهالی
خانه چه کوچک و چه بزرگ یک حالت خاصی داش��تند .ترس و نگرانی
در اینها بود .و همه خودش��ان را مجهز کرده بودند جلوی این تجاوز را
بگیرند .مقابله بکنند و مقاومت بکنند .من میخواهم 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 جهانخواران 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 نمیخواهم استفاده بکنم  -باید در این شرایط از گل و بلبل
بگوید .متنی را بنویس��د که دل مردم را بلرزاند .زانوهای آنها را سس��ت
بکند و انگیزه مقاومت را در آنها ضعیف بکند .نویس��ندة اصیل چگونه
باید بنویس��د؟ نویسندة اصیل چه چیزهایی مینویسد؟ از چه چیزهایی
میگوید؟ آیا نباید از مقاومت حرف بزند؟ نباید از شهید غنیپورها حرف
بزن��د؟ آیا نباید به ملت خودش ،دلداری بده��د؟ خوب ،ما کاری نداریم.
ال ربطی ب��ه ما ندارد .منتهی ما در
اگر کس��انی این کار را نمیکنند ،اص ً
این جش��نواره دنبال این واقعیات هستیم .دنبال ادبیاتی که نویسندهاش
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
ی ما از ادبیات مقاومت یک چنین ادبیاتی است.
ناامید نکند .تلق 
خوب ،من بارها اش��اره کردهام .جش��نوارة شهید غنیپور ،جشنوارة
بستهای نیست .شاید کسی هم راجع به ادبیات مقاومت این جوری نگاه

نمیکند .هستند نویسندگانی که ادبیات
سالمی مینویس��ند ،اخالقی مینویسند،
خ��وب مینویس��ند .این نوع آث��ار هم در
جشنواره غنیپور جا دارد.
خ��وب من اطال��ة کالم نکن��م .یکبار
دیگر به برندگان جایزه جش��نواره شهید
غنیپور تبریک عرض میگویم .صمیمانه
تبریک عرض میگویم .به هر حال ،اینها
جای��زهای را بردهاند که متبرک به نام یک
ش��هید اس��ت و در مردمی بودن خودش
این را به اذهان رسانهها عرض میکنم .ما
نباید خودمان از خودمان تعریف کنیم .این
یکی از مردمیترین جشنوارههای ادبی این
مملکت است ،الحمدهلل سال به سال هم بر
رونق آن افزوده میشود و امیدوارم که در
سالهای آینده که ما نمیدانیم چه اتفاقی
خواهد افتاد ،کما اینکه وقتی قبل از انقالب
ما در مسجد جواداالئمه(ع) کار میکردیم،
ال نمیدانستیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
اص ً
ال نمیدانس��تیم انقالبی خواهد
ما اص ً
ش��د .نمیدانس��تیم انقالبی پیروز خواهد
ش��د .حکومتی خواهد بود .ما هیچ چیزی
نمیدانس��تیم ،ما فقط کار میکردیم و به
تکلیف خودمان عمل میکردیم .حاال هم
همین است .انشاءاهلل خداوند توفیق عمل
ب��ه تکلیف را به ما عنای��ت بکند .و برکت
خ��ودش را ش��امل این جش��نواره و همه
حرکتهای سالم در این مملکت ،مرحمت
بکند .خیلی متشکرم.
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قطرههاي باران

جشنوارة کتاب سال شهید حبیب غنیپور
در نگاه امیرحسین فردی

چراغی که به نام
نویسندة شهید
روشن شده است

محمدمهدویشجاعی
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اشاره
س�هم من از کت�اب حبی�ب ،انتخاب�ی از مجموعه س�خنان،
مصاحبهها و گفتوگوهای اس�تاد امیرحسین فردی در کتاب
حبیب دورههای گذش�ته جش�نواره اس�ت .یکبهیک آنها
را ورق میزن�م .خاط�رات آن روزه�ای خوب خ�دا و در کنار
وی بودن زنده میشوند .سخن از حبیب ،مسجد ،روحانی عارف
و وارس�تة آن ،مرحوم حجتاالسالم و المسلمین مطلبی(ره)،
جش�نواره حبی�ب و داوری و ویژگیه�ای منحصربهفرد آن،
جوایز ادبی و جشنوارههای انتخاب کتاب برتر ادبیات داستانی
اس�ت .وی صداق�ت را متضمن سلامت جش�نواره حبیب و

کارآمدی را پش�توانه حرف�های و نظری آن قلم�داد میکند.
استقالل جشنواره حبیب در جایجای سخنانش موج میزند
و آگاهان�ه ب�ر آن تأکید م�یورزد .بهزعم وی مس�ئولیت این
جش�نواره از سایر جشنوارهها س�نگینتر و شناخت حیثیت
ادبی�ات ،دغدغة اصلی آن اس�ت .ع�دم انتخاب کت�اب برتر
ادبیات داستانی بزرگسال از سوی وزارت ارشاد را ظلمی ناروا
به جامعة ادبی میداند .در این برهوت و خشکس�الی که ناگاه
یک سال که کتابی از سوی آن وزارتخانه بهعنوان کتاب سال
معرفی میش�ود ،صمیمانه به فال نیک میگیرد و به استقبال
این روش پس�ندیده میرود .اعتقاد به باورهای دینی مردم را
ش�رط نوشتن از سوی نویس�نده برای آنان ذکر میکند .بارها
لذت حضور در مس�جد را یادآور میش�ود و انگشت تأکید بر
لزوم برگزاری جشنوارههای انتخاب کتاب سال میگذارد و این
را حق نویسندگان جامعه تلقی میکند .با طبع بلند و نگاه نافذ
وجود مس�اجدی همانند مس�جد جواداالئمه(ع) را در سراسر
ایران دور از دسترس نمیبیند .منشأ و اصل موفقیت جشنواره
حبی�ب از ن�گاه عمیق و باور بیبدیلش ،وص�ل بودن به خدا و
شهداست .این فهم نیز از برکت وجود مسجد و توجه خداوند
به خانة خود است که از آن بهعنوان «معجزة الهی» یاد میکند.

منتخب سخنان زندهیاد امیرحسین فردی

بیپناهی ،بیکس��ی ...واقعاً از اینجا ش��روع شد .ما به مسجد پناه
بردیم ،برای اینکه احساس میکردیم جز مسجد نمیتوانیم جایگاهی
داش��ته باش��یم و به یک معنا ما را به جایی راه نمیدهند .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 جاییکه دارم
مسجد است.
حبی��ب ،س��رمایة بزرگ مل��ی و دلیل مباهات و س��ربلندی همة

حبیب،
سرمایة بزرگ
ملی و دلیل
مباهات و
سربلندی
همة
نویسندگان
و اهل قلم
است

نویسندگان و اهل قلم است.
باور کنیم که شهید حبیب غنیپور،
بهعنوان یک نویس��نده و هنرمند الگوی
مناس��بی برای همة نوجوانان و جوانانی
اس��ت که در سر ،س��ودای هنرمندی و
ن��امآوری دارند .از کنار این نام بیتفاوت
نگذریم.
ش��ورای نویس��ندگان مس��جد
جواداالئمه(ع) ،محصول دو آزمون بزرگ
ملت ایران یعنی انقالب و جنگ است.
جشنواره شهید حبیب غنیپور 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 ارزشها ،هی��چ وقت جواب
نداده است .بهعنوان یک روشنفکر عرض
میکنم :ما همة فعالیتهای خودمان را
باید با اس��تفاده از آموزهها و احساسات
دینی انجام بدهیم.
ما خواس��تیم یک آینه بش��ویم ،یک
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آینه صادق که بتواند بخش��ی از جریان
ادب��ی ما را منعکس کند .واقعیت کار ما
این است.
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مسئولیت ما در این جشنواره نسبت
به دیگر جش��نوارههای ادبی سنگینتر
است .تالش میکنیم به حیثیت ادبیات
لطم��های وارد نش��ود و ادبیت آن حفظ
شود .باید حیثیت ادبیات را بشناسیم و
شعار ندهیم و گرنه عقب میمانیم.
ال مس��تقل است و
جایزه غنیپور کام ً
هیچ نهاد و سازمانی نمیتواند در داوری
این جشنواره اعمال نظر کند.
ما تش��کیالتی ب��ه آن معن��ا نداریم.
ادارهای نداری��م .دیوانس��االری نداریم.
لا چیزی نداریم .م��ا همین حرکت
اص� ً
مردم��ی هس��تیم .ب��ه ق��ول امروزیها
 .NGOاولین 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 میکردم که
ما باید نس��لی از نویسندگان مسلمان را
تربیت کنیم .نظام و حاکمیت و مدنیت
اس�لامی بدون ادبی��ات نمیتواند وجود
داشته باشد.
من اعتق��اد دارم یک��ی از مهمترین
مؤلفههای پیش��رفت مس��جد حضرت
جواداالئم��ه(ع) ،مرحوم حاج آقا مطلبی
بود .رفتار ایش��ان به چیزی مثل معجزه

جایزه
غنیپور
کام ً
ال
مستقل
است و
هیچ نهاد
و سازمانی
نمیتواند در
داوری این
جشنواره
اعمال نظر
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شبیه بود .ایشان واقعاً در خدمت فرهنگ بود و خیلی متواضعانه از ما
حمایت میکرد .حتی یک بار ایشان مانع کار ما نشد و روترش نکرد،
این خیلی مهم است .هر بار که ما ایشان را میدیدیم برای همه تازگی
داشت.
مرح��وم حجتاالس�لام 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
میدانس��ت و با روی باز از آن استقبال میکرد .وی با رویی گشاده و

برخوردهای دلنشین مراجعین به خانه خدا را شیفته آن مکان میکرد.
لذت حضور در مسجد ،نگاه به چهره شهدایی که از درون قابها به
آنها چشم دوختهاند ،همه و همه لحظههای معنوی را برای مدعوین
فرهیخته و اهل ادب و هنر و دوس��تدار اصالت و ریش��ههای فرهنگی
ملت خود ،به وجود میآورد.
قطعاً امش��ب یک ش��ب به یاد ماندنی است برای ما .در خانه خدا،
صحبت از ادب و ادبیات ،صحبت از شهید میکنیم؛ مضامینی که به
زندگی ما شکل میدهد ،معنا میدهد ،جهت میدهد و همة افتخار ما

در همین واژهها خالصه میشود.
م��ا میتوانیم ب��ا ادبیاتمان با جهان
صحبت کنیم و با نسلهای آینده ارتباط
برقرار نماییم.
سرنوش��ت ادبی��ات در خلوت و کنج
نویسنده رقم میخورد نه در جشنوارهها
و اگر نویس��نده خلوص داش��ته باش��د
مطمئناً با اقب��ال عمومی روبهرو خواهد
شد.
اگر جشنوارهای وجود نداشته باشد با
جوی ساکت و سرد روبهرو خواهیم بود
و همین جشنوارهها نویسنده را ترغیب
میکند.
یک نویس��نده وقتی کتاب مینویسد
انتظ��ار دارد؛ انتظاری به حقکه 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��دهای را دیدهاید که به تنهایی بدود
و روی س��کو بایس��تد و م��دال بگیرد؟
باید همه باشند .من همه را به رسمیت
میشناسم.
عدم انتخاب یک اثر در جشنوارههای
ادبی را توهین به نویس��نده میدانم .ما
باید در میان آث��ار ،بهترینها را انتخاب
کنی��م .ع��دم برگزیدن نویس��ندة برتر،
اعتماد را از بین میبرد.
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واقعیت این است که امروزه ،در جهانی
که قدرتمندان آن را از آرمان و امید تهی
کردهاند ،ادبیات نیز بیشتر شبیه به یک
زنجموره و حدیث نفسهای کسلکننده
و قالبهایی که نظیر عملیات شعبدهبازان
و تردست منتهی شده است.
من حرکت در فض��ای دینی ،دینداری
و اله��ی در ای��ن جامع��ه را وظیفه یک
روش��نفکر میدانم .یک روشنفکر واقعی
ک��ه جامعة خودش را میشناس��د و بلد
اس��ت برای رضایت م��ردم خودش کار
کند ،نه برای رضایت دیگران.
من از وس��عت بازتاب این جش��نواره
میترس��م و احس��اس میکن��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 کردهایم.
ب��ا یک ن��وع ش��وق کار میکردیم و
همیش��ه این دغدغه را داش��تیم که چه
خواهد ش��د .س��الهایی که برای تهیه
چند جلد کتاب ،ناگزی��ر بودیم زحمت
ال فکر نمیکردیم روزی برسد
بکشیم .اص ً
که این مس��جد ،این فضا ،شاهد چنین
مراسمی بش��ود .من اینها را به معجزه
تعبیر میکنم .من همیش��ه پیش خود
تکرار میکنم معجزهای اتفاق افتاد.
امی��دوارم این حرکت کوچکی که ما

تأثیری
که مسجد
(ع)
جواداالئمه
بر ادبیات
گذاشت
فراتر از
تصور بنده
بود ،که این
تأثیرگذاری
همچنان
ادامه دارد

ش��روع کردیم و پیشبینی هم نمیکردیم روزی به این نقطه برسد،
با کمک و مس��اعدت همه عالقهمندان به ادبیات س��الم ،انشاءاهلل به
جاهای بهتر برس��د که ما امروز نمیدانیم آنجا کجاست .البته کمک
واقعی از آن خداست و ما فقط تکلیف خودمان را انجام میدهیم.
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 غنیپور بهوجود آمد .منش��أ آن
مسجد است .منشأش وصل به خدا و شهداست.
وقتی سراغ یک داور میرویم ،بیش از آنکه یک نویسنده باشد ،باید
کارشناس ادبی حاذقی باشد .سالمت و صحت جشنواره شهید حبیب
غنیپور از خروجی داوران بهدست میآید و باید مواظب بود شائبههای
سیاس��ی و اقتصادی دامنگیر جش��نواره نش��ود .در اصل ،حراست از
س�لامت جش��نواره برایم بسیار مهم است .کس��انی که وارد این فضا
میشوند ،میدانند چگونه کار کنند و ما در این زمینه مشکلی نداریم.
من خیلی دوس��ت داشتم هر مسجدی را بهعنوان 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 ظرفیتهای مؤثر این جش��نواره میتوان��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 غنیپور میتواند مورد توجه و
اقبال نویسندگان متعهد و مسلمان در آن کشورها قرار بگیرد.
آنچه در مسجد جواداالئمه(ع) اتفاق افتاد ،ادامه خواهد یافت .حاال
چه ما باشیم چه نباشیم .قطعاً اینها از برکات و توجه خداوند به خانه
خود یعنی همان مسجد است.
انجمنها و تشکلهای ادبی و هنری ،برای رسیدن به اهداف خود،
به ماندن و ماندگاری میاندیش��ند .هدفها و آرمانها تا زمانی دست
یافتنی هس��تند که تشکیالت و سازمانی در میان باشد .در فقدان آن

نهادها و انجمنها ،دستیابی به اهداف و آرمانها امکانپذیر نخواهد
بود .تمام جشنوارههای هنری و ادبی بر همین اساس تأسیس شدهاند
و ب��ه فعالیت خود ادامه میدهند ،اما برخی از آنها بهدالیل گوناگون
چراغ عمرشان خاموش میش��ود .آنهایی که میمانند و به راه خود
ادامه میدهند ،واجد مؤلفههای حرفهای و تشکیالت هوشمند هستند.
تأس��یس جش��نواره ادبی ،در ش��رایط و فضای جامعهای همچون
جمهوری اسالمی ایران ،باید منطبق با ارزشهای 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 آرمانهای مردم
به حاش��یه رانده میش��ود؛ آنقدر که دیگر رمقی برای بقا نمییابد و
افول میکند.
بنابراین اولین ش��رط ،پاسداش��ت ارزشها و هنجارهای جامعه و
همنوایی با آرمانهای مردم اس��ت ،البته نه ریاکارانه و به دروغ ،بلکه
چ کاری بر مبنای دروغ و دغل ،س��رانجام
صادقانه و از عمق جان .هی 
مطلوبی نخواهد داشت .صداقت ،شرط اول تعامل است.
پس از صداقت ،نوبت به کارامدی میرسد .در فقدان رفتار حرفهای،

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.
داوریه��ا و کارشناس��یها باید دقیق و
عمیق و بر مبن��ای اصول از پیش اعالم
ش��ده باش��د ،نه متضاد و حتی مغایر با
آنها.
صداقت ،متضمن سالمت و کارامدی،
پشتوانة حرفهای و نظری جشنواره است.
جشنواره ش��هید حبیب غنیپور ،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.
بیتردید اعتماد و اقب��ال جامعه به این
جش��نواره ،بهخاطر 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 ارزشهای
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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فانوس

گزیدهای از دستنوشتههای چاپ نشدة
زندهیاد امیرحسین فردی

شبهاییکه مثل روز
روشناند!

مریم فردی
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اشاره
از ميان تمام بازيه�اي روزگار ،هرگز به ميراث بردن مجموعة
خاط�رات زندگي ي�ك مرد را تص�ور نميكردم؛ م�ردي كه در
نوجوان�ي ،دل پرش�ور و سرس�بز دارد و در جواني قصد قربت
ميكند و خيز برميدارد تا پرواز كند تا ب ِر دوست.
مردي كه هم نويسنده است ،هم معلم است ،هم كاپيتان است،
هم پدر اس�ت و هم خان! است.اما در انبوه اين كاغذها كه جاي
عبور دس�تان اوست ،تنها در مواجهه با «خود» او هستيم .اين
كاغذه�اي زرد و كاه�ي ،آيينه روح پاك و وج�دان فريادگر او
هس�تند؛ مثل يك موس�يقي ناب ،با تمام اوجها و فرودهايش.
آنجا كه كاغذ روبرويش را خط خطي ميكند و بر سر خود فرياد
ميكش�د ،و آنجا كه با تمام سليقه و حوصلهاي كه همگي از او
سراغ داريم ،خوشنويسي ميكند .خيلي ساده ،خيلي روشن،
مثل همه زندگياش.

بخش�ي ديگر از اين دستنوش�تهها براي ويژهنامة سيزدهمين
جش�نوارة ش�هيد بزرگوار ،حبيب غنيپور انتخاب شده است.
هر آنچه مرتبط
شايسته ديدم كه از ميان انبوه دستنوشتهها 
با جلس�ات داستاننويسي مس�جد جواداالئمه(ع) ،جشنواره
ش�هيد حبيب غنيپ�ور و فرايند خلق رمانهاي اس�ماعيل و
گرگ س�الي بودند ،انتخاب كنم .اين انتخابها ،گاه در حد يك
جمله و گاهي مبسوطتر ،به ترتيب زماني درج شدهاند .تفسير و
تبين ويژگيهاي اين مجموعه را به وارثان انديشههاي او واگذار
ميكنم.

و مه��ذب و مطهر ميكن��د .باري آنقدر
تحت تأثير نوش��تهاش ق��رار گرفتم كه
مجبور شدم چند بار با گوشه دستمالم،
اشكهايم را پاك كنم.

67/09/21
 ...بايد بروم به مسجد .جلسه قصه ده ،نه سال از عمرش ميگذرد .ولي
حس ميكنم ديگر كش��ش ندارم .دوستتر ميدارم كه در خلوت اتاقم
مطالعه كنم .ولي بچهها هم از من انتظار دارند.
67/10/28
با مكافاتي (و كمي خس��تگي ،آخر دو ش��ب است كه خوب نميتوانم
بخوابم) به جلسه قصه رسيدم .كاتب خيلي از كارهاي ترجمه شده ياشار
كمال را خوانده است .ماشااهلل حسابي پيش ميرود .خيلي خوشحالم.
67/11/18
ديشب جلسه دوشنبه شب مسجد بود .محمد ناصري قصه خواند .مدتها
بود كه ننوش��ته بود .ماهها و شايد هم سالي ميشد كه چيزي نخوانده
بود .خيلي نگرانش بودم .بيش��ك از اصوليترين و س��ليمالنفسترين
دوس��تانم است .از سالهاي پيش ميشناسمش .از زمانيكه پسر بچه
كوچكي بود و به كتابخانه مسجد ميآمد ،تا به امروز كه دانشجو و معلم
اس��ت .به عقيدهام نويسندة خوبي خواهد شد ،به شرطي كه شيرين و
شديد به كارش بپردازد و همينطور خودش را باور كند .نگاهي معنوي،
با ظرائف ش��اعرانه و عواطف عاش��قانه دارد كه حاصل كارش را پاكيزه

دوستتر
ميدارم كه در
خلوت اتاقم
مطالعه كنم.
ولي بچهها هم
از من انتظار
دارند

68/02/18
امروز نشسته بودم ،و [اتوبوس] دو طبقه
مالكاش��تر ،پر و پيمان ،ل ِ��ك و ل ِك ،به
طرف پايانه شهيد فياضبخش ميناليد و
ميآمد كه سوژه يك رمان بلند در ذهنم
جرقه زد :چند سال قبل از انقالب جواني
عاشق ،بوي آن را استشمام ميكند .خود
را در معب��ر آن ق��رار ميدهد .با دختري
كه بس��يار دوستش ميدارد و ميخواهد
ازدواج كند ،رابطهاش را براساس انقالب
و مصال��ح آن تنظيم ميكند .همينطور
با ش��غلش ،ب��ا دوس��تانش ،فعاليتها،
تش��كيالت ،كارهاي فرهنگ��ي ،هنري،
ورزشي ،خانوادگي .دختر نميتواند بيايد.
ميماند .انقالب پيروز ميشود ،و پسر از او
جدا ميشود .ولي دلش پيش او ميماند.
68/04/25
در صددم به اميد خدا ،دس��ت به نوشتن
رماني بزنم .حوادث اين رمان در برگيرنده
اوجگي��ري مب��ارزات مردم اي��ران براي
س��رنگوني نظام شاهنش��اهي و برپایي
حكومت اس�لامي خواهد بود .به همين
بهانه چند روز اس��ت كه در حال تورق و
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مرور دفترهاي يادداش��ت سالهاي آخر
عمر نظام شاهنش��اهي هستم .حاالت و
احواالتي كه در آن فضا و در آن س��نين
داش��تهام ،برايم عجيب است .نسبت به
ام��روزم تفاوت زي��ادي داش��تهام .آنچه
برايم شگفتانگيز بود ،تغييرات دروني و
باروري احساسات و انديشههاي مذهبيام
ال الزم نبود چنين
است .در حالي كه اص ً
دگرگونی و استحالهاي در من رخ بدهد.
همهچي��ز براي يك زندگ��ي منطبق به
خواس��ته دوران جواني و سليقه و پسند
روز برايم فراهم بود.
اسالم و انقالب مثل يك معجزه مرا از آن
خود ميكنند .از بستر زندگي كارمندي
و ...جدايم ميكنن��د .رفتهرفته دگرگون
ميشوم .تغيير پيدا ميكنم و همراه مردم
حركت ميكنم .جاي ترديد نيس��ت كه
لطف الهي ش��امل حالم شده است .كما
اينكه هنوز هم در سايهس��ار اين لطف و
كرم بيانتها قرار دارم.
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68/04/26
جلس��ه قصه داش��تيم .باالي پش��ت بام
مسجد ،زير نور چراغ گاز سوز .چندمين
سال و چندمين تابستان است كه اينطور
هستيم.
ابتدا بحث بر سر نو و كهنه بود .البته مراد
از نو همان رئاليس��م جادويي اس��ت كه
مثل اپيدمي شايع شده است .بحثي گرم

جاي ترديد
نيست كه
لطف الهي
شامل حالم
شده است.
كما اينكه
هنوز هم در
سايهسار اين
لطف و كرم
بيانتها قرار
دارم

و نسبتا طوالني بود .اگر چه نتيجه گيري مستقيم و جمعبندي صريحي
نداشت ،ولي مسئله تا اندازهاي كالبد شكافي شد...
68/07/09
امروز داس��تاني كه هنوز اس��مي برايش در نظر نگرفتهام ش��روع شد.
شروعش از يك جلسه خانگي است كه در آن درباره تشكيالت يك تيم
محلي صحبت شده و تصميم گرفته ميشود .ساعت شروع چند دقيقه
از س��اعت  6بعد از ظهر گذشته بود .حال خوش و هيجان محسوسي
داش��تم .احس��اس ميكنم به اميد خدا اين كار ،روزن��هاي در ادبيات
كشورمان باش��د و نيز بازگو كننده گوشهاي از تاريخ تحوالت ملت در
قبل از انقالب.
75/12/20
قرار اس��ت آخرين جلسه دوشنبه مس��جد را ،امشب تشكيل بدهيم.
خيابانها شلوغ است .نميدانم تا ساعت هشت آنجا ميرسم يا نه؟ در
حالي كه االن ساعت هفت است.
75/12/21
نوشتم كه جلسه ديشب آخرين جلسه امسال بود .به اميد خدا رفت تا
 18فروردين  76كه اولين جلسه اول آن طرف سال تشكيل بشود .قرار
ش��د دو كار انجام بشود .يكي اينكه هر سال كتابهاي سال ،در زمينه
نوجوانان و بزرگساالن ،اولي با مضمون آزاد و دومي با نگرش و مضمون
دف��اع مقدس ،به نام حبيب غنيپ��ور ،انتخاب كنيم و در نزديكترين
پنجشنبه دهم اسفند هر سال ،در شبستان مسجد جواداالئمه مراسمي
داش��ته باش��يم و جايزههاي برندگان را اهدا كنيم .ديگر اينكه به نام
مسجد جواداالئمه(ع) انتشارات بگيريم و كارهاي خودمان را آنجا چاپ
كنيم تا مسجد از نظر مالي تقويت شود.

77/11/17
س��اعت  4جلس��ه برگزاري انتخاب كتاب س��ال حبيب غنيپور بود.
اين دومين س��ال است .چند روز ديگر آخرين نتايج كتابها مشخص
ميش��ود .سيزدهم اسفند مراسم است .پارس��ال بازتاب خوبي داشت.
مخصوصاً در مطبوعات .انشاءاهلل امسال هم داشته باشد.

گسترش بيش��تري پيدا كند .نهايت اين
حركت پيوند معنويات و ادبيات است و
حضور شهيد در فضاي هنري كشور ،كه
امر بزرگي است.

77/12/08
صد و پنجاه هزار تومان خود بچهها براي برپايي مراس��م دومين سال
كتاب داس��تان حبيب غنيپور جمع كردند .حوزه هنري هم صد هزار
تومان كمك كرد .پارسال ششصد هزار تومان بود.
77/12/09
در تب و تاب مراس��م پنجشنبه هستيم .امروز نامه تقاضاي اتوبوس را
به كيهان نوش��تم .بچهها در تالش هستند .شنيدم كه كاتب  20هزار
تومان به مراسم كمك كرده است .خوشحال شدم .آقاي ناصري ،نادري،
نب��ياهلل بابايي ،زاهدي و بقيه بچهها همه ،ب��دون اجر و مزد مادي در
تالش هستند تا دومين مراسم آبرومندانه برگزار شود .مشكل ما ،مشكل
مادي اس��ت ،و چون به جايي وابسته نيس��تيم ،با پول ماهانه و غيره،
هزينهها تأمين ميشود.
77/12/15
پنجشنبه دومين سال مراسم انتخاب كتاب سال شهيد حبيبغنيپور
بود .به منتخبين ،يكي يك س��كه بهار آزادي داديم .بيش��تر مدعوين
آمده بودند .از دو ش��بكه تلويزيون هم بودن��د ،راديو هم بود ،به اضافه
خبرن��گاران و فيلمبرداران متفرقه .مراس��م پررون��ق و موفقي بود .اگر
برنامهريزي بيش��تري داشته باشيم و كوش��ش كنيم ،بهتر از اين هم
ميشود .امروز روزنامههاي اطالعات ،خرداد و ايران خبرش را زده بودند.
آن ش��ب چهرهها ش��اد و معنوي بودند .فضاي ملكوتي مسجد جانها
را زالل كرده بود .خداوند توفيق بدهد تا س��الهاي آينده اين مراس��م

صد و پنجاه
هزار تومان
خود بچهها
براي برپايي
مراسم دومين
سال كتاب
داستان
حبيب
غنيپور جمع
كردند

78/12/19
پنجش��نبه پیش بر مزار حبیب بودیم .بر
مزار بیتکلف و بیس��ایبانش در بهشت
زهرا .خ��ودش در وصیتنامهاش اینطور
خواسته بود ،تا باد و باران بر مزارش ببارند.
ب��از هم بارید .مثل هر س��ال باران بارید.
ک��م بودیم .چند نفری میش��دیم .باران
خیسمان کرد .انگشتهای 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 میخواس��تم مطلبی ب��رای حاج
آقا مطلبی مرحوم بنویس��م .نوشتم هم.
یک کمی .تمام نش��د که پاکنویس��ش
کنم .میخواه��م تو روزنامه چاپش کنم.
میخواه��م مردم ایران ح��اج مطلبی را
بشناسند .میخوام بدانند که او پیشنماز
مسجدمان بود .نزدیک به چهل سال امام
جماعت بود .هیچوقت هم بازنشسته نشد.
تا آخر عمر نماز خواند و بعد هم رفت به
آنجایی که سالها بود خودش را آماده
کرده بود .این سالها ،هر کس حاجی را
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میدید ،دس��تش میآمد که حاجی بار و
بندیل را بسته میخواهد 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 بهجا 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 پسکوچههای 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 میپیچید .میخواس��تم بنویسم که
حاجی خیلی خوب آن طرف را میدید،
حواسش خوب جمع بود .هی کولهبارش
را پر میک��رد از عطر نماز و حدیث .هی
میگفت در نمازها عجله نکنید .او در نماز
عجله نمیکرد .نمازش را خواند و رفت.
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80/11/15
دوش��نبه نوش��تم ،یاد دوش��نبه افتادم،
دوشنبههای دهه شصت که شبها توی
آن خرپش��ته محقر آن مس��جد فقیرانه
جمع میشدیم و تا نزدیکیهای نیمهشب
داس��تان میخواندیم و از نویس��ندگان
حرف میزدیم .دیگر آن شبها نیستند،
آن دورها ماندند .تو سیاهی خودشان گم
شدند .اما در خاطرات من هنوز هستند،

من متعلق
به آن نسلی
هستم که در
متن حوادث
بزرگ
انقالب بود و
حرفهایی
در سینه
دارد که
متعلق به
تاریخ این
سرزمین و
شاید هم
بشریت
است

زندهاند .شبهایی که مثل روز روشناند.
81/4/11
مش��غول بازخوانی آن رمان انقالبی هستم .چند هفتهای طول خواهد
کش��ید تا خوانش آن را تمام کنم .بعد از آن باید به مقدمات دوباره و
سهبارهنویس��یاش بپردازم که فکر میکنم 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 بهگونهای تاریخ انقالب اس��ت و
من متعلق به آن نسلی هستم که در متن حوادث بزرگ انقالب بود و
حرفهایی 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
معرفیاش کردم .احس��اس میکنم 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 دوشنبههای این روزها ،نه مثل دوشنبههای
دهه هش��تاد یا هفتاد ،بلکه مثل دوش��نبههای دهه ش��صت بود .آن
دوش��نبههایی که هفتهای یک بار در اتاقک کوچک پشت بام مسجد
جمع میشدیم و جلس��ه قصهخوانی و نقد داستان تشکیل میدادیم.
همان بچهها بودند ،بچهها که دیگر نه ،بلکه مردان جوان میانس��الی
بودند که با یاد و خاطره آن ش��بها 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 غنیپور بود.
تقسیم مسئولیتها و شروع کار جدی برای آن جشنواره .دیدن سیمای

عالقهمند هس��تم و فكر ميكنم بهتر از
كارهاي ديگر آن را انجام ميدهم و بيشتر
دوست دارم.

نوجوانان پانزده ش��انزده س��ال پیش جالب ب��ود و جالب تجلی و بروز
احساس آنها بعد از گذشت این همه سال بود که همگی با انگیزه آمده
بودند برای ایفای مس��ئولیت و چه با خاطرات خوشی رفتند تا  45روز
دیگر ،یعنی  20مردادماه.

83/05/28
برنامهام در نوش��تن داس��تان پيش رفته
است .االن اسماعيل در ساحل درياست.
ش��ب اس��ت و هوا مهتاب��ي ،دريا اندكي
طوفان دارد.

82 /12 /18
مشغول رتقو فتق مقدمات جشنوارة سوم انتخاب کتاب سال حبیب
هستیم .بچهها انصافاً سنگ تمام گذاشتهاند.
82 /12 /28
مهمترین حادثه این روزها ،برگزاری س��ومین جشنواره انتخاب کتاب
س��ال حبیب غنیپور بود که پنجش��نبه گذش��ته بهخوبی 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 میکنم این سرعت عمل و همزمانی ،در میان جشنوارههای
منطقهای و کش��وری یک رکورد باش��د .مخصوصاً که تمام این کارها
بهوس��یلة نویسندگان مسجد انجام گرفت و همهاش هم بدون مسائل
مالی .به هر حال با این برگزاری خستگی من در رفت و مطمئن هستم
که خستگی بقیه بچهها هم که از اوایل سال درگیر این کار بودند ،در
رفت .مخصوصاً آقا ناصری ،که برای این جشنواره خیلیخیلی زحمت
کشید و بار اصلی روی دوش او بود.
83/5/8
امروز صفحات داس��تانم از  120گذشت .با مداد نوکی مینویسم .پاک
کن هم دارم .اینطور نوشتن لذتبخش است .تمام صبحهایم را به این
کار اختصاص دادهام ،نمیدانم چهوقت تمام میشود ،ولی اگر با همین
سیاق پیش بروم امسال به احتمال زیاد تکلیف کار مشخص میشود .از
اینکه مینویسم خیالم راحت است .شبها آسوده میخوابم ،احساس
نمیکنم که عمرم بیهوده گذش��ته است ،به همان کاری میپردازم که

مهمترین
حادثه این
روزها،
برگزاری
سومین
جشنواره
انتخاب کتاب
سال حبیب
غنیپور بود
که پنجشنبه
گذشته
بهخوبی
در مسجد
جواداالئمه(ع)
برگزار شد

83/07/06
يك صفحه از داستان را نوشتم .ماجراي
پاييز دربند اس��ت و بن��د را به آب دادن
اس��ماعيل .از خودش ب��دش ميآيد و با
محبوب خيالي خود صحبت ميكند.
83/09/23
داش��تم كتابهاي داستان و زندگينامه
داس��تاني پيرامون دفاع مق��دس را براي
جش��نواره ش��هيد غنيپ��ور ميخواندم.
اي��ن دومي��ن م��وج كتابهاس��ت ك��ه
ميخوانمش��ان .روز ش��نبه م��وج اول را
تحويل دادم و حاال ...هم تعدادشان زياد
اس��ت و هم قطورند و حجيم و هم ديگر
وقتي نمانده ،و هم اينكه دس��ت محمد
ش��جاعي درد نكند كه اي��ن كتابها را
شده باشد از بساطيهاي شاهآباد سابق و
ناصرخسرو يا روبروي دانشگاه تهران پيدا
ميكن��د و در گردون��ه داوري ميگذارد.
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كارش ح��رف ندارد اين محمد ما .گمان
نميكنم در هيچ جشنوارهاي ،با آن همه
آدم و پ��ول و تبليغ به اين دقت و زيبايي
كتاب جمعآوري شود.
84/01/25
آخري��ن روزه��اي پارس��ال چهارمي��ن
جش��نواره ادبي��ات داس��تاني ش��هيد
غنيپ��ور ،روز  13اس��فند در شبس��تان
مس��جد جواداالئمه (ع) برگزار ش��د كه
بسيار چش��مگير بود .از ويژگيهاي اين
جشنواره ،ش��ركت آقاي مسجدجامعي،
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و سخنراني
ايشان در جلس��ه بود .همينطور بازتاب
نسبتاً گسترده مطبوعاتي آن كه هنوز هم
ادامه دارد.
84/03/11
ش��ايد فصل مربوط به مش عمواوغلي و
حوادث تبريز را در داستان بگنجانم .براي
اين كه بعدها ه��م به اين حادثه احتياج
دارم .براي اينكه اس��ماعيل ب��راي پيدا
كردن مش عمواوغلي به مش��كين شهر
ميرود.
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84/07/14
صبح دوب��اره رفتم س��راغش .روي ميز
پهنش كردم .دي��دم ماجراها يادم رفته،
آدمها را نميشناس��م .ه��ر كاري كردم

صبح
دوباره رفتم
سراغش.
روي ميز
پهنش
كردم .ديدم
ماجراها
يادم رفته،
آدمها را
نميشناسم

دس��ت جعف��ر ابراهيمي بود .ح��دود دو
ساعت كشيد .اين اولين جلسه از چنين
نشستهايي بود .اميدوارم تأثير مثبتي در
جهت معرفي حركت آن سالهاي ما بوده
باش��د كه ايران بينظير است .امروز خبر
تنظيم شدهاش را براي رسانهها فرستاده
بودند.

نتوانس��تم ،نش��د ،راه نداد .از طرفي هم روزه بودم .تمركز نداشتم .زود
از فضاي كار خارج ميش��دم .نميتوانستم به عمق آن بروم .از يك جا
ش��روع كنم و قلم بزنم .ولي حاال كه س��اعت از چهار هم گذشته ،فكر
ميكنم شايد بتوانم بنويسم ،ولي ماندهام ميان رفتن و ماندن.
84/09/08
بد ننوش��تم .اردو تمام ش��ده .حاال رسيدهام به دوران فقر و فشار آن بر
خانواده اسماعيل .پشت بامشان آب ميدهد .روي بام كاهگل ميخواهد.
برد فرششان را گذاشت بانك كارگشايي و پولي برد و بعد گرفت آورد.
مهين خانم سمس��ار محل را آورد و س��ماور ورشو و چند تايي ديگ و
كاسه مسي را ...فروخت .به هر حال بد نبود.
84/09/09
آنجايي هستم كه فقر اسماعيل را كالفه كرده و سر به خيابان گذاشته.
براي رسيدن به تعادل و فراموش كردن تلخي فقر ساعتها راه ميرود و
سر از محلههاي اعياننشين شهر درميآورد .صفر سوار بر ماشين شيك
او را ميبيند و پس از آشنايي دادن سوارش ميكند...
85/04/15
خب��ر مهم اينكه رمانم را تمام ك��ردم ،البته جلد اولش را .فكر ميكنم
نزديك به يك دهه ،بلكه هم بيشتر با آن متن سر و كله زدم .دادم تايپ
بشود .اسمش را گذاشتهام «آغاز يك مرد» .نميدانم دست كدام ناشر
خواهد افتاد .براي همين شوق و ذوقي براي چاپش ندارم.
85/08/09
ديشب كه ننوشتم ،محمد ناصري آمده بود اينجا .كانون بوديم با هم،
ناص��ر نادري هم بود .در يك ميز گرد و يا كنفرانس مطبوعاتي بوديم.
ت سالهاي قبل از انقالب ،پرسشها
درباره بچههاي مسجد و نحوه فعالي 
را ،ب��ه ترتيب جواب ميداديم و هر ك��دام از منظر خود .اداره مجلس

صبح را
ساعتي
به كلنجار
رفتن با دو
پاراگرافي
كردم كه
رمان جديد
از آنجا شروع
ميشود

85/08/29
ب��از ه��م زود رس��يدم .ق��رآن خواندم و
حدي��ث يادداش��ت كردم .نيم س��اعتي
خوابي��دم و صبحانه خوردم .حوالي ظهر
بود كه احس��اس كردم ميتوانم رمان را
ش��روع كنم .ش��وقي در من پديد آمده
براي نوش��تن .حتي سر نماز جماعت به
صحنههايي فكر ميكردم.
85/08/30
خوب رمان را ش��روع ك��ردم .نزديك به
يك صفحه نوشتم .به اميد خدا ادامهاش
ميدهم .ديش��ب خواب آن يكي رمانام
را ميديدم كه بيش��تر از دو ماه است كه
دادمش محسن مؤمني بخواند.
85/09/05
صبح را س��اعتي به كلنج��ار رفتن با دو
پاراگرافي كردم كه رم��ان جديد از آنجا
ش��روع ميشود .دش��ت صافي است كه
پاييز پنجه بر س��ينهاش گذاشته و همه
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علفها و درختچهها زرد شدهاند .صداي
قارقار چند كالغ ش��نيده ميشود .سوت
و كور اس��ت آنجا .بعدها سر و كله گرگي
پيدا ميشود و راه را بر قهرمان دادستان
ميبندد .زمان ،زمان جنگ است.
85/09/06
صبح باز هم موفق به نوشتن شدم .چند
خط و يا چن��د پاراگراف فرقي نميكند،
مهم آن لذتي اس��ت ك��ه هنگام نگارش
حروف با م��داد ،روي كاغذ نيمه كاهي،
احساس ميكردم .نوشتن واژه را از ابتدا
تا انتها ب��ا دقت انجام ميدادم و س��عي
ميكردم زيبا بنويسم.
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جشنواره
برگزار شد؛
پرشكوه و
پرطنين.
وزير ارشاد
آمد .نماز
جماعت
خوانديم.
بعد من كمي
صحبت
كردم

و برگزي��دگان و برندگان خود را به جامع��ه ادبي معرفي ميكند .اين
جش��نواره حاال ديگر تبديل به يك جشنواره ملي و معتبر شده است.
كارشناس��ان و عالقهمندان به ادبيات داستاني توجه خاصي به آن پيدا
كردهاند.
85/12/11
جشنواره برگزار شد؛ پرشكوه و پرطنين .وزير ارشاد آمد .نماز جماعت
خوانديم .بعد من كمي صحبت كردم .آقاي هرندي گفتار مبسوطي ارائه
كرد ،موضوع صحبتش نقش مسجد در جامعه صدر اسالم و حال حاضر
بود .تأثير آن را نميتوانم پيشبيني كنم .خيليها آمده بودند .خس��ته
بودم ديشب ،اما راضي.
86/01/16
 ...حمزهزاده در جمع راضيام كرد تا رمان را هرچه زودتر به او بدهم تا
براي نمايشگاه كتاب ارديبهشت امسال در بياورد .خيلي مقاومت كردم،
ولي اصرار او و محمد ناصري مجابم كرد كه كارم را به حوزه بدهم ،دلم
هم همين را ميخواست ولي به خاطر مالحظاتي نميخواستم .به هر
حال ش��ب محمد ناصري آمد و نوشته را گرفت و برد ...سعي ميكنم
ال كه «اسماعيل» را پسنديدم.
اسم رمان را عوض كنم .فع ً

85/11/15
ديروز صبح كه به طرف نوشتن داستاني
ك��ه تقريب��اً دو ماه پيش دس��ت گرفته
ب��ودم ،رفتم ،ديدم با ماج��را غريبم .قرار
بود چه بش��ود؟ چه اتفاقي بيفتد؟ اينها
كي هس��تند .اينجا كجاس��ت .براي چي
مينويسم .تا اين ميزان از جهان داستانم
دور بودم.

86/01/27
 ...به محمد ناصري گفتم« :اس��ماعيل را س��پردم به شما ،هر كاريش
ميكنيد ،بكنيد ،من ديگر حاضر نيستم نگاهش كنم».

85/12/10
امروز دهم اس��فند ماه اس��ت ،روزي كه
ششمين دوره جش��نواره انتخاب كتاب
س��ال حبيب ،مراس��م اختتاميه خود را
در همان مسجد جواداالئمه برگزار كرده

86/01/30
 ...بناي��م فقط انج��ام يك كار بود و آن تصحي��ح و اصالح نهايي رمان
اسماعيل ،همان كه سال گذشته نوشتمش و اسمش را گذاشتم «آغاز
يك مرد» اما حاال احساس ميكنم "اسماعيل" برايش بهتر باشد .اسم
شخصيت اصلي رمان است .صحنهاي هم داشت كه اسمش را گذاشته

چاپهاي بعدي اصالح كنم.

به لطف خدا،
جمع و جريان
بچههاي
مسجد يكي
از قويترين
و مؤثرترين
جريانهاي
ادبي كشور
است

بودم ،فصل جنگل كاج ،حدود بيس��ت و خوردهاي صفحه ميشد ...كه
برش داشتم.
86/02/02
امروز «اس��ماعيل» را فرس��تادم زير چاپ ،البته با حذف يك فصل با
ج��رح و تعديلهاي زباني .اميدوارم مورد رضاي خداوند باش��د و مفيد
به حال مخاطبان و ادبيات كشور .نگران اشتباهاتم هستم .فقط محمد
ناصري خوانده است .اميدوارم اين خطاها خيلي زياد نباشد و بتوانم در

86/02/05
س��اعت  1/5ت��وي كارگاه ب��ا ناصري و
نادري جلسه داشتيم .آقا رسول هم بود.
ميبايس��ت تكليف ويژهنامه را مشخص
ميكرديم .تقس��يم كار ش��د .م��اه ديگر
همچنين روزي باز هم جلس��ه خواهيم
داش��ت تا ببيني��م كارها ت��ا كجا پيش
رفته اس��ت .به لطف خدا ،جمع و جريان
بچهه��اي مس��جد يك��ي از قويترين و
مؤثرترين جريانهاي ادبي كشور است و
اين قدرت و قوت سال به سال بيشتر به
چشم ميآيد.
86/04/04
امروز هم نگاهي به كتابهاي جش��نواره
هفتم حبيب انداختم .بايد همين روزها
داورها را انتخاب كنيم تا كار شروع شود.
بعد هم قس��مت دوم رمان را مش��خص
كردم كه بايد سراغ آن هم بروم.
86/04/17
دي��روز روز عجيب��ي ب��ود ب��راي م��ن.
دوس��تان حوزه هنري ،مراس��م رونمايي
براي داستان اس��ماعيل گذاشته بودند.
شبستان حوزه پر از نويسنده و خبرنگار
بود .محسن مؤمني ،بنيانيان ،خاموشي و
رضا اميرخاني آمدند و هر كدام از ديدگاه
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خود صحبت كردند .مجري برنامه محمد
ناصري بود ...اسماعيل را به آستان انقالب
تقديم ميكنم.
86/04/18
همچنان خس��ته پريروزم .سنگيني آن
لحظهها را هنوز بر دوشم احساس ميكنم.
چي��زي از درون آزارم ميدهن��د ،حالتي
ميان من و اس��ماعيل فاصل��ه مياندازد
و انداخت��ه ،بهط��وري ك��ه نميخواهم
اس��ماعيل را ببينم و صدايش را بشنوم.
انگار كه اسماعيل از اول نبوده .من هم او
را نميشناسم ،اما اگر نظر جامعه مثبت
باش��د و م��ن بازت��اب آن را لمس كنم،
احتماالً بتوانم با اس��ماعيل آش��تي كنم
و به او نزديك ش��وم .كار خاصي نكردم،
فقط چند صفحه از جلد دوم اسماعيل را
بازخواني كردم.
86/04/19
مش��غول خوان��دن جلد دوم اس��ماعيل
هس��تم ،تا انش��اءاهلل در فرصت مناسب
شروع به نوش��تن بكنم .هر كس خوانده
خوب گفت��ه .اميدوارم اس��ماعيل بتواند
جاي خود را در جامعه باز كند.
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86/04/21
ظهر خوشحال ش��دم .پس از نماز عصر،
محمد ناصري زن��گ زد .گفت آقا (مقام

اين هم از
الطاف الهي
است كه
هميشه
شامل حالم
بوده .حاال
ميتوانم
نسبت به
ماندگاري
اسماعيل
بيشتر
اميدوارم
بشوم

معظم رهبري) اس��ماعيل را خوانده و آن را پسنديده .بعد هم محسن
مؤمن��ي تماس گرفت و همين را گفت و گفت كه جزئيات را حضوري
ش��رح ميده��د .همين امروز صب��ح حضرت آقا نظرش را نس��بت به
اس��ماعيل گفته .هفته پيش كتاب را دادهاند و امروز جواب گرفتهاند.
شنيدن اين مطلب ،بار س��نگيني را از دوشم برداشت ،سبك شدم .از
روز شنبه كه رونمايي اسماعيل شده بود و من شنيده بودم كه كتاب را
به آقا دادهاند ،دچار نوعي اضطراب و افسردگي بودم .ميترسيدم ايشان
نهتنها نپس��ندند ،بلكه دوس��تان را هم به نوعي نكوهش كنند كه چرا
چنين كتابي را چاپ كرده و دادهاند تا بخواند .ولي گويا مطلب عكس
اين بوده كه بايد بيشتر بشنوم .اين هم از الطاف الهي است كه هميشه
ش��امل حالم بوده .حاال ميتوانم نسبت به ماندگاري اسماعيل بيشتر
اميدوارم بشوم.
86/05/07
امروز صبح نشس��تم باالي سر جلد دوم رمان و هي فكر كردم .بايد به
حوادث جديدي فكر كنم و همينطور پرداخت و كشفهاي نو وگرنه
جلد دوم نحيف و بيرمق ميشود.
86/05/13
امروز بيشتر از نصف صفحه نوشتم .اسماعيل از مشكين شهر خارج شده
و م��يرود باللي جا .جايي كه مش عمواوغلي درس ميدهد .حاال توي
راه اس��ت .راه هم برف و گل و شل .غروب نزديك ميشود و رنگها به
نارنجي و بنفش ميزند.
86/08/13
رس��يدهام به بيابان ،زمستان ،شب و آن مرد خارجي كه براي كاميون
دس��ت بلند ميكند و باالخره سوار ميش��ود .نميدانم اين مرد را هم
مثل اجراي قبلي يك همجنس باز انگليسي كار كنم ،يا گرگي كه در
هيئت يك آمريكايي سوار كاميون ميشود .همان گرگي كه همهاش در

86/11/06
امروز صبح پشت همين ميز بودم كه االن
نشس��تهام و دارم مينويسم .بعد از ظهر
اما رفتم حوزه .داوري كتابهاي داستاني
بزرگسال شهيد غنيپور بود .رقابت بر سر
كتابي از مصطفي جمش��يدي و اثري از
حميدرضا ش��اهآبادي به نام ديلماج بود
كه پس از چند ساعت چك و چانه زني،
باالخ��ره هيچك��دام رأي نياوردن��د و در
نتيجه جشنواره امسال در زمينه داستان
بزرگس��ال كتابي معرفي نميكند و اين
خيلي بد است!

تعقيب اسماعيل است .بايد تصميم بگيرم.
86/08/22
صبح تا ظهر نوشتم .تو آن بيابان بوديم .با اسماعيل و راننده كه آن مرد
آمريكايي كارشناس كش��ت و صنعت مغان تو بيابان سوار شد .او يك
انسان  -گرگ است .همان گرگي كه هميشه سر در پي اسماعيل دارد
و تعقيبش ميكند.
86/08/23
بد ننوش��تم .آن مرد آمريكايي ناپديد شد ،اما هنوز اسماعيل و راننده
نميدانند .ناگهان آمد و ناگهان رفت .در يك شب برفي و سرد زمستاني
آن هم در وس��ط بياباني كه نش��اني از آبادي درش نيست .ميخواهم
اين آمريكايي تمثيل گرگ باشد .البته نه گرگ رضا براهني در رازهاي
سرزمين من كه شبيه «دده قورقوت» پان تركيستها بود و از سرزمين
مادري دفاع ميكرد .در اينجا ميخواهم گرگ را نشانه خوي تجاوزگري
و درنده خويي آمريكاييهاي غارتگر بگيرم .اميدوارم به قول نويسندهها
دربيايد.
86/09/03
صبح رفتم س��راغ رمان ،توي بيابان بود .س��وار كامي��ون رانندهاي كه
تو مش��كين شهر آش��نا ش��ده بود .آن گرگ در هيئت يك كارشناس
آمريكايي پيشش نشس��ته بود .اسماعيل احساس ميكرد كه آن مرد
گرگ است .اما شك داشت.
86/09/13
نزديك به  46صفحه از رمان اس��ماعيل  2را نوش��تم .همه اين حجم
مربوط است به بيابان و شب و گرگ كه حاال اين سومي تبديل به يكي
از شخصيتهاي اصلي رمان شده است .البته با تصميم خودم.

فردا انتخاب
كتاب سال
حبيب را
داريم .براي
اولين بار
است كه اين
جشنواره از
مسجد خارج
ميشود .دلم
شور ميزند

86/12/04
فردا انتخاب كتاب سال حبيب را داريم.
براي اولين بار اس��ت كه اين جشنواره از
مس��جد خارج ميشود .دلم شور ميزند.
نگرانم ك��ه با بيمهري مواجه ش��ويم و
س��الن مهر حوزه هنري پر نشود .اگرچه
دربارة جشن بزرگ انقالب هم اين دغدغه
را داشتم ،ولي شكر خدا استقبال خوبي
شد .آمدند و سالن را پر كردند.
86/12/07
پريروز يعني يكشنبه  86/12/05مراسم
هفتمين جشنواره شهيد حبيب غني پور
در س��الن مهر حوزه هنري برگزار شد و
اين جش��نواره كه آخرين جشنواره سال
ادبي كش��ور است ،برندگان خود را اعالم
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كرد.
بحث مهم ،تغيير مكان بود .آن هم پس
از شش سال ،بيشتر هم نگرانی دولتي و
تشريفاتي شدن آن را داشتند و عالقمند
بودند كه همچنان در مسجد جواداالئمه
باقي ميماند ...به هر حال سخت در فشار
هستيم.
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87/07/15
امروز باالخره طلس��م شكست ،يعني در
كش��و را باز كردم .يعني يواش��كي كشو
را كش��يدم بي��رون و صدها ب��رگ كاغذ
كاهي را كه روي هم چيده ش��ده بودند،
از محفظه درآوردم و گذاش��تم روي ميز.
پش��ت بندش ه��م مداد و پ��اك كنم را
برداش��تم .آنها را هم گذاشتم روي ميز،
بعد هم كشو را بس��تم .يعني فشار دادم
تو .حاال من بودم و آن صدها برگ كاغذ
كاهي كه همهاش نوشته بود .كجا بودم؟
ماجرا از چه قرار بود؟ چي نوشته بودم و
چي بايد مينوشتم؟ يعني اينكه كلي از
جهان داستان پرت افتاده بودم .سرنخها را
گم كرده بودم .حاال ميبايست مينشستم
و نام اين س��رنخها را پي��دا ميكردم .با
ش��خصيتها خوش و بش��ي ميكردم.
حالشان را ميپرسيدم .از وضعيت مكان
و زمان و زمين و آسمان سر درميآوردم.
اين همه كار را هم نمي ش��د يك دفعه
انجام داد .بهتري��ن كار اين بود كه چند

به نظرم
دوشنبهها،
همیشه از
روزهای
جدی
هفته بوده.
کارهای مهم
را بیشتر
میشود در
دوشنبهها
انجام داد
تا روزهای
دیگر

ده صفح��ه برگردم عقب و آرام آرام ش��روع به خواندن بكنم تا به قول
معروف س��ر در بياورم كه چي به چي و كي به كي است .همين كار را
هم كردم .آنجايي آمد كه اسماعيل با صفورا ،زن سرخان و سلطان پسر
خل مشنگ روستا آشنا ميشود.
87/7/22
به نظرم دوشنبهها ،همیشه از روزهای جدی هفته بوده .کارهای مهم را
بیشتر میشود در دوشنبهها انجام داد تا روزهای دیگر .شاید هم برای
همین خاطر بوده که جلسات نشست قصهنویسی مسجد جواداالئمه(ع)
بیش از دو دهه ،دوشنبهها بود .اول عصرها ،بعد هم غروب و آن سوی
نماز مغرب و عشا .به هر حال دوشنبهها دوست داشتنی و رفیقاند.
در کارگاه قصه و رمان گفتهام ،همه جلسات مهم را بیندازند به روزهای
دوش��نبه ،نه شنبه و نه چهارش��نبه ،فقط دوشنبه .بهخاطر اینکه یک
امنیت خاطر آرامشبخشی 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 کوفتههای
درش��ت با آلوهای خوش��رنگ تعجب کرد و گفت :این روزها ما هم تو
تبریز خیلی کم کوفته گیرمان میآد بخوریم .عجب شانسی! به شوخی
گفتم :میدانستند میآیی تهران ،به افتخارت کوفته پختهاند.
یاد شهید حبیب غنیپور افتادم .وقتی که با هم میرفتیم ناهارخوری
کیهان و نهار کوفته بود ،میگفتم حبیب مواظب باش غل نخورد بیافتد
روی پایت مجروح بشی .حبیب مثل همیشه میخندید .پدر و مادر او
هم تبریزی بودند.

87 /10/5
ح��ال و احوال خوبی ندارم .کارهایم آنط��ور که دلم میخواهد پیش
نمیروند .س��عی میکنم که پیش ببرم .اما نمیروند .اسماعیل تقریباً
تعطیل .وقتی هم که س��راغش میروم ،نه او حال��ش را دارد و نه من.
سرد شدهایم ،دور شدهایم .تقریباً دیگر گاهی همدیگر را نمیشناسیم.
باید یک گوش��های بنش��ینیم و به همدیگر زل بزنی��م و تالش کنیم
گذش��تهها را به یاد بیاوریم .آن همه حوادث ،آن همه آدمها .ما با هم
قول و قرار داشتیم .باید به یک جایی برویم .برنامه من برای اسماعیل
اینطور اس��ت .البته او گاهی س��رپیچی میکند ،آن کاری را که من
ازش میخواهم انجام نمیدهد .به میل خود رفتار میکند .من هم زیاد
س��خت نمیگیرم .آزادش میگذارم 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 ،آنقدر که من پوش��ه رمان را ببندم و بلند ش��وم بروم پشت
پنجره و روی قرنیز برای کبوترهای چاهی جمع شده روی شیروانیهای
زنگ زده ساختمانهای قدیم کوچه خندان نان خرد کنم...
87/11/23
دوشنبهها ،باز هم دارد برای ما دوشنبه میشود .همان دوشنبههای قدیمی
و دوستداشتنی ،دوشنبههای مسجد ،دوشنبههای آن اتاقک مستطیلی
با سقفی کوتاه ،دوشنبههای داستانخوانی و نقد داستان ...و دوشنبههایی
که برایمان ماند .امروز هم وقتی داشتیم برای جشنوارههای داستان انقالب
و حبیب برنامهریزی میکردیم ،دیدم محمد کارهای حس��اس و مهم را
میگذارد برای روزهای دوشنبه .ما بیاختیار 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 کتابهای 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 نیمساعت برایشان تهیه کرد و رساند.

این بخش از داوری هنوز ادامه دارد.

دوشنبهها ،باز
هم دارد برای
ما دوشنبه
میشود .همان
دوشنبههای
قدیمی
و دوست
داشتنی،
دوشنبههای
مسجد،
دوشنبههای
آن اتاقک
مستطیلی با
سقفی کوتاه

87 /12 /14
دوشنبه  87/12/12هشتمین جشنواره
انتخاب کتاب س��ال ش��هید غنیپور در
مس��جد نور برگزار ش��د .مح��ل اگرچه
مسجد بود ،اما باز هم اجازه ندادند صحنه
را مطابق شیوه جشنوارهها تزئین کنند.
بچهها اذیت ش��دند .دکتر پرویز ،معاون
وزیر ارشاد و دکتر بهرام محمدیان ،معاون
وزیر آموزشوپرورش 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 صحبته��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 کتابهای 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  20:30تعطیل کردم،
با یک حساب سرانگشتی دیدم بیشتر از
 10صفحه نوش��تهام .این خیلی خوب و
امیدوارکننده است .با همین امید و عالقه
شنبه آینده هم به کارم ادامه میدهم.
88/7/19
در ادامه داس��تان اسماعیل ،رسیده بودم
به آنجا که مالکریم میخواهد سلطان و
سونا را به عقد هم در بیاورد .همه اینها
را از روی پیشنویس چندین سال پیش
پاکنویس میکنم .به اینجا که رس��یدم،
دی��دم صفحات نیس��ت .آن هم چندین
صفحه .نمیدانم در دستهبندیهایی که
آن س��الها میکردم ،احتماالً اشتباهی
آن چند صفحه را جایی گذاشتهام .به هر
ح��ال از فردا باید بازآفرینی بکنم .از یک
جهت خوب است .من نیازمند به ادامه و
گسترش کار هستم.
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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 میخواست آب بخورد ،با
آمدن جمیله خجالت کشید و بلند شد.
حاال بقیه ماجرا؟

اسماعیل به
جایی رسیده
است که
باید فکری
برایش کنم.
سلطان و
سونا از اتاق
عزیز بیرون
آمدند

88/8/6
اس��ماعیل پای پیاده ،در گرگ و میش غروب دارد میرود شهر ،دنبال
مالکریم .تا به حال آنجا را ندیده .سر راهش به یک کاروانسرای سنگی
ی��ک اتاقه میخ��ورد .تعجب میکند .همینطور میترس��د هم .برای
ال فکرش را هم نکرده بود که ممکن اس��ت یک کاروانس��رای
اینکه اص ً
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 میپیچد و زوزه میکشد ،نگاه میکند .چه پیش خواهد آمد.
 .1برود درون اتاق و موقع بیرون آمدن گرگ را در آستانه ببیند( .تأثیر
گرگ و ترس آن کم میشود .برای اینکه در صحنههای بعدی هم گرگ
را خواهد دید) .مالکریم با اسبش بیاید و خیال او راحت شود؟
 .2برهای ،بزی ،االغی چیزی گم شده باشد و آن تو پنهان بماند؟
 .3خلیل و یا آدمهای 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 مینوشتم ،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 آدمهای 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 میش��ود ،میماند بازخوانیها و...
اصالحات که دو  -سه ماه اول سال آینده را هم صرف این کار میکنم.
89/2/29
س��طرهای پایانی جلد دوم اسماعیل هستم .اینطور که میبینم ،این
رمان حتماً جلد س��ومی هم خواهد داش��ت .در ای��ن جلد به روزهای

درگیری و پیروزی انقالب خواهم پرداخت .انشاءاهلل.

اول برای چاپ چهارم رفت.

89/3/3
عجب روزی نوشتن را توی این دفتر شروع کردم .هم سوم خرداد و هم
دوشنبه ...دوشنبههایی که همیشه دوست داشتهام .جلسات داستانی
ما به مدت  2دهه ،شبهای دوشنبه در مسجد جواداالئمه(ع) تشکیل
میشد و شبهای خاطرهانگیزی بود .آن شبها 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 شبها
و آن جلسات نقد و داستانخوانی 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 میکند.

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

89/9/21
دارم س��ومین پاکنویس اس��ماعیل را انجام میدهم .تقریباً هر ش��ب،
و ش��بی یک صفحه ،و حاال صفحه  20هس��تم .خدا بدهد برکت ،اگر
همینطور کار کنم تا آخر سال به آخرهای راه میرسم.
89/9/22
پیش از نوشتن این سطر ،با اسماعیل بودم .صبح بود .داشتیم همراه آن
گدا ،از باللیجا به مشکینش��هر میرفتیم .یعنی در واقع برمیگشتیم.
همهجا برف نشسته ،آسمان صاف است و آفتاب راحت میتابد .پیرمرد
عبوس و ساکت است...
90/3/2
خدا را سپاس که جلد دوم اسماعیل خوب نوشته میشود .سابقه نداشته
که اینطور مطابق برنامه پیش بروم .هر روز ساعت  4از حوزه پیاده راه
میافتم میآیم کیهان .کمی استراحت میکنم و تا ساعت  9:30دقیقه
مشغولم .به لطف خدا چند ماه دیگر جلد دوم تمام میشود .امروز جلد

به عضویت
در آن حلقه
نویسندگان
مفتخریم و
جامعه ادبی
هم به چشم
احترام و اعزاز
به ما نگاه
میکند

91/7/3
کار شبانهام باز هم شروع شده .از اینکه
برنامه دلخواهم پیش م��یرود ،راضیام.
نزدی��ک به نود صفحه از گرگس��الی را
تصحیح کردم .فکر میکنم این چهارمین
خوانش من است .به گمانم بعد از چاپ،
غلط نداش��ته باشد .این بار آخر است که
میخوانم .خیلی دق��ت میکنم .به امید
خدا اگر همینجور کار کنم ،خیلی طول
نمیکشد که تمامش میکنم و میفرستم
برای چاپ.
91/7/5
امش��ب هم آمدم کیهان و گرگس��الی
خوان��دم و اصالح ک��ردم .از صد صفحه
گذش��ت .میبرم خانه .ش��اید پنجشنبه
توانستم بخوانم ،شاید هم جمعه و اگر آن
دو روز نشد ،شنبه تو حوزه بخوانم.
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يادداشت

مرا با قصهایگم شده
غافلگیرکرد

جعفر ابراهیمی (شاهد)
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زمان چه زود میگذرد!
دو س��ه هفته پیش ،از دفتر کیهانبچهها با من تماس گرفتند و خبر
دادند که امسال جشن پنجاهوپنجمین سالگرد تولد کیهانبچهها برگزار
میشود .از من خواس��تند که مطلبی در این باره بنویسم .من با آنکه
دلم میخواس��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 میشود».
امیرحسین فردی از سال  ،1362یا شاید  - 1361درست یادم نیست
 سردبیر مجلة هفتگی کیهانبچهها بود و بعدها هم مدیر مسئولی ایننشریه را بهعهده داشت .نخستین دیدارم با زندهیاد امیرحسین فردی
را خ��وب بهخاطر دارم .گویی همین چن��د روز پیش بود ،درحالیکه
س��ه دهه از آن دیدار نخستین گذشته است .به راستی زمان چه زود
میگذرد و جوانها چه زود پیر میشوند ،همانگونه که ما پیر شدیم.

حقیقت این است که من پیش از آنکه فردی ،سردبیری کیهانبچهها
را بر عهده بگیرد ،با این نش��ریه همکاری داش��تم؛ یعنی از اوایل سال
 1359که گردانندگان نش��ریه ،آقایان وحی��د نیکخواه آزاد و داریوش
نوروزی بودند .در آن زمان ،بعد از من ،خانم قاسمنیا و بعد آقای ملکی
و خانم وظیفهشناس به همکاران کیهانبچهها پیوستند .در سال 1361
ی��ا  1362بود که آقای فردی به کیهانبچهه��ا آمد و همکاری من با
کیهانبچهها 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 نمیش��ناختم .او از حوزة هنری آمده بود و من
در آن زمان ،ارتباط چندانی با بچههای 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 میکرد و با من بچه محل هم
بود ،به من گفت« :آقای فردی به شما سالم مخصوص رساند و گفت
که خیلی دلش میخواهد که شما به همکاری خودتان با کیهانبچهها
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 نمیکنی».
با هم رفتیم به دفتر کیهانبچهها ،یک اتاقک کوچک در کیهانبچهها
بود که معموالً محل استقرار سردبیر مجله بود .رفتیم داخل آن اتاقک
و دوستم ،ما را به هم معرفی کرد .فردی ،چهرهای بسیار آرام و مهربان
داشت و لبخند ،لحظهای از لبهایش دور نمیشد .او آن روز مرا حسابی
تحویل گرفت .به قول معروف ،س��نگ تمام گذاشت .در همان برخورد
اول ،طوری با من حرف میزد و رفتار میکرد که گویی سالهاست ما با
هم دوست بودهایم .هر دو میدانستیم که ما با هم همشهری هستیم و
هر دو اهل اردبیلیم .این همشهری بودن شاید در محکمتر شدن رشتة
ی ما در همان برخورد اول و برخوردهای بعدی بیتأثیر نبود.
دوست 
فردی در همان مالقات اول از من خواست که مسئولیت صفحة شعر

مجله را بهعهده بگیرم .خانم قاس��منیا،
ب��ا رفتن وحید نیکخ��واه آزاد و داریوش
ن��وروزی از کیهانبچهه��ا نرفت��ه بود و
مانده بود .پیش از برگش��ت دوبارة من،
بهدس��ت او بود ،ولی چون او س��ردبیری
شاپرک (ضمیمة کیهانبچهها) را بهعهده
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
کیهانبچهها شد  -سپردم.

من اولش
کمی ناز
کردم ،وقتی
آن دوستم
اصرار کرد،
پذیرفتم
که به دیدار
امیرحسین
فردی بروم

این مال شماست
در همان برخورد اول ،آقای فردی گفت:
«یک چیزی برایت پیدا کردهام که خیلی
جالب است و حتماً غافلگیرت میکند».
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 میکردیم 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  1347یا شاید  - 1348که
هفده  -هجده س��اله ب��ودم و دانشآموز
سالهای آخر دبیرس��تان؛ نامهای برای
مرحوم عباس یمینیشریف  -نخستین
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سردبیر کیهانبچهها  -نوشته بودم و در
نامهام قید کرده بودم که من برای بچهها
شعر میگویم و قصه مینویسم.
در آن زم��ان در مجل��ة کیهانبچهه��ا
بههیچوجه آثار تألیفی چاپ نمیشد .غالباً
آثار ترجمه ،آنهم ترجمههای خاصی که
بهشدت رنگ و بوی غربزدگی و بازاری
ال چاپ نمیشد.
داش��ت .شعر هم که اص ً
من معتقد ب��ودم و آرزو داش��تم که در
کیهانبچهه��ا باید یک تحول اساس��ی
انجام بگیرد.
یکی  -دو بار به دفتر کیهانبچهها آمدم و
رفتم و یک بار هم تلفنی با یمینیشریف
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 بهدست یمینیشریف
رساندند .و همهچیز در همان زمان تمام
شد .چون یمینیشریف در صحبت تلفنی
به من گفت که اگ��ر میتوانی قصههای
خارج��ی ترجمه کنی ،چ��اپ میکنیم.
من بزرگتر ش��دم و به جوانی رس��یدم و
کیهانبچهها را به کلی فراموش کردم.
پاکتی که آقای فردی به دستم داده بود،
همان مطالبی بود که در سال 48 - 47
به دفتر کیهانبچهها سپرده بودم ،جالب
این بود که نوشتهها ویرایش شده و حتی
تعیین حروف هم شده بودند و آماده برای

آرزو داشتم
که در
کیهانبچهها
باید یک
تحول
اساسی
انجام بگیرد

حروفچینی ،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 غافلگیرکننده بود.
همین اواخر براساس یکی از همان قصهها رمانی نوشتهام که به تازگی
تمام کردهام و من آن را مدیون مرحوم فردی هستم.
آن تغییر و تحول اساس��ی که من برای کیهانبچهها میخواستم و در
دوران عباس یمینیشریف هیچوقت اتفاق نیفتاد ،طلیعهاش در دوران
آق��ای نیکخواه و آقای نوروزی تقریباً اتفاق افتاد .بهخصوص در بخش
ش��عر ،اما همچنانکه در قصهنویسی فقیر بودیم .ولی این تغییرات در
آن زمان ،راه را برای س��ردبیر بعدی ،یعنی آقای فردی باز کرد .بعد از
سال  ،1362کیهانبچهها تبدیل شد به یک مجلة زنده و پویا و جاندار.
و دفتر مجله که پیش از انقالب پای هیچ ش��اعر و نویس��ندهای به آن
جا باز نشده بود ،شد پاتوق شاعران ،نویسندگان و تصویرگران ادبیات
کودک و نوجوان.
دنیای تازه
مرحوم فردی دنیایی تازه به روی کیهانبچهها گشود .هفتهای دو سه
ش��ورا در دفتر مجله برگزار میشد که آن ش��وراها ،افراد زیادی را در
ادبیات کودک و نوجوانان تربیت کرد و تحویل جامعه داد .شورای شعر
کیهانبچهها و شاپرک ،شورای قصة شاپرک ،شورای قصة کیهانبچهها
و شورای تصویرگران.
هر س��الی که میگذشت ،بر تعداد شاعران ،نویسندگان و تصویرگران
افزوده میشد .هیچ محدودیتی برای ورود افراد به کیهان بچهها وجود
نداش��ت .هر کسی با هر فکر و اندیش��های میتوانست با کیهانبچهها
هم��کاری کند .در آن زمان تاحدود اواس��ط دهة هفتاد ،کیهانبچهها
تبدیل ش��ده بود به یک دانشکدة ادبیات کودک و نوجوان .همه استاد
هم بودند و شاگرد هم .میآموختند و یاد میدادند.
کاری که امیرحس��ین ف��ردی در آن دوران کرد ،کار بس��یار بزرگ و

مرحوم
فردی دنیایی
تازه به روی
کیهانبچهها
گشود.
هفتهای دو سه
شورا در دفتر
مجله برگزار
میشد که آن
شوراها ،افراد
زیادی را در
ادبیات کودک
و نوجوانان
تربیت کرد

ارزندهای ب��ود ،این کار به ادبیات کودک
و نوجوان کشورمان جان بخشید .هویت
داد .هر شمارة کیهانبچهها در آن روزگار
یک اتف��اق مه��م و یک روی��داد بزرگ
بهشمار میرفت .سهشنبهها ،ما به همراه
خوانن��دگان کیهانبچهها ب��ا بیصبری
منتظر بیرون آمدن مجله بودیم.
ش��مارگان مجله در آن زم��ان بهصورت
نجوم��ی ب��اال میرف��ت و با ش��مارگان
مجلهه��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 کودک
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 میبخش��ید .مش��وق
بسیار خوبی بود .میدانست چه کسانی
را باید تش��ویق کند تا نتیجة مطلوب را
بگیرد اگر تشویقهای او نبود ،شاید من
وارد دنیای داستان و رمان نمیشدم .در
آن زم��ان دو رمان نوش��تم که بهصورت
مسلس��ل در کیهانبچهها چاپ ش��د و
بعدها بهصورت کتاب منتشر شد و یکی
از آنها کتاب س��ال شد و دیگری دیپلم
افتخار گرفت.
فردی عاش��ق مطالع��ه بود و م��ا را هم
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تش��ویق به مطالعه میکرد .در آن زمان
افکار خیلی بازی داشت و بهخصوص در
انتخ��اب رمان برای مطالعه ،س��عة صدر
عجیبی داش��ت .میگفت ما نویسندگان
بای��د آث��ار مه��م جه��ان را بخوانیم .و
میخواندیم.
فردی بعدها با من آنقدر صمیمی شده
بود که دیگر به من جعفرجان یا ابراهیمی
نمیگفت ،بلکه به لهجة ترکها مرا جفر
صدا میک��رد .بارها به من میگفت« :تو
شهریار ش��عر کودک ایران خواهی شد.
و حتی نمیگفت خواهی ش��د ،میگفت
هستی».
فردی به یک معنا یک انسان واال و ایثارگر
بود .چرا؟ زیرا که او در تمام آن س��الها
که میتوانست 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 میکردم
که چگونه فرصت مییابد و مینویس��د.
گاهی تا هفت شب و هشت شب در دفتر
کیهانبچهه��ا میماند .گاهی حتی تا ده
ش��ب هم میماند و این برای من عجیب
بود .خدا رحمت کند او را!
در س��الهای اخیر ،بهخص��وص بعد از
شروع دهة هشتاد ،همکاری من رفتهرفته
با کیهانبچهها کمتر و کمتر شد تا اینکه
به کلی قطع ش��د؛ اما ارتباطم با فردی

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

هیچوقت قطع نش��د .او را در جاهای گوناگون و در بعضی جلس��هها
میدیدم .ذرهای از میزان دوس��تی ما کم نشده بود .او ایثارگرانه همة
بدگوییهایی را که در پش��ت سرش گفته میشد ،تحمل میکرد و به
کار ادامه میداد.
خاطرات نوجوانی
او وقت��ی بعض��ی از خاطرات عجیب مرا در نوجوان��ی (که در تهران و
در محلهای بدنام) گذش��ته اس��ت؛ میشنید ،گریه میکرد و افسوس
میخ��ورد و میگفت« :جفر اینها را بنویس .بگذار ثبت ش��ود .حیف
است .باید اینها را بنویسی .وظیفه داری که این وقایع را برای آیندگان
ثبت کنی».
من میگفتم آخر نمیشود این موضوعات را برای نوجوانان مطرح کرد.
میگفت« :خوب ،برای بزرگس��االن بنویس .اگر میترسی مجوز چاپ
ندهند ،بنویس و نگهدار ،چاپ نکن .باالخره روزی میرس��د که ارزش
آنها معلوم میشود».
همیشه مرا به ورزش کردن و پیوستن به تیم فوتبالی تشویق میکرد
که با دوستان نویسنده تشکیل داده بود .من ولی هیچوقت دنبال فوتبال
نرفتم .با ورزش که او میکرد و با س�لامتی جسمی که او داشت ،من
تصور مرگ هر کسی را میکردم ،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
خانهمان زنگ زد .در  64سالگی عین بچههایی شده بود که مادرشان
را انگار در کودکی از دست دادهاند .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 نمیکنم،

نمیگ��ذارم عاطل و باطل توی خانه بنش��ینی و کار نکنی ،مجبورت
میکنم به نوشتن و پیگیری هم میکنم».
و بع��د گفت« :برای ده  -پان��زده روز بعد قراری میگ��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 نمیکنم .من مرگ هر کس��ی را میتوانس��تم
تصور کنم ،جز فردی .ولی خواس��ت خدا بود که برود و رفت .احساس
دلتنگ��ی میکرد .دلش گرفته ب��ود .تاب ماندن در این جهان را گویی
نداش��ت .بعد از مرگ مادرش شاید اینگونه ش��ده بود و یا شاید من
اینطور برداشت میکردم.
دیگ��ر ندیدمش .یعن��ی آخرین باری که دی��دم ،در ختم مادرش بود.
او را مثل برادر بزرگم میدانس��تم .ش��باهت عجیبی به پدرم داش��ت.
به جوانیهای پدرم .بهخصوص وقتی میخندید .بیش��تر شبیه پدرم
میشد .و شاید از این نظر او را مثل برادر بزرگتر خودم میدانستم .برای
آنکه یاد او با خوشی در ذهنمان بماند ،خاطرة جشنواره حبیب غنیپور
سه  -چهار سال پیش را برایتان تعریف میکنم.
اگر طبیب بودی
فردی اصرار کرد که در برنامة اهدایی جوایز جش��نواره ش��رکت کنم،
مراسم در همان مسجد معروف محلشان برگزار میشد .رفتم .قاسمنیا
هم آمده بود و او یکی از برندگان جشنواره بود .من کفشم را درآوردم و
رفتم توی مسجد ،در پایان مراسم وقتی رفتم سراغ کفشهایم ،دیدم،
جا تر اس��ت و بچ ه نیست .کفشهایم را دزدیده بودند .شب بود و هوا
س��رد .گفتم چه کنم چه نکنم ،خبر به فردی رس��ید ،آمد گفت« :بیا
برویم کفشهای مرا بپوش».
گفتم« :خودت چه کار میکنی؟»
گفت« :مهم نیست .من یک کاریش میکنم .خانة ما نزدیک است!»
رفت کفشهایش را بیاورد .خالصه ،کاشف به عمل آمد که کفشهای او

دیگر
ندیدمش.
یعنی آخرین
باری که
دیدم ،در
ختم مادرش
بود .او را مثل
برادر بزرگم
میدانستم

را هم بعله ...آری در بین آن همه کفش،
کفشهای من و کفشهای او را دزدیده
بودند .گفت« :جعفر ،چقدر بدشانسی تو!
کفشهای مرا هم بردهاند».
م��ن پابرهنه در آن محل��ه راه افتادم که
یک کفشفروش��ی پیدا کنم و کفش��ی
بخرم .وضعیتام خندهدار بود .باران آمده
ب��ود ،زمین خیس ب��ود .و من پابرهنه با
کت و ش��لوار ش��یک و کیف بهدست در
پیادهرو میرفتم و همه نگاهم میکردند.
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 .آنوقت کفشم را
بردند .حاال هی اصرار کن که بیا بیا»...
گف��ت« :تقصی��ر خ��ودت اس��ت ،چرا
کفشهای��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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يادداشت

برزگر ذهن ما

حبیب احمدزاده
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همیشه بزرگترین و اثرگذارترین افراد فرهنگی در جامعه ایرانی کسانی
بودهاند که همچون کشاورزی کوشا در سکوت و گمنامی زمین سخت
و پرخاش��گر نادانی و ذهنهای بس��ته ما مردمان را شخم زده و در آن
دانههای آگاهی و خرد و ایمان کاشتهاند.
مس��جد جواداالئمه(ع) و جش��نوارة کتاب شهید حبیب غنیپورش با
قدمت چند دهه ،نش��انی بزرگ و ماندگار از امیرحسین فردی ،برزگر
و زارع ذهنهای ماست.
امیر ما رفت .رفتن ظاهری مردی که بتواند با تمام س��ختیها و تغییر
ذائقهها ،مسجدش را همچنان سنگر ادبیات نگ ه دارد ،همین جشنوارة
کتاب مسجد برای دنیا و آخرتش بس.
خدایش بیامرزد که بیش��ک او با آثار ادب��ی و ادب بیبدیل رفتاریش
آمرزیده پروردگارش هست ،پس امیر بزرگ دست ما بیادبان ادیبنما
را هم بگیر و در طریق خدایت محکم نگهدار!

يادداشت

هوای پیادهروهای
ادبیات را داشت

محمود پوروهاب

معموالً ما ایرانیان عادتمان این است که ارزش کار یک شاعر ،نویسنده
یا بهطور کلی یک هنرمند را با آثار مکتوب و مجس��م آن میسنجیم.
درحالیکه در طول تاریخ انس��انهایی بودهاند که عالوه بر نوشتن آثار
گرانقدر یا حتی بدون هیچ اثر مکتوبی تنها از روی عشق و عالقهمندی،
خدماتی ارزنده به فرهنگ و هنر یک ملت کردهاند و با مساعدت خود و
یا موقعیت و جایگاه واالیی که داشتهاند با فراهم آوردن امکانات مادی
و معنوی نقش بهسزایی در ترقی و پیشرفت دیگران داشتهاند .متأسفانه
همیشه این نوع کارهای جنبی و خدمات خیرخواهانه و انساندوستانه
یا پنهان مانده یا آنگونه که شایسته است بازگو نشده .از همینجاست
که همیش��ه ادبیات ش��فاهی ما در حول محور شخصیتهای اثرگذار
همیشه نقص داشته و یک طرف قضیه همیشه میلنگد.
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
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داش��ت ،هم یار و یاور دیگ��ر هنرمندان
بهخصوص کس��انی که ت��ازه در پیادهرو
ادبیات قدم میزدند ،بود .ایش��ان اگر در
کسی اس��تعدادی و هنری میدید سعی
میکرد بیهیچ چشمداشت و مزد و منتی
به او کمک کند .تقریباً همة کسانی که او
را میشناختند 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
برمیگردد به سالهای  .64- 65آن موقع
قرار بود تازه مجلهی «س�لام بچهها» در
قم متولد شود .چند نفری که در محتوای
آن دخی��ل بودیم چیز زی��ادی از ادبیات
کودک و نوجوان نمیدانستیم .به همین
جهت افرادی زبده و استاد در این زمینه
را دعوت میکردیم 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
بهعنوان مسئول شعر مجله انتخاب شدم.
این مس��ئولیت برای من ت��ازهکار خیلی
س��نگین بود .دنبال راهی میگش��تم تا
ضعفهای خود را جبران کنم .از جلسات
شعری که در مؤسس��ة کیهان هر هفته
تشکیل میش��د باخبر بودم .تنها محل
جلوس چند نفر شاعر با سابقه و حرفهای
بود .حضور در آن خیلی مش��کل بود .هر

کسی را در آن راه نمیدادند.
تصمیم گرفتم با اس��تاد فردی تماس بگیرم و از او کمک بخواهم .ولی
تردید داش��تم که در یک جلس��های 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 اینکه ایشان چنان با من گرم و صمیمی برخورد کردند
که گویی سالها مرا میشناخت .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 میگیرم .اگر چه حرفهای
آق��ای فردی بوی امیدواری میداد اما من همچنان ناامید بودم با خود
فکر میکردم این مس��ئله حتماً هفتهها به طول خواهد کش��ید .شاید
ال به فراموشی سپرده شود .اما انتظار من بیش از یکی دو روز طول
اص ً
نکشید .خود استاد فردی با من تماس گرفتند و گفتند من با مسئول
جلسه صحبت کردم شما میتوانید 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 میکردم .وقتی بعد از  7 - 6ماه اولین شعرم در
این جلس��ات تصویب شد و قرار شد در کیهان بچهها چاپ شود ،نگاه
و لبخن��د رضایتمند آقای فردی را نمیتوان��م فراموش کنم .از اینکه
توانسته بودم موفقیتی بهدست بیاورم خیلی خوشحال بودند .و این برای
من از هر چیزی جالبتر بود.
ش��اید بعضی بگویند این کمک آقای ف��ردی آنقدر هم مهم و بزرگ
بهحس��اب نمیآید ،ولی بای��د بدانیم بعضی از همی��ن راهنماییها و
کمکه��ا هر چند هم به نظر کوچک برس��ند ،گاهی بازتابی عظیم و
نتایج درخشانی به همراه دارند .از این بابت من همیشه فکر میکنم اگر
مساعدت و کمک آن روز آقای فردی نبود ،شاید هرگز بنده به همین
پیشرفت اندکی که دارم ،به آن نمیرسیدم.

يادداشت

مردیکه
یکرد
گردهافشانی م 

راضیه تجار

طاهره صفارزاده ،آن بانوی ش��عر و شعور درگذشته بود .غمگین بودم.
سخت غمگین بودم .احساس میکردم بغضی در گلویم مانده که باید
بیان��ش کنم .تلفن زنگ زد .آقای فردی بود .از من خواس��ت برای آن
زندهیاد 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 غفلتهاییم .امروز هم فرصتی است تا قلم را
بر سینه کاغذ بگذارم به یاد زندهیاد امیرحسین فردی .اما حس میکنم
کاغذ میس��وزد و ش��علهای که به ظاهر دیده نمیشود بر آن خطی از
خاکستر میگذارد.
خاطرم نیس��ت که اولین بار که ایش��ان را دیدم کی بود؟ اما دورترین
تصویری که از زندهیاد در ذهنم دارم با آخرین تصویر تفاوتی ندارد .جز
آنکه خطوط چهره عمیقتر شده بود و دردی رسوب کرده در آن بیشتر.
دردی جسمانی.
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من عزیزترین عزی��زم را با همین درد از
دس��ت دادهام .میدانم چاقوی جراحی با
س��ینهای که با خود دنیای��ی حرف دارد
چ��ه میکند .میدانم مردی که قلبش را
از س��ینه درآورند و دوباره بر جا بگذارند
چگونه به روزها نگاه میکند .میدانم که
دیگر نمیتواند با اطمینان کامل شبها
بخواب��د و روزها از جا برخی��زد .در نگاه
چنین کس��ی چهار فصل پاییز است هر
چند در جستوجوی بهار باشد.
زندهی��اد فردی در تالش بود تا برگهای
تقویم را ورق بزند و به فصل بهار برسد.
برای مردی که در زمین فوتبال میدویده
و دوستانش را به ورزش و تالش تشویق
میکرده است پاییز است نفس کمآوردن.
برای مردی که با دوستان و شاگردانش به
کوه میرفته و آنها را به نوشیدن هوای
پاک تش��ویق میکرده 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
آفرینشهای ادب��ی میرفتم و در اتاق او
را تمام باز میدیم احساس میکردم نیاز
به احوالپرسی دارد .او مردی بود که یکبار
قلبش را از س��ینه بیرون کشیده و تیمار

خاطرم نیست
که اولین بار
که ایشان را
دیدم کی بود؟
اما دورترین
تصویری که
از زندهیاد در
ذهنم دارم با
آخرین تصویر
تفاوتی ندارد

کرده بودند .این قلب قرار بود قرار یابد اما تجربه تلخ و سنگینی به من
میگفت:
باور مدار که
در همان مدار
بچرخد
بسیار سیب که قبل از رسیدن
افتاده است.
روزی که بهعنوان رئیس آفرینشهای ادبی انتخاب ش��د و به دیدنش
رفتم یک جلد کالماهلل مجید هدیه بردم .انگار کسی گفته بود باید آقای
امیرحس��ین فردی در پناه قرآن باش��د .در آخرین دیدار مثل چراغی
که شعل ه بکشد ،گفت« :از ش��ما نقطه روشنی در ذهن دارم .فراموش
نمیکنم».
میدانس��تم از چ��ه میگوید .در روزهای دغدغ��ه و اضطراب برگزاری
جش��نواره داستان انقالب در سال گذشته وقتی بودجهای 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
میک��رد .بعد یکب��اره گفت« :حوزه خان ه ماس��ت .اگر به ما حقوق هم
ندهند میآییم و باز همینجا مینشینیم».
او متعهد بود .انقالب را دوست داشت .در جریان فتنه سبز با نوشتن دو
ن روح��ش را عریان کرد و ادای دین .او تا آخرین روزها
مقاله در کیها 
لبخند به لب داشت و میخواست تقویم عمر را ورق زند و از فصل پاییز
عبور کند اما از درون قلب شیش��هایاش ترک خورده بود .افسوس که
هر چند بعد از سه دهه بعد از انقالب حضور او کمحضوری نبود .او جدا
از همه ابعاد شخصیتیاش یک معلم بود و یک معلم کسی است که ذاتاً
گردهافشانی دارد ،هر چند که به فصل پاییز گرفتار آمده باشد.

يادداشت

خاموشی یک صدا

محمدحسینجعفریان

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 پرآواز ه انقالب ،عصر پنجشنبه گذشته ،در پی سکته قلبی،
در راه رسیدن به بیمارس��تان لقمان ،در آمبوالنس دارفانی را وداع
گفت.
دق��ت کردهاید؟ یک جورهایی همه ما داریم عادت میکنیم .عادت
میکنیم به از دس��ت دادن و بزرگداش��ت باش��کوه گرفتن و روز و
هفتهای 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 سالها دور پا در رکاب
ادبی��ات انقالب گذاش��ت .کیهان بچهها در عمده س��الهای پس از
انقالب حاصل زحمات بیدریغ او بود .از آنها 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 پنجرهای سرس��بز را
سالهای سال روی کودکان و نوجوانان این سرزمین باز نگه داشت.
فردی از آنها بود که قلمش از مس��جد و ب��رکات آن بالید .از اوان
انقالب و جنگ ،مس��جد محلهشان در تهران ،به نوعی پاتوق او بود.
به راس��تی فردی از شمار نسلی بود که نوشتههایش آبروی آثار این
قبیل بر و بچهها بود.
آثارش چون خودش بیغل 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 آفرینشهای ادبی حوزه هنری را پذیرفت و بیشتر میدیدمش.
مثل همیشه کمحرف و خندان بود.
از آنها بود که ادعایی نداش��ت و در سکوت کار خودش را میکرد.
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 شدهای؟»؛ بیشتر از
لیاقت من از آن نوشته تعریف و تمجید کرد و تأکید بر اینکه بچهها
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 .بچههایی که میس��وزند از
سیاستهای فرهنگی ناسالم و با امید رونق شعائر و باورهای آغازین
خویش هنوز نفس میکش��ند و امید دارند .اما داغ بر دل ،یکییکی
به آغوش خاک پناه میبرند.
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يادداشت

این دوربین چقدر
عکس خاطرهانگیز دارد!

فرهاد حسنزاده

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 میخواندش .باید بزرگتر 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
ن هر آدمی
اینکه آدمها دوربین عکاسی را اختراع کنند خدا توی ذه 
یکی کاش��ته؟ دوربین به همراه آلبوم ،بدیاش این است که عکسها
آنقدر زیادند که تو خودت را میانشان گم میبینی .من کجایم؟ زیر انبار
ی از عکسهای دور و نزدیک .غریب و آش��نا .و حاال که از آن
و تلانبار 
زمان خیلی گذشته بر میگردم و از البهالی عکسهای غبار گرفته دنبال
چند عکس میگردم .این یکی را تو هم ببین ،چهرهام هنگامی که اولین
داستانم در کیهانبچهها چاپ شد .اولین شعرم هم همینطور ،همین
قیافه را دارم .اولین ناهاری که در یک مؤسسه بزرگ مطبوعاتی خوردم.
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اولین چای ،اولین لبخند یک سردبیر از
روی رضایت .من که خوب میبینم .لطفاً
تو هم خوب به این عکسها نگاه کن .خدا
خوب دوربینی توی من کاشته .این یکی
هم هست ،دفتر مجلة کیهان بچهها که
پر از برو و بیاس��ت .پر از احمد غالمی و
شکوه قاسمنیا و نقی سلیمانی و حسین
فتاحی و سوس��ن طاقدیس و بقیه که از
کادر عک��س زدهاند بیرون .امیرحس��ین
فردی را یادم نرفته .او که اصل کار است.
توی تمام عکسها او هست .با لبخندی
که بدون آن ،قابل شناسایی نبود.
س��نگ صبور میدانی چیس��ت؟ سنگ
صبوری بود برای همه .برای دردها و دلها
و درد دلها ،ناله کم نداشت ولی به نالهها
گوش م��یداد .این عکس هم مال همان
زمانهایی اس��ت که دوتایی با هم حرف
میزدیم .به این عکس طنازانه نگاه کنید.
به او گفتم که مجلهتان روح ندارد ،طنز و
شادی ندارد .گفت« :آستین باال بزن .این
گوی و این هم میدان ».چه میدانس��تم
که این گوی و این میدان فرصتی اس��ت
برای طنزآزمایی خودم .و همین شد که
سه سال پیدرپی «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 ساختمانهای اطراف
کیهانبچهها داریم فوتبال بازی میکنیم.

سنگ صبور
میدانی
چیست؟
سنگ صبوری
بود برای همه.
برای دردها و
دلها و درد
دلها ،ناله کم
نداشت ولی
به نالهها گوش
میداد

من طبق عادت کودکیام توی دروازهام .دروازه خیلی بزرگ نیس��ت و
من هنوز کمی مهارت دارم ولی این دلیل نمیشود که از امیرخان گل
نخورم .به شوخی گلهای خورده را میگذارم به حساب اختالف سن و
اینکه از ریش سفیدان گل خوردن هنر است .حاال آن ساختمان آجر
سه سانتی هنوز هم هست .آن میزهای دفتر تحریریه ،آن حیاط قدیمی
و دروازهه��ای ت��ازه رنگ خوردهاش .این عکس را بهخاطر میس��پارم.
عکس من و دروازهای که بوی گلهای او را میدهد در یکی از روزهای
اردیبهشتی.

يادداشت

مرغان دریایی

ابراهیمحسنبیگی

تابس��تان س��ال  1360بود به گمانم كه قاسمعلي فراست به همراه
اميرحسين فردي آمدند به بندرتركمن كه آن سالها من آنجا بودم
و بندرتركم��ن جايي براي ديدن نداش��ت مگر جزيره «آش��ورا ده»
يا همان «آبس��كون» س��ابق كه مهر خوارزمش��اه در فرار از دست
مغوله��ا به آنجا پناه آورد ،و در همانجا نيز درگذش��ت .س��اعتي
در جزي��ره قدم زديم .عمارت نظامي دوران رضاخاني را ديديم و بر
خرابههايش ايس��تاديم و بعد نهار را در تنها رستوران جزيره ،كباب
ماه��ي «ا ُزون ب��رون» يا همان ماهي خاويار خورديم كه رس��م بود
مهم��ان نوازي بندر تركمنها ،بدون خوردن ماهي ازون برون كامل
نميشود.
موقع بازگش��ت از جزيره نشستيم پش��ت قايق بزرگي كه محليها
به آن «باركاس» ميگفتند .س��ايهبان كوچكي داشت كه چند مرد
محلي و ش��ايد صياد ،زير سايهبان آن نشسته بودند و ما سه نفر در
انتهاي قايق ايس��تاده بوديم تا چش��م از آب مواج و كفآلود پشت
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قاي��ق برنداريم و ش��يار عميق و روندهاي كه قاي��ق از خود بر جاي
ميگذاشت را با لذت نگاه كنيم.
آفتاب بهش��دت ميتابيد و بادي كه با سرعت قايق شتاب ميگرفت
و بر ما ميوزيد ،نميتوانس��ت ما را به زير س��ايهبان سوق دهد ،چرا
كه تماش��اي موج آب و آبيِ آس��مان و مرغان دريايي ،تجربهاي بود
كه براي مهمانان تهراني من ،به راحتي تكرار نميشد.
هنوز مانده بود به ساحل برسيم كه تعدادي از مرغان دريايي باالي
س��رمان به پرواز درآمدند ،مرغان دريايي س��فيد و زيبا كه چشمها
و منقارهايش��ان مثل سه لكه سياه بر مشتي برف به چشم ميآمد.
مرغان دريايي بهطرز عجيبي به قايق نزديك ميش��دند و س��رعت
پرواز خود را با س��رعت قايق چنان تنظيم ميكردند كه گويي آنها
باالي سر ما ايستادهاند .اگر دوربيني همراهمان بود ،ميشد در قاب
آبي آسمان تصاوير خوبي از مرغان دريايي گرفت.
فراس��ت و فردي ،بيش از م��ن به هيجان آمده بودن��د و به مرغان
دريايي زل زده بودند .تعدادي از آنها چنان ارتفاع كوتاهي داشتند
و به قايق نزديك ميش��دند كه گمان ميكردي ميش��ود با دست
آنها را گرفت.
فردي كه با ش��يفتگي خاصي به آس��مان خيره ش��ده بود ،ناگهان
به طرف اتاقك قايقران گام برداش��ت و لحظ��هاي بعد در حالي كه
لبخندي ،كه بعدها فهميدم لبخند هميش��گي اوس��ت ،به طرفمان
آمد .قطعه ناني در دس��ت داشت .نان را ريز ريز كرد و كف دستش
گرف��ت و رو به م��ا گفت« :كاش مقداري ارزن و يا گندم داش��تيم.
بهت��ر از نان ميخورند ».بعد كف دس��تش را باال گرفت .منتظر بود
تا مرغان دريايي به او نزديك ش��وند و دانههاي ري ز نان را به منقار
بگيرن��د .اما آنها چرخ��ي ميزدند و گاهي با تردي��د و ترس به او
نزديك ميشدند .گفتم« :ميترسند بيچارهها».
فردي گفت« :يكيش��ان كه ترس��ش بريزد و جلودار شود ،بقيه هم
ميآيند ».طول نكش��يد كه به قول فردي يكيش��ان جلودار شد و
نزدي��ك آم��د و ريزهناني را ب��ه منقار گرفت و رف��ت .بعد مرغهاي

امروز امير
حسين فردي
را ميبينم
كه پشت
همان قايق
ايستاده است
و دستهايش
را رو به
آسمان گرفته
تا مرغهاي
دريايي
گرسنه نمانند

ديگر هم آمدند و ب��دون اين كه ترس
در چشمهايش��ان موج بزند ،كف دست
فردي را آم��اج منقارهايش��ان كردند.
مسافران كه زير سايهبان نشسته بودند
حاال به فردي ن��گاه ميكردند و لبخند
ميزدند.
هنوز كه س��ي و چند س��ال از آن روز
ميگ��ذرد ،اي��ن تصوير باالت��ر از همه
تصاوير ريز و درشتي كه از دوستي سي
و چند س��اله با فردي داش��تم ،در قاب
آبياش نشس��ته است و مرتب به ذهنم
ميآيد و خاطره آن روز را زنده ميكند.
بعدها هربار كه به س��احل بندرتركمن
رفت��م ب��ه ي��اد ف��ردي و اي��ن تصوير
ميافت��ادم و آخرياش اواس��ط آذرماه
بود كه با بايرامي در ساحل بندرتركمن
ايس��تاده بودم كه اين خاطره را براي او
نقل كردم .بعد از آن ،يكي -دو باري كه
به تهران آمدم فردي را در حوزه هنري
ديدم و او بود كه براي اولينبار س��الن
بزرگي را نش��انم داد ك��ه محل تجمع
بهائيان بوده كه چند س��ال بعد به تاالر
انديشه حوزه هنري تبديل شد.
فردي ،همان س��الها داس��تاني از من
گرف��ت و آن را در س��وره بچهه��اي
مسجدش چاپ كرد ،به همراه نقدي پر
از اميد كه انقالب نويس��ندگان خودش
را پيدا ميكند .از همان جواني دغدغه
انقالب را داشت و ادبياتش را.

س��ال  67بعد از پذي��رش قطعنامه ،از
سنندج به تهران آمدم به واحد ادبيات
ح��وزه هنري كه ف��ردي از حوزه رفته
بود به كيهانبچهها و مس��ئوليت سوره
بچههاي مس��جدش را دادند به من كه
تا  10س��ال پس از آن انتش��ار يافت و
با رس��يدن به ش��ماره  30چراغش به
خاموشي گراييد و مانند بسياري ديگر
از ارزشهاي انقالب به فراموشي سپرده
شد.
ت��ا قبل از س��ال  80رابط��هام با فردي
تنگاتنگ بود .پس از آن به تركس��تان
رفتم براي رايزني فرهنگي كه ارتباطي
با او نداش��تم و پس از بازگش��ت نيز به
دلي��ل عدم همكاريام ب��ا حوزه هنري
ديدارهايمان مناس��بتي بود و گاهي به
هر دليلي.
هيچ ك��دورت و اختالفي بينمان نبود،
اال سال  88و آن حوادث تلخِ پس از آن
كه فردي موضعاش ،موضع كيهان بود
و يك روز زنگ زد كه فالني ميخواهيم
بياني��هاي بدهيم و امضا جمع ميكنيم
ب��راي حمايت از رهبري كه پرس��يدم
مگر چه مش��كلي ب��راي رهبري پيش
آم��ده؟ بحثهايم��ان ب��اال گرف��ت .ما
ح��اال دو دي��دگاه متفاوت نس��بت به
آن چيزهاي��ي ك��ه انق�لاب را به خطر
ميانداخت داش��تيم و به نظر ميرسيد
كه فردي با بسياري از دوستان قديمي

و هم نس��لش اختالف ديدگاه در مسائل سياسي دارد .يادم ميآيد
آن روز به فردي گفتم« :كاش به جاي رفتن به مؤسس��ه كيهان به
مؤسس��ه اطالعات ميرفتي كه تو مرد «ميانهاي» و اعتدال!» بعدها
ك��ه ش��نيدم دچار عارضه قلبي ش��ده و به زير تي��غ جراحي رفته،
حدس زدم كه فش��ارهاي سياس��ي پس از  88كار خودش را كرده،
واال فردي با روحيه و سالمت جسماني و روحانیاي كه داشت ،نبايد
ب��ه اين زوديه��ا از پا درميآمد .يك بار هم ك��ه از مالزي به ايران
آمدم ،به حوزه هنري رفتم براي ديدنش كه مصادف بود با برگزاري
جش��نواره شهيد غنيپور كه الغرتر و پيرتر شده بود و پالتويي بلند
و مش��كياش را پوش��يده بود با صورتي تكي��ده و نگاهي كم فروغ.
نگاهش به من و لبخندش ،به من آنگونه نبود كه پيش از اين بود.
گالي��ه كرد كه چرا رفتهاي به مالزي .وقت��ي توضيح دادم كه رفته
ب��ودم تا در جاي دنجي فقط بنويس��م و گفتم كه چه كارهايي هم
نوشتهام ،نگاهش مهربانتر شد .مچ دستم را گرفت و به گرمي فشرد
و گفت« :خيالم راحت ش��د .فكر ميكردم براي هميش��ه رفتهاي».
فردي يادگارهاي زيادي از خودش باقي گذاشت كه برجستهترين و
ماندگارترينشان بيشمار شاگرداني هستند كه امروز از نويسندگان
مطرح كش��ورند .هيچ نويسنده هم سن و سال فردي نتوانستند اين
تعداد نويس��نده را به دور خود جمع كند؛ نويس��ندگاني كه بعد از
فوت��ش يك لحظه آرام نگرفتند تا ياد مرادش��ان را زنده نگه دارند.
قبل و بعد از فردي نويسندگان بسياري رفتند ،اما فردي به واسطة
همي��ن مريدانش هنوز در يادها زنده اس��ت .تأثير و نقش فردي در
ادبيات انقالب اس�لامي را هرگز نميش��ود ناديده گرفت و او را بايد
آنگونه كه گفتهاند« ،امير ادبيات انقالب» ناميد؛ اميري كه مرگش
ني��ز زندگي ديگري را براي او رغم زد .امروز امير حس��ين فردي را
ميبينم كه پش��ت همان قايق ايستاده است و دستهايش را رو به
آسمان گرفته تا مرغهاي دريايي گرسنه نمانند.
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يادداشت

حاال باید دقیق بنویسم

اکبر خلیلی
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اولین بار ایشان را در حوزه هنری دیدم .آن روزها حوزه هنری تازه تشکیل شده
بود .در آنجا با امیرحسین فردی گفتوگو 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 همانها جنازهاش را از
اینجا بردند .آیا وفادارتر از ایشان در ادبیات داستانی سراغ دارید؟ وفاداری ایشان به
ادبیات متعهد را میگویم .امیرحسین فردی به دلیل اینکه در یک مرکز اسالمی
انقالبی به نام مس��جد بود ،انقالب را زودتر از ما درک کرد .زمانیکه 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 گذاشتهاند «امیر
نویسندگان» به حق است .ایشان آنقدر صفا داشت که در سال  58دستنویس
سردار جنگل را میآورد ،ما به اتفاق میخواندیم .برنامه گذاشته بودیم هر شب منزل
یکی جمع شویم و شبی آمدیم منزل ما و تا نماز صبح این رمان را میخواندیم
و نماز صبح رمان تمام شده بود .من گفتم« :آقای فردی میدانید 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 ،زخمیها 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 همینطوری
مینوشتیم ،حاال باید دقیق بنویسیم ».این بود که «دقیقنویسی» 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 آدمهای جورواجور را نداشتیم؛ اما
ایشان بهخاطر سعهصدری که داشت ،با همه جور آدمی نشست اما خوی کسی
را به خود نگرفت .االن امیرحسین فردی کجاست؟ بیشک ایشان نزدیک پیامبر
اکرم(صلیاهلل علی هوآله) هستند .آخرین دیدار من با امیر در نکوداشت آقای علیرضا
قزوه بود .در تاریک و روشن سالن دیدم که کسی میآید سمت من ،صدا زد اکبر.
گفتم صبر کن .دست تکان داد به نشانة اینکه کار دارم .خیس عرق بود .پلهها را
گرفت و رفت سمت باال ،این آخرین دیدار ما بود.

يادداشت

بهفردي بعداز فتنه88
عالقهمند شدم

محمدرضا سرشار

س��ال  1368ع��دهای از حوزه هن��ری رفتند و بعض��ی از آنها در
مؤسسه کیهان مشغول به کار شدند .بعد از رحلت امام خمینی(ره)
ک��ه آی��تاهلل خامنهای به رهبری منصوب ش��دند آق��ای فردی در
کیهان بچهها س��ر مقالهای 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 میدیده با حالت تمس��خر به او میگفته« :آقا ما شما را
دوست داریم».
امیرحس��ین فردی بین خطها و تفک��رات مختلف و آدم خوب و بد
فرق نمیگذاشت و به همه محبت میکرد .فردی یکی از نویسندهها
را که با البیهایی در چند کش��ور خارجی جوایزی کسب کرده بود،
به مس��جد جواداالئمه دعوت کرده بود تا برای بچههای 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 میشود.
آقای فردی بس��یار ناراحت شده بود .حتی اگر کسی با او همعقیده
نبود ،نمیتوانس��ت او را دوست نداشته باش��د؛ زیرا فردی نرمخو و
مهرب��ان بود .من خود در واقع به ف��ردی بعد از فتنه  88عالقهمند
ش��دم .او در فتنه  88شجاعانه وارد صحنه شد و در کیهان مطالبی
مس��تند و محکم راجع به یکی از حمالهالحطبهای فتنه  88که در
خارج به س��ر میبرد نوشت که انصافاً خوب بود .طول زندگی فردی
زیاد نبود ،اما عرض زندگی شخصی او خوب بود.
فردی آنگونه که دوس��ت میداش��ت زندگی کرد .بسیاری از ما به
زندگی شخصی خود آنگونه که باید نرسیدیم ،اما همهچیز زندگی
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او چه در زمان جنگ و چه غیر از جنگ
و در موقعیته��ای مختلف س��ر جای
خ��ودش ب��ود :نوش��تنش ،مطالعهاش،
فوتبالش و ...همة برنامههایش سر جای
خودشان بودند.
ف��ردی معم��والً بهخاط��ر برنامهه��ا
و اصراره��ای ادارات و س��ازمانها
برنامههای زندگی ش��خصی خود را به
ه��م نم��یزد .بهعنوان ی��ک نمونه ،در
ده��ه  1360جایی با ن��ام دفتر ادبیات
ک��ودک و نوج��وان درس��ت کردیم .از
ف��ردی خواس��تیم تا روز سهش��نبه به
جلس��ه هفتگی دفتر بیاید و با اصرار او
را آوردی��م .اما او ب��ا ناراحتی میگفت:
«من سهش��نبهها فوتبال دارم و ش��ما
برنامه من را به هم زدید».
فردی زندگی س��ادهای داشت و حرص
م��ال دنیا را نداش��ت .ش��اید به همین
س��بب نیز فرصت کافی برای رسیدگی
به عالیق شخصیاش را پیدا میکرد.
خداون��د عاقبت همة ما را ختم به خیر
کند!
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باغبان دلسوز
هلل سلیمی
علیا 

مرحوم امیرحسین فردی ،نویسنده پیشکسوت ادبیات داستانی انقالب
اس�لامی ،از چهرهه��ای تأثیرگذار ادبیات انقالب بود که نقش اساس��ی
و تعیینکنن��دهای در جریانس��ازی گونههای ادبی همس��و با اهداف و
آرمانهای انقالب اسالمی داشته و در این راه شاگردان بسیاری را تربیت
کرده است.
بیگمان درگذشت مرحوم امیرحسین فردی ،ضایعه جبرانناپذیری 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 خستگیناپذیر در طول بیش از سه دهه
میداند.
شکی نیست که مرحوم امیرحسین فردی از نخستین پایهگذاران ادبیات
داستانی انقالب اسالمی در سالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی بوده
و همچنین نقش تعیینکنندهای در ش��کلگیری ای��ن ادبیات در دهة

شصت داشته است .مرحوم فردی بعد از پیروزی انقالب اسالمی با سفر
نوبلوچستان و مشاهدة
به نقاط محروم کش��ور ،از جمله استان سیستا 
محرومیتهای ساکنان این نقطة دورافتاده از مرکز ،رمان «سیاهچمن» را
برای نشان دادن ظل موستم «خان»ها بر رعیت بیچاره که میراث حکومت
ستمشاهی بوده است ،نوشت که این اثر جزو نخستین داستانهای متعهد
به آرمانهای بزرگ انقالب اسالمی بهشمار میآید.
وی در سالهای بعد هم دغدغههای آرمانخواهانه 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 تعیینکننده
مرحوم فردی در تربیت انقالبی چند نسل از کودکان و نوجوانان ایرانی را
نمیتوان نادیده گرفت که این مهم با مدیریت خستگیناپذیر و دلسوزانه
وی در طول نزدیک به سه دهه و در مجلة هفتگی «کیهانبچهها» تحقق
یافت.
بس��یاری از هنرمندان متعهد انقالب در عرصههای ش��عر ،داس��تان و
تصویرگری ،تربیت یافته حلقههای فرهنگی مجلة کیهانبچهها هستند
که اکنون جزو چهرههای شاخص هنر و ادبیات اسالمی بهشمار میروند.
در کنار این اقدامات مؤثر ،مرحوم امیرحس��ین فردی نقش اساس��ی و
تعیینکنندهای هم در جریانس��ازی ادبیات داس��تانی انقالب اسالمی
داش��ته که حاصل آن شکلگیری نحلههای فکری و ادبی تأثیرگذار در
ادبیات معاصر کشورمان بوده است.
حلقة ادبی بچههای مسجد جواداالئمه(ع) که جلسات اولیه و شکلگیری
آن به س��الهای قبل از پیروزی انقالب اسالمی برمیگردد ،از نخستین
حرکتهای ادبی  -انقالبی مرحوم فردی بهحساب میآید که در ادامه و
با پیوستن جوانان مشتاق و مستعد به شکوفایی رسید.
ای��ن جریان در س��الهای بعد از پیروزی انقالب اس�لامی و همزمان با
آغاز جنگ تحمیلی ،بخش��ی از ظرفیتهای 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 غنیپور ،یکی از اعضای این گروه
در دوران دفاع مقدس ،نویس��ندگان مس��جد جواداالئمه(ع) و در رأس

مرحوم فردی
نقش اساسی و
تعیینکنندهای
هم در
جریانسازی
ادبیات
داستانی
انقالب اسالمی
داشته که
حاصل آن
شکلگیری
نحلههای
فکری و ادبی
تأثیرگذار در
ادبیات معاصر
کشورمان بوده
است

آنها ،مرحوم امیرحس��ین فردی تصمیم
گرفتند که جایزه ادبی ش��هید غنیپور را
برای گرامیداشت یاد این نویسنده شهید
و همچنی��ن ت��داوم راه ش��هید غنیپور
پایهگذاری کنند .این جایزه اکنون یکی از
مردمیترین و معتبرترین جایزههای ادبی
و البته همسو با اهداف و آرمانهای انقالب
اسالمی در کشورمان بهحساب میآید.
راهاندازی جشنوارة بزرگ داستان انقالب
در سالهای اخیر از دیگر اقدامات مرحوم
فردی بود که موج تازهای از نویس��ندگان
انقالب اس�لامی را به تألیف داستانهایی
با موضوع انقالب اس�لامی به میدان آورد
و حاصل آن تألیف و انتش��ار آثار داستانی
متعدد به قلم نویسندگان مختلف است.
آنچه بیان شد ،تنها بخشی از فعالیتهای
ادبی مرحوم امیرحس��ین ف��ردی در طی
بیش از سه دهه بود و بیگمان در سالها
و دهههای بعدی ش��اهد به بار نشس��تن
ثمرة فراوان درخت تنومند داستان انقالب
اس�لامی خواهیم بود ک��ه مرحوم فردی
در زم��ان حیات خ��ود ،مانند یک باغبان
دلس��وز ،نهال آن را کاشت ،سالها از این
نهال نورس مراقبت ک��رد و در زمانی که
این درخت به بار مینشست ،بار سفر بست
و امانت خود را که همان درخت داس��تان
انقالب اس�لامی باشد به نسلهای بعدی
سپرد .روحش شاد!
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در همسایگی مرگ
حمیدرضا شاهآبادی
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«حوصلهام سر رفته؛ میخوام برم بخوابم» این آخرین جملهای بود که
من از امیرحسین فردی شنیدم .نشسته بودم توی صف دکتر قرار بود
چکآپ 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 میمیریم».
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 نیمساعت و این

درست یک روز قبل از مرگ امیرحسین فردی بود.
صف دکتر طوالنی بود .حرفهایمان تمام شد .هنوز چند نفری قبل از
ما بودند و او یک مرتبه عطای آزمایش سالمتی را به لقایش بخشید و
گفت« :حوصلهام سر رفته میروم بخوابم»
من گفتم ،با آنها که قبل از ما هس��تند صحبت میکنم تا او بینوبت
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 بعدیام را از او یک روز بعد
گرفتم؛ غروب پنجشنبه .آخرین دیدارم با او یک روز قبل از مرگش بود.
فردی ماههای آخر عمرش در همسایگی مرگ زندگی میکرد .به خاطر
همین بود که در صف آزمایش سالمتی هم از مرگ میگفت .از وقتی
که قلبش را جراحی کرد ،مرگ در س��ینهاش خانه کرده بود .همیشه
ال حبه قند یا
همینطور اس��ت .مرگ یک روز ،یک جا روی چیزی مث ً
یک دانه انگور مینش��یند و وارد وجودمان میشود .در گوشهای خانه
میکند و آنقدر میماند تا موقعش فرا برس��د .مثل یک آجر لق روی
دی��واری کهنه که آنقدر میماند 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 .آنقدر 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
نمیگفت و طوری زندگی میکرد 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 حوصلهاش س��ر رفت و رفت که
بخوابد.

گفت باید
طوری زندگی
کنیم که
انگار همین
فردا خواهیم
مرد .بعد
حوصلهاش
سر رفت
و رفت که
بخوابد
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حکایت مرد تنها
احمد شاکری
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هنگامي كه نويس��ندهاي از دنيا ميرود ،دربارة آثارش بيش از او سخن
ميگوين��د .چون گمان ميرود نويس��نده در هر زايش��ي ،خ��ود را در
ش��خصيتهايي كه در داستانهايش آفريده تكرار كرده است و با بقاي
آنها باقي مانده است .با هر بار خواندن داستان،نويسنده در ضمن فكر و
عمل و تصميم شخصيتها احيا ميشود و به سخن در ميآيد .زماني كه
پژوهش��گري ميميرد ،او با ايده و فرضيه پژوهشياش در مجامع علمي
حاضر است .با آرای علمياش چون سخنوري حاضر ميماند .همچنان
كه با فقدان منتقد ،آثار انتقادي او در نبودش به سخن در ميآيند .اما
امير حس��ين فردي از جمله نويسندگاني اس��ت كه پس از او ،بيش از
آثارش ،درباره ش��خصيت او سخن گفته ميش��ود .كافي است سكوت
كنيم تا همهمهاي را كه در مدت كمي پس از درگذش��ت او در گوش
ادبيات داس��تاني پيچيده است بشنويم .كساني كه او را ميشناسند ،او
را بيش از «اس��ماعيل»« ،سياه چمن» و «كوچك جنگلي» ميدانند.
حتي حاضرند چنين آثاري نبود اما امير حسين فردي در ميانشان بود.

فقدان او و نقشي كه در حيات ادبيات داستاني انقالب ايفا كرد بيش از
آثار داستانياش مشهود است.
آنچه اين نجوا را پديد آورده ،سلوك فردي و نمود اجتماعي امير حسين
فردي است .امري كه خود او دربارهاش سخني نگفت و تنها بدان عمل
كرد .او همانند بزرگان روزگار اهل توصيف خود و ستايش آنچه كرده بود
نبود .اما از هر فرصتي براي پيشبرد هدفش كه نمايش انقالب اسالمي
در ادبيات داستاني بود بهره ميبرد .كشف اين حقيقت،بهرهاي است كه
ادبيات داستاني متعهد ،پس از اميرحسين فردي ميتواند با آن به نقطة
آرماني حركت كند .اما آنچه اميرحسين فردي را به شخصيتي كمنظير
در ادبيات داس��تاني انقالب اس�لامي بدل كرده ،ايده و آثار پژوهشي يا
مجموعه نقدهاي ادبي نيس��ت .از اين رو ،كشف و تحليل درست آنچه
اميرحس��ين فردي بود و آنچه او را متمايز ميساخت ،بهرهاي است كه
ادبيات انقالب از اين ش��خصيت ارزشمند خواهد برد .اما چنين كشفي
چندان آسان و مصون از مخاطرات احساسي نخواهد بود .بررسي مقاالت
علمي و ساختار و جوانب علميآن و همچنين درك درست يك منتقد
در گذشته ،از اثر ادبي بسيار سادهتر از كشف شخصيتي است كه تصاوير
بيپايان او در اذهان جمع كثيري از نويس��ندگان و اهالي فرهنگ باقي
مانده اس��ت .نويس��ندهاي كه اهل مدارا بود؛ مداراي با نويسندگاني كه
ايده و نظرشان را نميپسنديد ،اما نه مدارايي از روي ضعف ،يا مدارايي
از روي جهت ،كه مدارايي به اميد بهرهمندي ادبيات داس��تاني از همة
امكانات بالقوه و بالفعل ادبيات داس��تاني .تأكيد او بر اينكه جش��نوارة
ش��هيد حبيب غنيپور ،تنها جشنوارهاي است كه طيفي از نويسندگان
شبه روشنفكر و مذهبي ،ساختار شكن و قصهگرا ،براي انجام امورات آن
آستين باال ميزنند و بيتوقع كار ميكنند حاكي از چنين ديدگاهي بود.
نويسندهاي كه عمر فعاليت ادبي او به درازاي تاريخچة ادبيات داستاني
انقالب اس��ت .نويس��ندهاي كه افرادي با ايدهها و نگاههاي مختلف او را
درك ك��رده و به او مهر ميورزيدهاند .صيانت از چنين ش��خصيتي كه
محصول و ثمرة انقالب اس�لامي در حوزة ادبيات داس��تاني بود ،امري
پرمخاطره اس��ت .چه بس��ا اكنون ،مداراي او به تسامح در اصول تعبير

امير حسين
فردي از جمله
نويسندگاني
است كه پس
از او ،بيش از
آثارش ،درباره
شخصيت او
سخن گفته
ميشود

شود .يا س��كوت و مناعت او در مورد كج
رويها كه به اميد اصالح ذات بين صورت
ميگرف��ت ،تعبيري ديگر يابد .چه بس��ا
تالش او براي يكپارچه ساختن نيروهاي
ادبيات داس��تاني انقالب اسالمي ،به عدم
اعتقاد او به خطوط و مرزها و خط قرمزها
تعبير شود .اين غلط رويها و تفسيرهاي
ناقص ،احساس��ي و بعض��اً تماميتخواه،
همانند اثر داس��تاني ،نويس��ندهاي چون
اميرحس��ين فردي را پس از درگذشت او
دنبال خواهد كرد.
اميرحس��ين فردي با آنچه بود ،به چنين
موقعيت��ي در ادبي��ات داس��تاني انقالب
اس�لامي نائل ش��د .بنابراين شخصيت او
از هر گونه اغراقي بينياز اس��ت .با او و با
خاطرهاي كه از او باقي مانده اس��ت .بايد
عالمانه برخورد كرد .س��تايش مردي كه
خأل او در ادبيات داستاني محسوس است،
نبايد به نااميدي نسبت به ادبيات انقالب
پ��س از او بيانجامد ،يا ادبيات داس��تاني
انقالب را با نويس��ندگان پر ش��مارش در
فق��دان او تحقي��ر نمايد .فق��دان او يك
ضايعه اس��ت؛ اما ادبيات داستاني انقالب
اسالمي با گونههاي متنوع آن باقي است.
ادبيات داس��تاني انقالب اسالمي در سير
تطور خ��ود بايد از تجربيانش بگذرد و به
س��وي آينده گام ب��ردارد .تجربة ادبيات
داستاني ،تمامي داشتههاي اين ادبيات در
طي چهار دهه است .تجربهاي كه گاهي
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در ضمن آثار درخش��ان داس��تاني ظهور
ك��رده و گاهي در ضمن ش��خصيتهاي
ادبي چهره نمايانده است .اما آنچه ادبيات
داستاني بدان ميانديش��د ،باالتر و فراتر
از افقه��اي كنوني اس��ت .عبور و عبرت
از تجربهه��اي ادبيات داس��تاني انقالب،
نيازمند محملي است كه شايستگيهاي
هر تجربه به درستي درك شود.
براي چنين دركي از اميرحس��ين فردي،
مايل��م ،چند قاب را از زيس��ت و زندگي
ادبي او انتخاب كنم .بررسي جزء به جزء
زندگي و منش امير حسين فردي كاري
بس دش��وار و نيازمند استقرايي فراوان از
خاطرات و عملكرد اوس��ت .بلكه به نظر
ميرسد براي شناخت اميرحسين فردي
بهعنوان شخصيتي كه براي اهالي ادبيات
آش��نا و دوست داش��تني است ،نيازي به
چنين جس��توجويي نيست .اين قابها
مهمترين تصاويري است كه از اميرحسین
ف��ردي ميتواند در ياد ادبيات داس��تاني
بماند.
قاب اول ،او را در كنار ميز جلسات نشان
ميدهد .در جمعي ك��ه ميتوان آنها را
هيئت مديره ،هيئت امنا ،شوراي مركزي،
يا هيئت نظارت دانست .در اين قاب امير
حسين فردي«كارشناس ادبي» است.
ق�اب دوم ،اميرحس��ین ف��ردي را در
اتاق كارش نش��ان ميده��د .اتاق خلوت
نويسندگياش .او كاغذهاي رنگ برگشته
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دس��تنويس را مقابل خود گذاشته و مشغول بازنويسي رمان اسماعيل
است .اين قابي از اميرحسين فردي «داستان نويس» است.
قاب س�وم ،او را در هفتهنامه كيهان بچهها نش��ان ميدهد .او بيش از
سه دهه ،كيهان بچهها را بهعنوان قديميترين مجله كودكان با همراهي
جمعي از دوستان و شاگردانش توليد كرده است .شاگردان قديمياش و
عالقهمندانش كيهان بچهها را محلي صميمي براي كار و زندگي در كنار
اميرحس��ين فردي ميدانند .او پاي بسياري از آنها را به روزنامهنگاري
باز كرده و اطمينان به نفس را در آنان بهوجود آورده است .در اين قاب،
امير حسين فردي «سردبير» است.
ق�اب چه�ارم ،او را در اتاق كارش در مرك��ز آفرينشهاي ادبي حوزه
هنري تصوير ميكند .گذر س��الهاي عمر ،گرد كهولت بر سر و رويش
پاشيده اس��ت .اكنون ،مديريت اجرايي بزرگترين مجموعة ادبي كشور
بر عهده اوس��ت .مجموعهاي با امكانات بينظير كشوري ،آنچه او را در
اين منصب اميدوار كرده است حمايت از نويسندگان گمنام شهرستاني
است .او چندان دل خوشي از برخي دفاتر حوزه در شهرستانها ندارد.
اين دفاتر سالهاست راه خود را از ادبيات ناب انقالب اسالمي به سمت،
جريان فرمگراي بدون آرمان شبه روشنفكر تغيير دادهاند .در اين قاب،
او «مدير مركز آفرينشهاي ادبي» است.
ق�اب پنجم ،اين تصوير ،اميرحس��ين فردي را نشس��ته بر صندلياي
بر باالي س��ن نش��ان ميدهد .او به همراه فردي ديگر داس��تاني را نقد
ميكنند .اين قاب اميرحسين فردي «منتقد» است.
و آخرين ،قاب ششم ،اميرحسين فردي جوان را در ميان شاگردانش
در كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع) نشان ميدهد؛ نوجواناني كه به عشق
او هر هفته جمع ميش��وند تا داس��تان بخوانند و دربارة آن ،ساعتي را
به گفتوگو بنش��ينند .اين قاب همان عكس قديمي جمع نويسندگان
مسجد است« .حبيب» از ميان اين جمع به شهادت رسيده است .در اين
قاب ،اميرحسين فردي« ،پدر حلقة نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع)»
است.
تمام اين قابها ،ساحتهايي از حيات ادبي اميرحسين فردي را نشان

ميدهند .بخشهايي كه س��احت زيست او را در حوزه ادبيات داستاني
معرفي ميكند .اگر قرار باش��د تنها يكي از اين قابها را انتخاب كنيم،
كدام قاب را بر ديوار خاطراتمان ميكوبيم؟
در قاب اول ،اميرحسين فردي ،فردي آرام است كه شنونده خواهد بود.
گوشي باز براي شنيدن دارد .هميشه اينگونه است .ولع گفتن ندارد .اما
صبري ستودني در شنيدن دارد .ممكن است ديگراني باشند كه بيشتر و
بهتر از او سخن ميگويند .اما آنچه او را بيش از هر چيز ممتاز ميسازد،
آن است كه هر كجا باشد افرادي گرد او حلقه ميزنند .سخنش گرچه
س��اده ،اما صميمي اس��ت .اهل مجادله و بحث نيست .سخنش از روي
تجربه است .نگراني اصلياش ادبيات انقالب است .شوراها او را بيش از
هر چيز «پيشكس��وت ادبيات انقالب» ميدانند .حضور او در جلس��ات
بيش از رأي او ،كارگشا است.
در قاب دوم ،اميرحسين فردي نويسنده است .در طول سالهاي پاياني
عمرش ،مترصد فرصتي اس��ت تا سه گانهاش را دربارة انقالب به اتمام
برساند .او نويسندهاي بهشدت حسينويس است .طبيعت ،جزءالينفك
داستانهاي اوست؛ طبيعتي كه در هنگام نوشتن در خاطرات آن غرق
ميش��ود و برگرفته از خاطرات دوران كودكي و نوجواني اوس��ت .براي
ش��ناخت اميرحسين فردي نيازي به تصور او در اين قاب نيست .كافي
اس��ت آثار او مرور شود .او نويس��ندهاي قصهگرا ،مؤمن و انقالبي است.
سختكوش است و بازنويسيهاي صبورانهاش ،نشان ميدهد عجلهاي
براي چاپ آثارش ندارد .با وجود آنكه برخي شاگردانش در گردشهاي
هنري و فكري به س��وي قالبهاي س��اختار شكنرو آوردهاند و شك را
جايگزين ايمان شخصيتهاي داستانيشان كردهاند ،او همچنان همان
نويس��نده دهة شصت و سالهاي انقالب است؛ با همان عقيده و اعتقاد
مس��جدي؛ با همان فطرت اوليه الهي .او در اين قاب ،اهل شهرتطلبي
نيس��ت .اميرحسين فردي را در اين قاب بايد در كنار قابهاي ديگري
از نويس��ندگان ديگر ديد .نويس��ندگاني كه اقبال عمومي به آثارشان و
نوآوريشان در ساختار و نوع نگاه از فردي پيشي ميگيرد.
در قاب سوم ،امير حسين فردي به گمان ،طوالنيترين تجربة سردبيري
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را در تاريخچ��ة روزنامهن��گاري پ��س از
انقالب داش��ته اس��ت .تحريري��ه كيهان
بچهها دورههاي ش��كوفايي را پش��ت سر
گذرانده اس��ت و نويسندگان ارزشمندي
را به ادبيات داس��تاني ك��ودك و نوجوان
معرفي كرده اس��ت .اكنون سالها است
ي آن
از اوج ش��كوفايي و دوران طالي�� 
گذش��ته اس��ت .زماني كه اين هفتهنامه،
كانون��ي ب��راي همفك��ري ،خالقي��ت و
هم��كاري جمع��ي نويس��ندگان جوان
مس��جد جواداالئمه(ع) بود .حضورش در
كيهانبچهها مستمر نيست .اگر از خود او
سؤال كنيم ،كيهانبچهها را بر ديگر جاها
ترجيح ميدهد .اتاق دنج و آرامش جايي
است كه اميرحسين فردي را در آرامترين
حاالت ميتوان يافت .در سالهاي پاياني،
اميرحسين فردي ناگزير است ،مسئوليت
صفح��ه ادب و هن��ر كيه��ان و مديريت
مركز آفرينشهاي ادب��ي حوزه هنري و
كارشناسي و عضويت در شوراهاي مختلف
را بپذيرد .اما همچنان مأمن و قرارگاهش
دفتر كيهانبچههاست .سالهاست گوشة
دنجي براي نوش��تن در اي��ن دفتر دارد و
در خالل كار روزانه ،فرصتي براي نوشتن
و كار بر روي س��هگانهاش مييابد .كيهان
بچهها براي اميرحسين فردي ،جايي است
ت ادبي ،روزهاي
كه ميتوان در كنار فعالي 
سهش��نبه ،مس��ابقه فوتبال راهانداخت و
جمعي از نويس��ندگان را پا به توپ كرد.
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فوتبال در كيهان بچهها برنامهاي است كه
تنها او قادر است با آن ،نويسندگان ادبيات
داس��تاني متعهد را بي��ش از پيش به هم
نزديك سازد .در دهة شصتم زندگي است
اما با جوانان بيس��ت ساله بازي ميكند و
اجازه ميده��د دريبلش بزنند اين يعني
آمادگي پيشكس��وت ادبيات براي اينكه
جوان��ان از او در حوزه ادبيات داس��تاني
سبقت بگيرند .اجازه ميدهد روي پايش
خطا كنند و او صب��ر ميكند .اين يعني
وس��عت نظر پيشكس��وت ادبي��ات براي
اينكه بداخالقيها و بدزبانيها را بش��نود
و صبورانه س��كوت كند .هم��ه را مجاب
ميكند كه پيش از بازي نيم ساعت يا سه
ربعي با او نرمش كنند و كار با توپ را ياد
بگيرند .اشتياق ديگران براي آغاز بازي او
را از اين كار منصرف نميكند .اين يعني
حركت و همگامي براي توازن در ادبيات.
اينكه پيش روندگان بايد براي گرم شدن
موت��ور جاماندگان اندكي تأمل كنند .اگر
كس��ي در مي��ان بازي از راه برس��د ،او را
مجاب ميكند تا نرم��ش كند .اگرچه او
رضا اميرخاني باشد كه هم در بازي زيرك
اس��ت و هم دريبلهاي بينقص ميزند و
پايش در فوتبال آس��يب ديده است ،اين
يعن��ي ،حت��ي حرفهايه��اي ادبيات نيز
نيازمند به بازنگري و بازسازي تواناييهاي
خود دارند .برايش كُ��ري ميخوانند ،اما
براي كس��ي كُ��ري نميخواند .اين يعني
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شما با كارتان حرفتان را زدهايد .ريختن آبروي افراد و حاشيهسازي در
ادبيات داستاني ممنوع .در ميانهبازي ،گاهي سر به آسمان بلند ميكند
و پرستوها را نگاه ميكند و از مهاجرت قريبالوقوع آنها سخن ميگويد
يا گل تازه رستهاي را كه از ميان شكاف آسفالت سر برآورده است با نگاه
ميس��تايد و از آن سخن ميگويد .اين يعني ،ما ادبيات را براي ادبيات
نميخواهيم .ادبيات را براي زندگي و زندگي را براي آخرت ميخواهيم.
ما همه مهاجريم و روزي بايد برويم.
ق��اب چهارم ،جديدترين تصوير از اميرحس��ين فردي اس��ت .قابي كه
ميتوان در پشت تصوير متين و خندان او ،غمي كه بر وجودش سيطره
يافته را نيز مشاهده كرد .او اكنون در دورة كهن سالي است و پذيرش
چنين مسئوليتي براي او وسوسهبرانگيز نيست .به راحتي ميتوان يافت
ك��ه او اين مديريت را تنها از روي مس��ئوليت پذيرياش دربارة ادبيات
انقالب پذيرفته اس��ت .جنس اميرحسين فردي با دفتر شيك و مدرن
آنجا چندان همخوان نيست .ميتوان حدس زد كه در اين دفتر مدرن
معذب اس��ت .او اهل نشستهاي صميمي مسجد جواداالئمه(ع) است.
اهل چهار زانو نشستن و بيريايي است .دوست ندارد پشت ميز مديريتي
طرح چوبش بنشيند و مراجعه كنندگان را به حضور بپذيرد .ميزي كه
او در كنارش مينشيند ،باال و پايين ندارد .مهمترين دغدغهاي كه او در
اين قاب دنبال ميكند ،برگزاري دو جشنواره است« .جشنواره داستان

انقالب» كه با ايده و فكر و طراحي او به راه افتاده اس��ت و «جش��نواره
ش��هيد حبيب غنيپور» كه از س��الها پيش در مسجد جواداالئمه(ع)
و توس��ط شوراي نويسندگان مسجد راهاندازي شده است .امير حسين
فردي در اين قاب ،نگران است .نگران ادبيات انقالب ،نگران ،ثمرة عمر و
تالش خود در مسجد جواداالئمه(ع) و نويسندگاني كه از زمان نوجواني
آنها را گامبهگام پيش برده و در مس��ير خالقيت ادبي انداخته اس��ت.
اكنون و پس از فتنه  ،88برخي نويسندگان در پي مواضع صريح او در
دفاع از انقالب و رد فتنهگران از او فاصله گرفتهاند.
قاب پنجم ،تصويري را به نمايش ميگذارد كه ش��ايد كمتر مورد توجه
قرار گرفته باشد .اميرحسين فردي اهل مدارا بود .به همين دليل و شايد
بدي��ن خاطر كه تجربه نقد در ادبيات داس��تاني پس از انقالب پرخطر
بود ،چندان به آن اقبال نش��ان نداد .ظرفيتهاي پذيرش نقد در دورة
پس از انقالب در ميان نويسندگان ايجاد نشده بود و نقدهاي دلسوزانه
چند منتقد معدود نيز در اين ميان ،با كوتهانديشي برخي ،به پاره شدن
رش��تههاي مودت به جاي استوار شدن آنها انجاميده بود .شايد بدين
واسطه بود كه اميرحسين فردي حضور خود را در جلسات رسمي نقد
رمان در اولويت قرار نداده بود .او گاليههاي خود را به گوش نويسندگان
ميرس��اند .اما از اظه��ار آن در جمع و مكتوب كردن آن در رس��انهها
پرهيز داش��ت .مواجهه او با نويسندگان ضد جنگ و نويسندگان يأس
انديش و آثاري كه ش��ك و ترديد را جايگزين ايمان شخصيتها كرده
بودن ،گوياي اعتقاد راس��خ او به دفاع مقدس بود .برخي از ش��اگردان
او و كس��اني كه در جلسات مس��جد جواداالئمه(ع) حاضر ميشدند به
ادبي��ات فرمگرا و ضد قص ه رو آورده بودند .اميرحس��ين فردي ناراحتي
خود را از اين نوشتهها كتمان نميكرد و بعضاً با لبخند و بيان جملهدار:
«ما كه نميفهميم فالني چي نوش��ته!» موضع خود را در مقابل آنها
مشخص ميكرد .با اين وجود نقد شفاهي و مجمل اميرحسين فردي،
از او چهرهاي بهعنوان منتقد ادبي برجاي نگذاشت.
اما قاب شش��م ،قابي نوس��تالژيك است .حتي براي كساني كه جلسات
مس��جد جواداالئمه(ع) را تجربه نكردهاند ،اين تصوير را ميتوان سياه و
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سفيد در خاطر آورد .تصويري از بيرنگي
جواناني ك��ه بعدها به جبهههاي نبرد راه
يافتند .تصوير حبي��ب و چهرة خندانش
كه اوج معصوميت يك بسيجي را با خود
به همراه داشت .اين ،تصوير خاطرهانگيز
تمامي نس��ل نويس��ندگان جوان ادبيات
داس��تاني انق�لاب اس�لامي اس��ت .اين
عكس ،اختصاصي ب��ه چهرههايي كه در
كنار امير حس��ين فردي نشستهاند و به
دوربين چشم دوختهاند ندارد .همانطور
كه تصاوير انقالب ،گويا خاطرة يك ملت
در تمامي دوران پس از انقالب هس��تند.
خاطرة همه نسلها هستند.
در بي��ن تمام��ي قابهايي ك��ه ميتوان
از اميرحس��ين فردي ب��ه طاقچه ادبيات
داس��تاني پس از انقالب گذاشت .تصوير
شش��م ،نابترين و درس��تترين تصوير
است .گرچه اميرحسين فردي در پنجقاب
ديگر نيز همان پدر صميمي نويسندگان
متعهد ب��ود .اما ك��م نيس��تند مديران،
كارشناس��ان ،منتقدان ،روزنامهنگاران و
پژوهشگراني كه در س��احت كاري خود
بيش از اميرحس��ين فردي درخشيدهاند،
دانش اندوختهاند و براي ادبيات داستاني
انق�لاب عرق ريختهان��د .قاب اختصاصي
اميرحسين فردي ،كه او را از تمامي افرادي
كه ميتوانند عكسي در كسوتهاي ديگر
داشته باشند متمايز ميسازد همين قاب
اس��ت .بلكه به نظر ميرس��د ،توفيقاتي
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كه اميرحس��ين فردي در كس��وت مدير
مس��ئولي كيهان بچهها و مديريت مركز
آفرينشه��اي ادبي و حتي نويس��ندگي
داش��ت ،از همي��ن نقطه آغاز ش��ده بود.
بذري كه اميرحس��ين ف��ردي در محفل
داس��تاني جواداالئمه(ع) كاش��ت نهتنها
شاگردانش ،كه ادبيات داستاني متعهد و
حتي خود او را باال برد .اميرحسين فردي
در اين قاب ،پدر نوجواناني اس��ت كه او را
در برگرفتهاند.
عنوان«پدر» ،براي اميرحسين فردي حتي
پ��س از تعطيلي مس��جد جواداالئمه(ع)
ماند .س��لوك او چني��ن جايگاهي را رقم
زده بود .اين عنوان حقيقتي باالتر از تعابير
«امي��ر ادبيات» يا «معلم ادبيات متعهد»
را بي��ان ميكند .هر «اميري»« ،امربري»
دارد كه او را فرمان ميبرد .خواه به اختيار
يا به اجبار .رابطه كس��اني كه اميرحسين
ف��ردي را درك كردن��د ،و نف��وذ او را بر
انديشه و منش خود اذعان دارند شريفتر
از رابط��ه امربر با امير خود بود .خواس��ت
او در مق��ام پدري عطوف و فروتن به دل
مخاطب مينشست .اين حقيقت ،جايگاه
او را بهعن��وان معلم ،تحت تأثير قرار داده
بود .اميرحسين فردي زماني جلسات خود
را در مس��جد جواداالئمه(ع) آغاز كرد كه
اميدي دربارة ادبيات داس��تاني اس�لامي
و متعهد وجود نداش��ت .س��يطرة ادبيات
داستاني غربي و تئوريهاي نظري آنها

اين تجربه
هيچگاه در
اين وسعت
و با اين
نتايج در
تاريخ ادبيات
داستاني
انقالب
اسالمي
ديگر تكرار
نشد

ال مشهود بود .او نه با شيوهاي مرسوم كه
بر ادبيات داستاني داخلي كام ً
در آن ،هنرجوي داستاننويسي با گذراندن چند ترم عناصر داستان ،به
حوزه نوشتن يا نقد ورود ميكند ،با مخاطبان نوجوان خود مواجه شد،
بلكه آنها را بر بستر صميمانه و مؤمنانهاي كه تجربه خالقيت ديني را
ممكن ميساخت ،به اين عرصه وارد ساخت .اين سالمت ضمير و سعه
ص��در ،زمينه را براي كار جمعي و فك��ر جمعي و تجربه جمعي فراهم
ك��رد .ت�لاش او پس از اين دوره نيز آن بود كه به چنين س��عة صدري
ظرفيتهاي پراكنده جوان ادبيات داس��تاني انقالب اس�لامي را به كار
گيرد و بيش از نقاط افتراق بر نقاط اشتراك توجه نمايد.
مس��جد بهعنوان كانون فعاليتهاي ادب��ي و نقش پدرانه او در تركيبي
از جوانان��ي كه گردش جمعش��ده بودند ،اركان موفقيت اميرحس��ين
فردي و تجربه او را تش��كيل ميدادند .تاريخچة ادبيات داستاني نشان
داد ،اين تجربه هيچگاه در اين وس��عت و با اين نتايج در تاريخ ادبيات
داستاني انقالب اس�لامي ديگر تكرار نشد .حتي اميرحسين فردي نيز
پس از اين دوران ،ديگر نتوانس��ت چنين الگويي را در پرورش نيروهاي
مستعد نويس��نده تكرار نمايد .بخش��ي از اين موفقيت مرهون شرايط
زماني آن دوران بوده اس��ت .شرايطي كه در آن ،نويسندگان جواني كه
بعضاً از راههايي دور خود را به جلس��ات هفتگي مسجد جواداالئمه(ع)
ميرس��اندند ،ملجا و كانون ديگري براي فعاليتهاي خود نداشتند .از
س��وي ديگر ،در اين برهه تاريخي،وسوس��ه شهرت ادبي و ميانبرهاي
دستيابي به آن ،راه را بر تجربه و سختكوشي نبسته بود .در دهههاي
 70و 80ش��رايط در ادبي��ات داس��تاني كش��ور تغيير ك��رد .برگزاري
جش��نوارههاي ادبي متعدد و پررنگ و لعاب كه ش��هوت نويسندگي و
شهرت را در هر بينندهاي تحريك ميكنند رونق يافتند .رشد روز افزون
كالسها و دورههاي داستاننويسي كه عموماً بر پاي ه تئوريهاي غربي
در داستان نويسي شكل ميگرفتند ،راه را بر تجربه عميق ديني بستند.
از سوي ديگر ،شهرتطلبي ادبي ،برخي از نويسندگان متعهد ادبيات را
به بيراهه كشاند .راههايي كه در حوزة ادبيات داستاني دفاع مقدس ،به
ادبيات س��ياه ختم ميشد و در ساختار ،به مبهم نويسي و نسبيگرايي

ميانجاميد.
اما اي��ن تجربه ب��ه داليلي تكرار نش��د.
اميرحسين فردي در سالهاي پاياني عمر
به صراحت از مهمترين نگرانيهاي خود
ي��اد ميكرد .دغدغه او ادبيات داس��تاني
انقالب اسالمي  -به معناي عام  -بود .و در
اين مسير ،دو هدف مشخص را در اولويت
قرار داده بود :برگزاري جش��نوارة داستان
انقالب و جشنواره شهيد حبيب غنيپور.
بايد اذع��ان كرد ،اميرحس��ين فردي در
كتابخان��ه محقر مس��جد جواداالئمه(ع)
بنياني را بنا نهاد كه جش��نواره داس��تان
انقالب نميتوانس��ت به آن دس��ت يابد.
سازوكار جش��نوارهاي در ادبيات داستاني
كشور ،و تجربة برگزاري جشنواره شهيد
حبيب غنيپ��ور در قض��اوت در اينباره
كاف��ي اس��ت .تردي��دي نيس��ت كه هر
جشنوارهاي ميتواند در صورت برگزاري
دقيق و كامل سودمند باشد .اما سخن در
اين اس��ت كه آنچه اميرحسين فردي را
از ساير نويسندگان متعهد ممتاز ميسازد
برگزاري جشنوارههاي غنيپور و انقالب
نيس��ت .آنچه او و تجربه او را براي آينده
ادبيات داستاني متعهد ارزشمند ميسازد،
توجه به كانون مس��جد و توكل و تأكيد
بر ظرفيتهاي بومي در س��اختن ادبيات
داس��تاني متعهد اس��ت .اينكه چرا امير
حس��ين فردي اين تجرب��ه را تكرار نكرد
س��ؤالي اس��ت كه بايد با دقت بيشتري
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ب��دان پاس��خ داد .او هي��چگاه اميده��ا و
نگرانيهاي خود را دربارة اعضاي شوراي
مسجد جواداالئمه(ع) به فراموشي نسپرد.
تجربه او در ش��وراي نويسندگان مسجد
جواداالئم��ه(ع) ريزشها و رويشهايي را
در پي داش��ت .طبيعي است نقش پدرانه
او ،جايگاه��ي ممتاز از او در ميان اعضاي
ش��ورا و ديگر نويسندگان متعهد ساخته
ب��ود .اما ادبيات داس��تاني اضالع ديگري
نيز داشت كه شوراي نويسندگان مسجد
جواداالئم��ه(ع) از آن تأثي��ر ميپذيرفت.
بررس��ي آس��يبهايي كه متوجه چنين
تجربهاي شد ،گوياي آن است كه ادبيات
داستاني انقالب براي آينده خود بايد چه
رهيافتي را ب��ه كار بندد .حقيقت انقالب
اسالمي و دفاع مقدس ،و نورانيت اين دو
واقعه بر كسي پوشيده نيست .اما شبهاتي
كه در عرصه سياس��ي جريان فتنه  88را
ميسازد يا تحليلي كه به ادبيات داستاني
س��كوالر يا اومانيست يا سياه جنگ روي
م��يآورد ،مقوالت��ي نظريان��د .بصيرت،
زاييدة نظر و تأمل و عقالنيت است.
ش��ايد انتظار بجايي نباشد كه شخصيت
اميرحس��ين ف��ردي را از منظر نقد ادبي
و تئوريپردازي ادبيات داس��تاني قضاوت
كني��م .او دربارة انقالب اس�لامي و اصل
واليت ،نويسندهاي اهل بصيرت بود .اين
بصيرت ،راه مش��خص و روش��ن او را  -با
وجود تس��امح در برخي مسائل ادبي -از

طبيعي است
نقش پدرانه
او ،جايگاهي
ممتاز از او
در ميان
اعضاي
شورا و ديگر
نويسندگان
متعهد
ساخته بود

برخي نويس��ندگان جدا كرد .اما نقش پدرانه او نميتوانست پاسخگوي
شبهات نظري باشد .شايد به همين سبب بود كه با وجود احترامي كه
برخي ش��اگردان او برايش قائل بودند ،در ساحت ادبيات و نگاه هنري،
همچنان راه خود را ميرفتند و بعضاً نهيبهاي او در آنان كارگر نيفتاد.
تنهايي اميرحسين فردي در سالهاي آخرين عمرش ،بر كساني كه او
را درك كردند مش��هود بود .تنهايي همراه نگراني براي ادبيات داستاني
انقالب ،همين تنهايي بود كه او را به پذيرش مس��ئوليتهاي سنگين
در دوران كهن س��الي واداش��ت و آرامش و راحت نويسندگي در اتاقي
در بس��ته را براي رونق بخشيدن به ادبيات داستاني انقالب ترك نمود.
اگر چنان بود كه انتظار ميداشت و نويسندگاني كه سهمي در پرورش
آنها داش��ت ،بار ادبيات داس��تاني متعهد و ادبيات داستاني انقالب را
بر دوش ميكش��يدند،بعيد نبود با اطمينانخاطر بيشتري بار ديگر به
مسجد جواداالئمه(ع) باز گردد و نسلي ديگر از نويسندگان را بپروراند.
بيترديد ،سختكوشي او و مسئوليتپذيري او دليلي بر تنهايياش و كم
تعداد بودن همراه و همدل بود.
كساني كه بتواند با آسايش بار مسئوليت را بر عهده آنان بگذارد.
اميرحس��ين فردي با تمامي آنچه بدان اعتقاد داشت عمل كرد .بهنظر
ميرس��د عمل او از دانش��ش جا نماند .اما بار ادبيات داس��تاني به تنها
ب��ر دوش يك نفر كه ب��ر دوش جماعت��ي از نويس��ندگان ،منتقدان،
پژوهش��گران ،مديران و مربيان متعهد به مقصد ميرس��د .حقيقت آن
اس��ت كه عرصه ادبيات داستاني عرصهاي پيچيده است كه نگاه جامع
دربارة آن الزمه پيش��رفت و افقانديش��ي است .در چنين نگاه جامعي،
اميرحسين فردي به كاري كه دقيقاً بدان تعلق دارد ميپردازد .اما زماني
كه خألهايي در عرصههاي ديگر پديد ميآيد و اين نگاه جامع جاي خود
را به نگاهي حال انديش و مقطعي ميدهد ،از ظرفيت افراد بهدرس��تي
استفاده نميشود.

يادداشت

مردیپشتپنجرة خدا

سوسن طاقدیس

چه زيبا بود فضاي روزهاي اول پيروزي انقالب ،چه شادمان و خوشبخت
بودي��م .همه آماده براي فداكاري ،براي دوس��تي و همكاري و همياري،
همه بياغراق عاش��ق هم بوديم .چه معجزهاي بود .چه ميدويديم براي
چيزي به نام ايثار ...و اگر ميگفتيم ايثار ،منظورمان شعار نبود؛ ايثار بود
ايثار ...خيلي از ما عزيزترين كسانمان را از دست داده بوديم .عزيزترين
دارایيهايمان را ...و حتي گاهي بزرگترين آرزوهايمان را ولي بهجاي آن
عزيزان،دارایيها و آرزوها آنچه بهدس��ت آورده بوديم؛ آنچنان عظيم و
زيبا و باشكوه بود كه به آنچه از دست داده بوديم افتخار ميكرديم.
ما انقالب كرده بوديم و پيروز ش��ده بوديم .ما با دس��ت خالي بر يكي از
بزرگترين قدرتهاي مس��لح جهان پيروز شده بوديم :قدرتي مسلح كه
قدرتهاي جهاني پشتیبانش بودند .قدرتهايي كه انقالبيون كشور ما از
دهها و شايد صدها سال پيش از اين با آن درگير بودند .و هرگز در خواب
هم نميديدند كه چنين پيروزي عظيمي نصيب ما شود.
و افسوس و صد افسوس ...چه زود آن روزهاي خوش به سر آمد .ترورها و
بمبگذاريهاي وحشيانه ورق سياهي بر سپيدي گلگون فضا افزود و جَ و
شك و بياعتمادي بر جامعه آن روزها حكمفرما شد .و مارهايي در خانة
كوچك ،رخنه كرده بودند و كاش مار بودند كه تا ميديديم ميشناختيم
نه آنها در ميان ما و درست مثل خود ما بودند و شايد ظاهري موجهتر
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و انقالبيت��ر از خ��ود ما به خ��ود گرفته
بودن��د .در اين فضا هر ك��س به ديگري
نگاه ميكرد در دل از خود ميپرس��يد آيا
او از ماس��ت يا برماست .كمکم وضع بدتر
از اين ش��د .هر كس مثل ما نباش��د از ما
نيست .هر كس شكل ما نباشد .هر كس
هر چه ما ميگویيم نگويد هر كس ،و بعد...
حتي هر كس كه اس��مي غير آن داشته
باشد كه از نظر ما اسم خوبي است .و بعد
فرصتطلبهايي پيدا شدند كه ديگران را
به اين بهانههاي واهي فداي حسادتها و
رقابتهاي خود ميكردند.
در اين دوره بود كه ش��اهد نااميد ش��دن
خيلي از دوستان و همكاران و ياران خود
بوديم كه رفتند و پش��ت سرشان را نگاه
نكردند .اگر چه آنها هم بهنظر من اشتباه
كردند .بايد ميماندن��د و ثابت ميكردند
آدم ميتواند اسمش كورش و رزيتا و آزيتا
باشد مسلمان و انقالبي هم باشد .شهياد
باشد و شهيد هم باشد.
يك بار وقت��ي آقاي فردي فهميد اس��م
شناس��نامهاي من معصومه است .با كمي
تعجب و ذرهاي مالمت گفت« :چرا اس��م
واقعيتان را استفاده نميكنيد .معصومه كه
خيلي قشنگتر و با مسماتر است ».گفتم:
«تا به حال سوس��ن بودهام و هيچوقت از
اسم شناس��نامهايم اس��تفاده نشده حاال
كه اين اس��م خريدار دارد اسمم را عوض
كنم .نه ...وقتي ثابت كردم با اسم سوسن

چه زيبا
بود فضاي
روزهاي
اول پيروزي
انقالب ،چه
شادمان و
خوشبخت
بوديم .همه
آماده براي
فداكاري،
براي دوستي
و همكاري و
همياري

ميتوان معصومه بود از اين اس��م اس��تفاده ميكنم حاال دروغ است ریا
اس��ت» آقاي ف��ردي با نگاهش درونم را كاويد .س��ري تكان داد و رفت
ولي ديدم كه لبخند ميزند .در همين جَ و بود كه من يك دختر تك و
تنها به تهران آمده بودم تا قبل از آن به جز مش��هد ديگر تا «اَبرقو» هم
نرفته بودم .وقتي كه انقالب شد من بهعنوان نويسنده و پنهان از خانوادة
متعصب پدرم در تلويزيون شيراز متن و نمايشنامه و فيلمنامه مينوشتم.
ح دواندوان و ترسان و لرزان به ساختمان
ش��ب تا صبح مينوشتم .صب 
راديو تلويزيون ميرفتم با عجله كارها را تحويل ميدادم و بهس��رعت تا
پدرم برنگشته بود به خانه برميگشتم .در آن زمان با كيهان بچهها هم
همكاري داش��تم .آقاي نيكخواه س��ردبير كيهان بچهها بود .و بعد مدير
گروه كودك شبكه  1شد .او مرا دعوت كرد كه به تهران بروم و در راديو
تلويزيون تهران كار كنم .او گفت جاي ش��ما اينجاس��ت .االن تلويزيون
تهران با كمبود نويس��نده مواجه اس��ت .و خود ايش��ان كمك كردند تا
خانوادهام راضي شدند و مرا فرستادند.
ولي اگر موفق نميشدم و برميگشتم .خيلي سرشكسته ميشدم و بايد
ب��ه يك ازدواج اجباري تن ميدادم و در يك زندگي ناخواس��ته مردگي
ميكردم .در آن موقع كم كم آدمها دستهدسته شدند .ديگر فقط انقالبي
و ض��د انقالبي نبودند حاال ديگر انقالبي ها هم به دس��تهها و گروهها يا
به قول بعضي باندهاي مختلفي تقس��يم ش��دند .اين مرا خيلي غمگين
ال خوب نيست .حس ميكردم نبايد اينطور
ميكرد .حس ميكردم اص ً
بشود .فكر ميكردم همه بايد يكسو و يك جهت باشيم .حس ميكردم
اين كار به آن وحدتي كه ما را به آنجا رسانده بود لطمه ميزند.
نميدانم درس��ت فكر ميكردم يا اشتباه ميكردم ولي همين فكر باعث
شد كه نخواهم عضو هيچ گروه و دستهاي باشم .حتي آنها كه خوبها
بودند .حس ميكردم نبايد خوبها به اين زودي بدها را سوا و جدا كنند
و از خود دور كنند يا كنارش��ان بگذارند .يا ...نميدانم ...آن موقعها من
هنوز بچه بودم و خيلي از سياست سر درنميآوردم .حاال ميفهمم كه
شايد آن دستهبنديها اجتنابناپذير بودند و همين تن ندادن به آن فضا
خيلي باعث ش��ك و ترديد ديگران دربارة من شد .از هر طرف ميرفتم

نميدانم چرا
حس ميكنم
هرچه قدر
هم بنويسم
باز نميتوانم
توصيف
كنم آنچه
را كه باعث
ميشود
بخواهم
دربارة آقاي
فردي بگويم

پینوشت
 .1معراج پيامبر  -سفر بهسوي خدا ،از مجموعه نگران پروانهها ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

پس زده ميشدم .از هر طرف به جز ...كيهانبچهها و آقاي فردي .حتي
يادم هس��ت كه بچههاي مسجد مرا چپچپ نگاه ميكردند .ولي آقاي
فردي حتي جلوي نگاه چپچپ بچههاي خودش هم حائل ميشد تا من
نرنجم .نميدانم چرا حس ميكنم هرچه قدر هم بنويس��م باز نميتوانم
توصيف كنم آنچه را كه باعث ميشود بخواهم دربارة آقاي فردي بگويم.
جَ ّو خيلي بدي بود .شك و تهمت...
آقاي فردي با حمايت از من يعني همينكه من كه به هيچ جا وابس��ته
نبودم جرئت داش��تم به كيهانبچهها بروم .كار كنم قصهام چاپ بشود
و ...همين ميتوانس��ت ريس��ك باش��د .ميتوانس��ت بهانهاي در دست
بهانهجوهايي باشد تا خود آقاي فردي را زير سؤال ببرند .و اين در حالتي
ب��ود كه حتي جایي كه من نب��ودم حامي من بود و از من و از حقيقتي
كه به آن اعتقاد داشت دفاع ميكرد .اين را سالهاي سال بعد فهميدم.
يك بار يكي از دوستانم سرپرستي قسمتي از برنامههاي كودك راديو را
بر عهده گرفت با اصرار زياد از من خواس��ت كه با او كار كنم .راه راديو
براي من خيلي دور بود و او راضيم كرد وقتي رفتم ديدم دست و پايش
را گم كرد .ناراحت ش��د .خودش را به اين چيز آن چيز مش��غول كرد .و
حرفي از كار نزد .تعجب كرده بودم .او كه اين همه اصرار داشت چه شده
كه چنين ميكند .باالخره او با ناراحتي گفت« :من بعد از اينكه رضايت
ت��و را گرفتم رفتم با مدير گروه صحبت ك��ردم ولي آنها با آمدن تو به
اينجا مخالفت كردند .گفتند تو «پانكي» نميدانم يادتان هست پانکها
ك��ي بودند؟ يك گروه بودند در آمريكا مثل هيپيها و كلمه پانك يعني
(آشغال) نميدانستم بخندم يا گريه كنم ولي زورگريه انگار بيشتر بود.
در ي��ك چنين جوي و در يك چنين فضايي آقاي فردي از من حمايت
كرد و قصههاي مرا به مجلهاش راه داد.
يك بار ايش��ان داور كتاب س��ال بودند آن سال قصة كاله نمدي من به
فينال رسيده و بيشتر از همه رأي آورده بود .ولي دو نفر از داورها وقتي
كه چني��ن ديده بودند رأي خود را عوض كرده بودند كه كتاب من اول
نش��ود و جايزة كتاب س��ال را نگيرد .آقاي فردي و آقاي رحماندوس��ت
ب��ه اين كار آنان اعت��راض كرده بودند .كه به جايي نرس��يده بود .آقاي

فردي وقتي مرا دي��د اين را به من گفت
در حاليكه صورتش سرخ و چشمهايش
غمگين شده بود .به من گفت« :اين را به
شما نگفتم كه غصه بخوريد اين را گفتم
كه بدانيد كارتان در حد كتاب سال شدن
ب��وده و ارزش كارت را متوجه باش��ي ».و
چهقدر اين حرف او به من نيرو داد تا بمانم
و تاب بياورم و يك روز شاهد آن باشم كه
كتابم بهعنوان بهترين كتاب مذهبي سال
شناخته شود .1و كتاب ديگرم قدم يازدهم
بهعنوان بهترين كتاب سال و ادبيات برتر
جايزة كتاب سال را بگيرد.
سهمي از كتابهاي من ،سهمي از نويسنده
بودن من ،ماندن من و حتي زندگي من.
سهمي از اميدي كه زنده نگهداشت از آن
مردي اس��ت كه آدمها را از پنجرهاي نگاه
ميكرد كه باالي آن نوشته بود پنجرة مثل
خدا ديدن.
او وقت��ي آدم��ي را ن��گاه ميك��رد ،عمق
وج��ودش را ميدي��د .حدس م��يزد در
گذش��ته چگونه بوده و حس ميكرد كه
در آينده چگونه خواهد ش��د .او به چگونه
ش��دن آدمها فكر ميكرد و ميكوشيد در
اين چگونگي او را بهس��وي خدايي مرئي
هدايت كند .او يكي از آدمهايي اس��ت كه
وقتي پس��رم با حيرت از من ميپرس��د:
«مگر آدمه��اي زمان انق�لاب چهطوري
بودن��د كه اين قدر با آدمه��اي اين زمان
فرق داشتند؟» او را برايش تعريف ميكنم.
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يادداشت

بزرگ بود
و از اهالی امروز
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ناصرطاهرنیا

خب��ر کوتاه بود و غمانگیز« :امیرحس��ین فردی پیشکس��وت ادبیات
ک��ودکان و نوجوان��ان در گذش��ت» با ش��نیدن این خبر اش��ک در
چشمهایم جاری شد و موجی از غم و اندوه همة وجود مرا فراگرفت
و ناخودآگاه به یاد اولین دیدارم با او افتادم.
سالها از روزی که برای اولین بار نویسندة بزرگ کشورمان امیرحسین
فردی را دیدم میگذرد .در حیرتم روزها به سرعت ،لحظهها و ثانیهها
را پشت سر گذاشتند اما خاطرات هنوز شفاف و زالل ماندهاند:
یکی از روزهای بهمن ماه سال  1369بود .امیرحسین فردی بهدعوت
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 دانشآموزان آن مدرس��ه باش��د .وقتی آق��ای ناصری مرا به
«فردی» معرفی کرد ،او با لبخند همیش��گیاش 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 میکنم .نتیجة این دیدار برای من سالها

همکاری با کیهان بچهها و نوش��تن دهها مقاله در این مجله شد .بعد
از آن دی��دار بارها و بارها امیرحس��ین فردی را دی��دم و از او نکتهها
آموختم اما خاط��رة دو دیدار دیگر در ذهنم جاودانه باقی ماندهاند و
هیچگاه فراموش نمیشوند .دیدار اول روزی بود که برای چاپ کتاب
«مجموعه جنگهای پیامبر اکرم(ص)» در انتشارات کیهان ،به نزد او
رفته بودم و ناهار آنروز در مؤسسة کیهان میهمانش بودم و او بعد از
ناهار با حوصله و آرامش بخشهای مختلف مؤسسة کیهان را به من
معرفی ک��رد و دیدار دیگر که آخرین دیدارم با او بود ،چند روز قبل
از آنکه به س��فر حج بروم ،اتفاق افتاد .وقتی در حوزة هنری سازمان
تبلیغات اسالمی با او و جناب آقای ناصری خداحافظی میکردم .آقای
فردی هنگام روبوسی با چهرهای آرامشبخش 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 لحظههای
زندگیام جاری است.
اما امیرحس��ین ف��ردی که بود؟ هنرمند ،معلم ،نویس��ندة کودکان و
نوجوانان یا نویس��ندهای که ش��اعرانه مینوش��ت و ش��اعرانه زندگی
میک��رد .نمیدانم ک��دام واژه را باید در ابتدای وصف او نوش��ت که
عظمت وجود و عمق اندیشهاش را تصویر کند .نمیدانم با چه شعری
میتوان زیباییهای روحش را زمزمه کرد .امیرحسین فردی صمیمی
بود و بیادعا ،رفتار و کردارش برای همه درس بود .همیشه آرامش و
قرار عجیبی داش��ت که به همه آرامش میداد .در روح بزرگ او برای
همه جا بود .گویی او همة آدمها را دوست داشت.
او هنرمند و نویس��ندة بزرگی بود ،آنچنان که چندین نسل از قلم و
نوع تربیت و آموزش او بهرهها بردهاند .شگفت آنکه با همة بزرگیاش
سادهتر از آب بود و صمیمیتر از باران و مهربانتر از خورشید .آنقدر
س��اده و صمیمی که دوس��تانش او را «امیرخان» ص��دا میکردند و
همه او را برادر و خدمتگزاری راستین میدانستند .نفسهای گرمش
پیامآور دوستی بود ،آنگونه که همیشه مشتاق دیدارش بودیم تا در
طنین لبخند و نفوذ کالمش ،غمهای زندگی را به فراموشی بسپاریم.

او هنرمند
و نویسندة
بزرگی بود،
آنچنان
که چندین
نسل از قلم
و نوع تربیت
و آموزش
او بهرهها
بردهاند

او هنرمن��د بزرگی بود ،ام��ا بزرگترین
هن��رش آن ب��ود ک��ه دس��ت هم��ه را
میگرفت و از ج��ان و مال و وقت خود
مایه میگذاش��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
همانطور مینویس��د ک��ه فوتبال بازی
میکند ،بیش از آنکه خود را به تحرک
وامیدارد ،توپ را میچرخاند و بازیکنان
دیگر را در موقعیت گل قرار میدهد».
برای نس��لی ک��ه با امیرحس��ین فردی
زیسته است ،نام و یاد او آیینة بیغباری
است که آنچه در این آیینه دیده میشود،
زاللی ،پاکی ،زیبایی و سادگی است .این
روزها دفتر مجلة کیهان بچهها هنوز در
انتظار قدمه��ای آرام باغبان دلس��وز و
مهربان خود میس��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 میشود؟
نه یاد او همیش��ه زنده است؛ همیشه با
ماست؛ همیش��ه در ذهنها و حرفها و
قصهها موج میزند .همیش��ه و همه جا
حض��ور دارد .او میماند و من هر گاه به
ی��اد او میافتم احس��اس میکنم که در
هوای پاک دامنههای سرسبز و باطراوت
زادگاهش «سبالن» قدم میزنم؛ 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 میآیم هن��وز واژه یا جملهای
که در خور شخصیت امیرحسین فردی
باش��د ننوش��تهام؛ قطره اشکی از گوشة
چش��مانم روی کاغذ میچک��د .آخرین
کالم را با دس��تی لرزان و با چش��مانی
اش��کبار مینویس��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 افقهای باز نسبت داشت
و لح��ن آب و زمی��ن را چ��ه خ��وب
1
میفهمید»
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پینوشت
 .1شعر از کتاب «حجم سبز» سهراب سپهری.

امیرحسین
فردی،
امیرحسین
فردی بود.
او تنها شبیه
خودش
بود و شبیه
هیچکس
دیگری نبود

يادداشت

باامیرقلم،
ازمهرتا اردیبهشت

سیدفرید قاسمی

تاریخ مطبوعات ایران را که ورق میزنیم ،بهندرت مدیران و سردبیرانی
مییابیم که بیش از سه دهه عمر بر سر انتشار یک نشریه گذاردهاند .در
فهرست پایداران مطبوعاتی امیرحسین فردی جای دارد؛ همو که 32
سال از عمر  64سالهاش را با کیهانبچهها سپری کرد؛  9سال بیش از
بنیانگذار مجله ،جعفر بدیعی ،مؤسس کیهان بچهها 23 ،سال (1335
تا  )1358در این مجله دوام آورد.
هر دو به سبب بیماری قلبی کیهانبچهها را وانهادند .با این تفاوت که
بدیعی  1358خانهنشین شد و فردی پنجم اردیبهشت  1392به دیار
باقی رفت.
امیرحس��ین فردی ،پنجم مهرماه  1328در دامنه جنوبی کوه سبالن
در روس��تای قرهتپه به عرصه فانی پانهاد .تلخکامانه از ش��ش سالگی
تهراننشین 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» میدانس��ت که «سختیهای
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هس��تی را بهدست فراموشی میس��پرند» .پس از چهار سال بانکداری
بهدلیل باورمن��دی عمیقش از کارمندی بانک برید 38 .س��ال پایگاه
اصلیاش مسجد جواداالئمه(ع) بود و با همفکرانش به تأسیس کتابخانه،
آموزشگاه نویسندگی و فیلمسازی ،باشگاه فوتبال ،برگزاری کتاب سال
و نشس��تهای نقد و بررس��ی کتاب همت گمارد .افزون بر س��هدهه
گردانندگی کیهانبچهها ،انتشار شش شماره «سوره بچههای مسجد»،
یک شماره «س��وره ادبیات جوانان» ،شش سال انتشار کیهان علمی،
دبیری و داوری جشنوارهها ،مدیریت حوزه هنری و مرکز آفرینشهای
ادبی را در کارنامه او میتوان دید.
اولین داستان کوتاه به قلم وی با نام «اسماعیل»  1358منتشر شد و
 1368نخس��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»« ،سیاهچمن»،
«کوچک جنگلی»« ،روزی که تو آمدی»« ،افسانه اصالن»« ،میهمان
مالنک»« ،هامون ،زهکلوت و آن حوالی»« ،اسماعیل» و «گرگ سالی»
از جمله کتابهای اوس��ت .دوبار از ایشان تجلیل شد؛ نخست 1381
بهوس��یله حوزه هنری و دوم  1391در پیشنگاران :جش��ن سرآمدان
مطبوعات ایران.
هیچگاه توفیق همکاری با زندهیاد فردی را نداشتهام ،اما همواره در هر
مجلس عمومی که او را دیدهام ،از مهربانیهایش برخوردار بودهام .ایشان
را خیرخواه و درس��تکار ،بیآزار 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 البهالی نوشتههایش میتوان خواند.
هم��ه عمر گوش به فرمان مادر بود؛ از اینرو کمتر از هفت ماه پس از
وداع این جهانی مادر ،به او پیوست.
یکی از دوس��تان به نقل از زندهیاد فردی میگفت که اخیرا ً مادرش به
خوابش آمده و گفته« :امیرحس��ین چرا نمیآیی؟ منتظرت هس��تم!»
روحش شاد و نام و یادش گرامی!

يادداشت

مدیری که
پدری میکرد

مهری ماهوتی

بیشتر به برادر شبیه بود؛ برادری صبور و باحوصله و خوشرو که ادعای
دانایی نداشت و تواناییاش ،پشتوانهای بود برای دیگران .عاشق کیهان
بچهها بود .میگفت :این جا خانة من اس��ت .همیش��ه در خانهاش به
روی همه باز بود .یک خانة امن برای نوجوانهای عالقهمندی که شوق
نوش��تن داش��تند و قرار نبود در همهمة شهری بزرگ مثل تهران گم
بشوند .شرکت در جلسههای قصه و شعرش برای همه آزاد بود .خواندن
قصه آزاد بود .خواندن شعر آزاد بود .هر کس به اندازة قدرت قلمش در
مجله دیده میش��د .آقای فردی بخیل نبود که احس��اس کند دیگری
جای او را تنگ میکند .شاید به همین دلیل اولین قدمگاه برای کسانی
بود که در عرصة نوشتن نوپا بودند.
گاهی دوستانی به سراغم میآمدند با شعرها و قصههایی که دوستشان
داشتند و حاصل عشق و عالقه و تالش آنها در عرصه ادبیات بود .به
آنه��ا توصیه میکردم اگر میخواهید کارهایت��ان را در جمع عزیزان
صاحبنظ��ر بخوانید و ضع��ف و قوت کارتان را پی��دا کنید یک جای
صمیمی را میشناس��م و یک مدیر خاکی و دلسوز را .میگفتم بروید
کیهان بچهها .بگویید با آقای فردی کار دارم .مطمئن باش��ید اگر شما
را مستعد ببیند ،دستتان را میگیرد و مسیرتان را هموار میکند .دفتر
کیهان بچهها ،سکوی پرواز قلم به دستهای بزرگی شد که امروز افتخار
ادبیات کودک و نوجوان در این سرزمین هستند.
یادش به خیر روزهایی که سالگرد تولد کیهان بچهها را در همین دفتر
ساده و بیآالیش ،صمیمانه و خودمانی جشن میگرفتیم .گل و تبریک
و شیرینی و لبخند و عکس دس��تهجمعی روی پلههای ورودی .آقای
فردی در میان دوس��تان بود و افتخار میکرد که سالهاست برای این
مجله نه فقط مدیریت که پدری میکند.
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يادداشت

دیگر هیچ کالغی
یکند
غارغار نم 

82

حامد محقق

دلم میگیرد .دلم میسوزد.
حاال توی این چند روز دارم فکر میکنم .به فکر پارکم ،پارک چناران .فکر
قهوهخانه همین حوالیام .به فکر کالغهایم.
دلم میسوزد .نمیدانم حاال توی این چند روز درختهای پارک چهطور
صبحش��ان را ش��روع کردهاند؟ نمیدانم کارگرهایی که چند روز است
خس��ته از کار برگشتهاند توی قهوهخانه چهطور بیتو چای مینوشند؟
نمیدانم کالغها دیگر چهطور بیتو «غار غار» میکنند؟
حاال توی این چند روز بیش��تر دارم فکر میکنم .فکر میکنم دیگر چه
کس��ی است که صبحها از س��یمتری 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 قهوهخانهها بگذرد .میدان توپخانه پیاده ش��ود و چند دقیقه بعد
صندلیاش را از پشت میز اتاق طبقه سوم ساختمان کیهان بچهها عقب
بکشد و بنشیند و بخواند و بگوید و بشنود و. ...
ح��اال چند بار مرور کردهام .اردیبهش��ت  89را .توی ذهنم آمدهام مرکز

بهداش��ت .واکسن زدهام .دفترچه س��ربازیام را مهر کردهام و نشستهام
توی اتوبوس.
حاال چند بار است که از این به بعدش را سخت سخت بهیاد میآورم.
حاال س��خت کس��ی را توی پارک آش��نا میبینم .هر چقدر که نزدیک
میش��ود ،آشناتر میبینم .کتی طوسی دارد و کیفی بهدست .کتی که
نای تازگی ندارد ولی سخت روی تنش نشسته.
چشمهایم را تیز میکنم .صاحب کت امیرحسین فردی است .با لبخندی
همیش��گی بر لب .از همان دور که میآید معلوم اس��ت لبش میجنبد،
گاهی دست به سینه میگذارد و سالم و علیکی ،صبح به خیری و خسته
نباشیدی.
به کسی چه! به چه کسی ،فرقی نمیکند ،میتواند باغبان باشد ،یا بچهای
که دس��ت مادرش را رها کرده و میدود یا دختر و پسر جوانی که روی
نیمکتنشستهاند.
از اتوبوس پیاده میشوم ،چند قدم جلو میروم و توی پارک سالم میدهم.
مثل همیشه سالم و علیک و باز مثل همیشه «حامد» چطوری. ...،
نمیدانم .هیچوقت آقا به اسمم نمیچسباندی و هیچوقت فامیلیام را به
رخم نمیکش��یدی .نمیدانم چرا صدایت آنقدر آشناست نمیدانم چرا
اینقدر صدایت توی گوشم میپیچد.
گفتی صبحها را چند دقیقهای توی پارک قدم میزنی و بعد نشانم دادی
که چقدر این چنارها برایت آشناست .تو گفتی ولی یادم نمانده ،گفتی
اینجا چق��در بزرگ بود .گفتی که درختهایی را که عاشقش��ان بودی
بریدند و جایشان آسفالت ریختند .گفتی حاال دلم به این چندتایی که
مانده خوش است.
از کالغها گفتم که توی داس��تانهایش «غارغار» میکنند نه «قارقار».
چیزهای دیگ��ری هم گفتم و چیزهایی گفتی .از داس��تانها از کیهان
بچهها ،نشریات دیگر و. ...
یادم نمیآید چه گفتم ،اما یادم است در جواب قهوهخانهای را که کنارش
بودیم نشان دادی و جوانهایی را که توی قهوهخانه بودند و دود قلیانها
را .گفتی قبلتر عصرها س��ری میزدی به قهوهخانه .گفتی مینشستم

آقای
امیرحسین
فردی
من ،آقای
امیرحسین
فردی است؛
آقای سر به
زیر؛ آقای
نظم؛ آقای
مطمئن؛
نجیب

چای میخوردم و با پیرمردها و جوانهایی
ک��ه کارگر و تازه مهاجر بودند همصحبت
میشدم.
گفتی چند وقتی است که نمیروم .گفتی
که نمیشود بروم .گفتی که خوب نیست.
همه قلیان میکشند .گفتی که جوانترها
هم هس��تند .از صبح مینشینند و قلیان
میکش��ند .خ��وب نیس��ت .گفتی خوب
نیست .خوب نیست. ...
گفتی و نشانی دادی و گفتی که اما هنوز
پای جوانهای قلیانی به فالن قهوهخانه باز
نش��ده .گفتی که حاال فقط آنجا میروی.
گفت��ی و گفتی و گفتی .و من وقتی توی
حرفهایم از چند نفر اسم بردم گفتی که
حاال فرقی نمیکند چه کسی باشد .یعنی
نمیخواس��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 خیلیها .اما برای من
آقای فردیاید .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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شعر

آغاز مرثیتها

شرینعلیگلمرادی
هنر بود و تو بودی ،خامه و دفتر مهیا بود
شهادت را قلم چرخانیات تحریر دریا بود

نوشتن خاطراتی را رقم میزد که هر سطرش
کتاب شیهة اسبان بیبرگشت صحرا بود
درونت گرچه زخمی ،گرچه خونآلود بود از درد
ولی روحت ز رنگ و رنگ گردانی مبرا بود
ادب را پاس حرمت داشتی با سر به زیریها
ولی در چشم واال باوران ،قدر تو واال بود
عزای ناگهان را سیل مردم گریه سر دادند
که پایان تو آغازی برای مرثیتها بود
شهیدستان تو را میخواست 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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سایة مهر

عباس براتیپور
سایة مهر بود بر سر ما
«فردی» آن مرد مهر گست ر ما
همچو آیینه پاک بود و زالل
دانشی مرد نامآو ر ما
عزت و افتخار اهل قلم
آن نویسندة سخنو ر ما
آشیان داشت در دل یاران
بسکه دلخواه بود دلب ر ما
پاسدار حریم ایمان بود
اوستاد شریف با ف ر ما
داغ فقدان دوستان سخت است
خاصه آن یار نیک گوه ر ما
حاصل کار و کوشش و عشق است
آنچه از اوست پیش منظر ما
رفت بابای بچهها* از دست
مهربان یاور و براد ر ما
بار بست و سفر گزید و برفت
ماند بر راه دیدة ت ر ما
روح تابان او مطهر باد
در جوار خدای داو ر ما

دلی مثل آیینه

محمدرضا ترکی
از این خیل زخمی بیفتاد مردی
دلیری سواری یلی ه م نبردی
دلی مثل آیینه در مهربانی
که ننشسته بر وی نه زنگی نه گردی
نگاهش به رنگ افقهای روشن
به آیین محرابها الجوردی
نمییابی 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!

پینوشت
* اشاره به «کیهان بچهها» که سردبیرش بود.
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گفت وگو

گفتوگو

پای صحبت عبداهلل حسن زاده آملی ،مؤسس مجله
سالم بچهها ،پوپک و سنجاقک

همةشاعرانونویسندگان
مدیونسفرهایهستندکه
فردی در دهة  60گسترد

ابراهیم زاهدیمطلق
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اشاره
مجلة «سلام بچهها» در اواخر دهة  60متولد شد ،خیلی زود
پا گرفت و در کنار سایر مجالت ویژة نوجوانان صاحب اعتبار،
چهره کرد .برنامة انتخاب کتاب س�ال از س�وی این مجله که
از اوای�ل دهه هفتاد ص�ورت گرفت ،خب�ر داد :مدیران مجله
فقط به ژورنالیس�م ادبی فکر نمیکنند؛ بلکه حضور در عرصة
ادبیات را جدی و پیگیر تا انتش�ار کت�اب و انتخاب و معرفی
برترینهایش ،پیگرفتهاند.
انتخ�اب کتابهای این مجله در س�الهای آغازین در ش�هر
تهران انجام ش�د؛ حال آنکه مجله در شهر مقدس قم منتشر
میشد.
سلام بچهها ،از آنجا که پش�توانهای روحانی داشت و به قول
حجتاالسالم عبداهلل حسنزاده آملی ،مدیر مسئول آن زمان
مجله ،گروهی طلبه داش�تند ادارهاش میکردند ،خود به خود

عمیقت�ر از یک مجلة صرف ًا ادبی و الغر ش�د .درون مایههای
دینی از یک سو و باور مدیران خوش فکر و روحانی این مجله
به اهمیت کودکان و نوجوانان در آیندة جامعه ،از س�وی دیگر
باعث ش�د مجلات پوپک و س�نجاقک هم ب�ه جمع مجالت
کودکان و خردس�االن بپیوندند .همة اینها به انجام نرس�ید،
ج�ز به هم�ت واال و پیگیریه�ای مرد بزرگی چ�ون عبداهلل
حس�نزاده آملی؛ مردی ک�ه تحت تربیت عالمه حس�نزاده
آمل�ی (ک�ه خدایش حفظ کن�د) به باورهای عمی�ق از تربیت
انسان رسیده است .البته نباید از نظر دور داشت مردان نیک
و نوقلم آن روزها و نویس�ندگان و مترجمان صاحب نام امروز
را در کنار او؛ مردانی چون حس�ین سیدی ،محمود پوروهاب،
مجید مالمحمدی و...
حاال ،به همت این مردان ،قم صاحب سه نشریه برای کودکان
و نوجوانان اس�ت  -ک�ه در این روزهای س�خت بودجهای ،با
چنگ و دندان حفظاش کردهاند.
دوس�تی قدیمی و حرفهای عب�داهلل حس�نزاده آملی ،مدیر
مس�ئول وقت مجله سالم بچهها با زندهیاد امیرحسین فردی،
م�ا را ب�ه قم راهنمای�ی کرد تا بش�نویم از او درب�ارة فردی و
جایگاه رسانهای و ادبیاش.
***
ویژهنام�های از ط�رف بچهه�ای مس�جد جواداالئمه (علیه
السلام) در حال تدارک است برای جشنوارة شهید غنیپور؛
این ویژهنامه به نام آقای فردی است .شما بهعنوان اولین مدیر
مس�ئول مجلة سلام بچهها ،همکار و هم صن�ف آقای فردی
محسوب میش�وید .همینطور بهعنوان یک عالم و متخصص
علوم دینی و البته ادبیات با آثار ایش�ان آشنایی دارید .ابتدا
میخواستیم ایش�ان 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
بیغل و غش
دیدم

فک��ر میکن��م خیلی مهم اس��ت آنها.
خصوصیاتی که اگر کسی آنها را داشته
باش��د ،خیلی موفقتر است در کار برای
بچهها .این ویژگیها در حوزة کار برای
کودکان خیلی مهم و مؤثر است .من از
روزی که جناب فردی را دیدم سال 69
یا  70تشریف آورده بودند قم .آن روزها
فقط مجله سالم بچهها بود .هنوز پوپک
و سنجاقک همراه سالم بچهها نبود .آن
چیزی که خیلی بارز بود از ایشان برای
من ،ایش��ان را خیلی ص��اف و صادق و
بیغل و غش دی��دم .بعدا ً که روابطمان
صمیمیتر و گرمتر ش��د ،بهخاطر حوزة
کاریمان؛ وگرنه ما که دورادور ایش��ان
را به آن صورت نمیشناختیم .تهران که
میآمدم با دوستان مجله ،بنایمان 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
امینپور و دوستانش��ان سر میزدم .از
جمله جاهایی که میرفتم کیهان بچهها
بود .در مالقاتهایی 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،
ال هم اگر کس��ی میپرسید همین را
قب ً
میگفتم .آنهم در طول این همه سال
میدیدم ایش��ان را .چون آخرین بار که
آقای فردی را دیدم ،حدود یک ماه قبل
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کسی که
برای بچهها
میخواهد
قلم بزند،
اولین
سرمایه،
«سعه صدر»
و «صداقت»
اوست
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از وفاتش��ان بود .هیچ موقع در طول این س��الها که در جلس��ههای
مختلف ایش��ان را میدیدم ،هیچوقت به یاد ندارم که از کس��ی اسم
ال بگوید فالنی خوب اس��ت و دیگری بد اس��ت .آن یکی کج
ببرد .مث ً
است یا آن یکی راست است ،اصالً! آدمی بود ثابتقدم و با سعهصدر.
آدمی که میخواهد برای بچهها کار کند ،باید سعهصدر داشته باشد.
اگر قرار باش��د یک نویسندة کودک و نوجوان ،خطکشی کند که این
بچه خوب است و این بچه بد است ،خیلی سخت است؛ خیلی سخت
اس��ت که چنین آدمی بتواند برای بچهها کار کند .او باید همه را به
چش��م بچههای این کش��ور ببیند تا بتواند برایشان اثری خلق کند.
نمیتواند یکی بگوید من فقط برای بچههای خوب مینویس��م؛ کاری
به بچههای بد ندارم .بچههای بد توی همین اجتماع بد ش��دند .توی
محیط خانوادهای که ش��رایط نامس��اعد بود ،بد ش��ده است .یک بار
ندیدم و نش��نیدم که بگوید این اثر را ب��رای این بچهها یا آن بچهها
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 بچهها میخواهد قلم بزند ،اولین سرمایه،
«سعه صدر» و «صداقت» اوست.
بهنظ�ر بعضیها ،آقای ف�ردی به لحاظ تع�داد آثار چندان
پرب�ار نبودهاند .ای�ن را گاهی ابراز میکنند .ش�ما 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 کمیّ ممکن است
خیلی بیش از ایش��ان باش��د .نمیخواهم 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 میش��د نگوید حاال ام��روز من بهخاط��ر احتیاجات مادی
خودم بنش��ینم و این چهار تا کار را بنویس��م یا چند تا شعر را بگویم

ک��ه امورات��م بگذرد تا بعد بنش��ینم و کارهای مهم بکن��م .این کاره
نبود .نمیخواس��ت هم خ��ودش را گول بزند و هم بچهها را .ش��اید
هم اینطور باش��د که خیلی دستنوشتهها در خانهشان باشد که به
مرحله چاپ نرس��یده اس��ت .مثل خیلی از ب��زرگان ما که هر چه به
زبانشان میآمد ،چاپ نمیکردند .آنچه داشتند و گفته بودند جمع
میکردند ،میتکاندند و گلش را چاپ میکردند.
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��نزاده
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 آنچه
را ص�لاح دیدند ،چاپ کردند .میخواهم بگویم آنهایی که متعهدند
و درد دارند ،درد اینکه انس��انها باید رش��د کنند ،انسانها باید یک
قدم به جلو بردارند و به کمال برس��ند ،خوب اینها همیشه وسوسه
نوشتن دارند .بعد هم وسوسه اینکه کدام را باید به مخاطب برسانند.
خوب آقای فردی هم فکر میکنم این وسواس را داشته اند .این را در
طول سالها دیدم و نشنیدم که کسی هم چیزی جز این بگوید .این
خیلی استقامت میخواهد 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 میخواهد .مهمتر از اینها« ،راهگش��ایی» جناب فردی
بوده اس��ت .راهی که ایشان برای نویسندگان و شاعران و تصویرگران
در دهه  60باز کرد ،خیلی مهمتر نوش��تن بعضی کارها است .جناب
فردی سرمایهای 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 حیاتش��ان تقدیر کردند از ایش��ان .یا مرحوم قیصر
امینپور و یا مرحوم حس��ین ابراهیمی الوند یا مرحوم حسین حداد،
س��رمایههای 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 ،پیشکس��وتانی که االن در کنار ما هستند .اینها واقعاً
سرمایه ملی ما هستند .صرفاً یک نویسنده یا شاعر کودک یا نوجوان

آقای فردی
هم در زمینة
ادبیات انقالب
این کار خاص
را شروع
کردند و
راهی را پیش
روی ادبیات
گذاشتند

نیستند.
اش�اره کردی�د به باز ک�ردن راه؛
این کار ،کار مهمی اس�ت .باز کردن
راه در واق�ع مهمترین کاری اس�ت
ک�ه گاهی ی�ک نویس�نده میکند.
آقای فردی چه راه�ی را باز کردند
و چه مس�یری را پی�ش پای ادبیات
ما گشودند؟
اینکه من گفتم به این معنی نیست که
ال باز نبوده یا بسته بوده و کسی
راهی قب ً
باز کرده آن را .بلکه معنیاش این است
که اینها یک راهی را ابتدائاً پیش روی
ادبی��ات کودک و نوجوان ما گذاش��تند.
همانطور 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�لامی ما چنین راهی
را باز کردند و شروع کردند .منظورم این
ال نبوده که بسته باشد.
است که راهی اص ً
ال خودش��ان ابتدا راه را ش��روع کرده
اص ً
بودند .آقای فردی هم در زمینة ادبیات
انق�لاب این کار خاص را ش��روع کردند
و راهی را پیش روی ادبیات گذاش��تند.
ایش��ان دوست داشت که آن جلسههای
بچههای مس��جد به س��رانجام برسد .با
همین نیت هم بود که جش��نوارة شهید
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غنیپور 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 مسجدیها ،یک مسجدی
میخواهد که آق��ای فردی اینطور بود.
دوس��تان نویسنده یا ش��اعران هر کدام
دس��ت کس��انی را گرفتند و جلو بردند؛
آقای فردی هم دس��ت بچه مسجدیها
را گرفت .و ب��ا آن آرامش و طمأنینهای
که داشت ،کار را هم پیش برد و ماندگار
شد.
خ�وب ،آق�ای حس�نزاده! ای�ن
ب�زرگان ه�ر ی�ک کاری کردن�د و
راهی را گش�ودند .اما چرا جامعه ما
چندان که شایس�ته است اینها را
ال آقای فردی را تا
نمیشناس�د .مث ً
زمان فوتش�ان حتی همسایهشان
ه�م نمیش�ناخت .اصلاً بعضیه�ا
تعجب میکردند که این چه کس�ی
اس�ت در همسایگیش�ان که مقام
معظم رهب�ری برایش پیام میدهد.
چرا اینطور است؟
آث��ار اینه��ا باید به ش��کلی ملی تالش
بش��ود و معرف��ی ش��ود ب��ه مخاطب تا
ش��ناخته ش��وند .اینها باید در س��طح
ملی بزرگ داشته بش��وند .وگرنه اینکه
در کتابهای درس��ی ،یک تکه داستان
از این نویس��نده بیاید ،یا یک تکه شعر
از آن ش��اعر بیاید ،نمیگویم بد اس��ت؛

واقع ًا ادبیات
کودک و
نوجوان پس
از انقالب
حرفهای
زیادی برای
گفتن دارد.
همانطور که
شعر آیینی
بزرگسال
ما اینطور
است

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 .همانطور که آقایان اهل ادب معترف هستند ما قبل از انقالب
ه��م ادبیات کودک و نوجوان داش��تهایم ،اما ن��ه در این حد که االن
داریم .واقعاً ادبیات کودک و نوجوان پس از انقالب حرفهای زیادی
برای گفت��ن دارد .همانطور که ش��عر آیینی بزرگس��ال ما اینطور
اس��ت .ش��اعران بزرگی که حرف برای گفتن داش��تند .چه آنهایی
که درگذش��تهاند مثل مرحوم سید حسن حسینی و چه آنهایی که
زندهاند .اما توی رمان بزرگس��ال میبینی��د هنوز آنهایی که قبل از
انقالب بودند ،هس��تند و دارند مینویسند .نه اینکه نویسندههای بعد
از انقالب و بچه مس��لمانها نتوانند بنویس��ند ،یا کار بچه انقالبیها
کم باش��د ،یا رشد نداش��تهاند؛ منظورم این است که به اندازة ادبیات
کودک و نوجوان رش��د نداشتهاند .آقای فردی کاری را که کردند در
مرک��ز آفرینشهای ادبی ،همان کاری بود که روی عالیق ش��خصی
میخواس��ت .و این عالیق شخصی نه اینکه بریده از جامعه باشد ،نه.

ای��ن همان چیزی ب��ود که جامعه به آن رس��یده و در مرحوم فردی
متبلور ش��ده بود .آقای فردی میتوانس��ت بخوبی در این زمینه قلم
بزند ،گام بردارد و نویس��ندههایی که در این زمینه گام برمیدارند و
قل��م میزنند ،گرد هم جمع کند ،ارزش بگ��ذارد و به جامعه تحویل
بده��د .نوش��تههای آقای فردی هم آنچه در این زمینه اس��ت برای
جامعه ما چشمگیر است.
بعضیه�ا اعتقاد دارند دهة  60ده�ة طالیی ادبیات کودک
است؛ دههای که جلسات کیهان بچهها توانست نویسندهها و
شاعران پس از انقالب را دور هم جمع کند .نظر شما درباره آن
جلس�ات و آن دهه که باز هم دهه آقای فردی است ،چیست؟
منظ�ورم تحلی�ل آقای ف�ردی بهعن�وان یک فرد رس�انهای،
شخصی که یک رسانه را مدیریت کرده است.
دهة  60برای کسانی که بزرگان ادبیات ما هستند ،از جمله دوستان
ما و دیگران حتی پای ثابت جلسههایی بودند که آقای فردی گذاشته
بود برای بررسی آثار شاعران و نویسندگان.

بعضیها
اعتقاد دارند
دهة  60دهة
طالیی ادبیات
کودک است؛
دههای که
جلسات
کیهان بچهها
توانست
نویسندهها و
شاعران پس
از انقالب را
دور هم جمع
کند

منظورتان شاعران و نویسندگانی
است که در سالم بچهها یا پوپک از
قم هستند؟
بل��ه ،همینطور اس��ت .ده��ة  60دهة
پرب��اری بود که آن جلس��ات در کیهان
بچهها ب��ود و آقای ف��ردی ایجاد کرده
بود .چه داستاننویس��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،
بهخاطر سعهصدری بود که داشت .یک
آدم تنگ چش��م ،یک آدمی که بنشیند
خطکش��ی کند ،نمیتوانست .آدمی که
سفره گس��تردهای داش��ت ،میتوانست
آدمهایی با س�لایق مختلف در شورای
ش��عر یا ش��ورای داس��تان مجلهاش جا
بدهد .کیهان بچههای آن س��الها ،تنها
مجلهای بود که چنین برنامهای داشت.
ای��ن نگاه بلند و نظربلن��د جناب فردی
ب��ود ،همینطور آغوش گ��رم او بود که
این آدمه��ا را با س�لایق مختلف جمع
کرده بود دور خ��ودش .طوری که همه
به خ��ود میبالیدن��د و میگفتند که ما
عضو آن جلسه هستیم.
آقای فردی تالشهایی در عرصة
رمان بزرگس�ال انقالب هم داش�ته
است؛ ش�ما ایش�ان را نویسندهای
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برای عرصه بزرگس�ال میشناسید
یا نویسندهای برای عرصه کودک و
نوجوان؟
آقای فردی برای من ،حوزة رمان انقالبِ
کودک و نوجوان است.
چرا اینطور فکر میکنید؟ چون
کتاب زیادی در این زمینه ندارد .جز
رمان «اسماعیل» و «گرگسالی» که
آن هم در واقع پس از وفات ایش�ان
به چاپ رسید.
بهخاط��ر تالش��ی ک��ه در ای��ن زمینه
میک��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
میگیرد تا بنویس��ند ،یعنی راهی را باز
کرده برای دیگران .آقای فردی داستان
کم��ی هم ننوش��ته اس��ت .گلبهارها را
نوش��ته ،دربارة پیامبران نوشته ،دربارة
میرزا کوچک خان نوشته ،آشیانه در مه
را نوشته ،دربارة امام خمینی(ره) نوشته،
اسماعیل را نوشته و با همه اینها ،آقای
ف��ردی جمع اینهاس��ت .عم��ل جناب
ف��ردی مجموعهای از اینهاس��ت ،فقط
نوش��تههایش نیست .دس��ت بچههای
مس��جدی را که میگی��رد ،همان عمل
فردی است.
آقای کیانوش یک زمانی ش��روع کرد به

من اولین
نفری که
برای راه
انداختن
سالم بچهها
دعوت کردم
و مشورت
گرفتم جناب
آقای فردی
بود

گفتن ش��عر کودک؛ گفت تا تمام شد؛ اما االن سالیان سال است که
دیگر چیزی از ایشان منتشر نمیشود .هرچه هست ،مربوط میشود
به گذشته .اما االن هم اگر کسی در این وادی قدم بزند ،میرود سراغ
ایش��ان .من دیدهام هنوز هم کسانی وقتی شعر میگویند مینویسند
و میفرس��تند برای ایشان .هنوز هم راهگشاست .پس شما میبینید
که این کارها مهم اس��ت .این راهگشاییها مهم است .شما ببینید در
تهران چند نفر دس��ت بچه مس��جدیها را گرفتهاند؟ چند نفر برای
مسجدیها راهگشا بودهاند؟ چند نفر برای انقالب داستان نوشتهاند؟
خ��وب هر کدام تأثیر خاصی داش��تهاند .میخواه��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 آنچه که برای اصحاب رسانه
مطرح اس��ت ،همان جنبه ادبیات کودک و نوجوان است .خصوصاً آن
دورهای که هر کس میخواس��ت در ح��وزه کار کودک و نوجوان کار
ال دانشجویان رشته هنر که کار
کند ،میرفت طرف کیهان بچهها .مث ً
گرافی��ک میکردند ،میآمدند و کارش��ان را میدادند کیهان بچهها.
این را برای شناسنامة خودشان میخواستند .بدون اینکه حتی پولی
بخواهند بگیرند ،مشتاق بودند که کارشان آنجا پذیرفته شود.
ش�ما ب�رای مجله سلام بچهها آیا از ایش�ان مش�ورت یا
راهنمایی گرفتید؟
م��ن اولین نفری ک��ه برای راه انداختن س�لام بچهها 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 اولینها بودند
جناب فردی.
آیا ش�ما در داوریه�ای مجله هم از آقای فردی اس�تفاده
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

تمام ش��ده بود و میدانست که تمام ش��ده ،اما آمد که احترام کرده
باشد.
ش�ما برای راهاندازی سالم بچهها آیا رجوعی هم به کیهان
بچهها داش�تید و الهامی گرفتی�د از این مجله که آقای فردی
مدیریتش را عهدهدار بود؟
من یادم هس��ت آن موقع که ما میخواس��تیم مجله سالم بچهها را
منتش��ر کنیم ،تنها مجلهای که برای کودکان منتشر میشد ،کیهان
بچهها بود .سال  67بود که ما در قم شروع کردیم.
کدام بخش از مجله کیهان بچهها برای شما جذابتر بود؟
تمام بخشها .چون من داشتم این کار را از صفر شروع میکردم .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 میگفتند اما نه
به قوتی که شاعران مجلة کیهان بچهها بودند .مترجم بودند ،ترجمه
میکردند اما آرام آرام باال آمدند تا شدند مترجم توانا.
بهخاطر همین بود که مراس�م انتخاب کتاب سالتان را در
تهران برگزار میکردید؟
مراسم را نه؛ به این خاطر نبود .چون ما کتاب سال انتخاب میکردیم.
و کتابها هم عموماً در تهران بود .خیلی کم پیش میآمد که کتابی
از مشهد یا شهرهای دیگر باشد .بنابراین ما مراسم را ناچار در تهران
برگزار میکردیم .شاید یکی دو دهه گذشت و ما به جایی رسیدیم و
افراد تقویت شدند که دوستان پذیرفتند ما میتوانیم مراسممان را در
قم بگیریم و آنها هم بیایند به قم .حاال دیگر مخصوصاً نوش��تههای
مذهبی ش��هر تهران را هم در بسیاری موارد دوستان ما پشتیبانی و
تأمین میکنند.
مراودات ش�ما با آقای ف�ردی پس از راهان�دازی مجلهتان
چگونه بود؟
ایش��ان همواره راهنماییهایی داشتند .من در آن اوایل بیشتر تالشم
ای��ن بود که اینجا را تقویت کنم .تمایل داش��تم از نیروهای خودمان

برای آقای
فردی کار
میکنید.
یعنی برای
خودمان کار
میکنیم

بهره ببرم ،اما آق��ای فردی فکر دیگری
داش��تند .توصیههایی 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.
البته نویس��ندههای تهران��ی هیچوقت
ال مرحوم
دست رد به سینه ما نزدند .مث ً
آقای حسین ابراهیمیالوند که در خانه
ترجمه بودن��د ،گاهی تماس میگرفتند
و میگفتن��د فالن نویس��نده را با فالن
کتاب معرفی کردهام .کارشان را تشویق
کنی��د؛ قلم خوبی دارد .م��ا همان اوایل
ایشان را دعوت کردیم .جناب فردی هم
با روی خوش پذیرفته بودند .توصیهها و
راهنماییهایی هم داشتند.
س�ؤاالت م�ا تمام ش�ده اس�ت؛
حض�رت عال�ی اگ�ر صحب�ت باقی
ماندهای دارید ،بفرمایید.
صحب��ت خاصی نیس��ت .فقط تش��کر
میکن��م که ب��رای آق��ای ف��ردی کار
میکنی��د .یعن��ی ب��رای خودم��ان کار
میکنی��م .برای نس��لهای آینده داریم
ای��ن کار را میکنی��م .نهتنها 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.
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گفتوگو

فیروز زنوزی جاللی
از دوست و همکار قدیمیاش میگوید:

جرأت پسگرفتن
حرفهایش را داشت

خسرو باباخانی
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اشاره
فیروز زنوزی جاللی ،نویس�ندة صاحب نامی است که او را با
رمانهایی روان و ساده ،اما عمیق چون «مردی با کفشهای
قهوهای» و همینطور رمانهایی سختخوان مثل «مخلوق»
میشناسیم.
زنوزی اما کالسهایی نیز برای تدریس داستاننویسی داشته
اس�ت و البته داوری پرس�ابقهاش در نهادها و جشنوارههای
انتخاب کتاب س�ال مانند وزارت ارش�اد ،کتاب فصل ،دفاع
مقدس و ...از او چهرهای ش�ناخته ش�ده ب�رای عالقهمندان
ادبیات داستانی ساخته است.
او در حوزة نقد و تحلیل نیز دستی دارد که نمونة آن ،نقدهای
ظریفاش بر رمانهای زندهیاد احمد محمود بوده است  -که
برخی از آنها در قالب کتاب به چاپ رسیده است.
گفتوگوی زیر ،حاصل نشس�تی یک س�اعته است با فیروز

زنوزیجاللی دربارة زندهیاد امیرحسین فردی که میگوید او
را خیلی پیش از پیروزی انقالب میشناخته است .زنوزی در
حوزه هنری و مرکز آفرینشهای ادبی همکاریهای مختلفی
با فردی داشته است که عمدة آن به داوریهای دو جشنوارة
«انتخاب کتاب س�ال ش�هید غنیپور» و جشنوارة «داستان
انقالب» مربوط میشود .زمان گفتوگو روز دوازدهم آبانماه
 1392است.
برای شروع از آشنایی خودتان با زندهیاد فردی بفرمایید.
بن��ده ،آقای ف��ردی را به چند دلیل دوس��ت دارم؛ خودش��ان هم
میدانس��تند .خیلی پیشتر از اینها با هم در دبیرستان اتابکی بغل
خط راهآهن (البته ایشان یک سال جلوتر از من بود) هم مدرسهای
بودیم .یک ناظم خشن داشتیم که معموالً یک چوب دستش بود و
همیشه میگفت« :به حال شما دانشآموزان باید گرست ».گریست
را ایشان «گرست» میگفت .وقتی مرحوم آقای فردی را میدیدیم،
میگفتم به حال ش��ما دانشآموزان باید گرس��ت و ایشان میگفت
باید گریست.
آن زمان ،زنده یاد «اکبر رادی» نمایش��نامهنویس مش��هور ،یکی از
دبیره��ای ما بود .آن موقع جوان بود و نمایش��نامه «روزنه آبی» را
داش��ت .در آن س��الها معمول بود که معلمها ک��راوات میزدند و
ایش��ان هم همینطور بود؛ یک صورت جوان و شارپ داشت و برای
ما خیلی جالب بود .معلمی داش��تیم کرمانش��اهی؛ ایشان آن زمان
کتابی نوشته بودند دربارة عمق دریاها و بلندی کوهها .نوشتن کتاب
ال اکبر رادی که یک نمایش��نامه نوش��ته
برای ما خیلی مهم بود .مث ً
بود ،برای ما دنیای دیگری بود .کرمانش��اهی آنقدر در مورد عمیق
ب��ودن دریا و بلندی ک وهه��ا صحبت میکرد که ما فکر میکردیم او
باعث شده که دریاها عمیق و کوهها بلند باشند.
دوستی و رابطة شما با آقای فردی تا بعد از دبیرستان هم
ادامه داشت؟

وقتی مرحوم
آقای فردی
را میدیدیم،
میگفتم به
حال شما
دانشآموزان
باید گرست
و ایشان
میگفت 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 آفرینشه��ای ادبی و
کارشناس��ی داس��تان و اینها ش��دم.
مشترکات ما از همان سالها بود .آنچه
در مورد رفت��ار و خوی آقای فردی در
ذهن من نق��ش میبندند ،اتصال آقای
فردی به داس��تان انقالب است .انصافاً
من میتوانم بگویم که اگر آقای فردی
نبود ،این دغدغههای داس��تان انقالب
ه��م هیچگاه نبود .ای��ن دغدغة انقالب
و ش��هید غنیپور بود که ایشان تا من
را میدید ،میگفت فیروز چه ش��د آن
رمان «خورشید پنهان»؟ و یا این رمان
چند جلدی میش��ود؟ (ک��ه من جلد
اول آن را نوش��تهام) و مرتب میگفتند
که وقت کم اس��ت و بای��د عجله کرد.
ام��ا متأس��فانه بهخاط��ر جش��نواره و
کارشناسیها ،به س��رانجام نرسیده که
امیدوارم خداوند ی��اری فرماید که من
بهطور 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 میکردند که این
جریان قطع نشود.
م��ن فک��ر میکنم هر ف��ردی دیگری
جای ایش��ان بود ،بهدلیل اینکه بودجه
نبود ،آن س��ال از خیرش میگذش��ت.
ولی ما دیدیم که ایش��ان همان تالش
را ب��رای ادبیات انقالب داش��تند .واقعاً
م��ن به جرئت میتوانم بگویم که وقتی
پیام��ک ف��وت ایش��ان به من رس��ید،
یکی از روزهای ت��کان دهنده بود .باور
نمیکردم .به آقای قربانی گفتم که من
چنین چیزی ش��نیدهام؛ درست است؟
و آن بن��ده خدا پش��ت تلفن گریه کرد
و گفت که بیپدر ش��دیم .روحش شاد!
یک آدمی بود که ویژه بود و یک آدمی
متفاوت با آدمهای 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

وقتی پیامک
فوت ایشان
به من
رسید ،یکی
از روزهای
تکان دهنده
بود

داشتیم .ولی باز هم نظر ایشان برای من بسیار مهم بود.
ای�ن اختالفها تا چه اندازه در روابط ایش�ان با س�ایرین
تأثیرگذار بود؟
اص�لاً؛ یکی از ویژگیهای آقای فردی این بود که میگفت اینها 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 ویژگیها و آن خوش اخالقی ،مخصوص
آقای فردی بود.
اما شنیده شده که بعضیها در ماجرای داستان انقالب از
آقای فردی دلخوریهایی هم داشتهاند؟
ممکن است همینطور باشد؛ یک نویسنده مشهور سر اینکه رمانش
در جشنواره داس��تان انقالب رد شده بود ،خیلی ناراحت بود .آقای
فردی میگفت ایش��ان حق دارد ناراحت باشد! وقتی یک نویسندة
جوان بیاید جای ایشان را بگیرید ،من هم باشم ناراحت میشوم.
من احس��اس کردم ک��ه آقای فردی چقدر این مطالب را درس��ت
میبین��د و اینکه باید حمای��ت کنیم بچههای انق�لاب را .آنهایی
که درشهرس��تانها هس��تند .اینه��ا را بخواهیم تش��ویق کنیم و
کارهایشان را چاپ کنیم .من فکر میکنم ادبیات انقالب ما سخت
وامدار مرحوم آقای فردی است.
از نظر ادبی ش�ما کارهایش�ان را در چه س�طحی ارزیابی
میکنید؟
بله ،از نظر من ،ش��اخصترین کار ایش��ان رمان «اسماعیل» بود .ما
آنرا خواندیم و دربارهاش صحبت هم شد .به رغم اینکه نقدهایی به
کار ایشان وارد بود ،خوب میشنید .یادتان هست که دو جا در رمان
اس��ماعیل اذان میگویند و من فکر میکنم که بر آمده از تجربیات
خودشان اس��ت .من ماجراهای کارخانه و غیره را بهصورت کمرنگ
در ای��ن اثر میدیدم؛ چون من در آن جغرافیا بودهام که ایش��ان به
آن اشاره میکند.
به نظر من ادامهاش ،رمان «گرگ سالی» است که دغدغة خود آقای

فردی در مورد داستان انقالب .کاری است در خور .گرچه نقدهایی
در مورد این اثر هم وجود دارد .مثل تمام آثار که میش��ود به آنها
ایرادهایی گرفت .بعضی از دوس��تان که نقدی به کارش��ان میشود،
فوری برمیگردند و آش��فته میشوند؛ ولی ایشان نقدها را میشنید
و عمل میکرد .خیلیها در مورد نقد ،دش��من میشوند و برای هم
ال وقتی
خط و نش��ان میکش��ند  .ولی ایشان خوب میش��نید .مث ً
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 همینطور ،بیجا اعت��راض نمیکرد؛ و یا حرفی
بزند .به هرحال احمد محمود یکی از رئالیس��تهای زمان ما است.
ولی خوب میش��نید .گرچه 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 حالیکه ما شاهد هستیم بعضیها وقتی کاری را
نقد کردیم ،شمش��یر را از رو بستند و دش��من ما شدند .اگر از این
طرف خیابان بروم ،آنها راهش��ان را کج میکنند به س��مت دیگر
ال این چنین نب��ود .نقدپذیر بود .به
خیاب��ان؛ ولی مرحوم فردی اص ً
نظر من ،اس��ماعیل کاری اس��ت خوب که در حوزة داستان انقالب
میت��وان نام برد .یکی از کارهای بس��یار مثبت اس��ت و یا س��یاه
ال به تناس��ب خودش کار بدی نیست .یک جوری هم من
چمن مث ً
احساس میکردم ،چون امیرخان مسئولیتهای 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 ،آنجا بودیم .آنجا هم بهعنوان کسی که
خیلی تأثیرگذار بوده اس��ت ،هدایت و رهبری میکرد .ایشان اصرار
داش��ت وقتی نیس��ت ،من بهعنوان جانش��ین کار کنم که من نیز
نپذیرفتم .البته بعد از فوت ایش��ان هم گفتند که یادتان اس��ت که
ال نمیتوانم
مرحوم فردی گفتند که ش��ما باشید؛ ولی من گفتم اص ً
جای ایشان باشم.

امیرحسین
فردی به
رغم مسائلی
مطرح کردم،
جایگاه خاص
خودش را در
ادبیات معاصر
ایران خواهد
داشت

به هرحال ،اس��م امیرحس��ین فردی با
توجه به کتابهایی 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
درونمایه آنه��ا درون مایه قابل اعتنا
نبود بریده بودند از این کار.
م��ا اگر نگاه کنیم در همین صد س��ال
داستاننویس��ی ،میبینی��م ک��ه حتی
یک نویس��نده میتواند با یک مجموعه
داستان ماندگار باشد و بماند؛ و بیگمان
امیرحس��ین فردی به رغم مسائلی که
مط��رح کردم ،جایگاه خاص خودش را
در ادبیات معاصر ایران خواهد داشت.
ش�خصیت امیرحسین فردی در
رابطه با آدمه�ای اطرافش چهطور
بود؟
به نظر من آدمها دو دس��ته هس��تند.
یعنی در برخورد با آدمهای دیگر به دو
ش��یوه عمل میکنند .عدهای از ابتدا به
آدمهایی که به آنها نزدیک میشوند،
نگرشش��ان منفی اس��ت؛ یعنی اینکه
هر کس��ی که به ما نزدیک شود حتماً
غرض و مرضی دارد! و یا س��وء استفاده
میکند .با ش��ک به او ن��گاه میکنیم.
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مگ��ر اینکه خوبی او ثابت ش��ود .اینها
دستهای هستند که بدگمان هستند به
همه.
دس��تة دوم ک��ه از دس��ته مرح��وم
امیرحسین فردی هستند ،با نگاه مثبت
ب��ه همه نگاه میکنند و هر کس��ی که
بیاید و بگوید س�لام علیکم ،میگویند
سالم علیکم و با روی باز او را میپذیرند.
شاید بعدها ،زمانی متوجه میشوند که
بعد سالها یک ضربه از او میخورند و
میگویند :عجب! زیاد آدم خوبی نبود.
امیرحس��ین فردی از دسته دوم بود به
همین خوشدلی و سادهدلی.
م��ا در جش��نوارههای مختل��ف با هم
ال میگفت این کار
کارشناس بودیم؛ مث ً
بسیار عالی اس��ت ،ما میگفتیم ضعف
نی��ز دارد .و یا اینکه بع��دش رأیها را
من میشمارم .این طوری قانع میشد،
ل��ج نمیک��رد .بع��د میگف��ت بله من
قان��ع ش��دم و نظرم را پ��س میگیرم.
میدانی��د که م��ن چه میگوی��م .این
خوشدل��ی و س��ادهدلیها وج��ه دوم
آدمها ،در امیرحس��ین ف��ردی بود .اگر
من میخواس��تم حرف��ی ب��ه او بزنم،
ش��اید دقیقاً همین را میگفتم که یک
مقداری به اط��راف خود بهتر نگاه کن!
هم��ة آدمه��ا مثل خ��ودت خوش دل
نیستند .آدمها روی ضرورتها و منافع
خودش��ان به ش��ما نزدیک میش��وند.

دستة دوم
که از دسته
مرحوم
امیرحسین
فردی
هستند ،با
نگاه مثبت
به همه نگاه
میکنند

ش��اید به خاطر اینکه از موقعیت شما استفاده کنند و این نکته هم
ناشی از خوشدلیهاست.
خیل�ی وقتها بح�ث داوری و یا کارشناس�ی و یا ادبیات
داستانی میش�د؛ یا خیلی وقتها ما دنبال داور میگشتیم،
دو یا س�ه نقر را همیش�ه نام میبرد که یکی همیش�ه ش�ما
بودهاید .شده بود که از ایشان ناراحت و گلهمند شوید؟
من به همان دالیلی که اولش اش��اره کردم ،میگفتم امیرحس��ین،
م��ن تو را دوس��ت دارم :اول به دلیل دبیرس��تان که به حال ش��ما
دانشآموزان 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
اینج��ا آدم بود .بگذریم از اینکه حاال که میرویم ناهارخوری حوزه
ال نمیشناسیم اینها کی هستند
یک سیاهی لشکر میبینیم که اص ً
ال نیستند .و ضربالمثل امسال
ال نویس��ندهها کجا هستند .اص ً
و اص ً
دریغ از پارس��ال شده اس��ت .وقتی خدا بیامرز فردی فوت کرد ،آن

ب��ود ،ولی قلبش هنوز کودک بود .همه
را دوست داش��ت و میخواست که در
قل��ب کوچکش جای دهد .خدا رحمت
کند و روحش شاد باشد.
متشکرم.

جمعیتی که ش��ما دیدید ،بعضی اهل قل��م بودهاند ،ولی  95درصد
بهخاطر ش��خصیت آقای امیرحسین فردی بودهاند و بهخاطر همان
خوشدل��ی بود .آدمها ،فری��ب دوران را نمیخورند؛ یعنی آدمهای
خوش خلق را میشناسند و همان کثرت آدمها 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 هیچگاه دوست نداشت دل کسی را بشکند .همینکه من
ال باید فالن کار مالی را
در جایی هم از ایش��ان گلهمند میشدم ،مث ً
انج��ام دهید ،او میگفت در مورد بار مالی با من صحبت نکنید .در
زمان خودش نقد میکردم .وقتی ش��ما رئیس یک قسمتی هستید،
در مورد بار مالی هم مسئولیت دارید .روی این چیزها حساس بود.
میخواه��م بگویم آن مهربانی خاص و برخوردهای خاص خودش را
ال من هیچگاه او را عصبانی نمیدیدم .همیشه راحت بود.
داشت .مث ً
مثل ماها که یک جا آش��فته میش��ویم و ب��ه در و دیوار میکوبیم.
هیچگاه او را در این حالت نمیدیدم .بهرغم این که سنش باال رفته

بیش از حد
انسان بود .و
بیش از حد
انعطاف داشت
و هیچگاه
دوست
نداشت دل
کسی را
بشکند
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احمد عربلو از خاطراتش با امیرحسین فردی میگوید:

برای فرهنگ و انقالب
وقتگذاشته بود

علیاصغرجعفریان
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آقای عربلو ،از زندهیاد امیرحسین فردی ،چه تصویری در
ذهن دارید؟
خدا رحمت کند آقای فردی را دربارة هر مسئلهای با ایشان صحبت
میکردیم .یک حسن خوبی که داشت راجع به همه چیز با ما حرف
میزد .مس��ائل عاطفی یا هنری یا اگر مشکلی برایم پیش میآمد .او
را هر جا میدیدم ،مطرح میکردم .با حوصله مینشست و به حرفها
ال اوایل دهة هش��تاد یک مش��کلی در مجالت رشد
گوش میداد .مث ً
برایم پیش آمد .وقتی میخواس��تم از رشد نوجوان بروم .اولین کسی
ک��ه به ذهنم رس��ید میتوانم 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

مجالت رش��د ش��دم .آنوقت مطلب میدادم .من مطلب به کانون
میدادم ،آنجا خوانده بودند .آقای مصطفی رحماندوست آنجا بودند،
میخواس��تند مجالت رشد را راه بیندازند .سال  59و  60نامه برایم
نوش��تند که ش��ما کارهایت خوب اس��ت ،بیایید میخواهیم 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 میخواهم ».گفت« :بنش��ین
اینجا االن میآید ».بعد آمدیم این س��اختمان (ایرانش��هر شمالی).
من از مدرسه درمیرفتم و میآمدم مجله .به مجالت عالقه داشتم.
خیل��ی عجیب بود .اوج دوران��ی بود که هنوز من ب��ا کیهانبچهها
ارتباطم قطع نش��ده ب��ود .من از حرفهایتری��ن خوانندههای مجله
کیهانبچهها بودم .جالب اینکه س��ه چهار بار عکس من در س��تون
دوستداران کیهانبچهها چاپ شده بود.
ب��ه آقای فردی آن مجله را نش��ان دادم .چند ماه قبل از فوتش��ان،
برایشان گفتم« :آقای فردی مجلهای به شما میخواهم 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 میآید ،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 دورهای
که در تربیت معلم بودم ،ش��بانهروزی بود .صبح شنبه تا پنجشنبه
بعدازظهر ما را نگه میداش��تند .حق نداشتیم از مرکز بیرون بیاییم.
ماجراهایی داش��ت برای من آنجا .ماجراهای��ی جالب ،که در رمانم
دارم بخشهای��ی را م��یآورم .تاالر فرهنگ چس��بیده بود به مرکز
تربیت معلم ش��هید باهنر .من مدی��ر داخلی مجله بودم .از نگهبانی
ظهرها جیم میشدم .بدو بدو میآمدم میدان فردوسی ،یک کورس
تاکس��ی سر ایرانشهر میآمد .مجله کاری میدادم به تصویرگر ،یک

خدا نصیب
نکند آدمیزاد
به یک چیزی
عادت کند.
وقتی عادت
پیش میآید،
مخصوص ًا
حساب و
کتاب نداشته
باشد

کار میدادم به ویراستار .کارهای مجله
را ردیف میکردم ،باز بدو بدو میرفتم
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 .میپری��دم آنج��ا و از در تاالر
وحدت خارج میشدم.
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 اینج��وری .خیلی اتفاق بدی
بود ،فاجع��ه بود اص�لاً ...نگهبانی آنجا
بود .یک منگنه دیدم گوش��های بود .با
یک لطایفالحیل 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��کالتها را پخش میکردند .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 اینها را برایش تعریف
کردم .نشست و باحوصله اول تا آخر را
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گوش کرد .بعد ش��روع کرد به صحبت
کردن با من که اینجوری اس��ت دیگر.
هیچکس ،هیچجا نمیماند .قرار نیست
س��الهای سال یکجا بمانیم .خود من
ه��م این همه س��ال اینجا هس��تم .هر
لحظه ممکن اس��ت که بروم .اینقدر با
من صحبت کرد و به من آرامش داد.
م��ن آقای ف��ردی را هیچوقت عصبانی
ندیدم .در جلس��ات بنیاد داس��تان که
میآمدند ،خیلی از مس��ائل فرهنگی را
ال ایش��ان در جریان بود .به فرض،
کام ً
ف�لان کتاب چاپ ش��ده ،ف�لان کتاب
توهین ش��ده ،فالن نویسندهای که در
خ��ط انقالب نیس��ت ،دارد کار میکند
زیر زیرک��ی .اتفاقاتی ک��ه او را قاعدتاً
لا ناراحت و عصب��ی میکرد .ولی
کام� ً
اینها همیشه در درونش بود ،چهرهاش
همیش��ه آرام بود .در جلس��ات ،خیلی
آرام بود و خونسرد توضیح میداد.
اولینب�اری ک�ه آقای ف�ردی را
دیدید یادتان هست؟
اولینب��ار در کیهانبچهه��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
میخواستم یک صفحه طنز راه بیندازم
در کیهانبچهه��ا .فکر میکنم یکی دو
شماره هم برایشان یک چیزایی نوشتم.
آقای فردی استقبالکرد .بعد راجع به

چهرهاش
همیشه
آرام بود .در
جلسات،
خیلی
آرام بود و
خونسرد
توضیح
میداد

اتاق کار پرس��ید .اتاق نویسندگی آقای فردی بود .برایم جالب بود.
من سعی کردم کاری که آقای فردی انجام میدهند را انجام بدهم
النشد .هیچ نشد .بعضی از نویسندههای حرفهای دارند این
ولی اص ً
کار را میکنند.
چه کاری؟
ال ما رفته بودیم خانة زندهیاد
زمان میگذارند برای نوشتنش��ان .مث ً
حسین حداد .با دوس��تان ،آقای ناصری ،آقای نادری ،آقای مؤمنی
و آق��ای حمزهزاده 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 .میخواستیم برویم بعد از مراسم .خواستیم
برویم منزلمان .آقای فردی گفت« :من خانه نمیروم .من باید بروم
کیهان آنجا مینش��ینم و مینویس��م» ،آقای ناصری با اصرار گفت:
«پس من میرس��انمت ».برای��م خیلی جالب بود ک��ه آقای فردی
چطور میتواند اینقدر نظم و انضباط داشته باشد.
سال گذش��ته با بچهها قرار گذاش��تیم موزة عبرت را بازدید کنیم.
به آقای فردی قرار بود من پیامک بدهم .س��رم شلوغ بود و بهجای
س��اعت  ،4گفته بودم ساعت  .3بعدها قرار ش��د پیشقراول برویم
زودت��ر ،زمین��ه را آم��اده کنیم تا بچهه��ا بیایند .رفت��م دیدم یک
نف��ری دارد ق��دم میزند .باال و پایین م��یرود خیابان را .جلو رفتم
دیدم آقای فردی اس��ت .گفتم« :آقای فردی چرا اینقدر ش��ما زود
آمدهاید؟» گف��ت« :من زود نیامدم بیا اساماستان 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 میزنم در این یک ساعت،
کلی راجع به فصلهای رمانم که دارم مینویسم فکر کردم».
آن روز با ما س��اعتها در موزه گشت .تا آخرین لحظه ماند تا همه
خداحافظی کردند .خودم احس��اس میکردم ،خس��ته اس��ت ،ولی
پابهپای بچهها ساعتها آنجا ماند.
آق��ای فردی ،عضو هیئ��ت امنای بنی��اد ادبیات داس��تانی بود .در

جلس��ات مختلف میآمد و میرفت .مس��ئلهای که ما با آقای فردی
همیش��ه داش��تیم ،خدا ش��اهده ،بدون اینکه بخواهم اغراق بکنم،
اینکه حقالزحمه را به ایش��ان چگونه بدهی��م .واقعاً با همة خلوص
نیتش کار میکرد .واقعاً چشمداش��تی به این مسائل مادی نداشت.
با شرمندگی از ایشان شماره حس��اب میگرفتیم .آخرین جلساتی
که ایش��ان حضور داشتند ،بعد از فوتشان با خیال راحت ریختیم به
حسابشان .گفتیم آقای فردی دیگر چیزی به ما نمیگوید.
آقای فردی شخصیت بینظیر و یگانهای بود واقعاً!
الفالن کس بود .هیچوقت نمیشود
حاال نمیش��ود گفت ش��بیه مث ً
گفت .ش��اید بخش��ی از وجود آقای فردی ش��بیه کس��ی بود ،ولی
ال یک شخصیتی برای خودش داشت.
خودش مستق ً
آرامش��ش ،متانتش ،دلس��وزیش از همه مهمتر این ثابت قدم بودن
آقای ف��ردی میدانید .ما خیلی ضعیفیم .خ��ودم را عرض میکنم.
ال با هر بادی ممکن اس��ت مسیرمان عوض بشود .آقای فردی از
مث ً
طول س��الهایی که ما او را میش��ناختیم .با هم بودیم .به ما کمک
میکرد .همینج��وری بود .دیدگاهش همینج��وری بود .رفتارش
همینج��وری بود .نمیگویم بیتفاوتی به مال دنیا ولی س��اد ه نگاه
میکرد به مسائل دنیوی و اینها.
بهنظ��ر من باید از این ش��خصیتها راحت نگذری��م .گاهی وقتها
میآیی��م زندگی فالن ش��هید را بررس��ی میکنی��م .کار میکنیم
مینویسیم و اینها کار بزرگی کردهاند .ولی گاهی بعضی شخصیتها
هستند اینها تأثیرگذار هس��تند .برویم بگردیم توی زندگی اینها
ببینیم اینها 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 .میرفتیم و میآمدیم.
آق��ای فردی عمل جراحی قلب باز کرده اس��ت .چقدر راحت با آن
قضی��ه برخورد میکرد .میگفت« :خوبم ،خیلی خوبم ».بعد میآمد
جلس��ات ما .ما جلساتمان را میرفتیم منزل ایشان .یعنی بهواسطة

حاال نمیشود
گفت شبیه
الفالن کس
مث ً
بود .هیچوقت
نمیشود گفت.
شاید بخشی
از وجود آقای
فردی شبیه
کسی بود،
ولی خودش
ال یک
مستق ً
شخصیتی
برای خودش
داشت

اینکه او نمیتوانس��ت حضور پیدا کند.
ب��ا همان عش��ق و با هم��ان عالقه و با
همان حساسیتها ،پالتویی میپوشید
بهخاط��ر مریضیاش .ب��ا همان آرامش
مینشس��ت آنجا .دو س��اعت ما با هم
جلس��ه داش��تیم .این اواخر من گفتم:
«ت��و را به خ��دا اینقدر 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« :اینقدر فشار نیاورید!»
با همان وضعیت میرفت و مینشس��ت
توی کیهانبچهها دوباره ،کار نوشتن را
ادام��ه میداد .یک کمی راس��تش دلم
س��وخت .آقای فردی ج��وری برخورد
میکرد با بیم��اریاش 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
دادهاند ،بیش از حد سنگین بوده است.
چهطور خبر رحلتش را شنیدید؟
ب��اور کنید هنوز که هنوز اس��ت ،باورم
نمیش��ود .من ت��وی جادة ق��م بودم.
بع��د از مدتها وقت ک��رده بودم بروم
قم .تو جاده قم داش��تم برمیگش��تم.
یکی از دوس��تان زن��گ زد و گفت .من
فکر کردم دارد ش��وخی میکند .آقای
حسنی ،مدیرعامل بنیاد .اینقدر حالم
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بد ش��د که ماشین را نگه داشتیم کنار
اتوب��ان و از ماش��ین پیاده ش��دم .یک
ال یک حالت خیلی
فضای بازی بود .اص ً
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 بیخبر اس��ت.
آقای نادری به ش��وخی گرفت قضیه را.
فکر کرد من دارم شوخی میکنم.
نادری نمیدانست خبر را .آقای نادری
گف��ت« :م��ن پیگی��ری میکن��م .این
حرفها چیه».
خیل�ی زود رفتند آق�ای فردی!
انقالب و جامعه به او نیاز داشتند.
از ای��ن به بعدش ،واقعاً دوران اوج آقای
ف��ردی بود .چقدر میتوانس��ت او به ما
کمک بکند.
وقت�ی رم�ان گرگس�الی را
خواندم ،دیدم آق�ای فردی به مرز
پختگی و بلوغ نویس�ندگی رسیده
اس�ت و از این به بع�د تازه کارهای
جدیاش شروع میشد.
یکجوری ب��ود آقای فردی ب��رای ما.
همیشه بهخاطر ش��خصیتش احساس
میکردیم یک چتری باالی سر ماست.
بل�ه ،عی�ن خورش�ید گرم�ا
میبخشید به همه.
آره اینجوری بود آق��ای فردی .ضمن
اینکه کار خوبی که آقای فردی میکرد.

این خیلی
نکتة مهمی
است؛
یعنی آقای
فردی یک
مقبولیت
اینجوری
داشت؛ یعنی
یک وزنهای
بود برای
بچههای
انقالب

خیلی بها میداد به نویسندههای تازهکار و جوان.
خودش به تنهایی یک دانشگاه بود.
توی کیهانبچهها یک جایی ش��ده بود برای قلمفرس��ایی بچههای
نوقلم و جوان .این خیلی مهم است .بها میداد به جوانان .یک نکته
جالبتری که خیلی از نویسندههای حرفهای هم هنوز ارتباط خود
را با کیهانبچهها قطع نکردهاند.
این نش��اندهندة این اس��ت که آق��ای فردی مس��یر را خوب پیدا
کرده بود .حتی من ندیدم و نش��نیدم از کس��انیکه موضعش��ان از
بچه مس��لمانها ،یک کمی زاویه دارد ،نسبت به آقای فردی موضع
بگیرند.
ای��ن خیلی نکتة مهمی اس��ت؛ یعن��ی آقای فردی ی��ک مقبولیت
اینجوری داش��ت؛ یعنی ی��ک وزنهای بود ب��رای بچههای انقالب.
فردی منحصربهفرد بود.
شما در یکجا در کنار هم کار کردهاید؟
ن��ه ،یکجا با هم نبودیم .ولی او را بهواس��طة کارهایمان همیش��ه

میدیدم .با همدیگر ارتباط داشتیم در جلسات .تلفنی با هم صحبت
میکردیم .من هنوز ش��مارة آقای فردی را دارم .گاهی وقتهایی به
مناسبتهایی اساماس میدهم و تبریک میگویم! شاید یک حس
کودکانهای و یک حس قشنگی است که نسبت به آقای فردی دارم.
یکب��ار رفته بودم آقای حم��زهزاده را ببینم .اتفاقی هم آقای فردی
آم��د آنجا .آقای حم��زهزاده نیامده بود .این باعث ش��د من با آقای
فردی نشس��تم و صحب��ت کردم .و نهایتاً با همدیگر قرار ش��د یک
دایرئالمعارف طنز کار کنیم .یعنی طرح دایرئالمعارف طنز در همان
جلسة دو نفره شکل گرفت.
سفر هم با آقای فردی داشتهاید؟
با بچههای حوزه چند بار س��فر رفتیم .آقای فردی را همه دوستش
داشتند .خوشمشرب بود .آدم بزرگی بود.
شما در کیهانبچهها جلساتی داشتید؟
یک دورهای بله ،جلسات قصه که میگذاشتند .آن موقع که خیلی
جوان بودم ،من میرفتم.

ولی خودش
به همه
تکنیکها و
اطالعات و
دانشی که
الزمة کار یک
نویسندگی
بود ،رسیده
بود

بچههاییکه االن معروف ش��دند ،به آن
جلس��ات میآمدند .جلسات خوبی بود.
فضای کیهانبچهها فضای خیلی خوبی
بود.
آق��ای ف��ردی جاه��ای مختل��ف کار
کارشناس��ی انج��ام م��یداد .ایش��ان
برخوردش با نویسنده جالب بود .حتی
کاری را هم که رد میکرد ،قش��نگ رد
میکرد.
ایش��ان طوری مینوش��ت که آدم فکر
ال تعریف کرده است از
میکرد این کام ً
کار ،حتی کارهای متوسط را.
گاهی وقتها برایم جالب بود بدانم این
کتاب��ی را که م��ن دارم میخوانم آقای
فردی چه نظ��ری دارد .یک وقتهایی
به دوستان میگفتم ،کار به آقای فردی
ندهیم ،بهخاطر اینکه همه کارها را او از
بس مثبت نگاه میکند .تأیید میکند.
از نظر فن نویس��ندگی و کار حرفهای،
دانشگاه دیده نبود ،ولی خودش به همه
تکنیکها 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
لا دارم از س��یاه چمن راجع به
که مث� ً
درخته��ای تبری��زی ی��ک توصیفات
قش��نگی دارد .باد میزن��د و درختها
را تکان میدهد ،ماندگار ش��ده اس��ت
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ت��وی ذهنم .هر جا ،به س��فری میروم
و درخ��ت تبری��زی میبین��م ،ی��اد او
میافتم .فردی خیلی با طبیعت عجین
بود .ش��اید بهخاطر 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 کولهباری از
س��وغاتیهایی که از جاه��ای مختلف
دارد ،آم��ده ،تازه رس��یده و میخواهد
تازه این را باز کند و برای ش��ما توضیح
بدهد.
راس�تش من خودم آقای فردی
را دیر ب�ه دیر میدی�دم .برای من
باورپذی�ر نیس�ت ک�ه او را دیگ�ر
نخواهم دید .من منتظرم ایشان را
ببینم.
من وقتی مس��یرم میخورد به مس��یر
اط��راف منزلش��ان ،احس��اس میکنم
ایش��ان در کوچهها دارد ق��دم میزند.
آق��ای فردی را من ح��س میکنم .من
اگ��ر در مراس��م تش��ییعجنازه نبودم،
ش��اید مطمئن میش��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 خیلیهای
دیگر هم داشته باشند و حضورش را در
خودشان احساس کند.
ی�ک هنرمند خاصی ب�ود ،یک
هنرمند به تمام معن�ی واقعی بود.

فردی خیلی
با طبیعت
عجین
بود .شاید
بهخاطر
اینکه او
بچة روستا
بود و این
در آثارش
برجسته
است

زندگیش هنرمندانه بود.
بله ،انسان هنرمند واقعی بود.
بعضیها فیلم انسان واقعی بودن را درمیآورند ،ولی آقای
فردی خودش بود .باید حواس�مان 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 جریانها را خیلی خوب میشناخت .جریانهای
ادبی ،هنری حتی سیاس��ی را .اینها را خوب میشناخت و تحلیل
میکرد .آن وقت به ما خط میداد.
فردی وقت گذاش��ته بود برای فرهنگ و انقالب .فکر میکرد .رصد
میک��رد .چه حرفی را کجا بزند .چه کار بکند .خودش را وقف نظام
کرده بود .بیتفاوت نبود نس��بت به بعضی از مسائل ،خدا رحمتش
کند!

گفتوگو

پای صحبت محسن مؤمنیشریف،
رئیس حوزه هنری

فردی ،از جنس
شهدا بود

خسرو باباخانی

اشاره
محس�ن مؤمنيشريف ،نويسنده و رئيس حوزه هنري است.
او ك�ه س�الها در بخشه�اي گوناگون ح�وزه هنري خدمت
كرده ،از سال  1389از سوي رئيس سازمان تبليغات اسالمي
به رياس�ت ح�وزه هنري انتخاب ش�د .در زمان مس�ئوليت
مؤمن�ي بود كه مديري�ت مركز آفرينشه�اي ادبی حوزه به
زندهیاد اميرحس�ين فردي س�پرده ش�د .اما زمان آشنايي
اي�ن دو ،به دورة معلمي مؤمني بازميگردد .زماني كه كيهان
بچهها توس�ط فردي مديريت ميش�د و مومني از مخاطبان
اين نش�ريه بود .بعد از آن هم وقتي نش�ريه سوره نوجوانان
ب�ه س�ردبيري محمدرض�ا سرش�ار فعاليتش را آغ�از كرد،
مومني مديري�ت داخلي آن را بهعهده گرف�ت .همان زمان،
نخستين بار اميرحسين فردي را شناخت كه چه «صميمي و
دوستداشتني بود».
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س�فرهاي دس�تهجمعي به مناطق
جنگ�ي ك�ه ب�ه هم�ت مجتب�ی
رحماندوست تدارك ديده ميشد،
ب�اب آش�نايي و صميميت بيش�تر
مي�ان مؤمني و ف�ردي را باز كرده
تا به قول خودش ارادتش را به اين
نويسنده افزون كند.
مؤمن�ي در اي�ن مصاحب�ه از
اميرحس�ين ف�ردي ميگوي�د؛ از
ادبش ،از دلس�وزي و عزت نفسش،
از منش و اخالقش كه در يك كالم
از او شخصيتي آرماني و اسطورهاي
ميس�اخت؛ ش�خصيتي از جن�س
شهدا.
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از آش�ناييتان ب�ا مرح�وم
اميرحسين فردي برايمان بگوييد.
من با اميرحس��ين در دوران معلميام
آشنا ش��دم .زمانيكه معلم شدم (سال
 )1364كتابه��اي ح��وزة ك��ودك و
نوج��وان را ميخواندم و با نام بيش��تر
نويس��ندههايي كه اكنون از دوستانمان
هس��تند ،آن دوران آشنا شدم .با آقاي
فردي هم از طريق مجلة كيهان بچهها
آش��نايي پيدا كردم .چون هميشه اين
مجل��ه را ميگرفت��م و ب��راي خواهر و
برادران��م هم ميخواندم ،اما ايش��ان را
نديده بودم .به ياد دارم سال  1367بود
كه با آقاي سرش��ار از داس��تان گلبهار

اولين بار
ايشان را در
مجلة سوره
نوجوانان
مالقات
كردم .انسان
بسيار دوست
داشتني و
صميمي بود

آق��اي فردي صحب��ت كرديم كه در كيهان بچهها چاپ ش��ده بود.
من به توصيفهاي اين داس��تان ايراد گرفتم ،چون گمان ميكردم
از توصيفهايی اس��تفاده شده كه مناس��ب بچهها نيست ،اما آقاي
سرشار از آن دفاع كرد و گفت« :آقاي فردي خيلي خوب مينويسد
و خودش هم انس��ان بس��يار خوبي اس��ت ».تا اينكه آقاي فردي را
بعدها در مجله سوره نوجوانان ديدم.
من از سالهاي  1364-65دنبال معلم و كالسي براي داستاننويسي
بودم .حتي ش��نيده بودم كه مسجدي به نام جواداالئمه (ع) در سه
راه آذري تهران هس��ت .از خيليها سراغ مسجد را گرفتم ،اما آن را
پيدا نكردم .تا اينكه در س��ال  1367در كالسهاي داستاننويس��ي
حوزة هنري ش��ركت كردم .البته پيش از آغاز كالسها مصاحبهاي
حضوري با آقاي سرشار داشتيم.
مصاحبه به چه منظور بود؟
در مورد اينكه چه كتابهايي خواندهام و از اين دس��ت سؤاالت .در
واقع ميخواس��تند بدانند كسي كه قرار است روي او سرمايهگذاري
كنن��د ،در فضاي كتاب و داس��تان قرار دارد يا خير .ما بيس��ت نفر
بوديم كه در دورة داستاننويس��ي پذيرفته شديم و به دورة دوم هم
راه پي��دا كرديم .در همان زم��ان من با راديو هم همكاري ميكردم
و عضو ش��وراي بچههای مس��جد حوزه هنري شده بودم .بعدها كه
مجلة س��وره نوجوانان به سردبيري آقاي محمدرضا سرشار تأسيس
ش��د ،من بهعنوان مدير داخلي انتخاب ش��دم .از جمله بزرگاني كه
ب��راي مصاحبه به مجل��ه دعوت ميكرديم آقاي ف��ردي بود .اولين
بار ايش��ان را در مجلة س��وره نوجوانان مالقات كردم .انسان بسيار
دوستداشتني و صميمي بود.
با توجه به اينكه ايش�ان در كيهان بچهها بودند و شما در
سوره نوجوانان ديگر با آقاي فردي همكاري نداشتيد؟
بعضي از دوس��تاني كه با هم همكاري ميكرديم و دوست بوديم با
آقاي فردي رفت و آمد داشتند ،مانند داود غفارزادگان و محمدرضا
بايرامي .ميتوان گفت ما س��ه نف��ر تقریباً با هم و همزمان به حوزه

هن��ري آمديم ،يعني بين س��الهاي  .1367-68آقاي بايرامي براي
اولين بار با لباس س��ربازي به جلس��ه قصه ح��وزه هنري آمده بود.
آقاي سرشار هم از ايشان تعريف كردند و گفتند نميگويم ايشان در
آينده داستاننويس ميشوند ،چرا كه همين االن هم داستاننويس
هس��تند .آقاي غفارزادگان هم از دوس��تاني بودند كه تازه از اردبيل
آم��ده و عضو ش��وراي بچههای مس��جد بود .اين دوس��تان با آقاي
ف��ردي رفت و آمد داش��تند .البته ما هم چند ماهي عضو ش��وراي
بچههاي مس��جد بوديم كه ميتوان گفت مجلة س��وره نوجوانان از
دل آن ش��ورا بيرون آمد .ما به آقاي سرش��ار كه مسئول ادبيات بود
پيش��نهاد ايجاد اين نشريه را داديم و ايشان هم قبول كردند .به هر
حال اين دوس��تان در جلسات آقاي فردي هم شركت ميكردند ،اما
من هيچوقت نتوانس��تم .من با آقاي فردي در س��فرهايي كه همراه
آقاي مجتبی رحماندوست بعد از جنگ به مناطق جنگي ميرفتيم،
نزديكتر شدم و بيشتر ايشان را شناختم.
پس شما در جلسات كيهان بچهها شركت نكرديد؟
خي��ر .براي اولين بار هم زماني به مس��جد جواداالئمه (ع) آمدم كه
یک كتاب من به نام «زماني براي بزرگ ش��دن» برنده ش��ده بود.
زمان��ي براي پيدا كردن مس��جد تالش كرده بودم اما موفق نش��ده
ب��ودم .من در حوزة باقرالعل��وم(ع) نزديك پل امامزاده معصوم و در
واقع نزديك به مس��جد درس ميخواندم ،اما قس��مت نبود آنجا را
پيدا كنم.
در نخستين ديدارها ،كدام ويژگي اميرحسين فردي روي
شما تأثير گذاشت؟
در برخورد ب��ا آقاي فردي هيچ وقت جنبة نويس��ندگي برايم مهم
نب��ود ،چرا كه هميش��ه تحتتأثير اخالق و من��ش آقاي فردي قرار
ميگرفت��م .ويژگيه��اي اخالق��ي آقاي ف��ردي خيل��ي بزرگتر از
كارهاي��ش بودند .آقاي ف��ردي آنقدر صميمي و دوستداش��تني
بودن��د كه تأس��ف ميخورم ك��ه مخاطبان ايش��ان را نديدند .آقاي
فردي را هميش��ه بهعنوان يك شخصيت داراي عزتنفس و دلسوز
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ميش��ناختم .بعده��ا كه هم��كاري و
صميميتمان بيش��تر ش��د ،در وجود
ايش��ان وجوه ديگري از شخصيتشان
را ديدم كه ارادت من نس��بت به ايشان
را افزود .ميتوان گفت يك ش��خصيت
اسطورهاي و آرماني بودند.
ب�ه نظ�رم يك�ي از مهمتري�ن
ويژگيهاي برجس�ته آق�اي فردي
اي�ن ب�ود ك�ه هيچوق�ت غيب�ت
نميكردند.
من هم به ياد ندارم ايشان غيبت كرده
باش��ند .گاهي آقاي فردي چيزهايي به
ما ميگفت كه در واقع تذكر به ما بود.
حت�ي گاهي در مورد كس�ي كه
با اميرخان مش�كل داشت صحبت
ميشد ،ايشان حتي سعي نميكرد
ك�ه حرفها را تأیيد كن�د و تنها با
آرامش س�كوت ميكرد .اين خيلي
عجيب بود.
خوش��بختانه همينطور بود .اطراف ما
انس��انهاي اينچنيني هس��تند .آقاي
س��رهنگي هم كه به آقاي فردي خيلي
نزديك بود ،اين ويژگيها را دارد .به ياد
دارم آقاي فردي نميتوانس��ت با آقاي
سرهنگي فارسي صحبت كند .خودش
هم ميگفت م��ن نميتوانم با مرتضي
فارسي حرف بزنم .از ده سال پيش ما
هر هفته روزهاي يكشنبه جلسه شوراي
توليد كتاب داشتيم كه اين دو نفر هم
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در آن ش��ركت داشتند .آقاي سرهنگي
هم ويژگيهايي مانند آقاي فردي دارد.
يك��ي از ويژگيهاي ب��ارز آقاي فردي
ادب ايش��ان ب��ود كه واقع��اً منحصر به
ف��رد بود .يك��ي از گرفتاريه��اي ما با
آق��اي فردي اين بود كه ايش��ان جلوتر
از م��ن رد نميش��دند ،در حاليكه من
بهخص��وص در مقابل ديگ��ر همكاران
خجالت ميكش��يدم .خيل��ي از مواقع
من ديرتر به نمازخانه ميرفتم تا آقاي
فردي زودتر از من رفته باشند.
ميتوان��م بگوي��م واقعاً آق��اي فردي از
جنس ش��هدا بود .وقتي ايشان مرحوم
شدند تصورم اين بود كه مورد استقبال
دوستان ش��هيدش قرار ميگيرد .آقاي
فردي شهيد زنده بود.
آقاي ف�ردي در دورهاي از حوزه
هنري رف�ت و دوباره به كار دعوت
شد و برگشت .اين نقطه عطفي در
دوره كاري آق�اي فردي اس�ت .در
اينباره توضيح ميدهيد.
البت��ه پي��ش از آن هم آق��اي فردي با
آقاي فالحپور كه مسئول كتاب بودند،
بهعن��وان كارش��ناس كت��اب همكاري
داش��ت .همچنين ايشان در زمان آقاي
زند عضو كارشناسان كارگاه قصه و رمان
ما بود كه آقاي رحماني مسئوليتش را
ب��ر عهده داش��ت .من به آق��اي فردي
پيش��نهاد مديريت كارگاه قصه و رمان

واقع ًا آقاي
فردي از
جنس شهدا
بود .وقتي
ايشان مرحوم
شدند تصورم
اين بود كه
مورد استقبال
دوستان
شهيدش قرار
ميگيرد

را دادم كه ايش��ان هم اس��تقبال كردند .در ارديبهشت سال 1381
آقاي حداد حكم ايش��ان را نوش��ت .مرحوم حداد حكمهاي خيلي
مهمي را نوشتند.
بعد از اينكه ايش��ان به كارگاه قصه و رمان تش��ريف آوردند ،حداقل
هفتهاي سه بار ايشان را ميديديم .بعد هم كه برنامه فوتبال شروع
ش��د خيلي به هم نزديك ش��ده بوديم .البته آق��اي فردي بهخاطر
عش��ق و عالقهاي كه به فوتبال داش��تند آن برنام��ه را راه انداخته
بودند در عين حال من فكر ميكنم از آن جلس��ات مقصود ديگري
هم داش��تند ،چون دور هم بودنمان برايش مهم بود .در واقع آقاي
فردي نكات تربيت��ي را از طريق فوتبال و ورزش به ديگران منتقل
ميكرد .ش��خصيت آقاي فردي به گون��هاي بود كه همهجا محوري
ميشد براي همه افراد جمع.
ش�خصيت آقاي فردي از چند وجه قابل بررس�ي اس�ت.
همانطور كه شما گفتيد آنقدر ويژگي بارز داشتند كه همة
ما را ش�يفته خود كرده بود .من هم مانند ش�ما هيچوقت به
چشم يك معلم يا نويس�نده به او نگاه نكردم .من زماني كه
كنار آقاي فردي قرار ميگرفتم احساس امنيت ميكردم .وجه
ديگر ش�خصيت آقاي فردي نويسندگي اوست .مخصوص ًا در
كتابهاي اسماعيل و گرگس�الي كه در واقع ميتوان گفت
خود آقاي فردي در نقش اس�ماعيل جاري است .وجه ديگر
شخصيت آقاي فردي مديريت ايشان چه در كيهان بچهها و
چه در حوزه هنري است .انتقادهايي به اين وجه از شخصيت
آقاي فردي ميشود .شما اين انتقادها را قبول داريد؟
مديريت در حوزه هنري با بخشهاي ديگر متفاوت اس��ت .معموالً
ذهنيتي كه ما از مديران داريم يك ش��خصيت قاطع است .اما نگاه
آق��اي فردي به مديريت بهخصوص در حوزه فرهنگ نگاه مرش��د و
معلم بود .يعني معتقد بود افراد بايد دور هم جمع شوند و كار كنند
و اگر هم اش��كالي در كار هست دوس��تانه به هم تذكر دهند .شايد
برخي افراد اين شكل از مديريت را نميپسندند.

آق�اي ف�ردي ي�ك دورة طالي�ي را در كيه�ان بچهه�ا
پايهگذاري كرد و نويس�ندگان ،شاعران و تصويرگراني را به
جامعه معرفي كرد .اما در دهه دوم ش�اهد افت شديد كيهان
بچهها و كوچ دستهجمعي نويسندگان و هنرمندان هستيم.
در حاليكه از آقاي فردي انتظار ميرفت دربارة اين موضوع
مقاومت كند و اجازه نميداد كيهان بچهها افت كند.
يكي از ويژگيهاي خوب قديميها اين است كه وقتي راجعبه اعمال
و فعاليتهاي كس��ي صحبت ميكنن��د به زمينة تاريخي آن دوران
ه��م توجه ميكنند ولي ما معموالً به اين موضوع بياعتنا هس��تيم.
به هر حال در س��الهاي بعد از جنگ اتفاقاتي افتاد كه باعث تغيير
ال يكي از مجالت مورد عالقه
بس��ياري از مسائل در كشور ش��د .مث ً
م��ردم «گلآقا» بود ،اما ديگر نتوانس��ت ادام��ه حيات دهد چرا كه
وضعيت فرهنگي كش��ور تغيير پيدا كرده ب��ود .اوضاع تغيير كرد و
خيلي از دوس��تان از كيهان بچهها رفتند و سرخط مسيرشان تغيير
ك��رد .البته اي��ن اتفاق فقط در كيهان بچهه��ا نيفتاده بود ،بلكه در
خيلي از جاهاي ديگر هم اينطور ش��ده بود .بنابراين از آقاي فردي
به تنهايي كاري س��اخته نبود .پس نميتوان ب��ه آقاي فردي ايراد
گرفت .مس��ئلهها و دغدغهها بسياري از دوس��تان تغيير كرده بود،
برخي از آنها از ادبيات كودك و نوجوان س��راغ ادبيات بزرگساالن
رفتن��د كه دالئل خاص خود را داش��ت ،از جمله اينكه بازار ادبيات
بزرگس��االن گرمتر بود .در هر ح��ال آن دوران تغيير پيدا كرد ،اما
آقاي فردي ذاتاً يك مدير فرهنگي بود.
بل�ه موافقم .يكي ديگ�ر از انتقادهايي كه متوجه عملكرد
آق�اي فردي بود مس�ئوليتهاي زياد ايش�ان ب�ود كه باعث
ميش�د تمرك�ز الزم را در كار نداش�ته و تولي�د ادبي كمي
داشته باشد.
من فكر ميكنم اين موضوع فداكاري آقاي فردي را نشان ميدهد.
ال قابل مقايس��ه با هيچ چيز ديگري
نويس��ندگي لذتي دارد كه اص ً
نيس��ت .وقتي كس��ي مانن��د آقاي فردي ب��ا قدرت قل��م و قريحه
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سرش��ار مس��ئوليتهاي متفاوت��ي را
برعه��ده ميگيرد ،ف��داكاري ميكند و
نشاندهندة اين است كه آرماني باالتر از
ادبيات دارد .آقاي فردي در بخشهايي
مس��ئوليت ميپذيرف��ت كه ب��ه او نياز
ال مدتي به جلسات داستان
داشتند .مث ً
بس��يج ميرفت .در آن زمان كه ادبيات
داس��تاني ما تقريباً قابل افتخار نبود و
كمكم بهس��وي انحراف كشيده ميشد
اين جلسات جرياني را به وجود آوردند.
اين نشانه تأثيرگذاري و فداكاري آقاي
فردي بود .ش��ايد اگر آقاي فردي فقط
به نويسندگي ميپرداخت ،اكنون تعداد
زي��ادي اثر به جا گذاش��ته بود و جايزه
كشوري هم داشت.
در يادداش�تهاي اخي�ر آق�اي
فردي نش�انههاي دردمندي ايشان
به لحاظ جسمي ديده ميشود .شما
متوجه دردهايشان شده بوديد؟
آقاي فردي بهطور ناگهاني دچار مشكل
شد .ما تصور ميكرديم كه منشأ مشكل
دندانهايش��ان بود كه موجب شده بود
به قلب نازنين ايش��ان آسيب بزند ولي
اين مش��كل هم باعث نش��د ايشان كم
كاري كن��د .آخرين مس��ئوليتي كه به
ايش��ان سپرده ش��د مس��ئوليت مركز
آفرينش ادبي حوزه هنري بود كه البته
م��ا فك��ر نميكرديم ايش��ان بپذيرند.
زمانيكه در اين بخش با مشكل مواجه
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ش��ديم آقاي سرشار پيشنهاد دادند كه
مس��ئوليت اين كار را ب��ه آقاي فردي
بسپاريم.
البته پيش از پيش��نهاد ما آقاي فردي
ديداري با مقام معظم رهبري داش��تند
كه جلس��ه رس��مي و ابالغي نبود .بعد
از اينكه ما پيش��نهاد مسئوليت جديد
را داديم آقاي فردي س��ريع پذيرفتند.
آق��اي ف��ردي در س��خنراني مراس��م
معارفهش��ان ب��ه ديدارش��ان ب��ا رهبر
اش��اره كردند و گفتند آق��ا انتظار كار
جه��ادي دارند .من هم حق جهاد را به
جا ميآوردم .ايش��ان با اينكه كس��الت
داش��تند ولي در كار كم نگذاشتند .در
هم��ان زمان بود كه قلبش��ان را عمل
كردن��د اما تا آخري��ن روز پيگير كارها
بودند .روز آخر هم تا س��اعت  8ش��ب
سركار بودند و تا وقتي آقا حافظ دنبال
ايشان آمد همه همكاران رفته بودند و
در دفت��ر ادبي تنها دكت��ر بيدج همراه
ایش��ان بودند .فرداي آن روز هم آقاي
فردي فوت كردند.
خبر مرگ آقاي فردي را چگونه
شنيديد؟
م��ن در ترافيك بودم كه آقاي فالحپور
از مشهد تماس گرفتند و جوياي احوال
آقاي فردي شدند .من روز قبلش آقاي
ف��ردي را ديده بودم كه خ��وب بودند.
مدتي پي��ش از آن طي قراردادي كه با

آقاي فردي
در سخنراني
مراسم
معارفهشان
به ديدارشان
با رهبر اشاره
كردند و
گفتند آقا
انتظار كار
جهادي دارند

يكي از بيمارستانها بس��ته شده بود همه همكاران چكاپ پزشكي
ش��ده بودند .پزش��كي كه آقاي فردي را معاينه كرده بودند توصيه
كرده بود كه ايشان به بيمارستان مراجعه كنند اما موضوع اورژانسي
نبود.
آقاي فالحپور در همان گفتوگو گفت كه شنيدهام حال آقاي فردي
بد ش��ده است .با شنيدن اين خبر من با خانواده آقاي فردي تماس
گرفتم اما كسي جواب نداد .تماسم با آقاي ناصري و آقاي نادري هم
بينتيجه بود .در همين حين ،دوباره آقاي فالحپور تماس گرفتند و
گفتند خبر فوت آقاي فردي را ش��نيدهاند .من بارها آرزو كردم كه
خبر دروغ باش��د ،چون باورش برايم سخت بود .در شرايطي نبوديم
كه اميرخان را از دس��ت بدهيم .وقتي به حوزه هنري رس��يدم باز
هم با آقا حافظ تماس گرفتم و از حال ايشان متوجه شدم كه خبر
درس��ت بوده است .همان لحظه ناخودآگاه روي زمين نشستم چون
باور اين خبر برايم خيلي سخت بود.
شما در تشييع پيكر آقاي فردي يك آيه از قرآن خوانديد.
به ياد داريد؟
بله .إ ِنَّ الَّذِينَ قَال ُوا َربُّنَا اللهَّ ُ ثُمَّ اسْ َ��تقَامُوا تَ َتن ََّ��زلُ َعلَ ْيهِمُ ال ْمَ لاَ ئ ِ َك ُة أ اََّل
تَخَ افُوا وَلاَ تَحْ َزن ُوا َوأَب ْشِ ��رُوا ب ِال ْجَ َّن ِة الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُ ونَ  .ن َحْ نُ أَ ْولِيَا ُؤكُمْ
فِ��ي ال ْحَ يَا ِة ال ُّدنْيَا َوفِي آْالخِ َر ِة َول َكُ مْ فِيهَا مَا تَشْ �� َتهِي أَنفُسُ ��كُ مْ َول َكُ مْ
فِيهَا مَا تَدَّ عُونَ  .در حقيقت کس��انی که گفتند پروردگار ما خداست
سپس ايستادگی کردند فرشتگان بر آنان فرود میآيند و میگويند
هان بيم مداريد و غمين مباش��يد و به بهشتی که وعده يافته بوديد
ش��اد باش��يد .در زندگی دنيا و در آخرت دوستانتان ماييم و هر چه
دلهايتان بخواهد در بهشت برای شماست و هر چه خواستار باشيد
در آنجا خواهيد داشت.
صحبت پاياني؟
ما نميتوانيم آقاي فردي را فراموش كنيم .كمتر روزي است كه به
ياد ايشان نباش��م .وقتي به مسجد ميرويم كه نماز بخوانيم انتظار
داريم آقاي فردي را ببينيم .اما به هر حال ،ويژگي انس��ان است كه

همان لحظه
ناخودآگاه
روي زمين
نشستم
چون باور
اين خبر
برايم خيلي
سخت بود

به تدريج عادت ميكند .گذشته از اينها نقش آقاي فردي بيبديل
بود .اميدوارم به لطف خداوند دوستان و همكاران ديگر بتوانند جاي
آقاي فردي را پر كنند .اما به هر حال اين جايگاه مختص شخصيت
آقاي فردي بود.
اتفاقاً بد نيس��ت بداني��د آقاي فردي از مقامات و مس��ئوالن دوري
ميكرد و معموالً در ديدارها و جلسات اينچنيني شركت نميكرد،
ولي اگر متوجه ميش��د كه مسئوليت مرتبط با رهبري است دريغ
نميكرد .ايش��ان حتي در مراسم ختم مادرشان هم كه بسيار به او
وابس��ته بود غم مادرش را بهخاطر سخناني كه رهبر فرموده بودند،
فراموش كرده بود .من از ميزان ارادت و محبت آقاي فردي نس��بت
به مادرش��ان باخبر بودم .چند روز پيش از فوت مادرش��ان از آقاي
فردي جوياي احوالش��ان ش��دم .آقاي فردي گف��ت« :مادرم داره از
دست ميره .من بدون مادر نميتوانم زندگي كنم».
وقتي متوجه ش��دم مادرش��ان فوت كرده اس��ت خيلي نگران آقاي
فردي ش��دم .روز تشييع پيكر مادرش��ان ،دوستان ديگري هم آنجا

بودند مانند ح��اج اصغر ،حافظ و آقاي
آجرلو .اين دوستان به من گفتند از اين
به بع��د خيلي مواظب امير ما باش��يد،
امير ما خيلي مادري است.
آن روزه��ا ميان مجلس و دولت اتفاقي
افت��اده و بحث��ي درگرفته ب��ود .رهبر
در اينباره س��خنراني ك��رده بودند كه
آقاي فردي در س��خنان ايشان متوجه
دردهايشان ش��ده بودند .بعد از مراسم
كه آقاي فردي م��ا را بدرقه ميكرد ،از
او پرسيدم ديشب چطور گذشت؟ گفت
خيلي سخت بود .آقاي فردي در همان
موقعيت و در حاليكه غم از دست دادن
مادر را بر دل داشت ،به سخنراني رهبر
اش��اره كرد؛ يعني ايشان غم مادرش را
فراموش كرد .اين نكتهاي است كه من
هيچ وقت فراموش نميكنم .كس��ي كه
ارادت��ش به مادرش آنقدر زياد اس��ت
كه ميگوي��د من بدون مادرم ميميرم،
وقتي متوجه دردهاي آقا ميش��ود ،غم
مادرش را فراموش ميكند .پيام آقا بعد
از فوت آقاي فردي هم پيام كاملي بود و
مشخص بود كه آقا بهتر از همة ما آقاي
فردي را ش��ناختهاند .از جمله ،مؤمن و
معل��م و انقالبي بودن آق��اي فردي كه
رهبر در پيامشان به آن اشاره كردند.
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گفتوگو

جواد محقق ،نویسنده و شاعر،
از امیرحسین فردی میگوید:

مهربانی وتعهد ،بند تسبیح
همةمهرههای زندگی او بود
محسنسلطانحسینی
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فکر میکنم بد نباشد از همین اواخر شروع کنیم .چند ماه از
رحلت آقای فردی میگذرد ،با توجه به دوستی دور و درازتان
با ایشان ،جای خالی او را کجا بیشتر احساس میکنید؟
غیبت معنوی و ادبیاش را در عرصة ادبیات داستانی انقالب و در میان
بچههای متعهد نسل انقالب و جای خالی جسمش را در کیهان بچهها
و حوزة هنری.
آقای فردی بیشتر با کدام یک از حرفهایش توی ذهنتان
میآید؟
واقعیت این است که آقای فردی بیشتر با عمل و کارهایش در خاطرم
میآی��د ،نه حرفهایش .او در کل آدم پرحرفی نبود و غالباً کم حرف
میزد .منظورم این اس��ت که حرفهایش را با نوع رفتاری که داشت
میزد.
اولی�ن دیدارت�ان باهم چه س�الی بود؟ یادتان هس�ت کجا
همدیگر را دیدید؟

فکر میکنم سال  58بود .در حوزة اندیشه و هنر اسالمی سابق  -که
حاال به حوزة هنری تغییر نام داده است .ایشان با گروهی از بچههای
محلهش��ان ،کالسهای داس��تان و فعالیتهای هنریشان را که قبل
از انقالب در مس��جد جواد االئمه(ع) انجام میش��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 دانشآموزی حزب جمهوری
اسالمی بود و در زمان خودش برو بیایی داشت ،آشنا شده بودیم .آقای
فردی میگفت اوایل تأس��یس حوزه رفته بودیم یک صندوق پس��تی
گرفته بودیم و هر روز س��راغش میرفتیم و دست خالی برمیگشتیم
و حسابی بور میشدیم .چند روزی نرفتیم تا یک روز یکی از بچهها با
خوشحالی آمد و گفت« :بچهها برای صندوقمان نامه آمده! میگفت:
«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 نامهای بود
که به صندوق پس��تی حوزه رس��ید ».این خاطره را آقای فردی اوایل
آشناییمان برایم تعریف کرد.
اولی�ن بار آقای فردی را در حوزه دیدید .برای آخرین دیدار
هم از حوزه تا بهش�ت زهرا همراهش رفتید .چه چیزی این دو
خاطره را به هم پیوند میدهد؟
مهربانی و تعهد او به ایمان و آرمان و هنرش ،بند تسبیح همة مهرههای
زندگی آقای فردی با مردم بود که من و دیگر دوس��تانش هم جزوش
بودیم.
ظاهرا ً شما ده پانزده سالی در کیهان بچهها مسئول صفحات
ش�عر و همکار آقای فردی بودید .در این مدت بیشتر در مورد
چه مسائلی صحبت میکردید؟
بل��ه ،من به مدت  15س��ال ب��ه دعوت و اصرار آق��ای فردی هفتهای
ی��ک روز و معموالً پنج ش��نبهها از  9صبح تا  9ش��ب به دفتر مجله

مهربانی و
تعهد او به
ایمان و آرمان
و هنرش ،بند
تسبیح همة
مهرههای
زندگی آقای
فردی با
مردم بود که
من و دیگر
دوستانش هم
جزوش بودیم

میرفتم و بخش ش��عر مجله را س��امان
میدادم .من خودم سردبیر مجالت رشد
بودم و پنجشنبهها تنها روز تعطیلی من
بود .با اینکه روزنامه پنجشنبهها تعطیل
بود ،اما مجله پنجش��نبه قلب تپندهاش
بود .جلس��ات داستان که من هم در آن
شرکت میکردم و دیدار با دوستان شاعر
معموالً همین پنجشنبهها اتفاق میافتاد.
عصرش ه��م گاهی فوتبال گل کوچیک
بچهه��ای هیئت تحریریه غیررس��می و
غیرثابت مجله برپا بود .اما بعد از غروب
آفتاب معم��والً دوتایی مینشس��تیم و
دربارة همهچیز و همه کاری که به نوعی
به فرهنگ مل��ی و مذهبی ایران مربوط
بود حرف میزدیم و تبادلنظر میکردیم.
این س�ؤالی که میپرس�م شاید
بیش�تر در مورد ش�ما باشد تا آقای
فردی اما به نوعی کنجکاوی اس�ت.
ش�ما ک�ه اینق�در از حس�ن رفتار
آقای ف�ردی تعری�ف کردی�د ،چرا
همکاریتان را با مجله بعد  15س�ال
قطع کردید؟ با آقای فردی اختالفی
داشتید؟
به هیچوجه! زمانی ک��ه آقای فردی مرا
برای سر و س��امان دادن به شعر کیهان
بچهها دعوت کرد اوج دعواهای جناحی
و سیاس��ی چپ و راس��ت در کشور بود.
خیلی از دوس��تان ش��اعر و نویسندهای
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ک��ه در کیه��ان بچهه��ا بالی��ده بودند،
ب��ه دالیل مختل��ف با مجل��ه همکاری
نداشتند .بعضی که سیاستزدهتر بودند،
می��ان روزنامة سیاس��ی و مجلة بچهها
تف��اوت قائل نبودند و ه��ر دو را به یک
چوب میزدند ،برخ��ی حقالزحمههای
چن��د براب��ر و صفح��ات گالس��ة رنگی
مجالت جدید التأس��یس دیگر را بیشتر
میپسندیدند .عدهای تحت تأثیر فضای
غالب رسانهای میترسیدند 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 مجلهای ش��ده بودند و...
خالصه؛ هرک��س از گوش��های فرا رفته
بودند.کیهان بچهها ه��م مجلة هفتگی
بود ،یعنی سالی  50شماره بیرون میداد
که هر هفته حداقل دو تا شعر کودک و
نوجوان میخواست .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 بچهه��ای کملطفی که
تاجرمآبانه ،سیاستزده یا عافیتاندیشانه
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 میشد

من هم بدون
حتی یک
بار تقاضا از
آن بچههای
کملطفی که
تاجرمآبانه،
سیاستزده
یا عافیت
اندیشانه به
مادرشان
پشت کرده
بودند ،نسلی
از شاعران
جوان را زیر
پروبال گرفتم

و نوبتهای ده پانزده ماهه برای چاپ داشتیم و هفتگی هم دهها شعر
به دفتر مجله میرسید.

چ�ه چیزهای�ی آق�ای ف�ردی را
ناراحت میکرد؟
خیلی چیزها! بیمهری ب��ه مردم .غرور
سیاستبازان س��ادهلوح ،بیمهری افراد
تازه به دوران رس��یدة فرهنگی نس��بت
به دوستان قدیمی ،قدرنشناسی همین
افراد در برخورد با نظام و انقالب ،تخریب
طبیعت حتی به مقدار کم ،دروغ ،اسراف،
زیادهخواهی و خالصه ،رعایت نکردن آن
چه ایم��ان و اخالق دینی انس��ان را به
رعایت آنها توصیه کرده است.

خ�ب اینها که خوب ب�ود .پس دلیل قطع هم�کاری حتم ًا
مسئلة دیگری بود!
چنین کار پرحجمی آن هم برای هفتهای یک روز به مدت  15س��ال
واقعاً خس��تهام کرده بود .بهخصوص که راه منزلم هم بدمس��یر شده
بود و حقالزحمة مجله هم واقعاً در حد پول تاکسی رفت و آمدم بود.
مهمتر از همه اینکه دوستی شهرستانی در تهران بهدنبال کار پارهوقتی
بود تا کمک حالش شود و آقای فردی هم بهدلیل عمل قلبش کمتر
به دفتر مجله میآمد .مجموعة اینها باعث شد تا جایم را به آن عزیز
بدهم و با آن خاطرهها خداحافظی کنم.
رابط�ة آقای فردی ب�ا بچهها چطور ب�ود؟ در دفتر مجله یا
س�فرهایی که به ش�هرهای دیگر با هم داش�تید خاطرهای در
نوبلوچستان
ذهنتان هست؟ بهخصوص سفرهایتان به سیستا 
برای جشنوارة کودک مسلمان بلوچ.
آقای فردی با همه رفتاری ساده و صمیمی و بیتکلف داشت .بچه یا
بزرگ برایش فرق نمیکرد .البته برخوردش با بچهها بیشتر سرحالش
م��یآورد .در مورد طبیعت هم همینطور بود .ب��ا برگ و گل و گیاه،
ب��ا درختان و حیوانات و مخصوصاً پرندهها ح��رف میزد .نه با زبان و
دهان ،بلکه با چشم و دلش .در حرکت یک کالغ یا کبوتر غرق میشد.
روی علفها پا نمیگذاش��ت .حشرات را هم اذیت نمیکرد ،چه رسد
به کشتن آنها .با اینحال مشخص است که بچهها جای خودشان را
داشتند .سالهایی هم که برای شرکت در جشنوارة معروف به کودک
مس��لمان بلوچ به شهرها و مناطق این اس��تان میرفتیم ،رفتارش با
بچهه��ا دیدنی بود .چنان با محبت نگاهش��ان میکرد و دستانش��ان
را میگرف��ت و ن��وازش میکرد که انگار پدری بعد از س��الها دوری،
بچههایش را دیده است.

آقای فردی
با همه
رفتاری ساده
و صمیمی
و بیتکلف
داشت .بچه
یا بزرگ
برایش فرق
نمیکرد .البته
برخوردش با
بچهها بیشتر
سرحالش
میآورد

مثل اینکه اهل ورزش هم بوده و
با آن سن و سال هر هفته فوتبال هم
بازی میکرده .درست است؟
بله! آنه��م هفتهای دو ب��ار .خیلی هم
ج��دی و در عینحال آرام و مالیم .قبل
از ب��ازی هم همه را بدون اس��تثنا وادار
میکرد نیمس��اعتی نرمش کنند و بعد
بروند داخ��ل زمین .یکبار ک��ه یکی از
دوس��تان بهدلیل بیحوصلگ��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« :اینقدر
سخت نگیر امیرخان .بچه که نیستند».
طبق معم��ول این جور وقتها دس��تم
را دو دس��تی گرف��ت و با لحن بس��یار
صادقانهای گفت« :اینها سرمایههای این
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کش��ورند .مسئول خانوادهای هستند که
چشمشان به دست اینهاست .میترسم
با بدن خشک بازی کنند و خدای ناکرده
صدمه ببینند .آنوقت هم زن و بچهشان
در مضیقه میمانند ،هم خودش��ان رنج
میکش��ند ،هم تولیدش��ان کم میشود
و هم هزینههای درمانی کش��ور افزایش
پی��دا میکند .نه ...م��ن نمیتوانم اجازه
بدهم .حرف ش��ما را میخرد .فردا تلفن
بزن بیاید آشتی کنیم!» واقعاً چنین بود
که مینمود .اشکم درآمد .بغلش کردم و
بوسیدمش.
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راس�تی ،مثل اینک�ه یکبار پای
ش�ما را هم به ورزش�گاه آزادی باز
کرده است؟
بله! من تقریباً از س��الهای جوانی که با
کتاب و مطالعه عجین ش��دم و فوتبال و
بعض��ی ورزشهای دیگ��ری را که انجام
میدادم کنار گذاش��تم ،دیگر هیچوقت
به ورزشگاه نرفته بودم.یک روز که آمدم
خانه ،پسرم گفت« :فردا من هم به کیهان
بچهها میآیم ».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 میدهند .امیرخان

آقای فردی
ضمن همة
ویژگیهای
ادبی و
اخالقی
یک آدم
سیاسی هم
بود .مواضع
سیاسی
روشنی هم
داشت

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 میدید و به آرزویش رسیده
بود .ما هم مشغول صحبتهای 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 چهطور تصور
بکنید! آقای فردی سیاس��ی کار یا سیاست باز نبود ،اما قطعاً یک آدم
ال مگر میشود پای یک حرف ،یک عقیده ،یک ایمان
سیاسی بود .اص ً
یا آرمان ایستاد و گفت من سیاسی نیستم .آنهایی که میگویند ما
سیاسی نیستیم ،یا دروغ میگویند و یا معنی سیاست را نمیفهمند.
چون جربزة ایس��تادن پای حرفشان را ندارند ،خودشان را غیرسیاسی
معرفی میکنند .در واقع آدمهای ترسویی هستند که عملکرد سیاسی
دارند و کار سیاس��ی میکنند ،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 فعالیتهای اجتماعی و امثال آن.
اهل هر کار و فعالیتی که باش��ید ،این سیاس��تها و سیاس��تمداران
هس��تند که برایتان تصمیم میگیرند .پس شما بخواهید یا نخواهید
داخل سیاس��تید .آقای فردی باهوشتر از آن بود که اینها را نفهمد.
صادقتر از آن بود که دروغ بگوید .مسئولتر از آن بود که پا پس بکشد
و شجاعتر از آن بود که کتمان کند.به صراحت میگویم که آقای فردی
ضمن همة ویژگیهای ادبی و اخالقی یک آدم سیاسی هم بود .مواضع
سیاسی روش��نی هم داش��ت .به آنها هم ایمان داشت و برایش کار
میکرد .آیا جمع کردن بچههای مس��جد در سالهای قبل از انقالب
و آموزش دادن آنها کار سیاسی نبوده؟ مشارکت در راهاندازی 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��بتهای انقالبی نوشتن فعالیت سیاسی نیست؟ سه جلد رمان

دربارة انقالب نوشتن چطور؟ کار غیرسیاسی 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
ال
فردی میگفت :من با آق�ای فردی همکار بودم .امیرخان اص ً
ال یادداشتش علیه مخملباف در کیهان
اهل سیاست نبود و مث ً
از سر ناچاری یا اجبار بوده است .نظر شما چیست؟
آن اس��تاد محترم تنها به قاضی رفته تا راضی برگردد .میخواس��تید
بگویید فرض کنیم امیرخان آن مقاله را از روی رودربایس��تی یا اجبار
نوش��ته است .حرفهایش در مراسم اختتامیة جشنوارة شهید حبیب
غنیپور ،بعد از فتنة  88از روی کدام اجبار بود؟ آنجا که خودش همه
کاره بود و صاحب اختیار.این حرفها توهین به آن عزیز از دست رفته
است .کاش ایش��ان همان زمان که آن مقاله چاپ شد ،زنگ میزدند
به امیرخان و میپرسیدند تا االن براساس احتماالت حرف نزنند .من
اطالع دارم که برخی با چاپ آن مقاله ،آن هم در کیهان مخالف بودند،
اما او گفت :رسیدهام به اینکه امروز تکلیف من این است و چاپ کرد.
او از این کارها باز هم کرده بود که اگر فرصت بود ،نمونههای دیگر را
هم ذکر میکردم.
در خاتمه ،دوس�ت دارم اگر ممکن اس�ت با نقل یک خاطرة
توگو را به پایان ببریم.
دوست داشتنی گف 
فکر میکنم برای سؤال آخر خوب باشد .آقای فردی به نماز اول وقت
خیلی مقید بود .پنجش��نبهها که جلسة داستان برگزار میشد ،گاهی
بلندگوی مس��جد مح��ل یا رادیو مقدم��ات اذان را پخش میکرد .در
حالی که اعضای جلس��ه سخت مشغول ش��نیدن یا نقد قصه بودند،
آقای ف��ردی آرامآرام و میلیمتری صندل��یاش را عقب میبرد و بعد
خیلی آهس��ته بلند میش��د و بیآنکه جلب توجه کند ،میرفت برای
تجدید وضو .سر و صورتش را همانجا خشک میکرد و آستینهایش
را هم پایین میداد و برمیگش��ت و بس��یار بیسرو صدا میرفت توی

میرفت برای
تجدید وضو.
سر و صورتش
را همانجا
خشک
میکرد و
آستینهایش
را هم پایین
میداد و
برمیگشت و
بسیار بیسرو
صدا میرفت

اتاق��ش .اذان را که میدادند میایس��تاد
به نم��از .گاهی هم از هم��ان وضوخانه
میرفت برای نماز جماعت .پنجشنبهها
هم تعطیل ب��ود و بهدلیل نیامدن آقای
روحانی نماز را پش��ت سر مدیر مسئول
میخوان��د .میخواهم بگویم نه تظاهری
میکرد و نه جلس��ه را به هم میزد و نه
ال وقت نماز اس��ت و
تذکر میداد که مث ً
تمامش کنید .ممکن است بعضیها این
روش را نپسندند ،اما یادمان باشد که او
با همین روشها دهها جوان و نوجوان را
در س��الهای قبل از انقالب مسجدی و
متدین کرده اس��ت و بعض��ی از ما با امر
ب��ه معروفها و نه��ی از منکرهای صرفاً
زبانی و صریح ،چه بسا عدهای را از هرچه
دین و ایمان فراری دادهایم .این کار آقای
فردی که به مرور همه متوجه آن شدند
و خیلیها 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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گفتوگو

توگو با علیرضا متولی ،نویسندة کتاب زندگینامه
گف 
امیرحسین فردی

قرار شد امیرخان را من
از بنر بیرون بیاورم
ابراهیم زاهدیمطلق
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اشاره
من ش�اهد بودم که ش�ما برای نوش�تن کتاب «امیرحس�ین
فردی» چهق�در تالش کردی�د .چهقدر دویدی�د .چهقدر به
گذش�تهتان با امیرحس�ین فردی رجوع کردید تا حسهای
فراموش ش�ده را دوب�اره زنده کنید .میدانم که س�خت بود
نوشتن زندگینامه استادتان برای شما؛ اما لذت و اشتیاق آن
را هم در چشمان شما میدیدم.
س�ؤال اولم این است که نوش�تن این زندگینامه چه تأثیری
اوالً روی خود شما گذاشت .بهعبارت دیگر ،بازخورد نوشتن
این کتاب در دل و جان شما چه بود؟
این کتاب خاص برای من تجربة جدید و خوبی داش�ت و آن
هم س�یر و س�لوکی بود که برایم داش�ت .خوب ،م�ا با آقای
ف�ردی همکار بودیم توی کیهان بچهها .بعد هم او اس�تاد ما
بود و به اشکال دیگری همدیگر را میدیدیم .مجموع ًا حدود

س�ی سال بود که آقای فردی را میشناختم .از نوجوانیام تا
همین ام�روز .خوب ،آن روزها که م�ن نوجوانی بودم و وارد
کیهان بچهها ش�دم ،با آقای فردی از مس�یر خانه تا مجله را
خیل�ی وقتها میرفتیم و میآمدیم .کن�ار هم بودیم .با هم
ناه�ار میخوردیم .نفس به نفس با هم بودیم .س�ینما یا کوه
میرفتیم .اینها تا زمانی بود که من همکار آقای فردی بودم.
بعد از آن هم وقتی قطع همکاری شد با کیهان بچهها ،خوب،
دیدارها کمتر ش�د ،اما خیلی محکم تداوم داش�ت .ایش�ان
البته اس�تاد ما بود و لطف بیش�تر به ما داشت .شبها موقع
برگشتن از کیهان بچهها ،هر وقت از کنار دفتر ما میگذشت،
وقتی چراغ ما را روش�ن میدید ،زنگ در را میزد و میآمد
اینجا .یک چای میخورد و حتم ًا تش�ویقهایی هم میکرد و
تا دیر وقت ش�ب اینجا بود .خوب ما شاگرد نزدیکش بودیم.
ال فکر نمیکردیم روزی برس�د که ما بخواهیم
آن روزه�ا اص ً
زندگینامة آقای فردی را بنویسیم .ایشان یک ابرمرد بود که
ال فکر نمیکردیم روزی از دنیا برود! چه رس�د به اینکه
ما اص ً
م�ا زندگینام�هاش را بنویس�یم .اما وقتی کار دنی�ا به اینجا
کش�ید که ایش�ان از دنیا برود ،و من زندگی او را بنویسم....
(در اینجا سکوت آقای متولی)
ماج�رای آن بنر و حضور آقای ف�ردی 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 نمیتوانیم بعضیهایش 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
ال که عکس ما توی بنر اس��ت ،یواش یواش
کار میکنید؟ گفت :فع ً
میآییم بیرون .بعد دس��تش را دراز کرد ک��ه من بیاورمش بیرون.
صبح که بیدار شدم به یکی از دوستان گفتم خوابم را .بهنظرم آقای

ایشان یک
ابرمرد بود که
ال فکر
ما اص ً
نمیکردیم
روزی از دنیا
برود! چه رسد
به اینکه ما
زندگینامهاش
را بنویسیم

یوسفزاده 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 اینطور 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 میدهم .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 میش��ود .به امید خدا که
درست میش��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.
ال حس من،
به آقای ناصری گفت��م فع ً
حس از دس��ت دادن آقای فردی است؛
باید حس زندگی ایشان را پیدا کنم .به
اتفاق آقایان قربانی و یوسفزاده همان
فردای ش��ب هفت راه افتادیم به طرف
اردبیل و روستای قره تپه.
دنب�ال چ�ه چیزی در روس�تای
مح�ل زندگ�ی کودکیه�ای آقای
فردی میگشتید؟ پیدا هم کردید؟
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همه چیز برایم مه��م بود؛ دنبال همه
چیز میگشتم .از خانهشان که روبهروی
مسجد بود .از محلی که نماز میخواند
ت��ا درختی ک��ه زیر آن مینشس��ت و
کتاب میخواند.
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 میخوان��دم ،این آدم را دیدم .آنقدر
حسهای 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
میک��رده .میراب روس��تا بوده اس��ت.
خوب ،همان ش��کور برای من نقطهای
بود .فهمیدم این ش��خصیت نقطة تفکر
انقالبی در زندگی آقای فردی بوده ،در
واقع جرقهه��ای اولیه روحیه انقالبی را
همین آدم با افسانههایی که در کودکی
برای ایش��ان میگفته بهوج��ود آورده
اس��ت .خوب ،این حض��ور در ده خیلی
الزم بود .برای گرفتن حسهای نوشتن
این زندگی الزم بود.
آقای متولی! سفر چه مدت طول

این حضور
در ده خیلی
الزم بود.
برای گرفتن
حسهای
نوشتن این
زندگی الزم
بود

کش�ید؟ آیا زمان س�فر برای کس�ب 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  2یا  3بعداز 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 درصدبندی بکنم ،همة حسها از آن س��فر یک روزه تأمین
شد .اگرچه کل سفر  24ساعت هم نشد ،اما سفر پُری بود.
راس�تی ،آن بانوی ش�اپرکی از کجا پیدا شد ،او خودش را
کی نشان داد و گفت بدون من نمیتوانی قصهات 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 نمیتوانی قصهات را
بنویس��ی» .او را انگار همانجا دیدم و کشف کردم؛ در چمنزارهای
روستایشان «قرهتپه» خودش را نشان داد.
بانوی شاپرکی خودش داش�ت خط میکشید که راه قصه
را نشان دهد؟
نخیر؛ آنکه داشت خط میکشید ،یک کودکی بود که دیدم با چوب
نازکش روی زمین روستا خط میکشید؛ او را هم از همانجا گرفتم.
بهنظرم آمد که امیرحس��ین هم همان کودکی اس��ت که در روستا
بازی میکند و با چوبش روی زمین خط میکشد و میآید جلو.
آقای متولی! راوی قصهتان کیست؟ آن پسرکی که حضور
ن�دارد و چوب�ش را روی زمی�ن میکش�د و فردی را ش�کل
میدهد یا بانوی شاپرکی؟
اش��اره خوبی کردید؛ راوی قصه گاهی در داستانهای ما به اشتباه،
همان نویسنده تلقی میشود .در حالیکه گاه راوی قصه کسی دیگر
اس��ت .راوی این قصه هم بانوی شاپرکی است .او به اتفاق آن چوب
خط که روی زمین کشیده میشود و مخاطب را از روستای قرهتپه
تا تهران میکشد و میآورد.
اطالعات شما همین بود؟

بهنظرم
آمد که
امیرحسین
هم همان
کودکی است
که در روستا
بازی میکند و
با چوبش روی
زمین خط
میکشد و
میآید جلو

ن��ه؛ گ��روه دیگری ه��م که داش��تند
ویژهنامهای را همزمان برای آقای فردی
آماده میکردند ،مصاحبههایی را ترتیب
میدادند که من هم همراهش��ان بودم.
تقریباً همة مصاحبهها را بودم .یکی دو
تا را هم که نبودم ،نوارش را ش��نیدم و
هر کدام الزم بود استفاده کردم.
ای�ن مصاحبهه�ا ک�ه در تهران
داش�تید ،آیا ش�ما را به ش�ناخت
تازهتری هم رساند؟
بل��ه؛ خیلی .من واقعاً خی��ال میکردم
آقای فردی فقط یک فوتبالیست محلی
است .در این مصاحبهها دیدم که ماجرا
فراتر اس��ت .فوتبال ب��رای فردی یک
موقعیت بود ع�لاوه بر ورزش .وجوهی
از ش��خصیت او برایم روش��ن ش��د که
نمیدانستم.
چه موقعیتی؟
ببینی��د ،م��ن خی��ال میک��ردم آقای
فردی فوتب��ال بازی میکند ،مثل همة
کس��انی که فوتبال ب��ازی میکنند .اما
متوجه ش��دم ک��ه تی��مداری میکرده
است .متوجه هستید؟ تیمداری؛ یعنی
مربی بوده اس��ت .شما میدانید که من
خیلی اهل فوتبال نیس��تم و اطالعاتی
هم ن��دارم .اما پس از ای��ن مصاحبهها
حتی به دوس��تانم از جمله خود ش��ما
پیش��نهاد کردم که خیلی خوب اس��ت
بروید و سابقة تاریخی تیمهای محلی و
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زمین خاکی را درآورید؛ ش��اید اتفاقات
و آدمه��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
میگذاری��م معلمی .او این آدمهایی که
جمع میکرده و میآورده مسجد ،همان
بچههای تیماش بودهان��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
لا ارتباط
پیدا ک��رده بود؛ چون ما اص� ً
اینطوری با ایش��ان نداشتیم .فقط یک
س�لام 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 دربارة ایش��ان ،نمیدانستیم.
ال از کجا آمده و
پ��درش کی ب��وده و ک ً
این روحیه چهطوری پیدا ش��ده در او.
یا دربارة تیمهای فوتبالش؛ ما اینها را
نمیدانستیم.
آقای متولی! یعنی اینها را آقای
فردی خ�ودش برای کس�ی نگفته
بود؟
اصالً؛ آقای فردی اه��ل خاطره تعریف
کردن نبود .اهل از خودش گفتن نبود.
م��ا که  30س��ال بود با ایش��ان همراه

احساس
ميکنم بعضی
از خلقیات او
در من وارد
میشود؛
یعنی دارد من
را میسازد و
یک ماجرای
درونی در
من شکل
میگیرد.بعد
از نوشتن آن
کتاب ،حس
میکنم نگاه
من عمیقتر
شده است

بودیم .شاگردش بودیم ،نزدیک بودیم ،اینها را نمیدانستیم .او در
واقع کش��ف شد .میخواهم اینجا یک بار دیگر برگردم به سؤال اول
شما و آن را دقیقتر جواب بدهم .آقای فردی برای من اینجا یکبار
دیگر کشف شد .یکبار دیگر شناختم او را .معلمی که کنارش بودیم
اما نمیش��ناختم .این همان سیرو سلوکی بود که گفتم .من یکبار
آقای فردی را  30سال پیش شناختم و یکبار هم این بار که با او از
دوره طفولیتش زندگی کردم و آمدم جلو تا شستوچهارسالگیاش.
یک ش��ناخت از سال  1361و یک ش��ناخت هم از سال  1328که
حاال وجوه تازهای از این ش��خصیت برایم جلوه کرده اس��ت .آیا این
همان کاری نیس��ت که رم��ان میکند؟ 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 کردهام و به ناشر میدهم.
حاال من با او زندگی کردهام .با ش��ادیهایش شاد و ناخوشیهایش
ال آنجا که توی زمین فوتب��ال «داوود زمینی»
ناخوش ش��دهام .مث ً
به او س��یلی میزند ،من هم صورتم س��رخ میشود و درد میکشم.
نمیشناسم این داوود زمینی کیست .زنده است یا مرده .اما اسمش
را در کتاب آوردهام؛ ش��اید درست هم نباش��د ،اما انگار یکجوری
انتقام اس��تادم را گرفتهام .این سیر و سلوک باعث شد که احساس
کن��م بعضی از خلقی��ات او در من وارد میش��ود؛ یعنی دارد من را
میس��ازد و یک ماجرای درونی در من شکل میگیرد.بعد از نوشتن
آن کتاب ،حس میکنم نگاه من عمیقتر ش��ده است .خوب اینها
تأثیراتی است که گرفتهام.
ش�ما در صحبتهایتان اش�اره داش�تید به اینکه قبل از
نوش�تن کت�اب ،حستان یک ح�س غم بوده ،ام�ا این حس
تبدیل شده است به حس زندگی؛ یعنی چه؟
میگویند مرگ ،پایان کبوتر نیس��ت ،مربوط به همین جاست .سن
 64س��ال سنی نیست که بشود مرگ کس��ی را تحمل کرد .اگرچه
م��رگ ،حق اس��ت و تقدیر اله��ی گریزناپذیر .اما واقع��اً بهنظر من
آقای فردی حداقل تا  20س��ال دیگر میتوانس��ت برای ما معلمی

کند .تازه به س��ن پختگی ادبیاش رس��یده بود که باید بار میداد.
درخت گردویی بود که فصل پرباریاش را ندیدیم .به خواس��ت خدا
تس��لیمیم ،اما زمان مرگ استاد نیست .این غمانگیز است .غمانگیز
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
نمیپذیرفتی��م یا حرف همدیگر را قبول نداش��تیم .اینها همه بود،
اما ارادتمان همیشه آفتاب درخشانی بر همة این چیزها بود .فوت
یک چنین آدمی فوت نیست .از بین رفتن نیست .آدمی که تکلیف
میکن��د باید از بنر بیاید بی��رون ،باید زندگی کند .زندگیاش 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 مهمتر 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
میک��رد .راه میبرد .تکتک ما موظفیم مثل او زندگی کنیم .حس
زندگی که او داشت .حسی که نسبت به درخت و دریا داشت .حسی
که نس��بت به کالغها داشت .واقعی ،نه شعاری و مد روز .حسی که
نس��بت به این آقا تقی نابینا داش��ت که سر کوچهمان مینشست و
س��یگار میفروخت .گاهی من دیده بودم که کنار او مینشس��ت و
صحبت میکرد .ازش س��یگار میخرید .در حالی که همه میدانیم
آقای فردی هیچ وقت س��یگار نمیکشید .اینها زندگی است .اینکه
آدمه��ا را بی��اوری توی تیمت؛ ب��دون اینکه توجه کنی کیس��ت و
چ��ه جوری فک��ر میکند .یکی از بچهها تعری��ف میکرد (حاال من
نمیخواهم اسمش را بیاورم چون درست نیست) که یکبار گفتیم:
«باب��ا ای��ن کیه که داری می��اری توی تیم؟ این الت��ه! بابا اینها را
نیاور ».اما گفت :عیبی نداره میخواد 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 میکند .فقط ما باید از بنر بکش��یمش بیرون.

این همان
حس زندگی
بود که من
بعد از نوشتن
کتاب پیدا
کردم .دیدم
که آقای
فردی کنار
ماست .زندگی
میکند .فقط
ما باید از بنر
بکشیمش
بیرون

خوشبختانه من مس��ئول اینکار شده
ب��ودم .این نگاه یعن��ی آدمها از صفر تا
صدش مال ما هستند .باید بیاوریمشان
در متن زندگی .خودی و غیرخودی هم
نکنیم .آن حس زندگی همینهاس��ت.
حس زندگی این اس��ت که توی مسیر
زندگی باید پی��ادهروی کنی؛ نه اینکه
برای س�لامتیات مؤثر است ،نه ،برای
درک زندگی الزم اس��ت که کنار مردم
راه بروی .ببینیش��ان .درکشان کنی.
آق��ای فردی اینطوری ب��ود .به ما هم
میگوید باید اینطوری باشیم .آن سیر
و سلوک یعنی همین.
ش�ما گفتید که ما از آقای فردی
نوش�تن را یاد نگرفتی�م .چیزهای
دیگری بود که یاد گرفتیم .چیزهای
دیگر را توضیح میدهید؟
ببینید آقای فردی یک معلم آکادمیک
داستاننویس��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 شخصیتپردازی است» و
ال به
از این قبیل کارها .آقای فردی اص ً
ما یاد داد که چرا مینویسیم .برای چه
و از چه باید بنویسیم .شاید خودش هم
ای��ن آموزشها را ندیده بود .من ندیدم
کتاب آموزش داستاننویس��ی دستش
باشد.
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اصلاً آق�ای ف�ردی داخ�ل این
چارچوبها جا میگرفت؟
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 سالهایی رئالیسم جادویی
مطرح ش��ده بود .بعض��ی از بچهها هم
جذب شده بودند ،اما آقای فردی خیلی
خوشش نمیآمد .ایش��ان یک راهی را
رف��ت و دو اثر مه��م و تأثیرگذار خلق
کرد .بیتعارف دو کتاب «اس��ماعیل»
و «گرگس��الی» در تاری��خ ادبیات ما
خواهد ماند .آن هم بهخاطر وفاداریاش
به همان سبک است .مهری در ما ایجاد
کرد که آن دوش��نبههایمان را به هیچ
قیمتی از دست نمیدادیم .هر جا بودیم
باید خودمان را میرس��اندیم به مسجد
و جلسه قصهنویس��یمان .وقتی کسی
قصه میخواند ،گاه��ی فقط یک کلمه
ال میگفت« :این شخصیت
میگفت .مث ً
ب��رای من زنده نب��ود» فقط همین .آن
وقت ما میرفتیم ببینم شخصیت زنده
یعنی چه؟ خودم میرفتم آن شخصیت
را پیدا کنم .ای��ن روش ،روش آموزش
قصهنویس��ی عرفانی بود .روش مرید و
مرادی بود .ما اینطوری بار آمدیم.
آی�ا همی�ن بود ک�ه ش�ما را در
روس�تای آقای ف�ردی ه�م دنبال
شخصیت شکور میبرد؟

ما توی
کالس آقای
فردی یاد
گرفتیم که
قصه یعنی
شخصیت.
وقتی
شخصیت
نباشد،
قصهای
نیست

دقیقاً؛ ما توی کالس آقای فردی یاد گرفتیم که قصه یعنی شخصیت.
وقتی ش��خصیت نباش��د ،قصهای نیس��ت .قصه یعنی آدمهاش .به
همین دلیل هم آقای فردی و به تبع ایش��ان م��ا ،به آدمها احترام
میگذاریم .چون توی نظام آفرینش ،اینها ش��خصیتهایی هستند
که خدا قرارش��ان داده است .وقتی قصهای از سنگ هم مینویسیم،
ال آقای فردی مش��خصاً
ش��خصیت انس��انی به او میدهیم .ی��ا مث ً
نمیگفت فالن قصه اوج نداش��ت ،یا ...چیزی شبیه این .او میگفت
«این قصه ما را باال نبرد» .ما میفهمیدیم که اوج نداشته است .من
خ��وب به خاطر دارم که میگفت« :قصه بای��د آدم را ببرد باال ،بعد
یک سراش��یبی داشته باشد که س�� ُر بخوری و بیایی پایین» .آقای
ف��ردی یا آدمهای��ی از این جنس ،آدمهای ج��ان بودند نه آدمهای
شکل.
آقای متولی! نویس�نده زمانی با قصهاش به اوج میرس�د.
هرجا قصهاش به اوج رس�ید ،او هم به اوج میرس�د .شما در
قصه زندگی آقای فردی کجا به اوج رسیدید؟
م��ن فکر میکنم االن در اوج هس��تم .چون قص��هام در اوج زندگی
آقای فردی تمام ش��ده است .آقای فردی با مرگش به اوج میرسد.
م��ن این روزها احس��اس میکنم در اوج هس��تم .گره این قصه هم
باید به دس��ت پیروانش باز شود .بهنظرم اوج یعنی این .پایان قصه.
میگوید «داس��تان همچنان ادام��ه دارد» .آخرین جملة زیبایی که
من ش��نیدم در مراسم داستان انقالب اس��تفاده کردند .ما آدمهای
این قصهایم .اوج اینجاس��ت که داستان ادامه دارد .ای کاش میشد
همراه کتاب ،این قسمت سخن آقای فردی را هم میگذاشتند توی
ی��ک س��یدی و میدادند 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 نمیدانم سؤال شما را پاسخ دادم یا نه.

گزارش

گزارشی از جلسة نقد و بررسی رمان «گرگسالی»

سالم بر اسماعیل!

آخرین اثر زندهیاد امیرحسین فردی از نگاه شاگردانش
حبیب یوسفزاده

اشاره
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
امیرحسین فردی اگرچه در وادی معرفت به مقام «پیری» رسیده
بود ،اما روزی که رفت هنوز قامتش اس�توار و ذهنش سرشار از
اندیشة پرواز بود .بخیههای جراحی قلبش ترمیم شده و نشده،
میگفت « :این دکترها خیلی شلوغش کردهاند ،کمی که حالم
بهتر شود ،میخواهم به دماوند صعود کنم»...؛ اما افسوس خیلی
زود رفت و نش�ان قدمهایش بر دامان دماوند ناتمام ماند .حال
که «امیرخانِ » ما ،جام فنا سرکش�یده و فرزندان معنویاش را
در مسجد تنها گذاشته است ،بر آن شدیم در شبستان مسجد
جواداالئمه(ع) که س�الها فضای معنویاش پذیرای جلس�ات
قصهنویسی ما به همت زندهياد فردی بوده است ،محفلی صمیمی
ترتیب دهیم و آخرین اثر اس�تاد را چنانکه خود میپسندید،

در بوتة نق�د بگذاریم .این بررس�ی
آنطور ک�ه در ادام�ه خواهید دید،
از هرگون�ه جانبداری ب�هدور بوده و
شاگردانش«قدر استاد نکو دانستن»
را در ای�ن دیدهاند که آخرین اثر پی ِر
عواطف صرف،
ِ
خود را نه ب ر اس�اس
بلکه بر اس�اس ضوابط حاکم بر هنر
داستاننویس�ی مورد کن�کاش قرار
دهند.
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ابراهیم زاهدی مطل�ق :آقای نادری!
برای شروع از جنابعالی درخواست
میکن�م ،ابتدا در خصوص نش�انهها
و اش�ارات دینی این اث�ر توضیحی
مختصر بدهید.
ناصر نادری :به نظر من رمان گرگسالی
چهار درونمایة مهم دارد:
 .1واکاوی انق�لاب و مب��ارزه که هم در
ش��خصیت اصلی داستان و هم در فضای
داستان نمود دارد؛
 .2پرداختن به محیط اجتماعی روس��تا
و نمایان��دن ویژگیه��ای ش��خصیتی و
مشکالت خاص آنها؛
نفس نویسنده .با شناختی که از
 .3حدیث ِ
زندهیاد فردی داریم ،این نکته را میتوان
به وضوح مش��اهده کرد که ش��خصیت
اس��ماعیل در این رُمان ،آینة تمامنمای
خو ِد آقای فردی است.
 .4درونمایة دینی ،که مهمترین ویژگی

از منظر دینی،
کلیت داستان
بهگونهای
است که گویا
نویسندهقصد
داشته است
به خاستگاه
دینی خود
ِ
نوعی ادای
دِین نماید

این اثر اس��ت .درونمایه ،فکر اصلی و مس��لط این اثر اس��ت که مانند
رش��تهای در همة اثر کشیده شده و عناصر آن را به یکدیگر پیوند زده
اس��ت .موضوع ،ش��خصیتها ،عمل و نتیجة حاصل از کشمکش و هر
چیز دیگری که نویس��نده برای عرضه داشت کل معنای مورد نظرش
بهکار میگیرد .البته شاید بتوان این رمان را یک تاریخنگاری داستانی
هم دانس��ت ،اما از منظر دینی ،کلیت داستان بهگونهای است که گویا
نویسنده قصد داشته است به خاستگاه دینیِ خود نوعی ادای دِین نماید.
این جنبه از گرگس��الی ،یعنی تجل��ی ارزشهای دینی ،با بهرهگیری
از نماده��ا و اش��اراتی تأثیرگذار ،در روح اثر حلول کرده اس��ت .برخی
از این نمادها عبارتاند از :مس��جد ،اذان ،مُه�� ِر نماز ،محراب ،صلوات،
مُلاّ  ،شالِس��بز ،حضرت ابوالفضل و ...بهویژه ،نمادهایی همچون اذان و
حضرتابوالفضل بهعنوان عواملی کُنشزا در داستان مطرح هستند و در
روند داستان تأثیر عینی و باورپذیر دارند.
بهط��ور مثال در صفحة  ،14وقتی یک گرگ اس��ماعیل را تا نزدیکی
روس��تا تعقیب میکند و آنجا با شنیدن صدای اذان متواری میشود،
اذان تداعی کنندة عامل نجات و رهایی است .همچنین وقتی شخصیت
اصلی داستان ،اسماعیل ،به روستا میرسد و متوجه میشود کسی که
برای دیدنش آن همه راه طی کرده است ،در روستا نیست ،از سرمای
هوا به شبستان مسجد پناه میبرد .یعنی باز مسجد بهعنوان یک کانون
گ��رم و ایمنکننده مطرح میش��ود .در صفح��ة  20میگوید« :فرش
مسجد برایش حکم نرمترین و راحتترین رختخوابها را داشت»...؛
یعنی مس��جد ،تداعی کنندة آرامش اس��ت .از طرفی مکان مسجد در
مرکز روس��تا و کنار چش��مهای اس��ت که آب اهالی را تأمین میکند.
پرداختی اینچنین از موقعیت مسجد و توصیف لحظههای سرشار از
نشاط و سرخوشی اهالی در فضای مسجد ،چیزهایی نیستند که اتفاقی
در داس��تان آمده باشند ،بلکه نویسنده بهطور هوشمندانه و بدون سر
فرود آوردن به تصنع و کلیش��ههای معمول ،بهخوبی توانسته است در
جهانِ داستان خویش به آنها عینیت بخشد.
نویسنده بنا به ضرورت و عمدتاً در قالب گفتوگو بین شخصیتها ،از

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  /120سطر  )20است و
محل خنده و شوخی ( )8/121است.
شخصیتهای خادم ،مؤذن و مال در رمان ،دارای صفات و ویژگیهای
دوستداشتنیاند؛ شوخطبع ( ،)20/201دارای ارتباط قوی ،پاسخگوی
پرسشها ( ،)20/201حالل مشکلها ( ،)13/208مهربان (،)10/209
شجاع ( )10/322و دلسوزند.
و در نهایت ،برخی تصاویر خیالی و ذهنی که نویسنده با برداشتها و
ادراکات خود از طبیعت دارد ،از طریق انواع تشبیه و استعاره« ،احساس
دین��ی» را به ذه��ن و روان خواننده انتقال میدهد .در حقیقت ،نوعی
تصویرنگاری که در آن مفاهیم و مقاصد دینی از پیشش��ناخته شده،
از روی قصد به پدیدههای طبیعی منتقل میشود .این همسانی جهان
بیرونی و جهان درونی ،بیانگر حقیقتی عالیتر از طبیعت است .مانند:
نماز و آفتاب ( ،)16/24محراب و شکوفههای سفید ( ،)17/34طبیعت
و نیایش ( ،)12/100مال و باران بهاری ( )16/222و...
با اینحال ،میتوان ادعا کرد که رمان گرگسالی ،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 ناحیهای
است.
خسرو باباخانی :کارهای آقای فردی را همه میشناسیم .لطافت روح
و نجابت شخصیت امیرخان را بهخوبی میتوان در این اثر لمس کرد و
این ،ما را جذب میکند.
برای روایت داس��تان از س��ه عنصر استفاده میش��ود؛  .1تلخیص .2
صحنه  .3توصیف .رویکرد آقای فردی در این داستان بیشتر بر عنصر
«توصیف» تمرکز یافته اس��ت؛ یعنی بیشترین با ِر اثر را «توصیف» به
دوش میکشد .من شخصاً توصیف را خیلی دوست دارم .شاید به این

ما دو نوع
توصیف
داریم:
توصیفعینی
و توصیف
اکسپر
سیونیستی.
غالب
توصیفهای
آقای فردی
عینی و از
نوعی است
که نویسنده،
جهانِ گردانِ
داستان را
نگه میدارد

علت که در ایامی که با هنر داستاننویسی
آش��نا ش��دیم ،توصیف خیلی باب بوده
حس زیباییشناس��ی ما
و ای��ن عنصر با ِ
عجین شده است .ولی آیا نسل امروز هم
از چنین توصیفهایی لذت میبرد یا نه،
جای بحث دارد .ما دو نوع توصیف داریم:
توصیف عینی و توصیف اکسپرسیونیستی.
غالب توصیفهای آقای فردی عینی و از
نوعی اس��ت که نویس��نده ،جهانِ گردانِ
داس��تان را نگه میدارد و به خوانندگان
میگوی��د؛ بیایی��د منظ��رهای را که من
میبینم ،شما هم ببینید .این توصیفها
اگر گاهی در داستان بیایند ،خوب است.
اساس داستان
ِ
ولی اگر زیاد تکرار شوند،
را تحتالشعاع قرار میدهند .گاهی حتی
شاهد توصیفهای تکراری هستیم .بهطور
مثال ،توصیف بارش برف بهصورت لحافی
که از آن پنبه س��رازیر شود .گاهی هم با
توصیفهایی نو و ب ِکر مواجه میش��ویم:
«راه زی��ر پاهایش معطل مان��ده بود ».یا
«انته��ای جای پایش ب��ر روی برف باقی
مانده بود ،غریب و نابلد ».اینها با تمرین
ال حس��ی و
بهدس��ت نمیآیند ،بلکه کام ً
گاه از جن��س الهام هس��تند .برای نمونه
در صفح��ة  100میخوانی��م« :ب��اد در
نیزار افتاده بود .س��اقههای س��بز و بلن ِد
نِیها ،همراه هم مانند جماعتی نمازگزار
کمان��ه میکردن��د ،به رک��وع میرفتند،
برمیخواس��تند و میایس��تادند و بع��د
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هی��س رازآل��ود و پردامنة
ِ
صدای هیس
آنها همهکس و همهچیز را به س��کوت
وامیداشت».
تودلبازی در آوردن
ع�لاوه ب��ر دس�� 
توصیفه��ای زیاد ،گاهی ه��م زاویة دید
رعایت نشده است .بهطور مثال ،در جایی
اس��ماعیل دارد از درز دیوار نگاه میکند
و دیالوگهایی را میش��نود ک��ه اگر در
چند وجبی صحنه هم بود ،نمیتوانست
آنطور واضح همه چیز را بش��نود .یعنی
نویس��نده بهجای اینکه پ��ردازش برخی
صحنهها را به تخیل خواننده واگذار کند،
خود بهصورت یک دانای کل مس��تقیماً
وارد صحنه ش��ده و بدون درنظر گرفتن
ب ُعد مس��افت و چیزهای��ی از این قبیل،
اطالعات��ی را به مخاطب منتقل میکند.
گاهی هم اطالعات متناقضی به مخاطب
ال در جایی اسماعیل میرود
میدهد ،مث ً
در رس��توران کباب بخورد و داس��تان به
ما میگوید ک��ه از چند روز پیش غیر از
نوشابه و اینچیزها 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  24س��اعت است
ال
که چیزی نخورده ،ن��ه چند روز .یا مث ً
برای اشاره به کامیون گفته است که بوی
بنزین میآید .در حالی که اکثر کامیونها

آقای فردی
برای روایت
داستان خود
در این اثر
از زاویه دیدِ
«دانای کلِ
محدود» بهره
گرفته است

در ایران گازوئیلی هستند و بیشتر در ارتش انواع خاصی از کامیونهای
بنزینی وجود دارند.
یک ناهماهنگی س��اختاری نیز در فصلبندی کار به چشم میخورد.
معموالً فصل در یک رمان وقتی عوض میش��ود ک��ه ،زمان ،مکان یا
شخصیت داستان تغییر کند .اما در گرگسالی موارد متعددی میبینیم
که بدون این بهانههایی که اشاره کردم ،فصل عوض شده است.
زاه�دی :نثر و زبان آقای ف�ردی چقدر با داس�تانی که روایت
میکند ،هماهنگی دارد؟
باباخانی :برای من ،نثر آقای فردی همیش��ه رشکبرانگیز 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 «عملِ
داستانی» است .از زمانی که اسماعیل به روستا و نزد مادربزرگش «آنا»
برمیگردد تا جایی که با استوا ِر ژاندارمری درگیر میشود ،یعنی حدود
 200صفحه ،هیچ عمل داس��تانی صورت نمیگیرد .البته نمیخواهم
بگوی��م اتفاق خاص��ی نمیافتد .توصیفهای خ��وب این بخش باعث
میشود آن را سطربهسطر با عالقه بخوانم .نکته دیگر اینکه از نظر بنده
این اثر را نمیتوان یک رُمان نامید ،بلکه بیشتر شبیه یک داستانِ بلند
است .یک مورد قابل تأمل نیز این است که در چند دهة گذشته ،ادبیات
سوسیالیس��تی بر ذهن و نگرش غالب نویس��ندههای ما سلطه داشته
است .از این رو ،احساسات ما ک موبیش 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 ،بهطور
معمول اربابها بد هس��تند .کدخدا بد است .دانشجو و آدمهای فقیر
خوبند و  . ...این نوع تیپسازیها هنوز هم در ادبیات ما و از جمله در
«گرگسالی» 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 دی ِد «دانای کلِ محدود» بهره
گرفته است و در نو د درصد داستان بهخوبی آن را رعایت کرده است .اما
در جاهایی گویا غفلتهایی هم داشته است .بهطور مثال در جایی که از

داستان ،اسماعیل دارد از کنار «خرمنجا» رد میشود ،نویسنده سی ِر
داستان را متوقف میکند و توضیحات مبسوطی دربارة «خرمنجا» و
کارکرد آن میدهد.
نکتة بعدی این اس��ت که در رُمان گرگسالی جریان مبارزات انقالبی
به گونهای روایت میشود که گویا مبارزه را فقط یاران امام خمینی(ره)
پیشبردهاند ،در حالی که واقعیت تاریخی چیز دیگری است و میشد
بدون کاستن از اهمیت خطِ امام ،به سایر جناحها هم اشاره کرد.
زاهدی :به قول دکتر شفیعی کدکنی« :شعر کالمی است آهنگین در
زبانِ خیالانگیز».؛ یعنی ایشان برای «شعر» بودن یک اثر محدودیتهای
زیادی قائل نش��ده و نوعی تسامح در این تعریف وجود دارد .از طرفی
در روزنامهنگاری برای یک «خبر» عناصر ششگانه تعریف کردهاند .اما
همه قبول دارند که اگر خبری تنها دو مورد از آن شش عنصر را داشته
باشد ،میتوان آن را خبر تصور کرد .میخواهم بگویم یک اثر برای اینکه
رُمان تلقی شود ،لزومی ندارد همة ویژگیهای یک رُمان را داشته باشد.
جا دارد در دس��تهبندی خود و قالبی که بر قامت این اثر میپوشانیم،
بیشتر تأمل کنیم.
علیاصغر جعفریان :من در حین خواندن این اثر احساس میکردم
با یک کار کامل و ناب روبهرو هستم .کاری سرشار از حوادث تعلیقزا و
پرکشش و جذاب .یکی از نکات بارز داستانهای آقای فردی و بهویژه
رمان گرگس��الی این اس��ت که آن بزرگ��وار در پرداخت صحنههای
باشکوه عاشقانه بدون سر فرود آوردن به ابتذال ،واقعاً موفق بوده است.
عشقهای عفیف و همراه با نجابت و حیا چیزی نیست که به سادگی
قابل پرداخت باشد و این مهم بیتردید از روح نجیب آقای فردی نشأت
میگیرد .همچنین شخصیتپردازی درخشان و پایان تأثیرگذار این اثر
که بهعبارت «یا ابوالفضل» ختم میشود ،القا کنندة معنویتی دلچسب
است و موجب میشود مخاطب رابطة عاطفی خوبی با شخصیتهای
داستان برقرار کند.
زاه�دی :این جمل�ه را از آقای فردی به ی�اد دارم که میگفت:
«هن�گام نوش�تن ،فاصلة قلم ب�ا کاغذ چند میلیمتر بیش�تر
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نیس�ت ،اما در همین فاصل�ة کوتاه
گاهی اتفاقات بزرگ�ی رُخ میدهد».
آیا در رمان گرگسالی با اتفاقاتی از
این دست مواجه بودهاید؟
جعفری�ان :م��ن وقت��ی این کت��اب را
میخواندم ،احساس میکردم نویسنده با
تمام وجود به میدان آم��ده تا دِین خود
را نس��بت به ارزشهای دینی و شهدا ادا
کند .یعنی نوک قلم امیرخان به عقای ِد او
و احس��اس مسئولیتش متصل بود .برای
اندک
ِ
همین اتفاقاتی هم ک��ه در فاصلة
میان قلم و کاغذ افتاده ،از جنس تعهد و
عمل به تکلیف است.
محم�د مهدویش�جاعی :در خیلی از
رمانهای امروزی دیگ��ر از توصیفهای
جزئینگرانه و فضاس��ازیهای کالسیک
خبری نیس��ت .غالب آثار شبیه فیلمنامه
و مبتنی بر دیالوگ هستند .گرگسالی را
میتوان نقطة مقابل این قبیل آثار دانست.
این اثر ش��اید تمام ویژگیهای یک رمان
را نداش��ته باش��د ،اما در هر صورت یک
رمان خوب است .رمانی با شخصیتهای
متع��دد و سرش��ار از زندگ��ی .به تصویر
کشیدن زندگی به گونهای که آقای فردی
از عهدة آن برآمده است ،مستلزم تجربة
زیستةغنی است که حاصل عُمر زندگی
آمیخته با تفکر و احس��اس اس��ت .دلیل
اینکه بس��یاری از آثار امروزی در عرصة
تکنیک ،خوب پشتکوارو میزنند ،اما از
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صمیمیت و تجربههای ناب انسانی تهی
هستند ،همین تهی بودن پدیدآورندگان
آنها از تجربههای زیس��ته است .بهطور
مثال ،در گرگسالی با پسر نوجوانی به نام
«پرواز» آشنا میشویم که اپیزود بلندی
است و روح سرکش یک نوجوان روستایی
را با پرداختن به فراز و نشیبهای زندگی
تلخ و ش��یرینش به تصویر کشیده است.
این اپیزود بلن��د ،آنقدر از نظر پرداخت
داس��تانی قوت دارد ک��ه خود به تنهایی
میتوانس��ت ی��ک رمان مس��تقل برای
مخاطب نوجوان باشد.
محمدعل�ی قربانی :بنده با بس��یاری
از س��خنان آقای باباخان��ی موافقم ،غیر
از اینک��ه معتق��دم ای��ن اثر ی��ک رُمان
اس��ت .ش��اید به لحاظ اص��ول و ضوابط
داستاننویسی نقدهایی به آن وارد باشد،
ام��ا نبای��د از نظر دور داش��ت که از نظر
غنای ادبی ،گرگس��الی اث��ری کمنظیر
است .سرتاس��ر اثر آکنده از اپیزودهایی
که به داس��تانکهایی بینقص ش��باهت
دارند ،اما نوع روایت بهگونهای اس��ت که
از یک منظر ،مخاطب احس��اس میکند
این اپیزودهای فرعی همراستا با سی ِر کلی
خدمت آن نیستند .گاهی
ِ
داس��تان و در
صحنهها آنق��در واقع��ی مینمایند که
گویا با خاطراتی مستند مواجه هستیم،
البته با غفلتهایی در انتخاب زاویه دید.
در جاهای��ی هم داس��تان ب��ه کلی رنگ
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ع��وض میکند و رگههایی از نگرش س��وررئال در آن وارد میش��ود.
مث��ل صحنههایی که در آنها گ��رگ به آدم بدل میگردد و س��وار
کامیونی میش��ود که در اوایل داستان ،اسماعیل را به روستا میبرد.
این درهم آمیختگی واقعیت و فراواقعیت در گرگسالی که آقای فردی
هوشمندانه و با ظرافت به آن پرداخته از مواردی است که جای تأمل
دارد و درک آن میتواند به رمزگشایی داستان کمک زیادی نماید.
یک مورد قابل ذکر دربارة گرگس��الی این اس��ت که غالباً آن را یک
رم��ان انقالب تلقی میکنیم .البته در جلد اول این رُمان(اس��ماعیل)
با نمونههایی از اقدامات و س��وگیریهای ش��خصیت اصلی داس��تان
آشنا میش��ویم ،اما در گرگس��الی که در واقع ادامه داستان است و
اس��ماعیل پس از گریز از دست ماموران ساواک ،عزم رفتن به دیار آبا
و اج��دادیاش را دارد ،تقریباً هیچ نوع اق��دام مبارزهجویانهای را از او
شاهد نیستیم .در بهترین حالت ،اسماعیل یک انقالبیِ خاموش است و
فقط ناظر مجموعه حوادثی است که در محیط بستة یک روستا روی
میدهند .تنها عمل انقالبی اسماعیل را شاید بتوان در صحنهای دید

که او با رئیس پاسگاه ژاندارمری درگیر میشود ،آن هم نه با انگیزههای
یک فرد انقالبی ،بلکه بهعنوان کسی که احساساتش از مشاهدة اعمال
غیرانسانیِ رئیس پاسگاه جریحهدار شده است و بیشتر جنبة شخصی
دارد تا ابعاد اجتماعی و انقالبی .همچنین استحالهای در شخصیتهای
داس��تان اتفاق نمیافتد .اسماعیل تا آخر همان اس��ت که از اول بود،
رئیس پاس��گاه در تمام صحنهها یک تیپ شخصیت زورگوست که از
ی آخر.
موقعیت خود سوءاستفاده میکند و همینطور ال 
نکتهای باید دقت کرد این است که وقتی تصمیم میگیریم این اثر را
یک رمان انقالب تلقی کنیم ،برخی اشارات انقالبی به چشم میآیند.
بهطور مثال ،نیروهای ژاندارمری که نماد قدرتِ دستگاه حاکم هستند،
با گرگها کاری ندارند و گویا نوعی همزیستی مصلحتآمیز میان آنها
برقرار است.
زاهدی :شما زاویه دید این اثر را دانای کل نامحدود میدانید یا
دانای کل محدود؟
قربانی :گرگسالی میان این دو زاویة دید در نوسان است ،گاهی به این
و گاهی به آن گرایش پیدا میکند .یکی از جنبههای بارز این اثر نگاه
طنز نویسنده نسبت به رویدادهاست .بهطور مثال در صفحة  28کتاب،
اسماعیل در مسجد با مردی برخورد میکند رفتارهای مالحتآمیزی
دارد و از کلماتی که میان او و اسماعیل ر دوبدل میشود ،در مییابیم
که بوقلمونی را دزدیده است .با تعمق در صحنههای نابی که از محیط
روس��تا در این اثر آمده است ،میتوان آن را یک رمان بومشناختیِ در
خور تحسین به حساب آورد.
بیژن قفقازیزاده :همانطور که دوس��تان اطالع دارند ،آقای فردی
چند سال به آفرینش این رمان دوجلدی مشغول بود .جلد سوم را هم
ش��روع کرده بود و گویا تصمیم داشت در جلدهای بعدی شرح کاملی
از خاستگاههای انقالب اسالمی و الیههای پنهان آن ارائه دهد .وسواس
ایشان نسبت به این اثر ،از تعلق خاطرش به محیط و فرهنگ روستایی
ناشی میشد و با تجربههای شخصی آقای فردی عجین شده است.
حبیب یوسفزاده :رمان گرگس��الی همانطورکه گفته شد ،اثری
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ادامهدار بوده اس��ت ک��ه به هر حال عمر
امیرخان 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 کتابِ س��ال شهید حبیب
غنیپور را به یاد بیاوریم .ایش��ان با اشاره
به گرگهایی که در زمس��تانهای سرد
و یخبن��دان روس��تاهای اردبیل ،حضور
هراسآورشان در بام خانهها ،نفسها را در
سینه حبس میکرد ،دغدغة گرگهایی
را داش��ت ک��ه بیتعارف ،میهن م��ا را از
هر س��و محاص��ره کردهاند .کافی اس��ت
نگاهی در کشورهای همسایه بگردانیم تا
صدای زوزة گرگهای آمریکایی و برخی
گرگه��ای اروپایی را در بیخ گوش��مان
بشنویم .در رمان گرگسالی ،گرگهایی
را میبینیم که آمریکاییها در منطقه رها
کردهاند! 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  200صفحه از این
اثر بدون کنش داستانیِ الزم پیش میرود،
خواهش میکنم قدری در این نکته تأمل
کنند که اگر س��اختار یک اثر منطبق با
پیشفرضهای مألوفِ ما نبود ،نباید این
را به حس��اب نقطهضعف بگذاریم .قبول
دارم ک��ه در ای��ن  200صفحه ،مخاطب
شاهد ماجراهایی است که در متن زندگی
روستایی رخ میدهند و چنان که باید در
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خدمت روایت یک داستان انقالبی نیستند.
ِ
ام��ا باید دقت کنیم که در جایجای این
زندگی روزمرة روستایی «گرگ» حضوری
تهدیدآمیز دارد .از هر طرف که میرویم
به یک گرگ میرس��یم .بهنظر من آقای
فردی تعمد داش��ته است که بگوید ،این
زندگ��ی که به ظاهر روال طبیعی خود را
طی میکند ،با تهدید گرگهای انساننما
درهم تنیده شده اس��ت .بهعبارت دیگر
ای��ن اپیزودهای داس��تانی متعدد که به
زعم برخی دوستان قابلیت طرح بهصورت
داستانهای مستقل را هم دارند ،در متن
واقعیت فراگیر یعنی حضور گرگها،
ِ
یک
به همدیگر گره خوردهاند.
نکتة دیگ��ر اینکه ،نوع ن��گاه امیرخان و
اشارات دینی ایشان را در این اثر میتوان
نوع��ی «طبیعتگراییِ دینی» تلقی کرد.
روح آقای فردی توانس��ته بود با طبیعت
بهعنوان صُ نع قاد ِر متعال ،ارتباط عمیق
برقرار کند .در نگاه ایشان همة اجزای عالم
درح��ال جوش و خروش هس��تند و این
گوبوی
جاندارپنداری در آثار ایش��ان رن 
معصومیت کودکانهای دارد که قادر است
ِ
واقعیتهای نامحسوس را بهخوبی درک
کند .اگر نگاهی به کلیت اثر داشته باشیم،
میبینیم که شخصیت اصلی داستان در
میان تهدید گرگها سوار بر یک کامیون
وارد روس��تای اجدادیاش میشود و در
پایانِ داس��تان با کامیونی که بهس��مت
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پشت سر میگذارد .انگار قرار بوده است این
پایتخت میرود روس��تا را ِ
شخصیت محرومیتهای اجتماعی و مصائب حاشیهنشینهای 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 اصلیِ داستان به رویارویی با چیزی که روزی از آن گریخته
ال زیرپوستی
بود ،یک پیام و درونمایة انقالبی ناب دارد که به شکلی کام ً
و هنرمندانه مطرح گردیده است .در جاهایی از داستان هم که نویسنده
وارد فضای س��وررئال و فانتزی شده است ،احساس میشود ،تعمد در
حیرتافکنی دارد و بیش از آنکه درصدد پاسخ به سؤالها باشد ،سعی
در ایجاد سؤال دارد .جنبة طنز را هم که آقای قربانی اشاره کرد ،وجه
بارزی در این اثر است و بنده فکر میکنم ،بهرهگیری از عناصر داستانی
در این اثر به گونهای است که مدرسان داستاننویسی میتوانند از آنها
بهعنوان نمونههایی ناب در کالسهای خود بهره ببرند.
زاهدی :آقای حسینی! با توجه به صحبتهای آقای یوسفزاده
که به جاندارپنداری آقای فردی در این اثر اش�اره کرد ،آیا فکر
کودکنویس�ی آقای فردی به
ِ
میکنید ای�ن ویژگی از کارهای
بزرگسالنویسی ایشان منتقل شده است؟
محمدحسن حسینی :واقعیت این است که مهمترین جنبة شخصیت
آق��ای فردی همین جاندارپنداری پدیدههای آفرینش اس��ت .در نگاه
ایشان هر چه در این عالم میبینیم ذیشعورند .برای همین نسبت به
همه چیز مهربان بود .چون در همه چیز بوی خدا را احساس میکرد.
نثر داستانی ایشان همانند گلستان سعدی سهل و ممتنع است .موقع
خواندن آدم احساس میکند خیلی ساده و بیتکلف است .اما رسیدن
به آن سادگیِ زالل که میشود پیچیدگی را در بطنِ آن مشاهده کرد،
کار هر کس��ی نیست .دربارة گرگسالی میشود 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
میکرد که« :وقت نیست ،داره دیر میشه!»
انگار شتاب داشت که قبل از زمین گذاشتن قلم ،حرفهایش را بزند.

یادم هست در مورد آخرین عبارت کتاب (یاابالفضل) ایشان نیمساعت
مثل اب ِر بهار گریه کرد .اصوالً اهل شعار نبود و هر چه بر زبان و قلمش
جاری میش��د ،از عمق جانش میجوش��ید .نگرانیهایی داش��ت که
شخصیت نوجوان
ِ
میخواست در قالب ادبیات مطرح کند .اسماعیل و
«پرواز» در گرگس��الی ،نماد نسل جوان ما هستند .اسماعیل در این
ال قرار
اثر یک س��الک است که دارد مراتب سلوک را طی میکند و اص ً
نیست کُنش داستانی از او سر بزند .پرواز نماد جوانی است که میخواهد
از قالب س��نتگرایی بیرون بیاید و زندگی را با تمام وجود تجربه کند.
اصوالً آقای فردی با ش��خصیتهای داستانهایش زندگی میکرد و در
این راستا به نوعی حکمت و دانایی رسیده بود .عمق زندگی را با شور
و حالی عارفانه میکاوید و در کنه پدیدهها دقتی مثال زدنی داشت.
مهدی فیضی :وقتی امیرخان در دوازدهمین جشنوارة شهید غنیپور
س��ایة اس��تکبار جهانی را با گرگهایِ روی بام در روستاهای اردبیل
قیاس میکرد ،این س��ؤال در ذهنم ایجاد شده بود که چرا ایشان این
حرفه��ا را میزند و چگونه میتوان این موض��وع را به حیطة ادبیات
کش��ید .وقتی رمان «اس��ماعیل» را خواندم ،تا حدی جواب سؤالم را
گرفتم و با خواندن «گرگسالی» موضوع باز هم برایم روشنتر شد .او
با توصیفهای هنرمندانة خود توانسته است ،بهخوبی بر افکارش لباس
ادبیات بپوش��اند .بهطور مثال وقتی س��لطان دختر قوتاز را میرباید و
المشنگهای در روستا برپا میشود ،احساس میکردم امیرخان وسط آن
درگیری ایستاده و گزارشی لحظهبهلحظه از آن رویداد ارائه داده است.
این گونه ریزبینیها میتواند برای نسل جوان ما پیامهای باارزشی همراه
داشته باشد.
سعید چگینی :گرگسالی برخالف جلد اول آن ،اسماعیل ،ماجرامحور
نیست .بلکه بیشتر بر توصیف تکیه دارد .یعنی میانهای با تکنیکهای
مدرن امروزی ندارد و در گروه آثار کالس��یک جا میگیرد .توصیف در
گرگسالی بهرغم جذابیتهای ش��اعرانهای که ایجاد میکند ،موجب
میشود نبض داستان کُند شود .گاهی توصیفها بر سِ یر داستان پشتپا
میزنند و خود بهطور مس��تقل موضوعیت پی��دا میکنند .گویا آقای
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گرگسالی،
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جوان ما
هستند

فردی با تأکید بر عنصر سنتیِ توصیف و
دلربایی در این عرصه ،سبکهای مدرن
را به مبارزه طلبیده است .با این همه یکی
از چیزهایی که ذهن مرا مش��غول کرده،
این است که در جلد اولِ 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 همینطور شخصیتهای دیگری بودند
که در زندگی اسماعیل حضوری پررنگ
داش��تند .اما در گرگسالی گویا همة آن
آدمه��ا فرام��وش ش��دهاند و تقریباً هیچ
اش��ارهای به آنها نمیش��ود .بهعالوه در
گرگسالی شخصیتهای «خاکستری»
کمتر به چشم میخورند و آدمها اغلب یا
سیاه هستند یا سفید.
مری�م ف�ردی :قب��ل از هر چی��ز اجازه
میخواهم خاطرهای از پدر نقل کنم ،وقتی
ایشان سکته کرده بود ،موقعی که داشتند
به بخش  ICUمنتقل میکردند ،به من
گفت« :برو خونه موبایل منو خاموش کن.
چون جلسه داشتم ،ممکنه اولِ وقت زنگ
بزنند ،مادرت اذیت بشه».
وقت این حرفاست؟»
گفتم« :بابا ،حاال چه ِ
گفت« :باید بدون��ی ،زندگی مجموعهای
از همی��ن اتفاقها و مالحضاتِ 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 جزئیِ را به تصویر بکشد و بگوید همین
اتفاقه��ای کوچک هس��تند که ش��کوه
زندگی را پدید میآورند .اغلب ماجراهایی
ک��ه در گرگس��الی اتف��اق میافتن��د،
تجربههای ش��خصی پدر بودهاند .بهطور
مثال ،س��یدی را که مسافران اتوبوس از
روی عناد و به بهانة نحس بودنِ قدمش
در جاده پیاده میکنن��د ،جزو خاطرات
پدر بوده است .گرگسالی 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
ن رمان نماد شّ ر و پلیدی و درندهخویی
ای 
است .در برخی جاها آدم احساس میکند
نویسنده دارد روضه میخواند برای وطن
مظلومش که گرگها احاطهاش کردهاند.
او این احساس را با بهرهگیری از نمادهای
دینی و بهوی��ژه نام حضرت ابوالفضل(ع)
ک��ه در فرهنگ ما نم��اد ایثار و فداکاری
است ،به اوج رسانده است.
محمد ناصری :اجازه دهید صحبتهای
خ��ودم را ب��ا خاطرهای بی��ان کنم که با
نگاه آقای فردی به داس��تان و بلندنظری
خاص ایش��ان ارتباط دارد .یادم هس��ت،
س��الها پیش داس��تان کوتاهی نوشته
بودم با عنوان «قفس» .داستان پرندهای
بود که در ذهن خود رهایی و رسیدن به

با این حرف
موافق
نیستم که
شخصیتهای
گرگسالی
سفید و
سیاهاند

مرتبة عشق را تصور میکرد .آقای فردی گاهی در جلسات قصهنویسی
نویس��ندگانی را دعوت میکرد تا هم به رونق جلس��ات بیفزاید و هم
اعضای جلسه از نظرات کارشناسی آنها بهرهمند شوند .از آن شبهای
ش��لو ِغ جلس��ه بود و نوبت من بود که قصهام 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 کلیشههایی 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 آنها
را بزرگ نماید .بعد از جلسه هم گفت« :محمدجان ،چیزی که در ذهن
ال درنیامده بود .ولی کار خوبی بود»...
تو بود ،کام ً
من آن ش��ب متوجه ش��دم آق��ای فردی یک س��ر و گ��ردن از تمام
نویس��ندههایی که تا آن روز میش��ناختم ،فراتر است .با شناختی که
از ایش��ان داریم ،میدانیم که او س��اده مینوش��ت ،اما هرگز سطحی
نمینوشت .بعید میدانم که ایشان با آوردن اشاراتی از قبیل گرگهای
ال یک بیانیة سیاسی صادر کند .دغدغههای
آمریکایی ،خواسته باشد مث ً
آق��ای فردی از دل زندگیاش میجوش��د و به صورت معرفتی عمیق
در طبیعتگرایی و جاندارپنداری کودکانة ایش��ان متجلی میش��ود.
من دوس��ت ندارم به این کار برچسبهایی همچون رمان «انقالبی» یا
«روستایی» بزنم .گرگسالی سوای توصیف طبیعت و جنبة تاریخی و
شخصیتپردازی درخشانش ،بیشتر یک رمان دینی است تا یک رمان
انقالبی .البته بخشی از این رمان به ظلمستیزی هم توجه دارد .اما گرگ
گرگ آمریکایی یا اسرائیلی نیست ،بلکه اشاره به
در این داستان ،لزوماً ِ
بستر تاریخی آن دارد و مفهوم فراگیرتری را مدنظر دارد.
همچنین با این حرف موافق نیستم که شخصیتهای گرگسالی سفید
و سیاهاند .بهطور مثال ،عشق استوار ژاندارمری به «سونا» از روی هوس
نیست ،بلکه یک عش��ق واقعی است .آقای فردی نشان میدهد آدمی
مثل س��رکار اس��توار ،با تمام نقص و ضعف اخالقیاش قابلیت عاشق
شدن دارد.

در مورد کُنش داستانی باید بگویم ،قهرمان داستان ،اسماعیل ،با گریز
به روستای «بالییجا» ،در آغوش طبیعت فطرت پاک خود را بازمییابد و
اندک کاغذ
نگارش اثر اتفاقی که در فاصلة ِ
ِ
ال مشخص است که حین
کام ً
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 قسمتها 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 صحنههای فراواقعیتیِ داستان ،دریافت من این است
ال از تکنیک سورئال در این
که آقای فردی درصدد نبوده اس��ت که مث ً
اثر اس��تفاده کند .بلکه شخصیت ژرف آقای فردی مرز بین طبیعت و
ماورأ طبیعت را در نوردیده بود و روح بلندش بهراحتی در این دو اقلیم
شناختی تردد میکرد .در آن دریای عمیق ،غیب و شهود و دین و تاریخ
به هم میرسیدند.
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
ال پیگیر نشده بود که کار در چه مرحلهای است .مهمترین چیز برای
اص ً
او این بود که کارش را انجام دهد .یعنی نوشتن برایش چیزی از جنس
تکلیف بود و نوعی ادای دِین نسبت به خودش و اعتقاداتش بود.
مظلومیت بزرگ
ِ
شخصیت مظلوم اس��ماعیل در این اثر تداعی کنندة
حضرت ابوالفضل(ع) است .حوادث تلخ متعددی در داستان رخ میدهد
که اس��ماعیل برای ممانعت از آنها کاری نمیتواند بکند .نه میتواند
جلوی «پرواز» را بگیرد ،نه جلوی کشته شدن مادر سونا را ،نه می تواند
دختر قوتاز را از چنگ ربایندهاش رها کند .در واقع شخصیت اسماعیل
تبدیل میشود به «غیرتِ مظلوم» و آنجایی که استوار ژاندارمری برای
اسماعیل اماننامه میآورد ،این تمثیل زیرکانه به اوج خود میرسد.
ش�هرام ش�فیعی :فقدان آقای فردی که تا واپسین د ِم حیات قلم به
دست داشت و این رمانهای 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 دادهایم ،بلکه از این جهت که در میان ما آدمهایی
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که حوصلة رماننویس��ی داش��ته باشند،
رفتهرفته کمیاب میش��وند .نوشتن این
نوع رمانها مستلزم از خودگذشتگیهایی
اس��ت که برای خیل��ی از ما دیگر مجال
آن فراهم نیس��ت .البته زمانه هم دارد به
این بیحوصلگیها کم��ک میکند .این
حس��رت زمانی بیش��تر به چشم میآید
ک��ه دقت داش��ته باش��یم ،جامعهای که
رمانهای ناب نداشته باشد ،مثل اعضای
خانوادهای هس��تند که قادر به ارتباط و
صحبت با یکدیگر نیس��تند .آفات زیادی
در کمین چنین خانوادهای سربرمیآورند.
وقتی انس��ان قادر نیست چیزی را تصور
کند ،به تخیل پناه میبرد و اینجاس��ت
که ادبیات خلق میش��ود .این مقدمه را
از آن جهت ع��رض کردم که بگویم چرا
رمان آقای فردی مهم اس��ت .به نظر من
مهمترین وجه اث ِر آقای فردی که اساس
تأثیر این داستان اس��ت ،تقلیلِ هدفدار
مفاهیم بلند ،به تصویرهای روزمرة زندگی
اس��ت .هر خردهگیری و نق��دی هم که
بخواهم به این اثر وارد کنم ،همین تقلیل
هدفدار به تصویره��ای روزمرة زندگی،
آنها را توجیه میکند و بهعنوان یک اثر
از حیطة آزمایش سربلند بیرون میآید.
به این ش��کل که شما در این اثر اتفاقات
خیلی مهندسی شدة داستانی نمیبینید.
اتفاق��ات از جن��س زندگ��ی و مبتنی بر
خاطرات نویسنده هس��تند .ساختار اثر

139

140

تابع نوعی روزمرهگی است.
زاه�دی :آی�ا ای�ن ویژگی ب�ه 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 پایهریزی کنیم .بیتردید دلبس��تگی
نویس��نده ب��ه محیطی ک��ه دارد روایت
میکند ،در این میان تعیین کننده است.
آقای فردی سعی نکرده است از خاطرات
خود زیاد فاصله بگیرد و آنها را فرآوری
کن��د .بلکه ب��ا یک خونس��ردی خاصی
که ویژگی شخصیت ایش��ان بود ،اغلب
خاطرات را بیواس��طه سرمایة کار خود
قرار داده است .بعدا ً میبینیم که همین
امر چقدر به غنای کار میافزاید و به آن
ارزش میدهد .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 اینجاست که اجتناب از تخیل
ورزی��دن ،خود تخیل بیش��تری را ایجاد
میکند .وقتی داشتم این کار آقای فردی
را میخواندم ،متوجه ش��دم که ایش��ان
چق��در در به تصویر کش��یدن فضاهای
حاشیة ش��هر ،قهوهخانهها و محیطهای
کارگری استادانه عمل کرده است .جالب
اینکه در محیطهای شهری ضربآهنگ
اثر تندتر از محیطهایی روس��تایی است.
این داس��تان برای دل نوشته شده است
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و احس��اس بدهکاری به فرمولها و قواعد و فضاسازی حرفهای ندارد.
گویا نویس��نده حین نگارش آن به آلبوم خاطرات خودش توجه داشته
است .در صحنههایی که به آنها دلبستگی داشته ،بیشتر توقف کرده
گسترش ت ِمِ
ِ
است .یعنی نویسنده چندان تمایلی به دخل و تصرف در
ال آنجایی که استوار از اسماعیل میخواهد نامة
داس��تان نمیکند .مث ً
عاشقانهای برای سونا بنویسد و اسماعیل امتناع میکند ،اگر نویسندة
دیگری بود ،شاید این صحنه را بیشتر پردازش میکرد .اما آقای فردی
لوتفصیلها نیست .برای اینکه تخیل ایشان
در قید و بند اینطور طو 
در تخیل نورزیدن است .یعنی روایت داستان در ذهن ایشان بیشتر از
ال میتوانست کاری کند
جنس شهود است تا مهندس��یِ تکنیکی .مث ً
که مخاطب لحظات بیشتری به گرگ بیندیشد و بحث گرگشناسی
میتوانست بسیار پررنگتر از آن باشد که هست .اما اینچنین نیست.
شخصیت اس��ماعیل گاه در متن حوادث و گاه در حاشیة یک زندگی
معمول��ی حضور دارد و این جزو ارزشهای کار اس��ت .بهطور کلی در
سرتاسر اثر این ویژگی بارز را میبینیم که نویسنده افکار بلند خود را به
ماجراهای روزمرة زندگی تقلیل داده است.
زاهدی :برخی دوس�تان بر ای�ن کار خرده گرفتند که در بخش
قابل توجهی از داس�تان ،اسماعیل مانند یک ناظر بیرونی فقط
شاهد ماجراهاست و کنش داستانی از او سر نمیزند .نظر شما
در این خصوص چیست؟
شفیعی :س��فر اس��ماعیل ،آنچنان که خیلیها ش��اید توقع داشته
نفس
باشند ،سفری ادیسهوار نیست .اسماعیل مشاهده میکند و این ِ
کالسیک تکامل
ِ
درگیری است .پرداخت این شخصیت بر اساس رون ِد
ش��خصیت پیش نمیرود .او یک شخصیت مستند است .آقای فردی
م��ا را به لمس مس��تقیم آن چیزهایی که قصد توصیفش��ان را دارد،
دعوت میکند و این خودش نوعی گذش��ت هنری است .اگر چه فکر
میکنم تضادها و شکافهایی که شخصیت داستان را میسازند ،میشد
بیشتر درش��تنمایی شوند .همچنین فصلهای رازآمیز و کابوسگونة
کار با مهارت نوش��ته شده است و زمینهساز خوبی برای وجه کنایی و

استعارهای داستان است.
ناصری :اشاره میکنم به این سخن سعدی که« :قبا گر حریر است و گر
پرنیان ،بهناچار حشوش بود در میان ».چه کسی است که باور نداشته
باشد ،آنچه از انسان سرمیزند ،ک موبیش دچار نقص است .آقای فردی
سنگ صبورش
ِ
دفتر یادداش��تهای روزانهای داشته است که به نوعی
بوده است و درددلها و واگویههای زیادی را در آن ثبت کرده که اکنون
در اختیار خانوادة محترم ایش��ان است .در جایی از این یادداشتها به
شورای نویسندگان مسجد جواداالئمه(ع) مباهات کرده و گفته است:
«این گروهی که االن هس��ت ،بینظیر 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.
بخشهای مبس��وطی از این یادداشتهای ایشان مربوط است به رمان
گرگسالی .مرور این یادداشتها نشان میدهد که در برخی صحنهها
توسو هدایت کند ،مردد
و اینکه فالن ماجرای داستان در به کدام سم 
ال در جایی آورده است« :رسیدهام به بیابان و زمستان و
بوده اس��ت .مث ً
ش��ب و آن مرد خارجی که برای کامیون دست بلند میکند و باالخره
سوار میشود .نمیدانم این مرد را یک همجنسباز انگلیسی تعریف کنم
یا گرگی که در هیبت یک آمریکایی سوار کامیون میشود .باید تصمیم
بگیرم« ... ».صبح تا عصر نوشتم .با اسماعیل و آمریکایی و آن کارشناس
که در دش��ت مغان سوار شد .او یک انسانگرگ است که اسماعیل را

آقای
فردی دفتر
یادداشتهای
روزانهای
داشته
است که به
سنگ
ِ
نوعی
صبورش بوده
است

همیشه تعریف میکند« ... ».نزدیک به 46
صفحه از رمان اسماعیلِ (2گرگسالی) را
نوش��تهام .االن مربوط اس��ت به بیابان و
گرگ .حاال ای��ن گرگ تبدیل به یکی از
شخصیتهای اصلی داستان شده است.
البته با تصمیم خود»...
در اینج��ا متوج��ه میش��ویم ک��ه
شخصیتهای داس��تان به نوعی عنان از
کف نویس��نده خارج کردهاند و گاهی در
جهاتی پیش رفتهاند که اقتضای داستان
و ماجراها بوده است .نکتة مهم این است
که وجود برخ��ی نقصهای 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
میدانم توضیح دهم همان طور که وجود
برخی ایرادهای وزنی در مثنوی مولوی،
چیزی از غنای آن نکاسته است و مضامین
بلند آن همواره خردهگیریها را در شعاع
نور خود محو کرده اس��ت ،آثار پرمایهای
مثل گرگسالی را از این منظر میتوان با
اندکی تسامح نگریست .امیدوارم حاضرانِ
این جمع همانگونه که استادمان زندهیاد
امیرحسین فردی انتظار داشت ،در عرصة
ادبیات راههای نرفته را بپیمایند و به مدد
تجربههای گرانقدری ک��ه اندوختهاند،
پدیدآورندة آثاری درخشانتر و ماندگارتر
باشند .انشاءاهلل.
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روستا در آثار امیرحسین فردی

آدمهای قصههای
فردی سفره دارند

محمدحسنحسینی

اشاره
زندهیاد امیرحسین فردی ،یک روستازادة واقعی بود و منش
روس�تایی در رفتار و قلم او متبلور بود .این را همه میدانند.
اش�اره به این خصیصه در این عزیز سفر کرده ،نیاز به هوش
سرشار ندارد .در این مجال سعی میکنیم ،اشارهای اندک به
روستا در آثار وی داشته باشیم .برای این منظور از چند نماد
مشخص و مشهور در روستا سود میجوییم.
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حیوانات
در داستانهایفردی ،حیوانات اهلی وضعشان خوب است.از مورچه
گرفت��ه تا گاو مورد احترامند .حت��ی قاطر مناف در کتاب «کوچک
ال قرقی
جنگلی» گاهی آنها خود شخصیت اصلی قصه میشوند .مث ً
«آش��یانه در مه» ،پاپاخ «گل بهار» یا گوس��الة قربان در قصهای از
کتاب «روزی که تو آمدی».

گاه این حیوانات در چنان فضایی توصیف میشوند که هرگز در ذهن
خواننده به فراموش��ی س��پرده نخواهند شد .در یکی از داستانهای
بس��یار قدیمی او  -که در دهة ش��صت در کیه��ان بچهها به چاپ
رس��یده  -شبی پدر خانواده با خود لکلکی به خانه میآورد .وجود
این لکلک در حمام یک خانة ش��هری ،شبی به یاد ماندنی را برای
اعض��ای خانواده رق��م میزند و نیز این لکلک بام��زه را در ذهن و
ضمیر خوانندگان برای همیشه ماندگار میسازد.
ف��ردی از حیوانات برای ایج��اد حس عاطفی در قصه اس��تفادهای
ال قس��مت خداحافظی قرقی «آش��یانه در
هوش��مندانه میکند .مث ً
م��ه» از صاحبش ش��کور  -آنجا که قرقی با نوکش پیراهن ش��کور
را میگی��رد و خیال رها ک��ردن ندارد  -یک��ی از بهیادماندنیترین
صحنههای ادبیات روستایی ماست.
از حیوانات اهلی که بگذریم ،فردی از میان حیوانات وحش��ی ،یکی
را برمیگزیند و از قضا همین یکی دستمایهای برای او میشود تا به
برخی مفاهیم کنایهآمیز در داستانهایش بپردازد.

مادر در
داستانهای
فردی ستون
خیمة خانواده
تلقی میشود.
اگر نباشد
چیزی باقی
نمیماند

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
میشود .همان که آمده تا بدرد و ببرد؛
همانکه ص��دای هسهس نفسهایش
از میان نیزارها به گوش میآید؛ همان
حیوان سمجی که تا نبرد نمیرود.
رمان آخر فردی یعنی «گرگس��الی»
بهط��ور کامل در فضای همین تهدید و
وحش��ت گرگ در زندگی مردم یکی از
روستاهای دامنة سبالن میگذرد.
فردی در توصیف حالتهای گرگ ،گوی
سبقت را از بسیاری از روستایینویسان
داخلی و حت��ی خارجی ربوده اس��ت.
ق��دمزدن گرگها در پش��تبامهای پر
از برف .ب��اال و پایین پریدنش��ان برای
دویدن در برفی که تا شانة آنها باریده
است برای دریدن گوسالهای سرگردان.
س��ایهای صخرهوار بر بلندی کوهی در
همین نزدیکی و بس��یاری توصیفهای
ماندگار و به یادماندنی دیگر ،نش��ان از
قدرت ای��ن نویس��نده در توصیف این
حیوان درنده دارد.
مادر
م��ادر در داس��تانهای فردی س��تون
خیم��ة خان��واده تلق��ی میش��ود.
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اگ��ر نباش��د چی��زی باق��ی نمیماند.
آغوش��ی امن و س��رپناهی مطمئن در
بیسروسامانیهاست .قد راست میکند
تا چرخ زندگ��ی را بچرخاند .اغلب این
مادره��ا بیتکیهگاه ش��وی خویش��ند.
حتی اسماعیل سرگردان در رمان آخر
او نیز وقت��ی از م��ادرش دور میافتد،
به روس��تا برمیگردد و س��ر در آغوش
مادربزرگ خود پنه��ان میکند که باز
چیزی از حس مادرانگی در نوشتههای
فردی کم ندارد .این اس��طورة مهربانی،
صب��ر و دردمندی در آثار فردی گاه در
هیئت جن��گل ظاهر میش��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
میفشارد.
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عشق
ش��اید بتوان به جرئت گفت که عنصر
غالب و البت��ه پنهان در داس��تانهای
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��قمندیاش موجب حرمان گردد.
او تمام قد پای عش��قش ایستاده بود و
تمام وجودش را وقف آن کرده بود .در
داستانهای او رد پای این جریان پاک
ال پیدا بود .فردی بهش��دت پایهاند
کام ً

آقای فردی
عشق است؛
عشقی پاک و
زالل .فردی به
شدت آراسته
به این فن
شریف بود و
هراسی نداشت
که روزی
عشقمندیاش
موجب حرمان
گردد

و معتقد به نقش عش��ق مجازی برای دس��تیابی 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 کینخواهی مرگ پدرش نشانه
میرود و از مگسک تفنگ چشمش به سینه ستبر نریمان میافتد و
مستأصل و ناتوان از شلیک ،تفنگ را پایین میآورد و میگوید« :نه
نریمان .تو نمیتوانی پدر من را کشته باشی».
یا عش��ق اس��ماعیل در رمان انقالبی فردی و کش و قوسهای 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 میدهد و از او میپرس��د تو کی هس��تی؟ ش��رابی
هوش��یارکننده که چون نس��یم بهار به تعبی��ر حضرت حافظ جای
خاموش کردن ،چراغ دل را میافروزد.
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 نمیک��رد .آدمهای قصههای
او تا آب مینوش��ند «س�لام بر حس��ین» میگویند .خوبهایشان
نم��از اول وق��ت میخوانند و تا چراغ روش��ن میش��ود «صلوات»
میفرس��تند .زنها پیش مرد غریبه حجابش��ان را حفظ میکنند و
حتی بچههای روس��تا هم میدانند که سگ نجس است و هر چقدر
هم دوس��ت داشتنی و باوفا باشد نمیش��ود او را بغل کرد .آنها در
سالم پیشدستی میکنند و مسجد محل آرامش آنهاست .حتی در
کتاب «افس��انه اصالن» زلزله همهجا را جز مسجد ویران میکند و
اصالن به مس��جد پناه میبرد و اسماعیل در رمان آخر فردی یعنی

گرگس��الی ،آرامش��ش را در کنار محراب گرم مسجد پیدا میکند
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 میکند .شخصیت محکم
و ماندگار روحانی ده در رمان «گرگسالی» سوار بر اسب قبراقش،
نمایشی از اقتدار و غرور و ابهت یک مؤمن است و قلم نویسنده در
ی ما بهره گرفته است.
توصیف او بسیار از اسطورههای دینی و آیین 
آدمهای قصههای فردی سفره دارند و مهماننواز .دشمنشان را هم
اگر مهمان باشد ،از خود نمیرانند .حق نان و نمک را میشناسند.
سادگی و بامزگی شخصیت روستاییان
کم نیس��تند ش��خصیتهای به یاد ماندنی در قصههای آقای فردی
ال مناف در «کوچک جنگلی»
که آیینه سادگی روستایی هستند .مث ً
نمون��ة ب��ارز یک پیرمرد س��اده روس��تایی با تم��ام مظلومیتها و
لجاجتهای توأمان است .در یکی از فرازهای درخشان کتاب ،مناف
ب��رای دیدن میرزا با قاطرش نزدی��ک جنگلیها میرود و قاطر او با
ش��لیک یکی از نگهبانان میرزا رم میکند و او را زمین میزند و در
دره گم میش��ود .سرباز باالی سر مناف میآید و وقتی میفهمد به
دی��دن میرزا آمده ،میخواهد او را راهنمایی کند به مخفیگاه میرزا
که مناف با بیتفاوتی میگوید« :آمده بودم میرزا را ببینم ،اما مهمتر
گم شدن قاطرم است اول باید او را پیدا کنم» و در پی قاطرش در
دره سرازیر میشود.
یا شخصیت اسرافیل در «گرگسالی» که شلوارش را دائم میشوید
و برچوبدستی بلند مثل پرچم میآویزد و در کوه و دشت میدود و
در باد آن را خشک میکند ،یا قهوهچی ساده روستا که دائماً آفتابه
به دست دارد و دنبال جایی برای نشستن و راحت کردن خود است.
اینها نمونههای کوچکی از ش��خصیتهای فکاهی و بامزة فردی در
قصههایش هستند.
س��خن آخ��ر اینک��ه ،نمیتوان ب��ه توصی��ف قلم روس��تایینویس
امیرحس��ین فردی ،اس��تاد بیبدی��ل توصیفهای زن��ده از زندگی

روس��تاییان ،در همی��ن مج��ال کوتاه
پرداخت .ش��اید روزی فرصتی دس��ت
داد و یادداش��تهای پراکنده نویسنده
این س��طور شیرازهای 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.

آقای فردی
یک مذهبی
به تمام معنا
بود .هیچ
تالشی نیز
برای پنهان
کردن این
حس در
کارهایش
نمیکرد
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شبیه حضرت عباس

(علیه السالم)
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این چند جمله را ن��ذر حضرت اباالفضل(ع) میکنم که این روزها علم
وفایش همهجا بلند است .اباالفضلی که سسبالنیهای همسایه امیرخان
مهربان همه چیزشان را حاضرند قربان یک گوشه چشمش کنند و در
ورودی شهرش��ان نوشتهاند« :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 .همانکه کنار درکش کوه از کمر شکس��ت.
همان که چش��م خونآلودش نگران خیمهها 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��زهاش را کوچه به کوچه میگردانند تا نمادی
برای علمگردانی جوانان بنیهاشم 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 تکهتکه شد و باد او را با مشام خیمهگاه
در میان نهاد .همانکه نامش زبانزد آسمانهاس��ت و پیمان برادریش با

جبلالنور چون آیههای جهاد محکم است.
ال
اسماعیل امیرخان ش��بیه عباس است .یک شبیه با خصوصیات کام ً
متضاد .نه قامت رشید دارد ،نه اسب قوی هیکل و نه علم بلند و شمشیر
بران و نه خون حیدری در رگ .امیرخان این مراعاتالنظیر شگفت ،این
همانندی ظرافت و شجاعت را در یک چیز مشترک گره زده که همانا
مظلومیت است .اس��ماعیل نمیتواند پرواز نوجوان را از زیر کتکهای
پدر خش��ن ،فقیر و گرفتار سنتها برهاند .شاهد مرگ زن رنج کشیده
روستایی به دست سرخان کدخدای ظالم ده است .سونا به اسارت استوار
میرود .روحانی تبعیدی ده را جلوی چش��مش کشانکشان میبرند و
دندان بر جگر میفش��ارد و س��اکت است .س��اکت هم نیست ،کاری از
دس��تش برنمیآید .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 گرگسالی را در گروه
رمانهای 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 میانجامید.اس��ماعیل هنوز اندر خم یک کوچه است و تجربه میاندوزد .او شاگرد
طبیعت اس��ت .از عرفان بنفشه و زنبق و مه و کوه به سایه و هسهس
تهدید گرگ میرسد .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��تهدل در خروش و در غوغاس��ت و از او
میپرسد« :تو کیستی؟»
صدای��ی که در اواخر داس��تان به نوحه اباالفضل تبدیل میش��ود .آری
او نوحه اباالفضل اس��ت .نوحهخوان نیس��ت .اش��ک ماتم حس��ین این
زخم تاریخی تاریخ زخمی ش��یعه است .اس��ماعیل دانشآموز مدرسه
خودشناس��ی است .خود را در جس��توجوی من گم شدهاش به آب و
آتش میزند .اسماعیل خود نماد یک نسل قربانی است .امیرخان از زبان
یک مداح در داس��تان هم میگوید که :من نه مداحم ،نه مداحی بلدم.

صدایی که در
اواخر داستان
به نوحه
اباالفضلتبدیل
میشود.
آری او نوحه
اباالفضل است.
نوحهخوان
نیست .اشک
ماتم حسین
این زخم
تاریخی تاریخ
زخمی شیعه
است

نیامدهام ش��ما را بگریان��م .آمدهام خودم
گریه کنم .امیرخان ،گرگسالی را نوشته
که خودش گریه کند .گریه بر مظلومیت
یاران سیدالش��هدا (علیهماالسالم) .شاید
برای همین اس��ت که هیچ تذکری را در
اینکه چرا عش��ق اول اس��ماعیل در جلد
دوم گم میش��ود  -و چراهای دیگری که
پاسخشان را میدانست و یا نمیخواست
یا نمیتوانس��ت کاری کن��د  -برنتافت.
امیرخ��ان مهربان ما اهل شمش��یر از رو
بس��تن نبود .اگر هم میبست از روی ریا
نمیبس��ت .اهل مدارا و صبر بود .بیصدا
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
سینهزنی از مسجد جواداالئمه تا چهارده
معصوم کنارمان نب��ود .این اواخر حالش
خوش نبود .بیقرار رفتن بود .خودش هم
این اواخ��ر میگفت توان و بنیه تغییرات
پیشنهادی دوستان در کتابش را ندارد .او
سخت نگران بود .میشنید چطور گرگها
در میان نیزارها که نمادی از نیزههای اشقیا
شاید باشد هسهس میکنند 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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یادداشتی دربارة کتاب «میهمان مالئک»
نوشتة امیرحسین فردی

ماجرایآن خواب عجیب
علیاصغرجعفریان
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یکبار ،همان س��الی که کتاب «میهمان مالئک» را کنگره س��رداران
شهید سپاه استان تهران چاپ كرد ،یعنی سال  ،86خواندمش و لذت
بردم .همیش��ه تشنة نوشتههای استادم ،امیرحسین خان فردی بودم.
خواندن نوش��تههایش ،برایم آرامشبخش بود .در نظرم ،نثر عاطفی و
روان و حس پاک در نوشتههایش بود که دل را آرام میکرد.
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 .داستانها ،هر یک برشیاند از چهار مرحله
از زندگی س��ردار سرتیپ پاسدار شهید یداهلل کلهر  -که از فرماندهان
فداکار لشکر ده سیدالشهدا بود.
داس��تانهای «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 میدهد .در این داستان،

فضای کودکی زندگی ش��هید کلهر ،در کنار خانواده و برادر کوچکش،
محمدرضا به تصویر کش��یده میشود .داس��تان با زاویه دید دانای کل
نوشته شده است.
خالصه داستان :محمدرضا ،برادر کوچک یداهلل ،گله را برای اولین بار
به چرا میبرد .او در اثر خس��تگی به خواب میرود و گله ،گم میشود.
محمدرضا غروب بدون گله به خانه برمیگردد .یداهلل ،گله را پیدا میکند.
نثر روان و فضاسازی روستایی و توصیفات زیبا از طبیعت از امتیازهای
داستان است که خواننده را تا پایان داستان با عالقه میکشاند.
داستان «میش سفید» ،از فداکاری و از خودگذشتگی یداله و شمساله،
هم والیتیش ،در یک عصر س��رد زمس��تان ،در راه بازگشت از شهر به
روستا که جایشان را در مینیبوس ده به پیرزنها میدهند و خودشان
تصمی م میگیرند پیاده ،مس��یر ده کیلومتری شهر تا ده را طی کنند.
در طول مس��یر ،گرفتار کوالک و برف و گرگها میش��وند .ما در این
داس��تان با نثر روان ،فضاسازی خوب و ش��خصیتپردازی هنرمندانه
روبهرو هستیم.
کشش فوقالعادة داس��تان ،در حوادث تودرتو و غیرقابل پیشبینی از
امتیازهای آن محس��وب میشود .این داس��تان نیز با زاویه دانای کل
نوشته شده است.
سومین داستان ،برمیگردد به روزهای بهمن پنجاهوهفت .یداله برای
کمک کردن به مردم ش��هر تهران که در محاصرة گاردیهای شاه قرار
دارند و با نقش��ه حکومت نظامی و قتل عام روبهرو هس��تند ،به ش��هر
میآی��د و در فتح یکی از پادگانها یعنی باغش��اه ک��ه در زمان ما به
حر ش��ناخته میشود ،ش��رکت میکند و با محور قرار گرفتن یکی از
شخصیتهای تأثیرگذار و کلیدی در فتح این پادگان میشود.
چهارمین داس��تان از فراز و نش��یبهای خوبی بهره برده است و مثل
 3داس��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
فوقالعادة
داستان،
در حوادث
تودرتو و
غیرقابل
پیشبینی از
امتیازهای
آن محسوب
میشود

کنار یداله دیده است ،به تصویر میکشد و
نقطة اوج داستان ،واکس زدن پوتینهای
رزمندگان توس��ط فرماندهش��ان ،یعنی
یداله اس��ت .در این داستان ،فداکاریها
و رش��ادتهای یداله در عملیات کربالی
پنج ،به زیبایی به تصویر کش��یده ش��ده
است.
***
نمیدانم 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 نمیگذاشت تا او کتابی را در دست
بگیرد .تصمیم نداش��ت مطلبی بنویسد.
یادم میآید از زبان خودش ش��نیدم که
شبی ش��هید کلهر را در خواب میبیند.
متأس��فانه جزئیات حرفهای��ی که از او
ش��نیدم ،بهخاطر نمیآورم؛ اما آن خواب
خیلی روی آقای فردی تأثیر گذاشته بود.
میگفت« :من بعد از نوش��تن این کتاب
و آش��نا شدن با ش��هید یداله کلهر ،یک
جور دیگری شدهام .لحظهای این شهید
از فکرم دور نمیشود».
آخر شهید کلهر به خواب او آمده و از وی
بهخاطر نوشتن کتاب «میهمان مالئک»
تشکر کرده بود!
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یادمان

یادی از شهید حسن جعفر بیگلو

جوان نجیب
و عینکی مسجد ما
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ناصر نادری

جوان بود و باهوش و پرانرژی و بااحساس .اغلب کتابی در دستش بود.
تبس��م بر لب داشت و با چشمانش ،امید میبخش��ید .از ما چند سال
بزرگتر بود ،برای همین ،بیشتر با امیرخان و بزرگترها دمخور بود.
روزی ک��ه جل��د اول کت��اب «بچهه��ای مس��جد» با لوگوی مس��جد
جواداالئمه(ع) در سال  1359چاپ شد ،نمونههای چاپی را با امیرخان
به کتابخانه آورد .مثل امیرخان ،خوشحال بود و ذوق زده.
یکبار در اوج سالهای جنگ در اتوبوس دو طبقه شرکت واحد دیدمش.
داش��ت میرفت میدان انقالب .فهمیدم دانش��جوی رش��تة جغرافیای
دانشگاه تهران است .پرسیدم« :چهطور هم در جبهه هستی و هم درس
میخوانی؟»
خندید و گفت« :میگذرد ،یک جوری میگذرد».
حس��ن کم حرف بود .حتی پدرش هم نمیدانس��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!

خوب میخواند و خوب مینوش��ت .اگر قصههای کوتاه حسن را که در
مجموعه س��وره (حوزه هنری) در آن سالها چاپ شده ،ببینید ،قبول
میکنید که حس��ن بهخوبی عناصر داستانی را میشناخت و استعداد
ادبیاش ستودنی بود.
حسن از ستارههای همیشه درخشان آسمان مسجد ماست .اگرچه در
این سالها بیشتر نام حبیب در رسانهها آمده ،اما چه فرقی میکند ،آرمان
حسن با آرمان حبیب یکی است .مهم این است که نماد ادبیات مردمی
و س��الم ،یک ش��هید با همة فضیلتها و آرمانهای الهی و انسانیاش
باشد .همین! متن نیایش گونة زیر ،یکی از متنهای 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 غنیپور ،در
اختیار ما قرار داده است.
پرواز در آسمان
خدایا! ای که باران رحمتت را بر همة مخلوقاتت نازل میکنی ،و بهوسیلة
آن ،ناپاکی و پلیدی را میشویی و نیکی را رشد میدهی.
خدایا! باران مغفرتت را بر ما نازل کن و از آلودگیها و پلیدیها بشویمان.
خدایا! باران هدایتت را بر ما نازل کن و در راه خودت رشدمان ده.
خدای��ا! ای که دانه را در دل خاک میرویانی و س��پس در خارج آن به
ثمرش میرس��انی ،روحمان را در بدن بروی��ان و آنگاه در خارج آن به
خودت ملحق ساز.
خدایا! ای که با ش��کفتن گل به غنچه معنی میدهی ،با ش��هادت ،به
زندگیمان معنی ده.
خدای��ا! ای که گندابها را با الحاق به دریا پاک میگردانی ،با الحاق به
اولیائت پاکمان گردان.
خدایا! ای که هر که عاش��قت ش��ود ،بهخونش نشانی ،در عشق خودت
بهخونمان 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 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 ،اماممان را بر ما نگهدار
که قدرش نیکو بدانیم.
حسن جعفر بیگلو61/7/14 /
ساعت  1/30بامداد
مسجد جواداالئمه(ع)

خدایا! ای که
با شکفتن
گل به
غنچه معنی
میدهی ،با
شهادت ،به
زندگیمان
معنی ده
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از راست ،شهید حبیب غنیپور ،شهید حسن جعفر بیگلو

از راست ،شهید حسن جعفر بیگلو و علی سلطان محمدی

از راست ،حسن ،حاج عباس امینی و شهید احمد امینی

حسن در کنار دوست همرزمش

شهید حبیب غنیپور (نفر اول از راست) و

حسن (نفر اول از سمت چپ) در کنار همرزمانش

شهید حسن جعفر بیگلو (نفر سوم از راست)

در مناطق جنگی

در جبهههای جنوب

در میان همرزمانش

با بچه محلهای قدیمی

در سالهای آفتابی جنگ

در جبهههای جنوب

يادداشت

سومین روز عملیات کربالی پنج

این دو چشم لعنتی!
احمد دهقان
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این دو تا چش��مهای لعنتی ،چه چیزها که از صبح تا ظهر  23دی
 1365ندیدند.
چشمها را که باز کردم ،نور خورشید اذیتم میکرد .صدای تیراندازی
تفنگهای س��بک میآمد و گلولههای خمپ��اره ،دور و بر خاکریز و
وسط دشت میترکیدند .مسعود مروی خواب بود.
سومین روز عملیات کربالی پنج بود .نصفهشب رسیده بودیم پشت
جادة ش��لمچه بصره .گفته بودند در دل خاکریز کوتاه سنگر بکنید.
همانوقت بود که مس��عود سر رسید و ازم پرسید جنازة بچهها 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:
ـ از کولهپشتی بچهها برداشتم!
خرماه��ا را تا جا داش��تیم خوردی��م ،خاکریز را به ان��دازه دو وجب
کندیم ،گونیها را پر کردی��م ،چیدیم دورمان و گرفتیم خوابیدیم.

و حاال صبح بود.
بیرون سنگر ،روی یکی از گونیها 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 بیعارضهای که تا خاکریز عقبی
هشتصد متر فاصله داشت.
داش��تم دور و اطراف را برانداز میکردم 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 چانهاش را جر داد؛ طوری که فکر کردیم
تمام کرده و جنازهاش را برداش��تیم گذاشتیم لب هور تا قایقرانها
وقتی سرش��ان خلوت ش��د ،ببرندش عقب .دم غ��روب بود که یکی
گفت جنازه رفیقتان 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 آنطور بیخیال ننشینم روی گونیها که
محاصره ش��دهایم .فکر کردم اول صبحی دارد باهام شوخی میکند.
وقتی پرس��یدم چه جوری؟! گف��ت نیروهایی که قرار بوده از چپ و
راس��ت جلو بیایند ،نتوانستهاند کاری از پیش ببرند و ما تنها نیروی
آن جلو هس��تیم .حرفهاش را ج��دی نگرفتم؛ وضعیت چندان هم
غیرعادی نبود.
مس��عود بیدار شده بود و داش��تم باهاش حرف میزدم که یکهو از
سمت چپ رگباری شلیک شد و گلولهها خورد دور و اطرافم .با سر
رفتم روی او که داخل س��نگر همچنان دراز کشیده بود .گلولههای
قکُنان از باالی
مسلس��ل گیرینف ،با صدای کر کنندهای ،شرق شرو 
سرم رد میشدند.
صداها که تمام ش��د ،آرام آرام س��ر باال بردم ببینم چه خبر اس��ت.
همه کز کرده بودند توی سنگرهاش��ان و بعضیها عینهو گورکنها،
سرها را از توی گودالی سنگر باال آورده بودند و هاج و واج اینور و
آنور را نگاه میکردند.

صداها که
تمام شد ،آرام
آرام سر باال
بردم ببینم
چه خبر است.
همه کز کرده
بودند توی
سنگرهاشان

بای��د خبری میگرفتم .دل به دریا زدم
و نیمخیز و بدو بدو ،خودم را رس��اندم
به س��نگر یحیی فرماندهمان .او داخل
سنگر حفرهروباهی ـ عینهو سنگری که
ما کنده بودیم ـ نشس��ته بود و داشت
با بیس��یم حرف میزد .بیس��یم چیها
و پیکه��ا توی س��نگرهای کناریاش
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 تازگیها
کرک نرمی روی صورتش روییده بود و
به ش��وخی بهاش میگفتیم دکتر .همه
از دستش فراری بودند .اگر بیکار گیرت
میآورد ،یک س��اعت تمام برایت حرف
میزد .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
ـ تفن��گ مخص��وص ت��ک تیراندازه��ا
که دوربی��ن دارد و المص��ب بدجوری
دقیق اس��ت ـ 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 گونیهای س��مت چپ را
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برداشتیم ،گذاش��تیم طرفی که گلوله
میآمد .ح��اال گودالیمان به همه چیز
ش��بیه بود اال س��نگر! بعد از آن ،پشت
خاکری��ز حکوم��ت نظامی اعالم ش��د؛
جنب میخ��وردی ،جن��ازهات میماند
روی دست بقیه.
کمکم صدای ش��لیکها شدت گرفت.
خمپارهه��ا دش��ت پش��تی را ش��خم
میزدند ،گلولههای تانک ،س��نگرها را
یکییکی و دو تا دوتا میفرستادند هوا
و تیربارها توی هر س��وراخ و سمبهای
دنبال آدمیزاد میگشتند .دود باروت و
انفجار ،همهجا را پر کرده بود و س��ینه
را میسوزاند.
هر چند لحظه یک بار ،آتش��ی از دهنه
لوله تانکی که از سمت چپ آمده بودند
جل��و ،بیرون میزد و توی یک چش��م
به هم زدن ،تک��های از خاکریز ،همراه
ب��ا آدمهایش میرفت ه��وا .از چند جا
ص��دای آه و ناله میآم��د و امدادگرها،
دوال دوال میدویدن��د میرفتن��د و
میآمدند .به مس��عود گفت��م« :میروم
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 تانکها
چیه؟ االن میآیند پشتمان و تکتک
سنگرها را میزنند».

از سنگر
پریدم بیرون
و دویدم.
چند تا گلوله
تیربار خورد
این ور و آن
ورم ولی
نایستادم

گفت که تانکها از دو طرف دارند خودش��ان را میکش��ند جلو و از
عقب نمیتوانند کمکی بهمان 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 پیکها
پرسیدم« :کیها تا حاال تیر خوردهاند؟»
گفت« :خیلیها .عباس حصیبی و دکتر توی سنگر بغلی افتادهاند».
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 نفسهای کوتاهکوتاه میکش��ید .توی سنگر بغلی،
عباس حصیبی و علی شاه آبادی ـ یکی از سیمینوف چیهای دسته
ادوات ـ افت��اده بودند .دو تایی ،توی یک س��نگر ،کنار هم نشس��ته
بودند که تیر س��یمینوف میخورد توی س��ر حصیبی و رد میکند،
میخورد توی سر دومی .سر حصیبی را باندپیچی کرده بودند.
برگش��تم که یحیی گفت چند تا آر.پی.جی زن بردارم بروم سروقت
تانکها .پنجاه متری رفتیم ـ تا تقاطع یک خاکریز کوتاه ـ که خبر
آوردن��د نمیخواهد برویم و دارند از جای دیگری نیرو میفرس��تند
سراغ تانکها .محمود صانعی همان جا توی یکی از سنگرها نشسته
بود .الغر اندام بود و س��یهچرده .موق��ع ماچ کردن ،انگار صورتت را
بادکش میکرد!
ـ چه طوری احمد جون!
همه را همین جور صدا میکرد .آر.پیجیزنها را فرستادم برگردند
و خودم همان جا کنار س��نگرش نشس��تم و مش��غول گپ و گفت
شدیم که یکهو سه تا از تانکهای سمت چپ ،از بقیه جدا شدند و
پُرگاز آمدند وسط دشت پشت سرمان .خاکریز به هم ریخت .چیزی
که از آن میترسیدیم ،داشت اتفاق میافتاد.
همه ش��روع کردن��د به تیراندازی ،حتی آنها که تفنگ داش��تند و
گلولههاش��ان ،خراش هم به تانکها نمیانداخت .تانکها به سرعت
از سیصد متری پشت نیروها گذشتند و رفتند تا مابین ما و خاکریز
پش��تی قرار بگیرند .آر.پی.جیها پشت س��ر هم شلیک میشدند و

موشکها از چپ و راست تانکها میگذشتند .کارمان تمام بود.
ـ 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
میکشیدند.
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 گونیهای
س��نگر آمد .گفت میخواهم بروم جلوتر س��نگر بزنم .س��نگر نیمه
گودی را نش��انش دادم و گفتم« :نمیخواهد .همین را گود کن برو
توش».
گفت سرنیزه ندارم .سرنیزه خودم را بهاش دادم .جلدی تجهیزاتش
را در آورد و مش��غول کندن شد که ناگهان گلولهای 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« :بیپدر
نمیگوی��د این ور خاکریز یک نفر باش��د ،همینطور االبختکی تیر
در میکند!»
زد زیر خنده .دو تایی خندیدیم .کاله کامواییاش سوراخ شده بود.
هلیکوپترهای عراقی برای شناس��ایی آمدند باال سرمان .مسعود که
تازه از راه رس��یده بود ،گفت« :ژس��ت بگیر ،میخواهد عکس تکی
ازمان بگیرد!»
همسنگر بغلی فقط صدایش آمد« :حاال شاگرد شوفر این هلیکوپتر
با کمربند نیفتد به جانمان!»
خورشید رسید وسط آسمان .هیچ کدام از قمقمهها آب نداشتند .ما
پشت یک تکه خاکریز بودیم که دو طرفش نیروهای دشمن داشتند
س��نگر به سنگر جلو میآمدند .تا خاکریز پشتی هشتصد متر فاصله
بود که پرنده نمیتوانس��ت پر بزند .چه میش��د کرد؟ نمیدانستی

گوشهایم
از صدای
گلولههایی
که دور و
اطراف زمین
میخورد،
داشت کر
میشد

چه کار باید بکنی .بدجوری توی دست
آنها 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 گونیها 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 خاکها را پاشید
به س��ر و صورت��م .قن��وت گرفتم ولی
آنقدر خم ش��ده بودم که انگار داشتم
سجده میکردم .صداهای درهم و برهم
و مضطرب از بیرون میآمد:
ـ کجا؟ ...فرار کنید ،رسیدند ...نرو...
گوشهای��م از ص��دای گلولههای��ی که
دور و اط��راف زمین میخورد ،داش��ت
کر میش��د .صدای انفجار ،ناله آدمها،
ویژ ویژ گلول��ه تیربارها ،ضجه و فریاد.
نمازم را تمام کردم و س��رک کش��یدم.
همه جا زیر آتش بود .گلولههای س��رخ
رنگ رس��ام ،مث��ل آب که پرفش��ار از
ش��یلنگ بیرون بپاش��د ،پشت خاکریز
پخش میش��دند .یک نفر بدو میآمد.
کوله آر.پیجی پشتش بود .نرسیده به
ما ،دیدم که کولهاش تیر خورد و خرج
یکی از موش��کها آتش گرفت .خودش
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یحیی فریاد
کشید« :همه
بکشند
عقب؛ تا
خاکریز
پشتی...
زندهها فرار
کنند»...
ولولهای شد.
یک گردان
آدمیزاد،
پخش شدند
توی دشت
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را کوبید زمین .فریاد کشیدم« :کوله را باز کن ...بند کوله ...کوله».
موشکها آتش گرفتند .از پشتش ،آتش زرد و سرخ و بنفش میزد
بی��رون .از ت��رس ،روی زمین غلت میزد .چند ت��ای دیگر هم داد
زدند بند کوله را باز کند اما دیگر دیر ش��ده بود .موشکها با صدای
وحش��تناکی میس��وختند و فشفش میکردند و بعد ...بوی گوش
سوخته آمد ،بوی کباب.
مس��عود نگاهم کرد .داغی گلولههای تیربار که از جلوی صورتم رد
میشد ،حس میکردم .نیروها از انتهای خاکریز سرازیر شده بودند
این طرف .بلند شدم و خودم را رساندم به یحیی .هفت هشت نفر ،با
هم میدویدند میآمدند .هنوز به پنج شش متری ما نرسیده بودند
که یکی از تیربارها س��رش را برگرداند س��مت آنها .با همین دو تا
چش��مهای خودم دیدم که چهطور گلولهها روی تنشان نشست و
عینهو ش��اخههای 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 ...زندهها
فرار کنند»...
ولولهای 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 میکشیدند .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
میبارید :تانک ،خمپاره ،دوش��کا ،گیرین��ف ،کالش ...از هیچ کدام
دریغ نمیکردند.
همان ابتدای راه سینهام 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،

یکی میرفت .نگاه بهاش کردم ببینم کیس��ت که انفجاری رخ داد و
دود همهجا را گرفت .رو زمین نیمخیز شدم .دود انفجار که خوابید،
اث��ری از او نبود .فقط یک تکة بزرگش را با دو تا چش��مهای خودم
دی��دم که توی هوا چرخ خ��ورد و چرخ خورد و یک کم دورتر افتاد
زمین.
س��مت چپ بدنم میس��وخت .نگاه نکردم .چند قدم جلوتر ،یکی با
پاهای خونآلود رو زمین نشس��ته بود .چیزی نگفت اما نگاهم کرد.
از آن نگاهه��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 ـ ب��ا آن نگاههای دیوانه کنندهاش ـ
خب��ری نبود .به جایش یک چالة گنده ب��ود که از ته آن هنوز دود
س��یاه رنگی بلند میشد .س��مت چپ بدنم میسوخت .آتش گرفته
بود انگار .بلند شدم .باز هم به خودم نگاه نینداختم .میدانستم اگر
ببین��م دل و رودهام ریخته بیرون یا پهلوی��م جر خورده ،نمیتوانم
قدم از قدم بردارم.
گی��ج بودم .زمین پر بود از جنازه .تی��ر از دو طرف میآمد .عدهای
با رنگهای س��فید از این بدو بدوی نفسگیر ،عقبتر یا چهار قدم
جلوتر ،داش��تند میرفتند .گوشهایم زنگ میزد .صداها را انگار از
ته چاه میشنیدم .من کجا بودم؟ خواب بودم یا بیدار؟
جلوتر ،خاکریز بود .چند نفر داش��تند از آن میرفتند باال که گلوله
تان��ک خورد بینش��ان و ریختند پایین .من هم رس��یدم .جنازهها
دره��م و برهم بودند و چند تا دس��ت و پا که معلوم نبود مال کدام
یکیشان 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
میداد .این جا بود که توانستم نگاهی به خودم بیندازم و از آن چه

رفتم روی
خاکریز.
دیگر کسی
از توی دشت
نمیآمد.
مجروحها
دست تکان
میدادند
و التماس
میکردند

بر سرم آمده بود ،شوکه شدم:
دس��ت الی موهام کش��یدم .چیزهایی
چس��بید به دستم .نگاه کردم .تکههای
گوش��ت بود و پوس��ت .بدنم پر بود از
تکههای استخوان آن دو نفر که عینهو
ترکش ،رفته بودند تو گوشت .همینها
بود ک��ه بدنم را میس��وزاند .چند تا از
تک��ه اس��تخوانها را خ��ودم کش��یدم
بیرون .یک��ی هم آمد کمکم .هر بار که
یکی از تکه اس��تخوانها را میکش��ید
بیرون ،بدنم آتش میگرفت.
رفتم روی خاکریز .دیگر کس��ی از توی
دش��ت نمیآمد .مجروحها دست تکان
میدادن��د و التماس میکردند .تانکها
راه افت��اده بودن��د و جل��و میآمدند .تا
چش��م کار میکرد ،جنازه ریخته بود و
تجهیزات انف��رادی؛ حمایل و قمقمه و
سرنیزه.
نگاه��م را برگرداندم این طرف .عدهای
که نف��س تازه ک��رده بودند ،داش��تند
میرفتند عقب .اما بیشتریها آن پشت
مانده بودند.
این دو تا چشمهای لعنتی ،چه چیزها
ک��ه از صب��ح ت��ا ظه��ر 23دی 1365
ندیدند.
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يادداشت

ِ
خردمند دردمند

نبیاهلل بابایینژاد
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شناخت کسی که کمتر مانند اویند دشوار است و نوشتن دربارة او؛ کسی
که وجود تکراری دیگران نیست؛ خصوصاً اویی که هیچوقت حدیث نفس
نکرده اس��ت و از خویش سخن نگفته و خود را نمایان نساخته و در سایة
روش��نِ گمنامی زیسته و آوازهای برای خود نخواسته .او ساده مردی است
که در نوش��تههایش نشانی قطعههای الماس و مروارید زندگی را نشانمان
داد .قلم او لطافت بهار را میماند و توصیفهای دلنشین او قطرات باران در
دشتهای پائین دست سبالن را یادآور میشود .اگر از امیر فردی مینویسیم
از ارزشها سخن میگوئیم« .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��ودهخاطرند .او خود را
شریک درد مردم و آرمان و آرزوهایشان میدانست .تفکر ادبی او با تفکر و
جهانبینی مذهبیاش گره خورده بود .ادبیات او فقط نحو و صرف و لغت
و معان��ی نبود .ادبیات او صفا ،صمیمیت ،م��ردمداری ،پایبندی به دین و
مذهب و آرمانهای 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 روحدار ،زنده و پرتب و تاب داش��ت .ضربآهنگ قوی در نثر امیر فردی
مشهود بود .بهگونهای میتوان گفت با کلمات نقاشی میکرد و مفاهیمی را
مجسم میساخت .تصویر آفرینی او ،مخاطب را به تعمق و تفکر وامیداشت.
توسوی کمال را به وفور یافت میشد .فکر فردی
در نثر او حرکت بهسم 
انقالبی ،رفتارش متشرع و متعبد ،زبان او فصیح ،دلنشین و حرکتدهنده
بود .زبان حماس��ه در الیهای ظریف از احس��اس گنجانده میشد و بر قلم
امیرحسین فردی جاری میگش��ت .اما نمیتوان از آمیختگی علم و ادب
در ش��خصیت امیرحسین فردی نگفت و ننوش��ت .قصههای امیرحسین
ف��ردی واگویه زندگی زنان ،مردان و کودکان و فرزندان همین س��رزمین
بود؛ سرزمین مادریاش و هیچوقت دل درگرو تحسین و تشویق بیگانگانی
نداشت که همچون گرگ بر این ملت بزرگ پنجه میکشند.

جشنوارة
سيزدهم

معرفی داوران

داوران
بخش کودک

ناصر نادري
متولد 1346

از نوجوان��ی ب��ا فض��ای صمیم��ی مس��جد جواداالئمه
(علیهالس�لام) گره خورد و از دوس��تان ش��هید حبیب
غنیپور بود .نخس��تین قصههایش در س��ال  1359در
مجموعه «بچههای مسجد» چاپ شد.
از آن س��ال به بعد ،عالوه بر دغدغههای معلمی ،همواره
با کتاب و قلم مأنوس بوده است.
عالوه بر تجربة مدیریت نش��ر و مطبوعات و انتشار دهها
جلد کتاب ،داور جشنوارههای ادبی متعددی بوده است
و همواره به ش��اگردی امیرحسین فردی و عضویت در
شورای نویس��ندگان مس��جد جواداالئمه (علیهالسالم)
افتخار میکند.
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شهرام شفيعي
متولد 1350

نامی اس��ت آشنا در ادبیات داستانی و طنز معاصر ایران
و صاحبنظر در حوزة پژوهشه��ا و نظریهپردازیهای
ادبی .آثار او فراوان اس��ت و برخی از آنها ،جریانس��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
غنیپور ،کوشیده است.
آثار طنز او همواره مورد توجه بوده اس��ت .مدتی است
دلمش��غولی وی ،مطالعه و پژوهش در باب قرآن کریم
است.

محمد حسن حسینی
متولد 1348

او هم ش��اعر است و هم نویسنده .در شعر وداستان 17
كتاب دارد .در مطبوعات نوش��تههای بس��یاری از او به
چاپ رسیده است.
از اعضاي قديمي مس��جد جواداالئمه(عليهم الس�لام)
اس��ت(مكبر دراي��ام نوجوان��ي وبعدهاعضوش��وراي
نويس��ندگان ) .با مجالت بسیاری همكاري داشته است
نظیر :كيهان بچه ها  ،رشد  ،دوست خردسال و صفحات
ادبي برخي روزنامه ها .او تا کنون داوري چند جشنواره
شعر وداستان وخاطره وزندگينامه وداوري نقد را انجام
داده اس��ت  .برخ��ي آثارش در جش��نواره ه��اي كتاب
ومطبوعات ويكي خارج از كشور (كتابخانه مونيخ)جایزه
گرفته است.آخرین اثر او کتاب زندگینامه مرحوم قیصر
امین پور اس��ت .در حال حاضر جلسات نقد آیینههای
روبهرو در حوزه را اداره میکند.

داوران
بخش نوجوان

حبیب یوسف زاده
متولد 1344

اولي��ن كارهاي��ش پان��زده س��ال پيش در مجل��ة كيهان
بچهها چاپ ش��د .از وقتی حس کرد نوش��تههايش به دل
مينشينند ،بيش��تر براي مطبوعات نوشت و ترجمه کرد.
تعدادي كتاب هم دارد كه زندگينامة داس��تاني سيدعلي
اكبر صنعتي ،زندگينامة داس��تاني شهيد مهدي باكري،
مجموعه داستان كوتاه «هينديشكا» و شبهاي كمين از
آن جملهاند.يوس��فزاده در حال حاضر سردبير مجلة رشد
نوجوان است .او با جشنوارههاي ادبي مختلف به عنوان داور
همكاري داشته است .جش��نوارة انتخاب كتاب سال دفاع
مقدس ،جشنوارة مطبوعات كودكان و نوجوانان ،جشنوارة
انتخاب كتاب شهيد حبيب غنيپور و . ...خودش بزرگترين
افتخار زندگياش را عضويت در شوراي نويسندگان مسجد
جواداالئمه(ع) میداند.

بيژن قفقازي زاده
متولد 1346

از قدیمیهای 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 میدهد.
وی تجربة داوری در چند دورة جش��نواره کتاب س��ال
شهید حبیب غنیپور را دارد.

علی اصغر جعفریان
متولد 1346

ی «ش��ورای
او معل��م اس��ت و از اعض��ای اوليه وقديم 
نويس��ندگان » مس��جد جواداالئمه(ع) میباشد .بهجز
كاره��ای پراكندهای كه در قالبه��ای مختلف ادبی در
مطبوع��ات از او ب��ه چاپ رس��يده اس��ت ،كتابهای؛
چش��مه مهتاب ،در كنار دريا ،پوتينهای واكسخورده
(تقديرشده درپنجمين حشنواره انتخاب بهترين كتاب
دفاع مق��دس) و زندگینامه آي��تاهلل طالقانی از جمله
آثار منتش��ر ش��ده اوس��ت .او از س��ال  1362به جبهه
رف��ت و تا پايان جنگ در جبهه ماند .جنگ و آموزش و
پرورش عرصههايی است كه جعفريان در آنها صاحب
تجربهه��ای ف��راوان و حرف های ش��نيدنی و خواندنی
بسياری است.
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داوران
بخش رمانبزرگسال
انقالب و دفاع مقدس

خسروباباخاني
متولد 1338

خس��رو باباخانی در شهریورماه س��ال  1338در تهران
دیده به جان گشود و تحصیالت خود را تا سطح دیپلم
در رش��ته ریاض��ی ادامه داد .از س��ال  61تا  76در یك
شركت مش��غول به كار بوده اس��ت .از سن  26سالگی
ب��ا مجالت كیه��ان بچهها ،س��وره نوجوان و س��روش
نوج��وان هم��كاری ك��رده و در مقطعی نیز ب��ا وزارت
ارش��اد بهعنوان داور و كارشناس همكاری داشته است.
كتابه��ای برف��راز گن��دمزار و مث��ل دس��تهای مادرم
او بهعن��وان كت��اب س��ال انتخ��اب ش��دهاند و
كت��اب گن��ج قلع��ه مت��روك او نی��ز از طرف س��وره
نوج��وان بهعن��وان اث��ر برگزیده انتخاب ش��ده اس��ت.
آثار:برف��راز گندمزار (اولی��ن اثر) ،گن��ج قلعه متروك،
زندگینام��ه تختی ،پ��ری دریایی ،یك س��ین بهعالوه
هفت سین و داستان نیمهبلند پشت دروازههای بهشت،
همچنین مجموعه داس��تانهای مثل دس��تهای مادرم،
پرواز ،نان و زنجیر ،خاك ،پلنگان هم میمیرند ،ش��بی
چون آیینه و آثار برگزیده.
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محمدعلی قربانی
متولد 1350

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  1374در حوزه
ترجمه وداستان در نشریات مختلف فعالیت داشتهاست.
برگزیده مس��ابقه بهترین مترجم کش��ور توس��ط دفتر
مطالعات ادبیات داس��تانی و داور جشنوارههای 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 میتوان نام برد.

نبياهلل بابايينژاد
متولد 1346

از حلق��ة نخس��تین ش��ورای نویس��ندگان مس��جد
جواداالئمه(ع) اس��ت .س��الها در لباس خاکی و زیبای
بس��یج در جبههه��ای جنگ حض��ور داش��ت .رویکرد
اصلیاش در نوشتن ،پژوهشی است.
چندین دوره در جش��نواره ش��هید حبیب غنیپور ،در
کسوت داوری نقشآفرینی کرده است.

داوران
بخش رمانبزرگسال
آزاد

ابراهيم زاهدي مطلق
متولد 1338

در عرص��ة مطبوعات کام� ً
لا حرفهای و نام آشناس��ت.
داستاننویس 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 ،صاحبنظر اس��ت و
همواره از پش��تیبانان جدی جشنوارة کتاب سال شهید
حبیب غنیپور بوده است .اخیرا ً مشغول نوشتن دو رمان
است.

عليرضا متولي
متولد 1344

دانشآموختة روانشناس��ی اس��ت .س��الهای سال در
عرصة مطبوعات و نشر فعال بوده و دلمشغولی اصلیاش
نوشتن داستان است .چندين دورة آموزش قصهنويسي
نيز برگزار كرده است.
آث��ار متعددی از وی منتش��ر ش��ده و در حوزة مباحث
نظ��ری و تئوریک ادبی نیز صاحبنظر اس��ت .در اغلب
ژانره��ای ادبی ،تجربة نوش��تن داش��ته اس��ت؛ رمان،
قصههای کوتاه ،سفرنامه و...

محمدمهدي شجاعي
متولد 1343

داستاننویسی را با شرکت در دورههای آموزشی مدرسه
و هنر ادبیات صدا و س��یما در سالهای آغازین انقالب
اس�لامی ش��روع کرد .همزم��ان با حضور در جلس��ات
قصهنویس��ی مس��جد حضرت جواداالئمه(ع) به تکمیل
این عالقه و ذوق پرداخت.
وی دبیر رس��می زبان و ادبیات فارس��ی دبیرستانهای
ته��ران ،همکار روزنامهه��ای کیهان و ابرار و مس��ئول
داستان مجلهی کیهان بچهها است .داوری جشنوارههای
متفاوت ادبیات داستانی و ادبیات عاشورایی را عهدهدار
بوده است.
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گزارش داوري

گزارشی از داوری بخش کودک

ظاهر زیبا گلوی محتوای فاخر
ادبیاتکودک را میفشارد
حميد نورشمسي
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نشست داوری بخش سیزدهمین دوره جشنواره ادبی شهید حبیب
غنیپور ،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 ،بهدلیل حضورش در جمع داوریهای این جش��نواره از شرکت
دادن کتاب خود در داوریها انصراف داد.
هیئت داوران در گزارش خود از بررسی  150عنوان کتاب در بخش
نخست از داوریهای این جشنواره خبر داده و اظهار داشتند :آنچه
بیش از هر چیز در این آثار بهچش��م میخوردند ،کاهش قابل توجه
کیفیت آثار در مقابل کمیت آنها بود.
بنابر نظر هیئت داوران بهنظر میرس��د :در س��ال  - 1391که 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

خرج دادهاند تا به ساختار محتوایی .بر این اساس ،آثار منتشر شده
در حوزة کودک در این س��ال ،اغلب دارای تصویرس��ازی و ظاهری
آراستهاند ،اما فاقد متون پیراسته و غنی برای مخاطبانشان هستند.
لذا آثار ارزش��مند که دارای بنمایههای هویتبخش نیز باش��د ،در
میان آنها کمتر قابل جستوجو است .به نظر میرسد این ناشی از
نوعی اهمال و کمکاری 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 کردهاند 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 بهمنظور توسعة آموزش و نگاه
ب��ه مفاهیم بهمنظ��ور تولید ادبی برای کودکان و نوجوانان ش��ده و
عنوان کردند :حرکت نش��ر در بخش کودک ،بهجای اینکه به سمت
کشف راه و چارههایی برای انتشار ارزان کتاب برود ،که بهطور 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 تکنیکزدگی 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 میش��ود که نمیتوانند هیچ تفکر منحصر
بهفردی را در اذهان مخاطبانشان باز کنند.
هیئ��ت داوران در نهایت ،آثار زیر را بهعن��وان کاندیداهای دریافت
جایزه در س��یزدهمین دوره از کتاب س��ال ش��هید حبیب غنیپور
معرفی کردند :قصههای غار نوش��تة مرجان کشاورزیآزاد؛ پیتیکو
پیتیکو نوشتة فرهاد حسنزاده؛ بچه تمساح کجا رفت نوشتة یگانه
مرادی الکه و قیچی که دنبال کار میگشت نوشتة منیره هاشمی.

آثار منتشر
شده در حوزة
کودک در
این سال،
اغلب دارای
تصویرسازی
و ظاهری
آراستهاند،
اما فاقد متون
پیراسته و
غنی برای
مخاطبانشان
هستند
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داوران بخش ادبیات نوجوان سیزدهمین جشنوارة ادبی شهید غنیپور،
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 یوسفزاده
بهعنوان س��رداور ،بیژن قفقازیزاده و علیاصغر جعفریان بهعنوان داور
و با حضور دبیر جش��نواره در نهایت به جمعبندی نهایی برای معرفی
آثار راه یافته به مرحله پایانی این جشنواره دست یافت که حاصل آن،
معرفی عبدالصالح پاک بهعنوان 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  46رمان توس��ط هیئت داوران در طول چهار
ماه بهدست آمده بود .این تعداد نیز حاصل بررسی بیش از  100رمان
ی این بخش مطالعه شد.
نوجوانانه بود که در مرحلة نخست داور 
گزارش جلس��ة داوری ،حکای��ت از توافق کلی داوران بر س��ر معرفی
رمانه��ای «دلقک» نوش��تة هدی ح��دادی« ،وقتی مژی گم ش��د»
نوشتة حمیدرضا شاهآبادی« ،امیرحسین و چراغ جادو» نوشتة ابراهیم

حسنبیگی« ،آرزوی سوم» نوشتة مصطفی خرامان« ،آن سوی پرچین
خیال» نوش��تة عبدالصالح پاک و «یک جعبه پیتزا برای ذوذنقه کباب
شده» نوشتة جمشید خانیان بهعنوان نامزدهای دریافت عنوان کتاب
سال ش��هید حبیبغنیپور داشت .هیئت داوران به اتفاق ،در بررسی
کتابهای منتشر شده در سال  91برای 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 برنامههای 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 مهمترین آفتهایی است که منجر شده جریان غالب
ادبیات نوجوانان به بهانههایی 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 رمانه��ای نوجوانانة امروز از
فضاه��ای قابل لمس و واقعی و نزدیک ش��دن ب��ه فضاهای تصنعی را
بهعنوان آسیب جدی مطرح کردند .به گفته داوران ،تالش برای بومی
سازی رویدادهای فانتزی و غیر واقعی موجود در آثاری چون هریپاتر،
در کنار بیتوجهی به نمادها و جغرافیای بومی برای خلق داس��تان نیز
از مهمترین آفتهای رمان نویس��ی نوجوانانه امروز است که تکرار آن
در سالهای آینده ،هویت ایرانی رمان نویسی برای مخاطب نوجوان را
تحتالشعاع قرار خواهد داد .به اعتقاد هیئت داوران ،ادامة این روند در
آینده ،میتواند به موضوع خلق سوژههای بکر و تنوع سلیقه در پردازش
آنها در داستاننویسی نوجوانانه تأثیر بگذارد.
هیئت داوران همچنین خواس��تار توجه بیشتر نویسندگان به ساختار
زبان و س�لامت نثر در رمان نوجوان ش��دند که بهدلیل س��ن حساس

هیئت داوران
همچنین دور
شدن اغلب
رمانهای
نوجوانانة امروز
از فضاهای
قابل لمس
و واقعی و
نزدیک شدن
به فضاهای
تصنعی را
بهعنوان
آسیب جدی
مطرح کردند

مخاطب آن ،میتواند در پیوند گرفتن او
با قصههای 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 صرفنظ��ر کردهاند .ت��داوم این
مسئله در سالهای آینده ،جدای از ترویج
منحصر به فرد تفکر و اندیش��های خاص
در رماننویسی برای نوجوانان ،زمینههای
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 فضاس��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 بهعنوان «کتاب سال»
شهید غنیپور در بخش رمان نوجوانانه و
ب «امیرحسین و چراغ جادو» ،نوشتة
کتا 
ابراهیم حسنبیگی را بهعنوان «شایستة
تقدیر» معرفی کردند.
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نشس��ت داوری بخ��ش رمان انق�لاب و دفاع مقدس س��یزدهمین
جشنوارة ادبی ش��هید حبیب غنیپور ،نخستین نشست داوری این
دوره از جش��نواره را تش��کیل میدهد 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 نبیبابایی ،گزارشی از فرایند طی شده در جریان
داوریها ارائه دادند که حاکی از بررسی  18رمان و  44زندگینامه
داستانی در بخش نخس��ت داوریهای این دوره بود و در نهایت به
معرفی  9اثر 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 اظهارنظرهایی پیرامون کیفیت آثار ادبی تولید
ش��ده در خالل سال گذش��ته که در این جشنواره مورد داوری قرار
گرفته بود ،پرداختند.

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 آنها
نه��اد ،متونی گزارشگونه و ش��بیه به مقاله بود .از س��وی دیگر در
بس��یاری از آثار ،نویس��نده بهجای ایجاد نوعی ارتباط منطقی میان
حوادث در داستان به س��راغ نوعی پریشانگویی ،و بهعبارت دیگر،
روایتی دلخواه با خواس��ت خود دس��ت زده است که شاید بتوان در
مواردی آنها را از نظر تکنیکی ،آثاری قوی و درخور تأمل دید .اما
در موارد متعددی این آثار بیش از حد پیچیده نوش��ته شده است،
درحالیکه هیچ محتوای خاصی را نمیتوان در آنها سراغ گرفت.
هیئ��ت داوران همچنین در این بخش از نبود تعلیقهای 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 کردهاند در روایت به سمت ساخت
نوعی نمای روش��نفکری از خود دس��ت پیدا کنند و تنها ابزارشان
نی��ز برای موضوع پرگوییهای مدام بوده اس��ت که بهراحتی از دل
داستانها بیرون میزند .این تأسی در مواردی چند ،حتی منجر به
خلق فضاهایی تأس��فانگیز از زندگی افراد در داستانها شده است
که نمیتوان تناسب آنها را با زندگی اصیل ایرانی و اسالمی جست.
از س��وی دیگ��ر ،بنا به نظ��ر هیئت داوران آنچه ک��ه از آن میتوان
بهوجود مشکل در ایجاد پیرنگ داستانی یاد کرد و نیز حضور برخی
اس��امی و موقعیتهای سیاسی و اجتماعی مشخص در درون برخی
از داستانها به سادگی هر چه بیشتر آثار داستانی را از مسیر روایت
ناب خود خارج کرده و تبدیل به متونی س��طحی و تاریخ مصرفدار
کرده است که نمیتوان به آنها امیدی بست.
هیئ��ت داوران در این بخش با توجه ب��ه این رویداد ،در نهایت آثار
زیر را بهعنوان نامزدهای دریافت س��یزدهمین جایزة ادبی ش��هید
غنیپور معرفی کرد:

دخیل عش��ق نوش��تة مری��م بصیری؛
داس��تان م��ن نوش��تة جمش��ید
طاه��ری؛ آواز ابابی��ل نوش��تة مجی��د
پورولیکلش��تری؛ کمانی ب��رای آرش
نوش��تة محم��د محم��ودی نورآبادی؛
افرا نوشتة حس��ینعلی جعفری و قیدار
نوشتة رضا امیرخانی.

هیئت داوران
همچنین در
این بخش
از نبود
تعلیقهای
مناسب
داستانی
که بتواند
مخاطب را در
داستان پیش
براند ،انتقاد
کرده
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س��یزدهمین جشنواره ادبی ش��هید حبیب غنیپور در بخش رمان
آزاد و برای اعالم کاندیداها و شایستگان دریافت این جایزه ادبی در
س��ال جاری ،در گام نخست بیش از  170عنوان رمان منتشر شده
در س��ال  91را به سرداوری ابراهیم زاهدی مطلق و داوری علیرضا
متولی و محمد مهدویش��جاعی مورد بررس��ی قرار داد و در نهایت
 65رمان را برای داوری در بخش دوم انتخاب کرد.
هیئت داوران در اثنای بررس��ی این آث��ار ،متفقالقول به این نتیجه
رس��ید که حوزة رماننویس��ی در س��الهای اخیر و بهویژه در سال
 91نهتنها 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 ترجمههای

بد و سخیف بازار کتاب ،از پختگی الزم به دور مانده است و آثار به
اصطالح شس��تهرفته و پخته کمی میتوان یافت .این موضوع و در
کنار آن رواج پختهخواری نویس��ندگان جوان و دور نشدن آنها از
فضای تقلیدی برای نویس��ندگی ،آفتی است که نمیتوان بهسادگی
وجودش را منکر شد.
باور هیئت داوران در این زمینه بر این اس��ت که در داستاننویسی
بهویژه در خلق رمان ،دارا بودن نثر فاخر و به دور از ش��لختگیهای
رایج ،نخستین گام در موفقیت بهشمار میرود .درحالیکه 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 قصهنویس��انی
ش��دهاند که علیرغم توانایی در بهرهگیری از تکنیکهای نگارشی،
بهطور عمده خالق آثاری شدهاند که در آنها کمتر میتوان نشانهای
از سواد و دانش و نگاه عمیق و معرفتگرای آنان را جستوجو کرد.
بناب��ر نظر هیئت داوران ،ش��لختگی نثر و ناپختگ��ی آن ،تنها آفت
تهدیدکننده ادبیات داس��تانی در س��الهای اخیر بهش��مار نرفته و
در کن��ار آن میتوان به رواج آثار س��طحی ،تهی و بیمغز در میان
نویس��ندگان جوان کشور اشاره کرد که بهطور عمده ،منجر به خلق
ادبیات آپارتمانی و تکالیه میش��ود و بهنظر میرس��د عزمی راسخ
نیز در سامان دادن به این وضعیت وجود ندارد.
هیئت داوران این بخش از جشنواره ادبی شهید غنیپور ،در نهایت
و از میان آثار داوری ش��ده در این جشنواره ،کاندیداهای خود را به
شرح زیر معرفی کرد:
پروانهای روی شانه نوش��تة بهنام ناصح ،غزال رمیده از غزل نوشتة
کامران داورینیکو ،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 سایههای بلند
نوشتة شهریار عباسی.

باور هیئت
داوران بر این
است که در
داستاننویسی
بهویژه در
خلق رمان،
دارا بودن
نثر فاخر و
به دور از
شلختگیهای
رایج،
نخستین گام
در موفقیت
بهشمار میرود
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جریان داوری و مراحل آن
هیئت داوران بخش کودک س��یزدهمین دورة جشنواره کتاب سال
شهید حبیب غنیپور ،شامل شهرام شفیعی ،محمدحسن حسینی و
ناصر نادری از اوایل تابستان  92با بررسی کتابهای منتشر شده در
سال ( 1391براساس اطالعات خانة کتاب) کار خود را آغاز کردند.
در این بررس��ی و پس از ریزش نخستین ،حدود  150عنوان 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  15عنوان به مرحلة پایانی
رسید که بهعنوان «آثار خواندنی» شناخته شدند.

نتیجة داوری و نظرات کارشناسی داوران
نظ��ر هیئ��ت داوران ،چه��ار اثر ش��امل «قیچ��ی که بهدنب��ال کار
میگشت» ،نوشتة منیره هاشمی« ،بچه تمساح کجا رفت؟» نوشتة
یگانه مرادی الکه« ،قصههای غار» ،نوش��تة مرجان کش��اورزی آزاد
و «پیتیکو پیتیکو» نوش��تة فرهاد حسنزاده بهعنوان نامزدهای
مرحله پایانی بخش کودک جشنواره راه یافتند.
این آثار بهلحاظ 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 «قصههای غار» نوشتة مرجان
کش��اورزی آزاد را بهعن��وان «اث��ر برگزیدهش و کت��اب «پیتیکو
پیتیکو» نوشتة فرهاد حسنزاده را بهعنوان «اثر تقدیری» معرفی
کردند .هیئت داوران معتقد است:
 .1ناش��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،
المحسوس است.
کام ً
 .2غلب��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 میطلبد.
 .3عدم توجه پدیدآورندگان به رونمایههای ارزشمند و هویتبخش
دینی و ملی ،نکتهای اس��ت که بایستی به شکل واقعبینانه و علمی
مورد کنکاش و آسیبشناسی قرار گیرد.
 .4کمتوجهی ناش��ران به زبان معیار کودک و کیفیت پایین نگارش
آثار ،توجه بیش از پیش به دانش و فن هنر ویرایش و جدیگرفتن
ویراستاران تخصصی در حوزة نشر را گوشزد میکند.

غلبة ترجمه
بر تألیف در
کلیت آمار
چاپ آثار در
بخش کودک،
رویکرد
بیمارگونه و
قابل تأملی
است و
تجدیدنظر
جدی مدیران
نشر را در
این حوزه
میطلبد
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فرایند داوری و مراحل آن
گ��ردآوری کتابهای مربوط به بخش رمان نوجوان ،از اردیبهش��ت
 1392آغاز ش��د .به این منظور در ایام برپایی نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران ،به تمام غرفههای ناش��ران در نمایشگاه مراجعه شد و
کتابهای رمان نوجوان تألیفی (چاپ اول  ،)1391ضمن یک مرور
اجمالی و ارزیابی اولیة خریداری گردید .س��پس فهرستهای سایر
جشنوارهها ،از جمله «جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان» و «جشنوارة گام اول» بررسی شد و با همکاری مسئوالن
این جش��نوارهها نیز کتابهای دیگری به مجموعة خریداری ش��ده
افزوده شد.
در مجموع ،پس از مرور حدود  110جلد کتاب در این حوزه ،گروه
داوری تعداد  46عنوان رمان نوجوان را واجد شرایط الزم برای ورود
به چرخة داوری دانست.
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معرفی آثار برتر و نتیجة داوری
گروه داوری متش��کل از حبیب یوس��فزاده (س��رگروه) ،علیاصغر

جعفری��ان و بی��ژن قفق��ازیزاده ک��ه جملگی از اعضای ش��ورای
نویسندگان مس��جد جواداالئمه(ع) بودند ،پس از مطالعة دقیق این
 46عن��وان کتاب ،هفت عنوان را شایس��تة ط��رح در مرحلة نهایی
دانست که عبارت بودند از:
 .1وقتی مژی گم شد ،نوشتة حمیدرضا شاهآبادی
 .2دلقک ،نوشتة هدا حدادی
 .3هفتخوان و خردهای ،نوشتة احمد اکبرپور
 .4آرزوی سوم ،نوشتة مصطفی خرامان
 .5آنسوی پرچین خیال ،نوشتة عبدالصالح پاک
 .6یک جعبه پیتزا برای ذوزنقة کباب شده ،نوشتة جمشید خانیان
 .7امیرحسین و چراغ جادو ،ابراهیم حسنبیگی
گ��روه داوری ،ط��ی جلس��ة نهایی پ��س از تبادلنظ��ر و بحثهای
کارشناس��ی در حضور دبیر محترم جشنواره ،رأی نهایی خود را به
شرح ذیل اعالم کرد:
 .1کتاب «آن س��وی پرچین خیال» بهدلی��ل پرداختن به فرهنگ
بومی در قالب ادبیات داس��تانی ،شخصیتپردازی تأثیرگذار ،تخیل
قوی در پرداخت داس��تان و توصیف و فضاس��ازی مناسب ،بهعنوان
«کتاب سال» (برگزیده) در بخش نوجوان معرفی شد.
 .2کتاب «امیرحس��ین و چراغ جادو» ،بهدلیل خلق فضای فانتزی
تأثیرگذار ،مخاطبشناس��ی مطلوب ،کشش و جذابیت در پرداخت
داس��تانی ،نث��ر روان و درونمایة 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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جریان داوری و مراحل آن
در این دوره از جشنواره ،بخش زندگینامه داستانی دفاع مقدس و انقالب
با بخش داستان خالق دفاع مقدس و انقالب ادغام شد؛ چرا که زندگینامه
داستانی را داستان فرض کرده و همة کتابهای این دو بخش ،توسط یک
گروه داوری ،بررسی شد .برای داوری مرحلة اول بهعنوان مهمترین 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 رمانها،
داس��تانها و زندگینامههای 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 فروشیها رفتیم و در نهایت برای داوری در بخش
نخس��ت  16رمان و  44زندگینامه داوری ش��د .در خریدهای تکمیلی،
تعدادی کتاب به آمار فوق افزوده شد؛ یعنی بخش رمان دفاع مقدس به
 19اثر رس��ید و با ارجاع برخی آثار به سایر گروههای داوری ،مثل«یکی
بود سه تا نبود» نوشتة مهدی کفاش که به بخش رمان آزاد راه یافت ،در
نهایت  61اثر داوری شد.

نتیجة داوری و نظرات کارشناس داوران
از این تعداد  11اثر به مرحله دوم رسید و در نهایت 6 ،اثر نامزد دریافت
جایزة ادبی شهید حبیب غنیپور در بخش داستان دفاع مقدس و انقالب
معرفی شد این آثار عبارتند از :کتاب «افرا» نوشتة حسینعلی 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 زندگینامههای داستانی بود و
خودش را به داستان نزدیک کرده بود؛ اما مابقی زندگینامهها ،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 آنها نهاد ،متونی
گزارشگونه 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 بهعبارت دیگر ،روایتی دلخواه با خواست خود دست زده
بودند .شاید بتوان در مواردی ،آنها را از نظر تکنیکی آثاری قوی و درخور
تأمل دید ،اما در موارد متعددی این آثار بیش از حد پیچیده نوشته شده
بودند؛ در حالیکه هیچ محتوای خاصی را نمیشد در آنها سراغ گرفت.
نبود تعلیقهای 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 کردهاند در روایت به سمت ساخت
نوعی نمای روشنفکری از خود دست پیدا کنند و تنها ابزارشان نیز نوعی
پرگوییهای مداوم بوده است که بهراحتی از دل داستانها بیرون میزند.
این شیوه در مواردی چند ،منجر به خلق فضاهایی تأسفانگیز از زندگی
افراد در داستانها شده است که نمیتوان تناسب آنها را با زندگی اصیل
ایرانی و اس�لامی پیدا کرد .مش��کل در ایجاد پیرنگ داس��تانی و حضور
برخی اس��امی و موقعیتهای سیاس��ی و اجتماعی مش��خص در درون
برخی از داس��تانها اس��ت که متأسفانه بیش��تر آثار داستانی را از مسیر

دليل تيراژ
اندك و
استقبال نه
چندان خوب
از رمانهاي
ايراني عمدت ًا
بهدليل
نداشتن
قصه خوب،
زبان زيبا،
نثر جذاب
و فاصله از
مسايلمبتالبه
جامعه است

روایت ناب خود خارج و به متونی سطحی
و تاریخمص��رفدار تبدیل کرده اس��ت که
نمیتوان به آنها امید بست.
ضمن تقدير از نويسندگان عرصة مهم ادبي
ادبيات داس��تاني دفاع مق��دس و انقالب،
نكاتي چند را يادآور ميشود:
 .1پدي��دة افت كمي و كيفي آثار همچون
سالهاي گذشته تكرار شده است؛
 .2نويس��ندگان شاخص و صاحب نام اين
حوزه ،سهم چنداني (جز یک یا دو مورد)
در ارائه اثر نداشتهاند؛
 .3ناش��ران مطرح اين بخ��ش اثر درخور
توجه کمتر ارائه كردهاند؛
 .4همانطور که نس��بت آثار داوری شده
نشان میدهد ،زندگينامهنويسي محض به
نوعي جايگزين آثار خالق داس��تاني شده
است؛
 .5نگاه عميق به شخصيت و زندگي انسان
در كنار س��اير مؤلفههاي قدرتمند برخي
متون ،ديده نميشود؛
 .6ارائه روايت ساده و خطي ،بدون تعليق و
پيچيدگيهاي جذاب داستاني از استحكام
و توان ادبي آثار این گونه ادبی كاسته است.
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جريان داوري و مراحل كار
هيئت داوران بخش بزرگسال با موضوع آزاد جشنواره شهيد غنيپور،
شامل عليرضا متولي ،محمد مهدويشجاعي و ابراهيم زاهديمطلق از
اوايل مهر ماه س��ال  92با بررس��ي كتابهاي منتشر شده در سال 91
كار خود را آغاز كردند .در اين بررس��ي ها ،حدود  200كتاب رمان از
ناشران سراسر كشور شناسايي و مطالعه شد؛ از اين تعداد كتاب ،عدد
قابل مالحظهاي در همان بررسيهاي اوليه از دور داوري كنار گذاشته
ش��دند كه دليل آن ،ضمن احترام نسبت به نويسندگان هر يك از اين
آثار ،نداشتن اس��تانداردهاي الزم جشنواره و معيارهاي تأكيد شده از
طرف دبيرخانه بود 176 .كتاب در مرحله بعد بررس��ي شد كه از اين
تعداد حدود  70اثر براي بررس��ي نهايي توانستند راي داوران را كسب
كنند ( .آمار ارايه ش��ده به اين دليل تقريبي است كه برخي از آثار در
س��الهاي قبل نيز توسط ناشران ديگري منتشر شده يا به بخشهاي
ديگر جشنواره مربوط ميش��دند كه از ليست رمان آزاد حذف و براي

بررسي در گروه ديگر به سرداوران آن بخشها تحويل شدند).
س��رانجام پس از چهار ماه مطالعه و شش جلسه حضوري براي داوري
و شنيدن نظرات داوران اين بخش ،هفت رمان واجد شرايط معيارهاي
دبيرخانه جشنواره تشخيص داده شدند كه به مرحلة نهايي راه يافتند.
اين آثار به اين ش��رح اعالم و در اختيار رس��انهها نيز قرار داده شدند:
رمانهاي «يكي بود ،س��ه تا نبود» نوشته آقاي مهدي كفاش« ،دكتر
داتيس» نوشته حامد اسماعيليون« ،غزال رميده از غزل» نوشته آقاي
كامران داورينيكو« ،پروانهاي روي ش��انه» نوش��ته آقاي بهنام ناصح،
«سيب ترش» نوش��ته خانم فرشته نوبخت« ،ماجراي خونزاد» نوشته
آقايان س��يد امين حسينيون و سيد مصطفي حسينيون و «سايههاي
بلند» نوشته آقاي شهريار عباسي.
نتايج داوري و نظرات
هف��ت كت��اب راه يافته ب��ه مرحله نهاي��ي مجددا ً از س��وي داوران
خوانده ش��ده و با دقت بيش��تر بر روي اجزای داستاني و نثر ،زبان،
داستانس��رايي و حضور قصه بهعنوان مهمتري��ن عنصر هنري ،هر
هف��ت اث��ر بهعنوان رمانهاي ج��ذاب و قابل ارايه ب��ه جامعه ادبي
تش��خيص داده ش��دند .اما به دلي��ل تأكيد دبيرخانه جش��نواره در
معرف��ي يك اثر بهعنوان برتر و يك اث��ر بهعنوان اثر تقديري ،رمان
«پروانهاي روي ش��انه» اثر آقاي بهنام ناصح از نش��ر آموت بهعنوان
اثر برگزيده (کتاب س��ال) و رمان «سايههاي بلند» اثر آقاي شهريار
عباسي از نشر روزنه بهعنوان اثر تقديري معرفي ميشوند.
خواندنيها
همچنين هيئت داوران با تأكيد بر س��طح كيفي ساير كتابهاي راه
يافته به مرحله نهايي ،ضمن تقدير از نويس��ندگان اين رمانها ،پنج
اثر ديگر را در ليس��ت رمانهاي خوب و خواندني جش��نواره شهيد
غنيپور معرفي ميكند.
نكتهه��اي داوري و ديدگاهه��اي داوران :مطالع��ه نزديك به هفتاد
اثر داس��تاني از س��وي داوران و بررس��ي مجدد برخ��ي از اين آثار،
براي داوران جش��نواره روشن كرد كه سطح كيفي رمانهاي ايراني

دليل تيراژ
اندك و
استقبال نه
چندان خوب
از رمانهاي
ايراني عمدت ًا
بهدليل
نداشتن
قصه خوب،
زبان زيبا،
نثر جذاب
و فاصله از
مسايلمبتالبه
جامعه است

هنوز فاصله دارد ب��ا معيار مورد عالقه
مخاطبان رمان .همچنين روش��ن شد
كه نويسندگان ما كمتر به فكر نزديك
ش��دن به ذهن و عالق��ه مخاطبان عام
خود هس��تند .اگرچه براي خواص نيز
آث��ار عمي��ق و تفكر برانگيزي نوش��ته
نميش��ود .داوران بخ��ش رم��ان آزاد
جشنواره س��يزدهم ش��هيد غنيپور با
صراح��ت اع�لام ميكنند دلي��ل تيراژ
اندك و اس��تقبال نه چن��دان خوب از
رمانهاي ايراني عمدتاً بهدليل نداشتن
قص��ه خوب ،زب��ان زيبا ،نث��ر جذاب و
فاصله از مس��ايل مبتالبه جامعه است.
چرا كه اغلب نويسندگان ما در دنيايي
فارغ از جامعه خ��ود به دنبال خلق اثر
هستند.
در خاتم��ه ،هيئ��ت داوران اي��ن دوره
ضمن ارادت مجدد نس��بت به نويسنده
مرح��وم اميرحس��ين فردي مؤس��س
ش��وراي نويسندگان مسجد جواداالئمه
(عليه السالم) و جشنوارة شهيد حبيب
غنيپ��ور ،آرزوي غفران الهي براي روح
اين مرد بزرگ دارد.
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کارهای حوزه کودک و خردسال را در دو گروه میتوان طبقهبندی
ک��رد؛ یکی مرب��وط به نویس��ندگان حرفهای و باس��ابقه و دیگری،
نویس��ندگان تازه کار است .حرفهایها با کمک تجربه ،از هر چیزی
قصه درمیآورند و س��ر و ت��ه کتاب را معموالً ه��م میآورند .البته
این قاعده ش��امل همه نمیش��ود و عدهای همچنان در طول دورة
نویس��ندگی خود نوآوران��ه و متعهد به موضوع ادبی��ات کودکان و
نوجوانان میپردازند و با قدرت پیش میروند.
گروه تازه کار اغلب صاحبان س��وژهها و ایدهای نو و خالقانه هستند
و دریغ��ا جرق��هوار و ناپایدار .گاه ایدهها و س��وژهها ب��ه قدری نو و
جذاب هستند که حتی کهنه کارها را هم به سمت خودشان جذب
میکنند و گاه منبع الهام برای آنها نیز قرار میگیرند .عدهای 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 میچرخد ،غنای خاصی به

آثار خود میبخشند که معموالً مورد اقبال مخاطبان قرار میگیرد.
ع��دهای دیگر خردسالنویس��ان هس��تند .این گروه هن��وز در حال
تمرینند و اگر کس��ی کتابی در این خصوص چاپ میکند  -دست
ک��م آنهای��ی ک��ه در داوریهای امس��ال دیدی��م  -در دایرة نگاه
خردساالنه به یک موضوع س��اده گرفتار آمدهاند و در ترکیببندی
و ارائه داس��تان با تمام مؤلفههای ش��ناخته ش��دهاش ،یا ناتوانند یا
رویکرد و عمدی در ارائه آن ندارند.
موضوع دیگر اجبار به کتابس��ازی در طایفة نویس��ندگان ،بهویژه
نویس��ندگان کودک اس��ت .این گروه در پیروی از قانون  12یا 16
صفح��ة ناش��ران ،از هر دکم��های کت میدوزن��د و گاه آنقدر یک
موض��وع را  -حتی اگر قابلیت قصه ش��دن نداش��ته باش��د  -کش
میدهند تا کتابی برای چاپ فراهم آورند .در این مسیر ،اسب خیال
آنها میتازد و در این تازیدن ،بچهها دچار س��ردرگمی میش��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 آنها ایجاد س��ردرگمی
در مخاطبان است.
کارهای این دوره بهطور کلی متوسط رو به پایین ارزیابی میشوند و
اکثر آنها ارزش کتاب ش��دن نداشتهاند .به تعبیر بهتر «آن» پنهان
و قابل توجهی در آنها یافت نمیشود 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 میگویند :آنچه بچهها از
داستانهای کهن و افسانهها دریافت میکنند ،حرکت است .حرکت
از یادگی��ری به س��مت تفکر .اگر آنها در حلق��ة اطالعات صرف و
یادگیری غیرمولد گرفتار شوند ،نتیجة کار جز انباشتگی و آشفتگی
نیس��ت .دادهها و اطالعات خاصیت انباش��ته شدن دارند .حال آنکه
خرد و فرزانگی چیزی اس��ت که در تفکر ب��روز میکند و لحظه به
لحظه توس��عه مییابد .وظیفة نویسندگان روشن نگه داشتن چراغ
تفکر برای رسیدن به فرزانگی است.
از این منظر نیز برخی آثار را میتوان یافت که تاحدودی در روشن

کارهای این
دوره بهطور
کلی متوسط
رو به پایین
ارزیابی
میشوند و
اکثر آنها
ارزش
کتاب شدن
نداشتهاند

نگه داش��تن چراغ تفکر توفیق نس��بی
داشتهاند .اما این برای قصه شدن کافی
نیس��ت .اغلب قصهها از لحاظ تکنیکی
دچ��ار نقص هس��تند .آنها 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 ،همخوانی ندارند
و اکث��ر آنها عاقبت به خیر نش��دهاند.
اغلب کارها ،س��ر و تهش��ان هم آمده و
قصه بدون آنک��ه معیارهای پایانبندی
یک اثر را رعایت کند ،تمام شده است.
اگر ه��م نویس��ندهای قص��های کامل
نوش��ته ،هیج��ان کتابس��ازی او را به
خشتزنی 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

برای نگارش یادداش��ت دربارة کتابهای منتش��ر شده سال 1391
که موضوع امسال جشنواره انتخاب کتاب سال شهید غنیپور است،
بای��د ابتدا به داوریها و مؤلفههای پی��شروی داوران برای انتخاب
برترینها بپردازم.
داوری ب��رای ای��ن جش��نواره کم��ی تف��اوت دارد ب��ا داوری برای
جش��نوارههایی که برگزارکنندگانش دیدگاههای صرفاً جشنوارهای
دارند یا صرفاً ادبی هس��تند؛ مخاطب جش��نواره شهید غنیپور ،در
پیشفرضهایش با برگزارکنندگانی روبهروست که در مسجد تربیت
شدهاند .چراغ جلسات قصهنویسیاش از جیب خود و پول نمازگزاران
مسجد روشن میشده است؛ مسجدی که ساخت و تکمیل آن بیش
از  20سال طول کشید؛ چون پول خشت خشتاش نه از بیتالمال
حتی ،که از خود صاحبان مال تأمین شد.
برگزارکنندة این جشنواره ،مجموعهای است که بیش از عمر انقالب
عم��ر دارد .بیش از بس��یاری از نهادها به ادبیات اهتمام داش��ته و

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 جلسههای داستانخوانیاش در
اوج دوران جنگ هم از پش��ت بام مسجد جواداالئمه (علیه السالم)
ال نبودهاند یا
میتابیده اس��ت؛ دورانی که بس��یاری از جلس��هها اص ً
بوده ،اما در ترس از موش��کهای عراقی خاموش ماندهاند تا کس��ی
وجودش��ان را حس نکند ،مجموعهای که هنگام موش��کباران هم
مؤسساش (زنده یاد امیرحس��ین فردی) جلسه را تعطیل نکرده و
میگفت «آنها کار خودشان را میکنند ،ما هم کار خودمان را».
مجموع��های که به عمق جی��ب برگزارکنندگان��ش متکی بوده تا
در س��طح مسئوالن به جس��توجوی کمک نباشد .برگزارکنندگان
جشنوارة کتاب ش��هید غنیپور اعتبار ادبی خود را در این مؤلفهها
جستوجو کرده است .همة اینها به برگزارکنندگان این جشنواره،
نگاه مسجدی داده و تعهدی برآمده از منطق مسجد.
نگاه مس��جدی یعنی حساسیت جدی بر چیزی که انتخاب میکند؛
یعنی توجه ب��ه مخاطبی که باید کتاب را بخواند .اینها 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 میتواند با اعتم��اد کامل به کتابه��ای منتخب این
جش��نواره پول بدهد و بخرد .و همینطور نویس��ندهای که کتابش
برگزیده ش��ده اس��ت ،با خیال راحت میداند وامدار هیچ دوست یا
دبیر جشنوارهای نیست که بهخاطر چیزی جز کتابش او را برگزیده
باش��ند .چنان که سالیان سال نیز پیشنماز فقید مسجد جواداالئمه
(علیه الس�لام) ،عالم ب��زرگ و روحانی جلیلالقدر ،حجتاالس�لام
مطلبی (رحمةاهلل علیه) ،و نمازگزاران پاک مس��جد با خیال راحت
اجازه داده و شاد بودهاند در جغرافیای مسجد و زیر سقف مبارکش
این تالشها به انجام برسد.
...و اما بعد :کتابهای بررس��ی ش��ده در داوریه��ای بخش «رمان

نگاه مسجدی
یعنی
حساسیت
جدی بر
چیزی که
انتخاب
میکند؛ یعنی
توجه به
مخاطبی که
باید کتاب را
بخواند .اینها
را مخاطب
دانسته است

آزاد» دورة س��یزدهم جش��نواره ،چند
ش��اخصه داش��تند ک��ه مهمترین آن،
«داس��تان بودن» آنهاس��ت .هر چند
برخ��ی از آثار نتوانس��تهاند ب��ه معنی
واقع��ی رمان ش��وند .نزدیک ش��دن به
معیارهای داس��تانی از مس��ایلی است
که در این س��الها میان نویس��ندگان
ایرانی دیده میشود .سالهایی بود که
نوشتههای نویسندگان ما از سطح یک
انش��ای زیبا فراتر نمیرفت .حداکثر به
تعلیقی میرسید تا بتواند خواننده را با
خود همراه کند.
ام��ا لب��اس داس��تان ب��ر کلم��ات آن
پوشانده نمیش��د .حال و در این سال
و بررسی کتابهای این دوره ()1391
کتابهایی را شاهد بودیم که معیارهای
داستانی را نویسندگانش میشناختند.
نویس��ندگانی ک��ه س��اختار و طراحی
را بلدن��د .تف��اوت ش��خصیت و تیپ را
میدانند.
اینها قابلیت کمی نیس��ت که بش��ود
از کنارشان س��اده گذشت .نویسندگان
ما ش��خصیتهایی از خود س��اختهاند
ک��ه مخاط��ب از آنان توقع��ی بیش از
این آثار داش��ته باشد .آثاری که اگرچه
فرمه��ای قابل قبولی دارن��د ،اما محتوا
و درونمایهش��ان چندان پرمایه نیست.
لباسی است زیبا ،شکیل ،گرانمایه ،پر
ابهت ،فاخر و ...بر اندامی که درونش از
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فکر و اندیشههای پیچیده و شگفتانگیز
خالی مانده است .مانند ساختمانی که
س��ردرش پرش��کوه ،اما درون��ش پر از
دیوارهای��ی گاهگلی ،ب��ی آنکه دارای
تاالرهای بزرگ ،گ��چ بریهای دلربا و
پردههای حریرگون باشد .فقط یکی دو
داالن نم��ور دارد که بیننده را به دیوار
انتهایی ساختمان میرساند!
تفکر و اندیشه در رمان ما کمتر رسوخ
کرده اس��ت .تجلی رمان امروز ایرانی،
بیش��تر در بازیهای زبانی و فرمهایی
اس��ت که وام گرفته شده از نمونههای
خارج��ی .حت��ی در این ش��اخص هم
نویس��نده ما مبتکر نیس��ت و فرمهای
نف��وذ ک��رده در رمان��ش ،برآم��ده از
محتوایی نیس��ت که در رم��ان دمیده
اس��ت .همانطور ک��ه خود داس��تان،
برکش��ندة چالشه��ا ،آرمانه��ا ،آمال
سرخورده یا سر برآوره از تعالی یا ورطه
سقوط مردم و جامعهای نیست که در
آن زندگ��ی میکنند .راهی را داس��تان
امروز م��یرود که کمتر ب��ه خیابانها
و بزرگراهه��ای عمومی متصل اس��ت.
داس��تان ما (رمان امروز) س��ایه دارد،
اما نه بر س��ر مردم؛ سایهای فقط برای
جلس��ات داس��تانخوانی یا گعدههای
محفل��ی و حداکث��ر خود نویس��نده و
داستاننویس��ان؛ آن هم فقط بخشی از
داستاننویسان ،نه همگی.

تجلی رمان
امروز ایرانی،
بیشتر در
بازیهای
زبانی و
فرمهایی
است که وام
گرفته شده
از نمونههای
خارجی

هیئت داوران در بخش رمان آزاد سعی کرده است ضمن احترام به
همة س��لیقههای ادبی ،مناسبترینها را برای بررسیهای نهایی به
میز پایانی دعوت کند.
مناسبترین را به همان تعریفی بدانید که «مسجد و مؤلفههایش»،
«ادبیات و داستان» و البته «جامعه و مردم» را نمیشود از آن جدا
کرد .اینها معیارهای ما بود .داس��تان خواندنی برای ما باید چنین
چیزهایی را میداش��ت .نه از فرم غافل بودیم و نه از س��ادگی یک
داس��تان ،به سادگی گذشتیم .اما محتوا را بیتعارف سخت گرفتیم.
س��ختتر از آنکه 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 ،نقطههای اتصال
بیشتری بود که داشتند به بزرگراه جامعه.
ضمن طلب حلیت از همة نویسندگانی که آثارشان را خواندیم و اگر
رگههایی داشتند که در تشخیص ما نیامدند .اینها همه به بضاعت
ما بر میگش��ت .چنان که هم��ه داوریها از همی��ن قاعده پیروی
میکند .والسالم.

یادداشت داوران

نگاهی به وضعیت رمان نوجوان

سرسرهای به سوی
از خود بیگانگی

حبیب یوسفزاده

بهطور کلی ،دو رویکرد غالب در ارتباط با ادبیات کودکان و نوجوانان
وجود دارد .یک نگاه فرهنگیِ آرمانگرا و یک نگاه سودجویانة بازاری.
دغدغ��ة آنهایی ک��ه نگاه فرهنگی به موضوع دارند ،این اس��ت که
این گروه س��نی در آیندهای نهچندان دور،گردانندگان اصلی جامعه
خواهن��د بود .از اینرو برای تربیت صحیحِ آنها باید تغذیة فرهنگی
مناس��بی برایشان مهیا نمود تا از رش��د و تکامل عقالنی و عاطفی
درستی بهرهمند شوند و...
و ام��ا آنان که موضوع را از روزنة س��و د و زیان میبینند ،معموالً ته
ذهنشان این است که در این روزگار ،مطالعه و کتابخوانی در قاعدة
ه��ر ِم نیازها واقع ش��ده و از رأس آنکه معیش��ت و مس��کن و غیره
اس��ت ،فاصلة زیادی دارد .بنابراین والدین حتی اگر خودش��ان اهل
کتاب و مطالعه نباش��ند یا از دلش��ان نیاید پول یک کیلو گوش��ت
لا یک رمان کنن��د ،در م��ورد فرزندان خود
را ص��رف خریدن مث� ً
دس��تودل بازترند و راحتتر پول خرج میکنند .این موضوع حتی
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در پوش��اک خانوادهها هم تسری دارد
و برای مش��اهدة آن کافی است ساعتی
بعد از تحویلس��ال در گوش��ة یکی از
خیابانه��ای ش��هر بایس��تید و لباس
فرزندان و والدین را مقایسه کنید.
البت��ه در این میان ،عدهای میانهرو هم
هس��تند که راه وس��ط را برگزیدهاند و
به زعم خود ،ای��ن دو رویکرد را تلفیق
کردهاند.
واقعیت این اس��ت که در زمینة ادبیات
کودکان و نوجوان��ان وضعیت مطلوبی
نداری��م .گرچه از یک منظ��ر ،پیروزی
انقالب اسالمی نقطة عطفی در ادبیاتِ
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 نمیش��د .یعنی ن��ه زمینهاش
وجود داش��ت و نه نویسنده و تصویرگر
ب��ه فراوانی حاال ب��ود .آن تعداد اندکی
ه��م ک��ه ب��ود ،اغل��ب درونمایههای
سیاسی داش��تند و پدیدآورندگان فکر
میکردن��د اگ��ر پیام سیاس��ی خود را
در قالب ادبیات ک��ودک بریزند ،بدون
جلب توجه مأموران س��اواک ،به گوش
مخاطبان میرس��د و کلوخ��ی از دیوار
ضخیم اس��تبداد کنده میش��ود که در
نوع خود غنیمت بود .اما خیلی وقتها،
کار برعکس میش��د و به قول دوس��ت
عزیزم ،ابراهیم زاهدیمطلق ،س��اواک

واقعیت این
است که در
زمینة ادبیات
کودکان و
نوجوانان
وضعیت
مطلوبی
نداریم

متوجه میش��د ،بدون اینکه مخاطبان منظو ِر پنهان فالن داس��تان
یا شعر را دریابند!
ام��ا با نگاهی گذرا به روند ادبیات ک��ودکان و نوجوانان در مییابیم
که آن شتاب و غنای اولیه در ادبیات کودکان و نوجوانان رفتهرفته
افول کرده اس��ت .در جای��ی دیده بودم که یک نویس��نده ،جهش
شگفتانگیز در عرصة تولید رایانه را با صنعت خودرو مقایسه کرده
بود و گفته بود« :اگر صنعت خودروسازی هم پابهپای صنعت رایانه
پیش میرفت ،امروز باید ش��اهد خودروهای��ی میبودیم که با یک
لیتر بنزین ،دور کرة زمین میگش��ت!» یعنی اگر میش��د با همان
حسوح��ال دهة اول و دو ِم پ��س از پیروزی انق�لاب پیش برویم،
وضعیت میتوانست بسیار متفاوت باشد.
ادبیات داس��تانی کودکان و نوجوان ام��روز چه از لحاظ کمّ ی و چه
از لحاظ کِیفی ،جوابگوی نیاز واقعی کودکان و نوجوانان نیس��ت.
قلت عناوین منتش��ر ش��ده ،محدودیت و کلیش��های بودن سوژهها
ِ
و نامتناس��ب بودن ش��مارگان کتابه��ا با تعداد بالق��وة مخاطبان،
آسیبهایی هستند که خود معلول علتهای پنهان و آشکار دیگری
است.
چند سال اس��ت که سیل ترجمههای آثار داس��تانی «ترسناک» و
«جادوی��ی» از نوعی هریپاتریِ آن ،بازار نش��ر ادبیات داس��تانی را
تأسف بیش��تر اینجاست که نویسندگان بومی
ِ
قبضه کردهاند .جای
ما نیز اغلب تحتتأثیر میل نوجوانان به «گریز از واقعیت به خیال»
اقتب��اس از آثار خارج��ی را در پی��ش گرفتهان��د .گاه از زبان آنان
میش��نویم که :فالن نویس��ندة خارجی ت ِمِ اثرش را از داستانهای
ک شب» برداشت کرده است ،پس چرا خودمان دست روی
«هزار و ی 
دست بگذاریم تا آنها از میادین ادبی ما برداشت کنند؛ یعنی خیال
میکنند سوژههای ادبیات داستانی هم مثل میدان نفتی«عسلویه»
است و تا دیر نشده باید مورد بهرهبرداری قرار گیرند!
بیتردی��د ،عالقه به ش��گفتیها و پدیدههای عجیب و اس��تثنایی،
اقتضای روح کنجکاو و جس��توجوگرکودکان و نوجوانان است .اما

این موضوع «تخیل» ،نباید سرسرهای باشد بهسوی از خو د بیگانگی
و س��وق دادن مخاطبان به خیالپردازیهای پوچ و فرصتسوز .جا
دارد آثار قلیلی که در آنها سوژههای آمیخته با تخیل ،بومیسازی
شده و در این راستا ،از سطحی قابل قبول ،هویتساز و رشد دهنده
برخوردارند ،توس��ط گروهی از کارشناسان خبره شناسایی شوند و
حداقل فهرست آنها در اختیار خانوادهها قرار گیرد تا روح و قریحة
فرزندان خود را در اختیار هر کتاب خوشخط و خالی قرار ندهند.
این کجس��لیقگی در تولید آثار داس��تانی ،زمینههای مختلفی دارد؛
یکی از این عوامل که س��هم عم��دهای در تنزل ذوق مخاطب و در
س��طح نگهداش��تن او دارد ،آن بخش از فیلمها و سریالهای پخش
ش��ده از رس��انة ملی هس��تند که جنبة هنری آنها ضعیف است و
صرفاً کاربرد س��رگرمکنندگی دارند .س��ریالهایی که الاقل بخش
قابل توجهی از آنها در بیمارستانها یا گورستانها روایت میشود
و بس��ته به نیازهای کاذب مش��تریان گاهی در ح��د لودگی ظاهر
میش��وند .این سریالها معموالً آکنده از اشارات پنهان غيراخالقي،
توهي��ن اعضاي خانواده به يكديگر ،بيحرمت��ي به بزرگترها ،زير پا
گذاش��تن ارزشهاي روابط زن و شوهر ،تمسخر گويشها و اقوام و
انواع رفتارهای مش��مئز كنندهای هس��تند که اگر بدآموزی نداشته
باشند ،چیزی هم به درک و فهم مخاطب اضافه نمیکنند.
بنده که فرصت داش��تهام در جش��نوارههای مختلف ،آثار داستانی
نویسندگان جوان را داوری نمایم ،بهوضوح این تأثیر منفی را لمس
کردهام .بس��یاری از آثار داستانیِ نویسندگان جوان بهگونهای است
که انگار از روی دست هم نوشتهاند.
همة آنچه گفته شد ،ایجاب میکند که الاقل بچهها و ادبیات آنها
را جدیتر بگیریم و در این حوزه از هیچگونه س��رمایهگذاری مادی
و معنوی دریغ نورزیم.

191

آثار برگزیده
بخش نوجوان

آثار برگزیده
بخش کودک
اثر برگزيده

اثر تقديري

اثر برگزيده

اثر تقديري

قصههاي غار
مرجان كشاورزي آزاد

پيتيكو پيتيكو
فرهاد حسنزاده

آن سوي پرچين خيال
عبدالصالح پاك

اميرحسين و چراغجادو
ابراهيم حسنبيگي

آثار برگزیده
بخش رمان بزرگسال
با موضوع انقالب و دفاع مقدس
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آثار برگزیده
بخش رمان بزرگسال
با موضوع آزاد

اثر برگزيده

اثر برگزيده

اثر تقديري

قيدار
رضا اميرخاني

پروانهاي روي شانه
بهنام ناصح

سايههايبلند
شهريار عباسي

آثار
خواندنی
بخش کودک
 بچه تمساح کجا رفت؟ ،نوشتة یگانه مرادی الکه خوابهای خوشمزه ،نوشتة سرور کتبی حلزون من گم شده ،نوشتة داود امیریان قیچی دنبال کار میگشت ،نوشتة منیره هاشمی فقط دختر بابا ،نوشتة طیبه شجاعی دلم یک دوست میخواهد ،نوشتة مهناز فتاحی مجموعه قصههای ریزه میزه ،نوشتة فریبرز لرستانی قصههای ترمه کوچولو ،نوشتة سید سعید هاشمی قصههای تصویری از هزار و یک شب ،نوشتة حسین فتاحی دختر خورشيد ،سردار رشید ،نوشتة محمدرضا یوسفی بابای من با سس خوشمزه است ،نوشتة سید نوید علیاکبر روزی ک��ه گوشهای پادش��اه کوتوله دراز ش��د ،نوش��تةمهدی میرکیائی
 مجموع��ه قصههایی از ام��ام علی(ع) و یارانش ،نوش��تةمژگان شیخی
بخش نوجوان
 وقتی مژی گم شد ،نوشتة حمیدرضا شاهآبادی دلقک ،نوشتة هدی حدادی هفتخوان و خردهای ،نوشتة احمد اکبرپور آرزوی سوم ،نوشتة مصطفی خرامان -یک جعبه پیتزا برای ذوزنقة کباب شده ،جمشید خانیان

بخش رمان بزرگسال با موضوع انقالب و دفاع
مقدس
 افرا ،نوشتة حسینعلی جعفری دخیل عشق ،نوشتة مریم بصیری آواز ابابیل ،نوشتة مجید پورولی کلشتری داستان من ،نوشتة جمشید طاهری کمانی برای آرش ،نوشتة محمد محمودی نورآبادبخش رمان بزرگسال با موضوع آزاد
 یکی بود ،سه تا نبود ،نوشتة مهدی کفاش دکتر داتیس ،نوشتة حامد اسماعیلیون غزال رمیده از غزل ،نوشتة کامران داورینیکو سیب ترش ،نوشتة فرشته نوبخت ماجرای خونزاد ،نوش��تة س��یدامین حس��ینیون و س��یدمصطفی حسینیون
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برگزیدگان
جشنوارة دوازدهم
چه گفتند؟

سوسن طاقدیس ،به نمایندگی
از گروه نویسندگان
مجموعة «یک اسم و چند قصه»
کتاب سال بخش کودک
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سالم و سپاسگزارم از همة کسانی که
لطف دارند به ادبی��ات کودک؛ ادبیات
کودکی که خیلی وقتها خیلی مظلوم
واقع ش��ده اس��ت .ای��ن کاری که من
افتخ��ارش را داش��تم تا ب��ه نمایندگی
جایزهاش را بگیرم ،به کوشش گروهی
از نویسندگان اس��ت .این توفیق برای
من حاصل شد تا من جایزهاش را بیایم
بگیرم.
امیدوارم که با این جور جش��نوارهها 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 بیغرض
به کارها نگاه میکنند و از آنها تقدیر
میکنند .انش��اءاهلل ادبیات کودک ما
جایگاه خودش را پیدا کند .من از همة

کسانی که این لطف را داشتهاند و این
زحمتها را کش��یدند ،بهخصوص آقای
فردی که از بچگی دست من را گرفتند.
ایشان فقط توی مسجد جواداالئمه(ع)
ب��ا بچههای نویس��نده نبودن��د .هر جا
ک��ه هر حرکت��ی میش��د ،حرکتی که
ح��س میکردن��د ک��ه ممکن اس��ت
بتواند کار کوچکی انجام بدهد ،ایش��ان
دستش��ان میگرفتند .من از این بابت
سپاسگزارم .همیشه سپاسگزار بودم.
من بچهه��ای جواداالئمه(ع) را از بقیه
کسانی که دارند برای کودک و نوجوان
کار میکنند ،ج��دا نمیبینم .یک روح
واحدی در وجود تمام آدمهایی اس��ت
که کار برای کودک و خردسال نوجوان
را ترجیح دادهاند.
داود امیریان ،نویسندة «گردان
قاطرچیها» ،كتاب سال بخش
نوجوان با موضوع آزاد

را میگیرم .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 غنیپور.
امیدوارم روح این دو نویسنده شهید از
من راضی باش��ند و دعا کنند انشاءاهلل
کارهای بهتری انجام بدهم.
محمد محمودینورآبادی،
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
غنیپ��ور حض��ور پیدا ک��ردم .بنده در
جش��نوارههای مختلفی افتخار دریافت
جایزه را داش��تم ،اما همش��یه آرزومند
بودم که لوح تقدیری از حبیب غنیپور
عرض س�لام دارم خدمتتان! برای من در منزلم در آرش��یو کتابخانهام داشته
توفیق بس��یار زیادی اس��ت ک��ه براي باش��م .اول بگویم رنج نام قلهای است
سومین بار جایزة شهید حبیب غنیپور در اس��تان فارس و مرتفعترین قلههای

استان .داستان رنج از دامنة رنج شروع
میشود و ش��خصیتها و نقشآفرینان
این داس��تان از دامن��ة رنج وارد جزیره
مجنون میشوند .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
میش��ود و هم��ة آالم و رنجهای قبیله
جن��گ در جزیره مجنون .بیش از این
مصدع نمیشوم از همة عزیزان و خاصه
بانیان و دس��تاندرکاران جش��نواره از
صمیم قلب تشکر میکنم .امید به خدا
دارم دس��ت ما از دامن حبیب غنیپور
کوتاه نشود!
سیدناصر حسینیپور ،نویسندة
«پایی که جا ماند» ،کتاب سال
بخش خاطره با موضوع دفاع
مقدس و انقالب اسالمی

س�لا ٌم علیکم! عرض سالم و ادب دارم
خدمت همة شما بزرگواران!
شاید این جایزه که آقازادههای من در
دس��ت دارند ،بهتری��ن جایزه زندگیام
باش��د .به ای��ن جهت که نام مس��جد
جواداالئمه(ع) و شهید حبیب غنیپور
را م��ن در خانهام از این ب��ه بعد دارم.
م��ن ادع��ا میکن��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 ،نمیتوانند 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 میآید یک کیک
میگی��رد .م��یرود ش��لمچه میگوید
آمدم جشن یکس��الگی تولد خودم را
بگیرم .به��ش میگویند :چند س��الت
هس��ت؟ میگوید :بیس��توچهار سال
دارم .میگویند :چرا نمیگی جشن 24
سالگی خودم را بگیرم؟
میگوید :آخه من یک سال پیش اینجا
خ��ودم را پی��دا کردم .من ام��روز دارم
جشن یکسالگی خودم را میگیرم!
چرا یک مشت خاک این همة قدرت و
عظمت دارد؟ مناطق جنگي یک منبع
ان��رژی قدرتمن��د برای دنیای اس�لام
و ب��رای انقالب اس��ت؛ بهخاط��ر اینکه
آدمهایی ک��ه آنجا زندگ��ی میکردند
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�لامی ایران نتوانسته در تراز مسجد
جواداالئمه(ع) و جشنوارة شهید حبیب
غنیپ��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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دين میکرد .و به آقایان عرض میکنم
که مواظب باشند فردای قیامت جلوی
ش��هید حبیب غنیپور و دیگر ش��هدا
رسیدند ،شرمنده نشوند.
جمل��ة دوم به جبه��ة فرهنگی انقالب
اسالمی .این جش��نواره ،امروز که تمام
میش��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 کتابها بپردازیم.
و این کتابه��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 واژهها کار کنیم.
این میتواند دس��تاورد این جش��نواره
باش��د .هر مس��جد ی��ک کتابخانه ،هر
امامزاده یک کتابخانه ،هر ش��هید یک
کتابخانه .اینها ش��عار نیس��ت .اینها
کارهای شدنی است.
من بخش کتابخانه را امتحان کردم .از
بین  135ش��هید 112 ،خانواده شهید
گفتند ما حاضری��م با این طراحی یک
کتابخانه بهخوبی 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،
بخشه��ای مختلف و بع��د بنیاد حفظ

آثار هزینه کند .حوزه هنری هزینه کند.
خانواده شهید هم خودش میگوید من
حاضرم هزین��ه بکنم .کتابخانه عمومی
هزینه بکند.
خداحافظتان باشد!
«خواب خون» ،محمد عزيزي،
نويسندة كتاب تقديري بخش
زندگینامه داستانی با موضوع
دفاع مقدس و انقالب اسالمی

هم��ه آنچه م��ن بلد بودم ،دوس��تان
گفتن��د .بهویژه آنچه ک��ه حاج آقای
حسینیپور گفت .همینطور لحظهای
در ذهن��م آم��ده ب��ود .آن حکای��ت
شگفتانگیزی که نظامی ،شاعر بزرگ
قرن شش��م شاعر قدر ،قلدر ،تصویرساز
هس��ت و از قضا فکر میکنم همشهری
دوستان این جایزه ،آقای فردی و بقیه
آذری زبانهاس��ت .ایش��ان میگوی��د
در مخزناالس��رار ،از جایی پادش��اهی
هم��راه خدم خودش عبور میکرد ،بعد
به گورستانی رسید که دید تاریخ تولد

آدمهای آنجا ک��ه خوابیدند خیلی کم
ال فالنی ده ساله ،فالنی چهار
هست .مث ً
ساله ،فالنی دو ساله سه ساله ،وزیرش
را فرس��تاد چه مرضی اینج��ا بوده که
بچهها ف��وت کردهاند .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 آدمها را به
عمری حساب میکند که به تحصیل و
به کار علمآموزی گذرانده باش��ند .من
خودم در آس��تانة پنجاهوهفت  -هشت
س��الگی هس��تم .ولی به ای��ن صورت
حس��اب میکردم ،عمر خودم را و عمر
ادبیام را ،حس��اب میک��ردم حداکثر
از زمان��ی اس��ت که خ��دا توفیق داد و
میگویند:
حلقهای برگردنم افکنده دوست
میکشد 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
 500صفحه نوش��ته ش��د .و چند تای
دیگر و ش��گفتانگیز ب��ود برای من که
معموالً عادت داش��تم به اینکه خدا را
ش��کر ،هر کاری بکنم دیده نمیش��ود.
و عجی��ب بود و خوش��حال کننده بود
که در جش��نوارة ش��هید غنیپور این

کار دیده میش��ود .در جشنوارهای که
همان ویژگیهایی را داش��ت که آقای
فردی عزیز و بزرگوار گفتند .چش��مم
افتاد به حاج آقای رحماندوست ،سال
 76تکلیف کرد بر من که دربارة شهید
همت بنویسم .عهدی بستم با ایشان و
مدارکی از ای��نور آنور تهیه کردیم .و
شروع کردیم به نوشتن.
سال  83من حدود  300صفحه از این
کتاب را نوش��تم .نمیدانم چطور ش��د
اجازه پیدا نکردم بقیهاش را بنویس��م.
ش��بها خواب میدی��دم .روزها دنبال
زندگی روزمره بودم یک جوری ش��ده
بود که هر وقت میآمدم بنویس��م .اگر
ب��اور نمیکنی��د یک خط مینوش��تم
دوباره جرأت نمیکردم.
احس��اس میکردم مثل ی��ک کودکی
هس��تم ک��ه میخواهد 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��یامین سالگرد شهادت
ش��هید همت هس��ت ،این کتاب که
االن  700 ،600صفح��هاش تای��پ
ش��ده بقیهاش هم نوش��ته بش��ود و
چاپبش��ود.

قاسمعلی فراست ،نویسندة
«عاشق فقط زبان عاشق را
میفهمد» ،مجموعة داستان
برگزيده با موضوع آزاد
من اولی��ن و آخرین ح��س خوبی که
برای نوشتن داش��تم را عرض میکنم.
اولین��ش بیس��ت روز بع��د از نوش��تن
نخلهای بیسر بود .یک نامه برای من
آمده ب��ود از جبهه .ناش��ر به من زنگ
زد یک نامه برای ش��ما آمده نمیدانیم
توش چیه .ولی روش نوش��تهاند 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
مقدستری��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 میکنم که توی کشور من
و شما جایی که جایزه میدهند خیلی
زیاد اس��ت .اولینبار 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 میدانید،
آن وجاه��ت و س�لامت 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
آلاحمد 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 میدانید .به نظرم
میرس��د در حال حاضر ،بهترین جایی
که به اصطالح ،قلم فقط مطرح است و
ال کنار است و امیدوارم
مسائل دیگر فع ً
همیش��ه کنار بماند ،جایزة دوست هم
صدای عزیز بنده و شما ،شهید حبیب
غنیپور اس��ت .امیدوارم که بانیانِ آن
همیش��ه موفق باش��ند و روح حبیب و
حس��ن جعفربیگلو ـ که ام��روز انتظار
داشتم بیش��تر اسمش میآمد ،چرا كه
اینه��ا دو ت��ا یار غار ،دو ت��ا همصدا و
دو ت��ا همبازی بودند .ای کاش بیش��تر
از حس��ن جعفربیگلو عزیز اس��م برده
میشد! از همة شما سپاسگزارم.
صادق کرمیار ،نویسندة
«دشتهای سوزان» ،کتاب سال
بخش رمان با موضوع آزاد

200

از حس��ن نیت داوران محترم جشنوارة
ش��هید حبیب غنیپور تشکر میکنم.
ای��ن فیلمی ک��ه امروز من دی��دم مرا
برد به خاطرات مس��جد جواداالئمه(ع)

شهید قرچهداغی ،سفر کهنوج و ...انگار
همین دیروز بود .خیلی زود گذش��ت.
همه موهایشان سفید شده ،چقدر زود
گذشت! متشکرم!

جشنوارة دوازدهم
ازنگاه دوربین

204

روز خوب مراسم پاياني کتاب سال حبیب

اميرحسين فردي و صحبت آغازین جشنوارة دوازدهم

مهمانان اصلی ،پدران شهید

لحظههاي خوب جشنوارة حبيب

مراسم با سرود جمهوری اسالمی ایران آغاز شد

محمد ناصری و گزارش دبير جشنواره

اهدای جایزه به سوسن طاقديس

اهدای جايزه به سيدناصر حسينيپور

اهدای جايزه به داود اميريان

پيشكسوتان مسجد جواداالئمه(ع)

لذت دریافت جایزه از پدران شهید ،لذت بیپایانی است

اهدای جایزه به محمد عزيزي
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اهدای جایزه به محمد محمودي نورآبادي

اهدای جایزه به صادق كرميار

مهمانان مراسم

آرامش در چهرة اميرحسين فردي موج ميزند

اهدای جایزه به قاسمعلي فراست

پدران شهید ،ستارگان جشنواره هستند

زندهياد فردی ازخانوادة شهیدا قدردانی کرد

عكس يادگاري و پايان حكايت جشنوارة دوازدهم

زندهیاد فردی ،لبریز از عشق و اخالص و فروتنی
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