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ده  وع �ش �ند �ال ا�ت �یک حرکت موذ�یا�نه ای �ش حچ
وت، رژ�ی �چهلوی. �یک رژ�ییم که  در �تطه�ی رژ�ی طا�ن
ع�یف �بود، هم وا�بس�ته �بود،  ا�د �بود، هم �ن هم �ن
�ی مردیم �بود، هم  ّدت �ن هم م�نحرف �بود، هم �به �ش
یص  حن ا�ش �ودطلِب �ش حن رادش و ا�ش ّدت ا�ن �به �ش
اع ا�ت؟  ا�بل د�ن اع ا�ت؟ هو�یدا �ت ا�بل د�ن �بود�ند، �ت
ا آن دوره را  ب، �ش اع ا�ت؟ حن ا�بل د�ن ا �ت محّمدر�ن
ام  ب ن زم�ی�نه دارد ا�ن که �ند�یده ا�ید؛ �یک حرک�ت در ا�ی
واِن امروز  ن ا�ت که �یک حب ش ا�ی د و هد�ن �ی یم کگ
اع  ب! ا�ی�نها آدم های �بدی �ن�بود�ند، او�ن و�ید »�حب �ب�گ
الب کرد�ید؟« را ا�ن�ت �بدی �ن�بود؛ �چس حچ

و�یان  �ج یع از دا�ن�ش �ج�یا�نات در د�یدار �ج
رداد 1397 7 �ن



ن مرد �چ از حاد�شه و محا�ه ا�ت        6 ارش | ا�ی رن کگ
�ته        10 ه در �ه ه�ن ار �نسحن روش 15 هرن ارش | �ن رن کگ
وار حق و مصلحت        11 �نٔه د�ش ارش | دو�گ رن کگ
�ند        13 رگ �ت ن ارش | ��تاره ها از ماه �ب رن کگ
�نکگ روا�یت ها        15 ارش | د�ت �باال�ت در حب رن کگ
ت        18 �ی ه�ید �ن ارش | روا�یت مادرا�نه از �ش رن کگ
�تاب        20 �تاب �به روا�یت آ�ن ارش | آ�ن رن کگ
�بار        23 ط احن ارش | حن رن کگ

الب        28 �ی�ی �نا�چذ�ی ا�ن�ت و | مح�توای �تعن ت وکگ �ن کگ
الب        35 �ت ا�ن�ت ج آ�شار �ب و�ی ر�یان �ت ارش | حب رن کگ
و �الم        38 ای ا�ندرزکگ ارش | آ�ت رن کگ
ظ �ن�رد�ند        40 اک را هم ح�ن ارش | �چهلوی ها ح�ت حن رن کگ
ــت        42 ــت، ا�یمان دا�ش ــ�ی�ن ر�یــا�ری کــه �تا �نــان دا�ش ــون �ش ارش | ... �نــه حچ رن کگ
ر�یف        44 ا�بلٔه �لیم �با �چد�یدٔه �ت ارش | م�ت رن کگ
و        45 ه�ید ا�ندرزکگ ٔه اد�ب �ش ن ا�ی ن دورٔه حب

س�ت�ی ن ی �ن ارش �تصو�ی رن ارش | کگ رن کگ
رگ �ال        50 ن ش دا��تان �بل�ند و رمان �ب ن ارش | �ب رن کگ
وان        66 ش کودک و �نوحب ن ارش | �ب رن کگ
ایه        80 �ن ن �ش ن و �تار�ی ش روا�یت �تار�ی ن ارش |  �ب رن کگ
وت        90 ارش | ا��تمرار م�بارزه �با طا�ن رن کگ

کتا
ب

وا�ن �تصایص ک�تاب و ک�تاب حن ماه�نامٔه احن
ارٔه 38 و 39 د�ید، �ش دورٔه حب
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الب اسالیم | ان ا�ن�ق مع �نا�ش | م�ج

�یمت: 250000 ر�یال �ق

با افتخار، مطالب شما عزیزان را برای استفاده در نشریۀ شیرازه کتاب 
shirazemag@ و تارنمای منانشر می پذیریم.

خانوادۀ نشر

پروندۀ ویژه



ن �ل� �با �ل�       96 �ت ت | �ب �بادر�ن �یاددا�ش
ت | کودک �ت�نها�ت       97 �یاددا�ش
ود       98 ریم �ش ن هم �با�ید �کگ ت | �تار�ی �یاددا�ش
الب       99 وطه و ر�یسمان ا�ن�ت ت | آ�ان م�ش �یاددا�ش
ص       100 حن ت | �ب وا�طه از اول �ش �یاددا�ش
ار �اله       101 �ند هرن مرد حچ ت | �چ�ی �یاددا�ش
ر�یب«       102 ر �ت ت | �تل�ن م�شل »روز�گ �یاددا�ش
ال درام       103 ن ت | م�ن�بع ال�ی �یاددا�ش
ن       104 ف در روا�یت �تار�ی ت | کسش �یاددا�ش
دس       105 ت | ا�ار �یک راز م�ت �یاددا�ش
ا�نه       106 ری مد�ی ن �ن�گ ت | �تار�ی �یاددا�ش
؟       107 ن ت | کدام �تار�ی �یاددا�ش
لو       108 ت | �تصو�ی �ناب و �بدون �ن �یاددا�ش

ع�یت �تا رٔ�ال       110 ت | از وا�ت �یاددا�ش
ای ز�ند�گ ا�ت       112 �نهاد �ب ن �یک �چ�یسش و | ا�ی ت وکگ �ن کگ
�ی�ت ها دا��تان یم �نو�یس�ند       118 �ت �ل�ب ت | و�ت �یاددا�ش
ر؟       120 وب کگ �ی�ن آ�ش ه�ید �یا �ش �ی�ن �ش ت | �ش �یاددا�ش
�ن�ب       123 ت �نظارت احب ا�نه ای �چار�ییس، �ت �ت ت | �ا�ش �یاددا�ش
ه �چس از �چا�نصد �ال       125 ت | اح�یای رو�ن �یاددا�ش
ست وز�ی       127 ن اه �به �ن ت | حسادت �ش �یاددا�ش
�یا�نوس       131 ی در ا�ت رمرن ه�نواز، مایه �ت ت | �ش �یاددا�ش
ارش | در�بارٔه �چهلوی ها       133 رن کگ
�نهادی مهر       139 ٔه �چ�یسش ارش | �بس�ت رن کگ
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3.  تاریــخ پدیــده ای جــاری در زندگــی ماســت. تاریــخ را 
نمی شــود در محــدوده و کلیشــه محــدود کــرد. روایــت 
تاریــخ روایتــی اســت از یک زندگــی و روایت از یــک زندگی، 
جزئی از کلیتی اســت که زیست در یک سرزمین را شکل 
می دهــد. این روزها که به پیشــنهاد دوســتی، دارم کتاب 
آب هرگز نمی میرد را می خوانم، بیش از پیش به حقیقت 
ح زندگانی یکی  این مســئله پی می برم. کتاب به ظاهر شر
از فرماندهــان دفــاع مقــدس اســت؛ از کودکــی تــا پس از 
جنــگ. از اولیــن نجوای عاشــقانۀ پدر در گــوش تا آخرین 
صــدای غــرش گلوله هــا در میــدان نبــرد. کتــاب به ظاهــر 
سرگذشــت یک فرد اســت؛ اما در بطن خود طرحی است 
از زندگــی در بســتر انقاب اســامی. طرحی که نــه راوی را، 
بلکــه حوادث گذشــته بر راوی و ساخته شــده به دســت 
او را پیــش روی مــا قــرار می دهد و برای همۀ نســل هایی 
، ســؤال هایی دربارۀ تراز انســان در  که پس از خلق این اثر
بستر انقاب اسامی دارند، پاسخ های عبرت آموز دارد؛ از 
زیست مؤمنانه، تربیت صحیح خانوادگی، ازدواج، توکل، 
نبــرد، درک و تحمــل انــدوه و حــزن و نوع مواجه شــدن با 
پیروزی. تاریخ یعنی همین و این ها همان دستمایه های 
ســاخت زندگــی و در مقیاســی بزرگ تــر، ســاخت انســان 
و جامعــه اســت. پس شــاید بــی راه نباشــد اگر هــر کتاب 
تاریخی را نقشه ای برای ساخت بنای رفیع انسانی بدانیم 
کــه عزم کرده در بســتر زندگــی موجود، به آنچــه اطرافش 

می گذرد، بی اهمیت نباشد. 
و  متنــوع  نقشــه های  کــه  بــود  خوشــحال  نبایــد   .4
متعــددی کــه نمــادی از راه هــای پیموده شــدۀ متنوعــی 
تاریــخ، در دو دهــۀ  از حقیقــت  بــرای بهره منــدی  اســت 
گذشــته در ســرزمین و وطــن مــا شــکل گرفتــه اســت؟ 
 بلــه. و نباید دســت به کار شــد بــرای مجموعه های 

ً
حتمــا

بــرای  تاریــخ  دل  از  فراوانــی  ناگفته هــای  کــه  وســیع تری 
ســاخت زیست پیش روی ما برای ما به ارمغان می آورد؟ 

 بله.
ً
قطعا

اینکــه دســت به کار  از  1. چنــد روز قبــل  ســمیرا شــاهقلی: 
نوشتن این متن شوم، در جمعی دوستانه یکی می گفت: 
»می توانــی تصورش را بکنی که امســال دهه هشــتادی ها 
می روند دانشــگاه؟« حرفش ابتدا عجیب نبود؛ اما وقتی 
 مهم 

ً
کمــی در ذهنــم با آن بازی کــردم، دیدم که نــه، اتفاقا

ســوم  دهــۀ  متولــدان  یعنــی  دهه هشــتادی ها،  اســت. 
از  بســیاری  دل  در  کــه  کســانی  یعنــی  اســامی.  انقــاب 
بحران های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در ایران رشد 
کردنــد و حــاال با ذهنیتی شــکل گرفته از همیــن فضا باید 

فصل تازه ای از کشورشان را بسازند.
بعدترش فکر کردم به اینکه نسبت دهه هشتادی ها 
با انقاب اســامی چیســت؟ اصًا چه تصوری از آن دارند 
و انســان رشــد یافته در بســتر انقــاب اســامی را چطــور 
می شناســند؟ اصــًا چیزی هســت کــه به زبان خودشــان 
برایشــان از تاریخ جدید کشورشان در چهار دهۀ گذشته 
بگوید؟ یا از نسبت انقاب اسامی کشورشان با تاریخی 
بگویــد کــه روزگاری فقــط مایۀ افتخار مردم این ســرزمین 

به آن بود؟
2. ســال های دهــۀ هشــتاد از قضــا، مولــود اتفاقــات 
فرهنگــی بزرگــی در کشــور مــا نیــز هســت. یکــی از ایــن 
اتفاقــات مهم، خلق نهضــت خاطره نویســی، تاریخ نگاری 
و مســتندنگاری از انقاب اســامی و حوادث منجر به آن 
اســت. این نهضت ســعی کرد از زبان افــراد حاضر در دل 
طوفان هــای پیــش روی انقاب، چه در ســال های قبل از 
پیروزی و چه پس از آن و به ویژه در دوران جنگ تحمیلی، 
واقعیــت رخدادهــا و حماســه ها و هرچــه بر ســرزمین ما 
رفتــه اســت، بــرای نســل های آتــی از جمله همین نســل 
دهه هشــتادی ثبــت کنــد. بــرای آن هــا کــه شــاید وقتــی 
خواســتند دربــارۀ چرایــی و چگونگــی بســیاری از اتفاقات 
تاریخی در کشــور خود ســؤالی بپرسند، کسی را زنده پیدا 
نکننــد و در مقابــل بتواننــد در میــان متن های همیشــه 

زنده دنبال واقعیت بگردند.

خلق نهضت مستندنگاری انقلاب



7خانوادۀ نشر

خانوادۀ نشر

ن مرد �چ از حاد�شه و محا�ه ا�ت ا�ی
�ته ه در �ه ه�ن ار �نسحن روش 15 هرن �ن

وار حق و مصلحت �نٔه د�ش دو�گ
�ند رگ �ت ن ��تاره ها از ماه �ب

�نکگ روا�یت ها د�ت �باال�ت در حب
ت �ی ه�ید �ن روا�یت مادرا�نه از �ش

�تاب �تاب �به روا�یت آ�ن آ�ن
�بار ط احن حن
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دومین دوره از پویش کتاب خوانی »کتاب قهرمان« در باغ 
کتــاب آغاز شــد. مراســم افتتاحیۀ دومیــن دوره از پویش 
کتاب خوانــی »کتاب قهرمــان« و رونمایــی تیــزر ســینمایی 
ایــن اثر، دوشــنبه 14 مرداد در باغ کتاب، با حضور ســعید 
اوحــدی رئیس ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران، 
رئیــس ســازمان تبلیغــات  حجت االســام محمــد قمــی 
اســامی، حجت االســام مصطفــی رســتمی رئیــس نهــاد 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها، مهــدی 
رحمتــی رئیس ســازمان بســیج صداوســیما، میثــم نیلی 
مدیرعامــل مجمع ناشــران انقاب اســامی، میرزامحمد 
سلگی فرمانده گردان ابوالفضل لشکر 32 انصارالحسین 
در دوران دفاع مقدس، حمید حسام نویسندۀ کتاب آب 
هرگــز نمی میرد، حســین دارابــی کارگردان تیزر ســینمایی 
کتاب و شــخصیت های فرهنگی دیگری همچون سهیل 
علی اکبــر  بابایــی،  گلعلــی  رضــوی،  ســیدمحمود  کریمــی، 

تورانیان و فضه سادات حسینی برگزار شد.

ــی  معر�ن �به د�ن�بــال  هرمــان  ک�تاب �ت �چو�یــش 
ی  �ی�ت وهای ح�ت ال�گ

ابتــدای برنامــه  سیدســجاد موســوی، دبیــر پویــش، در 
گفــت: »ایــن پویش آمد تا الگویی را نشــان دهــد؛ به این 
صــورت کــه با فضای رســانه ای خــوب کتــاب را تبلیغ کنیم 
و رســانش خوبــی نیــز اتفاق بیفتد تــا کتاب در دســترس 

مردم قرار بگیرد. این الگو تجربه شده که اگر کتاب خوب 
را خــوب بــه مــردم معرفی کنیــم و در دســترس آن هــا قرار 
گیــرد، از آن اســتفاده خواهند کرد. در اولیــن دورۀ پویش 
کتاب قهرمان، کتاب سرباز کوچک امام را محور قرار دادیم 
که در آن دورۀ حدود ســه ماهه،55000 نســخه از آن کتاب 
به فروش رسید. در حدود بیست استان از آقای طحانیان 

دعوت شد و در این پویش اتفاقات کم نظیری افتاد.«
کتاب قهرمــان  پویــش  »در  گفــت:  همچنیــن  وی 
به دنبــال معرفــی الگوهایــی هســتیم کــه مظلــوم واقــع 
شــده اند؛ امــا برای جوانان نیاز هســتند. بــا این پویش ها 
بایــد الگوهای غلط از بین بروند و الگوهای حقیقی مانند 
امثال میرزامحمد سلگی معرفی شوند. در آینده نیز برای 
دسترســی ســاده تر به کتاب هایی که در پویش ها آن ها را 

محور قرار می دهیم، برنامه هایی داریم.«

ان  اطرا�تسش ان و حن ود�ش دس حن اع م�ت هدای د�ن �ش
رگ هس�ت�ند �ی�نه ای �برن �نحب کگ

ســعید اوحدی، رئیس ســازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهــران، در ادامــه ســخنرانی کــرد. وی گفــت: »شــاید ایــن 
ســؤال در ذهن ما ایجاد شــده باشد که چرا این قدر اصرار 
داریــم بــه برگــزاری پویــش بــرای کتاب هایــی مانند ســرباز 
کوچک امام و آب هرگز نمی میرد.آقای ســلگی سال 1366، 
همه چیز خود را فدای این کشور کرد. آیا می شود آرمانی را 

این مرد پر از حادثه و حماسه است
د« رن �نیم م�ی �ت�تاح�یٔه �چو�یش »آب هرکگ ارش ا�ن رن کگ

در پویش 
کتاب قهرمان 
به دنبال معرفی 
الگوهایی هستیم 
که مظلوم واقع 
شده اند؛ اما 
برای جوانان نیاز 
هستند. با این 
پویش ها باید 
الگوهای غلط 
از بین بروند و 
الگوهای حقیقی 
مانند امثال 
میرزامحمد سلگی 
معرفی شوند
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رســیدیم. چــون یــک گــره مناســب از داســتان را خــوب 
معرفــی و مخاطب را بیشــتر با خــود همراه می کنــد. لذا با 
این کار ســعی کردیم به معرفی کتاب کمک کرده باشــیم. 
امیــدوارم توانســته باشــیم وظیفــه ای را که بــر عهده مان 

بوده، به درستی انجام دهیم.«

�تی �بود �ن ک�تاب �ر �حن
ان دادن �تصاو�یر ا�ی �نسش

هرگــز  »آب  ســینمایی  تیــزر  کارگــردان  دارابــی،  حســین 
نمی میرد«، در سخنان کوتاهی گفت: »توفیقی بود که این 
کار را انجام دهیم و تا کتاب خوانده نشود، ارزش و قدر آن 

شناخته نمی شود.«
وی افــزود: »تصاویــری کــه در ایــن کتــاب وجــود دارد، 
کار  آن هــا  نشــان دادن  کــه  اســت  حیرت انگیــز  به قــدری 
ســختی بــود و به راحتی حق مطلب ادا نمی شــد. امیدوارم 

گوشه ای از آن را نشان داده باشیم.«

ی �چر از حاد�شه و حما�ه ا�ت الکم �ل�گ
در ادامه حمید حسام، نویسندۀ کتاب آب هرگز نمی میرد 
گفــت: »از اتفاقــی که برایــت یقینی و امری واقع اســت، اما 
از بــس عجیــب اســت کــه خواننــدۀ کتــاب تصــور می کند 
ســاختۀ خیال و ذهن نویســنده اســت، چگونــه می توان 
نوشــت؟ حرف میرزامحمد سلگی حرف خودش نیست؛ 
بلکــه حرف یک تاریخ اســت و مربوط به یک نفر نیســت؛ 

بلکه انعکاس ایده، آرمان و آرزوهای یک نسل است.«
وی افزود: »دعوای درونی من این بود؛ تا اینکه دیدم کام 

که آقای سلگی با همۀ وجود و اعتقاداتش از آن دفاع کرد، 
با یک مراسم تجلیل در دو کفۀ ترازو قرار داد؟«

جنــگ  اتفاقــات  »همــۀ  داد:  ادامــه  اوحــدی  ســعید 
هشت ســاله که سرنوشــت تاریخ جهــان را تغییــر داد، در 
راســتای اتفــاق عظیمــی بود کــه 1400 ســال پیــش صورت 
حضــرت  بــرای  اینکــه  از  بعــد  عاشــورا،  ظهــر  در  گرفــت. 
علی اصغــر آن فاجعــۀ تاریخــی اتفــاق افتــاد، آنجــا بــود کــه 
حضــرت سیدالشــهدا "هــل مــن ناصــر ینصرنــی" را اعــام 
کردنــد. چــرا حضــرت سیدالشــهدا بعــد از شــهادت همۀ 
اصحاب، آنجا این را فرمودند و در تاریخ این جمله ماندگار 

شد؟«
وی سپس گفت: »امروز هرچه در جمهوری اسامی و 
در منطقــه داریم، از برکت دفاع مقدس اســت. همچنین 
عزتــی که امــروز داریم کــه در نتیجۀ آن، پهبــاد آمریکایی را 
می زنیــم و کشــورها به دامــان جمهوری اســامی می آیند. 
طبق فرمایش رهبر معظم انقاب، شهدای دفاع مقدس 
هــم خودشــان و هــم خاطراتشــان ســرمایه و گنجینــه ای 
کســانی  از  یمــن و ســوریه  مــردم  امــروز  بــزرگ هســتند. 

همچون آقایان سلگی و طحانیان تأسی می کنند.«

ی ک�تاب �ن روش معر�ن
ر؛ �به�تر�ی �ت�یرن

مهــدی رحمتــی، رئیــس ســازمان بســیج صداوســیما، در 
ادامــه گفت: »در بســیج صداوســیما به این مســئله فکر 
کردیــم کــه بهتریــن قالــب رســانه ای و موفق تریــن روش 
بــرای معرفــی یــک کتــاب چیســت کــه در نهایــت بــه تیــزر 

همۀ اتفاقات جنگ 
هشت ساله که 

سرنوشت تاریخ 
جهان را تغییر داد، 

در راستای اتفاق 
عظیمی بود که 

1400 سال پیش 
صورت گرفت
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عذاب می کشــد و رنج می برد. چون هنوز در قاعدۀ همان 
سلوکی است که در شهدا بود.«

در دوره ای �بــه �ــر می �بر�یــم کــه همــان 
ود دارد دس وحب اع م�ت �ف آرا��یی دوران د�ن

مصطفــی رســتمی، رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه ها، در ادامــه گفــت: »خوشــحالم در 
جمع کسانی حضور پیدا کرده ام که در صحنه ای سخت تر 
ُپــر زدوخوردتــر از دفــاع مقــدس در حــال پیــکار  و رزمــی 
هســتند. حمیــد حســام که خــودش شــاهد بــود و راوی، 
گفت آنچه گفتنی است. آنچه بنده عرض می کنم، ضرورت 
و نیــاز امــروز مــا به چنیــن بیان هایــی اســت. در جامعه و 
محیــط و زمانی زندگی می کنیم که همان صف آرایی دوران 
دفاع مقدس وجود دارد. در آن زمان، سرسپردگی و اتکای 
بــه خداونــد و باور به پیــروزی، ملت را بــه آن قهرمانی ها و 
پیروزی هــا و عظمت هایــی رســاند کــه امــروز هــم بــر ســر 
همان ســفره، بازدارندگی و امنیت و عزتمان را مدیون آن 

هستیم.«
وی اضافــه کــرد: »امــروز هــم همــان صف بنــدی بــرای 
ناامیدکردن این ملت و گسستن از آن گذشتۀ پرافتخار و 
حرکت نکردن به ســمت آیندۀ پرافتخارش تشکیل شده 
اســت. وســیلۀ حمله ارزش های فراوانی اســت که در دل 
این ملت وجود دارد و باید کشف شود و از آن ها استفاده 
شــود. همچنــان که حضــرت آقــا فرمودند، دفــاع مقدس 
یک گنجینه اســت. امثال این کتــاب حاصل معدن کاوی 

آقــای ســلگی پــر از حادثــه و حماســه اســت و هیــچ نیازی 
بــه تاش و دســت وپازدن قلم مــن ندارد و همــان روایت 
صادقانه اســت که حضــرت آقا فرمودند. اگر این مســئله 
کشــف شــود و معدن کام میرزامحمد ســلگی باز شــود، 
می شــود ایــن را باورپذیــر دانســت و خواننــده کتــاب را بــا 
میل می خواند و می پذیرد. در تاریخ شفاهی چیزی را خلق 

نمی کنیم؛ بلکه چیزی را که بوده، کشف می کنیم.«
حمید حسام سپس عنوان کرد: »به دنبال شناسنامۀ 
از  داریــم،  هرچــه  بگویــم  کــه  بــودم  جنــگ  در  عاشــورا 
سیدالشــهدا اســت. دیــدم روضه هایی که پدر ایشــان در 
کودکــی برای ایشــان می خوانده، قطعۀ اول پازل را شــکل 
داده اســت. تــا زمانــی که ایشــان اصــرار می کند نــام گردان 
را "ابوالفضــل" بگذارند. تأســی به مرام حضــرت ابوالفضل 
مثل آب نخوردن و تشنه ماندن نیز دیده می شود. وقتی از 
یک گردان 450 نفره، هشتاد نفر باقی مانده است، ایشان 
تازه رجز حضرت ابوالفضل را می خواند. تا آنجا که می گوید 
چــرا همه شــهید شــدند و من مانــدم و از خــدا می خواهد 
تا شــهید شــود. تا اینکه دعای همســر ایشان مستجاب 
می شــود کــه از خدا خواســته بود ایشــان دیگر پــای رفتن 

نداشته باشد و در نهایت، دو پای ایشان قطع می شود.«
وی همچنین گفت: »شهید حسین همدانی فرمانده 
را مریــد ایشــان می دانســت.  امــا خــودش  بــود؛  ایشــان 
و  داشــت  وجــود  جنــگ  در  آنچــه  هــر  از  دایرة المعارفــی 
می توانســت آیینۀ تمام نمای جنگ باشد، در کام ایشان 
دیدم. ایشان از روزی که زیر ذره بین توجه قرار گرفته، دارد 

به دنبال 
شناسنامۀ 
عاشورا در جنگ 
بودم که بگویم 
هرچه داریم، 
از سیدالشهدا 
است. دیدم 
روضه هایی که پدر 
ایشان در کودکی 
برای ایشان 
می خوانده، قطعۀ 
اول پازل را شکل 
داده است
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محمد سلگی سپس گفت: »دو ماه قبل از شروع جنگ، 
از صدام می پرسند نظرت راجع به حمله به ایران چیست؟ 
می گوید برایم مانند یک تفریح می ماند. اما امامe گفت 
نترســید. دزدی آمــده و ســنگی انداخته و رفتــه و ما چنان 
ســیلی بــه او می زنیــم کــه نتوانــد از جایــش بلند شــود. آیا 
همین گونه شد یا خیر؟ وعدۀ خدا مبنی بر اینکه "َکم ِمن 
 َکثیــَرًة" اتفاق افتاد یا خیر؟حقانیت 

ً
َبت ِفَئة

َ
ٍة َغل

َ
لیل

َ
ِفَئــٍة ق

امــام و انقــاب و کمک هــای غیبــی و الطــاف الهــی بایــد 
برجسته شود. اگر توکل ما به خدا باشد، شک نکنیم که 
خداوند با ماســت. در دفاع مقدس توکل رزمندگان ما بر 

خدا بود.«
وی اضافــه کــرد: »در هیــچ کجــای دنیــا اتفــاق نیفتــاده 
کــه مــردم به صــورت داوطلــب این طــور در جنــگ شــرکت 
کنند. دشــمن همین مســئله را هدف قرار داده است. در 
بیمارستانی در آلمان بودم. پرستار آنجا به همسرم اشاره 
کــرد و گفــت با این چــادر ایشــان خیلی گرمش می شــود. 
مــن برای بیان فلســفۀ حجــاب، به پرتقــال اشــاره کردم و 
گفتم اگر پوســت نداشــته باشــد، میــوۀ لطیــِف داخل آن 
خــراب می شــود. این مثال خیلی او را تحــت تأثیر قرار داد. 
امــا امــروز برای فهماندن این معارف کار ســخت تر شــده 
اســت و ِدیــن بزرگی بــرای بیان این معارف بــر گردن همۀ 

ما است.«
همچنین در این مراســم، تیزر سینمایی این کتاب به 
کارگردانی حسین دارابی برای اولین بار به نمایش درآمد و 

پوستر دورۀ دوم پویش کتاب قهرمان رونمایی شد.

و گنج یابی های هنرمندانه است. حاج محمد سلگی هنوز 
هــم در حرکت بخشــی، تأثیرگــذار و طایــه دار اســت. برای 
جناب آقای حمید حســام هم آروزی آثار پربرکت بیشتری 

را داریم.«

اطرات رزمش �به �نسل آ�ی�نده  رزم�نده ای که حن
ص می ما�ند ود، رزمش �نا�ت ل �نسش م�ن�ت�ت

میرزامحمد ســلگی، فرمانده گردان ابوالفضل لشــکر 32 
انصارالحســین در دوران دفــاع مقــدس، در پایان مراســم 
سخنرانی کرد. وی گفت: »رهبر معظم انقاب می فرمایند: 
"اگــر رزمنــده ای رزمــش را نگویــد و بــه نســل های آینــده 
منتقل نشود، رزمش ناقص می ماند." دشمن در هشت 
ســال دفــاع مقــدس، قوت هــای مــا را شــناخته اســت. به 
تعبیــر رهبــر انقــاب، این تهاجــم فرهنگی یک قتــل عام، 
غارت و شبیخون فرهنگی است. باید در مقابل این قتل 

عام و شبیخون هم مانند آن دوران بایستیم.«
وی افزود: »امام علیj می فرمایند در مقابل دشمن 
مانند کوه باشــید. اگر کوه جابه جا شــد، شــما نباید تکان 
بخوریــد و بایــد بایســتید و دندان هــا را به هم بفشــارید و 
انتهــای صفــوف دشــمن را ببینیــد و بدانیــد نصــرت از آن 
خداســت و هرچه داریم از اینجاســت. شــعار ما در جنگ، 
حضــرت ابوالفضل العباس بود و معتقد بودیم تا آخرین 
نفــر باید بایســتیم. همان طور که ایشــان می فرماید: "إنی 
 عــن دینــی". هر شــلیکی می کردیــم، آیــۀ "و ما 

ً
احامــی أبــدا

رمیت اذ رمیت" را می خواندیم.«

اگر رزمنده ای 
رزمش را نگوید و 

به نسل های آینده 
منتقل نشود، 
رزمش ناقص 

می ماند. دشمن 
در هشت سال 
دفاع مقدس، 
قوت های ما را 

شناخته است. 
به تعبیر رهبر 

انقالب، این 
تهاجم فرهنگی 

یک قتل عام، 
غارت و شبیخون 

فرهنگی است. 
باید در مقابل 
این قتل عام و 
شبیخون هم 

مانند آن دوران 
بایستیم
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کتــاب آب هرگز نمی میرد به نویســندگی حمید حســام که 
محور دومین دورۀ پویش »کتاب قهرمان« اســت، در سه 
هفتــۀ اول ایــن  پویــش 15هــزار نســخه فروخــت. ایــن  به 

معنی میانگین فروش پنج هزار نسخه در هرهفته است.
پویــش  از  پیــش  آب هرگــز نمی میــرد  اســت  گفتنــی   
»کتاب قهرمان« با قیمت 60هزار تومان به فروش می رسید 
و  45هزار نسخه از آن فروخته شده بود که در حال حاضر، 
ایــن اثــر بــا قیمــت 2۸هــزار تومان بــه به دســت مخاطبان 

می رسد.
ذکر این نکته الزم است که هم زمان با شروع این دوره 
از پویــش، پخــش تیزر ســینمایی ایــن کتاب کــه خاطرات 
جانباز میرزا محمد ســلگی است، در رسانۀ ملی آغاز شده 

است تا مخاطبان بیشتر با این کتاب دفاع مقدسی آشنا 
شوند.

اولیــن دوره از ایــن سلســله پویش هــا کــه بــه همــت 
مجمع ناشران انقاب اسامی برگزار می شود، با محوریت 
کتــاب ســرباز کوچــک امــام، خاطــرات آزادۀ ســرافراز مهدی 
طحانیــان برپــا شــد کــه ایــن اثــر نیــز فــروش و اســتقبال 

چشمگیری را به خود دید.
نیمــۀ  از  کــه  »کتاب قهرمــان«  پویــش  از  دوره  ایــن 
مــرداد به طور رســمی آغاز شــده اســت، تــا آخریــن روز مهر 
بیشــتر  اطاعــات  کســب  بــرای  داشــت.  خواهــد  ادامــه 
درخصــوص پویــش و خریــد اینترنتــی کتــاب، بــه ســایت

ketabghahreman.com مراجعه کنید.

فروش 15 هزار نسخه در سه هفته
هرمان« رخ داد؛ در دورٔه دوم �چو�یش »ک�تاب �ت
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مراســم رونمایــی کتــاب پــس از بیســت ســال بــا حضــور 
جمعی از فرهیختگان از جمله ســلمان کدیور، نویســندۀ 
کتــاب، حجت االســام ســیدمجید پورطباطبایــی و وحیــد 
یامین پور، اســتاد دانشــگاه و کارشــناس رســانه بــا اجرای 

محمدقائم خانی، در ترنجستان سروش برگزار شد.
در ابتــدای مراســم رونمایــی، ســلمان کدیــور بخشــی 
از کتــاب خــود را قرائــت کرد. پــس از آن، برنامه با ســخنان 

حجت االسام سیدمجید پورطباطبایی ادامه یافت.

»�چس از �ب�یســت �ــال« را �ب�یــش از �چ�یش �به 
ی ک�ن�یم مردم معر�ن

وی در خصــوص کتــاب پــس از بیســت ســال اظهــار کــرد: 
»این رمان مهجور مانده و آن طور که باید، شناخته نشده 
اســت. بنابرایــن باید تاش کنیم بیش از پیش شــناخته 

شود و مردم با آن آشنا شوند.«
وی افزود: »معرفی این کتاب به خاطر آقای کدیور و حتی 
حمایت از یک رمان تاریخی نیســت؛ بلکه پس از بیســت 
غ از بســترهای تاریخی، به عنوان  ســال کتابی اســت که فار
یــک رمان دارای منحنی کشــش و شــخصیت پردازی های 

مناسب است.«
پورطباطبایــی خاطرنشــان کــرد: »ســال 1354 کــه وارد 
دانشــگاه شــدم، کتاب و رمان مناســبی برای مطالعه پیدا 
نمی شــد. آن زمــان، مدتــی را در کتابخانــۀ یــک هنرســتان 
مشــغول بــه کار بودم. یا بهتــر بگویم؛ مرا بــه آن کتابخانه 
تبعیــد کــرده بودنــد. در آن زمــان اگــر دانش آمــوزی از مــن 
کتاب می خواست، نمی دانستم چه کتابی به او بدهم؛ چرا 
که بسیاری از کتاب ها پر از نکات منفی بود. در حقیقت، به 
جز کتاب های چند تن از نویسندگان مانند مرحوم مهدی 
آذریــزدی و محمود حکیمی و افرادی مانند صمد بهرنگی، 
کتاب هــای مناســب دیگــری در دســترس نداشــتیم. االن 
کــه ســال 139۸ اســت، به راحتــی می توانیم بــه نوجوانان و 

جوانان و افراد اهل مطالعه کتاب معرفی کنیم.«

عی از ا�بوذر �تصو�یری وا�ت
حجت االســام پورطباطبایــی تأکیــد کــرد: »یکــی از نــکات 
مثبــت ایــن کتــاب را می توان شــخصیت پردازی مناســب 
نســبت  کتــاب  ایــن  در  ابــوذر  واقــع،  در  دانســت.  ابــوذر 

بــه ابــوذر ســریال امام علــیj بــه ابــوذر واقعــی و تاریخــی 
نزدیک تــر اســت. یکــی از قوت هــای این کتاب را شــباهت 

شخصیت های شاخص به یاران امام علیj می دانم.«
وی افــزود: »بــه ُحســن انتخــاب آقــای کدیــور تبریــک 
می گویــم کــه یــک ماجرای کوچــک تاریخــی را کــه مربوط به 
قضاوت امیرالمؤمنینj است، محور قرار داده و به رغم 

مفصل بودن رمان، خط را نیز گم نکرده است.«
وی دربــارۀ دیگــر خصوصیــات ایــن کتــاب عنــوان کرد: 
»وقتی پس از بیست سال را مطالعه می کنید، در عین حال 
که دارید رمــان تاریخی می خوانید، تاریخ مطالعه نمی کنید 
و ایــن وجــه بــارز و خــوب ایــن کتاب اســت. در رمــان آقای 
کدیور، با شخصیت ها همراه می شوید و آدم های سال 40 
هجری را با برخی افراد که امروز هم کم نیســتند، مقایســه 

می کنید.«

ه مهم رمان  ، ح�مت و الکم؛ �ــه وحب �تار�یــ�ن
»�چس از �ب�یست �ال«

 ، پــس از حجت االســام پورطباطبایــی، وحیــد یامین پــور
اســتاد دانشــگاه و نویســندۀ کتــاب نخــل و نارنــج، رمــان 
ســلمان کدیــور را ارزیابــی و اظهار کرد: »تلقی مــن این بود 
که شــاید حوصله نکنم این کتــاب را با چنین حجم زیادی 

مطالعه کنم؛ اما این گونه نبود.«
وی ادامــه داد: »ایــن کتــاب دارای مســائل حکمت آمیز 
در حــوزۀ انسان شناســی اســت و در حوزۀ کام اســامی و 
شــیعی نیز غنی اســت. در واقع، پس از بیســت ســال سه 

ویژگی تاریخی، حکمی و کامی را دارد.«
این اســتاد دانشگاه با بیان اینکه یک آسیب در حوزۀ 
کتاب هــای تاریخــی را می توان ســاده انگاری آن هــا در تاریخ 
دانســت، گفت: »پس از بیست ســال این آسیب را ندارد. 
جنگ صفین یک روضه اســت. اینکه چه می شود جامعۀ 
دینی و اسامی کمتر از نیم قرن به این مرحله برسد. این 
رمــان بخشــی از ســاده انگاری دربارۀ این تاریــخ را حل کرده 

است.«
وی ادامــه داد: »کتاب آقای کدیــور من را به یاد نامیرای 
کرمیــار انداخــت. البتــه یکــی از ضعف هــای ایــن کتــاب را 
می تــوان اســامی زیــاد آن دانســت. در واقع، این قدر اســم 
الزم نبــود و نیــازی نبــود کــه دربــارۀ ایــن تعــداد آدم حکــم 

دوگان�ۀ دشوار حق و مصلحت
وا�ند�ن »�چس از �ب�یست �ال« ریس رمان حن د و �ب مرامس �ن�ت

یکی از نکات 
مثبت این 

کتاب را می توان 
شخصیت پردازی 

مناسب ابوذر 
دانست. در 

واقع، ابوذر در 
این کتاب نسبت 

به ابوذر سریال 
امام علی j به 

ابوذر واقعی و 
تاریخی نزدیک تر 

است
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و مؤمنــان قدرتمند پرداخته می شــود. در کتاب نامیرا هم 
به این نکته اشــاره شــده اســت. مؤمنان متوسط کسانی 
هســتند کــه در زمان نفــاق زمین گیــر می شــوند. بنابراین 
بیــرون  معرکــه  از  را  خودشــان  و  نکــرده  حــل  را  مســئله 

می کشند.«
وی در ادامــه بیــان کــرد: »نکتــۀ ســوم کتــاب را می توان 
دقت در ریشه های اخاقی گرایش های سیاسی دانست؛ 
یعنــی کتــاب ارزش روان کاوانــه دارد و نشــان می دهــد کــه 
چطور گاهی بذر یک حسادت کهنه یا یک کینه و جاه طلبی 
کوچــک در دل آدم هــا، باعــث می شــود تا ســال ها بعد، در 
یک دوراهی تاریخی به یک تصمیم تاریخ ساز تبدیل شود 
 jو در نتیجه، انســان یا به ســمت لشکر امیرالمؤمنین

می رود، یا جذب لشکر معاویه می شود.«
یامین پــور بــا بیــان اینکــه برخــی بــا روایت هــای جــدی 
انجماد فــوری تاریخ را رقم می زنند، خاطرنشــان کرد: »چند 
جای کتاب نشــان می دهد که چطــور یک واقعۀ تاریخی در 
دورۀ خــود وارونــه می شــود؛ مانند قتل عثمان کــه آن را به 
گــردن امیرالمؤمنیــنj می اندازنــد. در واقــع، ایــن کتاب 
 از عهدۀ آن 

ً
سراغ موضوع تحریف تاریخ نیز می رود و اتفاقا

نیز برآمده است.«

�نــٔه حــق و  �نــٔه �دالــت و ام�ن�یــت؛ دو�گ دو�گ
مصلحت

وی گفــت: »دوگانــۀ عدالــت و امنیت و همچنیــن دوگانۀ 
حــق و مصلحــت از نکاتــی اســت کــه بــه آن در کتــاب بــه 
خوبــی پرداخته شــده اســت. یعنی کســانی هســتند که با 
دغدغــۀ ارزش ها به خصوص عدالت، به برهم زدن امنیت 
محکوم می شوند. مثًا وقتی که سیستم و حکومت را در 
بــاب عدالت نقد می کنیــد، محکوم به تشــویش اذهان و 

به هم زدن امنیت می شوید.«
یامین پور افزود: »مسئلۀ دیگر دوگانۀ حق و مصلحت 
اســت کــه باز مســئلۀ امروز ما نیز اســت. ایــن دوگانه هم 
در این کتاب مطرح شــده اســت؛ مثل اشعث. اشعثی که 
تکلیفش در تاریخ مشــخص اســت و به هیچ وجه در کنار 
امیرالمؤمنین علیj قرار نمی گیرد. در برهه ای، مجبورید 
برکنارش کنید و در برهه ای مجبورید منصوبش کنید. به 

نظرم، این رمان این مسئله را روشن تر کرده است.«
در پایــان، پورطباطبایــی به ســلمان کدیــور توصیه کرد 
 jتــا در آثار بعــدی، ده ســال امامت امام حســن مجتبی
و شــهادت ایشــان و همچنین ده ســال تحمل حکومت 
معاویه توســط امام حســینj و تحمل نکردن حکومت 
یزید توســط ایشــان را موضوع بعدی رمــان دینی خود قرار 

دهد.

صــادر کنیــم. با این مطلب هم موافق هســتم که تا حدی 
شــخصیت های کتاب با شــخصیت های ســریال امام علی 
متفاوت هستند. البته ای کاش به شخصیت ابوذر بیشتر 
می پرداخــت. ابــوذر جایــگاه دینــی و معنوی بســیار باالیی 
دارد. خــوب بــود بــه برخی از این خصوصیــات از جمله نوع 

عبادتش ویژه تر پرداخته می شد.«

�یق د�یوان �االری اموی �ی� د�ت �تو�ن
یامین پــور در ادامــه اضافــه کــرد: »پــس از بیســت ســال 
دارای مزیت هــای خوبــی اســت؛ از جملــۀ آن می تــوان بــه 
دیوان ســاالری امــوی اشــاره کــرد و این چیزی اســت که در 
تمــام تاریــخ پــس از بنی امیــه باقــی مانــده اســت و در این 
کتــاب بــه آن پرداختــه شــده اســت. ایــن دیوان ســاالری 
پیچیدگی های زیادی دارد؛ از جمله اینکه چطور یک حاکم 
می توانــد خــود را در قــدرت نگــه دارد. رابطــۀ اقتصــادی و 
سیاســی و اخاقی این حاکم با اطرافیانش چگونه اســت. 
ارکان تولیــد و توزیــع قدرت در دســتگاه اموی یکی دیگر از 
مسائلی است که در کتاب پس از بیست سال به آن اشاره 

شده است.«
وی افزود: »حتی در صفحاتی از این کتاب توضیح داده 
می شــود که چرا معاویه نگذاشــت فرماندهــان نظامی آن 
وارد امــور اقتصــادی شــوند. ایــن یــک تکنولــوژی اســت و 

می توان رد آن را تا شخصیت های معاصر گرفت.«
این کارشــناس رســانه تصریح کرد: »نکتۀ دیگری که در 
ایــن کتــاب وجود دارد، این اســت که به مؤمنان متوســط 

کتاب ارزش 
روان کاوانه دارد 
و نشان می دهد 
که چطور گاهی 
بذر یک حسادت 
کهنه یا یک 
کینه و جاه طلبی 
کوچک در دل 
آدم ها، باعث 
می شود تا سال ها 
بعد، در یک 
دوراهی تاریخی 
به یک تصمیم 
تاریخ ساز تبدیل 
شود
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مراســم معرفــی و بررســی کتــاب علــی از زبــان علــیj و 
همچنین جشن امضای کتاب خنجر سپید شب با حضور 
حجت االســام محمد محمدیان، مســلم ناصــری و احمد 

بابایی در ترنجستان بهشت برگزار شد.
در ابتدای این مراسم مسلم ناصری، نویسندۀ کتاب خنجر 
سپید شب، ضمن تبریک عید غدیر گفت: »اعتقاد دارم که 
نوشتن رمان در میان آثار تاریخی کاری مشکل است. من 
در هر دو زمینه قلم به دست گرفته و نوشته ام. اما نوشتن 
دربــارۀ فــردی از یــک خانــدان کــه عاشــق فــردی از خانــدان 

دیگری می شود، بسیار مشکل است.«
وی افــزود: »در تحقیقــات بــرای نوشــتن خنجــر ســپید 
شب به نکات جالبی رسیدم. پدر و پسر از خاندان کسانی 
هســتند که اجداد آن ها را هاشمیون و علویون کشته اند؛ 

اما هر دو حب و عشق به پیامبر و علیj دارند.«
ناصری با اشاره به سخت بودن رمان خنجر سپید شب 
اضافه کرد: »حدود ده سال زمان برای نوشتن کتاب صرف 
کــردم. بارهــا ایــن کتــاب را بازنویســی کــردم. امــا نکتۀ مهم 
کتــاب، بازۀ تاریخی آن اســت. از قبل از بعثت پیامبر گرامی 
شــروع می شود و تا شــهادت امیرالمؤمنین ادامه می یابد. 
نوشتن این بازۀ تاریخی طوالنی و جادادن آن در 250 صفحه 

کار مشکلی بود.«
نویسندۀ کتاب خنجر سپید شب گفت: »حاضر به چاپ 
کتاب نبودم؛ چون فکر می کردم کتاب رسیده و پخته نشده 
است. سرانجام دوستان خواندند و من را به ادامه تشویق 
کردند. بیش از ده بار اثر را بازنویســی کردم و زمان چاپ نیز 

بازنگری شد.«
وی با اشــاره به شــخصیت اصلی کتاب افزود: »به نظرم 
شــخصیتی چــون محمدبن ابی حذیفــه نیــاز بــه ایــن رمان 
داشت. چون امام علیj در حدیثی می فرمایند: "محمدها 
ابا دارند که معصیت خدا را انجام دهند." محمد بن حنفیه، 
و  محمدبن ابی بکــر  جعفربن ابی طالــب،  پســر  محمــد 
محمدبن ابی حذیفــه افرادی هســتند که علــیj به آن ها 

اشاره می کنند.«
ناصــری ادامه داد: »دوران ســختی اســت. جامعه ای که 
پیامبر ساخته است، بافاصله پس از رحلت ایشان شروع 

به فاسدشدن می کند.«
وی بــا بیــان اینکــه آثــار تاریخــی نشــان دهندۀ زمانــه و 
عصــر حاضر هســتند، گفت: »اعتقــاد دارم کارهــای تاریخی 
زمانۀ خود را نشان می دهند. حوادث تاریخی را شنیده ایم، 
غــزوات را می دانیم؛ اما متفاوت دیدن در این بین برای من 

مهم بود.«
نویســندۀ کتــاب فرزندخوانده گفت: »ســعی کــردم این 
بــازۀ پنجاه ســاله را به گونه ای دیگر بیــان کنم. نکتۀ کلیدی 
 jاز زمــان عثمان شــروع می شــود و تا شــهادت امام علی

ادامه دارد.«
وی ادامه داد: »حب علیj در دل همۀ ما هســت. به 
همین دلیل، بیشتر کارهای من در خصوص امیرالمؤمنین 
و فرزندان او اســت. نوشتن در خصوص چنین شخصیتی 
بســیار ســخت اســت و یکــی از راه هــای نزدیــک شــدن بــه 
امیرالمؤمنیــن، نوشــتن در خصــوص افــراد نزدیــک بــه او 

است.«
در ادامۀ این مراسم، احمد بابایی به مناسبت روز غدیر 

خم در خصوص امیرالمؤمنین به شعرخوانی پرداخت.
در بخش پایانی این مراسم، حجت االسام محمدیان، 
نویسندۀ کتاب علی از زبان علیj گفت: »چه کسی را بهتر 

از خود امیرالمؤمنین برای معرفی علیj سراغ داریم؟«
وی ادامــه داد: »وقتــی شــب ها ســتاره ها را می بینیــم، 
بســیار کوچــک دیــده می شــوند و مــاه بــه چشــم مــا بزرگ 
می آید. دلیل این چیزی جز فاصله نیســت. این در صورتی 

است که ستاره ها از ماه هم بزرگ تر هستند.«
شــخصیت  بــه  اشــاره  بــا  محمدیــان،  حجت االســام 
واالی امیرالمؤمنیــن گفــت: »فاصلــۀ مــا نیز با شــخصیتی 
چون علی j بســیار اســت و از درک عظمت ایشــان عاجز 
 وقتــی بخواهیــم بــا کلمات ایشــان را 

ً
هســتیم؛ مخصوصــا

توصیف کنیم. در زندگی عادی در توصیف گل، یک محبت 
و... واژه و کلمــه کــم می آوریــم. احســاس می کنیــم کلمات 
نابالغ هستند. امام علیj تنها شخصیتی است که از این 
کلمات بهره برد تا خود را معرفی کند؛ چون ناچار بود دربارۀ 

خود سخن بگوید.«
نویســندۀ کتــاب علــی از زبــان علــیj ادامــه داد: »یکی 

ستاره ها از ماه بزرگ ترند
روا�یت �نو�یس�ندٔه ک�تاب »�یل از ز�بان �یل« 

نکتۀ مهم کتاب، 
بازۀ تاریخی آن 
است. از قبل از 

بعثت پیامبر گرامی 
شروع می شود 

و تا شهادت 
امیرالمؤمنین ادامه 

می یابد. نوشتن 
این بازۀ تاریخی 

طوالنی و جادادن 
آن در 250 صفحه 

کار مشکلی بود
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است کتاب را مطالعه کند. ترجمۀ کتاب هایی از این دست 
را خوانــدم تا توانســتم یکسان ســازی انجام دهــم تا جوان 
امروز بتوانــد باکتاب رابطه برقرار کند. همچنین این کتاب 

قرار است به عربی نیز ترجمه شود.«
رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری گفت: 
»تــاش مــن ایــن بود کــه در جــای مخاطــب و جــوان امروز 
بنشینم و کتاب را بخوانم. معتقدم که نسل ها هر بیست 
تا سی سال تغییر می کنند و متناسب با آن باید ادبیات نیز 
عوض شــود. باید ادبیات نهج الباغه عوض شود. ادبیات 

در حال تکامل است.«
وی گفــت: »در جامعــه عشــق بــه امیرالمؤمنیــن مــوج 
می زند. حقیقت عجیبی اســت. عشق به او جهت زندگی را 
تغییر می دهد. عشــق به او ســرمایه ای است که بسیاری از 
مشکات را حل می کند. باید از این سرمایۀ عظیم استفاده 
کنیــم. اگــر در مغناطیــس جــذب حضــرت قــرار بگیریــم، 
بسیاری از مشکات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... حل 
 jخواهد شــد. باید تاش کنیــم تا جامعه با محبت علی

رشد کند.«
حجت االســام محمدیــان در پایــان گفــت: »هرکســی 
بایــد بــرای آخــرت خود توشــه ای داشــته باشــد. خدمت به 
علــیj نیز توشــۀ آخرت اســت. هرکس در هــر جایگاهی 
کــه قــرار دارد، می تواند ایــن خدمت را انجام دهد. ســرودن 
شــعری در وصــف مــوال، زدودن غمــی از دل، کمک به یتیم 
و... هرکــدام می تواند خدمتی به امیرالمؤمنین به حســاب 
بیاید. نمک شناس تر از علیj وجود ندارد. یک سام هم 

از طرف ایشان نادیده گرفته نمی شود.«

از علمــای اهل ســنت در ایــن خصــوص معتقــد اســت که 
علــی j تنهــا شــخصیتی اســت کــه هــم دوســتان و هــم 
دشــمنان وی ســعی کردنــد کــه فضائــل او را مخفــی کنند؛ 
دوستان از ترس جان و دشمنان از خوف این فضائل؛ اما 

تمام دنیا این فضائل را در بر گرفته اند.«
 jوی بــا بیــان اینکــه ایــن کتــاب از زبــان حضــرت علی
نوشــته شــده اســت، گفــت: »در ایــن کتــاب، راوی خــود 
امیرالمؤمنین هســتند. کتاب نیز مســتند بوده و از منابع 
دســت اول بــرای نوشــتن آن بهــره گرفتــه ام و می تــوان بــه 
مســتندات آن تکیه کرد. کتاب نیز بســیار روشــن نوشــته 

شده است و نیازی به تحلیل و تفسیر ندارد.«
حجت االســام محمدیــان افــزود: »علــیj امیــر بیان 
آفرینــش  معجزه هــای  جــزو  مطلــب  رســاندن  در  اســت. 
اســت. در ایــن کتاب نیز ســعی شــده اســت ســیر تاریخی 
زندگی ایشان بیان شود. اگر قرار بود که مباحث تفسیری، 
معرفتی و... حضرت نیز در کنار این سیر آورده شود، ده ها 

جلد کتاب نوشته می شد.«
وی در پاسخ به این پرسش که با چه ذهنیتی این کتاب 
را نوشته اید، گفت: »نهج الباغه تنها یک بخش از سخنان 
امیرالمؤمنیــن اســت. ســیدرضی بــا عاقــۀ خاصــی کــه به 
ادبیات داشته، فقط سخنان ادبی امام علیj را جمع آوری 
حالــت  خوش بینانه تریــن  در  کتــاب  ایــن  اســت.  کــرده 
یک پنجــم از زندگی و خطبه هــا و روایت های امیرالمؤمنین 
است. حدود چهار برابر در البه الی کتاب ها از ایشان مطلب 

داریم.«
نویســندۀ کتاب علی از زبان علیj اضافــه کرد: »وقتی 
شروع به نوشتن کتاب کردم، فکر می کردم یک جلد خواهد 
بــود؛ امــا رفته رفته مطالب جمــع آوری شــد و به هفت جلد 
رســید؛ اما چون به زبان عربی نوشــته شــده بود، به نتیجه 
رســیدم که مخاطب فارســی زبان نیز باید از این کتاب بهره 
 j ببرد. پس عصارۀ این هفت جلد را از زبان خود امام علی
بــه فارســی ترجمــه کــردم. ایــن کتــاب در نــوع خــود، کتــاب 

منحصربه فردی محسوب می شود.«
وی با بیان اینکه این هفت جلد کتاب حالت پژوهشی 
دارد، ادامــه داد: »خواننــدۀ عــادی کشــش ایــن هفت جلد 
کتــاب را نــدارد و از حوصلــه اش بیــرون اســت. همچنیــن 
بعضــی از مطالــب بــرای خواننده جذابیتــی ندارد. عــاوه بر 
ذائقۀ مخاطب، این هفت جلد بیشــتر برای کســانی مفید 
اســت کــه کارهــای تاریخــی و پژوهشــی انجــام می دهنــد. 
بنابرایــن، تصمیــم گرفتــم عصــاره ای از ایــن هفــت جلــد را 
ترجمــه کنــم. این را نیز اضافه کنم که ترجمه کاری محال یا 
بس دشــوار اســت. چــون در ترجمۀ آن حــس، لطافت و... 
منتقل نمی شــود. خودم را جای جوانی قرار می دادم که قرار 

نهج البالغه 
تنها یک بخش 
از سخنان 
امیرالمؤمنین 
است. سیدرضی 
با عالقۀ خاصی که 
به ادبیات داشته، 
فقط سخنان ادبی 
 j امام علی
را جمع آوری 
کرده است. 
این کتاب در 
خوش بینانه ترین 
حالت یک پنجم از 
زندگی و خطبه ها 
و روایت های 
امیرالمؤمنین 
است
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نشســت خبری نخســتین جایــزۀ ادبــی و مردمی شــهید 
اندرزگــو بــا حضور میثم نیلــی، مدیرعامل مجمع ناشــران 
انقــاب اســامی و عضوشــورای سیاســت گذاری جایــزه، 
به همراه سیدصادق رضایی، دبیر علمی این رویداد ادبی 

برگزار شد.
در آغــاز نشســت، میثم نیلــی دربارۀ ایــن جایزه گفت: 
»بیــش از ســه ســال، از آغاز فرایند و جریــان جدی ادبیات 
بــا دغدغــه و هــدف مقابلــه و مبــارزه بــا جریــان رســانه ای 
تطهیر پهلوی می گذرد و امســال به نقطۀ رسمی خودش 
رسیده است. جریان جنگ امروز را باید در حوزۀ روایت ها 
از  پــس  تقابــل  دنیــا،  دانســت؛ چنان کــه در همــه جــای 

حماسه ها و شکست اراده ها را در این حوزه شاهدیم.«
وی افــزود: »در ایــن میــان، تولیــدات فرهنگــی بــرای 
روشنگری نقش جدی تری دارند؛ همچنان که در فرهنگ 
خودمــان بــا روایت هــای درســت از حماســه ها و آنچــه به 
ظاهر شکست به نظر رسیده، موفقیت های تمدنی را به 
دســت آورده ایم که بزرگ ترین مصداقش ماجرای کربا و 
عاشوراســت. همیــن روایت هــای درســت، تحکیم کنندۀ 

مسیر آرمانی یک جامعه است.«

لت  �ن ر�یــان �تطه�یر �چهلوی �ن ا�بلــه �با حب در م�ت
کرده ا�یم

نیلــی بــا بیــان اینکه افــرادی با نــگاه فرهنگــی و هنر قلم 
و بیــان بایــد ســراغ ثبــت روایــات پیروزی هــا و فعالیــت 
فرهنگــی جامعــه برونــد، گفــت: »در ســال های انقــاب، 
و  ســیاه  دورۀ  بــا  مقابلــه  در  را  تولیداتــی  و  حرکت هــا 
ســال  بیســت  در  امــا  داشــته ایم؛  پهلــوی  پلیدی هــای 
گذشــته، در این زمینه یک غفلت جدی شــده است؛ آن 
هــم زمانــی کــه ظلمت پرســتان و تحریف کننــدگان تاریخ 
انقــاب اســامی بــا اســتفاده از ظرفیت هــای رســانه ای، 
مــا  انقــاب  تاریــخ  و  پهلــوی  از  مغلــوط  روایــت  دنبــال 

هستند.«
عضو شــورای سیاســت گذاری جایــزۀ شــهید اندرزگو 
اضافــه کــرد: »امــروز نویسندگان،شــاعران و اهالــی قلــم 
متعهد کشــور ما باید اثبات کنند که ادامه دهندۀ مسیر 
انقاب اســامی هســتند. در همین راســتا،جایزۀ شهید 
اندرزگو آغازی بر جنگ روایت ها در مســیر انقاب اســت 
و امیدواریــم بــا همــت و هنــر زبردســتان قلــم، آخریــن 
دست وپازدن های بندگان طاغوت را هم مأیوس کنیم.«

دست بالاتر در جنگ روایت ها

الیم محس�ن �ن

د؛ و ��نوان �ش ه�ید ا�ندرزکگ ٔه اد�ب و مردیم �ش ن ا�ی ن حب
ی اول�ی �ب ست حن در �نسش

مدیرعامل مجمع ناشران انقاب اسامی گفت: »امروز نویسندگان، شاعران و اهالی قلم متعهد کشور ما اثبات می کنند که ادامه دهندۀ 
مسیر انقاب اسامی هستند. در همین راستا، جایزۀ شهید اندرزگو آغازی بر جنگ روایت ها در مسیر انقاب است و امیدواریم با همت 
و هنر زبردستان قلم، آخرین دست وپازدن های بندگان طاغوت را هم مأیوس کنیم.«

ظلمت پرستان و 
تحریف کنندگان 

تاریخ انقالب 
اسالمی با استفاده 

از ظرفیت های 
رسانه ای، دنبال 
روایت مغلوط از 

پهلوی و تاریخ 
انقالب ما هستند
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رضایــی دربــارۀ کیفیــت کتــب حائــز دریافت جایــزه اعام 
کرد:»مــا بــا آثــاری باکیفیــت بــاال در فــرم و محتــوا روبــه رو 
 در حوزۀ کودک و نوجوان؛ هرچند باید 

ً
بوده ایم؛ خصوصا

تصدیــق کرد آثار بــا این کیفیت، داوری را هم برای داوران 
مــا ســخت کــرده بود. مــا به عنــوان متولیان ادبیــات باید 
چنــد گام جلوتر از حال باشــیم و باالخــره داوران جایزه در 

اختتامیه، توصیه هایی را به نویسندگان خواهند کرد.«

الب  ی ا�ن�ت ره�ن�گ ألهای �ن �ــعی در �چرکردن حن
ا�المی دار�یم

همچنیــن میثــم نیلی در پاســخ به ســؤالی دربــارۀ چرایی 
 تا به االن 

ً
برپایــی جایزۀ شــهید اندرزگو تأکید کرد: »حتمــا

در حــوزۀ ادبیــات انقــاب اســامی غفلت هایــی کرده ایــم 
کــه با این جوایز ســعی می کنیم این خألهــا را پر کنیم. در 
عیــن اینکه معتقــدم وضعیــت جوایز ادبــی در دنیا حتی 
، پیشــرفته تر و متکثرتر از کشور ماست.  بســیار متنوع  تر
همچنیــن اینکه جایــزه ای ادبی برای موضــوع مهمی برپا 

شود، موجد انگیزه ای برای تولیدات مضاعف  تر است.«
نهــاد فرهنگــی پشــتیبان  بــه چندیــن  اشــاره  بــا  وی 
جایــزۀ شــهید اندرزگــو عنــوان کرد: »مــا به دنبال تشــدید 
تولیــدات فرهنگــی در زمینــۀ فرهنــگ و ادبیــات انقــاب 
اســامی خواهیم بود. متأســفانه ما کســانی را که انقاب 
اســامی را هم دیده اند، به نوعــی در برابر بندگان طاغوت 
رهــا کرده ایم و با ســکوت منفعانه عمًا باعث شــده ایم 
کــه روایــت غالــب از حماســۀ انقــاب، همــان روایت های 

دشمن باشد.«
مدیرعامل مجمع ناشــران انقاب اســامی با یادآوری 

ت  د در�یا�ن هارده ک�تاب �نامرن د�یــر از همٔه حچ �ت�ت
و ه�ید ا�ندرزکگ ٔه �ش ا�یرن حب

در ادامــۀ ایــن نشســت، همچنیــن ســیدصادق رضایــی، 
دبیــر علمــی جایــزۀ شــهید اندرزگو، خاطرنشــان کــرد: »در 
اولیــن دوره، مؤلفــان و ناشــران 475 اثــر را بــه دبیرخانــه 
ارســال کردنــد کــه از ایــن بیــن، 235 اثــر مرتبــط بــا جایــزه 
انتخــاب و در اختیار داوران قــرار گرفت. در بخش "روایت 
رمــان  و  بلنــد  "داســتان  بخــش  در  کتــاب،   132 تاریــخ" 
بزرگ ســال" 56 اثر و در حوزۀ "داســتان کــودک و نوجوان" 

47 اثر ارزیابی شدند.«
وی ادامه داد: »پنج اثر نیز در این سه بخش به عنوان 
برندۀ جایزه معرفی شده اند که دو کتاب در بخش کودک 
و نوجوان، دو اثر در حوزۀ داستان بلند و رمان بزرگ سال 
و یک اثر در حوزۀ تاریخ شفاهی خواهیم داشت. در عین 
اینکه عاوه بر نویسندۀ کتاب، از ناشران آثار هم حمایت 
خواهیــم کــرد. در واقع، از چهارده اثری کــه به عنوان نامزد 
دریافــت جایزۀ شــهید اندرزگــو معرفی شــده اند، حمایت 

خواهد شد.«
رضایــی همچنیــن دربــارۀ نامزدهای دریافــت جایزه در 
بخش روایت تاریخ خبر داد: »داوران در این بخش به سه 
کتاب 131۸ نوشتۀ علی احمد محرابی از مرکز اسناد انقاب 
اســامی، پل پیروزی، ســرزمین قحطی نوشتۀ محمدقلی 
مؤسســۀ  از  آشــتیانی  فتحعلــی  علــی  ترجمــۀ  و  مجــد 
مطالعــات و پژوهش های سیاســی و یادداشــت های یک 
روزنامه نگار نوشــتۀ موســی حقانی از مؤسســۀ مطالعات 
تاریــخ معاصر ایران رســیده ایم کــه در این بین، یک کتاب 

به عنوان اثر برگزیده معرفی خواهد شد.«

 متأسفانه ما 
کسانی را که 
انقالب اسالمی 
را هم دیده اند، 
به نوعی در برابر 
بندگان طاغوت 
رها کرده ایم و با 
سکوت منفعالنه 
عمالً باعث 
شده ایم که روایت 
غالب از حماسۀ 
انقالب، همان 
روایت های دشمن 
باشد



19خانوادۀ نشر

کتــب برگزیــده نیــز مجــوز خریــد اثــر خواهــد داد و در این 
خصوص، کتابخانه های مساجد، مدارس و کتابخانه های 
عمومی از چهارده عنوان کتاب نامزد به تعداد 2000 نسخه 

خرید تضمینی خواهند کرد.«

طعًا د�ن�بــال �ت�رار  ــو �ت ــه�ید ا�ندرزکگ ٔه �ش ا�یــرن حب
�ن�یست

همچنین در این نشســت، ســیدصادق رضایی با اشــاره 
به برگزاری این مســابقۀ ادبی و در پاســخ به سؤالی مبنی 
 مــا دارای 

ً
بــر تعــدد جوایــز ادبــی در کشــور گفــت: »اتفاقــا

کمترین جوایز ادبی در میان کشــورهای صاحب فرهنگ 
 دنبال تکرار 

ً
و ادبیات هستیم. جایزۀ شهید اندرزگو قطعا

نیســت؛ کما اینکه معتقدم بســیاری از نهادها و ناشران 
داخلــی هــم می تواننــد ســراغ برگــزاری جوایــز دیگــری هم 

بروند.«
وی بر برپایی دبیرخانۀ دائمی جایزه از دورۀ بعد تأکید 
کــرد و افــزود: »در اولیــن دوره، فقط روی کتب ســه ســال 
اخیر متمرکز شدیم؛ اما در دوره های بعدی، ارزیابی جایزه 

روی کتب منتشرۀ یک سال اخیر خواهد بود.«
در انتهای این نشست، محمدعلی مرادیان، مسئول 
دبیرخانۀ جایزۀ شهید اندرزگو اعام کرد: »فراخوان اولین 
دورۀ این رویداد ادبی در اســفند 1397 ارائه شــد و بعد از 
دریافــت و پاالیش کتــب مرتبط، داوری طی یک ماه و نیم 
انجــام گرفت. بعــد از اعــام نامزدها در ســه بخش مجزا، 
در مرحلــۀ نهایی نیز ســی داور نخبه دوباره بــه آثار امتیاز 
دادنــد. کتبــی کــه بیشــترین رأی و امتیــاز را گرفته انــد، در 

جمع برگزیدگان قرار خواهند گرفت.«

گایۀ رهبر معظم انقاب در ســال های اخیر در خصوص 
کــم کاری در ایــن زمینــه گفــت: »در تأســیس ایــن جایزه، 
از نقــد خودمــان تــا عزم بــرای اثرگذاری بیشــتر بــر ادبیات 
انقــاب اســامی مدنظــر ماســت. ایــن جایــزه ای ترویجی 
است و امتداد مبارزۀ انقابی مجاهدان و مبارزان انقاب 
به زبان قلم؛ به طوری که فقط به دنبال جایزه دادن به یک 
کتاب نیستیم؛ بلکه باید وارد کار رسانه ای شد تا مفهوم 

انقاب بر نسل فعلی هم اثرگذار شود.«

ه  ه �به �تعداد 2000 �نســحن ا�یــرن دهــای حب از �نامرن
واه�یم کرد م�ی�نی حن ر�ید �تصن حن

نیلــی اضافــه کــرد: »جریــان تولید ادبیــات انقــاب در حال 
شکل گیری است که این خود نیز به تبلیغ و کار رسانه ای 
نیــز  اندرزگــو  شــهید  جایــزۀ  شــکل گیری  در  دارد.  نیــاز 
خوشــبختانه مراکــز ســندی و تاریخی انقاب اســامی که 
پشــتوانۀ ســندی برای بیان روایی هســتند، بــا این جایزه 
همــدل شــدند و طی این ســه ســال اخیــر نیــز از حضور و 

تصمیم سازی های مؤثر این نهادها بهره برده ایم.«
عضــو شــورای سیاســت گذاری جایــزۀ شــهید اندرزگــو 
موجــودی  کــه  اســت  ایــن  »مشــکل  داشــت:  اعتقــاد 
اســنادی مــا هنوز قابلیت اســتفاده برای عمــوم جامعه را 
پیــدا نکرده انــد. ایــن جایزه در تاش اســت کــه این مراکز 
تاریخ پژوهــی را بــا تشــکات نشــری گــره بزند تا دســت به 
روایت های دل نشین و جذاب تر برای مخاطب هم بزنند.«

وی با تأکید بر اینکه این جایزه هم به نویسنده و هم 
غ  به ناشــر و هم به مخاطب تعلق دارد، گفت: »جایزه فار
، به ناشران  از هدیۀ مادی به پنج نویسندۀ متعهد و برتر

مشکل این است 
که موجودی 

اسنادی ما هنوز 
قابلیت استفاده 

برای عموم جامعه 
را پیدا نکرده اند. 

این جایزه در تالش 
است که این مراکز 

تاریخ پژوهی را با 
تشکالت نشری 

گره بزند تا دست 
به روایت های 

دل نشین و 
جذاب تر برای 

مخاطب هم بزنند
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خانــۀ شــهید، کنــار پایــگاه بســیجی در تهرانپــارس بــود. 
ایســتادیم تــا تعــدادی از ناشــران انقــاب اســامی جمع 
شــوند. زنــگ خانــه ای قدیمــی را می زنیــم و از پله هــا بــاال 
بــه جــز  کــه ظاهــرش  می رویــم؛ خانــه ا ی شــاید 60متــری 
 ، ساده زیســتی، هیــچ حرفــی نداشــت؛ پشــتی هایی قرمــز
بــدون هیچ گونــه وســیلۀ تجماتــی. مــادرش جلــوی در 
می آیــد و پــس از اســتقبال از مــا، در گوشــه ای از خانــه 
می نشیند. شربت و کیک یزدی را جلویم گذاشته اند؛ اما 

به هیچ چیز میلی ندارم، مع االسف.
خانۀ یک مادر شــهید امر به معروف را با خانۀ یکی از 

مسئوالن مقایسه می کنم...!
انقــاب  ناشــران  مجمــع  مدیرعامــل  نیلــی،  میثــم 
اســامی، شــروع به صحبت می کند: »خدا را شاکرم که به 
 نمونه و شــهیدی که به ما 

ً
خانۀ یک شــهید عزیز و واقعا

گونه ای از شهادت را یادآوری کرده است، دعوت شده ام؛ 
شــهیدی کــه بــه مــا می گویــد شــهادت فقــط در مناطــق 
جنگی اتفاق نمی افتد. ان شــاءاهلل بتوانیم از این جلســه 
بهره ببریم و شــهید دســت ما را هم بگیرد. شــهادتی که 
در مســیر امر به معروف و نهی از منکر باشــد، شــهادت 

ویژه ای است.«
میثــم نیلــی از مــادر شــهید درخواســت می کنــد کــه 
صحبت کند و می گوید: »علی مظلومیت خاصی داشــت؛ 

چراکه دورۀ سختی را طی کرد تا به شهادت نائل شود.«
مــادر شــهید علی خلیلی شــروع می کند بــه صحبت از 

اینکه علی فرزند بزرگش بوده اســت. تک پســر بوده و در 
، تنها یک دختر دارد. می گوید: »علی از کودکی  حال حاضر
از  بعــد  بــود.  هیئت هــا  پروپاقــرص  طــرف داران  از  یکــی 
دبیرســتان، عاقه داشــت به حوزه برود و ما هم مخالف 
بودیم و اعتقاد داشــتیم اول دانشــگاه بــرود، بعد حوزه؛ 

اما در آخر قانعمان کرد که به حوزه برود.«
ســکوت فضــا را در بــر گرفته اســت. مــادرش از نحوۀ 
شــهادت می گویــد؛ از نیمه شــعبان ســال 1390 و ادامــه 
می دهــد: »علی آن شــب بعد از رســاندن شــاگردانش به 
منــزل، متوجه شــد کــه چند آقا بــرای دو خانــم مزاحمت 
ایجــاد کرده انــد و زمانی کــه به آن ها  تذکــر داد، با چاقو به 
علــی حمله کردنــد. به دلیل ضربات وارده بر رگ شــریانی، 
هشــتاد رگ دیگر هم قطع شد که منجر به سکتۀ مغزی 

و فلج شدن نیمی از بدن و حنجرۀ علی شد.«
از  و  شــب  آن  در  بیمارســتان  شــلوغی  از  علــی  مــادر 
خون ریزی شــدید پسرش می گوید. از این می گوید که در 
آن اوضاع وخیم، مجبور شدند به 25 بیمارستان بروند تا 
تجهیــزات عروق و تخت خالی برای علی پیدا کنند. وقتی 
می گویــد آن شــب خیلی ســخت بــود، صدایــش می لرزد. 

شاید در ذهنش آن لحظات یادآوری می شوند.
نیمه شــب  ســه  ســاعت   ، آخــر »در  می دهــد:  ادامــه 
توانستیم در بیمارستان عرفان پذیرش شویم؛ اما هیچ 
آمبوالنســی که مجهز باشــد و بتواند علی را انتقال دهد، 
وجود نداشــت، به همین دلیل، بیمارســتان عرفان یک 

روایت مادرانه از شهید غیرت
ل�ییل ه�ید حن ا�نوادٔه �ش د�یدار اهایل �ن�ش �با حن

��ن ا�ن �ی اد �ش �حب

بعد از دبیرستان، 
عالقه داشت به 
حوزه برود و ما 
هم مخالف بودیم 
و اعتقاد داشتیم 
اول دانشگاه برود، 
بعد حوزه؛ اما در 
آخر قانعمان کرد 
که به حوزه برود
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خــود را به درســتی انجام می دهنــد؟! جوان های ما تاش 
می کنند؛ اما حمایت نمی شوند!«

 بغــض می کنــد و می گوید: »من از خود علی خواســتم 
بــه من توان بدهد تا در مراســم هایش شــرکت کنم؛ چرا 
کــه برایم ســخت بــود با ازدســت دادن جــوان 20ســاله، از 
این شــهر به آن شــهر بــروم. من حتی بــرای گرفتن حکم 
قصــاص، یــک ســال در دادگاه ها دویــدم. از ضــارب دفاع 
کردند؛ اما از شهید نه! یک سال و نیم است که هیچ یک 
از مســئوالن را بــه خانــه ام راه نمی دهم و حضور شــما به 

خواست خود شهید است.«
 
ً
»لطفــا نیلــی می پرســد:  کــه می کنــد، میثــم  ســکوت 
و  معنویــات  از  بگوییــد.  برایمــان  شــهید  ویژگی هــای  از 

امثالهم ...«
مادر شهید علی خلیلی می گوید: »من از دید یک مادر 
می گویم علی فرزند فوق العاده ای برای من بود. همیشه 
بــه مــن احترام می گذاشــت. هزاران بار خم شــد و پاهایم 
را بوســید. نمی دانــم از چــه بگویــم؛ از نمــاز اول وقتــش، 
کــردارش، اخاقــش، ایمانــش یــا اخــاص در کارهایــش. 
نمی دانــم. گاهی بــا خودم فکر می کنم کــه خداوند علی را 
برای 20 سال در دامن من گذاشت تا مرا پرورش بدهد.«

بــا بغض ادامــه می دهد: »البته علی نرفته اســت. من 
وجودش را در این خانه احساس می کنم.«

حرف های مادرش که تمام شد، همگی نماز جماعت 
، اجازه دادند بــه اتاق علی برویم.  می خوانیــم. بعــد از نماز
نگاهــم بــر تخت و فرش ســبزرنگ کف اتاقــش می افتد. 
عکــس رهبــر انقــاب و عکــس خــودش در گوشــه ای از 

تخت دلبری می کند.

، ساعت 4:30  آمبوالنس فرســتاد. با طی کردن این مسیر
شــده بــود. چــرا تمام ایــن ســاعت ها و لحظــات دقیق در 
ذهنم اســت؟! چون تمام این ثانیه ها برای من به اندازۀ 
یک عمر و به اندازۀ سال ها گذشت. این یک معجزه بود 
، ایــن معجزۀ آقا  کــه علــی تمام نکــرده بود. ما تــا آخر عمر
امام زمــان را بــه یاد خواهیم داشــت. دکتر مدام می گفت 
کــه تمــام خون بــدن تخلیه شــده و عمل کــردن بی فایده 
اســت؛ امــا بــه اصــرار مــا، علــی عمــل شــد. بعــد از یــک 
هفتــه که از کما درآمد، دچار آســیب های شــدیدی شــده 
بــود. حتــی نمی توانســت غــذا بخــورد و با یک لولــه که در 

گوارشش گذاشته بودند، تغذیه می شد.«
مــادر علــی ســکوت می کنــد و ســپس از ســال 1390 
و ســختی هایی کــه پشــت ســر گذاشــته اســت، می گوید 
و ادامــه می دهــد: »شــرایطی کــه ســال 1390 را بــرای مــن 
ســخت تر کــرد، مســئوالنی بودند که آمدنــد، تنها عکس 
انداختند و رفتند. همین طور وزیر بهداشت آن زمان که 
ج بیمارستان را  زحمت بسیاری هم کشید و تمامی مخار
ج  بر عهده گرفت؛ اما ســال 1393، خودمــان تمامی مخار
را پرداخــت کردیــم. تــا زمانــی کــه ســال 1393 علی شــهید 
شــد، همۀ مسئوالن و همۀ کشور تازه متوجه شدند که 
شــهید امــر به معــروف و نهــی از منکری هم وجــود دارد. 
مســئوالن بــرای تبلیغاتشــان شــهید را بــاال بردنــد و از او 
اســتفاده کردنــد؛ اما به خانــواده اش بیشــتر از آنچه فکر 

کنید، فشار وارد شد.«
مادر شهید از امر به معروف و نهی از منکر می گوید و 
می پرسد: »آیا نهی از منکر در دولت و قوۀ قضاییه وجود 
دارد؟! علی کار خود را انجام داد. آیا مسئوالن هم وظیفۀ 

شرایطی که سال 
1390 را برای من 

سخت تر کرد، 
مسئوالنی بودند 

که آمدند، تنها 
عکس انداختند 

و رفتند



ماهنامۀ شیرازه کتاب . شمارۀ 38 و 39 . مهر و آبان 1398 22

آییــن رونمایی کتاب حســین از زبان حســینj با حضور 
حجت االســام محمدیــان نویســندۀ اثــر، حجت االســام 
قمی رئیس ســازمان تبلیغات اسامی، علی رضا مختارپور 
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، حجت االسام 
نیلــی  میثــم  اطاعــات،  روزنامــۀ  مدیرمســئول  دعائــی 
محســن  اســامی،  انقــاب  ناشــران  مجمــع  مدیرعامــل 
مؤمنــی شــریف رئیس حوزۀ هنری و مســعود پیرمرادیان 
مدیــر دفتر نشــر معــارف، در کتابخانــۀ مرکزی پارک شــهر 

تهران رونمایی شد.

در  معــارف،  نشــر  دفتــر  مدیــر  پیرمرادیــان،  مســعود 
 ،jابتدای این مراســم با اشــاره به کتاب علی از زبان علی
اثر دیگر حجت االسام محمدیان گفت: »کتاب حسین از 
زبــان حســینj به ماننــد کتاب علی از زبــان علیj یک 
روایت از زبان معصوم اســت. در واقع خود سیدالشهداء 
می گویــد.  ســخن  شــما  بــا  خودشــان  زمانــۀ  و  زندگــی  از 
ایــن روایــت سرچشــمۀ اصلــی و زالل تریــن منبــع معارف 
عاشــورایی اســت که شــرایط آن روزگار را به دقت ترسیم و 

اهداف قیام و نهضتش را تبیین می کند.«

آفتاب به روایت آفتاب 
» ن

ن از ز�بان حس�ی
رو�نما�ی ک�تاب »حس�ی

کتاب حسین از زبان حسینj، جدیدترین اثر حجت االسام محمد محمدیان، نویسندۀ کتاب باارزش علی از زبان علیj، در کتابخانۀ 
مرکزی پارک شهر رونمایی شد.

زا�ی ا��تمادی مهد�یس م�ی
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کــه پیشــنهاد جنابعالــی را دربــارۀ انتصاب حجت االســام 
ایــن جملــه  کــه  بــه خوش وقتــی می پذیریــم  محمدیــان 

نشان دهندۀ رضایت و اطمینان ایشان است.«
وی با اشــاره به کتاب حســین از زبان حسینj ادامه 
داد: »در تاریخ نــگاری روش هــای گوناگــون بــا ســبک های 
متفاوتــی وجــود دارد کــه یــک دســته از آن هــا زندگی نامــۀ 
را  ایــن  زندگی نامــه  خودنوشــت اســت و ممکــن اســت 
خــود فــرد یا فــرد دیگری بنویســد کــه این کتاب بــه روش 

 دوم است و امام حسینj راوی است.« 
مختارپــور بــا بیــان اینکــه نویســنده از نظــر دقــت علمــی 
مطالــب را بــه دو دســته تقســیم کــرده اســت، اظهــار کرد: 
»یک دسته نقل قول مستقیم بوده و دستۀ دیگر مطالبی 
اســت که بــا وجود معتبربــودن مــدارک و اســناد آن، کام 
مســتقیم اباعبداهلل نیســت؛ امــا از زبــان آن حضرت بیان 

شده است.«
دبیــرکل نهاد کتابخانه هــای عمومی کشــور ادامه داد: 
»ایــن کتــاب نســبت بــه کتــاب قبلی حجــم کمتــری دارد و 
 jدلیــل آن خطبه هــا و نامه هــای فــراوان حضــرت علــی
اســت. کتــاب حاضــر نیــز در هشــت فصل نوشــته شــده 

است که فصل پایانی از زبان حضرت زینب است.«
و  نقــش  ائمــه  تاریــخ  و  زندگــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
به عنــوان  »عاشــورا  داد:  ادامــه  دارنــد،  ویــژه ای  اهمیــت 
یــک مــاک و معیــار بــرای تمــام اعصــار و زمــان اســت و 
در قلــوب همــۀ مســلمانان و شــیعیان و در قلــب مــردم 
آزاد جهــان کــه بویــی از معرفــت ائمــه بــه آن هــا رســیده، 

وی ادامه داد: »این روایت از چنان شــفافیتی برخوردار 
اســت که نیاز به تفســیر و تحلیل ندارد و تمامی ابهامات 
را برطــرف می کنــد. در واقــع، ایــن اثــر بــه بهتریــن شــکل 
وضعیت جبهۀ حق و باطل را روشن می کند و منطق قوی 

جبهۀ حق را به نمایش می گذارد.«
مدیــر دفتــر نشــر معــارف با بیــان اینکــه فــرم، قالب و 
روایــت قصــه از جذابیت ویــژه ای برخــوردار اســت، افزود: 
»کتــاب از ســیر روایــت، مســیر، مبــدأ و مقصــد ویــژه ای 
برخــوردار اســت. اینکه نویســندگان بتواننــد از این فرم و 
قالــب روایــت برای نــگارش معــارف اســامی بهــره ببرند، 

خوانندگان بیشتری را به آثار خود جلب خواهند کرد.«
وی بــا اشــاره به کتــاب علی از زبان علــیj گفت: »این 
کتــاب دو ســال پیــش در عیــد غدیــر رونمایــی شــد و در 
شــمارگان 220هــزار نســخه بــه چــاپ رســید و اکثــر آن در 
کتاب فروشــی های سراســر کشــور به صورت فردی خریده 

شده است.«
کتابخانه هــای  نهــاد  دبیــرکل  مختارپــور،  علی رضــا 
عمومی کشــور، در ادامۀ این آیین با اشــاره به شــخصیت 
برجســته  عالــم  »ایــن  گفــت:  حجت االســام محمدیــان 
از خانــوادۀ شهداســت کــه فضیلــت بســیار ارزشــمندی 
محســوب می شــود. همچنیــن ایشــان از افــراد معتمد و 
مورد اطمینان مقام معظم رهبری هستند. زمانی که آقای 
جنتــی، رئیــس حــوزۀ نماینــدگان رهبــری در دانشــگاه ها، 
رهبــری در دانشــگاه ها  نهــاد  بــرای نمایندگــی  را  ایشــان 
پیشنهاد کردند، مقام معظم رهبری در پاسخ بیان کردند 

در تاریخ نگاری 
روش های گوناگون 

با سبک های 
متفاوتی وجود دارد 

که یک دسته از 
آن ها زندگی نامۀ 

خودنوشت است 
و ممکن است 
این  زندگی نامه 

را خود فرد یا فرد 
دیگری بنویسد 
که این کتاب به 

روش دوم است و 
 j امام حسین

راوی است
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طــول 1400 ســال گفت: »در این ســال ها عــاوه بر مطالب 
قــوی، مطالــب ضعیفــی هم مخلوط شــده اســت. برخی از 
باب محبت مطالبی را اضافه کرده اند تا توجهات بیشتری 
را جلــب کننــد؛ در صورتــی کــه اصل بــر امانت داری اســت. 
بنــده نیز ســعی کرده ام مطالــب را از منابــع معتبر که اهل 
فن به آن اعتماد دارند، نقل کنم. برای این کار بیش از صد 
منبع اصلی از شــیعه و ســنی قبل از قرن هفتم را بررســی 
کردم. لذا ممکن اســت مواردی را در این کتاب نبینید که 
شــاید به این علت اســت که به منبع معتبر در آن بخش 

دست پیدا نکردم.«
وی بــا اشــاره بــه دیدار امام حســینj و زهیــر در بین 
مسیر مکه تا کربا اشاره کرد و افزود: »این ماقات قطعی 
اســت؛ اما دربارۀ اینکه در این ماقات چه اتفاقاتی افتاده 
اســت، در هیــچ جا مطلبــی نداریم؛ چرا که ایــن دیدار فقط 
بین امام حســینj و زهیــر صورت گرفته اســت. زهیر از 
طــرف داران عثمــان بــود و در جریان مقابــل اهل بیت قرار 
داشــت؛ امــا پــس از دیــدار بــا اباعبــداهلل، انقابــی در زهیر 
پدیــد آمــد کــه از یاران خود جدا شــد و در عاشــورا فرمانده 
جنــاح راســت لشــکر امام حســینj شــد. ایــن موضوع 
چون در اسناد معتبر نقل نشده، در کتاب هم ذکر نشده 

است.«
حجت االســام محمدیــان بــا بیــان اینکه در کشــور ما 
شــور و معرفــت حســینی مــوج می زنــد، اظهــار کــرد: »این 
شــور و معرفت در کشور ما معجزه ها کرده است. آخرین 
آن مربــوط بــه هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت. در هــر 
محله ای و در هر خانواده ای، زبده ترین جوانان آن، کسانی 
بودند که نامشان بر سر کوچه  ها ثبت شده است. گرچه 
همــۀ آن هــا را مــا نشــناختیم؛ ولــی هرچــه می شــناختیم، 
گل سرســبد بودنــد. اگــر نبود ایــن فرهنگ عاشــورا و این 
عشــق حســین، آیا ما می توانســتیم این چنین سربلند و 

عزتمندانه ظاهر شویم؟«
نویســندۀ کتــاب حســین از زبــان حســینj در پایان 
گفت: »خون امام حسینj هنوز در جوشش است و در 
دل هــا حرارت ایجاد می کند. شــهدای مدافــع حرم ما امروز 
گواه این عشق هستند. امام خمینیe با تجلیل از محرم 

و صفر این فرهنگ را جهانی کرد.«
 jدر پایان این مراســم، کتاب حسین از زبان حسین
به نویسندگی حجت االسام محمدیان با حضور نویسندۀ 
اثر، علی رضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی 
کشــور، میثم نیلی رئیس مجمع ناشران انقاب اسامی، 
محسن مؤمنی شریف رئیس حوزۀ هنری، حجت االسام 
و المســلمین دعائــی مدیرمســئول روزنامــۀ اطاعــات و 
مسعود پیرمرادیان مدیر دفتر نشر معارف رونمایی شد.

محبــت  ایــن  اگــر  اســت.  برخــوردار  ویــژه  جایگاهــی  از 
ممکــن  نشــود،  معرفــت  بــه  ملحــق  و  ملــزم  ارادت  و 

 است انسان را دچار اشتباه و انحراف کند.« 
مختارپور اصل تحلیل این کتاب را بر محور عاشورا در بعد 
معرفتــی و بصیرتــی توصیف کــرد و در پایان گفــت: »درس 
برای آشناشدن با تعالیم و معرفت و عبرت برای جلوگیری 
از دچارشــدن به سرنوشــتی که پنجاه ســال بعد از رحلت 

خ داد، از مؤلفه های اصلی این کتاب است.« پیامبر ر
در ادامه نیز حجت االسام محمد محمدیان، نمایندۀ 
ســابق نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها، ضمن 
تســلیت ایام عــزاداری اباعبداهلل حســین گفــت: »عده ای 
تــاش می کننــد کــه نــور خــدا را خامــوش کننــد؛ در حالــی 
کــه ایــن نــور خاموش شــدنی نیســت. هــر ســال ایــن نور 
درخشــنده تر می شــود و دل هــای عاشــق تری متوجه این 
شــخصیت بــزرگ می شــوند. در عصــر مــا پدیــده ای چــون 

اربعین تمام دنیا را متوجه این بقعۀ نورانی کرده است.«
وی افــزود: »روایــت اســت که در روز قیامت، دوســتان 
اباعبداهلل در صحرای محشــر گرد ایشــان آمده و در حلقۀ 
عاشــقانه در حضــور اربــاب خود هســتند. هرچه بــه آن ها 
گفتــه می شــود کــه به بهشــت داخل شــوید، نمی رونــد. از 
بهشــت پیام می آورنــد؛ اما آن ها همچنــان در این محفل 
عاشقانه نشسته اند و می گویند بهشت ما اینجا است. تا 

امام حسینj به بهشت نروند، ما نیز نمی رویم.«
دربــارۀ  اینکــه  بیــان  بــا  محمدیــان  حجت االســام 
شــده  نوشــته  متعــددی  کتاب هــای   jامام حســین
اســت، ادامــه داد: »ذره هــای معلــق در برابر نور خورشــید 
را دیده ایــد؟ ایــن ذره هــا به قدری کوچک هســتند که حتی 
جاذبۀ زمین نیز روی آن ها تأثیر ندارد.کارهای صورت گرفته 
در خصــوص اباعبداهلل نیــز در برابر آن عظمت همین قدر 
 مربوط به 

ً
کوچک است. اگر زیبایی در این کار باشد، قطعا

تابش امام حســینj اســت و ربطی به نویســنده ندارد؛ 
واال ذره کجا و آفتاب کجا. ما کجا و حسینj کجا.«

نویســندۀ کتاب علی از زبان علیj با اشاره به سخن 
بــزرگان مبنــی بــر اینکه بعد از ایــن دنیا، همه چیــز بر مدار 
محبت اســت، اضافــه کرد: »می گویند در آن عالم اســاس 
همه چیز بر محبت است و هرکس با آنچه دوست داشته 
اســت، محشــور می شــود. این دنیا، دنیای محدودیت ها 
است؛ اما آن دنیا هرکس با عبور از موانع و محدودیت ها 
با محبوب خود محشــور می شــود. امیــدوارم مغناطیس 
اباعبداهلل ما را حسینی کند و ما را به سمت خود بکشاند؛ 

همان طور که در دنیا حسینی بودیم.«
نماینــدۀ ســابق مقام معظــم رهبری در دانشــگاه ها با 
اشــاره به مطالــب نوشته شــده دربارۀ امام حســینj در 



25خانوادۀ نشر

Ĵ  از حکیمیــان  هــادی  نوشــتۀ  خرمالــو  بــاغ  کتاب هــای 
انتشارات شهرستان ادب و دو روایت از یک عکس نوشتۀ 
ابراهیم حســن بیگی از انتشارات ســورۀ مهر به عنوان آثار 
برگزیدۀ بخش داستان کودک و نوجوان اولین دورۀ جایزۀ 

ادبی شهید اندرزگو انتخاب شدند.
Ĵ  کتاب های اوســنۀ گوهرشــاد نوشــتۀ ســعید تشــکری

از انتشــارات به نشــر و عاشــقی به ســبک ون گوگ نوشــتۀ 
شهرســتان  انتشــارات  از  خبوشــان  شــرفی  محمدرضــا 
ادب به عنــوان آثــار برگزیــدۀ بخــش داســتان بلنــد و رمان 
بزرگ ســال اولین دورۀ جایزۀ ادبی شــهید اندرزگو انتخاب 

شدند.
Ĵ  کتــاب یادداشــت های یک روزنامه نگار نوشــتۀ موســی

حقانی از مؤسســۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران به عنوان 
اثــر برگزیدۀ بخــش اولین دورۀ جایزۀ ادبی شــهید اندرزگو 

انتخاب شد.
Ĵ  کتــاب تعزیــۀ دریــا، خاطــرات حدیثــه نوبخــت، همســر

شهید مدافع حرم سیدجواد اسدی است که به کوشش 
مصیــب معصومیــان نــگارش شــده و انتشــارات شــهید 

کاظمی آن را منتشر کرده است.
Ĵ  خاطرات رهبر معظم انقاب ،

ً
کتــاب إّن مع الصبر نصــرا

اســامی بــه زبــان عربی از ســوی رایزنی فرهنگــی جمهوری 
اســامی ایــران در عــراق توزیــع شــد. این کتاب نخســتین 
مجموعۀ رســمی خاطرات رهبر انقاب اســامی اســت که 
دفتر حفظ و نشر آثار معظم له صادر و هم زمان با چهلمین 

سالگرد پیروزی انقاب اسامی منتشر کرده است.
Ĵ   ز، اثر نویســندۀ

ُ
رمــان کاســیک دنیــای شــگفت انگیز ا

آمریکایــی، ال فرانک باوم، در ســه جلــد و در قطع جیبی در 
انتشــارات قدیانی به چاپ رســید. این نشــر قبًا این اثر را 
در قالــب یــک مجموعه به چاپ ششــم رســانده بــود؛ اما 
به دلیل استقبال مخاطبان، این کتاب در سه جلد مجزا و 

در قطع جیبی منتشر شد.
Ĵ  رجــل الیصلــح للحــب، جدیدتریــن اثر موســی بیدج به

زبان عربی اســت که به فارســی ترجمه و از سوی انتشارات 

همسایه منتشر خواهد شد. این اثر با مضامین اجتماعی 
و عاشــقانه ســروده شــده و صادق رحمانی آن را با نام تازۀ 

باران بانو ترجمه کرده است.
Ĵ  کتاب قصۀ دل کندن، داستان زندگی طلبۀ مدافع حرم

شهید محمد مســرور، به قلم مهدی ُدریاب در انتشارات 
زاد اندیشه منتشر شد.

Ĵ  ،شــکار کرکس هــا، اثــر ســردار محمــد ســتاری وفایــی
مؤســس قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاl در انتشــارات 
شــهید کاظمــی روانــۀ بــازار شــد. ماجراهــای ایــن کتــاب از 
جبهه های غرب کشور آغاز می شود و پایان آن به عملیات 
خیبــر می رســد و در کنار آن، چنــد روایت از حــوادث قبل از 
پیــروزی انقــاب و جریــان درگیری بــا گروهک دموکــرات در 

منطقۀ غرب کشور هم آمده است.
Ĵ  کتــاب من و کتاب، شــامل مجموعه گفتارهــا و نظرات

رهبــر انقــاب دربــارۀ کتــاب و کتاب خوانــی بــه زبــان ترکــی 
استانبولی ترجمه و منتشر شد.

Ĵ  95 عنــوان از کتاب هــای جدیــد کانــون پــرورش فکری
کــودکان و نوجوانــان در طبقه بندی های ســنی مختلف در 
مراحــل مختلف تولید قــرار دارد. کتاب هــای کانون در پنج 
طبقه بنــدی ســنی »الــف«، »ب«، »ج«، »د« و »هـــ« )کــودکان 
و نوجوانــان 6 تا 16 ســال( و همچنین اولیای تربیتی تولید 

می شود.
Ĵ  کتــاب شــانزدهم  چــاپ  کاظمــی  شــهید  انتشــارات 

سربلــــند، روایت زندگی شــهید محســن حججی را به قلم 
محمدعلی جعفری، هم زمان با ایام ســالروز شــهادت این 

شهید روانۀ بازار نشر کرد.
Ĵ  مجموعــۀ تاریــخ ایران پــس از انقاب اســامی در چهار

جلــد بــا نظــارت علمــی جــواد منصوری از ســوی مؤسســۀ 
فرهنگی هنری مرکز اسناد انقاب اسامی روانۀ بازار کتاب 
شد. این مجموعه با هدف بررسی رخدادهای تاریخی بعد 
از پیــروزی انقــاب اســامی، می کوشــد تصویــری جامــع و 

دقیق از آن برهه ارائه دهد.
Ĵ  کتــاب خدایــا اجــازه، نوشــتۀ حجت االســام غام رضــا

حیــدری ابهــری که انتشــارات جمال آن را منتشــر کرده، به 
زبان عربی ترجمه شده و قرار است در کویت منتشر شود. 
این کتاب در قالب پرســش و پاسخ هایی که بین کودکان 
و خدا شــکل می گیرد، تاش کرده اســت خدا را به کودکان 
معرفــی کنــد و نشــان دهد کــه او خــدای دعا، زندگــی، دنیا، 

خط اخبار

کتاب های خبرساز
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Ĵ  علی اکبــر اشــعری طــی حکمــی دبیــر علمــی و اعضــای
هیئت علمــی پنجمیــن دورۀ جشــنوارۀ خاتم را مشــخص 
کــرد. مصطفی رحماندوســت، محســن پرویــز، محمدرضا 
ســنگری، حمیدرضــا شــاه آبادی، مجتبــی رحماندوســت، 
مجید قیصری و زهرا زواریان به عنوان اعضای هیئت علمی 
و مجیــد قیصری به عنوان دبیر علمی پنجمین جشــنوارۀ 
خاتــم منصــوب شــدند. دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی بــا 
همکاری مؤسسۀ شهر کتاب، نهاد کتابخانه های عمومی 
کشــور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مجمع 
ناشــران انقاب اســامی پنجمیــن دورۀ جشــنوارۀ خاتم را 

برگزار می کند.
Ĵ  کامران پارســی نژاد از نگارش کتابی با عنوان از ویرگول

کــه می گــذرم خبــر داد که تــا کنون ســه چهارم آن را نوشــته  
اســت و تــا دو مــاه آینــده تألیــف کتــاب بــه پایان می رســد. 
راوی داستان دانشجویی است که در دورۀ معاصر زندگی 
می کنــد. در ایــن اثــر، مشــکات دانشــجویان، نگاهشــان 
بــه مذهــب، تصورشــان از آینــده و حتــی مشــکات درونی 

دانشجویان بررسی شده است.
Ĵ  اکبــر خلیلــی، نویســنده، از روبه اتمام بودن جلد ســوم

مجموعــۀ فتــوا با عنــوان جنگ، بدون صلح خبــر داد. جلد 
نخست این مجموعه با عنوان خروس تاج دار و جلد دوم 
با نام قابیل از شــکارگاه برمی گردد اســت که دربارۀ حوادث 

انقاب نگاشته شده است.
Ĵ  ،غام رضــا حیــدری ابهری، نویســندۀ کــودک و نوجوان

از انتشــار جدیدتریــن کتابــش بــا عنــوان دیگــه حوصلــه م 
ســر نمــی ره خبر داد. این کتاب اثری اســت کــه بچه ها را به 
کتاب خوانــی تشــویق می  کنــد و انتشــارات نورالزهــرا آن را 

منتشر کرده است.
Ĵ  نوراهلل جعفری، مدیر انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات

دفاع مقدس، با اعام خبر بازگشــایی فروشــگاه این مرکز 
گفت: »فروشــگاه مرکز بــرای مدتی به علت برخی تغییرات 
فعالیــت خــود را به حالــت تعلیــق درآورده بود؛ امــا دوباره 
فعالیــت خود را آغاز کرده اســت. در این فروشــگاه، بیش 
از 110 عنــوان کتاب در حوزه هــای مختلف و تخصصی دفاع 
مقدس ارائه می شود که همگی را مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس منتشر کرده است.«
Ĵ  ســندیکای رئیــس  گلپایگانــی،  روغنــی  ابوالفضــل 

فروشندگان کاغذ و مقوا، در پاسخ به انتقادات دربارۀ گرانی 
کاغذهــای تولید داخل گفــت: »آن زمان که تولیدکنندگان 
داخلــی به دنبــال حمایت از تولیــد بودند،  بــه واردات کاغذ 
بها داده شــد. اکنون اما تولیــد داخلی دیگر یارای رقابت با 
واردات را ندارد. حمایت نکردیم، تولید داخلی ضعیف شد 
و بــه 5درصــد رســید. اکنون نیز دیگر ســرمایۀ در گردشــی 

آخرت، بهشت و دوزخ است.
Ĵ  کتاب آب هرگز نمی میرد به نویسندگی حمید حسام که

محور دومین دورۀ پویش »کتاب قهرمان« است، در کمتر 
از یک ماه 15هزار تایی شد.

Ĵ  ــت بــا موضــوع مسلمان شــدن افراد کتــاب پیــام محّبَ
مختلــف بــه قلــم محمود حکیمــی در انتشــارات مدرســه 

منتشر و روانۀ بازار نشر شد.
Ĵ  ترجمــۀ فارســی آخریــن رمان کــورت ونه گات بــا عنوان

زمان لرزه از سوی نشر کتابستان معرفت منتشر شد.
Ĵ  و تازه تریــن  باشــیم  شــما  مــال  آنکــه  از  پیــش  رمــان 

معروف تریــن اثــر لیســا وینگیت، نویســندۀ آمریکایــی، از 
سوی انتشارات علمی منتشر شد.

Ĵ  کتــاب ابراهیم، نوشــتۀ ســیدعلی بنی لوحی، مــروری بر
سیرۀ شهید ابراهیم همت،  فرمانده شهید لشکر محمد 
رســول اهللl اســت که بــه همت انتشــارات راه بهشــت 

منتشر شده است.
Ĵ  چــاپ ســوم کتــاب روضه که اثری پژوهشــی و مســتند

اســت و بــه ســعی محمــد حقی از ســوی نشــر کتابســتان 
راهــی  مــاه  یــک  از  کمتــر  در  شــده،  منتشــر  معرفــت 

کتاب فروشی ها شد.
Ĵ  کتــاب روز آزادی زن بــه نویســندگی ســمیه ذوقــی و از

تازه هــای دفتر مطالعــات جبهۀ فرهنگی انقاب اســامی، 
انتشــارات راه یار، منتشــر شــد. این کتاب با موضوع تاریخ 

شفاهی قیام 17 دی زنان در شهر مشهد است.

Ĵ  محمدعلی گودینی از تألیف جلد سوم سه گانۀ انقابی
خــود خبــر داد و گفــت: »چندین ســال پیش جلد ســوم را 
نوشته بودم؛ اما در ویرایش جدید برخی اتفاقات از آشوب 
دی ســال 1396 بــه کتــاب افزوده شــده و در حال نوشــتن 
برخــی بخش هــا هســتم.« تــاالر پذیرایــی پایتخــت و زنــی با 
کفش هــای مردانــه عنــوان دو جلد نخســت این ســه گانه 
هســتند و جلد ســوم بــا عنــوان دار بلوط مقــدس در حال 

آماده شدن است.
Ĵ  حجت االســام محمد قمی، رئیس ســازمان تبلیغات

اسامی، طی حکمی حسین شاه مرادی را به عنوان رئیس 
مؤسســۀ انتشــارات امیرکبیر منصوب کرد. همچنین طی 
مراسمی حجت االسام قمی از زحمات حسین میرکریمی 
در تصدی این مسئولیت به ویژه در یک سال اخیر تشکر 

و قدردانی کرد.

شخصیت های خبرساز
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اســامی، راه یار، چاپ دوم کتاب خانم مربی، مجموعه ای از 
خاطرات شفاهی سعیده صدیق زاده دربارۀ مسائل تربیتی 

و آموزشی نسل های بعد از انقاب را منتشر کرد.
Ĵ  انتشــارات کتاب نیســتان ششــمین جلد از مجموعۀ

قصه هــای آبــدار را با عنوان گربه روی کاغذ برای گروه ســنی 
»ب« منتشر کرد. 

Ĵ  انتشارات قدیانی کتاب حشرات جنگجو اثر جک پتن با
ترجمۀ  حمیده جمشیدی ها را روانۀ  بازار کتاب کرد.

Ĵ  نشــر کتابســتان معرفــت چــاپ ســوم کتــاب بــه مــن
گفتنــد تنهــا بیــا، اثر ســعاد مخنت را بــا ترجمۀ فائــزه نوری 
منتشر کرد. این کتاب روایت دیدار سعاد مخنت، خبرنگار 

واشنگتن پست با یکی از سرکردگان داعش است.
Ĵ  انتشــارات علمی رمان دختر جوان و همسر خیالی اش

اثــر جولیــا کوئین را بــا ترجمۀ محمد پوررکنی منتشــر کرد. 
ایــن رمــان ماجــرای دروغــی را روایــت می کنــد کــه دختــری 
جوان برای رســیدن به هدفش و گذشــتن از مسیر فعلی 

زندگی اش آن را بیان می کند.
Ĵ  ،انتشــارات به نشــر جلــد دوم کتــاب ســنگر عاف هــا

نوشتۀ اکبر صحرایی را منتشر می کند. این اثر در حوزۀ طنز 
دفاع مقدس نوشته شده است که تاش می کند حوادث 

جنگ تحمیلی را با نگاهی جدید روایت کند.
Ĵ  ،انتشــارات دارخوین چاپ یازدهم کتــاب مجید بربری

خاطــرات شــهید مدافع حــرم مجیــد قربان خانــی را به قلم 
کبری خدابخش منتشر کرد.

Ĵ  دفتر نشــر معارف کتاب بندۀ خوب خدا را که شرحی از
زندگی  شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان آفریقا است و به 

همت ایمان نوروزی گردآوری شده، منتشر کرد.
Ĵ  انتشــارات شهید کاظمی کتاب دوســتت دارم دمشق

را منتشــر کرد. این کتاب مجموعۀ ده داستان کوتاه از ده 
نویسندۀ جوان با محوریت جنگ سوریه و مدافعان حرم 

است.
Ĵ  نشر اطراف کتاب سوم از مجموعۀ کآشوب را با عنوان

زان تشــنگان به دبیری نفیســه مرشدزاده منتشــر کرد. در 
کتاب زان تشــنگان 24 نفر از اتفاق ها و سوم شخص هایی 
نوشته اند که نسبت آن ها را با رخداد سال 61 هجری تغییر 
داده انــد. 24 نفــر از تجربه هایــی نوشــته اند کــه در دل این 
ســنت عــزا و در همین کوچه هــا و تکیه ها شــکل گرفته و 

دریافت و برداشت تازه با خودش آورده است.
Ĵ  ،درد آوای  کتــاب  چهــارم  چــاپ  عهدمانــا  انتشــارات 

قدیمی تریــن و شــاید نخســتین ترجمــۀ فارســی از کتــاب 
شــریف لهــوف اثــر ســیدبن طاووس را کــه از معتبرتریــن 

مقاتل دربارۀ  امام حسینj است، منتشر کرد.
Ĵ  نشــر کتابســتان معرفت چــاپ دوم رمان باخ نوشــتۀ

برای تولید باال و پایین آمدن قیمت وجود ندارد.«
Ĵ  رضــا رســولی، نویســنده و عضو هیئت مدیــرۀ انجمن

قلم ایران، معتقد است که جبهۀ فرهنگی ادبیات انقاب 
فاقد رســانه اســت؛ در حالــی که جبهۀ روشــن فکری هنوز 
هــم قوی تــر حرکت می کند. بــه گفتۀ او، در ده ســال آتی ما 
بــا دو موضوع خیلی جدی مواجه خواهیم بود.  یکی اینکه 
ادبیــات با ســرعت بســیار زیــادی از خانــۀ کاغذی بــه خانۀ 
رســانه های بــدون کاغذ، یعنــی شــبکه های اجتماعی کوچ 
کــرده اســت و دوم اینکــه برای ده ســال آینــده، باید نگران 

سکوالرشدن ادبیات باشیم.
Ĵ  رضا جمشــیدی، نویسنده، از انتشــار اثر جدید خود با

عنــوان غروب جاویدان خبــر داد. این اثــر روایتگر خاطرات 
گروهــی از اعضای جداشــده از ســازمان منافقیــن و دربارۀ 

عملیات مرصاد است.
Ĵ  مهــدی قزلــی بــرای ششــمین دورۀ متوالــی از ســوی

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی به عنــوان »دبیــر اجرایــی 
دوازدهمیــن دورۀ جایــزۀ ادبــی جــال آل احمــد« منصوب 

شد.
Ĵ  وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی طی حکمــی محمدرضا

شرفی خبوشان را به عنوان »دبیر دوازدهمین دورۀ جایزه 
ادبی جال آل احمد« معرفی کرد.

Ĵ  انتشــارات شــهید کاظمــی چــاپ دوم کتــاب راز پــاک
ســوخته، روایت داستانی زندگی شهید مدافع حرم مهدی 

طهماسبی معروف به مربی ادب را منتشر کرد.
Ĵ  انتشــارات کتــاب جمکــران کتاب شــب چهلــم به قلم

فاطمه دولتی را منتشــر خواهد کرد. این کتاب بازنویســی 
خدمــت  منتظــر  عاشــقان  مســتند  تشــرفات  از  بعضــی 

امام زمانf است.
Ĵ  انتشــارات علمــی تازه ترین اثر جــودی پیکولت، یکی از

نویســندگان معاصر و پرفروش آمریــکا را با عنوان کارهای 
کوچک اما بزرگ با ترجمۀ محسن جاذب منتشر کرد. این 
رمــان روایتگــر زندگــی زنی سیاه پوســت اســت که پرســتار 

بوده و در کار خود حرفه ای است و از آن لذت می برد.
Ĵ  نشــر اســم رمان عروس قریــش به قلم مریــم بصیری

را منتشــر کــرد. نویســنده در این رمان ســراغ مــادر بزرگوار 
پیامبر اســامl رفته و روایتی لطیف از زندگی این بانوی 

بزرگوار را از والدت تا وفات به رشتٔه تحریر درآورده است.
Ĵ  انقــاب انتشــارات دفتــر مطالعــات جبهــۀ فرهنگــی 

ناشران خبرساز
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Ĵ  اعضای مجمع ناشران انقاب اسامی به همراه جمعی
از ناشــران انقابی در منزل شــهید علی خلیلی، شهید امر 
به معروف و نهی از منکر حضور یافتند و با مادر آن شهید 

دیدار کردند.
Ĵ  ویژه برنامــۀ »گزارشــگاه نقاشــی قهوه خانــه« بــا حضور

حجت االســام قمــی رئیــس ســازمان تبلیغــات اســامی، 
محمــد  هنــری،  حــوزۀ  رئیــس  شــریف  مؤمنــی  محســن 
حمــزه زاده، عبدالحمیــد قره داغــی، مجدالدیــن معلمــی، 
محمدعلــی گودینــی، محســن کاظمــی نویســندۀ کتــاب 
نقاشــی قهوه خانــه و کاظــم دارابــی، راوی کتــاب، در گالــری 

 ابوالفضل عالی حوزۀ هنری برگزار شد
Ĵ  در نخســتین برنامــه از سلســله برنامه هــای »عصرانۀ

کتــاب« کــه بــه همت انتشــارات روایــت فتح و بــا همکاری 
معاونت فرهنگی متروی تهران در ایستگاه متروی شهدا 
برگــزار شــد، از همســر شــهید مــدق، راوی کتــاب شــهید 

منوچهر مدق تجلیل به عمل آمد.
Ĵ  کتاب مســافران وطن نوشتۀ ســعید عامیان، شامل

خاطــرات دوران دفاع مقدس آزادگان شــرکت خطوط لوله 
و مخابــرات نفــت ایران، با حضور محســن مؤمنی شــریف 
رئیــس حوزۀ هنــری، محمدی مدیر شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات شــرکت نفت، عبدالحمیــد قره داغی مدیرعامل 
انتشارات سورۀ مهر و جمعی از اهالی ادب و فرهنگ و نیز 

آزادگان دوران دفاع مقدس رونمایی شد.
Ĵ  نمایشــگاه سی وســومین  سیاســت گذاری  شــورای 

بین المللی کتاب تهران 26 فرودین تا 5 اردیبهشت سال 
1399 را به عنــوان زمــان برگزاری سی وســومین نمایشــگاه 

بین المللی کتاب تهران اعام کرد.
Ĵ  آییــن رونمایــی از کتــاب ایســتاده ام، خاطــرات هــادی

صدقی به قلم حسین گلدوست که انتشارات روایت فتح 
آن را منتشر کرده است، در فرهنگ سرای امید برگزار شد.

Ĵ  ،مجموعه شعر عاشورایی کابوس شاخه های شکسته
ســرودۀ مهدی زارعی که به گفتۀ محمدرضا سنگری، یکی 
از زیباترین، رســاترین و برترین کارهایی اســت که در حوزۀ 
شــعر عاشــورایی ســروده شــده اســت، در باشــگاه کتاب 

فرهنگ سرای انقاب اسامی رونمایی شد.
Ĵ  آیین افتتاحیۀ سیزدهمین پویش مطالعاتی روشنا با

محوریت کتاب پنجره های تشنه در قم برگزار  شد.
Ĵ  آییــن رونمایــی مجموعــه کتاب هــــای صوتــی توشــۀ

اربعین با ســخنرانی حجت االســام علیرضا پناهیان برگزار 
شد.
Ĵ  آییــن رونمایــی کتاب شــرح اســم مــاه، جدیدتریــن اثر

حسین سروقامت که در نشر معارف منتشر شده است، 
در فرهنگ سرای ابن سینا برگزار  شد.

میثم امیری را منتشر کرد. این کتاب داستان یک تیم ترور 
چهارنفره از دو نســل متفاوت اســت؛ نســلی که در جنگ 
حاضر بوده و نســلی دیگر که تنها از جنگ شــنیده است. 

حال آن ها با هم همراه می شوند تا عملیات کنند.
Ĵ  انتشــارات شــهید کاظمــی روایــت مســتند از زندگــی

شــهید حزب اهلل لبنــان، عماد مغنیه را به کوشــش وحید 
خضاب به زودی منتشر می کند.

Ĵ  مراســم افتتاحیۀ دومیــن دوره از پویــش کتاب خوانی
»کتاب قهرمــان« و رونمایــی تیزر ســینمایی این اثــر در باغ 
کتاب برگزار  شــد. کتاب محوری این دوره از پویش به قلم 
حمید حســام، خاطرات رزمندۀ ســرافراز و جانبــاز گران قدر 
گــردان  فرمانــده  ســلگی،  میرزامحمــد  تحمیلــی،  جنــگ 
اباالفضل لشــکر 32 انصارالحسین اســت که با عنوان آب 
هرگز نمی میرد با تاش مشترک نشر صریر و انتشارات 27 

بعثت منتشر شده است.
Ĵ  ،نشســت نقــد و بررســی رمــان پــس از بیســت ســال

و  یامین پــور  وحیــد  حضــور  بــا   ، کدیــور ســلمان  نوشــتۀ 
حجت االســام ســیدمجید پورطباطبایــی در ترنجســتان 

سروش برگزار شد.
Ĵ  آییــن پایانــی نخســتین جایــزۀ ادبی شــهید ســیدعلی

اندرزگــو بــا حضــور چهره هایی چــون حجت االســام قمی، 
علی رضا مختارپور، خانوادۀ شــهید اندرزگو، صادق کرمیار، 
محســن مؤمنی شریف، محســن پرویز، قادر آشنا، احمد 
شاکری، محمدرضا شرفی خبوشان، مصطفی جمشیدی، 
علی محمــد مــؤدب، میثــم نیلــی، علی اکبــر اشــعری و... در 

حوزۀ هنری برگزار شد.
Ĵ  مراسم اختتامیۀ نهمین دورۀ جشــنوارۀ رضوی در دو

سطح ملی و شهرستانی با تقدیر از برگزیدگان بخش های 
مختلف در مشهد برگزار شد.

Ĵ  24 هفتادویکمین دورۀ نمایشگاه کتاب فرانکفورت از
تا 2۸ مهر برگزار می شود.

Ĵ  و jمراســم معرفی و بررســی کتاب علــی از زبان علی
همچنین جشن امضای کتاب خنجر سپید شب با حضور 
حجت االســام محمد محمدیان، مســلم ناصــری و احمد 

بابایی در ترنجستان بهشت برگزار شد. 
Ĵ  همایش »قلم های آزاده« با تجلیل از ده نفر از آزادگانی

کــه در طــول ایــن ســال ها خاطــرات اســارت خــود را کتــاب 
کرده اند، در فرهنگ سرای ارسباران برگزار  شد.

رخدادهای فرهنگی
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الب �ی�ی �نا�چذ�ی ا�ن�ت مح�توای �تعن
الب �ت ا�ن�ت ج آ�شار �ب و�ی ر�یان �ت حب

و �الم! ای ا�ندرزکگ آ�ت
ظ �ن�رد�ند اک را هم ح�ن �چهلوی ها ح�ت حن

ــت ــت، ا�یمان دا�ش ــ�ی�ن ر�یــا�ری کــه �تا �نــان دا�ش ــون �ش ... �نــه حچ
ر�یف ا�بلٔه �لیم �با �چد�یدٔه �ت م�ت

و ه�ید ا�ندرزکگ ٔه اد�ب �ش ن ا�ی ن دورٔه حب
س�ت�ی ن ی �ن ارش �تصو�ی رن کگ

رگ �ال ن ش دا��تان �بل�ند و رمان �ب ن �ب
وان ش کودک و �نوحب ن �ب

ایه �ن ن �ش ن و �تار�ی ش روا�یت �تار�ی ن  �ب
وت ا��تمرار م�بارزه �با طا�ن

}جایزۀ ادبی شهید اندرزگو{
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ٔه  ــــــا�یرن دهــــای حب �نامرن
�با  ـــی  ـــــو هم�گ ا�ندرزکگ
وا�ند�نــی و  اطم�ی�نــان حن

�یت هس�ت�ند �باک�ی�ن
بخــش  داور  ناطــق،  ساســان 
شــهید  جایــزۀ  بزرگ ســال 
اندرزگــو، دربارۀ ماک های داوری ایــن بخش که بر محور 
رمان و داســتان بلند می گذرد، به خبرنگار مجلۀ شــیرازۀ 
کتــاب گفــت: »مــا یــک ســری امتیــازات مشــخص بــرای 

داوری در نظــر گرفتیــم؛ عناصــری کــه نویســنده ضمــن 
بــا تکنیــک   

ً
قصه پــردازی و درون مایــۀ داســتانی، نهایتــا

خوب، بتواند دست به خلق شخصیت ها و قصۀ ایدئال 
بزند.«

را  مخاطبــش  بایــد  مــا  »داســتان نویس  افــزود:  وی 
بــه نــگاه متعالی تــری از انقــاب اســامی برســاند و مبنــا 
را احیــای ارزش هــای انقــاب بگــذارد. در داوری بخــش 
بزرگ سال، از سوژه های دم دستی عبور کردیم و در خلق 
فضــای داســتانی نیــز بــه مبانــی فکــری و تحولــی انقاب 

محتوای تغییر ناپذیر انقلاب

الیم محس�ن �ن

و ه�ید ا�ندرزکگ ٔه اد�ب �ش ن ا�ی ن دورٔه حب
س�ت�ی ن و �با داوران �ن ت وکگ �ن کگ

داوری کردن بستگی به سلیقه هم دارد. البته تخصص را نمی شود کنار گذاشت؛ به ویژه اگر دربارۀ جایزه ای خاص باشد با جنسی خاص تر 
از محتوا که از قضا، مخاطب هم چشم و دلش را به این انتخاب کردن ها بدوزد. جایزۀ ادبی و مردمی شهید اندرزگو از این خواص است. 
یعنی قرار است داورانش دست روی تکنیک و توان نویسندگی مؤلفان بگذارند و در کنارش، ماهیت اصیل قصه ها و تاریخ انقاب 

اسامی را واکاوی کنند.
سه بخش مختلف این جایزه، هم حول رمان و داستان برای بزرگ ساالن و بچه ها می چرخد، هم بر مدار تاریخ و قس علی هذه. بنابراین، 
ترکیبی است از محتوا و همچنین جنس مخاطبان؛ از بزرگ سال گرفته تا گروه های نسل چهارم انقاب، یعنی کودک و نوجوان. دیگران 
نیز که محققان و... باشد هم بالتبع جای خود را دارند. اما باید دید که جمع 9 داور و ارزیاب آثار جایزۀ شهید اندرزگو، دربارۀ کم وکیف آثار 

نویسندگان ادبیات انقاب چه نظری دارند.
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ً
 اینکه نویســنده صرفا

ً
 توجــه می کردیــم؛ خصوصــا

ً
قطعــا

نخواهد انقاب را روی پوستۀ داستانی بیاورد.«
این نویســنده تأکیــد کرد: »توقع داشــتیم نویســنده 
بتواند حرکت بزرگ انقاب اســامی را هم در داســتان ها 
ثــار پیش کســوتان داســتان گو  بیــاورد. ایــن پختگــی در آ
بیشــتر وجود داشــت؛ هرچند از جوانــان ناامید نبودیم. 
دربــارۀ آثار نامزد دریافت جایزه، بــا اطمینان می گویم که 

 خوب و باکیفیت هستند.«
ً
واقعا

ناطــق بــا تأکیــد بــر اینکــه داســتان انقــاب، داســتان 
امید اســت، گفت: »ما نویســندگان و ناشــرانی داریم که 
تــازه به نشــر انقاب وارد شــده اند؛ ولی نشــان دادند که 
حداقل هــای الزم را دارنــد. انقاب ما محمل ایدئالی برای 
نویســندگانی ایرانی اســت که می خواهند سراغ داستان 
برونــد و البتــه نویســندگان جایــزۀ ادبــی شــهید اندرزگو 

نشان دادند که به این موضوع اهمیت می دهند.«
این داستان نویس گفت: »در همین دوره هم بودند 
ثــاری که در فرم و محتوا، جلب توجه بســیار می کردند و  آ
چــه بهتر که ایــن دو را تلفیق کنند. یادمان نرود که ما در 
قصه های انقابی دیگر دنبال شــعار نیســتیم؛ بر خاف 
ســال های ابتدایــی مبــارزات و بعدتــر کــه قصه هــا نقش 

بلندگوی انقاب را داشتند.«
داور جایــزۀ ادبــی شــهید اندرزگــو توضیــح داد: »امروز 
انقاب ما به بلوغ رســیده و این مایۀ خوش حالی اســت 
کــه می تــوان ردپــای کشــش، زیبایــی و جذابیــت کار را در 
جدیــد  نویســنده های  بیــن  در  انقــاب  داســتان  حــوزۀ 
تماشــا کرد؛ هرچند این ســبک از نوشتن به نبوغ فکری 
نویســنده برمی گــردد. نویســنده امــروز باید از ســاواک و 
شــکنجه عبور کند و بر چیســتی انقاب اسامی متمرکز 
شــود. داســتان فقط برای تفنــن خوانده نمی شــود. باید 

مطلب خوب به مخاطب داد.«
ثــار نویســندگان جوان  وی بــا بیــان اینکــه بــا دیــدن آ
»محتــوای  گفــت:  بــود،  امیــدوار  نســل  ایــن  بــه  بایــد 
انقــاب تغییرناپذیــر اســت؛ ولــی بایــد بــه پژوهــش هم 
روی آورد. ایــن رویکــرد را بایــد غلیــظ کــرد؛ چــرا کــه هنــوز 
قصه های جدیدی برای عرضه وجود دارد. البته هســتند 
نویســندگانی که همچنان دم از سوژۀ دم دستی می زنند 
و نثــر و زبانــی ســاده بــه کار می گیرند؛ در حالی کــه باید در 

برابر این ها سخت گیری کرد.«
ساســان ناطــق اعــام کرد: »تــاش کردیم کــه ادبیات 
انقــاب اســامی را در داوری جایــزۀ شــهید اندرزگــو بــه 
نمایــش بگذاریــم. ایــن را هــم بگویــم کــه مــا در ادبیــات 
داســتانی انقاب اســامی، دیگر به غلو و شعار و کلیشه 

نیاز نداریم؛ بلکه باید حرف تازه را در قصه خوب زد.«

دی از  �ن�یازم�نــد ��بور حب
و��یی  صه کگ ـــه های �ت لک�یسش
ــالب  ــــوع ا�ن�ت در مو�ن

هس�ت�یم
داور  دیگــر  ســامانی،  وجیهــه 
داســتان  و  رمــان  بخــش 
بزرگ ســال این جایزۀ ادبی و مردمی، به خبرنگار ما گفت: 
»هــدف اصلی از برپایی جایزۀ شــهید اندرزگو، مبارزۀ ادبی 
بــا تحریــف و تطهیــر تاریــخ پهلوی اســت. ضمــن توجه به 
ایــن اصل، ماک انتخابمــان در داوری ها آثاری بود که هم 
در فــرم و تکنیــک، هــم در محتوا و پیام حرف تــازه ای برای 

گفتن داشته باشد.«
ح و روایت داستانی شان  وی افزود: »البته آثاری که با طر
بتواننــد هــم پیام را به درســتی منتقل کنند،، هــم از فرم و 
قالب و شــیوه های پرداخت نو و بدیع برای جذابیت اثر و 
جلب مخاطب استفاده کنند، کم و محدود بود که داوران 

روی این کتاب ها اتفاق نظر داشتند.«
عمــدۀ  مشــکات  بــه  اشــاره  ضمــن  نویســنده  ایــن 
داســتان های حــوزۀ انقــاب و آثــار داوری شــده در جایــزۀ 
شهید اندرزگو یادآور شد: »موضوعات تکراری و کلیشه ای 
 ورود بــه 

ً
همچنــان بــرای مــا معضــل اســت. البتــه قطعــا

 از جانــب 
ً
ســاحت داســتان در حیطــۀ انقــاب، خصوصــا

ح کردن موضوعاتی مثل  جوان ها ارزشمند است؛ اما مطر
مبارزات انقابیون، دستگیری، ساواک، شکنجه و زندان، 
یا فضای ارباب رعیتی در روســتاها، فقــط تا حدی می تواند 

برای مخاطب جذاب باشد و برای او کشش ایجاد کند.«
ســامانی ادامــه داد: »البتــه در برهــه ای از تاریــخ، ایــن 
ســوژه ها برای روشــنگری و ایجاد شور و زنده نگه داشتن 
روحیــۀ حماســی و حق طلبــی الزم بــود؛ امــا امــروز و بعد از 
گذشــت چهل ســال، دیگــر بایــد از این موضوعــات عبور 
کرد؛ چون با مخاطب جوان و فهیم امروزی سروکار داریم 
که هم پرسشگر است، هم روحیه ای مطالبه گر دارد و هم 

دنبال فهم چرایی انقاب است.«
بــه گفتــۀ داور جایــزۀ ادبــی شــهید اندرزگــو، امــروز در 
داســتان های انقابــی بایــد به دنبــال علت هــا رفــت و دم 
تکــراری  و  کلیشــه ای  بیــان  از  و  زد  انقــاب  »چرایــی«  از 
امــروز  انقابــی  گذشــت. نویســندۀ  انقــاب  »چگونگــی« 
باید ســراغ ســوژه هایی برود که روایتگر خطاها، ضعف ها، 
ظلم هــا و بی عدالتی هــای پهلــوی باشــد تــا جریــان مقابل 
نتواند به این سادگی فضا را به دروغ، به نفع خود برگرداند.

سامانی در عین حال، داستان نویسی در حوزۀ انقاب 
را حرکتی جهادی دانست و گفت: »اگر نقدی هم می شود، 
از ســر دل ســوزی اســت و این ضعفی اســت که در قاطبۀ 

نویسنده امروز 
باید از ساواک و 

شکنجه عبور کند و 
بر چیستی انقالب 

اسالمی متمرکز 
شود. داستان فقط 
برای تفنن خوانده 

نمی شود. باید 
مطلب خوب به 

مخاطب داد
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می کردیــم کــه عامۀ مردم هــم آنان را بخواننــد، قصه خوب 
بگویند و غلو هم نکنند؛ چرا که مضامین انقابی باید ریز و 
به شکل بطن نویسی و در الیه های پنهانی داستان بیاید.«

بهبــودی دربارۀ کیفیت آثار گفت: »کارهایی که پاالیش 
 اینکه 

ً
 شایســتۀ اعتنا هســتند؛ خصوصــا

ً
شــده اند، واقعــا

حرف هــای انقابی را امروزی بیان می کنند. نویســنده باید 
نثر و لحن مطلوبی داشــته و قصه گویی بلد باشد. همین 
آثــاری که به عنوان نامزد جایزه معرفی شــده اند، می توانند 

مقبول مخاطبان قرار گیرند.«
 
ً
وی تأکیــد کــرد: »اختــاف در بین آثار کــم نبود. مطمئنا
در داوری در حق کسی ظلم نشده و انتخاب برای ما راحت 
بود. نویســنده های جوان نیز آثار باکیفیتی داشــتند و این 
ویژگــی فقط مختــص قدیمی ها نبود. نویســندگان نســل 
جدیدتر سعی می کردند حتی قصه های انقابی را در جامعۀ 

امروزی به نگارش درآورند.«
داور جایزۀ شهید اندرزگو معتقد بود: »مضامین کهنه 
را که بارها در قصه های انقابی نوشته شده اند، نباید مدام 
تکــرار کرد و باید ســراغ مضامین تازه نیز رفــت. باید خان و 
خان بازی دورۀ پهلوی را کنار گذاشت و دربارۀ انقاب کمی 

امروزی تر نوشت.«
همیشــه  انقــاب  محتــوای  »دربــارۀ  کــرد:  اضافــه  وی 
نبایــد عیــان و کامًا عریــان حرف زد؛ چه بســا در قصه های 
انقابــی باید با مضمونی جدید وارد داســتان شــد. باید در 
داســتان گویی بشــود لحن بیــان و قصه را متفــاوت دید و 
آنجاســت کــه باید حرف انقابــی را به مخاطــب تزریق کرد. 
تنهــا خودمــان را گرفتــار رویدادهایی تاریخــی و رها از قصه 

نکنیم.«

آثار دیده می شــود. گرچه شــاهد ورود نویســندگان جوان 
تازه نفسی هستیم که این مایۀ دل خوشی است.«

وی بیــان کــرد: »جایــزۀ شــهید اندرزگو تازه در ایســتگاه 
اول است و امیدواریم برای دوره های بعد، شاهد خلق آثار 
شاخص و قوی تری در این زمینه باشیم. نکات مطرح شده 
نیز قدری آرمانی و کمال گراست؛ ولی به هر حال، برآیند این 
نقد و نظرها می تواند چراغ راهی برای ادامۀ کار نویسندگان 
نتیجه بخش تــری  قدم هــای  تــا  باشــد  انقــاب  داســتان 

بردارند.«
اعام شــدۀ  نامزدهــای  از  دفــاع  بــا  ســامانی  وجیهــه 
جایــزۀ شــهید اندرزگــو گفــت: »نامزدهــای بخــش رمــان 
بزرگ ســال همه شایســتۀ دفاع و در واقع عصاره و چکیدۀ 
داستان نویســی حــوزۀ انقــاب مــا در تمــام ایــن ســال ها 
هســتند؛ اما امیــدوارم در دوره های بعد، با تغییر اندیشــه 
و زاویۀ نگاه نویسندگان، شاهد عبور جدی  از کلیشه های 

رایج قصه های انقاب باشیم.«

�با�ید در  ـــــــ�نان  همحچ
صٔه  ــالب، �ت وادی ان �ت
ت و دم از  �ن ـــد�ید کگ حب

هرمان زد �ت
از  کــه  نیــز  بهبــودی  فاطمــه 
داوران آثار بخش بزرگ ســال 
جایزۀ شهید اندرزگو است، دربارۀ کیفیت کتب داوری شده 
به خبرنگار ما گفــت: »وقتی موضوع انقاب محور برگزاری 
جایــزه ای ادبــی باشــد، وســواس در انتخــاب بهترین هــا 
انتخــاب  را  کتاب هایــی  داوری،  در  مــا  می یابــد.  افزایــش 

مضامین کهنه 
را که بارها در 
قصه های انقالبی 
نوشته شده اند، 
نباید مدام تکرار 
کرد و باید سراغ 
مضامین تازه نیز 
رفت. باید خان 
و خان بازی دورۀ 
پهلوی را کنار 
گذاشت و دربارۀ 
انقالب کمی 
امروزی تر نوشت
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نویســندگان  »بــه  کــرد:  تأکیــد  داســتان نویس  ایــن 
می گویم قصۀ جدید بگویید و دم از قهرمان بزنید و همه 
را کنــار هــم بچینید؛ اما بســتر را انقاب بگذاریــد. این را با 
خوانــدن کتاب هــای منتشــره و ارزیابی شــده می گویم که 
نویسنده نباید از اول گارد انقابی بگیرد؛ چون چند نسل 
از انقاب اسامی گذشته و اگر شعاری هم هست، مربوط 
بــه زمان هــای ابتدایــی بــود؛ در حالــی کــه االن قصه هــای 

شعاری دیگر جواب گو نیست.«
فاطمه بهبودی دربارۀ مشکلی که در ارزیابی آثار نمود 
 قصه نداشــتند. 

ً
داشــت نیــز گفــت: »آثار ضعیــف عمدتــا

کتــب خــوب ایــن دوره به خوبــی از پــس ایــن کار برآمدنــد 
و  پهلــوی  و  ســاواک  بدی هــای  نیــز  جالبــی  به شــکل  و 
خوبی های انقاب اســامی را نه به شــکل مستقیم، بلکه 
در الیه های داستانی انتقال می دادند و این برای مخاطب 

لذت بخش تر است.«

کــــه  ـــــ�یرد  می کگ دلم 
ــرا �نو�یســـــ�نده �برای  حچ
ــت  دا�ــ�تان �چردازی و�ت

ذارد �نمی کگ
آثــار  کیفیــت  خصــوص  در 
و  کــودک  داســتان  بخــش 
نوجوان جایزۀ شهید اندرزگو نیز حسن احمدی، از داوران 
ایــن بخش، در گفت وگو با خبرنــگار ما توضیح داد: »یکی 
از ماک های ما در داوری به نوبودن قصه ها برمی گشــت. 
همچنیــن ســایر عناصــری را کــه نویســنده می توانــد در 
پیشبرد داستانش استفاده کند، مدنظر داشتیم که این 
نیــز حــول پرداخــت خــود داســتان و شــخصیت پردازی تا 

تعلیق و اوج و... می چرخید.«
وی افزود: »فقط به اینکه یک اثر قصۀ انقابی را مدنظر 
گذاشــته، توجــه نکرده ایم؛ چــرا که یک قصۀ خــوب باید از 
لوازمــی بــرای بیان بــه مخاطب اســتفاده کند. ســوژه های 
 کــم نیســتند؛ بنابراین، 

ً
نمایانگــر انقــاب اســامی واقعــا

نویســنده نبایــد بعــد از چهــل ســال، تمرکــزش را تنهــا بر 
همــان بــازۀ زمانی بگــذارد. اگر می خواهیــم از آن دوره یا در 
دایــرۀ زمــان امــروزی قصــۀ انقابــی بگوییم، الاقــل زیادی 

دست به دامن کلیشه ها نشویم.«
احمدی ضمن تأکید بر لزوم نوشتن داستان های تازه 
عنــوان کــرد: »مــا از داستان نویســان قدیمــی توقــع داریم 
که کتب مســتحکم تری بنویســند؛ هرچند متأسفانه گاه 
یافــت نمی شــد. گرچه ما همچنــان در حال آزمــون و خطا 
در نوشــتن داســتان های انقابی هســتیم و نباید ناامید 
شد. نمی دانم چرا نویسندگان حرفه ای کمتر می نویسند 

یا به هر دلیل، کمتر شاهد چاپ کتابشان هستیم. به هر 
حال، انتظار از نویسندگان انقابی خوش قلم باالست.«

 
ً
این داور بخش کودک و نوجوان اذعان کرد: »شــخصا

نمی توانــم مدعــی شــوم که همــۀ آثــار ارزیابی شــده امتیاز 
بــاال می گیرند. هنگام خواندن جمعی، از داســتان ها لذت 
کافی نمی بردیم و قابلیت ماندگاری هم نداشتند؛ هرچند 
برخــی قابــل اهمیــت بودنــد. گاه دلمان می گرفــت که چرا 
نویســنده بــرای داســتان پردازی وقــت نمی گــذارد و انــگار 

برای نوشتن عجله دارد.«
 این نویسنده خاطرنشان کرد: »خوشبختانه بسیاری 
به ســمت قصه هــا و ســوژه های جدید رفته بودنــد. با این 
حال، همچنان نوجوان نمی تواند با بســیاری از نوشته ها 
نوجــوان  و  کــودک  داســتان نویس  انــگار  بگیــرد.  ارتبــاط 
نمی توانــد دنیــای این گروه را بشناســند و فقط برحســب 

تجربۀ شخصی اش دست به قلم می برد.«
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد اثــری نوشــت کــه بچه هــا 
قصــه اش را درک کنند، گفت: »برخی مواقع، به جای اینکه 
داســتان برای کودک باشد، دربارۀ کودک است. نمی گویم 
همگی این کتاب ها راضی کننده نبودند؛ چون کتبی را هم 
 از خواندنش لذت خواهد برد. 

ً
خوانــدم که مخاطب قطعا

نویســندۀ ایــن گروه ســنی چــاره ای نــدارد جز اینکــه نثری 
انتخــاب کنــد کــه بچه ها بپســندند و خــود را نیــز در قصه 

سهیم بداند.«
احمــدی متذکــر شــد: »ارزیابی آثــار این دوره، نشــان از 
پیشــرفت محســوس کتــب کــودک و نوجــوان در قیاس 
بــا ســال های دورتر نداشــت؛ اما امیــدوارم برگــزاری جایزۀ 
شــهید اندرزگــو بتوانــد موجبــات ترغیــب نویســندگان را 

فراهم کند تا در دوره های بعد پیشرفتی را رقم بزنند.«

ن،  ی �نو�یس�ند�گ ک�تب �برحن
�چس زم�ی�نــٔه مصــوری از 

الب ا�المی �ندارد ا�ن�ت
در  کــه  نیــز  خرامــان  مصطفــی 
جمــع داوران بخــش کــودک و 
نوجوان این دوره حضور دارد، 
بــه خبرنگار مــا گفت: »وقتی مــا از ادبیات خاصی به اســم 
انقاب اســامی حــرف می زنیم، بالتبع کار برای نویســنده 
باالخــره  می شــود.  دشــوارتر  ارزیابی کننــده  داوران  نیــز  و 
داســتان انقابــی بایــد بتوانــد کســانی را هم کــه اطاعی از 

تاریخ انقاب ندارند، جذب کند.«
وی افزود: »یعنی داســتان باید بتواند اتمسفر انقاب 
و اطاعات الزم را در اختیار خواننده بگذارد؛ آن هم کودک 
و نوجوانــی کــه انقــاب را ندیــده اســت. خــب ایــن کار را 

سوژه های نمایانگر 
انقالب اسالمی 

واقعاً کم نیستند؛ 
بنابراین، نویسنده 
نباید بعد از چهل 
سال، تمرکزش را 
تنها بر همان بازۀ 

زمانی بگذارد.
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و  کــــودک  ا�ن�تظـــــــار 
ـــــوان از اد�ب�یــات  �نوحب
�ن 

دا�ــ�تا�نی، �ب�یش از ا�ی
صه ها�ت �ت

داور  دیگــر  قوجــق،  یوســف 
و  کــودک  داســتان  بخــش 
نوجــوان نیز در گفت وگو با خبرنگار مــا، دربارۀ ارزیابی خود 
از آثــار رســیده بــه اولیــن دورۀ جایزۀ شــهید اندرزگــو بیان 
کــرد: »مــا جــدا از مخاطب ســنجی آثــار و قلــم نویســندگی 
داســتان گویان، بــه نوبــودن طراحــی قصه شــان نیــز دقت 
وافــری کردیــم؛ از این بابت که ماک قصه شــان موضوعی 

جذاب و به دور از تکرار باشد.«
وی البتــه بــا گایــه از ضعف این قســمت از آثــار گفت: 
»ما ســاختار داســتانی را در عمدۀ کتاب هــا مقبول دیدیم؛ 
امــا دربارۀ بدیع بودن ســوژه ها نظرم منفی اســت. این نظر 
شخصی من است که در بین آثار رسیده، کتابی ندیدم که 
بتواند صفحۀ جدیدی در ادبیات داستانی کودک و نه حتی 

انقاب باز کند.«
این نویســنده ادامه داد: »البته من ســطح داوری را باال 
می بینــم؛ چــرا کــه این جایــزه برای انقاب اســامی اســت. 
پــس بایــد ســخت گیری دوچندانــی کــرد. انــگار یک جــور 
شــعارزدگی در عمــدۀ داســتان ها مــوج مــی زد. دقت کنیم 
که داســتان با خاطره فرق دارد. برهمین اســاس، به نظرم 
خیلــی از داســتان هایی کــه می خوانــدم، بیان واقعــه بود و 

 عنوان داستان نمی گیرد.«
ً
لزوما

قوجــق تأکیــد کــرد: »اینکــه نویســندۀ مــا در داســتان 
کــودک و نوجــوان، به ســمت صــرف شــرح واقعــه بــرود، 
کفایت نمی کند. باالخره اینجا با مخاطبی سروکار داریم که 
جذابیت عاملی برای کتاب خوانی اوست. پس باید برایش 

به درستی قصه گفت، نه شرح ماوقع را.«
وی بــا ایــن حــال، وجــود ایــن نــوع مشــکات را گــذری 
دانست و گفت: »این ضعف های داستانی به جوانی سوژۀ 
انقاب برمی گردد. توقع نداشته باشید که در همین چند 
دهــه، ادبیــات جوان انقــاب پر از کتب داســتانی بــا درجۀ 
شــگرف باشــد. چهل ســال برای یک تولد و استوارشــدن 

یک ادبیات خاص، اصًا زیاد نیست.«
داور جایــزۀ شــهید اندرزگــو اضافــه کــرد: »بایــد این قدر 
نوشــت و تجربــه کرد که این محتــوا را در ادبیاتی تکنیکال 
بریزیــم و انقــاب را از مناظــر مختلف داســتانی، به مرور به 
مخاطب کودک و نوجوان، یعنی نسلی که این برهۀ تاریخی 

را ندیده، بدهیم.«
قوجــق بــر جای خالــی قصه های بومــی نیز تأکیــد کرد و 
گفــت: »یکی از کارهــای جدی در ادبیات داســتانی انقاب، 

ســخت می کند. پس نویســنده هرچند باید مخاطبش را 
بشناسد، در کنارش باید درون فرم و ساختاری داستانی، 

با قوت داستان پردازی کند.«
خرامان ادامه داد: »در عین اینکه محتوا و قصه ای هم 
کــه در اختیار مخاطب کودک و نوجوان قرار می دهد، باید 
مبتنی بر تعریف مناســب ســوژه و مضمون باشد؛ اینکه 
 قادر است تعریف درستی از ماهیت و 

ً
آیا نویســنده واقعا

روایت انقاب اسامی و مفاهیمش منتقل کند یا خیر.«
بــه گفتۀ داور بخش داســتان کودک و نوجــوان جایزۀ 
شــهید اندرزگــو، داســتان انقابی برای این گروه ســنی آن 
زمان موفق اســت که نوجــوان خوانندۀ قصه بتواند فضا 
و ماجراهای این ســوژه را از درون قصه ای جذاب و تازه که 
درست نوشته شده است، به تماشا بنشیند و به آگاهی 

اطاعاتی هم برسد.
این داســتان نویس متذکر شد: »البته ما در این دوره 
از جایزۀ شــهید اندرزگو، به دنبال انتخاب بهترین رمان ها 
و داستان ها بودیم. آثاری هم که به عنوان کاندیدا معرفی 
 حائز نکات قابلــی بوده انــد؛ هرچند توقع 

ً
شــده اند، حتمــا

ادبیــات داســتانی انقاب را باید این قدر بــاال فرض کرد که 
به وضعیت فعلی بسنده نکنیم.«

 مشــوق 
ً
خرامــان تأکید کرد: »برگزاری جوایز ادبی قطعا

نویســندگان اســت؛ اما همین جایــزه بایــد تعیین کننده 
باشــد و دســت روی آثــاری بــا معیــار و شــاخص های بــاال 
بگــذارد. اگــر جایــزۀ شــهید اندرزگــو روی انقــاب اســامی 
زوم می کنــد، نباید فقط به محتوا بســنده کنــد؛ بلکه باید 
برایش نویسندگی کتاب نیز مهم باشد. ما داوران تاش 

کردیم که این دو را توأمان ببینیم.«
وی بــا ابراز اینکه داســتان نویس بایــد جغرافیا و تاریخ 
انقــاب اســامی را بشناســد، گفت: »متأســفانه اشــکال 
کتاب هــای جدیــد ایــن اســت کــه آقــا و خانــم نویســنده، 
تحقیق نکــرده دســت بــه نــگارش می زنــد. مگر می شــود 
داســتان گویی کــه برهۀ تاریخی انقاب را به چشــم ندیده 
اســت، بــدون مطالعــه تولیــد اثــر کنــد؟ مشــکل جمعــی 
از کتاب هــا همیــن اســت؛ یعنــی انــگار پس زمینــۀ مصــور 

انقاب را ندارند.«
خرامــان با این حــال معتقد بــود: »نامزدهای داســتان 
 خواندنــی 

ً
کــودک و نوجــوان جایــزۀ شــهید اندرزگــو حتمــا

هســتند. ایــن توصیۀ جــدی را به نویســندگان می کنم که 
حوزۀ کودک و نوجوان را فضای آزمون و خطا فرض نکنند. 
برخی چون نمی توانند در حوزۀ بزرگ ســال بنویســند، وارد 
فضای داســتانی کــودک و نوجوان می شــوند؛ چــون تصور 
می کنند کار در این حوزه راحت تر است. در حالی که چنین 

تفکری از اساس غلط است.«

متأسفانه اشکال 
کتاب های جدید 
این است که آقا 
و خانم نویسنده، 
تحقیق نکرده 
دست به 
نگارش می زند. 
مگر می شود 
داستان گویی که 
برهۀ تاریخی 
انقالب را به چشم 
ندیده است، بدون 
مطالعه تولید اثر 
کند؟ 
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داستان های بومی است؛ یعنی با بومی نویسی، کودکان را 
 دارای 

ً
به چنین داستان هایی جذب کنیم؛ جریانی که اتفاقا

پتانسیل باالیی است.«
داور جایزۀ شــهید اندرزگو اعتقاد داشــت: »مشــکاتی 
کــه مــا در خصــوص نشــر آثــار داســتانی کــودک و نوجوان 
 بــه کلیت ادبیات داســتانی مختص این 

ً
می گوییــم، اتفاقا

 به قصه های انقابی. به طور 
ً
گروه سنی برمی گردد، نه لزوما

کلــی، تا رســیدن بــه ادبیات داســتانی فاخــر برای کــودک و 
نوجوان راه درازی در پیش داریم.«

یوســف قوجــق توصیــه کــرد: »پیشــنهاد می کنــم کــه 
بچه هــا چند کتاب نامزد بخش داســتان کودک و نوجوان 
 بخوانند؛ چرا کــه در بین آثار 

ً
جایزۀ شــهید اندرزگــو را حتما

 این ها داستان هایی پذیرفتنی، جذاب و با 
ً
رسیده، مطمئنا

سوژۀ خوبی هستند که ارزش خواندن را دارند.«

ک�تــب  هــم  داوری  در 
�ت�ـــــــــراری د�ید�یـــم، 
لم هـــای  هــــور �ت هم طن

ا��تا�ندارد
دربارۀ چگونگــی ارزیابی بخش 
روایت تاریــخ اولین دورۀ جایزه 
ادبی و مردمی شــهید اندرزگو نیز حمیــد قزوینی، از داوران 
 به 

ً
ایــن بخش، به خبرنگار شــیرازه گفــت: »داوری ما صرفا

جنبه هــای محتوایــی خاصــه نمی شــد. دقــت در عناصــر 
حرفــه ای نویســندگی، عنصر مهمــی برای جــذب مخاطب 
اســت و ارتبــاط مســتقیمی هــم بــا محتــوا دارد. در مرحلۀ 
دیگــر، آنچه مدنظر ما بــود، توان اثر در پاســخ گویی به نیاز 

جامعه است.«
وی با بیان اینکه انقاب اســامی همچنان سوژۀ مورد 
عاقۀ محققان داخلی و خارجی است، عنوان کرد: »انقاب 
مــا پدیــده ای تاریخی اســت؛ امــا ابعاد و اهدافش مســئلۀ 
 این مایۀ قوت این رویداد 

ً
روز محســوب می شــود و اتفاقا

است؛ چون حاصل مشارکت مردم بوده و در کانون توجه 
قرار دارد.«

این پژوهشــگر با تأکید بــر اینکه تحقیق دربارۀ انقاب 
اســامی همچنــان به کارهــای جدی تــری نیــاز دارد، گفت: 
 جایــزۀ شــهید اندرزگــو می توانــد محــرک نــگارش 

ً
»قطعــا

و تولیــد کتاب هــای جدی تــر و قوی تــری در حــوزۀ انقــاب 
اســامی باشــد. این عرصه نیاز به پژوهش های مضاعفی 
دارد؛ چــرا کــه کارهایــی کــه تــا بــه االن انجــام شــده، فقــط 

گوشه ای از این عرصه را پوشش داده است.«
بــه گفتــۀ ایــن داور بخــش روایــت تاریــخ جایزۀ شــهید 
اندرزگــو، نکتــۀ جالــب پژوهــش دربــارۀ انقــاب اســامی 

آنجاســت کــه خارجی هــا نیــز روی آن متمرکــز هســتند و 
درباره اش کتاب می نویســند؛ چه رســد بــه نیروهای فعال 
 
ً
داخلــی. بنابراین، جا برای نوشــتن دربارۀ انقاب، خصوصا

توسط نیروهای جوان وجود دارد.
قزوینــی بــا اشــاره بــه کتاب هــای داوری شــده در جایــزۀ 
شــهید اندرزگــو نیــز تأکید کــرد: »در بیــن آثار نویســندگان 
حــوزۀ تاریــخ شــفاهی انقــاب، آثــاری جــزو کارهــای تکراری 
بودند و گویا به صرف ارائۀ آمار نوشته شده بودند؛ اما این 
کتب تکراری مانع از این نمی شود که چشممان را به روی 

آثار ایدئال ببندیم.«
وی این گونه یادآور شد: »در ارزیابی کتب تاریخی جایزه، 
 به لحــاظ 

ً
بــه آثــار و نوشــته هایی برمی خوردیــم کــه اتفاقــا

پژوهشــی و روایتگــری، اســتاندارد و جذاب نوشــته شــده 
بودنــد کــه این کتــب نشــان دهندۀ ظهور و بــروز قلم های 
اســتاندارد در ایــن حــوزه اســت کــه این جای خوشــبختی 

دارد.«
این داور جایزۀ شهید اندرزگو اذعان کرد: »برگزاری این 
جایزه های ادبی، نویدی برای بهتر دیده شدن نویسندگان 
و ناشــران و البتــه خــود آثار اســت. ایــن جایــزه را باید مایۀ 
دل گرمی دانست برای کسانی که سال ها است در گمنامی 
بــرای کشــورمان می نویســند و بــا تحمــل نامایمتی ها، با 

صبوری کار می کنند.«
قزوینــی خاطرنشــان کــرد: »در روایــت انقاب اســامی، 
باید ســراغ ســوژه های دســت نخورده رفت و این ها را احیا 
کــرد. ایــن گنجینــه تمام نشــدنی اســت و بــرای همیــن نیز 
همت بیشــتری از ســوی نویســندگان جــوان می طلبد که 

خود را درگیر این حوزۀ نگارشی کنند.«

ــری  ال�بی کگ ا�ن�ت ر�یــان  حب
در اد�ب�یــــات امــــــروز 
مــــــــا، حــــــ��یت از 

مردمی �بود�نش دارد
حجت االسام سعید فخرزاده، 
دیگر داور بخــش روایت تاریخ 
جایــزۀ شــهید اندرزگــو، با اشــاره به رویکــرد ارزیابــی آثار به 
خبرنــگار ما گفت: »خوشــبختانه عظمت انقاب اســامی 
مدنظــر همــۀ مؤلفــان و ناشــران ایــن بخــش از ادبیــات 
انقــاب اســت؛ امــا عمــدۀ پژوهش هــا حول شــکل گیری 
انقــاب و نقد پهلــوی از دید مبارزان خودمان بوده اســت 
و کمتــر تاش کرده ایم که پهلوی را از زاویۀ دید خودشــان 

نقد کنیم.«
وی افــزود: »واکاوی درون پهلــوی موضــوع اهــّم امــروز 
اســت؛ اینکــه مســتقًا بررســی کنیــم کــه عوامل فســاد و 

در ارزیابی کتب 
تاریخی جایزه، به 
آثار و نوشته هایی 
برمی خوردیم که 

اتفاقاً به لحاظ 
پژوهشی و 
روایتگری، 

استاندارد و جذاب 
نوشته شده بودند 

که این کتب 
نشان دهندۀ ظهور 

و بروز قلم های 
استاندارد در این 

حوزه است
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وابستگی پهلوی چه بوده که موجبات بروز انقاب مردمی 
را در پــی داشــته اســت. در واقــع، بایــد چرایــی و چگونگــی 
فروپاشــی آن ها را کنــکاش کنیم؛ همان دالیلــی که اوضاع 
را به جایی رســاند که انقابی مردمی شــکل گرفت تا امروز 

دشمنان ما دیگر نتوانند دنبال تطهیر پهلوی باشند.«
ایــن پژوهشــگر تاریــخ گفــت: »مــا بــه اســناد و مــدارک 
موجــود خــود آنــان هــم نیــاز داریــم تــا محققــان بتواننــد 
متقن تــر و از وجهــی تــازه دســت بــه نقــد پهلوی بزننــد؛ در 
حالی که این اسناد کمتر در اختیارمان قرار می گیرد. نباید 
 روایتگــری در تاریخ 

ً
از نقــد رژیــم پهلــوی غافل بــود و دقیقا

انقاب اسامی به بررسی درونی این رژیم نیاز دارد.«
فخــرزاده بــا ایــن توضیحــات بــه اهمیت جایزۀ شــهید 
اندرزگــو اشــاره کــرد و گفت: »هــدف این جایــزۀ مردمی آن 
اســت که ناشــران و مؤلفان را به ســمت بررســی و واکاوی 
رژیــم پهلــوی و مناســبات درونــی آن بــا خــود و بیگانــگان 
معطــوف کنــد؛ یعنی همــان حلقۀ مفقــودۀ تاریــخ ادبیات 
 بــا شــفاف کردن مســائل، بــا اقدامــات 

ً
انقــاب کــه دقیقــا

کســانی مقابلــه می کند کــه امروز ســعی در تطهیــر پهلوی 
دارند.«

وی اضافــه کرد: »نوشــتن از عوامل فروپاشــی پهلوی و 
فســاِد همه جــورۀ آنان و نیز اهمیت انقاب اســامی برای 
نســل امــروز ضــرورت اســت. مــا در ایــن وادی از ادبیــات 
انقاب، سایق مستقل و متفاوتی داریم که مثال هایش 
را در ارزیابی آثار جایزۀ شهید اندرزگو هم دیدیم. این مؤکد 
این است که جریان انقابی گری در ادبیات ما کامًا مردمی 

است و نگاه حاکمیتی ندارد.«
فخــرزاده دریافــت آثــار متعــدد در ایــن دوره از جایــزه را 
نمایانگر پتانسیل تاریخ شفاهی انقاب اسامی دانست 
و گفــت: »نیــاز اســت کــه مورخــان در نگارش کتبشــان به 
مخاطبان جوان دقت کنند و ببینند کدام موضوعات باید 
در اولویــت پژوهششــان باشــد. ایــن خائــی اســت که در 
ارزیابی آثار داوری شــده نمود داشــت. نســل نویسندگان 
انقاب دیــده بایــد جــوری از آن فضــا بنویســند کــه جــوان 
انقاب ندیــده به طــور کامــل از اقدامات و فســاد آنان آگاه 

شود.«

ری  �ن آ�شــار �به �تار�ی�ن �ن�گ
ا�ی

د  الب ا�ــالمی و �ن�ت ا�ن�ت
د سش �چهلوی �مق می �بحن

از  بخشــایش،  کامــور  جــواد 
روایــت  بخــش  داوران  دیگــر 
تاریــخ جایزۀ شــهید اندرزگو، در 
گفت وگــو بــا خبرنگار ما بیــان کــرد: »برگزاری ایــن جایزه در 

مقطع حســاس کنونــی یک ضرورت اســت؛ چــون انقاب 
به قولی پوســت انداخته و الزم اســت دربارۀ چرایی اش به 
بحث نشســت. یکی از اهداف جایــزه نیز مقابله با جریان 
تطهیر پهلوی و تحریفگر انقاب و عده ای از خارج نشینان 

است و باید این خأل را پر کرد.«
وی تعــداد آثار داوری شــده را بیــش از 1۸0 عنوان کتاب 
 از 

ً
بیــان کــرد و افــزود: »نــگاه ما بــه انقاب اســامی عمدتــا

زاویۀ پرداخت و پررنگ کردن مبارزات انقابی علیه پهلوی 
اســت؛ در حالــی کــه بایــد بــه ضعف هــا و فســاد حکومت 
پهلوی با روش علمی و دقیق تاریخی نیز نگاه کنیم. دالیل 
وقــوع انقــاب اســامی را بایــد گفــت و نوشــت؛ چــون اگــر 
ســکوت کنیم، با ایجاد یک خأل ناگفتــۀ تاریخی، جریانی راه 

می افتد که هدفش تطهیر پهلوی می شود.«
کامــور بخشــایش بــا تأکید بــر اینکه باید ســراغ اســناد 
 بهترین 

ً
و مــدارک نقدکننــدۀ پهلــوی رفت، گفــت: »اتفاقــا

داشته ها و اسناد را خود پهلوی ها در اختیار ما گذاشته اند؛ 
مثل خاطرات اسداهلل علم و... که ما را متوجه عمق فاجعه 
و فســاد در پهلــوی کرده انــد؛ ولــی مــا هنــوز از ایــن منظــر 
پهلوی را نقد و بررسی نکرده ایم تا عملکردشان برای همه 

شفاف تر شود.«
وی جایــزۀ شــهید اندرزگو را موجب عمق بخشــیدن بر 
تاریخ نگاری پهلوی و انقاب اسامی دانست و تصریح کرد: 
»بنای ما در این جایزه این نبوده و نیست که به هر ترتیبی 
بخواهیم کتابی را برگزیده کنیم. اگر کتابی شایســته نبود، 
انتخابــش نمی کردیــم. از معیارهای ما تازگی، پاســخ گویی 
به نیاز جامعه، توانایی در اثبات موضوع، مهندسی کتاب، 

درستی روایت و... بوده است.«
 ایــن پژوهشــگر همچنیــن اعتقــاد داشــت: »ادبیــات 
انقــاب اســامی در مرحلــۀ تعقــل اســت و دورۀ هیجان را 
گذرانده. این گونه نیز آثار منطبق با اسناد و مدارک نوشته 
می شوند و روشی علمی را پشتوانۀ کار قرار می دهند. این 
اصــول در روایت تاریخ انقاب اســامی، به خوبی مشــهود 
اســت. امــروز مــردم خودشــان را در تاریخ شــفاهی انقاب 

شریک می دانند.«
کامــور بخشــایش دربارۀ نقــد وارده به برخــی آثار حاضر 
در جایــزۀ شــهید اندرزگــو نیــز گفت: »بــه نظرم همگــی آثار 
نتوانســته اند بــه ســلیقۀ مخاطــب نزدیک شــوند یــا قلم 
اســتانداردی داشــته باشــند. در ایــن بیــن، گاه رگه هایی از 
تکــرار و کپی بــرداری را هم می بینیم. البته این ضعف ها به 
برخــی آثار برمی گــردد، نه اکثریــت پژوهش ها. بــه هر حال 
جریــان تایخ شــفاهی، امروزه باید جدی تر نیازســنجی کند؛ 
به طــوری کــه بــا خلــق آثــاری بتوانــد درصــدد رفــع ابهامات 

برآید.«

بهترین داشته ها 
و اسناد را خود 
پهلوی ها در اختیار 
ما گذاشته اند؛ 
مثل خاطرات 
اسدالله علم و... 
که ما را متوجه 
عمق فاجعه و 
فساد در پهلوی 
کرده اند؛ ولی ما 
هنوز از این منظر 
پهلوی را نقد و 
بررسی نکرده ایم 
تا عملکردشان 
برای همه شفاف تر 
شود
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و  ا�ندرزکگ ــه�ید  �ش ٔه  ا�یرن حب
�نکگ  حب روع  �ش می �توا�ند 
مســ�یر  در  روا�یت هــا 

د الب �با�ش ا�ن�ت
در این راســتا، اعضای شــورای 
سیاســت گذاری این جایزه نیز 
بــر جدی گرفتن جریان تطهیر پهلــوی و مقابلۀ ادبی با آن 
اذعــان می کننــد؛ چنان که میثم نیلــی، مدیرعامل مجمع 
ناشــران انقاب اســامی و عضو شــورای سیاست گذاری 
جایــزۀ شــهید اندرزگــو اعتقــاد دارد: »ایــن جایــزه دغدغه 
تطهیــر  رســانه ای  جریــان  بــا  مبــارزه  و  مقابلــه  هــدف  و 
پهلــوی را در ســر دارد؛ چــرا کــه جریــان جنگ امــروز را باید 
در حــوزۀ روایت هــا دانســت. همین روایت های درســت، 

تحکیم کنندۀ مسیر آرمانی یک جامعه است.«
وی همچنین می گوید: »تحریف کنندگان تاریخ انقاب 
، با بهره گرفتن از ظرفیت های  اسامی طی سال های اخیر
رسانه ای خود، تمام هم وغمشان را گذاشته اند که روایت 

مغلوطی از پهلوی و تاریخ انقاب اسامی ارائه دهند.«
»بنابرایــن،  می کنــد:  یــادآوری  اســاس  ایــن  بــر  نیلــی 
آغــازی جــدی  معتقــدم جایــزۀ شــهید اندرزگــو می توانــد 
بــر جنــگ روایت هــا در مســیر انقــاب باشــد. توقــع ایــن 

اســت که اهالی قلم متعهد کشــور با عبور از غفلت های 
گذشته، دوباره ثابت کنند که ادامه دهندۀ مسیر انقاب 

اسامی هستند.«
وی همچنیــن افــزود: »رویکــرد مــا کار جدی رســانه ای 
و تبلیغــی بــرای کتاب هــای برگزیده اســت تــا بتوانــد وارد 
ســبد خرید و فروش شــود و تأثیر این برگزیده شــدن در 
عمل و در استقبال مردمی هم دیده شود. براین اساس 
به دنبــال ایجاد ســناریوی ترویج آثار برتر انقاب اســامی 

خواهیم بود.«

در  �ن �ت
ا�ی ما�ــت  حب �ن 

ا�ی
ــــ�ی� ا�ند که م�ن�ــــر  و�ت
ـــــدت  �به �ش امـــــعٔه  حب
ب ما�نــدٔه �چهلــــوی  ��ت

و�ند می �ش
حقانــی،  موســی  همچنیــن 
و  ایــران  تاریــخ  مطالعــات  مؤسســۀ  پژوهشــی  معــاون 
از دیگــر اعضــای جایــزۀ شــهید اندرزگــو معتقــد اســت: 
»متأســفانه بعــد از انقــاب اســامی، در نقد رژیــم پهلوی 
کم کاری کرده ایم. همین مسئله آنان را جسور می کند که 
واقعیات پهلوی را به مردم ما وارونه نشان دهند؛ تا جایی 

جریان ترویج آثثار برتر انقلاب

الیم محس�ن �ن

�ت�ند؟ �ن ه کگ ن رو�یداد حچ و در�بارٔه ا�ی ه�ید ا�ندرزکگ ٔه �ش ن ا�ی ذاری حب ورای ��یا�ت کگ �ش

این جایزه دغدغه 
و هدف مقابله و 
مبارزه با جریان 
رسانه ای تطهیر 
پهلوی را در سر 

دارد؛ چرا که 
جریان جنگ 

امروز را باید در 
حوزۀ روایت ها 

دانست. همین 
روایت های درست، 

تحکیم کنندۀ 
مسیر آرمانی یک 

جامعه است

جایزۀ ادبی و مردمی شهید اندرزگو اولین دورۀ خود را پشت سر گذاشت؛ رویدادی که توانست بهترین های ادبی کشور 
در مسیر تاریخ تا داستان نویسی ادبیات انقالب اسالمی را دور هم جمع کند. شاهد این ادعا نیز طیف مختلفی از آثار و 
نویسندگانی بود که توانستند جوایز این دوره را از آن خود کنند.

جایزۀ شهید اندرزگو رویدادی خصوصی است؛ با این حال، در خأل روایت درست از انقالب اسالمی و با هدف مبارزه با 
ماجرای تطهیر پهلوی از سوی جریانات معاند، به همت برخی نهادهای انقالبی و فرهنگی شکل گرفت. این جایزۀ ادبی در 
نخستین دورۀ خود به همت مجمع ناشران انقالب اسالمی و با حمایت و همکاری مرکز اسناد انقالب اسالمی، بنیاد فرهنگی 
خاتم االوصیا، انجمن قلم ایران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، حوزۀ هنری انقالب اسالمی و مؤسسۀ فرهنگی شهرستان 
ادب، در شهریور سال 1398 برگزیدگان خود را شناخت. در این راستا قرار است نهادهای مرتبط، این رویداد را به شکل 
همه ساله در دستور برگزاری قرار دهند؛ چنان که برخی عوامل و اعضای برگزارکنندۀ این جایزه نیز از برپایی و فراگیری جدی تر 
این رویداد خبر می دهند.
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ج نشــینان پهلوی،  »بــر خــاف دروغ گویی های امــروز خار
حقیقــت تاریخ پهلوی نشــان دهندۀ این مســئله اســت 
کــه مردم بــرای این ها مهم نبوده اند؛ بلکه هم وغم شــان 
حفظ موقعیتشــان بوده اســت. پهلوی ها بله قربان گوی 
دشمنان ما بوده اند؛ به طوری که شواهد، همین را تأکید 

می کند.«
وی معتنقــد اســت: »مــا دنبال مــوازی کاری نیســتیم؛ 
ایــن وادی  کــه تاکنــون رویــداد منحصــری در  همچنــان 
نداشته ایم. سعی می کنیم در کنار وجه ادبی و ساختاری، 
روی آثــاری متمرکــز شــویم که روایتــی واقع نگــر از انقاب 
داشــته و در عین حال، هدفشان نیز ممانعت از تحریف 

انقاب اسامی باشد.«
پرویــز بــا بیــان اینکــه این گونــه جوایــز ادبــی و روایت 
درست تاریخی از پهلوی و انقاب اسامی بر نسل فعلی 
اثرگذار است، خاطرنشان می کند: »هرچند ما آثار مقبولی 
در حــوزۀ انقاب اســامی و ضدپهلوی داشــته ایم، با این 
حــال توقــع نداریــم در دوره هــای ابتدایــی برگــزاری جایــزۀ 
شــهید اندرزگو، به یک باره شــاهد آثار درجه یک باشــیم؛ 
ثــار درخــور توجــه خواهیــم   به مــرور زمــان، بــه آ

ً
امــا قطعــا

رسید.«

ٔه  �با�ید �به �المت ا�ند�یسش
�ر کرد اطب �ن محن

کــه  رحیمیــان  حجت االســام 
ریاســت شــورا را بر عهده دارد 
کــرد: »در جوایــزی  اشــاره  نیــز 
شــهید  ادبــی  جایــزۀ  مثــل 
اندرزگو، جایی برای ایجاد شــبهه نخواهد ماند؛ همچنان 
که باید به ســامت اندیشــۀ مخاطب فکر کرد. نویسنده 
و کتابــی را ســر ســفرۀ مطالعــۀ مــردم قــرار نمی دهیــم که 
بخواهــد ذهنیــت مــردم را دربارۀ مســائل حیاتــی انقاب 

دچار تغییر کند.«

رار از �یــک رو�یداد  �بــه �ن
�ر می ک�ن�یم  ــی �ن ره�ن�گ �ن
دبیــر  رضایــی،  ســیدصادق 
علمــی جایــزۀ شــهید اندرزگــو 
نیز اعــام کــرد: »نهایت تاش 
مــا ایــن اســت کــه در واقــع در 
ســال ســوم برگزاری، بتوانیم جایزۀ ادبی شهید اندرزگو را 
به جشــنوارۀ ســه روزۀ "روایت انقاب" تبدیــل کنیم که با 
برگزاری مراســم و همایش و... همراه اســت و یک بخش 
آن نیــز اعــام برگزیده هــای نشــر انقــاب با عنــوان جایزۀ 

که حتی وابستگی شان به بیگانگان و بی اختیاری شان را 
در مملکت داری منکر می شوند.«

وی تصریــح می کنــد: »ما اســناد و واقعیات بســیاری از 
دورۀ پهلــوی داریم که باید به نســل امروز کشــور منتقل 
شــود؛ مانند فساد اخاقی تا سیاســی و اقتصادی و... که 
بایــد ده هــا پژوهــش دربارۀ این ها انجام شــود کــه بتوان 
شفاف تر از فجایع گفت و جوان امروزی را بیش از پیش 

گاه کرد.« آ
ایــن اســتاد دانشــگاه، جریان تطهیــر پهلــوی را جدی 
هســتند؛  وقیــح  بســیار  »این هــا  می گویــد:  و  دانســته 
به طــوری کــه از اســاس منکــر ســایر جنایــات ســاواک و 
پهلوی و جامعۀ به شدت عقب ماندۀ این رژیم می شوند. 
خودشــان هــم می دانند که پهلــوی دیگر وجود نــدارد. با 
این حال، نهایت امیدشان این است که حداقل انقاب 
اســامی را زیــر ســؤال ببرند و به دروغ و از ســر ســوءنیت 

بگویند انقاب ما دستاوردی نداشته است.«
حقانــی بــا اشــاره به برگــزاری جایــزۀ شــهید اندرزگو نیز 
بیــان می کنــد: »ما امــروز به منظــور مقابله بــا تطهیر رژیم 
پهلوی، حتی نیازمند ابزارهای تشویقی بهتر و ایجاد موج 
نویســندگی بــرای بیان بهتر و بیشــتر ســوژه های انقابی 
و افشــاگر پهلــوی هســتیم کــه از جملــۀ ایــن اقدامــات 

می تواند همین جایزۀ شهید اندرزگو باشد.«

ط  ه روی حن ا�یرن �ن حب
�با ا�ی

الب ا�المی  روا�یت ا�ن�ت
وی �تر ما�نور می ده�یم �ت

 ، در عیــن حــال محســن پرویز
عضــو  و  قلــم  انجمــن  مدیــر 
سیاســت گذاری  شــورای 
جایــزۀ شــهید اندرزگــو می گویــد: »مهم تریــن هــدف این 
جایــزه شناســایی و معرفــی کتب روایتگر تاریــخ انقاب و 
، تجلیل راویان و  ضدپهلــوی به مخاطبــان و از طرف دیگر

نویسندگان این دست از آثار است.«
وی یــادآور می شــود: »جایــزۀ شــهید اندرزگــو روی خط 
روایت انقاب در حرکت است و این چنین تاش می کند 
جاهــای خالــی در برخــی حوزه ها از جمله داســتان انقاب 
 اینکه جایــزه ای مردمی اســت و این 

ً
را پــر کنــد. خصوصــا

اهمیــت مضاعفــی دارد. انگیــزۀ مــا در برپایــی ایــن جایزه 
روشنگری تاریخی انقاب و ترویج نگارش آثاری در افشای 
پهلوی اســت؛ چهــره ای کــه امــروزه باقی مانده هایشــان، 
 جلوۀ مثبت دادن 

ً
به دنبــال تحریف تاریخ انقــاب و اتفاقا

به رژیم پهلوی هستند.«
معــاون اســبق فرهنگــی وزارت ارشــاد اذعــان می کند: 

بر خالف 
دروغ گویی های 
امروز 
خارج نشینان 
پهلوی، حقیقت 
تاریخ پهلوی 
نشان دهندۀ این 
مسئله است که 
مردم برای این ها 
مهم نبوده اند؛ 
بلکه هم وغم شان 
حفظ موقعیتشان 
بوده است
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اندرزگــو اســت، دربــارۀ لــزوم برپایــی چنیــن رویدادهایــی 
معتقــد اســت: »چنــد وقتــی اســت کــه برخــی جریانــات 
بازبینــی  و  بازآفرینــی  دنبــال  جــدی  به طــور  ضدانقــاب 
دروغیــن از رژیــم پهلوی هســتند؛ در حالی که از جمعیت 
۸0میلیونی ما، درصد باالیی هیچ خاطره ای از دورۀ پهلوی 
ندارنــد کــه بتوانند برحســب واقعیت، دســت بــه قیاس 

میان قبل و بعد از پیروزی انقاب اسامی بزنند.«
کتــب  در  فقــط  پهلــوی  از  مــا  »جوانــان  افــزود:  وی 
تاریخــی و در برخــی اطاعــات آن هــم به صــورت جســته 
و گریختــه خوانــده و شــنیده اند؛ امــا االن بــا یــک رپورتــاژ 
سازماندهی شــدۀ دروغین مواجه شده اند. یعنی جریانی 
کــه هدفــی نــدارد، جــز اینکــه بــه دروغ انقــاب اســامی و 
دســتاوردهایش را ناکارآمد نشــان دهد و در مقابل، رژیم 

عقب ماندۀ پهلوی را به عنوان دورۀ طایی معرفی کند.«
اســماعیلی اشــاره کرد: »این جریــان را باید معرفی کرد 
و بــه مقابلــه بــا آن نشســت؛ ایــن جریان مخالــف توفیق 
چندانی نداشــته اســت؛ اما به هر حــال در فضای خالی و 
تبلیغاتی، ممکن اســت برخی اذهــان را درگیر و واقعیات 
را هــم وارونــه جلــوه دهــد. بنابرایــن، نیــاز بــه کار جــدی و 
بازگویــی حقایق پهلوی برای افکار عمومی حس می شــد 
کــه راه انــدازی جایزۀ شــهید اندرزگو یکی از ایــن اقدامات 

است.«
وی در پاسخ به چرایی رجوع این جایزۀ ادبی به سمت 
روایت هــای داســتانی و تاریخــی نیــز تأکیــد کــرد: »حــوزۀ 
ادبیــات و داســتان بــا مخاطبــان عمومــی ســروکار دارد. 
چــه بســا بهتــر اســت به جــای روایت هــای مســتقیم در 
قالــب کتــب حجیم که مخاطب کمــی دارد، با زبان جذاب 
ســراغ انتقــال مفاهیــم انقــاب و افشــای پهلــوی برویــم. 
 روی ادبیات 

ً
بنابراین، تمرکز جایزۀ شــهید اندرزگو عمدتا

داســتانی است؛ گرچه جای روایت تاریخی انقاب را خالی 
نمی گذارد.«

گفتنی اســت جایزۀ ادبی و مردمی شهید اندرزگو بعد 
از تاشی سه ســاله توانست طی مراسمی، سوم شهریور 
و در ســالروز شــهادت شــهید ســیدعلی اندرزگــو، اولیــن 
دورۀ خــود را بــا موفقیــت و اســتقبال جالب توجــه اهالی 
ادبیــات، اعــم از داستان نویســان و پژوهشــگران تاریــخ 
انقاب اســامی و با تجلیل از برترین ها، این مبارزۀ تاریخ 

انقاب اسامی با تحریف ها را برگزار کند.
در عین حال قرار اســت این جایزۀ مردمی با تشــکیل 
دبیرخانۀ دائمی، به زودی به شــکل یک جشــنوارۀ ادبی و 
فرهنگــی، رویکــرد انقابــی و ضدپهلوی خود را گســترش 
دهــد و هرســاله بــه میزبانــی از اهالــی ادبیــات کشــورمان 

بنشیند.

شهید اندرزگو خواهد بود.«
ثــار انقــاب  آ وی افــزود: »معرفــی و حمایــت و تبلیــغ 
اســامی مدنظــر ماســت و بــه برگــزاری صرف یــک رویداد 
فرهنگی قانع نیســتیم. در این راســتا قرار نیســت در حد 

محافل فرهنگی و ادبی باقی بمانیم.«

ــالب ا�ــالمی مــا  ا�ن�ت
�تٔه  �ن ه�نوز حرف های �ناکگ
�نســل  �بــرای  �بســ�یاری 

وان د�ن�یا دارد حب
دبیــرکل   ، مختارپــور علیرضــا 
عمومــی  کتابخانه هــای  نهــاد 
کشــور نیــز به لزوم توجه هرچه بیشــتر بــه تولیدات ادبی 
در مســیر انقاب اسامی اشاره کرده و می گوید: »انقاب 
اسامی ما هنوز حرف های ناگفتۀ بسیاری برای جهانیان 
 نســل جــوان دارد. البتــه جای تولید و انتشــار 

ً
مخصوصــا

آثاری در شــأن این انقاب، رهبری آن، زمینه ها و تأثیرات 
 نسل جوان که 

ً
شگرف آن برای همۀ مخاطبان مخصوصا

بایــد ادارۀ کشــور را در گام دوم انقــاب اســامی بر عهده 
 خالی است.«

ً
گیرند، واقعا

شــهید  جایــزۀ  سیاســت گذاری  شــورای  عضــو  ایــن 
و  خلــوص  بــر  جشــنواره  »ایــن  می کنــد:  تأکیــد  اندرزگــو 
پرهیــز از هرگونــه تســامح، غفلــت، التقاط و انحــراف پای 
می فشارد. اگر ناگفته های ما از انقاب اسامی به درستی 
و بــا زبــان شــیوا و هنرمندانــه و روایت هــای صادقانــه و 
مســتند روایت شود، قلوب بسیاری از مردم را در سراسر 

جهان به خود جذب می کند.«
جشــنواره های  و  »جوایــز  می کنــد:  عنــوان  مختارپــور 
متعدد ادبــی و فرهنگی در حوزۀ آثار مکتوب نیز معمواًل 
به این موضوع مهم، یعنی تاریخ و تفکر انقاب اســامی 
کمتــر توجــه کــرده، یــا آن را به عنــوان موضوعــی فرعــی در 
شــمار دیگــر موضوعــات به حســاب آورده انــد. بر همین 
اساس نیز جشنوارۀ شهید اندرزگو با به کارگیری جوانانی 
انقابی و متدین، بر اســاس توجه به این نیاز پایه گذاری 

شد.«

را  دروغ  ر�یــان  حب ا�یــ�ن 
ــی کرد و �به  �با�ید معر�ن

ست ا�بله �با آن �نسش م�ت
محمدمهــدی  طرفــی  از 
اســماعیلی، معاون پژوهشــی 
مرکــز اســناد انقــاب اســامی 
که از دیگر اعضای شــورای سیاســت گذاری جایزۀ شهید 

جوانان ما از پهلوی 
فقط در کتب 

تاریخی و در برخی 
اطالعات آن هم 
به صورت جسته 
و گریخته خوانده 

و شنیده اند؛ اما 
االن با یک رپورتاژ 
سازماندهی شدۀ 

دروغین مواجه 
شده اند
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ســیدنا الشــهید، جنــاب آقــای شــیخ علــی اندرزنوش، 

سام
مقــام اندرزگویــی و موعظه خوانــی و مرتبت امــر و نهی، 
اوال و بالــذات از آن حضــرت اهلل اســت؛ اهلل تبــارک و تعالــی 
کــه البّد من امره و البّد من قدره و البّد من قضائه و ال حول 
و القوة اال به. بندگان خدا تا با فرایض و نوافل به  ســاحت 
قدس او تقرب نجویند و به محبوبیت و والیت الهی نائل 
نشوند، شایستۀ این مقام نخواهند بود. آن که چشمش 
چشــم خــدا نیســت و آن که گوشــش گوش خدا نیســت 
و آن که زبانش زبان خدا نیســت و آن که دســتش دســت 
خدا نیست، اگر َعلم اندرزگویی بلند کند، به »َکُبَر َمْقًتا ِعنَد 

ـِه« دچار می شود که امان از او.
َّ
الل

این گونــه اســت کــه تا قیام و قعــود و کام و ســکوت و 
حرکت و سکون آدمی، بسم اهلل و باهلل و من اهلل و الی اهلل و 
فی سبیل اهلل نباشد، دعوی هیچ زاهدی در زهد و استفراغ 
وســع هیــچ شــیخی در اجتهــاد صــادق نیســت. مؤمنــان 
برای صدازدن یکدیگر از گواهی ســجل ها و شناسنامه ها 
بی نیازنــد؛ چنان کــه اگــر عــزت، مــن اهلل و الی اهلل باشــد، آن 
ورق پاره ها به نیم شــاهی هم نخواهد ارزید که سلطنت در 

عالم از آِن مطهرین است.
این گونه اگر شما هم میان خوبان به اندرزگو شهره اید، 
نه به گواهی پاره ای کاغذ که به امضای افطار شما در غروبی 
رمضانــی با شــربت غلیظ خون و حلیم داغ گلوله اســت. و 
چــه اندرزی شــیواتر  از کامــی که از حلقــوم نفس بریدگان 

به خون خفته برمی خیزد.
سیدنا الشهید، چریک تنهای انقاب

حرکــت شــما بــا اندرزنوشــی امــر اهلل نضــج گرفــت کــه 
َراَدى« و 

ُ
ِ َمْثَنــي َو ف

ْن َتُقوُموا هلِلَّ
َ
ِعُظُکْم ِبَواِحــَدٍة أ

َ
َمــا أ

ّ
 ِإَن

ْ
ــل

ُ
»ق

اینک این جمع مشــتاق گــرد هم آمده در حوالــی نام و یاد 
ُروا«؛ 

ّ
شــما، ادامۀ همان قیام مأمورند در مرتبــت »ُثَمّ َتَتَفَک

کمربستگان اند به تفکر و تأمل و بیان در چیستی و چرایی 
و چگونگــی قیــام و انقــاب امامشــان و شهیدانشــان و 
مجاهدانشــان. درود خــدا و فرشــتگان خدا بــر مجاهدان 
نا 

ْ
ْنَزل

َ
و متفکــران باد. خوش آمدنــد و خوش آمدید. اللهم ا

ُمْنزِِلیَن.
ْ
ْنَت َخْیُر ال

َ
 ُمَباَرًکا َو أ

ً
ُمْنَزال

و در منطق قرآنی، فکر با ذکر هم ســایه اســت و تفکر با 
تذکــر هم خانه. قیام بــا تفکر ادامه می یابد و قــوام با تذکر. 
این  همۀ فلســفۀ جایزه ای است که با نام شما خودش را 

مبارک کرده است، شهید ما.
اْذُکــُروا  َو  ــوا 

ُ
ق َتَفّرَ  

َ
َو ال ِبَحْبــِل اهلِل َجِمیًعــا  اْعَتِصُمــوا  »َو 

وِبُکــْم 
ُ
ل

ُ
ــَف َبْیــَن ق

َّ
ل
َ
أ

َ
ْعــَداًء ف

َ
ْیُکــْم ِإْذ ُکْنُتــْم أ

َ
ِنْعَمــَت اهلِل َعل

اِر  ی َشــَفا ُحْفَرٍة ِمَن الّنَ
َ
ْصَبْحُتــْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َو ُکْنُتْم َعل

َ
أ

َ
ف

ْنَقَذُکــْم ِمْنَهــا«. به یاد بیاورید و فریــاد بردارید زمانی را که 
َ
أ

َ
ف

وحشــتتان عظیم بود و جمعتان اندک و ســیاهۀ طاغوت 
َرُکــْم َو اْنُظــُروا َکْیــَف َکاَن 

َ
َکّث

َ
 ف

ً
ِلیــا

َ
دراز: »َو اْذُکــُروا ِإْذ ُکْنُتــْم ق

ُمْفِســِدیَن«. به یاد بیاوریــد روزگاری را که به زنجیر 
ْ
 ال

ُ
َعاِقَبــة

طاغوتیان به اســتثمار کشــیده شــده بودید و خــدا با روح 
 

ٌ
ِلیل

َ
ْنُتــْم ق

َ
خــود به شــما عــزت و نصــرت داد: »َو اْذُکــُروا ِإْذ أ

ــاُس  َفُکــُم الّنَ ْن َیَتَخّطَ
َ
ــوَن أ

ُ
ْرِض َتَخاف

َ ْ
ُمْســَتْضَعُفوَن ِفــي ال

ُکــْم 
َّ
َعل

َ
ل َبــاِت  ّیِ

الّطَ ِمــَن  ُکــْم 
َ

َوَرَزق ِبَنْصــرِِه  َدُکــْم  ّیَ
َ
أ َو  آَواُکــْم 

َ
ف

َتْشُکُروَن«.
 بــا ایــن وصــف، از رســالت قلــم و صاحبان قلم ســخن 
می گوییم؛ فکر و ذکر. و ذکر به یادآوردن است و بیان کردن. 

آقای اندرزگو 
بیایید این راه را با هم ادامه بدهیم. من روزهای قبل از 
انقاب نبوده ام. شما بوده اید. من ندیده ام. شما دیده اید. 
مــن درک نکــرده ام. شــما آن روزگاران را از ســر گذرانده اید. 
از مــِن زادۀ ســال های پــس از پیــروزی انقــاب امــا یــک کار 
ساخته بود: خواندن. من خوانده ام و امیدوارم شما که به 
ُکم ُیْرَزقون هستید، بعضی  ْحیاٌء ِعْنَد َرّبِ

َ
حکم شــهادتتان ا

از آنچــه مــن خوانده ام، نخوانده باشــید. از اصحاب ذوق و 
ارباب حکمت چنین به یاد دارم که خون هیچ شــهیدی تا 
قیامت لخته نمی شود و زخم هیچ شهیدی تا یوم الحشر 
مرهــم نمی پذیــرد. که  اگر چنین باشــد، خواندن آنچه من 
خوانده ام، نمک پاشیدن است بر زخم های همیشه بیدار 

و بی خواب شما. 
خواستم بدانید، از شمال تا جنوب این شهر، اگر روزی 
روزگاری جوانــی مقابل تابلوی خیابانی که نام شــما را هنوز 
بر خود دارد، به جای احترام و غرور زهرخندی بر لب نشاند، 

آقای اندرزگو سلام!

ت اال�الم مسعود د�یا�ن  دٔه ححب رأ�ت �ش ن �ت م�ت
و ه�ید ا�ندرزکگ ٔه �ش ن ا�ی �ت�تام�یٔه حب در مرامس احن
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کفــر بــه دارالهجــرۀ مدینة النبــی اشــتباه می خواننــد و ما را 
به تعرب، بعدالهجره می خوانند؛ به بازگشت به گذشته؛ به 
ارتجاع به همان دوران سیاهی که شما تاب نفس کشیدن 
در آن را نداشــتید. جاهــل بــه این حقیقت کــه ما به حکم 
الهجــرة بعدالفتــح در ســرزمین انقــاب، تقاضــای اقامت 
دائــم کرده ایــم و اگــر اشــتباه و خطایــی هــم داشــته ایم، از 
قضــا در دوری از اصــول و آرمان های انقابمان اســت و اگر 
بازگشــتی هــم در کار باشــد، نه ارتجــاع به ســنت یزیدیان، 
کــه رجعت عاشــوراییان اســت و اگــر توبه ای در کار باشــد، 
و  سبوشکســتگان  و  شکســت خوردگان  پشــیمانی  نــه 
ســنگ برجام خوردگان، که استغفار فاتحان است که خدا 
ـــِه َو 

َّ
اســتغفار بعــد از فتــح را دوســت دارد؛ »ِإَذا َجاَء َنْصُر الل

ْح  َسِبّ
َ

َواًجا. ف
ْ

ف
َ
ـِه أ

َّ
وَن ِفي ِدیِن الل

ُ
اَس َیْدُخل ْیَت الّنَ

َ
َفْتُح. َو َرأ

ْ
ال

اًبا«. ُه َکاَن َتّوَ
َ
َك َو اْسَتْغِفْرُه ِإّن ِبَحْمِد َرِبّ

سیدنا الشهید
شما و شهدا و امام شهدا و انقاب شهدا از همۀ آنچه 
گفتــه شــد بی نیازیــد. از گلــوی شــما ایــن صدا تا همیشــۀ 
 

ُ
َباِطل

ْ
 َو َما ُیْبِدُئ ال

ُ
َحّق

ْ
 َجاَء ال

ْ
ل

ُ
تاریخ بلند خواهد بود که »ق

َو َمــا ُیِعیــُد«. حــق چــون بیایــد، آن چنــان عرصه را بــر باطل 
تنگ خواهد کرد که باطل نه از ســر گرفته می شــود و نه باز 
ِئْن 

َ
می گــردد. نگرانی ما از ســنت های دیگر خداســت. از »ل

َشــِدیٌد«. از »َمــن َیرَتــَدّ ِمنُکــم َعن دیِنِه 
َ
َکَفْرُتــْم ِإَنّ َعذاِبــي ل

ُهــم َو ُیِحّبوَنــُه«. از »ِإْن ُتِطیُعوا   َیأِتــي اهلَلُّ ِبَقوٍم ُیِحُبّ
َ

َســوف
َ

ف
ْعَقاِبُکْم«.

َ
ی أ

َ
وُکْم َعل

ّ
ِذیَن َکَفُروا َیُرُد

َّ
ال

سید ما
مــا دوســت نداریــم بــه اعقابمــان بازگردیــم و به یــاری و 
فضــل خدا باز نمی گردیم. اندرزمان بگو و دعایمان کن که 

دعای شهید سریع االجابه است .همین.

گنــاه از او نیســت و اگــر عابری در عبــور از خیابانی که خون 
زنــده و تپنــدۀ شــما را هنوز بــر کف خود احســاس می کند 
پا گذاشــت و بی حوصله و کســل با پاپوشــی خونی بیرون 
آمد، گناه از او نیســت. در این سال ها، آنان که باید سخن 
می گفتند، به هزارویک دلیل و بهانۀ مسموع و نامسموع، 
خــاک بــر لــب کردنــد و زبــان در کام کشــیدند و آنــان کــه 
شایستۀ چیزی جز شرم و سکوت ابدی نبودند، ننگ ها را 
با رنگ پوشاندند و ماه را به ِگل اندودند. شرمی از مظلمۀ 

خون سیاووششان باد. 
رســالت نویســنده فکر و ذکر اســت و هدف نوشــتن، 
مبــارزه بــا فراموشــی و خاموشــی. تــو بگــو شــهیِد مــا تا ما 
بنویسیم. از انبوه متراکم سیاهی و تباهی دوران که خون 
تو و هم قبیلگان و سرجریدۀ مؤمنان و مجاهدان انقاب 
را به جوش آورد. از ظلم بگو که این روزها می گویند چندان 
ظلمــی هــم در کار نبــود. از فســاد بگــو تــا نقــاب از چهــرۀ 
بزک کردۀ فاســدان تاریخ برداشــته شــود. از ســقوط بگو. از 
ویرانــی. از همــۀ آنچــه یــک ملت را به ســتوه آورد تا بشــود 

آنچه باید می شد. 
سیدنا الشهید 

ســخن آنــان که امــروز در تطهیر رژیم پهلــوی و تلطیف 
فســاد و جنایاتش می کوشند، فقط دفاع از مرده ریگ یک 
خاندان یا حکومت نیســت؛ چنان که لگــد به گور مردگان 
زدن نیز هنر و همت مردان و زنان انقاب نیست. سخن 
بر سر شکوهمندترین تجربۀ تاریخی یک ملت است؛ چه 
در مقایســه با تمدن خودش و چه در مقایســه با آنچه در 

جهان هم عصر با این ملت رخ داد.  
سید ما؛ جناب آقای شیخ علی اندرزگو

کسان، با حنجره های مختلف، هجرت ما را از داراالعراب 

تو بگو شهیدِ ما 
تا ما بنویسیم. 
از انبوه متراکم 

سیاهی و تباهی 
دوران که خون تو 

و هم قبیلگان و 
سرجریدۀ مؤمنان 

و مجاهدان انقالب 
را به جوش آورد. 

از ظلم بگو که این 
روزها می گویند 

چندان ظلمی هم 
در کار نبود. از 

فساد بگو تا نقاب 
از چهرۀ بزک کردۀ 

فاسدان تاریخ 
برداشته شود
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حجت االســام قمــی، رئیــس ســازمان تبلیغات اســامی، 
در اختتامیــۀ جشــنوارۀ شــهید اندرزگــو، ضمــن یــادآوری 
 هم لباس 

ً
خاطــره ای گفــت: »جایی نــزد اهل ایمان، بعضــا

خــودم عــرض می کــردم کــه امروز جنــگ، جنــگ روایت ها 
اســت. یکــی از حضــرات بــه من معتــرض شــد و گفت که 
ایــن حرف شــما چــه معنــی می تواند داشــته باشــد که در 
بین احادیث جنگ شــده اســت؟ از عــرض بنده، احادیث 

اهل بیت را هم برداشت کرده بودند.«
وی بــا یــادآوری اینکــه ما مــردم شــریف، باعــزت، دارای 
بــا  کرده ایــم  مواجــه  کمتــر  را  ایــران  ریشــه دار  و  کرامــت 
تصویر دقیق تری از آنچه در گذشــتۀ نه چندان دور بر ســر 
ایــن مملکــت آورده انــد، گفــت: »روزی فــردی بــرای اینکه 
شــخصیت اول یــک مملکــت شــود، واســطه نــزد ســفیر 
بریتانیا می فرســتاد. آقای ســفیر هم پشــت چشمی نازک 
کردند و گفتند این طور نمی شود. شما رادیو برلین گوش 

می دهیــد. ایشــان هــم عذرخواهــی کردنــد و گفتند تعهد 
می دهــم که رادیو برلین گوش نمی دهم. ســفیر تعهدات 
دیگری را هم گوشزد کرد و در نهایت، ایشان شخص اول 

مملکت شد.«
رئیــس ســازمان تبلیغــات اســامی ادامــه داد: »دورۀ 
پهلوی، دورۀ ســیاهی بود؛ حتی خاک را هم حفظ نکردند. 
اســت.  ســیاه  کارنامــۀ  ایــن  از  مثــال  یــک  تنهــا  بحریــن 
تکه هایــی از آرارات، اتصــال ترکیــه بــه آذربایجــان ، قضیــۀ 
رود هیرمنــد، همــه و همــه تنهــا یــک مثــال از ایــن دورۀ 
منحوس انــد. حــاال شــریعت و میانــی و دیگــران دارنــد 
تصویری می ســازند و بــا داعیۀ نقد و روایت و مســتندات 
تاریخی، شــبیه مســتند "انقاب 57"، نه تفاوت برداشــت 
 و روایــت را، بلکــه دروغ را بــه خــورد جامعــه می دهنــد.«
 حجت االســام قمــی افــزود: »رهبر معظم انقــاب در این 
راه همــۀ افــراد را اعــم از ناشــران، شــاعران، نویســندگان، 

پثهلوی ها حتی 
خاک را هم حفظ نکردند

یم در مرامس  ت اال�الم محمد �ت �نان ححب �حن
و ه�ید ا�ندرزکگ ٔه �ش ن ا�ی �ت�تام�یٔه حب احن
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وی خاطرنشــان کــرد: »ایــن اعــان و دعــوت همگانــی 
کــه رهبــر معظم انقــاب در زمینۀ روایت معتبــری از تاریخ 
معاصر و داستان نویســی داشــتند، تکلیف تاریخی است 
که ما در قبال آیندگان داریم و دورۀ ادبی شهید سیدعلی 
اندرزگــو آغــاز اتفاقــات مهمــی خواهــد شــد. چه بســا این 
کار مفیــدی کــه به برکــت این شــهید بزرگوار مزین شــده 
و ان شــاءاهلل یــک نهضت بــزرگ و همگانی رقــم می خورد، 
روایتی زالل عرضه خواهد شد از آنچه به این ملت مظلوم، 

کریم و مقتدر رفته است.«
رئیــس ســازمان تبلیغات اســامی گفــت: »در دوره ای 
 کتاب مظلوم است، همه باید همکاری 

ً
که نشــر و اساســا

کننــد تــا تکلیــف تاریخــی را کــه در مقابــل آینــدگان داریم، 
انجــام دهیم. ما هم در ســازمان تبلیغات اســامی تاش 
می کنیــم و از هر خدمتــی دریغ نمی کنیم و در ترویج کتاب 
می کوشیم. اما از میان موضوعاتی که باید در اولویت قرار 
گیرد، آن امر اهمی است که این مجموعۀ فاخر هم عظم 

کرده گامی مؤثر و استوار در راستای آن بردارد.«
حجت االســام قمی افزود: »امروز نیز حضور پرشــکوه 
صاحبــان اندیشــه و صاحبــان قلــم، طلیعــۀ یــک اتفــاق 
پررونق اســت. ما نیز شــرمندۀ شــهدای انقاب اســامی 
هســتیم کــه در ظاهــر از دستشــان داده ایم، اما نورشــان 
هدایتگــر مــا بــود. بــه پشــتوانۀ ایــن ســتارگان گام اول را 
برمی داریــم و بــه فضــل خــدا گام دوم را بلندتــر برخواهیم 
داشــت. در ایــن راه کوتاهی نخواهیم کرد و به فضل خدا، 
نهضتی مردمی و فراگیر در تبیین و بسط روایت آنچه حق 

است، ان شاءاهلل اتفاق خواهد افتاد.«
وی در پایان گفت: »چهارده نفر برندۀ سفر کربا و پنج 

نفر هم با خانواده مهمان ما خواهند شد.«

پژوهشــگران و...، دعــوت کردند به شناســاندن واقعیت 
و خباثتــی کــه با انگیزۀ دین زدایی و کندن ریشــه و هویت 
ایرانی ها در حال انجام اســت. همه باید با زبان خودشــان 
و زاویــۀ دیدی کــه دارند، حقایق را کامــًا زالل روایت کنند. 
در این کار خیر و برکت هست و معتقدم که نویسندگان 
باید نذر کنند که این توفیق نصیبشان شود تا بتوانند در 
این زمینه قلم بزنند. روشن کردن حقیقت کربا و عاشورا 
بــا ادبیات طلبگی و بــا برماکردن خباثت یزیــد و یزیدیان 

مساوی است.«
وی گفت: »اگر هنر به مدد نیاید و ننویسد و به تصویر 
نکشــد، اثــر ماندگاری نــدارد. چگونه می شــود کــه از کربا 
و قیــام امام حســین  بگوییــم، امــا دربارۀ خباثــت یزیدیان 
نگوییــم؟ نمی شــود از شــهید اندرزگــو گفــت و از خباثــت 
پهلــوی هــا نگفــت. نمی شــود رشــادت شــیرزنانی مثــل 
همســر شــهید اندرزگو را ســرود، امــا از کثافــت پهلوی ها 

حرف نزد.«
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان اینکــه 
شــده،  جامعــه  ایــن  فرهنــگ  و  هویــت  بــه  کــه  خیانتــی 
توصیف شــدنی نیســت و حتی ملــت اختیار خــاک خود را 
نداشــتند و تــا ســال 1372، فقط یک شــانزدهم پول نفت 
ایــران را می دادنــد، اذعــان کــرد: »در ایــن مقولــه هنــر اگــر 
بــه تصویــر نکشــد، ننــگارد و روایــت نکنــد، اثر مانــدگاری 
نخواهد داشت. در این بین، بنده در صف اول و ما بیش 

و پیش از بقیه کوتاهی کرده ایم.«
حجت االســام قمی بیان کرد: »اگــر هزار رمان خوب در 
توصیــف و تبیین آنچه در دوران ســیاه پهلــوی بر جامعه 
گذشــت تولیــد شــود، روایت معتبــری از تاریــخ معاصر ما 

تثبیت می شود.«

خیانتی که به 
هویت و فرهنگ 
این جامعه شده، 

توصیف شدنی 
نیست و حتی 

ملت اختیار خاک 
خود را نداشتند 
و تا سال 1372، 

فقط یک شانزدهم 
پول نفت ایران را 

می دادند
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الب  ــٔ�ن ا�ن�ت ــار آ�شاری در �ش ای �تول�ید و ا�ن�تسش حب
الی ا�ت حن

علی رضــا مختارپور افزود: »اما با افســوس بایــد اذعان کرد 
به دالیل مختلف و از جمله حوادث گوناگون و متوالی چهار 
دهــۀ اخیر و نیز بقای برخی نحله هــای فکری مغایر یا حتی 
معــارض تفکــر انقاب اســامی در بعضــی محافل علمی و 
فرهنگی و بی عملی و بدعملی برخی دستگاه های مسئول 
و با وجود تولید و تألیف و انتشار آثار متعددی در حوزه های 
مختلف دربارۀ این انقاب تاریخی و الهی، هنوز جای تولید 
و انتشــار آثاری در شــأن این انقاب، رهبری آن، زمینه ها و 
 نســل 

ً
تأثیــرات شــگرف آن برای همۀ مخاطبان مخصوصا

جــوان که باید ادارۀ کشــور را در گام دوم انقاب اســامی بر 
عهده گیرد، خالی است.«

بــه گفتــۀ وی، جوایــز و جشــنواره های متعــدد ادبــی و 

فرهنگــی در حوزۀ آثار مکتوب نیز معمــواًل به این موضوع 
مهم، یعنی تاریخ و تفکر انقاب اسامی کمتر توجه کرده اند 
یــا به عنوان موضوعی فرعی در شــمار دیگــر موضوعات به 

حساب آورده اند. 
 

�تٔه �بس�یاری �برای  �ن الب ه�نوز حرف های �ناکگ ا�ن�ت
وان دارد صو�ًا �نسل حب ها�ن�یان محن حب

وی با بیان اینکه جشــنوارۀ شهید اندرزگو بر اساس توجه 
به این نیاز پایه گذاری شــد، ویژگی های این جشــنواره را به 

شرح ذیل برشمرد:
1. انتخاب نام جشــنواره به نام روحانی اصیل، انقابی و 
باتقــوای معاصر، حجت االســام شــهید ســیدعلی اندرزگو 
کــه الگویــی بــرای روحانیــون و نیــز تمامــی جوانــان جهــان 
اســام اســت و زندگی او ثابت کرد که می توان در عین تقوا 

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این مراسم گفت: »انقاب اسامی به دلیل مبانی، محتوا، عظمت، سرعت و تأثیرگذاری 
آغازگر فصلی جدید در تاریخ است و بدین دلیل، "عصر انقاب اسامی" یا "عصر  آن در منطقه و جهان و وسعت دشمنی ها با آن، 

امام خمینی e" سال هاست که تعابیر رایج و شناخته شده ای در ادبیات سیاسی اجتماعی معاصر است.«

... نــه چــون شــیخ ریاــکاری 
کــه تثا ناــن داشــت، ایمان داشــت 

و ه�ید ا�ندرزکگ ٔه �ش ن ا�ی �ت�تام�یٔه حب �تار�چور در مرامس احن ا محن �ن �نان �ل�ی �حن
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رهبر عالی قدر معتقدند این انقاب بی نام خمینی در هیچ 
جای جهان شناخته شده نیست و معتقدند همچنان که 
نام امام خمینی ســلطۀ طوالنی مستکبرین را بر این کشور 
پایان داد، اندیشۀ حضرت آیت آهلل خامنه ای عامل سقوط 
و شکســت جبهۀ اســتکبار و نویدگر پیروزی جبهۀ حق بر 

جبهۀ ظلم و استکبار خواهد بود.
 ساحش را زمین نگذاشت، تا جان داشت، ایمان داشت
 نــه چــون شــیخ ریــاکاری کــه تا نــان داشــت، ایمان داشــت
انســان ها شــک اند  لفــی  انســان ها،  ُخســرند   لفــی 
 اگــر برخاســت از جــا، درد انســان داشــت، ایمــان داشــت
نمی دانســت جایــز  را  بوســه  شــاهی  هیــچ  دســت   بــه 
داشــت ایمــان  داشــت،  خراســان  شــاه  پابوســی   ولــی 
می کــرد گریه هــا  می آمــد،  علی اکبــر  نــام  تــا   کــه 
داشــت ایمــان  داشــت،  شــهیدان  ســاالر  بــه   ارادت هــا 
بــود صابــر  بــود،  اهل بیتــی  می شــد،  خامــوش   اگــر 
داشــت ایمــان  داشــت،  قــرآن  حکــم  مــی زد،  فریــاد   اگــر 
کــرد خــود  مســتأصل  را  ظلــم  کاخ  کــه  دورانــی   چــه 
 چــه جوالنی کــه با کــوالک و طوفان داشــت، ایمان داشــت
 اگــر دیوانگــی ایمــان بــه معشــوق اســت، حرفــی نیســت
داشــت ایمــان  داشــت،  فــراوان  دیوانه بازی هــا  ایــن   از 
بی برگشــت راه   ایــن  در  داشــت  مطمئنــی  قلــب   چــه 
 کــه پایانــش اگــر اعــدام و زنــدان داشــت، ایمــان داشــت
بــازاری شــیخان  چــون  نــه  آری،  اندرزگــو   شــهید 
 اگــر انــدرز هــم می گفــت وجــدان داشــت، ایمــان داشــت
مســلمانان ای  نداریــم  کــم  ســّیدعلی ها  ایــن   از 
 فقــط بایــد دو تــا چشــم مســلمان داشــت، ایمان داشــت
 دال انــدرز بــس کــن، عشــق چنــدان کار ســختی نیســت

فقط بایست ایمان داشت، ایمان داشت، ایمان داشت

و علم آموزی، به کمترین بهره مندی از مادیات قناعت کرد 
و در عیــن حــال، بزرگ تریــن صحنه هــای مبارزه علیــه رژیم 
وابســته و ســرکوبگر طاغوت را با هنر مبارزه و مقاومت به 
رخ جهانیان کشید. شهید اندرزگو حجت است برای همۀ 
روحانیــون که لبــاس دین بر تن دارند و می بایســت امثال 
اندرزگــو را الگو و سرمشــق خــود قرار دهنــد؛ اندرزگویی که 
می گفت اگر انقاب پیروز شود، خیابان های این کشور را با 

محاسنم تمیز می کنم.
 2. موضوع این جشنواره آثار ادبی و روایت های تاریخی 
و مســتند از انقاب اســامی اســت و بر خلوص و پرهیز از 

هرگونه تسامح، غفلت، التقاط و انحراف پای می فشارد. 
 از جوانان انقابی 

ً
3. دست اندرکاران این جشنواره غالبا

و متدین انــد کــه پرچــم انقــاب ســامی را در گام دوم نظام 
مقدس جمهوری اسامی بر دوش گرفته اند.

4. نهادهای پشتیبان این حرکت فرهنگی و انقابی نیز 
نهادهایی معتقد و ملتزم به اندیشــه و ارزش های انقاب 

اسامی و رهبری گران قدر آن هستند
5. ایــن انقــاب هنــوز حرف هــای ناگفتــۀ بســیاری برای 
 نســل جوان دارد که اگر این ناگفته ها 

ً
جهانیان مخصوصا

روایت هــای  و  هنرمندانــه  و  شــیوا  زبــان  بــه  و  به درســتی 
صادقانه و مستند روایت شود، قلوب بسیاری از مردم را در 

سراسر جهان به خود جذب می کند.
6. برگزارکننــدگان ایــن جشــنواره بــه انقــاب اســامی 
افتخــار می کننــد و مســیر نظــام جمهــوری  آن  و رهبــران 
اســامی در چهار دهۀ گذشــته را علی رغم پاره ای ضعف ها 
 به دلیــل دخالت نیروهــای ضعیف یا 

ً
و نواقــص کــه عمدتا

غیرمعتقــد به تفکــر و ارزش های اســامی و انقابی عارض 
شــد، مســیری درخشــان و رو به رشــد می دانند و همچون 

شهید اندرزگو 
حجت است برای 

همۀ روحانیون 
که لباس دین 
بر تن دارند و 

می بایست امثال 
اندرزگو را الگو و 

سرمشق خود قرار 
دهند؛ اندرزگویی 
که می گفت اگر 

انقالب پیروز شود، 
خیابان های این 

کشور را با محاسنم 
تمیز می کنم
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بسم اهلل الرحمن الرحیم 
مقابلــۀ علمــی بــا گروه هایــی کــه حقایــق تاریــخ معاصر 
را غیرواقعــی جلــوه داده و مخاطبیــن خــود را در ضالــت و 
گمراهی قرار می دهند و جای خائن و خادم را عوض می کنند 
و خانــدان پهلــوی را که حتی در عمیق ترین الیه های زندگی 
شخصی شــان احســاس خوشــبختی هم نمی کردنــد، جزو 
حاکمــان خوشــبخت و خــادم و ناجــی ملــت ایــران معرفی 

می کنند، نیازمند برنامه ای هدفمند و تعریف شده است.
مجموعــۀ حاضــر بــا برگــزاری کارگاه هــای کارشناســی بــا 
حضور ناشــران همســو و نیز نویســندگان و پژوهشگران 
تاریــخ معاصــر طــی ســال های 1395 تــا 1397 و برگــزاری دو 
همایــش در این ســال ها تحــت عنوان »مقابلــه با تحریف 
تاریخ معاصر« و نیز »مقابله با تطهیر پهلوی« شکل گرفت.

مجموعــه آثــار تولیــدی بــا موضــوع جایزۀ ادبی شــهید 
اندرزگــو بــا عنــوان »روایت انقــاب« در بخش هــای قصه و 
رمان کودک  و نوجوان، رمان و داســتان بزرگ ســال و تاریخ 

شــفاهی مورد شناســایی  قرار گرفت. در ادامه، با تشــکیل 
شــورای سیاســت گذاری در ســال 1397 و اعــام فراخــوان 
برگــزاری جایــزۀ ادبی با تشــکیل دبیرخانه کار آغاز شــد. آثار 
رســیده به دبیرخانــه در اختیار داوران قرار گرفــت و دو برابر 
جایــزه، کتــاب در هر بخش انتخاب و جهت بررســی نهایی 
در اختیــار گــروه نخبگانــی قــرار گرفــت و در نهایــت، پنج اثر 

به عنوان آثار برگزیده معرفی می شوند.
مطلب قابل تأکید از ســوی برگزارکننــدگان  جایزۀ ادبی 
 عملکرد پنجاه سالۀ 

ً
شهید اندرزگو این است که آیا اساسا

پدر و پسر پهلوی قابل تطهیر است یا خیر؟  تا به کی و چند 
سال می توان جعل تاریخ انجام داد و حتی تاریخ سازی کرد و 

نیز این فضا را مدیریت نمود؟
البته به مصداق »عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد« 
و به لطف و مدد الهی و با حضور جوانان پرشور و باانگیزه، 
پیــران ایــن راه و هنرمنــدان متعهــد  در آغازیــن ســال های 
شــروع انقــاب اســامی، مجموعــه کتاب هایــی در بخــش 
تاریــخ شــفاهی، مســتندنگاری، تحلیــل تاریــخ و همچنین 
تألیفاتــی در قالب های ادبی، هنری، رمان و داســتان عرضه 
شــد و ادبیــات مقاومــت و اعتــراض بــه جریــان افتــاد و بــا 
پیــروزی انقــاب اســامی و دفاع مقــدس، ادبیــات انقاب 

اسامی و  دفاع مقدس شکل گرفت.
همــان مجموعۀ مؤمــن امروز همت کرده  اند و دســت 
بــه تألیفاتی در مقابله با تحریف تاریخ معاصر تحت عنوان 
»روایــت انقــاب« زده انــد. مقابلــۀ امروز ما بــا جریان تطهیر 

پهلوی، مقابله ای ریشه ای است. 
هنگامــی که پهلــوی دوم با حمایت دربــار و ملکۀ ایران 
و همراهــی جریان روشــن فکری الحادی ســعی داشــتند تا 
خداگرایــی و آخرت محــوری را از ادبیــات ایــران حــذف کننــد 
تــا بــا ترویــج فرهنــگ غربــی از فرهنــگ ایرانــی و اســامی 
حیازدایــی کننــد، در همــان دوران، هنرمنــدان متعهــد و 
انقابی احساس وظیفه کردند و دست به قلم برده و آثاری 
نوشتند و به دست مخاطبان  اصلی رساندند. آری! جریان 
مقابلــۀ نور انقاب اســامی بــا ظلمت اســتکبار و طاغوت 
ِذیَن 

َّ
ُه َو ال

َ
 اهلَلَّ َو َرُســول

َّ
اســت بــه مصداق آیــۀ »َو َمــْن َیَتــَول

غاِلُبوَن«.
ْ
ِ ُهُم ال

ِإَنّ ِحْزَب اهلَلّ
َ

آَمُنوا ف

مقابل�ۀ علمی با پدیدۀ تحریف
و ه�ید ا�ندرزکگ ٔه �ش ن ا�ی �ت�تام�یٔه حب ا�ی در مرامس احن دٔه ��ید�ادق ر�ن وا�نده �ش ن حن م�ت
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گزارش تصویری نخستین دورۀ
جایزۀ ادبی شهید اندرزگو
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ان �بو�ش ی حن ر�ن ا �ش محمدر�ن
وگ ی �جه ��جک ون �گ �ق عا�ش



53پروندۀ ویژه

بخش داستان بلند و رمان بزرگ سال

از میان 56 اثر رسیده به بخش داستان بلند و رمان بزرگ سال نخستین جایزۀ شهید اندرزگو، شش کتاب را ساسان ناطق، 
وجیهه سامانی و فاطمه بهبودی، داوران بخش رمان و داستان بزرگ سال به عنوان نامزد نهایی این بخش معرفی کردند. 
کتاب های اوسنۀ گوهرشاد نوشتۀ سعید تشکری، عاشقی به سبک ون گوگ نوشتۀ محمدرضا شرفی خبوشان، گرگ سالی 
نوشتۀ امیرحسین فردی، مستوری نوشتۀ صادق کرمیار، من پسر شاه نیستم نوشتۀ اصغر فکور و وقت معلوم نوشتۀ مهدی 
کفاش از کتاب های نامزدشده در این بخش بودند. در نهایت، کتاب های راه یافته به مرحلۀ نهایی را ده نفر از نخبگان حوزۀ 
ادبیات داستانی بزرگ سال داوری کردند و دو کتاب عاشقی به سبک ون گوگ و اوسنۀ گوهرشاد به عنوان کتاب های برگزیده 
معرفی شدند. 
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نگه داشــتن دســتاوردهای بــزرگ اجتماعــی بــا وجــود 
فراموش کاری نهادها و ادارات یا منفعت طلبی گروه ها 
و احــزاب، کاری ســخت اســت. حفــظ ایــن دســتاوردها 
بیشــتر از دل ســوزی، به دوراندیشــی و عمل نیــاز دارد. 
انقــاب اســامی به عنــوان یکــی از دســتاوردهای بزرگ 
مــردم ایران، بــه احیاء دوبارۀ دین و ارزش های انســانی 
کمــک کــرد. بــر همیــن مبنــا، هنــر و ادبیــاِت برآمــده از 
انقــاب هــم هنــری متعهــد و در خدمــت ارزش هــای 
انسانی و پلهای برای تعالی بشر است. این نوع از نگاه 
به هنر و ادبیات باید عمق داشته باشد و بکوشد ذهن 
مخاطــب را بــه چیــزی باالتــر مشــغول کنــد و آن اینکــه 
حیــات انســان هــدف دار اســت و همۀ تاشــها باید در 

جهت تعالی و رشد انسان باشد.
انقاب فقط جابه جایی قدرت نبود؛ بلکه اصلی ترین 
کارکــرد آن، تغییــر و تحــول در نــگاه و باورهــا بــود. بــا 
توجــه بــه همین تغییر، انقــاب بخش مهمــی از تاریخ 
پرفرازونشــیب کشــورمان اســت و نویســندۀ متعهــد 
آنچــه در کشــورش روی  و دغدغه منــد نمی توانــد بــه 
داده بی تفــاوت باشــد. باید بــه دور از هرگونه تحریف و 
تطهیــر عناصر فاســد، سیاســت زدگی و ســاده انگاری، 
از ســوژه های دم دســتی و تکراری، به چیستی، چرایی و 
چگونگی انقاب برسیم. مبانی ادبیات انقاب، برآمده 
از مبانــی فکری، اعتقــادی، اهــداف و ارزش های انقاب 
است. بر همین اساس، آرمانگرایی، تعهد، واقعگرایی، 
پررنگ تر شــدن هویــت فرهنگی دینــی و تغییر نگرش 
در مضمــون و محتــوا، از ویژگی های آثار انقاب اســت. 

به نوعی دیگر، داستان و رمان انقاب باید تصویرگر روح 
آرمان هــای انقــاب باشــد و در این میان، درک درســت 
انســاِن برآمده از انقاب مهم است. باید بفهمیم این 
حرکت بزرگ چه دگرگونی را به وجود آورد که انساِن قبل 

از انقاب متحول شد.
مانــدگاری وقایــع تاریخی بــه اندازۀ طــول عمر آدمی 
است؛ اما وقتی به تن تاریخ، لباسی از جنس داستان و 
رمان بپوشانیم، عمر و ماندگاری آن را برای ابد تضمین 
کرده ایــم. هیئــت داوران داســتان و رمــان بزرگ ســال 
اندرزگــو،  ســیدعلی  شــهید  ادبــی  جایــزۀ  دورۀ  اولیــن 
متشــکل از خانم هــا وجیهه ســامانی، فاطمه بهبودی 
و ساســان ناطــق، ضمــن تقدیــر و تشــکر از ناشــران 
و نویســندگان بــرای حرکــت در مســیر مانــدگاری ایــن 
دستاورد بزرگ، اعام می نماید 56 اثر راه یافته به مرحلۀ 
پایانــی را برابر سیاســت ها و اهداف جایــزه، با دقت و با 
توجه به مضمون و محتوا، فرم و تکنیک  و آنچه در باال 
به آن اشاره شد، بررسی و ارزیابی کرده، در جلسۀ پایانی 
خــود و پس از پشت سرگذاشــتن نقــد و دفاع تک تک 
داوران در قبال آثار، اســامی شــش اثر منتخب جایزه را 

در اختیار دبیر اجرایی جایزه قرار دادند.
در پایــان یــادآور می شــود داســتان انقــاب وقتــی 
خودش را نشــان می دهد که در مســیر خلق داســتان 
ایرانی حرکت کند؛ بدون گوشه چشمی به خوشامد آن 
ســوی مرزها. روایت انقاب باید روایتی از انسان ایرانی 

و امیدآفرین باشد.
والسام و علیکم و رحمه اهلل و برکاته

بیانی�ۀ هیئت داوران بخش داستان و رمان بزرگ سال
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اوسنه ی گوهرشاد

�ری  �ع�ید �تسش

 �به �ن�ش

جنگی را گویا تدارک دیده بودند علیه مردم. اما هنوز سربازان بیرون حرم بیشتر بودند و آن هم به این دلیل بود که 
مبادا اوضاع شهر به هم بریزد که داخل مسجد و آن جمعیت را می شد کنترل کرد؛ اما هیاهو و آشوب مردم را نه.

دعــای ندبــه را آغــاز کردیم که کســی داخل مســجد گوهرشــاد آمد و گفت من از جانب اســتاندار آمــده ام. پیغام 
این بود که متفرق شــوید و اگر درخواســتی دارید، اســتاندار در بست باال منتظر شماست.  گفتم ما برای مذاکره با 

استاندار اینجا جمع نشده ایم.  چاپار استاندار رفت؛ اما گویا بیرون از مسجد جنگی آغاز شده بود.
سربازها با سرنیزه و قنداق تفنگ و مردم با هرچه در دستشان بود، به جان هم افتاده بودند.

عده ای بر درشکه هایشان سنگ بار زده بودند و برای مردم آورده بودند تا از خود به سنگ دفاع کنند.
سربازها هم که سر و بدنشان زخمی از سنگ ها شده بود، فرمان شلیک گرفتند.

56

اپ: 1397 �ال حچ
اپ: 20 �نو�بت حچ

�جر�یدٔه ��قاب

کمتر کســی اســت که نداند گوهرشــاد کیســت و چه کرده 
اســت؛ شــاه  بانوی مغول که به خاطر ارادت بــه ضامن آهو، 
موقوفات بسیاری را در مشهدالرضا از خود به جای گذاشته 
که معروف ترین  آن ها مســجد گوهرشــاد است؛ مسجدی 
جنب حرم که برای خیلی ها باب ورود به حرم اســت و رمز و 

راز و کششی در خود دارد که گفتنی نیست.
در اوســنۀ گوهرشاد، گوهرشــاد بیگم پس از هزار سال، 
بــه ایــن مســجد می آیــد و بــا ملکــه ای روبــه رو می شــود که 
می خواهــد مســجد گوهرشــاد را خــراب کنــد. اگــر از حادثــۀ 
مســجد گوهرشــاد اطالعی نداریــد، این کتــاب را بخوانید تا 
ســوار بــر بال خیــال، برگــی از تاریــخ را ورق زده و با مســببان 
اصلــی ایــن فاجعه آشــنا شــوید. ســعید تشــکری همــواره 
دغدغۀ این حادثه را داشــته و در آثار مختلفی به آن اشــاره 
کرده است؛ اما در رمانک فانتزی اوسنۀ گوهرشاد، با نگاهی 
متفاوت این واقعه را روایت کرده است. در واقع نویسنده، 
بانو گوهرشاد و ندیمه اش، پریزاد را از چندصد سال قبل به 
سال ۱۳۱۴ آورده تا همراه و به کمک آن ها، واقعه ای تاریخی، 

مذهبی، سیاسی و خونین را روایت کند.
امــا چــرا اوســنۀ گوهرشــاد؟ مگــر نــه اینکــه اســطوره ها و 
افســانه ها در هاله ای از رمز و راز و خیال پیچیده شــده اند؟ 

و مگر نه اینکه تشخیص مرز واقعیت و خیال در افسانه ها 
مــرز باریکی اســت که بخــش رؤیاگونۀ آن پررنگ تر اســت؟ 
پــس چــرا اوســنۀ گوهرشــاد؟ گوهرشــاد کــه افســانه نبود. 
شــخصیتی حقیقــی و واقعــی بــود کــه در روزگاری نه چندان 
دورتــر از ما می زیســت. چند ســده پیش تر از مــا، در قیاس 
بــا هبــوط آدم بــر زمیــن، روزگاری طوالنــی نیســت. بنابراین، 
گوهرشــاد هم نمی تواند افسانه باشد؛ اما سعید تشکری، 
نویسندۀ کتاب، گوهرشاد را تبدیل به افسانه کرده است؛ 
افسانه ای در دل داستانی فانتزی، یا به قول خودش رمانک 
فانتــزی؛ عنوانــی کــه در اولیــن صفحه و پیشــانی کتاب ذکر 

شده است.
غ از نقــش گوهرشــاد در وقوع یا به وقوع نپیوســتن  فــار
حادثــۀ مســجد گوهرشــاد، حضــور او در داســتان خــوش 
نشســته اســت. مخاطبــی کــه از گوهرشــاد فقــط اســمی 
شــنیده،  بــا خوانــدن ایــن کتــاب بــا زندگــی و نقــش او در 
تاریخ آشــنا می شــود. هرچند بخش اندکی به این مســئله 
اختصاص داده شــده و بیشتِر اطالعات به واسطۀ مکالمۀ 
نویســنده و گوهرشــاد بیگم به مخاطب منتقل می شــود، 
میزان این اطالعات به اندازه ای هست که ابعاد وجودی او 

معرفی شود.
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ســعید تشــکری، نویســندۀ رمان اوســنۀ گوهرشــاد، از آثار 
نامزد دریافت جایزۀ در جایزۀ شهید اندرزگو، دربارۀ چرایی و 
چگونگی نگارش این رمان به خبرنگار ما گفت: »به عنوان 
نویســنده ای کــه به ایــن موضوعــات ارادت دارم، چه بســا 
انتخاب نمی کنم؛ بلکه فراخوانده می شوم. دربارۀ داستان 
رمانم که پرداختی از موضوع کشف حجاب و واقعۀ کشتار 
مسجد گوهرشاد اســت نیز تاکنون دو داستان نوشته ام 

که هر دو نیز متفاوت از همدیگر هستند.«
وی ادامه داد: »در رمان قبل ترم یعنی پاریس پاریس که 
آن نیــز ماجرایــی دربارۀ قصۀ گوهرشــاد دارد، می خواســتم 
با اســتنادات ســراغ این موضوع بروم. نوشــته شــد؛ اما به 
نظرم در ســکوت خبری فوق العــاده، آن چنان که من توقع 
داشــتم، دیده نشــد. اما رمان اوســنۀ گوهرشــاد در ســبک 
و ســیاقی دیگر، داســتانی فانتزی دارد که امیــدوارم بتواند 

جایش را بیشتر و بهتر پیدا کند.«

�به د�ن�بــال  ــط  �ت �ن ی  �نو�یســ�ندکگ د�ن�یــای  در 
�یم ودمان �ن�با�ش مطرح کردن حن

»اوســنۀ  کــرد:  اضافــه  شناخته شــده  رمان نویــس  ایــن 
گوهرشــاد روایــت داســتانی تلخــی دارد؛ امــا تاش کــردم با 
دنیایــی فانتــزی وار، به قلم و رنگ داســتانی رمــان لطافت 
بدهم تا مخاطب هم بهتر آن را بخواند و با واقعۀ مسجد 
گوهرشــاد درگیــر شــود. بنابرایــن، ایــن اثــر را مجــزا از دیگر 

رمانم که دربارۀ این ماجراست، بدانید.«
قصــه ای  گوهرشــاد  اوســنۀ  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
جمع  وجور برای مخاطب دارد، متذکر شــد: »واژۀ "اوســنه" 
بــر خاف آنچــه معنا کرده اند، به معنی "افســانه" نیســت؛ 
بلکــه به قصه های ماندگاری اشــاره می کند کــه پدران برای 
فرزندانشان تعریف می کنند و مدام از نسلی به نسل دیگر 
منتقل می شود. بنابراین، تعریف اوسنه به معنای افسانه 

و کلمات مشابه، نادرست است.«
بــه  نویســندگان  نپرداختــن  از  انتقــاد  بــا  تشــکری 
چنیــن موضوعاتــی تأکیــد کــرد: »نمی دانم چــرا ادبیــات ما 
این قدر بی درد شــده اســت. نویســندۀ ما در مسیر جدی 

 
ً
نویســندگی بایــد دســت روی این ســوژه ها بگــذارد. صرفا

دنبــال مطرح کردن خودمان نباشــیم؛ بلکه باید با جدیت 
ســراغ طراحی ایــن قصه های ناگفته رفت. امیــدوارم جایزۀ 
ادبــی شــهید اندرزگــو در طراحــی ایــن مســیر بتوانــد گامی 

جدی بردارد.«

ــالب ا�ــالمی  دا��تان �نو�یســان، �تار�یــ�ن ا�ن�ت
�ن�ند هر��تان ها را هم ورق �برن �ش

تشــکری ادامــه داد: »مــا نیازمند خلــق داســتان و رمان در 
موضوعات حساس تاریخی مرزوبوممان، مثل وقایع رژیم 
پهلوی و نیز انقاب اســامی کشورمان هستیم. جریانات 
زیادی هست که می توان درباره اش نوشت. این گونه هم 
وقایــع را وارد ادبیــات و شــفاف می کنیــم، هــم مخاطــب را 
درگیــر و جــذب این آثار خواهیم کــرد. برخی بی دلیل تصور 

می کنند کتب و داستان های تاریخی، تاریخ مصرف دارد.«
این برگزیدۀ جوایز ادبی دربارۀ علقه اش به فضای ادبی 
خراســان نیز خاطرنشــان کرد: »من ساکن مشهد هستم 
و عــزم جــدی دارم در داســتان هایم از مشــهد بگویم. قبًا 
هــم گفتــه ام کــه می خواهــم ایــن شــهر و روایاتــش را وارد 
فضای ادبی ملی مان کنم. البته این نکتۀ جدیدی نیست؛ 
بلکه رویه ای اســت که داستان نویســان بــزرگ دنیا دنبال 

می کرده اند.«
نویســندۀ رمــان برگزیدۀ اوســنۀ گوهرشــاد اذعــان کرد: 
»پس اینکه می بینیم در داستان های انقابی و کتاب های 
طراحــی  در  مــا  داستان نویســان  عمــدۀ  فعلــی،  موجــود 
قصه شان متمرکز بر شخصیت ها و روایت و فضای بصری 
و نمایشی تهران هستند، چندان هم رویۀ جالبی نیست.«

سعید تشکری به نویسندگان ادبیات داستانی انقاب 
اسامی توصیه کرد: »حیف است که فضای بومی شهرهای 
کوچــک و بــزرگ در ادبیات داســتانی انقاب کنار گذاشــته 
شــود و شــاهد ثبــت ایــن همــه اتفاقــات در تاریــخ انقاب 
اسامی و مفاهیم آن در نوشته هایمان نباشیم. امیدوارم 
قصۀ مبارزات و روایت های گوشه گوشۀ کشورمان، بیشتر 

وارد ادبیات داستانی انقاب اسامی شود.«

داستان بلند و رمان بزرگ سال

داستان های بدون تثاریخ مصرف
اد« وهر�ش �ری، �نو�یس�ندٔه رمان »او��نٔه کگ و �با �ع�ید �تسش ت وکگ �ن کگ

حیف است که 
فضای بومی 

شهرهای کوچک 
و بزرگ در ادبیات 
داستانی انقالب 

کنار گذاشته 
شود و شاهد 

ثبت این همه 
اتفاقات در تاریخ 
انقالب اسالمی 
و مفاهیم آن در 

نوشته هایمان 
نباشیم
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عاشقی به سبک ون گوگ

ان �بو�ش �ن حن ا �ش  محمدر�ن

هر��تان ادب   �ش

عاشقی به سبک ون گوگ روایت عشقی بی چشمداشت 
بــه   » »البــرز نــام  بــه  داســتان  اول  شــخصیت  ســمت  از 
»نازلــی« اســت؛ اما تمــام داســتان در این عشــق خالصه 
نمی شــود؛ بلکــه در خــالل این عشــق بــزرگ، رازی نهفته 
، پســر ســرایدار عمارت خســروخانی، از آن  اســت که البرز
 ، باخبر می شــود. نویســنده به موازات روایت زندگی البرز
داســتان خانــوادۀ ســرتیپ و ســرکوب مبــارزات مردمــی 

علیه نظام پهلوی را روایت می کند.
و  دارنــد  خاصــی  پیچیدگــی  خبوشــان  ثــار  آ تمامــی 
شــخصیت های داســتان هایش دم دســتی نیســتند. در 
این اثر هم شــخصیت ها دارای ابعاد مختلفی هســتند و 
خواننده از ورای یک آیینه  به شخصیت ها نگاه نمی کند؛ 

بلکه آن ها را زنده و در محیط اطراف خود می بیند.
بــه عقیــدۀ نویســنده، ایــن کتــاب نقــد روشــن فکری 
اســت؛ بخشــی از روشــن فکری کــه نزدیک به قــدرت بود 
 
ً
و برخــوردی کــه حکومــت بــا ایــن طیــف می کــرد، دقیقــا

برخوردی بود که با البرز شد.
 عاشــقی به ســبک ون گوگ داستانی سیاسی است و 
درون مایۀ آن، مبارزات مردمی علیه حکومت ستم شاهی 

ایــران بــا رویکــردی تاریخــی اســت. داســتان با زوایــۀ دید 
، راوی داســتان، فردی  اول شــخص روایت می شــود. البرز
ســرخورده در زندگی و در عین حال، باهوش و هنرمندی 
نقــاش اســت کــه ترس ها و انــدوه خود را در نقاشــی اش 
پنهــان می ســازد. بدین ســبب، انتقــال حس های تــازه از 
طریق شخصیت  البرز و تلطیف آن با فضای هنر نقاشی، 

داستان را جذاب و خواندنی کرده است.
وقــت  ســال  دو  اثــر  ایــن  نوشــتن  بــرای  خبوشــان 
بــا  کــه  آفریــده  اثــری  نهایــت،  در  و  اســت  کــرده  صــرف 
گذشــته  زمــان،  بســتر  در  پیاپــی  برگشــت های  و  رفــت 
بــه مخاطــب شناســانده و  را  آدم هــای داســتان  و حــال 

شخصیت های داستان را شناسنامه دار کرده است.
فضاسازی کتاب بسیار عالی است و می شود در میان 
ورق هــای کتــاب، همــان جایــی را کــه مشــغول خوانــدن 

هستیم، با چشم ببینیم و احساس کنیم.
ح جلــد کتــاب نیــز راز و رمز خاص خــود را دارد و   در  طــر
میانۀ داســتان، آنجا که شــخصیت اول داستان صحبت 
فــاش  کتــاب  جلــد  ح  طــر راز  می کنــد،  گــوش  بریــدن  از 

می شود.

به قول نازلی، نقاشی آدم را کر می کند؛ شنوایی آدم را می برد توی رنگ ها و نقاش وقتی به نقاشی فکر می کند، یا 
وقتی دارد تابلویش را می کشد، هم رنگ ها را می بیند و هم رنگ ها را می شنود. بو و مزه ای که حس می کند، بو و 
مزۀ رنگ است و با دمب باریک و بلند قلم مو، لمسش را هم به تن تابلو می ریزد و گاهی اصاًل هوس می کند به 

این لمس آن قدر میدان بدهد که از نوک انگشتش برای درهم کردن و ساختن رنگ ها استفاده کند.

علی اصغر عزتی پاک، نویسنده: عاشقی به سبک ون گوگ متنی است که در کلیتش باید درک شود؛ اگر نه، توجه 
به جزئیات نمی تواند واجد هیچ گونه معنایی باشد. درست است که حرکت در رمان از جزئیات به کلیات است؛ 

 باید با این قاعده خواند.
ً
اما خواندن آن نیاز به درک کلیت کار دارد. این رمان را هم حکما
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محمدرضــا شــرفی خبوشــان، برگزیــدۀ بخش بزرگ ســال 
اولین دورۀ جایزۀ شــهید اندرزگــو، در گفت وگو با خبرنگار 
مــا گفــت: »من ابایی نــدارم از اینکه مرا نویســندۀ انقابی 
بداننــد و می بینیــد کــه با چنیــن رمان هایی نیــز در فضای 
انقاب اسامی، داستان نویسی می کنم. چه بدانند و چه 

ندانند، برای من ایجاد نگرانی و مسئله نمی کند.«
وی افزود: »این تفکرات که برخی از آن دم می زنند، نیاز 
 از آســیب های نویسندگی است که 

ً
به اصاح دارد و اتفاقا

عــده ای نشســته اند و تقســیم بندی می کننــد. جداکردن 
مــردم از دولــت و حاکمیــت، بــه جامعــه لطمــات جــدی 
می زنــد. مــردم و دولت هــا هیچ وقت از هم جدا نیســتند. 
 مــردم باید در همیــن جامعه خودشــان را تعریف و 

ً
اتفاقــا

نقششان را ایفا کنند.«
شرفی خبوشان گفت: »اینکه فقط بنشینیم و عده ای 
دنبال مطالبه گری از حاکمیت باشــند که درست نیست. 
همه باید به عملکرد خودشان هم نگاه کنند و بدانند در 

این جامعۀ انقابی، برای کشور چه کرده اند.«

ی م�ن  �ر و ز�ندکگ ع �ت�ن ــ�ته ام، در وا�ت ه �نو�ش هرحچ
�ت�ن هم �ن�با�ید �بود ر�ن ردکگ ا�ت؛ د�ن�بال ر�یا و �گ

ایــن برگزیــدۀ جایزۀ کتاب ســال خاطرنشــان کرد: »ســراغ 
 درســت نیســت که برخی 

ً
جداکردن هــا نبایــد رفــت و ابدا

راه می افتنــد و بــه فــان نویســنده، به دلیــل نوشــتن از 
موضوعــات حســاس و انقابــی، برچســب می زننــد. این 
جامعــه بــرای مــردم اســت. مگــر مــردم مــا و همیــن عده 

در همیــن جامعــۀ اســامی و انقابــی زندگــی نمی کننــد؟ 
بنابرایــن، نبایــد کاری کــرد کــه افــراد در برابر جامعه شــان 

احساس غریبی و جدابودن کنند.«
وی متذکر شــد: »وظیفۀ ملت فقط رأی دادن نیســت. 
جامعــۀ مــا نیــاز بــه مشــارکت دارد؛ همان طور هــم که در 
باب مشــروطه و تفکر دوقطبی در رمان بی کتابی نوشــته  
را  نویســندگی  تفکیک کردن هــای  کــرده ام.  نقــدش  و 

نمی پذیرم.«
شــرفی خبوشــان، نامــزد دریافــت جایزۀ ادبی شــهید 
اندرزگــو گفــت: »مــن کاری را می نویســم کــه بــه آن عاقه 
داشــته باشــم. همیــن طــور هم کــه هرچــه نوشــته ام، در 
واقع تفکر و زندگی من است. دنبال ریا و گاردگرفتن هم 
نباید بود. در این جامعه ای که مبتنی بر انقاب اســامی 
اســت، نبایــد نــگاه تفکیکــی داشــت؛ بلکــه همگــی باید 

دارای تفکری یگانه باشند.« 

�ن�بــٔه �بازاری  ــط �به حب �ت ــران �ن روهی از �نا�ش کگ
ه می ک�ن�ند مه �ن�گ ک�تب، آن هم آ�شار �ترحب

نویســندۀ رمان عاشــقی به سبک ون گوگ تأکید کرد: »ما 
به نوشتن رمان هایی که بینش ایرانی داشته باشند، نیاز 
 اینکه با جریانی از ترجمۀ رمان های 

ً
مبــرم داریم؛ خصوصا

ثــار  غربــی هــم مواجهیــم. بــازار کتــاب فعلــی پــر شــده از آ
ترجمــه و گروهی از ناشــران نیز فقط بــه جنبۀ بازاری کتب 
نــگاه می کنند؛ در حالی که این ماجرا را باید آســیبی جدی 

دانست.«

داستان بلند و رمان بزرگ سال

در هجم�ۀ آثثار ترجمه و ناشران بازاری
و ه�ید ا�ندرزکگ ٔه �ش ن ا�ی �یدٔه حب رن کگ ان، �ب �بو�ش �ن حن و �با �ش ت وکگ �ن کگ

بازار کتاب فعلی پر 
شده از آثار ترجمه 
و گروهی از ناشران 
نیز فقط به جنبۀ 
بازاری کتب نگاه 

می کنند؛ در حالی 
که این ماجرا را 

باید آسیبی جدی 
دانست
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گرگ سالی

ردی ن �ن
حس�ی  ام�ی

  �ورٔه مهر

اپ: 1392 �ال حچ
اپ: �وم �نو�بت حچ

�ن �چور  ه�ید ح�ب�یب �ن �نوارٔه اد�ب �ش سش ن حب
هاردهم�ی ٔه حچ ش �یدٔه ک�تاب �ال و�ی رن کگ ارات: �ب �تحن ن و ا�ن وا�ی حب

ت  ، در�یا�ن ن لم زر�ی ٔه �ت ن ا�ی ن دورٔه حب
د دوازدهم�ی دس، �نامرن اع م�ت الب و د�ن ش دا��تان ا�ن�ت ن در �ب

ن 1393 لم زر�ی �ید �ت لوح �تمحب

ـ خوب كاری كردی... آدم باید جلوی راهزن و گرگ در بیاد. اگه در نیاد، یكی مال آدمو می گیره، یكی هم جونشــو... 
هیچ فرقی هم با هم نمی كنن...

ـ  جون و مال؟ 
ـ  آره، پس چی؟ اگه مال نداشته باشی، جون نداری. جون هم كه نداشته باشی، هیچی نداری. این  طوریه دیگه...

به راهشان ادامه دادند. دیروز یخ زمین باز شده بود و پا در آن فرومی رفت؛ اما امروز هنوز سفت بود. حتی جای 
پــای دیــروزش هم دیده می شــد. تنها موجــوِد در حال حركــت آن صحرا، آن ها بودند. جنبندۀ دیگری به چشــم 

نمی خورد. بوقلمون ناگهان سر و صدا كرد.
ـ  شنیدی آمریكاییا  گرگ آوردن اینجاها ول كردن؟  

ـ شنیدن كه شنیدم؛ اما ندیدم. خودمون اون  قدر گرگ  داریم كه گرگای امریكایی   پیش اونا بره ان!

محمد ناصری، نویسنده: این اثر به شدت تحت تأثیر باورهای دینی و مذهبی است که فردی به آن اعتقاد داشته 
است. آوردن مقوله های ماورایی در کنار طبیعت و باورپذیرنمودن آن برای خواننده، از جمله کارهای هنرمندانۀ 

مرحوم فردی است.

راضیــه تجــار، نویســنده: ایــن رمانــی واقع گرا بــا رگه هایــی از نمادهــا اســت و در رویدادها و شــخصیت ها طرحی 
درمی افکند و شخصیت خود را در کنار آن ها قرار می دهد و با شخصیت پردازی برای خواننده جاذبه ایجاد می کند 

و شخصیت را بارز می کند.

رمان گرگ سالی آخرین اثر منتشرشدۀ مرحوم امیرحسین 
فردی است. وی ادامۀ رمان موفق اسماعیل را در این رمان 
نوشته است؛ با این تفاوت که داستان این رمان بر خالف 

اسماعیل، در دامنه های سبالن می گذرد.
کــه  انقالبــی داســتان  بــرای شــخصیت  رمــان  ایــن  در 
»اســماعیل« نــام دارد، وضعیتی بــه وجود می آیــد که ناگزیر 
می شــود بــرای امنیــت بیشــتر، پایتخــت را تــرک کنــد و بــه 

روســتایی در دامنــۀ ســبالن نــزد مادربزرگــش بــرود؛ امــا بــا 
مشــکالتی روبــه رو می شــود. او در ســبالن می شــنود کــه 
آمریکایی هــا کــه در آن زمــان کشــت و صنعــت مغــان را در 
دســت گرفته بودند، می خواهند برای اصالح  نژاد گرگ های 
دامنــۀ ســبالن اقــدام کننــد. ایــن مســئله منجــر بــه ایجاد 
گرگ هایی آدم خوار می شود که مردم منطقه را به شدت آزار 

می دهند.

�جر�یدٔه ��قاب

د �نظر م�ن�ق�ق



61پروندۀ ویژه

از  و  شناخته شــده  رمان نویــس  گودینــی،  محمدعلــی 
دوستان قدیمی زنده یاد امیرحسین فردی طی سال های 
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، در گفت وگــو بــا خبرنگار 
شــیرازه دربــارۀ رمــان گرگ ســالی کــه در جمــع نامزدهــای 
داســتان و رمــان بزرگ ســال جایــزۀ شــهید اندرزگــو قــرار 
داشــت، توضیــح داد: »به نظــرم این رمان قصــه ای جالب 
و نیز ســاختاری مقبول دارد که هرچند خود جلد دومی از 
رمان اســماعیل اســت، قابلیت ادامه یافتــن در جلدهای 

دیگر را هم داشت.«
وی افــزود: »مــا در ایــن رمــان به خوبی فضــا و مبارزات 
قبل از انقاب را می بینیم؛ نمایی از یک شخصیت انقابی 
که حاضر است به خاطر ایستادن در برابر ظلم به جامعه، 
قید موفقیتش را بزند و در جریان به ثمرنشستن انقاب 
قــرار گیرد. رمان شخصیت ســازی و قصــۀ مقبولی دارد که 
در قالــب رمانــی باکیفیت در ادبیات داســتانی انقاب قرار 

می گیرد.«

�نان  ال�بــی همحچ ادامــه دادن ا�یــ�ن رمــان ا�ن�ت
�باارزش ا�ت

وی دربــارۀ مرحــوم فــردی و رمــان گرگ ســالی یــادآور شــد: 
»هــم رمــان اســماعیل و هــم گرگ ســالی که در یک مســیر 
قصه گویی هستند، برجستگی خاصی نسبت به بسیاری 
از رمان هــای انقابــی دارنــد. در رمــان آخــر مرحــوم فــردی، 
فضــای داســتان را به شــکلی می بینم کــه انــگار کاری زنده 
اســت؛ قصــه ای ادامه دار که اگر آقــای فردی در قید حیات 

بودند، همچنان نوشتن از آن ارزش داشت.«
ابتدایــی  ســال های  در  »شــاید  کــرد:  تأکیــد  گودینــی 
انقــاب اســامی و پیروزی هــا، مــا رمان هایی داشــتیم که 

فضایــی خلــق می کردنــد که شــعاری بودن قصه هــا را در 
، ایــن ســبک از نوشــتن کمتــر  آن می دیدیــم؛ امــا امــروز
شــده و بایــد هم کمتر شــود. همچنان کــه می بینید، در 
همین رمان خوب گرگ ســالی، نویســنده دیگر تصویری 
از شــعار بــرای خواننده باقــی نمی گــذارد و از واقعیت ها 

می گوید.«

ر�بٔه الزم  وان �ترهــا �ت��ن�یــک دار�ند؛ امــا �تحب حب
�یر لق دا��تان، حن �برای حن

وی همچنیــن بیــان کرد: »ما در مســیر داستان نویســی 
هســتیم.  پیشــرفت  و  تکامــل  بــه  رو  اســامی  انقــاب 
خوشــبختانه مــا در داســتان از آن فضــای شــعاری گــذر 
کرده ایــم؛ هرچنــد در داســتان گویی همچنــان بایــد کار 

ثار تراز اولی برسیم.« کرد و نوشــت تا به آ
پایتخــت  پذیرایــی  تــاالر  برگزیــدۀ  رمــان  نویســندۀ 
نــگارش  در  جــوان  نویســندگان  تــاش  بــه  اشــاره  بــا 
»باالخــره  کــرد:  تصریــح  نیــز  انقابــی  داســتان های 
نویســندگی کاری ذهنــی و حاصل خاقیت هم هســت. 
خیلــی از جوان هایی که االن در این عرصه می نویســند، 
اصول آموزشی را طی کرده اند؛ یعنی تکنیک نویسندگی 
را دارنــد؛ اما چون فضا را تجربــه نکرده اند، این خاقیت 

در قصه را کمتر به ظهور می رســانند.«
محمدعلــی گودینــی همچنیــن گفــت: »معتقــدم که 
درونــی  جوشــش  و  خاقیــت  جــوان  نویســندگان  اگــر 
را در خلــق قصه هــا کمتــر نمایــش داده انــد، به ســبب 
تجربه نکردن فضاســت. قرارنگرفتن در فضای ترسیمی 
داستانی یا تاش نکردن برای اطاع کامل از آن فضا، به 

داستان پردازی هم ضربه می زند.«

داستان بلند و رمان بزرگ سال

گذر از فضای شعاری
، رمان �نو�یس: ود�ی�ن و �با محمد�یل کگ ت و کگ �ن کگ

ما در این رمان 
به خوبی فضا 

و مبارزات قبل 
از انقالب را 

می بینیم؛ نمایی 
از یک شخصیت 
انقالبی که حاضر 

است به خاطر 
ایستادن در برابر 
ظلم به جامعه، 

قید موفقیتش را 
بزند و در جریان 

به ثمرنشستن 
انقالب قرار گیرد
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مستوری

 �ادق کرم�یار

�ران ارات محب   ا�ن�تسش

اپ: 1397 �ال حچ
هارم اپ: حچ �نو�بت حچ

محمد گودرزی، منتقد: »مستوری نثری روان، تعلیق های زیاد و قابلیت تصویری بودن را دارد و نویسندۀ کتاب، 
داســتان گوی خوبــی اســت؛ در حالــی که برخی از نویســندگان نمی توانند داســتان را به خوبی بازگــو کنند. کتاب 
مســتوری عــاوه بــر مطالعات ادبــی، ارزش مطالعات فرهنگی نیــز دارد. همچنین از لحاظ موضوعــی، این کتاب 

سیاسی اجتماعی است و بحث دفاع مقدس و تبعات آن در متن آن بارز است.«

 چون من، 
ً
ســعید تشــکری، نویســنده: »جانانی که مســتوری جناب آقای کرمیــار را چون مــن خوانده اند، قطعــا

سرخوِش حال و احوال انسانی آن هستند. انسان بی تردید اصلی ترین تکاپوی جدی ادبیات است! اما صادق 
کرمیار، نویسندۀ عزیز ما، در رمان مستوری در خوشی ها نلمیده و فرمان های تهذیبی صادر نکرده! بلکه بر باِل 
دیگــری از توانمنــدی دراماتیک و بســیار غنی از حس رقیق و ظریف انســانی، با نثری آســان خوان، مــا را به درون 
یــک رابطــۀ کامــًا امروزی و عاشــقانه می برد، تا نه در وصِف کلمات ریســه ای، کــه در هر بومی و جایــی و آدم های 
نانویسنده ای که مداوم تذکراِت غیردینامیک و داستانی به ما نویسندگان می دهند، در یک جشِن رنج آگاهی و 

انتظار قرار دهد؛ آدم هایی که زهد بی مایگی ندارند.«

صادق کرمیار، نویســندۀ کتاب: »مســتوری را در ســال 1378 را نوشتم. این کتاب دربارۀ زندگی شهید زین الدین 
است و تحقیقاتم را همان موقع آغاز کردم. البته اطاعاتی نیز داشتم و بعد از تحقیقات، نگارش را شروع کردم. 
بخشی از کتاب مربوط به نوع مدیریت اقتصادی در زمان حال است. البته آن زمان نیز مسائلی داشتیم که فکر 

نمی کردم به این بحران برسد.«

مســتوری نامی اســت که خالق نامیــرا، صادق کرمیــار، برای 
داســتان خــود انتخــاب کــرده اســت. داســتان این رمــان با 
نامزدی ســیامک و ســپیده آغاز می شــود. ســیامک، فرزند 
دکتر خسروی، در شرکت تولید مواد غذایی طیور فعالیت 
می کند و ســپیده دانشجو اســت. ماجرایی باعث می شود 
که ســیامک از شرکت استعفا دهد و هم زمان دربارۀ اینکه 

دکتر خسروی پدر اوست، دچار شک و تردید شود.
در ایــن موقعیــت ترجیــح می دهــد زندگــی ســپیده را به 
سرنوشت خود گره نزند و تالش می کند نامزدی و ازدواج با 
او را به هم بزند؛ اما سپیده که عاشق سیامک است، وقتی 
متوجه موضوع می شــود، با سیامک همراهی می کند تا به 

راز زندگی او پی ببرد.
در همیــن مرحلــه، شــواهدی بــه دســت می آید کــه پای 
مهــدی زین الدیــن را به داســتان بــاز می کند و ســیامک به 
تصــور اینکــه ممکــن اســت بــا پیداکــردن زین الدیــن، پدر 
خــود را نیــز پیدا کند، همراه ســپیده راهی قم می شــود و به 
کتاب فروشــی پــدر زین الدیــن می رونــد و وارد خانــوادۀ او 

می شوند.
جــواب  آن هــا  پرســش های  بــه  زین الدیــن  خانــوادۀ 
می دهند. به این صورت، با زندگی مهدی و برادرش و کم کم 
با دوســتان دوران دبیرســتان آنان آشنا می شویم. تا اینکه 

سیامک در تحقیقاتش به سؤاالت جدیدی برمی خورد... .

د �نظر م�ن�ق�ق
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رمــان  بــا  کــه  شناخته شــده  نویســندۀ   ، کرمیــار صــادق 
مســتوری در جمــع  نامزدهــای جایزۀ ادبی شــهید اندرزگو 
حضــور دارد ، بــه خبرنگار ما گفــت: »در آغاز باید بگویم که 
داســتان انقابــی می توانــد در هــر مقطعــی از تاریــخ اتفاق 
 نیاز نیســت به برهۀ زمانی انقاب اســامی 

ً
بیفتد و لزوما

برگردد؛ همین طور هم که مســتوری می تواند در زمرۀ آثار 
انقاب اسامی قرار گیرد.«

وی با بیان اینکه داستان پردازی و پرداخت شخصیت، 
در روایتگری ما از انقاب اســامی واجد اهمیت است، به 
مســتوری اشــاره کــرد و توضیــح داد: »این رمــان در چنین 
عالمــی پس زمینــۀ کاراکتــری را نشــان می دهد کــه در یک 
واکاوی شــخصیتی، نــگاه او را بــه هســتی و زندگــی تحلیل 
می کند. مســتوری روایتگر قصه ای اســت از شخصیتی که 
نوجوانــی اش در انقــاب اســامی، یعنی حوالی ســال های 

1355 تا 1357 شکل گرفت.«

ــه�ید  ــاص �ش ــمول و حن هان �ش ص�یت حب ــحن �ش
�ن م�ب�نای رمان م�ن ا�ت

�ن الد�ی
ز�ی

کرمیــار ادامــه داد: »مــن در ایــن رمــان، واکاوی بســتر و 
زمینه هــای تربیتــی و آموزشــی شــخصیت قصــه را در بــازۀ 
تاریخــی انقاب اســامی می بینم و نیز نــگاه مثبت او را به 
انقاب اسامی؛ هرچند باید بدانیم که در ابتدا، چهره های 
 نگاهشــان همســو 

ً
انقابــی فراوانــی داشــته ایم کــه لزوما

نبــوده اســت؛ همچنــان کــه یــک عــده همیــن شــهدای 
خودمان هستند و دسته های دیگر نیز به ملی مذهبی ها 
و خلــق و گروه هــای دیگــر برمی گــردد کــه هرکــدام تفکــری 
خــاص داشــتند؛ امــا علیــه پهلــوی مبــارزه کردنــد. نــگاه 
جماعتــی مثل شــهید زین الدین که در رمان به آن اشــاره 
کــرده ام، خاص بود؛ چنان که شــخصیتی داشــت مذهبی، 
بــدون آنکــه افراطــی باشــد. او شــخصیتی جهان شــمول 
داشــت کــه ســعی کــردم همین وجــه را مبنــای رمانــم قرار 

دهم و در داستانم به تصویر و ترسیمش بنشینم.«
وی ضمن ابراز تأسف دربارۀ کم اطاعی دیگران از تاریخ 
کشورمان مثل انقاب اسامی گفت: »متأسفانه معضل 

جدی ما فراموشی تاریخ است و کمتر کسی را می بینیم که 
امروزه اطاعات تاریخی داشته باشد. در سطح دانشگاه و 
مراکز تربیتی و... هم انگار عاقه ای به خواندن تاریخ وجود 
ندارد. حتی مسئوالن و تصمیم گیرندگان ما نیز این حوزۀ 
مهم و جدی را نمی شناسند؛ در حالی که همین فراموشی 

تاریخ، برای مردم ما ایجاد مشکل می کند.«

ی  �یرن ی و رمان �نو�یســی حچ عًا از �نو�یســ�ندکگ وا�ت
می دا�ن�ید؟

کرمیار با بیان اینکه هدفش در رمان نویسی کسب جایزه 
نیســت، گفــت: »هــر نویســنده ای در نــگارش داســتان و 
قصه پــردازی ســبک خــودش را دارد؛ امــا پیــش از این ها، 
بــه نظرم یک مســئله واجب تر اســت؛ اینکــه مؤلف ثابت 
 نویســنده اســت؟ یعنــی از نویســندگی 

ً
کنــد کــه آیــا واقعا

 چیــزی می دانــد؟ متأســفم اگــر بگویــم کــه این قــدر 
ً
واقعــا

نویسنده ســازی کرده انــد که دیگر تشــخیص خــوب از بد 
هم سخت شده است.«

وی اضافــه کرد: »داستان نویســی که تاریــخ نمی خواند 
و ســری به پژوهش نمی زند، چطور می تواند از یک ســوژۀ 
تاریخــی قصــه بیافرینــد؟ متأســفانه بــا ایــن ضعف هــای 
و  عجوالنــه  آثارشــان  معتقــدم  کــه  اســت  نویســندگی 
سردســتی اســت. الاقل بروند و تاریخ را ورق بزنند و سراغ 

کتابی مثل تاریخ بیهقی بروند.«
نویســندۀ رمــان نامیــرا افــزود: »وقتــی مــا شــاهد خــأل 
پژوهشی و کمبود مطالعه از سوی نویسندگان هستیم، 
چــه انتظاری دارید که داســتان تاریخی شــان نیــز مبتنی بر 
تحقیق باشــد؟ منظورم نه همه، بلکه بسیاری از مؤلفانی 
است که با این کم کاری ها، از پس نوشته ها و داستانشان 

برنمی آیند و انتظار دارند کتابشان را مخاطب بخواند.«
صــادق کرمیــار اذعــان کــرد: »دغدغــۀ امروز مــا رجوع یا 
رجوع نکردن مخاطب به رمان و داستان های حوزۀ انقاب 
اســامی و به طــور کلــی مقولــۀ کتاب خوانی نیســت؛ بلکه 
ابتدا باید یقۀ نویسنده را گرفت که چرا سراغ آموزش های 

الزم و مطالعات کافی نمی رود.«

داستان بلند و رمان بزرگ سال

زیادی نویسنده سازی کرده ایم!
�ادق کرم�یار، �نو�یس�ندٔه رمان »مس�توری«:

در سطح دانشگاه 
و مراکز تربیتی 

و... انگار عالقه ای 
به خواندن تاریخ 

وجود ندارد. 
حتی مسئوالن و 
تصمیم گیرندگان 
ما نیز این حوزۀ 
مهم و جدی را 

نمی شناسند؛ در 
حالی که همین 
فراموشی تاریخ، 

برای مردم ما ایجاد 
مشکل می کند
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وقت معلوم

اش  مهدی ک�ن

هر��تان ادب   �ش

اپ: 1396  �ال حچ
هارم اپ: حچ �نو�بت حچ

الل آل امحد، 1396 ٔه ک�تاب �ال حب ن ا�ی د حب ارات: �نامرن �تحن ن و ا�ن وا�ی حب

این  را که این اعتراف ها راســت بود یا چقدرش راســت بود، خودم هم نمی دانم. می توانی اسمش را اعتراف هم 
نگــذاری؛ چون اگر اســمش این باشــد، باید حمل به صحــت کنی و خب، واقعیت این اســت که خیلی از وقایع 
می توانســته آن طوری که نوشــتم نباشــد. اصل واقعه می تواند درست باشــد؛ اما از جایی که من تعریف کردم و 
بــا کلماتــی که تعریف کــردم، اگر تو بخواهی تعریف کنی، یک چیز دیگر می شــود. خود من هــم وقتی روایت های 

مختلف آدم های مختلف را در مورد بهمن شنیدم، تازه پی به خیلی چیزها بردم.

محمد حنیف، منتقد و نویسنده: »وقت معلوم داستانی است که از نظر موضوع کاماًل سیاسی است؛ هرچند 
مباحث تاریخی در آن اســت. مباحث دینی هم در آن اســت. ولی چون پایۀ حرکت های شــخصیت های اصلی و 

محرکشان مسائل سیاسی است، آن را یک داستان سیاسی می دانم.«

وقــت معلــوم رمــان جدیــد مهــدی کفــاش به بهانۀ قســم 
اســت. »و خداوند به شــیطان وعــده ای داد که تــا روِز وقت 
معلوم مهلت خواهد داشــت؛ و شــیطان قسم خورد تا آن 

روز انسان را فریب داده و اغوا کند و از راه راست منحرف.«
وقــت معلــوم داســتان طلبــه ای اســت عالقه منــد بــه 
قضــاوت. پدربزرگــش کــه دســتی در ایــن موضوعــات دارد، 
ســه پرونــده به او نشــان می دهــد و می گوید نظــرت را بگو. 
هر ســۀ آن ها به وســیلۀ شــخصی بــه نام »حجت کاشــانی« 
بــه هــم مربــوط می شــوند؛ کســی کــه جایــی از او به عنــوان 
شــهید و جایــی قاتــل و در مجالــی دیگــر، به عنــوان مدعــی 
پیامبری یاد می کنند. حجت کاشانی کشته می شود و بعد 
از انقالب، پرونده ها تشــکیل می شــود تا حکم داده شــود. 
طلبۀ جوان که از همســرش یک دختر و یک پســر کوچک 
دارد، کنجکاوانه پرونده ها را بررســی و دربارۀ مســتندات آن 
جســت وجو می کنــد؛ به ایــن امید کــه بتواند حــق و باطل، 
حقیقت و مندرجات پرونده را جدا کرده و به حکم درســتی 
برسد. در همین کشاکش است که شازده ای وارد داستان 
می شود که دِل طلبه را برده و به بهانۀ این پرونده ها، زندگی 

شخصی این مرد را هم تحت تأثیر عشوه ها و حرف هایش 
قــرار می دهد. هرچند شــاید هم بهانه چیز دیگری اســت و 

اصل، همین پرونده ها و حجت است! 
اتاقــی ســفید زندانــی  روحانــی جــوان را دســتگیر و در 
می کنند و حاال که در بنِد درونی و بیرونی گرفتار شده است، 
مجبور می شــود تا به یاد بیاورد هرآنچه بر او گذشــته و او را 
به آنجا کشــانده است. باید بنویسد و اعتراف کند؛ هرچند 
اعتراف به گناه باشد... و ما از همین جاست که با او همراه 

می شویم تا برای ما روایت کند، آنچه باید.
 ُبن مایــۀ اصلــی کتــاب بــر اســاس زندگــی بهمن حجت 
کاشــانی و اتفاقاتی اســت کــه از ســال 1354 رخ داده و کمتر 
دربــاره اش ســخن گفتــه شــده اســت. بــا توجــه بــه پیونــد 
ماجرا و داســتان به خاندان های پهلوی و قاجار، نویســنده 
پژوهش هایی را برای شــناخت بهتر دربارۀ این دو خاندان 
انجــام داده اســت. کفاش بــرای تألیف این رمــان و نگارش 
اولیــه و بازنویســی آن، چندیــن ســال زمــان صــرف کــرده و 
چندین ســال نیز در کتابخانه ها و حتی شــهرهای خرم دره، 

مشهد و قم تحقیقات میدانی انجام داده است.

�جر�یدٔه ��قاب

د �نظر م�ن�ق�ق
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مهــدی کفــاش نویســندۀ رمــان وقــت معلــوم، از جملــه 
نامزدهــای بخــش بزرگ ســال اولیــن دورۀ جایــزۀ شــهید 
اندرزگــو، در گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا بیــان کرد: »مــن اگر 
ســراغ قصه هــای انقابی مثــل همین رمــان وقت معلوم 
مــی روم، بــه ایــن دلیل اســت کــه خــودم را فرزنــد انقاب 

می دانم و به آن وفادار هستم.«
وی افزود: »باید با این رمان ها دســت روی آرمان های 
انقابی گذاشــت و یادآوری کرد تا بفهمیم در این مســیر 
، کجاها اشتباه کرده ایم که هنوز به آرمان هایی  تا به امروز
که باید دســت می یافتیم، نرســیده ایم. من با خلق قصه 
بــه آن فضــای انقابی برمی گردم تا جواب ســؤاالتم را پیدا 
کنــم و اعــام کنــم کــه بــا آن اهــداف می شــود بــه جامعــۀ 

انسانی بهتری رسید.«

�یری م�ن را  ت کگ ه �ــحن ا�یرن ام�یدوارم داوران حب
�ند ی د�یده �با�ش در  �نو�یس�ندکگ

بحــث  مــن  »بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  رمان نویــس  ایــن 
 مهم اســت. بیش از دو دهه 

ً
نویســندگی و تکنیک واقعا

اســت که مشــغول نویســندگی و حتی تدریس داســتان 
هســتم؛ امــا این قــدر ســخت گیر هســتم کــه دســت بــه 
کمیت گرایــی در نوشــتن هــر کتابــی نمی زنــم. امیــدوارم 
داوران جایــزۀ شــهید اندرزگو نیز این ســخت گیری من را 

در نویسندگی دیده باشند.«
وی اعتقــاد داشــت: »داســتان نویس انقابی و در کل 
بــا محوریــت هر محتــوای خــاص، نبایــد مضمــون را توی 
صــورت مخاطــب بزند؛ بلکه مضمــون بایــد در قصه و در 

الیه های داستانی گنجانده شود.«
 تا زمانی که به مخاطب دربارۀ 

ً
کفاش تأکید کرد: »قطعا

چرایــی انقاب اســامی پاســخ نداده ایم و بــه آن آرمان ها 

نرســیده ایم، همچنــان می تــوان ســراغ داســتان انقابــی 
رفت و برای مخاطب نوشــت. قصه های انقابی بسیارند 
و این چشــمۀ داســتان گویی از انقاب اسامی همچنان 

می جوشد.«

الب �ب�نو�یســ�یم و �برای  حاالحاالها �با�ید از ا�ن�ت
و��یی ک�ن�یم اطب دا��تان کگ محن

ایــن نویســنده بــا اعــام اینکــه نوشــتن دربــارۀ انقــاب 
 ما هنــوز کتاب 

ً
ابتدای مســیر اســت، یــادآور شــد: »اتفاقا

خاصی دربارۀ این پدیده ننوشــته ایم. رمان های خوبی به 
 به کفایت نمی رســند. کار 

ً
تحریر رســیده اســت؛ اما قطعــا

مِن رمان نویس هشداردادن هم هست و این را در رمان 
وقت معلوم نیز بیان کرده ام.«

وی دربــارۀ لزوم پژوهش در رمان های تاریخی همانند 
داســتان های انقابــی اشــاره کــرد: »ایــن کار الزم اســت؛ 
منتها به شــرطی که تاریخ را در خدمت داســتان بگذاریم؛ 
وگرنــه قصه مبدل به خود تاریخ می شــود. دقت کنیم که 
ما به دنبال یک محصول هنری به اسم داستان هستیم 

که باید برآمده از روایت باشد، نه فقط دانستن تاریخ.«
دربــارۀ  همچنیــن  معلــوم  وقــت  رمــان  نویســندۀ 
»تحقیــق  گفــت:  تحقیــق  در  نویســندگان  کم کاری هــای 
 یــک نیاز اســت؛ اما ایراد بــه این قضیه 

ً
و پژوهــش قطعــا

نویســندگی  هرجــور  بــه  الزامــش،  و  داســتان پردازی  در 
 در داستان های انقابی.«

ً
برمی گردد و نه صرفا

 
ً
کفــاش در نهایــت تأکیــد کرد: »نویســنده ای کــه صرفا

بخواهــد بنویســد و کیفیــت روایت برایش مهم نباشــد، 
بنابرایــن،  می شــود.  ســهل انگار  موجــودی  بــه  تبدیــل 
بــرای  الزم  تحقیق نکردن هــای  و  ســهل انگاری ها  ایــن 
داستان گویی، تنها به کم کاری خود نویسنده برمی گردد.«

داستان بلند و رمان بزرگ سال

این چشمه همچنان می جوشد
ت معلوم«: اش، �نو�یس�ندٔه رمان »و�ت و �با مهدی ک�ن ت وکگ �ن کگ

داستان نویس 
انقالبی و در کل 
با محوریت هر 

محتوای خاص، 
نباید مضمون 
را توی صورت 

مخاطب بزند؛ بلکه 
مضمون باید در 

قصه و در الیه های 
داستانی گنجانده 

شود
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من پسر شاه نیستم

�ور ر �ن  ا�عن

ت   موزٔه ��ب

اپ: 1396 �ال حچ
اپ: اول �نو�بت حچ

حرفی از قلبم می جوشد و باال می آید. محمدی دست روی شانه ام می گذارد و می خندد. 
- فکرشو بکن... تو دیگه از امروز پسِر شاهی... پسر شاه. 

می خواهم فریاد بکشم؛ اما فکری به من دستور می دهد که حرفم را آرام به زبان بیاورم تا در تک تِک سلول های 
محمدی نفوذ کند. بعد از چند ســاعت ســکوت، دهانم را باز می کنم و شمرده شــمرده می گویم: »من... پســر... 

شاه... نیستم...«

من پســر شــاه نیســتم مســتند داســتانی از مبارزات تقی 
رفیع زاده رحیم به نویسندگی اصغر فکور است. داستان 
از لحظــات پرهیاهو و تــب دار بحبوحۀ انقالب، از لحظاتی 
، از درگیری های  پیــش از ورود حضــرت امامe به کشــور
خیابانــی و آتش زدن الســتیک ها و مقابله بــا نظامیان در 
خیابان هــا آغــاز می شــود. تقــی کــه همــراه مــادر بیمارش 
در خانــه ای اســتیجاری متعلــق به ســرهنگی بازنشســته 

زندگــی می کنــد، به علت شــکنجه هایی که شــده، قادر به 
تحرک نیست.

ح زندگی  داســتان ضمن بازگشــت به گذشــته، با شــر
اختالفــات  می کنــد؛  پیــدا  ادامــه  تقــی  رنــج آور  و  ســخت 
ســاواک،  توســط  او  دســتگیری  ماجــرای  خانوادگــی، 
ماجراهایــش در زنــدان، و شــکنجۀ او توســط مأمــوران 

کمیتۀ ضدخرابکاری.

�جر�یدٔه ��قاب
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اصغر فکور نویســندۀ داســتان من پســر شــاه نیســتم، از 
جمله نامزدهای بخش بزرگ ســال نخســتین دورۀ جایزۀ 
ادبــی و مردمی شــهید اندرزگو، در گفت وگــو با خبرنگار ما 
دراین باره گفت: »من پســر شــاه نیســتم یک جور مستند 
داســتانی اســت که قصۀ یکــی از مبارزان انقابــی را روایت 
می کند؛ کتابی مستند که البته استناداتش برای خواننده 
آزاردهنــده نیســت؛ بلکــه جزئــی از متــن و بطــن داســتان 

است.«
وی افــزود: »مــن در خلــق ایــن داســتان بنــا را بــر ایــن 
گذاشــتم کــه به دنبــال سانســور در روایــت و به اصطــاح، 
کشــتن حقیقت نباشــم. نکته ای که ممکن اســت در آثار 
بســیاری دخیــل شــده باشــد. بنده نیــز بیش از چهــل اثر 
نوشــته ام که شــاید ایــن خصیصــه را در کارم دخیــل کرده 
باشــم و گاه بــه هــر دلیــل ســعی کــردم حقیقت گویــی را 

تعدیل کنم.«

�ن 
ال�بی ا�ی لم ا�ن�ت ه های د�ــت �به �ت ا�ن�تظار از �بحچ

ا�ت که �ب�نو�یس�ند
این نویســنده اشــاره کرد: »من پســر شــاه نیســتم مبتنی 
بر واقعیت اســت و چه بســا شاید داســتانی سیاه باشد. 
شــخصیت نوجوانــی را می بینیــم کــه مخاطــب در طــول 
خواندن روایت می تواند با او بزرگ شــود و در این ســیر، با 

او درگیر و همراه می شود.«
فکــور در عیــن حــال، بــر لــزوم روایتگــری مضاعــف از 
داســتان ها و سوژه های بســیار انقاب اسامی تأکید کرد 
و گفت: »به زعم من، تا به االن شــاید ده درصد از خاطرات 
انقابیــون و مبــارزان را روایــت کــرده باشــیم. هرچند همۀ 
این ها نیز این قدرها هم خوب و درست نوشته نشده اند 
کــه بتواننــد مخاطــب را مجــذوب کننــد. اگــر حقیقــت و 
واقعیت را در داستان دخیل کنیم و دست به قلم شویم، 

درک و فهمش برای مخاطب راحت تر است.«
 
ً
این نویســندۀ داســتانی همچنین تصریح کرد: »اتفاقا
انتظــار از بچه هــای دســت به قلم انقابــی ایــن اســت کــه 

البتــه  دیده انــد.  را  انقــاب  کــه  همان هایــی  بنویســند؛ 
نویسندگی را آموزش ببینند و الاقل قصه هایشان را برای 
جامعۀ کتاب خوان بگویند. در این بیان کردن و نوشتن ها 
هم نباید معطوف به کلیشه ســازی شــد؛ بلکه باید ســراغ 
واقعیات رژیم پهلوی بروند و ماهیت آنان را شفاف کنند.«

الب، �با�ید از �بول�ت�ن �نو�یسی  ر اد�ب�یات ا�ن�ت در �نسش
و�یم ارج �ش حن

فعلــی  کتــب  درد  بــه  »شــعارگویی  داشــت:  اعتقــاد  وی 
نمی خــورد؛ اما همچنان رگه هایش را در برخی داســتان ها 
می بینیــم. ادبیــات امــروز انقــاب اســامی بــر خــاف نیــاز 
ســال های ابتدایی و دوران مبارزات، باید از بولتن نویســی 
الزم  هــم  افــراد  بــر  زوم  و  شــخصیت نگاری  شــود.  ج  خــار
نیست. وقتی شعار در داستان و آثارمان بیداد کند، بالتبع 

دیده نخواهد شد.«
این داســتان نویس در این راســتا تأکید کرد: »امروز در 
حوزۀ نشــر انقاب اســامی باید از جنس ادبیات حرف زد 
 همین حاالســت کــه باید تولید ادبیــات کرد. باید 

ً
و دقیقــا

بــرای مخاطــب از آن دوران، داســتان و رمــان گفت و تاریخ 
را به درستی ورق زد و دقیق تر از ماهیت پهلوی نوشت.«

می کنــم  »تصــور  داشــت:  اعتقــاد  همچنیــن  فکــور 
نویســندگان هم نســل مــن، بیشــتر از نســل پژوهــش و 
 اینکه ما برای نگارش کتب 

ً
اهل مطالعه بودنــد. خصوصا

اینترنــت و... نداشــتیم.  ابــزاری مثــل  و داســتان هایمان 
بنابراین مجبور بودیم برای کســب اطاعات داســتانمان، 
حضوری در کتابخانه ها بگردیم یا وارد ساعت ها گفت وگو 

با مبارزان انقابی و شخصیت ها شویم.«
ایــن نویســنده در ایــن خصوص یــادآور شــد: »االن کار 
برای نویسندگان نسل جدید انقاب راحت تر است؛ بلکه 
تحقیق و یافتن اطاعات الزم از آن فضا و دوره را نیز ماک 
کارشــان بگذارند. برای نوشتن قصه هایشان و ورود بهتر 
به جزئیات برای جلب اعتماد مخاطب، باید وقت بگذارند 

و همچنین با آگاهی به نویسندگی، قصه گویی کنند.«

داستان بلند و رمان بزرگ سال

لزوم روایتگری مضاعف
:» اه �ن�یس�ت �ور، �نو�یس�ندٔه دا��تان »م�ن �چ� �ش ر �ن ا�عن

ادبیات امروز 
انقالب اسالمی 

بر خالف نیاز 
سال های ابتدایی و 
دوران مبارزات، باید 

از بولتن نویسی 
خارج شود. 

شخصیت نگاری 
و زوم بر افراد هم 

الزم نیست. وقتی 
شعار در داستان 

و آثارمان بیداد 
کند، بالتبع دیده 

نخواهد شد
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هادی ح��یم�یان
رمالو �جاغ �ن

ی ا�براه�یم حس�ن �ب�ی�گ
دو روا�یت از �یک عکس

برگزیدگان
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بخش کودک و نوجوان

از میان 47 اثر رسیده به بخش کودک و نوجوان نخستین جایزۀ شهید اندرزگو، حسن احمدی، یوسف قوجق و مصطفی 
خرامان، داوران بخش کودک و نوجوان، پنج کتاب را به عنوان نامزد نهایی این بخش معرفی کردند. کتاب های باغ خرمالو 
نوشتۀ هادی حکیمیان، دو روایت از یک عکس نوشتۀ ابراهیم حسن بیگی، رؤیای بعدازظهر نوشتۀ نیلوفر مالک، ظلمت سفید 
نوشتۀ سجاد خالقی و موهای تو خانۀ ماهی هاست نوشتۀ محمدرضا شرفی خبوشان از کتاب های نامزدشده در این بخش 
بودند. در نهایت کتاب های راه یافته به مرحلۀ نهایی را ده نفر از نخبگان حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان داوری کردند و باغ خرمالو 
و دو روایت از یک عکس به عنوان کتاب های برگزیده معرفی شدند. 
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بــا گذشــت چهــار دهــه از پیــروزی انقــاب اســامی، 
بــرای  حــوزه  ایــن  داستان نویســان  تــاش  علی رغــم 
بازتــاب وقایعــی که منجر به طلوع فجر انقاب شــده، 
بــه نظر می رســد ذهن کنجــکاو و پرســؤال مخاطبین 
کودک و نوجوان هنوز به پاســخ سزاوار و شایسته ای 
دربــارۀ چرایــی ایــن واقعــۀ بــزرگ در تاریــخ کشــورمان 

نرسیده باشد.
داوران گــروه داســتان کــودک و نوجــوان این دوره 
از جایــزۀ ادبــی شــهید ســیدعلی اندرزگو، ضمــن ابراز 
بــا  کتاب هــا  کمــی  و  کیفــی  وضعیــت  از  ناخرســندی 
موضــوع انقاب اســامی، بر این نظرند اتفــاق تازه ای 
خ نــداده و صفحــۀ جدیــدی از ادبیــات  در ایــن دوره ر
ورق نخــورده اســت. لــذا مشــکاتی در آثار داســتانی 
بخش کودک و نوجوان منتشره در سال مورد داوری 

وجود داشت که عبارت اند از:
داشــتن  علی رغــم  منتشــره،  داســتان های  اکثــر 
متعــارف  عناصــر  در  قبــول  قابــل   

ً
تقریبــا ســاختاری 

داســتان، به گونــه ای نبودنــد کــه مخاطبیــن را راضــی 
کنند. مشــکل خیلی از نوشــته ها شــتاب زدگی در آثار 
و عدم جذابیت و کشش و تعلیق های داستانی بود.

کــودک و  بــه نظــر می رســد نویســندگان ادبیــات 
نوجــوان، ضمــن رعایــت محدودیت های گروه ســنی 
مخاطــب، بایســتی ذهــن پویــا و پــر از ســؤال آن هــا را 
جــدی بگیرند. بــا دوری از روایت صــرف وقایع انقاب 
روایــت  نویــن  و  خاقانــه  شــیوه های  از  اســتفاده  و 
در داســتان، بــه مفاهیــم بینامتنــی توجه کننــد. باید 

اســتفادۀ صحیح از مفاهیم برآمده از فرهنگ، ادب و 
، برای بیان  ثــار اســطوره های بومــی و مردمی در خلق آ
مفاهیم زیرپوســتی مورد توجه جدی قرار بگیرد. این 
نکته ها عــاوه بر ایجــاد لذت زیبایی شناســانۀ ادبی، 
باعــث عمیق ترشــدن الیه هــای زیریــن داســتان ها و 
ایجاد لذت کشف در مخاطبین می شود؛ چیزی که در 

، کمتر شاهد آن هستیم. ادبیات امروز
تجربیــات  و  ذهنــی  دنیــای  بیــن  فاصلــه  وجــود 
نویســندگان امــروز از وقایــع انقــاب بــا دنیــای کامــًا 
باعــث   ، امــروز نوجوانــان  پرســش  از  پــر  و  متفــاوت 
کم ترشــدن اقبال مخاطبین به این آثار شــده اســت 

و... .
امیدواریم ناشــران، مؤلفین و نویسندگان کودک 
و نوجــوان در ســال های آینده، در جهاتــی گام بردارند 
کــه کتاب هــای کــودک و نوجــوان همۀ شــاخصه های 
و  باشــد  داشــته  را  جــذاب  و  خــوب  داســتان  یــک 
ثــار و جهانی شــدن و  مخاطبیــن شــاهد شــکوفایی آ

ماندگاری آن باشند.
داوران ایــن بخــش ضمــن احتــرام بــه اساســنامه 
و شــیوۀ کاری بانیــان محتــرم ایــن جایــزه، پیشــنهاد 
و  »کــودک«  بخــش  آتــی،  دوره هــای  در  می کننــد 
»نوجــوان« را از هــم تفکیــک نمایند؛ چرا که بررســی و 
انتخاب آثار در حوزه ای که کتاب هایش عمًا برای دو 
مخاطــب خاص »کودک« و »نوجوان« منتشــر شــده، 
دشــوار اســت و بــه نظر می رســد حقــی از گروهی زائل 

می شود.

بیانی�ۀ هیئت داوران بخش داستان کودک و نوجوان
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باغ خرمالو

 هادی ح��یم�یان

هر��تان ادب   �ش

اپ: 1395 �ال حچ
م سش اپ: �ش �نو�بت حچ

�نوارٔه   سش ن دورٔه حب
�یدٔه �نهم�ی رن کگ ن 1397، �ب لم زر�ی ٔه �ت ن ا�ی د�ی در حب ا�یس�تٔه �ت�ت ارات: �ش �تحن ن و ا�ن وا�ی حب

الب 1397 ٔه ا�ن�ت ن ا�ی حب

 پس از مدت ها دوری از مطالعۀ داستان های کودک و نوجوان، باغ خرمالو را خواندم و آن 
ً
محمدرضا سرشار: اخیرا

را کتابی دیدم که می توان مطالعه اش را به نوجوانان توصیه کرد.

محمدمهدی سیار: در این کتاب ویژگی هایی چون زبان سالم و اصیل، نثر خوش آهنگ و درست و روایت روان را 
می بینیم. توصیف فضا و معماری روستایی یزد که خیلی جذاب است، به خوبی در کتاب آمده است. دیالوگ های 
شیرین و از همه مهم تر سوژۀ بکر و غافل گیرکنندۀ رمان است که بسیار خالقانه است و نصف راه را برای رمان 

پیش برده است.

بــاغ خرمالــو؛ چه اســم خوشــایندی! باغی که مخاطــب را به 
دوردســت ها می برد: به شــهریور ســال 1320، جنگ جهانی 
دوم. بــه زمانــی کــه ارتش هــای متفقیــن ایــران را اشــغال 
و رضاخــان را اخــراج کــرده بودنــد. داســتان بــاغ خرمالــو در 
روســتایی در حومــۀ یــزد و در خــود یــزد می گــذرد. راوی آن 
نوجوانی از اهالی همان روستاست و شخصیت های مهم 
داســتان نیز آن نوجوان، دوست روستایی اش و مادربزرگ 
وی هســتند. نویســنده بــا نــگارش باغ خرمالــو در حقیقت 
شــخصیت شکســت خوردۀ یــک دیکتاتــور را بــه تصویــر 

کشیده است.
 کتاب به زمانی اشــاره می کند که پهلــوی اول با خانوادۀ 
سلطنتی به شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، یزد و 
بندرعباس سفر می کند و در این سفر، چند نوجوان با آنان 
دیــدار می کننــد. شــخصیت های اصلــی باغ خرمالو دو پســر 
نوجوان با روحیه هایی متفاوت هســتند کــه هم زمان برای 
احقــاق حقشــان در دوران ســیطرۀ دودمــان پهلوی تالش 
می کننــد. آن هــا همــراه ننه کــردی، یکــی از شــخصیت های 
مؤثــر داســتان، به شــهر تاریخــی یــزد می رونــد و در نهایت، 
در فرمانداری شــهر با رضاشــاه که روزهای آخر ســلطنتش 
را می گذرانــد، روبــه رو می شــوند. در ایــن مواجهــه اتفاقــات 

خواندنی و عبرت آموزی رخ می دهد که سال ها بعد، آن ها را 
برای کودکان روستای محل تولدشان روایت می کنند.

ســوژۀ رمــان بــاغ خرمالــو بســیار بکــر و خــاص اســت. 
قصــه، قصۀ رضاخان اســت؛ اما نه آن قرائــت تاریخی که ما 
رضاخــان را در دربــار ببینیم، نه قرائت رســمی که رضاخان را 
به عنوان چهره ای منفور و دست نشــاندۀ اجنبی و آنچه در 
کتاب های درســی اســت، ببینیم و نه ضد قرائت رسمی که 
االن در فضای مجازی، دربارۀ تطهیر دورۀ پهلوی و رضاخان 

می بینیم.
در رمــان بــاغ خرمالــو بــا نویســنده ای روبــه رو هســتیم 
کــه کارش را حرفــه ای دنبــال می کنــد. بــه روابــط و قواعــد 
آشناســت. نویســنده ای اســت کــه مطلــع و آگاه اســت و 
می داند رمان نوجوان جای شعاردادن، حکم  صادر کردن و 
نصحیت کردن نیست. او می داند که جان روایت چیست؛ 
چون اگر نویســنده سطحی نگر باشــد، به تکنیک اهمیت 
ندهد، برای دنیای نویسندگی خود حرمت قائل نشود و اگر 
تاریخ نخواند، حاصل کار اثری ســطحی، سفارشی و ضعیف 
اســت کــه بــه تاریــخ هم خیانــت می کنــد. بــاغ خرمالــو کاری 
سفارشــی نیست؛ بلکه کاری جوششی است که بر مبنای 

عالقه های روایتی نویسنده شکل گرفته است.

د �نظر م�ن�ق�ق
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هــادی حکیمیــان، نویســندۀ رمــان بــاغ خرمالــو، از جملــه 
نامزدهای اثر برگزیدۀ بخش کودک و نوجوان جایزۀ شهید 
اندرزگــو، در خصــوص این کتــاب به خبرنگار مــا گفت: »باغ 
خرمالــو رمانــی دربــارۀ پهلــوی اول و بــرای نوجوانان اســت. 
برعکِس آثار بزرگ ســال که سعی می کنم نظر نویسندگان 
و داوران و به اصطاح اصحاب فن را جلب کنم، در این رمان 
در پــی کشــیدن مخاطب بــه دنبال قصه هســتم؛ یعنی در 
نگارش داستان نوجوان، نظر این دسته از مخاطبان برایم 

مهم تر است.«
وی اعتقــاد داشــت: »گاه هســتند آثــاری که بــرای جلب 
مخاطب نوجوان نوشــته می شوند و داعیۀ این را دارند که 
بــرای این گروه هســتند؛ امــا در واقع این طیف بزرگ ســال 
ایــن  می خوانــد.  و  می پســندد  را  آن  بیشــتر  کــه  اســت 
همــان ایــراد کار کــودک و نوجــوان اســت کــه مخاطبش را 

نمی شناسد و اهمیت جلب نظر او را درک نمی کند.«

ــعار �به �ــمت دا��تا�نی  وا�ــ�تم �با �ش �نمی حن
ان �بروم احن ال�بی در دورٔه ر�ن ا�ن�ت

حکیمیان با اشاره به باغ خرمالو بیان کرد: »من در این رمان 
نمی خواســتم با شــعار به سمت داســتانی انقابی در دورۀ 
 نگارشــش بر حســب عاقــه و ارادۀ 

ً
رضاخــان بــروم. اتفاقــا

خــودم بود، نه هیچ سفارشــی. زمانی که کتابم عرضه شــد، 
به نوعی هم زمان با انتشار شایعاتی بود که می گفتند جسد 
رضاخان پیدا شــده و چون داســتانم به رضاخان و آن دوره 

مرتبط بود، باغ خرمالو را اثری سفارشی عنوان کردند.«
وی افــزود: »ایــن انطبــاق واقعیت نداشــت؛ چراکه من 
خیلــی قبل تــر از این ادعاها، خبر از نگارش و انتشــار رمانم 
داده بــودم. در واقع می خواهم بگویــم که این رمان را بنا بر 

عاقه نوشته ام.«
این نویسندۀ برگزیدۀ جوایز ادبی گفت: »در باغ خرمالو 
محوریــت و شــخصیت قصــه  را یــک نوجــوان قــراردادم و 
به ســمت مســتقیم گویی هــم نرفتم؛ چون نمی خواســتم 
با تظاهر علیه کســی یا فکری شــعار بدهم. بر این اساس، 
در رمانــم ابتدا برای مخاطب به داســتان گویی نشســتم تا 

خودش به ســرانجام یک قاتل مستبد و دیکتاتور برسد و 
مخاطب کودک و نوجوان این تصویرســازی را در دل قصه 

درک کند.«
 هنوز نتوانســته ایم به 

ً
حکیمیــان تأکید کرد: »اگر احیانا

حد اعایی از جذب مخاطب به سمت داستان های انقابی 
برســیم، از عملکرد ضعیف خود ما نویسندگان است. گاه 
خودمانیــم کــه فیلم و ســریال بد می ســازیم، یا رمانــی را بد 
می نویسیم و موضوع را خراب می کنیم. بعد هم توقع داریم 
بــا ارائۀ تصویری کاریکاتــوری از قهرمان های ایــن مرزوبوم، 

مخاطب قصۀ ما را پس نزند.«

اطب  ی محن ــ�گ اب هــای هم�یسش �ی�ــی از ا�ن�تحن
وا�یرن ا�ت ن حب �ید�گ رن وان، �برکگ ک�تاب حن

وی با اشــاره به کتب خاف واقع دربارۀ انقاب اســامی 
مــا  و  دارد  را  خــودش  نــگاه  روشــن فکر  »جریــان  گفــت: 
نمی توانیــم مانــع حرکــت آنان شــویم؛ امــا الاقــل خودمان 
فقــط حرف نزنیم؛ بلکــه دربارۀ انقاب اثــر تولید کنیم. این 
کمبودهاســت که نیــاز بــه ورود جدی تر ما را برای نوشــتن 
کتاب و داســتان یا ساخت اثر هنری دربارۀ انقاب اسامی 

عیان می کند.«
این نویســنده کــه تازه تریــن رمان خــود را دربــارۀ واقعۀ 
گوهرشــاد در دســت نگارش دارد، بیــان کرد: »ایــن رمان را 
نیز برای نوجوانان می نویسم؛ مثل گروه هدف باغ خرمالو. 
مطمئنم اگر به درستی ذائقۀ مخاطب را در نظر بگیرم و برای 
شــناختش تــاش کنم، مفهوم داســتانم نیز بــه او انتقال 

می یابد.«
هــادی حکیمیان همچنین دربــارۀ برگــزاری جوایز ادبی 
 
ً
همچون جایزۀ شــهید اندرزگو گفت: »این رویدادها قطعا

در ترغیــب نویســنده و جدیتش در نگارش داســتان های 
انقابی تازه و باکیفیت، تأثیرگذار اســت؛ همچنان که یکی 
از انتخاب های همیشگی مخاطب کتاب خوان، برگزیدگان 
جوایــز اســت. بنابرایــن، ایــن جوایــز یــک دل گرمــی بــرای 
نویســنده اســت که با برترشــدن اثرش، زمینه ساز تبلیغ و 

مخاطب شناسی برای کتابش هم خواهد شد.«

کودک و نوجوان

نویسندگی برای گروه هدف
رمالو«  و �با هادی ح��یم�یان، �نو�یس�ندٔه دا��تان »�باغ حن ت وکگ �ن کگ

اگر احیاناً هنوز 
نتوانسته ایم به حد 

اعالیی از جذب 
مخاطب به سمت 

داستان های 
انقالبی برسیم، از 
عملکرد ضعیف 

خود ما نویسندگان 
است
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دو روایت از یک عکس

اه�ی حس�ن �ب�ی�گ   ا�ب

یک جورهایی حس کنجکاوی بود یا نبود؛ نمی دانم. دلم می خواســت بعد از 37 ســال، به کاخ ســعدآباد بروم و 
ببینم این بار پسر رضاخان چه بالیی سرش آمده و چرا این همه نگران است و فکر می کند به آخر خط رسیده و 
باید جل و پالسش را جمع کند و برود؛ اما آن طور که بویش می آمد، این بار رفتن پسر، مثل رفتن پدر دستورش 
از باال نبود. گفته بودند رضاخان باید تاج و تختش را بدهد به پسرش و برود یک جای دور. اما محمدرضاشاه توی 
بد مخمصه ای گیر کرده بود. شاید مجبور می شد تاج و تختی را که رضاخان با آن همه بگیر و ببند و کودتا و قلدری 

به دست آورده بود، به دست مردمی بسپارد که داشتند انقالب می کردند و برود پی کارش...

دو روایت از یک عکس رمانی نوجوان در بســتر انقالب 
اســالمی اســت کــه از دو بخــش تشــکیل شــده اســت. 
یــک بخش آن دربارۀ تبعید رضاشــاه بــه آفریقا و بخش 
دیگر آن دربارۀ فرار شــاه به مصر و کشــورهای مختلف 

اســت. گفتــه می شــود محمدرضاشــاه در یکی دو ســال 
آخــر عمــرش، زندگــی فالکت بــاری را گذرانــده اســت. در 
ایــن کتــاب به نوعــی آن ایــام بــه تصویــر کشــیده شــده 

است.

�جر�یدٔه ��قاب

  �ورٔه مهر

اپ: 1397 �ال حچ
اپ: دوم �نو�بت حچ



75پروندۀ ویژه

ابراهیــم حســن بیگی، نویســندۀ رمــان دو روایــت از یــک 
 داوران هــر جایزه ای 

ً
عکــس، به خبرنــگار ما گفت: »قطعــا

ضمــن توجه به محوریت آثار که در اینجا مرتبط با انقاب 
اســامی اســت، بــه قابلیــت کتــب از لحــاظ ســاختاری و 
تکنیکــی هم توجه می کننــد. به همین تناســب نیز رمان 
مــن بــه لطــف داوران، احتمــااًل دارای ایــن بضاعــت بــوده 

است.«
وی افــزود: »محوریــت رمــان دو روایــت از یــک عکــس 
نیــز به دوران بعــد از خروج رضاخان و محمدرضا پهلوی از 
ج  ایــران برمی گردد که هر دو نیــز دوران فاکت باری در خار
از کشــور داشــتند و وابستگی شــان به انگلیس و آمریکا 
مایۀ فاکتشــان بوده اســت. همیــن بخش از تاریــخ را به 
ایــن دلیل که حــاوی نکات عبرت آموز و پندآمیزی اســت، 

در قالب داستان برای مخاطبان به تصویر درآوردم.«

راکه  ــ�ید؛ حچ �بــه د�ن�بــال �تطه�یر �چهلــوی �ن�با�ش
ع�یت �ندارد وا�ت

حســن بیگی بــا ابــراز تعجــب دربــارۀ واردنشــدن برخــی از 
نویســندگان به نگارش داســتان های انقابی عنوان کرد: 
»متأســفانه گویی برای برخی، نوشتن رمان انقابی زشتی 
و قبح پیدا کرده و انگار به هر دلیلی نمی خواهند ســراغی 

از این برش تاریخی کشورمان بگیرند.«
وی تأکید کرد: »البته در جامعۀ فعلی، با نارضایتی های 
اجتماعــی و اقتصــادی روبــه رو هســتیم کــه ایــن اســباب 
باعــث  مســائل  همیــن   

ً
دقیقــا اســت.  شــده  دل خــوری 

شــده اســت کــه برخی سوءاســتفاده کننــد و بــرای تطهیر 
 آن دوره را با اوضاع امروز قیاس 

ً
پهلــوی تاش کنند؛ مثــا

می کنند.«
»مشــکل  داد:  ادامــه  کشــور  پــرکار  نویســندۀ  ایــن 
اینجاست جوانی که دورۀ پهلوی را ندیده، با تبلیغات این 
عده ممکن است فریب بخورد و به غلط تصور کند که در 
آن دوره، مــا وضعیــت خوبــی داشــته ایم؛ در حالــی که مِن 
نویســندۀ امروز و جوان دورۀ پهلوی و انقاب این دوران 
را حس کرده ام و می دانم که در رژیم مســتبد شــاه، خبری 

از آزادی نبوده است.«

این نویسنده با بیان اینکه قیاس میان دورۀ پهلوی با 
جامعۀ امروز درست نیست، گفت: »دنبال تطهیر پهلوی 
نباشــیم؛ چراکه واقعیت ندارد. مشــکاتی وجود دارد؛ اما 
نمی شــود بــا دورۀ پهلــوی مقایســه اش کــرد. ایــن وظیفۀ 
داستان نویســان انقابــی اســت کــه در قصه هــا بــه ایــن 

مسائل توجه کنند و درباره اش بنویسند.«
نویسندۀ رمان دو روایت از یک عکس اضافه کرد: »من 
ســعی کــردم در ایــن رمان برای گــروه نوجوان مســتندات 
تاریخــی دورۀ پهلوی را بگویــم. عواقب احتمالی اش را هم 
پذیرفتم؛ مانند اینکه مثًا شاید برخی از افرادی که گفتم، 

از من ایراد بگیرند.«

ر�یان  ا کرد؛ �با�ید حب وا�یرن �ن�با�ید اک�ت�ن �به �بر�چا��یی حب
ت ال�بی راه ا�نداحن �تول�ید دا��تان ا�ن�ت

حسن بیگی با اشاره به محاسن برگزاری جوایزی همچون 
 ایــن جوایز ادبی 

ً
جایزۀ شــهید اندرزگو یادآور شــد: »قطعا

الاقــل در معرفــی کتب خــوب به مخاطب مؤثر اســت؛ اما 
نبایــد بــه برپایــی جوایز اکتفا کــرد. بنده حتــی معتقدم که 
می تــوان به ســبب وجــود جوایــزی این چنینی، دســت به 

تولید اثر زد.«
برگــزاری  »در  کــرد:  اشــاره  ادبــی  جوایــز  برگزیــدۀ  ایــن 
یــک جایزه، یــک ســری نهادها درگیــر می شــوند. چه بهتر 
کــه همین هــا دســت بــه تولیــد کتــاب انقابــی بزننــد و 
نویســندگان را برای نوشــتن کتاب اســتاندارد فرابخوانند 
و پیشــنهاد رمــان و داســتان و... بدهند؛ مثــل جریانی که 
 در خاطره نگاری شــکل 

ً
در حــوزۀ دفــاع مقدس، خصوصــا

 وجــود کتاب هــای پرشــمار و پرفــروش، 
ً
گرفــت و اتفاقــا

حکایت از موفقیت حرکتشان دارد.«
ابراهیــم حســن بیگی تأکید کــرد: »نگارش آثــار متعدد 
و  کمــک  بــا   

ً
اســامی، قطعــا انقــاب  در حــوزۀ  داســتانی 

اندرزگــو و دســتگاه های  امثــال جایــزۀ شــهید  همراهــی 
فرهنگــی و برگزارکننــدۀ آن می تواند جدی تر دنبال شــود. 
ایــن جریــان خودبه خود منجر به رونق هرچه بیشــتر این 
جایــزه هــم خواهد شــد؛ وگرنه جایزه دادن بــا اینکه خوب 

است، کافی نیست.«

کودک و نوجوان

جایزه دادن کافی نیست
، �نو�یس�ندٔه رمان »دو روا�یت از �یک ��س« اه�ی حس�ن �ب�ی�گ و �با ا�ب ت وکگ �ن کگ

متأسفانه گویی 
برای برخی، نوشتن 

رمان انقالبی 
زشتی و قبح پیدا 
کرده و انگار به هر 

دلیلی نمی خواهند 
سراغی از این برش 
تاریخی کشورمان 

بگیرند
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رؤیای بعدازظهر

ر مالک  �ن�یلو�ن

  �ورٔه مهر

اپ: 1396 �ال حچ
اپ: اول �نو�بت حچ

ردی، ن �ن
حس�ی ٔه اد�ب ام�ی ن ا�ی ن حب

�تم�ی ده از هسش �ش د�ی ارات: �ت�ت �تحن ن و ا�ن وا�ی حب
الب ا�الیم ٔه اد�ب ا�ن�ت ن ا�ی ت حب در�یا�ن

 
ً
ماجرا درست از وقتی شروع شد که چراغ مطالعۀ اتاقم خراب شد و خواستم خودم درستش کنم. ساعت دقیقا

2 بعدازظهر بود و همه خواب بودند. به آشپزخانه رفتم و از توی میز ابزار بابا، پیچ گوشتی و انبردست را برداشتم؛ 
البته بی سروصدا؛ چون اگر مامان می فهمید، حسابم را می رسید و دیگر خبری از خواندن بعدازظهر نبود که حق 
هم داشت. یعنی حاال می فهمم حق داشت. مادرها همیشه حق دارند. با پیچ گوشتی به جان چراغ افتادم؛ بدون 
آنکــه دوشــاخه اش را از پریــز بیرون بکشــم. یک دفعه چراغ جرقه زد. تکان شــدیدی خــوردم. انگار نیروی خیلی 

زیادی هلم داد و پرتم کرد گوشۀ اتاق.

مصطفــی خرامــان، عضو هیئت مدیرۀ انجمن نویســندگان کــودک و نوجوان: »داســتان خوبی بــرای این کتاب 
انتخاب شده بود و ایدۀ خیلی خوبی هم داشت. از این ایده استفاده های متفاوتی شده بود؛ اما در هر صورت 
مناســب بود. مثاًل یک نفر از این دوره به ســی ســال گذشــته می رود و وقایع آن سال ها را با نگاه جدیدی روایت 
می کند؛ ازاین رو، ایدۀ خوبی محسوب می شود. همان طور که دوستان اشاره کردند، داستان خوش خوانی هم 
دارد. یعنی خواننده خیلی راحت با آن ارتباط برقرار می کند و راحت آن را می خواند. این ها جزو محسنات یک کتاب 

 هم به این دالیل، کتاب برگزیده شده است.«
ً
است. حتما

کتاب موضوع انقالب را برای گروه سنی نوجوان از زاویۀ دید 
اول شخص روایت می کند. رؤیای بعدازظهر داستان پسری 
نوجــوان را روایــت می کند که بــه ناگاه، به دنیای چند ســال 
گذشــته پرت می شــود. او هنگام تعمیر چراغ مطالعه اش، 

با جرقۀ برق بیهوش شــده و وقتی چشــمش را باز می کند، 
متوجه تغییرات در اطرافش می شود. این اتفاق سبب شد 
تا او به ســال های پیش از انقالب و به بحبوحۀ حوادث آن 

ایام سفر کند.

�جر�یدٔه ��قاب

د �نظر م�ن�ق�ق
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نیلوفــر مالــک، نویســندۀ رمــان رؤیــای بعدازظهــر و نامــزد 
دریافــت جایــزۀ بخــش کــودک و نوجــوان جایــزۀ شــهید 
اندرزگو، به خبرنگار ما گفت: »زمانی که این رمان را نوشتم 
و بعدها که برایش جایزه هم گرفتم، تا وقتی که به دست 
مخاطــب رســید، از دیگــران می شــنیدم که قصــه اش نو و 
تــازه اســت و در عیــن حال، نثــر و حتی حجمش نیــز برای 

خواندن خسته کننده نیست.«
وی افزود: »همین ویژگی ها را از امتیازات رمانم می دانم 
و اگر هم توانسته در جایزۀ شهید اندرزگو نیز توجه داوران 
را جلب کند، از اینجا ناشی می شود. البته خودم هم از این 

برترشدن ها خوشحال و ذوق زده می شوم.«
مالک همچنین توضیح داد: »امیدوارم خصیصه هایی 
کــه مــن بــرای کتابــم در نظر گرفتــه ام و قصه ای کــه طراحی 
کــرده ام، موجبــات جذابیــت رمــان را فراهــم آورده باشــد. 
 احســاس می کنم رؤیای بعدازظهــر ماجرایی دیگر 

ً
شــخصا

از انقاب اســامی را بیان کرده است؛ به طوری که نوجوان 
هم از خواندنش خسته نمی شود.«

و��یی  صه کگ م �ت ــوان �با�ید ه�نــ�گ اطــب �نوحب محن
ود رم �ش ر�ی� �ب��ند و �رکگ �نو�یس�نده �ت�ن

ایــن داســتان نویس با بیان اینکه شــاید رفت و برگشــت 
زمانــی از دورۀ انقــاب اســامی تــا اکنــون بــرای مخاطبش 
 کم رمان، در کنار اینکه 

ً
جذاب باشــد، گفت: »حجم نسبتا

 در قصه هــای همیشــگی بــازۀ زمانــی پیروزی 
ً
قصــه صرفــا

انقاب نمانده اســت، احتمااًل توانســته برای نســل فعلی 
هم ایجاد جذابیتی مضاعف کند و در هر دو سیری داشته 

باشد.«
وی دربارۀ نگارش این رمان خاطرنشان کرد: »من قبل 
از اینکــه رؤیــای بعدازظهــر را بنویســم، خیلــی از کتاب های 
داستانی مرتبط با انقابمان را خواندم. احساس می کردم 
خیلی ها در نگارش داستان های قدیمی متوقف شده اند 
 اینکه من 

ً
و انگار در حال تکراری شدن هستند. خصوصا

بــا قشــر نوجوانی ســروکار دارم که شــاید از خواندن کتاب 
پرحجم دل زده شود.«

مالــک افــزود: »باالخــره مخاطــب نوجوان بایــد هنگام 
قصه گویــی تفریــح هم بکند و ســرگرم شــود. بنابراین، اگر 
موضوع جدی هم به او می دهیم، باید در قالب ســیمایی 
ح قرار گیرد. به زعم من این  شکیل و چه بسا داستانی مفر

نیاز گروه کودک و نوجوان است.«
 این مســئله جدی 

ً
ایــن نویســنده معتقد بــود: »اتفاقا

است و دیگران نیز آن را تأیید می کنند که بچه ها جذب هر 
 اینکه باید قصه را برای خود 

ً
داستانی نمی شوند. خصوصا

کودک و نوجوان بنویســیم؛ یعنی متناســب با شخصیت 
آن ها؛ وگرنه اینکه شــخصیت یک رمــان کودک یا نوجوان 
 قصــه را کودکانــه و نوجوان پســند نخواهــد 

ً
باشــد، لزومــا

کرد.«

ــودم را �چ�یــدا  ی حن ــط و مســ�یر �نو�یســ�ندکگ حن
�ند کمی د�یر! کرده ام؛ هرحچ

وی همچنین گفت: »من از نوشــتن داستان های انقابی 
لذت می برم و آن را مســیر باارزشی برای خودم می دانم؛ در 
عیــن اینکه باز هم می خواهم بــرای گروه کودک و نوجوان 
 بعــد از 

ً
دربــارۀ انقــاب اســامی قصه نویســی کنــم. دقیقــا

خواندن رؤیای بعدازظهر بود که خیلی از دوستان مرا وادار 
کردند که کار را برای این گروه سنی ادامه بدهم.«

را از جنــس  کــه دو رمــان دیگــر  ایــن داســتان نویس 
قصه هــای انقابــی آمــادۀ انتشــار دارد، عنــوان کــرد: »مــن 
خــط و مســیر نویســندگی خــودم را پیــدا کــرده ام؛ هرچنــد 
کمــی دیــر! از ایــن بابت کــه ورودم به عرصۀ نویســندگی و 
داســتان گویی در همین چندســال اخیر آغاز شده است؛ 
اما تاشــم این اســت کــه در همین جریــان فعلی بمانم و 

حتی جدی تر از قبل بنویسم.«
نیلوفــر مالــک دربارۀ برگــزاری جایزۀ شــهید اندرزگو نیز 
 برگزاری ایــن جوایــز ادبی به من نویســنده 

ً
گفــت: »قطعــا

انگیزه می دهد و این اتفاق خیلی خوبی است؛ چه از جنبۀ 
معنــوی ، چه مادی. امیــدوارم نامزد یا برترشــدن در جوایز 
ادبی، بتواند مانور تبلیغاتی برای آثار برگزیده هم باشــد و 

کم کاری ها را جبران کند.«

کودک و نوجوان

مسیر نویسندگی خودم را پیدا کرده ام
هر« ر مالک، �نو�یس�ندٔه رمان »رو�یای �بعد از طن �ن�یلو�ن

 باید قصه را برای 
خود کودک و 

نوجوان بنویسیم؛ 
یعنی متناسب 

با شخصیت 
آن ها؛ وگرنه اینکه 

شخصیت یک 
رمان کودک یا 

نوجوان باشد، لزوماً 
قصه را کودکانه 
و نوجوان پسند 

نخواهد کرد
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موهای تو خانۀ ماهی هاست

ان �بو�ش �ن حن ا �ش  محمدر�ن

هر��تان ادب   �ش

اپ:1392 �ال حچ
هارم اپ: حچ �نو�بت حچ

وان، 1391  ش �نوحب ن الب در �ب �نوارٔه دا��تان ا�ن�ت سش ن حب
م�ی �یدٔه �چ�نحب رن کگ ارات: رمان �ب �تحن ن و ا�ن وا�ی حب

اق، 1393 �نوارٔه �ا�ی دا��تان ا�ش سش ن حب
س�ت�ی ن ٔه �ن ش ش و�ی ن �یده در �ب رن کگ رمان �ب

کامیون تندتر می رود و ما را باال و پایین می اندازد. پشتش خاک دوباره بلند می شود و بعضی ها کاله هایشان را 
که ورامین سر کرده اند، دوباره برمی دارند و می گذارند توی جیبشان یا َپر شالشان. دست یکی دو نفر دستغاله 
می بینم. یکی بیلش را هم با خود آورده توی کامیون. موها تکان می خورد و روی سر کچل بعضی ها هم یک الیه 
غبار نشسته است. شرۀ عرق ها روی گردوخاک سر یک نفر هاشور زده و خنده دار شده. می خواهم بخندم؛ اما 
دلم خالی است. به قول ننه ام، با شکم خالی نمی شود خندید. راست می گوید ننه ام. خنده مال شکم پرهاست. 
اصاًل مال کسی است که شکم دارد. خنده به آن ها می آید که شکمشان با خنده ای که می کنند، باال و پایین برود.

قاسمعلی فراست، منتقد و نویسنده: »کتاب موهای تو خانۀ ماهی هاست، رمانی مدرن است؛ چراکه نویسنده 
وقایع را حلقه حلقه کنار هم چیده و این کنار هم چیدن هنرمندانه صورت گرفته است.«

می شود گفت نیم قرن گذشته است! از کسانی که آن روزها 
در ورامیــن و پیشــوا بوده انــد، اگــر کســی هنوز زنده باشــد، 
احتمااًل نوجوان های پانزده شانزده سالۀ آن روزها باشند که 
آن ها هم حاال ریش و گیس سفید کرده اند و خاطراتشان از 
 
ً
آن اتفاق، مثل دیدن تصویری دور از پشت یک پرده، حتما

مبهم شده است. اما آن اتفاق آن قدر بزرگ بود که اسمش 
را گذاشتند مبدأ مبارزات انقالب اسالمی ایران.

موهــای تــو خانــۀ ماهی هاســت نیــز روایتگــر ایــن اتفاق 
بزرگ در قالب زندگی نوجوانی در یکی از روستاهای ورامین 
اســت که دخترکی عرب مکاشــفه وار بر او ظاهر می شــود و 
حرف هایی عجیب از زمان و مکانی نامعلوم می گوید. گاهی 
بــه واقعــه ای انگار نه چنــدان دور اشــاره می کنــد و گاهی به 
حادثه ای نزدیک. داستان بیانگر گوشه ای از قصۀ مردمانی 
اســت که بــا عیان کردن شــرافت و عزت خــود، در صفحات 

کتاب های تاریخ ماندنی شــدند و البته االن کمتر کســی به 
آن ها توجه می کند.

موهای تو خانۀ ماهی هاست رمانی است برای نوجوانان 
که همۀ ویژگی های یک رمان خوب را دارد. راوی پسربچه ای 
نوجوان اســت و لحن کتاب به خوبی با ســن و ســال و نوع 
نــگاه راوی هماهنگ اســت. کنــار ماجرای اصلــی، یکی دو تا 
خرده داستان فرعی هم وجود دارد که این خرده داستان ها 
برای نوجوان ها جذاب خواهد بود. حجم کتاب هم کمتر از 
نــود صفحه اســت که خواندنش را حتی بــرای نوجوان های 

کم حوصله آسان می کند.
نویســندۀ ایــن کتاب اگرچــه متولد ســال انقالب، یعنی 
۱۳۵۷ است و آن ماجرا را از نزدیک ندیده، از آنجا که خودش 
اهــل ورامیــن اســت، به خوبــی توانســته آن شــهر و قیــام 

مردمش را تصویرسازی کند. 

�جر�یدٔه ��قاب

د �نظر م�ن�ق�ق
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محمدرضــا شــرفی خبوشــان که بــا کتــاب موهای تــو خانۀ 
ماهی هاســت نامــزد بخش کــودک و نوجــوان اولیــن دورۀ 
جایزۀ شهید اندرزگو شده است، در گفت وگو با خبرنگار ما 
گفت: »کودکان و نوجوانان مخاطبان گســترده ای هستند 
کــه موضوعــات و خواســته های زیادی هــم دارند. جماعتی 
از داستان نویســان، بایــد برای این ها بنویســند. همچنان 
هم معتقدم که این نویســندۀ ایرانی اســت که باید به نیاز 
 وقت این اســت که با 

ً
نوجــوان ایرانی پاســخ بدهد و دقیقا

قصه آفرینی، در موضع پاسخ به این نیازها قرار بگیریم.«
وی اعتقاد داشت: »من قبل تر هم گفته ام که مخاطب 
 کودکان و نوجوانان، نیازمند داســتان هایی با 

ً
ما، خصوصا

بینش ایرانی هســتند. تأکیــد می کنم که نبایــد مخاطب را 
در هجمۀ رمان های غربی و ترجمه که امروز بازار کتاب را در 

سیطرۀ خودشان گرفته اند، به حال خود وا بگذاریم.«

اط�بان دا��تان �ن�نو�یس�ید �ن محن
�ته �برای ا�ی �ناحن �نسش

نویســندۀ رمــان موهای تو خانۀ ماهی هاســت که مخاطب 
آثــار  قــرار داده، دربــارۀ مخاطب پذیــری  را هــدف  نوجــوان 
داستانی برای این گروه سنی نیز گفت: »مهم ترین آسیب 
این داســتان ها این است که نویســنده ای نشناخته برای 
این مخاطب داســتان بگوید. توقعات مخاطب نوجوان با 
بزرگ سال متفاوت است و عایقشان در خواندن داستان 

نیز متفاوت خواهد بود.«
شرفی خبوشان ادامه داد: »قبل از مرحلۀ نوشتن است 
که مِن داستان نویس باید مخاطبم را پیدا کنم و بشناسم. 
همیــن طور هم که معتقدم برای داستان نویســان کشــور 
مــا هنــوز جــای آمــوزش بیشــتری حــس می شــود و بایــد 
جدی تر مخاطب سنجی کنیم تا حتی در تعدد نویسندگان 

خوش قلم نیز به حد کفایت برسیم.«
الزمــۀ  را  نویســندگان  از  دیگــری  جمعیــت  ورود  وی 
داستان نویســی بــرای کــودک و نوجــوان دانســت و گفت: 
»همیــن االن هم نویســندگان خوبی در این حیطــه داریم؛ 

نویســندگانی کــه برای کــودک و نوجــوان قصه هــای درخور 
توجه می نویسند؛ اما متأسفانه خیلی نیستند. اینجاست 
آمــوزش  هــم  ان  و  می شــود  آشــکار  جــدی  نکتــه ای  کــه 
نویسندگانی است که برای کودک و نوجوان دست به قلم 

می برند.«

�ت�نی هس�ت�ند �ن ها �برای م�ن دو�ت  دا�ش
ا�ی

کــرد:  خاطرنشــان  ادبــی  جوایــز  برگزیــدۀ  نویســندۀ  ایــن 
یــا  کودکانــه  قصــۀ  اســت  مدعــی  کــه  »داســتان پردازی 
نوجوان پســند می نویسد، باید آموزش ببیند. در کشور ما 
همچنان جای پرداختن به این موضوع خالی است. از این 
بابت که نویسنده باید برای قصه اش مخاطب سنجی کند 

و جهان این گروه سنی را هم بشناسد.«
شــرفی خبوشــان همچنیــن دلیــل جدیــت خــود را در 
نــگارش رمان هایی برای کــودک و نوجوان این چنین اعام 
کرد: »من از طرفی به این گروه احســاس دین می کنم و آن 
را مســئولیتی اجتماعی بــرای خودم می دانــم. البته همین 
حــس را نیز در نگارش رمان های بزرگ ســال به نوعی دیگر 

دارم.«
وی اضافه کرد: »من معلم هســتم و با کودکان سروکار 
دارم و این ها برای من دوست  داشتنی هستند. این قضیه 
علت دیگری هم دارد و اینکه باالخره این ها مخاطبان آیندۀ 
مــن نیز خواهند بــود. اگر با داســتان هایم انس بگیرند، در 

آینده و بزرگ سالی به سمت رمان هایم خواهند آمد.«
ایــن برگزیــدۀ جایــزۀ شــهید اندرزگــو در نهایــت، ضمن 
اشــاره به جدی گرفتن ادبیات داســتانی ایرانی گفت: »برای 
مخاطــب و گــروه حساســی مثــل کــودک و نوجــوان نبایــد 
بدون تحقیق داستان پردازی کنیم. خواستۀ نوجوان امروز 
ما کم نیست. پس ما نویســندگان وظیفه داریم برایشان 
بنویســیم. ایــن هــم بــر عهــدۀ نویســندۀ ایرانی اســت، نه 
 بهتر 

ً
نویســندۀ خارجی؛ چون ما نیاز نوجوان ایرانی را قطعا

می شناسیم.«

کودک و نوجوان

به کودکان احساس دین می کنم
ا�نٔه مایه ها�ت« ان، �نو�یس�ندٔه رمان »موهای �تو حن �بو�ش �ن حن ا �ش و �با محمدر�ن ت وکگ �ن کگ

نباید مخاطب را 
در هجمۀ رمان های 
غربی و ترجمه که 

امروز بازار کتاب 
را در سیطرۀ 

خودشان گرفته 
اند، به حال خود وا 

بگذاریم
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ظلمت سفید

ال�ت اد حن  �حب

  ک�تا�بس�تان

آیدین می گوید دارالفنون را ساخته اند محض یاددادن هنر. نه اینکه درس نجوم هم بگذارند و به ما بفهمانند 
زمیــن گــرد اســت. اصــًا گردبودن زمین که در خارجه کشــف کرده اند، به ما چه دخلــی دارد، نمی دانم. اما آقا این 
حرف ها به َکَتش نمی رود. می گوید باید درس بخوانی تا فردا در این مملکت کسی شوی برای خودت. بعد یک 
طرف سبیل بلندش را که از دو طرف به باال فر خورده، با دو انگشت می گیرد و با حسرت، حیاط بیرونی و درخت ها 
را نگاه می کند. بی بی می گوید آقات حسرت تو را می خورد؛ حسرت اینکه تک پسرش شهری بار آمده؛ اما بعد این 
همه سال طهران ماندن، خودش هم مثل من، کم کم بختیاری حرف زدن یادش رفته. خودش هم می داند من 

گناهی ندارم که ده سال است فقط سالی یک ماه به ایل برمی گردم، محض تجدید دیدار با اقوام و ایل.

ابراهیم اکبری دیزگاه، منتقد و نویســندۀ کتاب شاه کشــی: »نگاه ظلمت ســفید این است که انقالب متعلق به 
همه است و همه در آن سهم دارند. نه فقط از نظر نژادی که حتی از نظر دینی. نه فقط مسلمانان که مسیحیان 
غ از مرکزگرایی و مرکزنشینی به  نیز حضور دارند. این نقد جامعه شناختی که نویسنده به صورت مستقل و فار

 جای تبریک به نویسنده دارد.«
ً
بحث اقوام می پردازد، واقعا

نویسندۀ کتاب: » در این رمان تالش کردم تا نشان دهم ریشۀ انقالب در مشروطه است و آن مجاهدت ها این 
بار پیروز شده و به ثمر نشسته است. سعی من این بوده که جریان انقالب مشروطه و انقالب اسالمی به خوبی 
دربیاید. مهم ترین مشکل و مسئلۀ من زبان ها بود. این سختی وقتی بیشتر آشکار می شود که بدانید خودم 

فارسی زبان هستم و باید هم لهجۀ لری و هم لهجۀ ترکی را در داستان به درستی درمی آوردم.«

ظلمت سفید، به نویسندگی ســجاد خالقی، اثری است که 
به صورت فانتزی و برای گروه ســنی نوجوان در دو قســمت 
نوشته شده است. یک بخش آن به وقایع انقالب اسالمی 
در منطقۀ چهارمحال و بختیــاری بازمی گردد و بخش دیگر 

انقالب مشروطه را بازگو می کند.
بخش اول دربارۀ جوانی است که به کوه های چهارمحال 
و بختیاری متواری شده است. او در این مسیر، با نوجوانی 
ایلیاتــی روبــه رو مــی شــود که بــرای نجات از زمســتان ســرد 

کوهستان، او را همراهی می کند.
ظلمــت ســفید در کوهســتان های برف گیــر چهارمحال 

و بختیــاری می گذرد. به عبارتی، نویســنده به دنبــال دوری از 
تهرانی نگاه کردن به مسائل بوده و با این هدف سعی کرده 
اســت از تهــران و مرکز دور شــود و به تعبیری، رمــان گریز از 

مرکز باشد.
ظلمت سفید از طریق روایت موازی، گذشته و امروز را به 
یکدیگر گره زده است تا هم از چنبرۀ کلیشۀ نخ نمای تهران 
مرکزی گریخته باشد، هم نقطۀ ثقل محتوایی را به خواننده 
نشان دهد. در این داستان ابتدا و انتهای دو رویداد تاریخی 
بزرگ را پیش چشم داریم که یکی نافرجام شد و شکست 

خورد و دیگری به رشد و بالندگی رسید.

�جر�یدٔه ��قاب

د �نظر م�ن�ق�ق

اپ: 1395 �ال حچ
اپ: �وم �نو�بت حچ
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ســجاد خالقی، نویســندۀ رمان ظلمت ســفید که در جمع 
نامزدهــای اولیــن دورۀ جایــزۀ ادبــی شــهید اندرزگــو قــرار 
داشــت، بــه خبرنــگار ما گفــت: »من بــرای ترســیم فضای 
قصــۀ ایــن رمان، در واقع لوکیشــنی بکر از اســتان خودم، 
یعنــی چهارمحــال و بختیــاری را انتخــاب و قصــه ای دیگــر 
از انقــاب اســامی را این بــار از درون فضــای بومی روایت 
کــردم. ایــن خصیصــه می توانــد جذابیــت خــودش را برای 

مخاطب داشته باشد.«
وی افــزود: »متأســفانه عمــدۀ قصه هــای انقابی ما در 
بستر پایتخت و تهران روایت شده و سهم شهرستان ها 
از بــازار کتــاب داســتان در ایــن زمینــه کمتر اســت. من در 
رمان ظلمت ســفید سعی کردم بر داستان تاریخی شهرم 
متمرکز شوم و این را با روایتگری داستانی توسط کارکتری 
بومــی به ســرانجام رســاندم. همین هاســت کــه موجبات 

تمایز یک داستان انقابی را فراهم می کند.«

ولی  ــ�ت�ن و �بــه �ت ا�یــ�ن همــه از �تهــران �نو�ش
ده ا�ت �باع �ش ر ا�ش �تهران �نو�یسی د�ی�گ

تمایــزات  وجــه  از  »احتمــااًل  کــرد:  تأکیــد  نویســنده  ایــن 
رمانم با برخی داســتان های داوری شــده در جایزۀ شــهید 
اندرزگو، همین بومی نوشــتن باشــد؛ در عین اینکه سعی 
کــردم نثری بــه کار گیرم کــه خواندنش را متفــاوت کند که 

امیدوارم این اتفاق افتاده باشد.«
وی بــا بیــان اینکه ســوژه و قصه های مرتبــط با انقاب 
اســامی در فضای شهرستان ها بســیار است، گفت: »ما 
قصــۀ انقــاب اســامی کم نداریم؛ اما مســئله این اســت 
کــه جــو پایتخت نویســی زیــاد شــده و نویســندگان بومی 

شهرستان ها تازه دارند این فضا را می شکنند.«
خالقی اعتقاد داشت: »حیف است که این همه قصه 
در تاریــخ انقــاب اســامی و در کوچه و خیابان های ســایر 
شــهرها نوشــته نشــود؛ در حالــی کــه این هــا بالقــوه مایۀ 
جــذب مخاطــب به ســمت داســتان اســت. به نظــرم این 
همه از تهران نوشتن و به قولی تهران نویسی دیگر اشباع 
شــده و شــاید بــرای بــازار داســتانی کتاب ما هــم جواب گو 

نباشد.«
ایــن نامــزد دریافــت جایزۀ شــهید اندرزگو عنــوان کرد: 
انقــاب  حــوزۀ  در  همچنــان  کــه  عاقه منــدم   

ً
»شــخصا

داستان بنویسم؛ البته برای گروه سنی کودک و نوجوان. 
ایــن حوزه را عرصۀ ناگفته ها می دانم. خیلی از موضوعات 
 برای 

ً
انقــاب اســت کــه الاقــل در قالــب قصــه و خصوصــا

کــودک و نوجوان روایــت نکرده ایــم. بنابراین معتقدم که 
باید برای این ها داستان نوشت.«

ــت؛ اما  الب ا�ــالمی �نو�ش ــود از ا�ن�ت �نمی �ش
وا�ند ش را �نحن �تار�یحن

»مــن  کــرد:  اضافــه  ســفید  ظلمــت  رمــان  نویســندۀ 
فانتزی نویســی را برای این گروه ســنی بیشتر می پسندم؛ 
نویســندگی  ایــن ســبک  از  نوجــوان  بــرای  چراکــه وقتــی 
اســتفاده کنیــم، راحت تر هم با مفهــوم قصه خو می گیرد. 
این فضای داســتانی برای کــودک و نوجوان هیجان ایجاد 
می کنــد. بنابرایــن، اگر بتوانیم با این ســیاق از داســتان و 
روایــت انقاب دم بزنیم، بیشــتر مفید فایــده خواهد بود 

و گیراتر است.«
وی به خأل داستان های مرتبط با تاریخ انقاب اسامی 
اشــاره و بیــان کــرد: »برای رمان ظلمت ســفید بــه بیش از 
پنجــاه منبع رجوع کردم و بعد دســت به داستان نویســی 
بــردم؛ چراکه نمی شــود از انقاب نوشــت؛ امــا تاریخش را 
نخوانــد. ایــن منبع می توانــد یک عکس تاریخی باشــد، یا 

یک کتاب پژوهشی تاریخی.«
خالقــی همچنین گفت: »نویســنده بودن مهم اســت 
و بایــد بتــوان درســت دســت به قلم شــد؛ امــا نمی تــوان 
بی دلیــل ســراغ یــک ســوژۀ تاریخی رفــت و بــدون تحقیق 
دربــاره اش نوشــت. بــه ایــن دلیــل کــه اگــر خــاف تاریــخ 
نمی گذاریــم.  خودمــان  بــرای  آبرویــی  کنیــم،  قصه گویــی 
دم زدن از انقاب اســامی و روایتگری داستانی دربارۀ این 
 نیاز بــه تحقیق ویــژه دارد و 

ً
پدیــده و برهــۀ تاریخــی، قطعــا

نویســنده چاره ای نــدارد جز اینکه این بــار را هم بر دوش 
بکشد.«

کودک و نوجوان

تهران نویسی دیگر اشباع شده
�ید«: لمت ��ن ، �نو�یس�ندٔه رمان »طن ال�ت اد حن �حب

در رمان ظلمت 
سفید سعی کردم 
بر داستان تاریخی 
شهرم متمرکز شوم 
و این را با روایتگری 

داستانی توسط 
کارکتری بومی به 
سرانجام رساندم. 
همین هاست که 

موجبات تمایز یک 
داستان انقالبی را 

فراهم می کند 
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ا�نی مو�ی ح�ت
م �ش لد �ش ر، �ج ت های �یک روز�نامه �ن�گ �یاددا�ش

برگزیده
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 بخش روایت تثاریخ و تثاریخ شفاهی

از میان 132 اثر رسیده به بخش روایت و تاریخ شفاهی نخستین جایزۀ شهید اندرزگو، حجت االسالم سعید فخرزاده، جواد 
کامور بخشایش و حمید قزوینی، داوران این بخش، سه کتاب را به عنوان نامزد نهایی این بخش معرفی کردند. ۱۳۱۸ نوشتۀ 
علی احمد محرابی، پل پیروزی، سرزمین قحطی نوشتۀ محمدقلی مجد با ترجمۀ علی آشتیانی و یادداشت های یک روزنامه نگار 
نوشتۀ موسی حقانی از کتاب های نامزدشده در این بخش بودند. در نهایت ده نفر از نخبگان حوزۀ روایت و تاریخ شفاهی 
کتاب های راه یافته به مرحلۀ نهایی را قضاوت کردند و یادداشت های یک روزنامه نگار به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد.
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بــا اســتعانت از درگاه خداونــد قــادر متعــال، هیئــت 
داوران بخــش روایــت تاریــخ و تاریــخ شــفاهی جایــزۀ 
شــهید اندرزگــو بــا بررســی بیــش 132 اثــر رســیده بــه 
دبیرخانــۀ جایــزه کــه تاریــخ نشــر آن هــا بین ســال های 
1395 تــا 1397 بــوده اســت، با عنایت به اهــداف جایزه 
مبنی بر تبیین تاریخ مســتند و متقن انقاب اســامی 
و مقابلــه بــا تحریف تاریــخ و با درنظرگرفتــن معیارهای 
و شــاخصه هایی چون توجــه به اســتانداردهای علمی 
پژوهش، تعمیق پژوهش ها و یافته ها، پاسخ گویی به 
سؤاالت و ابهامات نسل امروز و فردا، بدیع و تازه بودن 
موضوعات و ســوژه ها، اســتفاده از روش های خاقانه 
بــرای انتقال پیام به مخاطب ، بهره گیــری از نثر روایی و 
روان و نیــز اهتمــام بــه نقــل روایت صحیح و درســت از 
رخدادهــا و حــوادث تاریخــی، نامزدهــای بخــش روایت 
تاریــخ و تاریخ شــفاهی را به دبیرخانۀ جایــزه اعام کرده 

است. 
هیئــت داوران بخش روایت تاریخ و تاریخ شــفاهی، 
ضمن سپاس از نویســندگان ، پژوهشگران و ناشران 
عرصــۀ تاریخ نــگاری انقاب اســامی، بر این باور اســت 
ایــن تاش ها تا رســیدن به نقطۀ مطلــوب فاصله دارد 
و ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری چنیــن جایــزه ای 
کــه بــه نــام شــهید بزرگــوار، حجت االســام ســیدعلی 
اندرزگــو مزین شــده اســت، امیدوار اســت ایــن جایزه 
و مشــوق های دیگر بتوانــد ما را در رســیدن به اهداف 

مطلوب یاری رساند. 
و من اهلل التوفیق

بیانی�ۀ هیئت داوران بخش
روایت تثاریخ و تثاریخ شفاهی
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یادداشت های یک روزنامه نگار، جلد ششم

ا�ن �یه ح�ت �ت  مویس �ن

ان ن معارص ا�ی   مؤ�سٔه مطالعات �تار�ی

اپ: 1397 �ال حچ
اپ: اول �نو�بت حچ

غصب امالک مردم توسط رضاخان:
...فامیلی به نام حاتمی از مالکین قسمت کالردشت مازندران وجود دارد که رضاشاه در مقام غصب امالک 
آن ها بود. آن فامیل نیز مثل فامیل های دیگر مازندران به مقاومت پرداخته بودند و شاه دستور داده بود همۀ 
آن هــا از جملــه خانــوادۀ فقیه و حاتمی و یزدانی را به جنوب تبعید کنند و کلیۀ بســتگان آن ها را هم از دســتگاه 

دولت اخراج نمایند.

ممانعت صهیونیست ها از کشت گندم در دشت قزوین:
...ســازمان عمران قزوین که از یهودی ها )اســرائیلی ها( تشکیل شــده، چاه عمیق زده با بولدوزر و تراکتورها 
 می گویند گندم نباید کاشــت. باید بــاغ گرفت. نباید 

ً
زراعــت می نمایــد. اصــاًل نمی گذارند مــا گندم بکاریم. رســما

سیب زمینی و پیاز کاشت.

خاطــرات ابوالحســن عمیــد از جملــه خاطراتــی اســت کــه 
مطالب بسیاری از تحوالت و فرازونشیب های تاریخ معاصر 

ایران را در خود دارد.
روزنامه نگاری و وکالت دادگستری و نمایندگی مجلس 
زمینــۀ حضــور وی را در جریــان رویدادهــای مختلف کشــور 
فراهم آورده بود. بر اســاس این حضور فعال، وی اطالعات 
ارزشــمند و جزئیــات قابل توجهــی در خصوص نحــوۀ ادارۀ 

کشــور در اواخــر دورۀ قاجــار و اوایــل دوران پهلــوی دارد. در 
البــه الی ایــن ســطور، در خصــوص تاریــخ پیدایــش ادارات 
جدیــد در ایــران، از جملــه تأســیس مدرســۀ قزاقخانــه و 
مدرســۀ نظــام، تشــکیل عدلیــۀ جدیــد و ادارات تابعــۀ آن 
می شود به اطالعات جالب توجهی دست یافت. نگارنده در 
بین نقل وقایع و خاطرات شخصی، نظرگاه ها و تحلیل های 

خود را نیز آورده است.

�جر�یدٔه ��قاب
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کتــاب  از  ششــم  جلــد  نویســندۀ  حقانــی،  موســی 
یادداشــت های یــک روزنامه نگار و  برگزیــدۀ بخش روایت 
تاریــخ جایــزۀ ادبــی شــهید اندرزگــو، بــه خبرنگار مــا گفت: 
»ایــن کتاب تحوالت نیم قرن از تاریخ معاصر ایران و قبل 
از پیروزی انقاب اسامی را بررسی می کند. اثر دربرگیرندۀ 
خاطراتی اســت از ابوالحسن عمید که تحوالت سال های 
زیــادی از رژیــم پهلــوی و نیــز اطاعاتــی از ادارۀ مملکــت، 
مناســبات آنــان و اوضاع اجتماعی فرهنگــی جامعۀ آن روز 

را روایت می کند.«

لم های آلــوده و �با  هســ�ت�ند کســا�نی که �بــا �ت
ت واه�ند �نو�ش الب ا�المی حن �وء�ن�یت از ا�ن�ت

وی بــا ایــن حال افــزود: »اما در خصوص انقاب اســامی، 
، باید  بــا توجــه بــه نیــاز جامعــۀ جــوان مــا و اوضــاع کشــور

اقدامات بیشتری برای ترویج اهداف انقابی انجام داد.«
حقانــی بــه ترویــج جریــان دفاع مقــدس در حوزۀ نشــر 
اشــاره کــرد و گفــت: »امــروزه خوشــبختانه بــا اقداماتی که 
جماعتــی در حــوزۀ نشــر دفاع مقــدس انجــام داده اند، به 
کتــب ارزشــمندی دســت یافته ایــم کــه جایــش را میــان 
مخاطبــان بــاز کرده اســت. این همان مســیری اســت که 

باید نشر آثار انقابی هم در پیش گیرد.«
این اســتاد دانشگاه ادامه داد: »چهل سال از پیروزی 
انقــاب اســامی گذشــته و اگــر جدی تــر به ســمت ترویج 
 هســتند کســانی که بــا قلم های 

ً
مفاهیــم آن نرویم، قطعا

آلــوده و بــا ســوءنیت از آن خواهنــد نوشــت؛ همچنــان 
کــه می نویســند. در ورود بــه گام دوم انقــاب، باید با نگاه 
جدی تر بچه های انقاب، سعی در ترویج مفاهیم و چرایی 

و چگونگی اش کرد.«
نویســندۀ کتاب آخرین شــاه، آخرین دربار خاطرنشــان 

کــرد: »آنچــه انقــاب اســامی مــا را متفــاوت از رخدادهای 
دیگــر منطقه کرده، روحیۀ انقابی گری اســت که ما داریم 
و بایــد هــم وارد ادبیات شــود. این آثــار می تواند راهنمای 
اذهــان جــوان امــروزی بــرای فهم رخــداد انقاب اســامی 

باشد.«

ال�بی  رمان ها و ک�تب دا�ــ�تا�نی مســ�ت�ند ا�ن�ت
و�ند ی می �ش کمک حال ه�نرهای �نما�یسش

حقانی اضافه کرد: »االن جای اقدامات گســترده ای در بازار 
نشــر خالی اســت که یکی از لوازمش نیز همیــن ابزارهای 
تشــویقی مثــل برگــزاری جشــنواره و جوایز ادبــی از جمله 
جایــزۀ شــهید اندرزگــو اســت. بدیــن ترتیــب، از جوانــان 
دســت به قلم و کوشــا حمایــت کنیم تــا به ایشــان انگیزۀ 

بیشتری بدهیم و باعث تولید کتاب فاخر شویم.«
وی با اشــاره به نقد عملکرد دشمنان انقاب اسامی 
این هــا  دســت  از  »کاری  گفــت:  پهلــوی  دورۀ  تطهیــر  در 
برنمی آید؛ هرچند که باید این جریان را جدی گرفت؛ چون 
می خواهنــد چرایــی انقــاب اســامی را زیر ســؤال ببرند تا 
بگوینــد انقاب ما نتوانســته تغییری در وضعیت جامعه 
بــه وجود بیــاورد؛ در حالی که قیاس کردن دوران پهلوی با 

شرایط االن، عجیب و غیرمعقول است.«
ایــن پژوهشــگر تاریخ دربارۀ روند تولیــد کتب در حوزۀ 
انقــاب اســامی اعتقــاد داشــت: »مطالعــات تاریخی باید 
همچنــان در دســتور کار باشــد؛ امــا می توانیــم به ســمت 
کتــب  کمبــود   

ً
واقعــا چراکــه  برویــم؛  تاریخــی  رمان هــای 

داســتانی داریــم. همیــن االن فیلم و ســریال هایی از دورۀ 
 بی کیفیت هســتند. 

ً
پهلوی ســاخته می شــوند کــه عمدتا

 می توانــد 
ً
ایــن رمان هــا و کتــب داســتانی مســتند قطعــا

کمک حال دیگر هنرهای نمایشی هم باشد.«

وایت و تثاریخ شفاهی ر

کمبود کتب داستانی داریم
و: ه�ید ا�ندرزکگ ٔه �ش ن ا�ی ن حب ش روا�یت �تار�ی ن �یدٔه �ب رن کگ ،  �ب ا�ن مویس ح�ت

چهل سال از 
پیروزی انقالب 

اسالمی گذشته 
و اگر جدی تر 

به سمت ترویج 
مفاهیم آن نرویم، 

قطعاً هستند 
کسانی که با 

قلم های آلوده و 
با سوءنیت از آن 
خواهند نوشت؛ 

همچنان که 
می نویسند
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پل پیروزی، سرزمین قحطی

د یل محب  محمد�ت

وهش های ��یایس ش   مؤ�سٔه مطالعات و �چ

اپ: 1395 �ال حچ
اپ: اول �نو�بت حچ

اوضاع زندگی تودۀ مردم از قبل هم ســخت تر شــده بود. همه جا از دولت ضربه می خوردند، زیر بار مالیات های 
جدید و ســنگین خم می شــدند، زمین های شــان را شــاه طمع  کار از چنگشــان درمی آورد و دریغ از کوچک ترین 
نقشی که در سرنوشت سیاسی مملکتشان ایفا کنند. مالیات ها نیز آن روز مثل امروز، به شکل غیرمستقیم از 
 چیزی به نام مالیات نمی پرداختند. با تداوم 

ً
مستمندان و طبقۀ متوسط اخذ می شد؛ در حالی که متموالن تقریبا

صنعتی شدن مصنوعی مملکت، هزینۀ زندگی صعود کرد و توده ها ظهور عمارت های زیبا و سنگ فرش شدن 
خیابان ها را با عرق خود تاوان دادند. رضاشاه که رفتار با این ملت توسری خور راضی اش نمی کرد، با 150هزار تن از 

آنان ارتشی ساخت که در شرایط نیمه بردگی زندگی می کردند.

در کتاب حاضر که نتیجۀ سه سال تحقیق در اسناد وزارت 
خارجۀ آمریکا و بررسی آن هاست، بار دیگر موضوع قحطی 
تحمیلی بر ایران در برابر دید و اندیشۀ مخاطبان قرار گرفته 
است؛ اما نه قحطی سال های جنگ جهانی اول که نزدیک 
ده میلیون نفر از مردم ایران را طعمۀ هوس های استعماری 
دولت هــای روس و انگلیــس کــرد؛ بلکــه قحطــی دیگــری، 
هرچنــد بــا ابعــادی کوچک تــر کــه در قســمتی از ســال های 
جنــگ جهانــی دوم بــر اثــر دسیســه ها و تبانــی دولت هــای 
انگلیــس، آمریــکا و شــوروی بر ملــت ایران تحمیل شــد و 
حــدود چهارمیلیــون نفــر از هم وطنانمــان را بــا گرســنگی و 

بیماری وارداتی از پای درآورد.
 مشــاهدات مســتقیم و مکاتبات 

ً
در ایــن کتاب عموما

لوئیــس دریفــوس، وزیــر مختــار وقــت آمریــکا در ایــران، با 
وزارت خارجۀ کشور متبوع خود گردآوری شده و در معرض 
دید و نظر خوانندگان قرار گرفته اســت. نویسنده به خوبی 
توانســته تأثیــرات متقابــل »کــم کاری عامدانــۀ دولت هــای 

خارجی« و »بی ثباتی دولت داخلی« بر یکدیگر را تشریح کرده 
و نتیجــۀ آن را در بــروز بــای قحطــی و بیماری در شــهرهای 
ایــران بــه تصویر بکشــد. همچنیــن عــاوه بر اســنادی که 
نقــش »بازیگران خارجی« را در ایجــاد و تداوم قحطی مذکور 
تحلیل می کنند، بررسی همه جانبۀ »ایران ماه های ابتدایی 
محمدرضا شاه« و میراثی که رضاخان برای فرزندش بر جای 

گذاشت نیز در فهم چرایی بروز قحطی مؤثر خواهد بود.
اوضــاع ایــران در دوران جنگ جهانی اول و دوم در آیینۀ 
اســناد خارجــی می توانــد پــرده از ایــن بخــش ناگفتــۀ تاریخ 
ایــران بــردارد. اســتفاده نکردن از اســناد ســایر دولت هــای 
نقش آفریــن در ایــران از ســویی و اصــرار وزارت امور خارجه 
بــر منتشــرنکردن اســناد  و ســازمان اطاعــات انگلیــس 
خــود دربــارۀ ایــن مقطع زمانــی از ســوی دیگر، باعث شــده 
پژوهشگرانی چون نویسندۀ این مجموعه به سراغ اسناد 
آرشــیو وزارت امــور خارجــۀ آمریــکا بروند و بکوشــند روایت 

متفاوتی از آن دوره ارائه دهند.

�جر�یدٔه ��قاب
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علی فتحعلی آشــتیانی، مترجم کتاب پل پیروزی، سرزمین 
قحطــی، از آثــار نامــزد بخــش تاریــخ شــفاهی جایزۀ شــهید 
اندرزگــو، در گفت وگــو بــا خبرنــگار شــیرازه بیــان کــرد: »این 
کتاب که محصول زحمات ارزشمند و تحسین برانگیز دکتر 
محمدقلی مجد است، بیشتر از آنکه اثری تألیفی باشد، در 
واقع گردآوری اسناد معتبر یک واقعه است که از دِل اسناد 

وزارت خارجۀ آمریکا به دست آمده است.«
وی افزود: »نویسنده تأکید می کرد که کتاب حاصل سه 
ســال تحقیــق بوده اســت؛ آن هــم موضوعی که اســمش 
شــنیده شــده؛ اما متأســفانه اطاعات چندانی از آن وجود 
ندارد. این کتاب روایتگر مســتند دومین قحطی گســترده 
در ایــران اســت کــه متفقیــن بــه ســردمداری انگلیــس در 

سال های جنگ جهانی دوم بر کشور ما تحمیل کردند.«

ر�یه  مٔه ��بارا�تــی از ک�تاب، �به کگ در ح�یــ�ن �ترحب
�تادم می ا�ن

ایــن مترجــم تأکید کــرد: »البته این قحطی بــه ابعاد قحطی 
بزرگ سال های جنگ جهانی اول نیست؛ اما جنایتی بوده 
که چندمیلیون نفر از مردم ما را به کام مرگ فرستاد؛ جنایتی 
 حاصل دسیســه ها و کارشــکنی های انگلیس و 

ً
که عمدتا

همراهی هــای آمریکا بود. البته ایاالت متحــده تاش کرده 
خود را از این فاجعه تبرئه کند.«

آشــتیانی متذکــر شــد: »در حیــن ترجمۀ کتــاب، وقتی با 
عبارت هایی مواجه می شــدم که دسیسه های خباثت آمیز 
ایــن دولت هــای متخاصــم را در ممانعــت از رســیدن مواد 
غذایــی و دارو بــه ایــران بیان می کرد، گاهی از شــدت تأثر به 

گریه می افتادم.«
وی افــزود: »دولتمــردان ایــن کتــاب را بخواننــد. باعــث 

تأســف اســت که هنــوز برخی دولتمــردان مــا نمی خواهند 
از ایــن فجایــع درس بگیرنــد. جای تعجب اســت که بعد از 
انقاب اســامی، بعضی از دولتمردان ما همچنان به غرب 

خوش بین هستند.«

و�ند ه �نمی �ش ر�بی ها را م�توحب ر �بلوف های �ن ا�ن�گ
نامــزد دریافت جایزۀ شــهید اندرزگو بــا بیان اینکه غربی ها 
بیشتر اوقات فقط با بلوف زدن و هوچیگری به اهدافشان 
نیــز  و  سیاســت  اهالــی  »متأســفانه  گفــت:  می رســند، 
روشن فکران ما و چه بسا کسانی که مدعی آگاهی از تاریخ 
هستند، انگار بلوف های غربی ها را هنوز متوجه نمی شوند. 
بنابــر تجربۀ تاریخی، نمی شــود و نباید بــه دولت های غربی 

اعتماد کرد.«
آشــتیانی گفــت: »کتــاب پــل پیــروزی، ســرزمین قحطــی 
می توانــد منبعی بــرای پژوهش های محققــان تاریخی قرار 
گیرد؛ هرچند این کتاب مخاطبان دانشگاهی و محققان را 
مد نظر داشــته اســت؛ اما می توان بخش هایی از آن را جدا 
کرد و در اختیار گروه های سنی پایین تر مانند دانش آموزان 
مقطع متوســطه گذاشت و برایشــان بازخوانی کرد؛ چرا که 

فهم این اطاعات تاریخی را برای همه الزم می دانم.«
ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه تخاصمــات دولت هایــی 
کــرد: »جملــۀ  کشــورمان خاطرنشــان  بــا  انگلیــس  مثــل 
تکان دهنده ای در سطور این کتاب از قول ِسر ریدر بوالرد، 
ســفیر کبیــر انگلیــس در ایــران، بــه ثبت رســیده کــه برای 
پاســخ دادن بــه افکاری که هنــوز دربارۀ این کشــورها ابهام 
دارند، کافی است. بوالرد می گوید:"گرسنگی]دادن[، شیوۀ 
بی نظیری برای مهار این کشور ]ایران[ است." دیگر تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این ُمجمل.«

وایت و تثاریخ شفاهی ر

دولتمردان این کتاب را بخوانند
حطی«: ن �ت

وزی، �زم�ی �ب ک�تاب »�چل �چ�ی م�ت

دولتمردان این 
کتاب را بخوانند. 

باعث تأسف 
است که هنوز 

برخی دولتمردان 
ما نمی خواهند از 
این فجایع درس 

بگیرند. جای 
تعجب است که 

بعد از انقالب 
اسالمی، بعضی 
از دولتمردان ما 

همچنان به غرب 
خوش بین هستند
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1318

 �یل امحد محرا�ب

الب ا�الیم   مرکرن ا��ناد ا�ن�ت

اپ: 1396 �ال حچ
�ت اپ: هسش �نو�بت حچ

ما نان گندم نمی توانستیم بخوریم. نان جو گندم می خوردیم؛ چون نان گندم گران تر بود. البته یک دانه نان گندم 
می خریدیم برای پدرم فقط. ما نان جو گندم می خوردیم. گاهی هم نان جو... وضعمان خیلی خوب نبود و شب هایی 
اتفاق می افتاد در منزل ما که شام نبود. مادرم با زحمت زیادی که حاال بماند آن زحمت چگونه انجام می شد، برای 

 ما شام تهیه می کرد. آن شام هم که تهیه می شد و با زحمت تهیه می شد، نان و کشمشی بود. 
آن وقت ها، از لحاظ مالی در فشــار بودیم؛ یعنی خانواده مان خانوادۀ مرفهی نبود. پدرم یادم هســت روحانی 
معروفی بود؛ اما خیلی پارســا و گوشــه گیر بود. لذا زندگی مان خیلی به ســختی می گذشت. در دوران کودکی، با 
، برای ما کفش خریده بود که تنگ بود. پدرم دیگر قادر نبود که این ها را عوض بکند یا کفش  زحمت بســیار
دیگــر بخــرد. آمدند گفتند که خب، این کفش ها را می شــکافیم، اندازه می کنیــم و برایش بند می گذاریم. یک 
عالمه خوشحال شدیم که کفش هایمان بندی شد. آمدند شکافتند و بند گذاشتند. بعد زشت شد؛ چون 
بندهایش خیلی فرق داشــت با کفش های دیگر، خیلی زشــت و ناجور درآمده بود. چقدر غصه خوردیم؛ ولی 

خالصه چاره ای نداشتیم.

عنوان این کتاب ۱۳۱۸ اســت که وجه تســمیۀ آن، سال 
والدت مقــام معظــم رهبری اســت و خاطراتی که در این 
کتاب آمده، از ســال ۱۳۵۸ تا بهار ســال ۱۳۹۵ را شــامل 

می شود.
ایــن کتــاب دوره هــای تاریخــی گوناگونــی از کودکــی، 
ریاســت  مبــارزه،  دوران  خانــواده،  اوضــاع  نوجوانــی، 
جمهــوری و رهبــری ایشــان را در بــر می گیــرد. همچنیــن 
حــوادث مهــم تاریخی و ارتباط ایشــان با شــخصیت ها و 
به خصــوص خاطراتــی از امام خمینیe، ذکر رویدادهای 
مهــم تاریــخ معاصــر از زبــان خود رهبــر انقاب اســامی 
و بیــان جزئیاتــی کــه در کتــب تاریخــی بیــان نشــده اند، 

بــر جذابیــت این اثــر می افزایــد. هرکــدام از خاطرات این 
کتاب عنوانی دارد که خبر از موضوع آن خاطره می دهد. 
برخــی از بیانــات و مطالبــی کــه در ایــن کتاب ذکر شــده، 
و  اشــخاص  بــا  ایشــان  خصوصــی  جلســات  بــه  مربــوط 
و  ایجــاز  و  ســادگی  اســت.  تاریخــی  مختلــف  ادوار  در 
اختصــار ایــن خاطــرات، گیرایــی و جذابیــت موضوعــات 
را دوچنــدان نمــوده اســت. می تــوان درس هــای بســیار 
آموزنــده  ای از برگ بــرگ ایــن کتــاب خاطــرات فراگرفــت؛ 
درس هــا و ناگفته هایی که با اشــک ها و لبخندها همراه 
هســتند و روزهایی را زنده می کنند که هرگز در هزارتوی 

تاریخ گم نخواهد شد.

�جر�یدٔه ��قاب
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علی احمــد محرابــی کــه بــا کتــاب 131۸ نامــزد بخــش تاریخ 
شــفاهی نخستین دورۀ جایزۀ شــهید اندرزگو شده است، 
در گفت وگو با مجلۀ شیرازه، دربارۀ وجه تسمیۀ کتاب خود 
بیان کرد: »اســم کتاب از ســال 131۸، یعنی ســال تولد رهبر 
معظم انقاب گرفته شده است که عنوانی است که حس 
کنجــکاوی مخاطــب را برمی انگیــزد و ایجــاذ جذابیــت هــم 
می کنــد. معتقدم کتاب هایی که دربارۀ حضرت آقا نوشــته 
شــده اند، نتوانســته اند عنــوان شــکیلی را انتخــاب کننــد؛ 
به طوری که خواننده الاقل برای خواندن کتاب جذب شود 

و عمدۀ تاش ها در حوزۀ محتوا صورت گرفته است.«

ود  �ن ده �ــال وحب
�ته های �بســ�یاری در ا�ی �ن �ناکگ

وا�ند�نی ا�ت دارد که حن
وی افــزود: »بــه جرئــت می توانــم بگویم کــه 99درصد کتبی 
کــه روایاتی از رهبر معظم انقاب دارند و خاطرات ایشــان را 
مرور کرده اند، بر دورۀ بعد از انتخاب ایشــان به عنوان رهبر 
متمرکــز شــده  اند؛ امــا من ده ســال عقب تر نیز رفتــه ام و از 
ســال 135۸ تــا 1395، هــر نقل قولی را که ایشــان از خاطرات 
زمــان کودکــی تا نوجوانی، مبــارزات و رهبری و... داشــته اند، 

جمع آوری کرده ام.«
نویســندۀ کتــاب 131۸ آن برهــۀ ده ســاله را از تمایــزات 
کتــاب خود دانســت و گفت: »ناگفته های بســیاری در این 
ده ســال وجود دارد که خواندنی است. کتاب نیز برحسب 
توصیــۀ دوســتان و کارشناســان، به ترتیــب زمــان اصلــی 

خاطرات دسته بندی و تدوین شده است.«
محرابی خاطرنشان کرد: »یکی از نکات حائز اهمیت این 

کتاب، روایت خاطرات رهبر معظم انقاب از شخصیت های 
 یکی از این ها شهید اندرزگو است. 

ً
مختلف است که اتفاقا

حتــی دربــارۀ برخــی چهره ها که ممکــن اســت مذهبی ها و 
انقابی ها به آن ها انتقاد شدید هم داشته باشند، خاطرات 

بدون تغییر آمده است.«

�تر ره�بر  �با اطم�ی�نان و اح�ترام �مل از �وی د�ن
اطرات را �ش�بت کردم �ن حن

الب ا�ی معظم ا�ن�ت
وی در همین راستا، در خصوص احتمال حذف یا ویرایش 
ایــن خاطــرات متذکــر شــد: »این خاطــرات اصــًا کــم و زیاد 
نشد. اجباری هم بر ذکر یا ثبت نکردن برخی خاطرات وجود 
نداشــت و بــا اطمینــان و احترام کامــل از ســوی دفتر رهبر 
معظــم انقاب این خاطرات را ثبت کردم. در کتاب، عدالت 
را در روایت خاطرات، حتی دربارۀ برخی از شخصیت هایی که 

در حال حاضر به آن ها انتقاد می شود، به خوبی می بینید.«
 نامــزد جایــزۀ ادبــی شــهید اندرزگو بیــان کــرد: »هرچند 
ممکن اســت برخی اســناد و بیانات در هر جایی محرمانه 
باشــد، من در ثبت خاطرات کتــاب 131۸ ممانعتی ندیدم و 

کامًا به اسناد دسترسی داشتم.«
علی احمد محرابی همچنین گفت: »نخ تســبیح من در 
این کتاب این بود که حضرت آقا را به عنوان یک شخصیت 
روشــن فکر دینــی معرفی کنم. هدفم این بــود که چهره ای 
تازه از رهبر معظم انقاب را تصویر و ترســیم کنم و نشــان 
دهم که ایشــان با اشــرافی که بر همه چیز دارند، همیشــه 
به دنبــال ایــن هســتند کــه وحــدت را در جامعــه و میــان 

همگان فراهم کنند.«

وایت و تثاریخ شفاهی ر

نخ تسبیح 1318

و �با �یل امحد محرا�ب  ت وکگ �ن کگ
�نو�یس�ندٔه ک�تاب »1318«

به جرئت می توانم 
بگویم که 99درصد 

کتبی که روایاتی 
از رهبر معظم 
انقالب دارند و 

خاطرات ایشان را 
مرور کرده اند، بر 

دورۀ بعد از انتخاب 
ایشان به عنوان 

رهبر متمرکز 
شده  اند؛ اما من ده 

سال عقب تر نیز 
رفته ام
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 برای شــروع بفرماییــد برنامه ریزی این جایزه از کجا 
ً
لطفا

شروع شد؟
انقــاب« اســت و  ایــن جایــزه »روایــت  رضایــی: عنــوان 
متبرک شــده اســت به اســم شــهید بزرگواری کــه عالم و 
فقیه و شجاع بود: شهید سیدعلی اندرزگو که در روزهای 
آخر مبارزه با رژیم ستمشــاهی به شــهادت رسید و ما به 
ایــن وســیله می خواهیــم نــام ایــن شــهید بزرگــوار را نیــز 
گرامــی بداریم. جوایــز ادبی یکی از راه هــای ترویج کتاب و 
کتاب خوانی و از راه های سخت هستند؛ به این دلیل که 
ما باید به اهدافی برسیم که برای جایزه متصور می شود. 
شــاید مهم تریــن هدف جایــزه برگردد بــه مخاطب کتاب 
که مردم هستند. ممکن است کتابی تولید شده باشد؛ 
ولی در ســایه قرار گرفته باشــد. با این جایزه این کتاب از 
سایه به روشنایی می آید. این یک هدف جایزه است که 

مؤلف، کتاب و ناشر هر سه با هم دیده شوند؛ اما اینجا 
کار دبیرخانــۀ جایــزۀ شــهید اندرزگــو تمام نشــده اســت. 
این تازه موج اول اســت. حاال کار تمام اســت؟ آیا آســان 
به دســت مخاطب رســید؟ همۀ مخاطب هــای بالقوه در 
همــۀ نقــاط کشــور توانســتند آن کتــاب را ببیننــد؟ اینجا 
مرحلۀ بعدی کار دبیرخانه اســت. دبیرخانۀ دائمی جایزۀ 
شهید اندرزگو وظیفۀ خود می داند بعد از اینکه این پنج 
عنوان کتاب را در ســال اول معرفی و تبلیغ کرد، ناشــر را 
حمایت کند. این حمایت چگونه است؟ حمایت از ناشر 
در دنیــا این گونه نیســت که در شــب جایــزه از او تجلیل 
کننــد و بــه او لوح تقدیــر دهند. این اســت که کتاب های 
او بــه قیمــت مناســب و آســان در اختیار مشــتریان قرار 
گیرد. یعنی کتاب در حوزه های علمیه، در فرهنگ ســراها 

و کتابخانه های عمومی وجود داشته باشد. 

برنامۀ »شب روایت« به تهیه کنندگی حسین شاه مرادی، کاری از گروه ادب و هنر شبکۀ چهار سیما است که در قالب 
گفت وگو با اهالی قلم، نقد کتاب و روایت کتب، هر هفته سه شنبه ها ساعت ۲۳ از این شبکه پخش می شود. سیدصادق 
رضایی، دبیر جشنوارۀ شهید اندرزگو و میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی، مهمانان بخش میز گفت وگوی 

یکی از قسمت های این برنامه بودند. در ادامه، خالصه ای از این گفت وگو را می خوانید.

استمرار مبارزه با طاغوت
ب روا�یت« و در »�ش ه�ید ا�ندرزکگ ٔه �ش ن ا�ی ن ا�بعاد حب

�ت�ب�ی�ی
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ایــن جریان هم تشــدید شــد. مــا در ســال های دهۀ نود 
ایــن فضــا را تشدیدشــده یافتیــم. این شــاید مهم ترین 
ضرورت تأســیس این جایزه بود. تشکل های فرهنگی و 
ادبی کشــور با یکدیگر هم عهد شــدند. مــا هم به عنوان 
 هم 

ً
تشــکل نشــری در خدمت این کار قرار گرفتیم. بعدا

ما از طرف رهبر عزیز چند بار راجع به این موضوع سخن 
، کار خوبی اســت. ما این  شــنیدیم. شــنیدیم که این کار
جشــنواره را یــک پایــان نمی دانیــم؛ بلکــه ســرآغاز تلقــی 
می کنیــم بــرای جوشــش ادبــی در کشــور بــا هــدف بیان 

واقعیت های تاریخی آن دورۀ منحوس.

سازوکار شکل گیری چگونه بود؟
رضایی: بعد از اینکه ما جلســۀ شورای سیاست گذاری را 
برگزار کردیم و ارکان جشــنواره شــکل گرفــت و دبیرخانه 
را تأســیس کردیــم، بنــده ایــن افتخــار را پیــدا کــردم کــه 
به عنــوان دبیــر هیئــت علمــی در بخــش داوران کار کنم. 
داوران در ســه گــروه انتخاب شــدند و مدیرعامل مجمع 
ناشــران نیــز این انتخاب هــا را تأیید کرد. بعــد هم فرایند 
فراخــوان عمومی و شناســایی و داوری آثار انجام شــد تا 

به اختتامیه رسید.

سوم شهریور اختتامیۀ دورۀ اول جشنواره بود؟
رضایــی: بله، امســال فقط جایزۀ شــهید اندرزگــو را برگزار 
 در ســال 

ً
کردیــم. ممکــن اســت در ســال دوم و احیانــا

سوم، بسته به کارکرد دبیرخانه و هیئت علمی و داوران، 
ایــن را از جایــزۀ ادبــی بــه جشــنوارۀ ادبــی تبدیــل کنیــم. 
فــرق جایــزه بــا جشــنوارۀ ادبــی در ایــن اســت کــه جایزه 

را در چــه  اندرزگــو  راه انــدازی جایــزۀ شــهید  ضــرورت 
دیدید؟ چه عقبۀ فکری و نظری پشــتوانۀ جایزۀ شهید 

اندرزگو بود و باعث شد این جایزه راه بیفتد؟
نیلی: بسم اهلِل جایزۀ شهید اندرزگو در سال 1395 گفته 
شــده اســت. مجموعه تشــکل های ادبی جبهــۀ انقاب 
و فعــاالن فرهنگــی به ایــن نتیجۀ قطعی رســیدند و بعد 
هــم در اشــارات رهبر عزیزمان متوجه شــدیم کــه باید بر 
این موضوع بیشــتر تأکید می شــد و زودتر از این ها باید 
از انقــاب اســامی چهــل  ایــن کار را شــروع می کردیــم. 
ســال گذشــته اســت و می بینیم که به مرور زمان، روایت 
مغلوطــی از پهلوی در فضای اجتماعی جا می افتد. اســم 
ایــن جریــان را می گذاریــم جریــان تطهیــر پهلوی و شــاید 
اولین گام ها را برای این کار با کتاب و ادبیات برداشتند.

تطهیر پهلوی یعنی چه؟
نیلی: هنگام پیروزی انقاب اسامی در سال 1357، مردم 
کامــًا اوضــاع پیــش از آن را درک کــرده و از پهلــوی متنفر 
شــده بودنــد؛ امــا غفلت مــا از روایــت درســت آن دوره و 
غفلت راویان، مدیران، نخبگان، نویســندگان، شــاعران، 
فیلم ســازان و... باعث شد روایت های غلط به مرور زمان 
غلبــه کند. یعنــی کم کم روایت های مجعول خودشــان را 
قالب کردند و به ســمت پاک شــدن اذهان از آن جنایاتی 
کــه در ذات حکومــت پلیــد پهلــوی بــود حرکــت کردنــد. 
در فضــای مجــازی و تحــت تأثیــر پیام هــا و روایت هــای 
کوچــک، ایــن جریان تشــدید هم شــد. با ســرمایه گذاری 
ج از کشور و نظام  سعودی ها و بازماندگان پهلوی در خار
اســتکباری و صهیونیســت ها و بهائی و بابی و...، ذره ذره 

هنگام پیروزی 
انقالب اسالمی در 
سال 1357، مردم 

کامالً اوضاع پیش 
از آن را درک کرده 
و از پهلوی متنفر 

شده بودند؛ اما 
غفلت ما از روایت 

درست آن دوره 
و غفلت راویان، 

مدیران، نخبگان، 
نویسندگان، 

شاعران، فیلم سازان 
و... باعث شد 

روایت های غلط 
به مرور زمان غلبه 

کند
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در چه حوزه هایی وارد شدند؟
نیلی: نویسندگان، روایتگران تاریخ، مستندنگاران، اهالی 
تاریخ انقاب، اســتادان تاریخ دانشگاه های معتبر تهران 
و مراکز پژوهشــی برتر کشــور دست به دست هم دادند. 
مثــًا مرکــز تاریخ پژوهــی، مرکــز اســناد انقــاب اســامی، 
اســتادان  و  اســامی  انقــاب  ادبیــات  دفتــر  مجموعــۀ 
دانشــگاه تهــران دور هم جمع شــدند. چندعنصر باید با 
هم گره می خورد. پس اینجا باید داستان نویسان، راویان 
و مجموعه هنرمندان حوزۀ ادبیات وارد می شــدند. البته 
ناشران هم باید کمک می کردند. این سه ضلع اصلی این 

جشنواره است.
معتبــری  روایــت  بایــد  مــا  روایــت  کــه  معتقدیــم  مــا 
باشــد. مســئلۀ جدی این اســت که ما در موضوع تطهیر 
پهلوی هــا بــا یــک جریــان منســجم حساب شــده مواجه 
اســت.  کــرده  برنامه ریــزی  ســال  چندیــن  کــه  هســتیم 
بــه انــدازه ای ایــن کار صــورت گرفتــه کــه حتــی کســانی که 
خودشــان انقاب کرده اند، وقتی این روایت را می خوانند 
تردید می کنند. چه برســد به جوان و نوجوان نســل سوم 

و نسل های بعدی. 

این روایت های تطهیر پهلوی این قدر مستند هستند؟
نیلــی: بله، خیلــی تمیز و دقیق این کار را انجــام داده اند و 
متأسفانه با تسامح ها، به خصوص در حوزۀ کتاب، روایت 
خــود را کم کم تثبیــت کرده اند. اما از ایــن طرف، در جبهۀ 
انقــاب ایــن کار در زمانــی متوقف شــد. کتاب های خوب 

فقــط در شــب برنامه برگزار می شــود و پایــان می یابد؛ اما 
وقتــی تبدیــل بــه جشــنواره می شــود، برنامه هــای جنبی 
مربوط به این رویداد بیشــتر خواهد شــد. نشســت های 
برنامه هاســت.  ایــن  جملــۀ  از  آموزشــی  و  تخصصــی 
همچنین در نشســت های نقد و بررســی، حتی از افرادی 
کــه در ایــن حــوزه کار کرده انــد، تجلیل می شــود. در انتها 
هم بهترین ها معرفی می شــوند. اگر ما بتوانیم به فضل 
خداونــد تبــارک و تعالــی و بــه همــت دوســتان جایــزه را 
تبدیــل بــه جشــنواره کنیــم، یعنــی برنامــۀ گســترده تری 

داریم. 

بــه روایت هــا از تطهیــر رژیم پهلوی اشــاره کردیــد. قرار 
اســت این جشــنواره با ایــن روایت مقابله کند. ســؤال 
مهــم این اســت که چه شــده کــه این روایــت عرصه ای 
بــرای ظهور و بروز پیدا کرده اســت؟ چــه اتفاقی افتاده 
اســت که مــا در ســال های پــس از انقــاب، کتاب هایی 
چــون لحظه هــای انقــاب را داریم و بعــد در پیچ و خم 

فضای تاریخی کشور این نوع کتاب ها گم می شوند؟
نیلــی: چــون همــه از این موضــوع غفلــت کرده ایم. چون 
ایــن کار توجــه و پشــتکار مــداوم می خواهــد؛ امــا از ایــن 
موضــوع دریغ شــد. جایزۀ شــهید اندرزگو پشــتوانۀ ســه 
انقــاب و  تاریــخ  کار علمــی دارد. اســتادان نخبــۀ  ســال 
، جلسات متعدد و  دســت اندرکاران حوزۀ ادبیات و شعر
کارگاه های مفصل دوســه روزه برگــزار کردند و نتیجه اش 

این جشنواره شده است.
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به دوش بکشد؟
نیلی: این برای ما افتخار اســت. این اســم را شاید خدا به 
دل شــورای سیاســت گذاری و دوســتان انداخت. شهید 
اندرزگــو نماد مبارزۀ جانانه و بســیار هوشــمندانه با رژیم 
طاغــوت اســت و ما حقیقت همــان جریــان را در گام دوم 
هــم بایــد ادامــه دهیم. یعنــی این جایــزه به عبارتــی ادامه 
و اســتمرار مبــارزه بــا طاغــوت اســت. ایــن نام گــذاری بــه 
لحــاظ ادبــی و فکری و رســانه ای و مبــارزۀ نــرم، مقدمه ای 
اســت برای تثبیــت یک انگیــزه و اراده برای مبــارزه با یک 

ابرطاغوت جهانی. 

عــاوه بــر ایــن، در عرصــۀ مکتــوب هــم گرفتاری هایــی 
داریم. پانزده ســال پیش خبری منتشــر شد که ده هزار 
صفحــه خاطــرات بنی صــدر منتشــر شــد. هنــوز هــم 
روزبه روز با اســناد جدید و تحلیل های جدید و... سعی 
می کننــد تاریخ را تغییــر دهند و از نو بنویســند و جای 
قاتــل و مقتــول و ظالم و مظلوم را عــوض کنند. روایت 
قهرمان کشــی را در بعضی از منابع رسانه ای می بینیم. 
حتی در همین صداوســیما صحبتش شد که ما داریم 
روایت قهرمان کشــی را بــاب می کنیم. ایــن جایزۀ ادبی 
می خواهــد چــه کند با ایــن هجومی که در رســانه های 

مکتوب و فیلم و سریال و... شکل می گیرد؟
رضایــی: مــا بایــد بــرای امکاناتــی کــه در اختیار یــک اتفاق 
هنری قرار می گیرد، خروجی تعریف کنیم. بر این اســاس، 
ایــن یــک بخــش از پــازل مقابله بــا جریــان تحریــف تاریخ 
معاصر و تطهیر پهلوی است و ما می خواهیم واقعیت ها 
را بــرای مخاطــب بگوییم. بــه بیش از 50درصــد از اهداف 
خودمان رســیدیم تحت عنوان اینکــه بتوانیم آثار خوب 
را شناســایی کنیــم، داوری کنیم و در اختیــار نخبگان قرار 
دهیم، جلســاتی تشــکیل دهیم، دبیرخانه مــان را دائمی 

کنیم و از این دست کارها، تا رسیدیم به مراسم پایانی. 

نکتــه ای در بحث جایزه های ادبی هســت کــه بعضی از 
جایزه هــای ادبــی یک اعتبار هســتند. به محــض اینکه 
اعام می شــود این کتاب برندۀ جایزه شده است، تیراژ 
و شــمارگان آن کتــاب بــه بیــش از  پانصدهزار نســخه 
می رســد. بعضی از جایزه ها هم حمایت مالی می کنند 
و این حمایت مالی شــکل ها و شیوه های مختلف دارد. 

شما در جایزۀ اندرزگو کدام مسیر را در نظر گرفته اید؟
رضایــی: مــا هــر دو مســیر را داریــم. هــم بــه مؤلــف هدیۀ 
نقــدی ده میلیون تومانــی تعلــق می گیــرد و هــم ناشــر بــا 
ترویج و فروش کتابش تشــویق می شــود. تشویق ناشر 
از این طریق است که امکاناتی در اختیارش قرار می گیرد. 

فراوانی در دهۀ شصت و در اوائل دهۀ هفتاد داریم؛ ولی 
 رو به 

ً
این ها به مرور زمان و در اواســط دهۀ هفتاد، تقریبا

فراموشی و خاموشی می روند و عمًا متوقف می شوند یا 
خیلی کم تولید و بازتولید می شوند. ما در برابر این جریان 
 
ً
فکــری و جریــان رســانه ای و جریــان حوزۀ ادبیــات طبیعتا

بایــد مثل خودشــان عمل کنیــم. آن ها با ادبیــات روایت 
آمدنــد. ما هــم باید با ادبیــات روایت برویم؛ امــا کار ما دو 
ســختی دارد. اول اینکه باید روایت قبلی و مغلوطی را که 
ســعی می کردند قالب کنند، نقــض کنیم و کار بعدی این 
است که روایت درست سالم و ناب و دقیق و منصفانه را 

جایگزین کنیم. این دو کار باید با هم انجام شوند.
رضایی: در جلســه ای، آقای حمیــد روحانی خاطره ای را 
از امــامe تعریف کــرده بودند. ایشــان از نجف تا پاریس 
همــراه امــام بودنــد و از طــرف امــام حکــم دارند کــه تاریخ 
انقاب را بنویسند. ایشان می گفت به ما امکاناتی دادند 
و مــا مجلــه ای چاپ کردیم و نزد امام بردیــم. راجع به امام 
بــود. امــام قبــول نکــرد. نکته این اســت که بــه من گفت 
بروید جنایات این پدر و پسر را بنویسید که فردا این ها را 

به عنوان انوشیروان عادل معرفی نکنند. 
و  تاریــخ  قلــب  جریــان  بــا  می خواهیــم  امــروز  چــرا 
عوض شــدن جایگاه شــهید و قاتــل مقابله کنیــم؟ آن ها 
به دنبــال برهم زدن قاعدۀ بازی هســتند. مــا می توانیم با 
این هــا مقابلــه کنیم. ما بــا زبان فطرت و انســانیت حرف 
می زنیــم. مــا با زبــان حوادثی که اتفاق افتاده اســت حرف 
می زنیــم. آن ها می خواهند آنچه اتفــاق افتاده را برعکس 
کنند. حامی آن ها نیز شــیطان اســت. مــا هم حامی چون 

اهلل داریم. 
بر این اســاس، گروهی اعم از ناشران و نویسندگان و 
هنرمندان و تصویرگران و مرّوجان، دســت به دست هم 
دادند. در درجۀ اول، حتی قبل از این سه سالی که در پی 
راه انــدازی دبیرخانــه بودیم، بــرای تولید اثر اقــدام کردیم. 
پــس از آن بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه یکــی از راه هــای 
ســخت ترویــج کتــاب ایــن اســت کــه کتــاب دیــده شــود. 
یعنی ناشــران و نویســندگان و کسانی که توزیع می کنند، 
بگویند این کتاب را می بینند. حتی به آن جایزه می دهند. 

جایزه هــای ادبــی در دنیــا و در کشــور مــا، یا بر اســاس 
مفهومی ادبی نام گذاری می شــوند، یا بر اساس یکی از 
شــخصیت های ادبی و ملی و مذهبی. اینکه نام شهید 
اندرزگــو بــرای ایــن جایــزه انتخاب شــد، ســؤال برانگیز 
اســت. چرا شهید اندرزگو به عنوان یک عالم دینی مبارز 
و حتــی چریــک فعــال و کســی کــه در واپســین روزهای 
مبارزه به شهادت رســید، باید عنوان یک جایزۀ ادبی را 

شهید اندرزگو نماد 
مبارزۀ جانانه و 

بسیار هوشمندانه 
با رژیم طاغوت 

است و ما حقیقت 
همان جریان را در 

گام دوم هم باید 
ادامه دهیم. یعنی 

این جایزه به عبارتی 
ادامه و استمرار 

مبارزه با طاغوت 
است
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کــه خریدهــای مــردم و عرضۀ آن کتــاب در نمایشــگاه ها، 
تیراژ دویســت یا ســیصدتایی کتاب را تبدیل می کنند به 

دوهزار تا، بیست هزار تا و بیشتر.

بعــد از انقــاب، تعــدادی از نویســنده های خــوب ما 
شــروع کردند روایت روزها و لحظه های انقاب را بیان 
کنند. چقدر این ها در این جایزه دیده شــدند و چقدر 
قرار اســت این آثار بازنشــر شــوند؟ آثاری که ســال ها 
بایکــوت شــدند و از کتاب فروشــی ها اخراج شــدند و 

سر از مراکز خمیر کاغذ درآوردند.
شــورای  اعضــای  توصیــۀ  بــه  کــه  خوبــی  کار  نیلــی: 
دوســتان  خوشــبختانه  و  شــد  انجــام  سیاســت گذاری 
جــوان و خوش فکــر ما آن را بر عهــده گرفتند، این بود که 
بسیاری از کتاب هایی را که از حدود سال 1320 در زمینه و 
فضای جنایات پهلوی، در ژانر روایت و داســتان و شــعر و 
نمایشنامه نوشته شده است، شناسایی و به طور دقیق 
ارزیابی و کارشناســی کردند. جلســات مستمری با حضور 
دوســتان اهــل قلم و بــا حضور نویســندگان زبدۀ کشــور 
و البتــه دبیــر جایزه و دوســتان همکار برگــزار و این آثار را 
تک به تک بررســی کردند. بعضی از نویســندگان این آثار 
کســانی هســتند کــه االن ضدانقــاب هســتند. بعضی ها 
ج از کشــور هســتند یــا پناهنده شــده اند؛ ولــی در آن  خار
دوره کتاب هــای خوبــی علیــه پهلوی هــا نوشــتند. البتــه 
نویســندگان مؤمن و مسلمان و پایدار در مسیر انقاب 
هم زیاد بودند که بعضی از آن ها هم مظلوم واقع شدند. 
بعــد از ایــن جایــزه، فهرســت بازنشرشــده ها می تواند در 
اختیــار ناشــران و افــراد قرار بگیــرد تا به ســراغ احیای این 

کتاب ها بروند. 

می خواهیــم در بخــش ترویــج و توســعۀ کتاب خوانــی و 
 در بخــش خرید از ناشــر بتوانیــم کمک هایی به او 

ً
احیانــا

بکنیــم. ایــن کمک ها بیشــتر از آنچه اســت کــه مثًا یک 
شب به او جایزۀ نقدی بدهیم. 

نیلی: خوشــبختانه در این ســال ها جریان حوزۀ کتاب 
هم عهــد و دلبســته بــه انقــاب اســامی به بلوغ رســیده 
و راه خوبــی را پیــدا کــرده اســت و کار ترویــج کتــاب خوب 
را به صــورت مردمــی انجــام می دهــد. در مرکزیــت جایــزۀ 
شهید اندرزگو داوری اولیه انجام می شود. در این مرحله 
و...  ســندی  اعتبــار  ادبــی،  اعتبــار  ارزشــمندی  داوری،  از 
ســنجیده می شــود. بعــد از آن، مرحلــۀ دوم داوری انجــام 
می شود. یعنی سی تا چهل نفر از کارشناسان زبدۀ همان 
حوزه هــا راجع به ایــن کتاب ها نظر می دهند. بعد از اینکه 
آن دو کتــاب معرفــی شــد، داوری مردمی انجام می شــود. 
یعنــی مــردم هــم در قبــال ایــن کتاب هــا نظــر می دهنــد. 
روز بعــد از ایــن جشــنواره، روز آغاز پویش هــای مردمی و 
اجتماعــی کتاب هــا اســت. مــا می خواهیــم ایــن کتاب هــا 
دیده شــود. جایزه ها بهانه ای است برای معرفی آثار مؤثر 

که باید دیده شوند.

نقدی بــه جوایز ادبــی در ایران هســت. معموًال مبلغی 
را در قالــب جایــزه در نظــر می گیرنــد و بــه نفــرات برتــر 
اعطــا می کننــد. نویســندگان و ناشــران این مبلــغ را در 
زندگی شــان بــه زخمــی می زننــد و ایــن مبلــغ خیلی به 
کار ادبیــات داســتانی ایــران نمی آید. اگــر بخواهیم این 

جایزه ها را تغییر دهیم، چه کار می توانیم بکنیم؟ 
نیلی: آنچه مهم اســت، اتفاق بعد از جایزه اســت. جایزه 
نمادیــن و آغــاز راه اســت. اتفــاق واقعــی وقتــی می افتــد 
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ن �ل� �با �ل� �ت �ب �بادر�ن
کودک �ت�نها�ت

ود ریم �ش ن هم �با�ید �کگ �تار�ی
الب وطه و ر�یسمان ا�ن�ت آ�ان م�ش

ص حن �ب وا�طه از اول �ش
ار �اله �ند هرن مرد حچ �چ�ی

ر�یب« ر �ت �تل�ن م�شل »روز�گ
ال درام ن م�ن�بع ال�ی

ن ف در روا�یت �تار�ی کسش
دس ا�ار �یک راز م�ت

ا�نه ری مد�ی ن �ن�گ �تار�ی
؟ ن کدام �تار�ی

لو �تصو�ی �ناب و �بدون �ن

}سفر به تثاریخ{
تاریخ، ترسیم سرگذشت یک فرهنگ است و از خال آن می شود میراث یک جامعه را 
شناخت. این مرکب تاریخ است که ما را از این روزگار جدا می کند و با خود به میان مردم 
گذشته می برد، ما را با مسائل آن ها مواجه می کند و نتایج تاش هایشان را برای حل این 
از لذت  مسائل پیش رویمان می گستراند. در مجموعۀ این یادداشت ها، نویسندگان 

کشف و مواجهۀ کنجکاوانه با تاریخ و تجربیاتشان از روایت های تاریخی می گویند.
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خاورمیانــۀ  شــکل گیری  و  عثمانــی  امپراتــوری  فروپاشــی 
معاصــر، ماحصــل بیــش از ده ســال تحقیــق و پژوهــش 
دانشــگاه  تاریــخ  سرشــناس  اســتاد  فرامکیــن،  دیویــد 
بوســتون آمریکا اســت. این موضوع بــرای نگارنده بعد از 
جمع زدن پی نوشــت های کتاب در 61 فصل و رســیدن به 
عدد 1126، ادله ای شــد برای کار مســتند و شایســتۀ دفاع 

دانستن کتاب پیش رو.
ترجمــۀ کار هــم به همت حســن افشــار محقق شــده 
کــه تحصیات خــود را در آمریــکا گذرانــده و تاکنون بیش 
از شــصت کتــاب را به خصــوص در رشــتۀ تاریــخ و ادبیــات 
ترجمــه کرده اســت. بــرای اهالــی تاریــخ به یادماندنی ترین 
کتابــی کــه ایشــان ترجمــه کــرده و بــه شــهرت فــراوان نیــز 
رســید، اختناق در ایران اســت و حاال ایــن کتاب جدید نیز 
یادآور همان تجربۀ خوشــایند پیشین است. به هر حال، 
آشــنایی مترجم با ادبیات فارســی موجب شــده اســت تا 
شــاهد ترجمــه ای روان باشــیم؛ به نحــوی کــه از زمانــی که 
کتاب را در دست می گیریم، به سختی می توانیم از آن دل 

بکنیم.
نویسنده در پیشگفتار کتاب می گوید: »خاورمیانه ای 
کــه امــروزه در عنوان هــای خبــری نامــش را می شــنویم، 
محصــول تصمیمــات متفقیــن در جنــگ جهانــی اول و 
آن اســت.« فرامکیــن می نویســد: »گزارش هــای  پــس از 
رســمی انگلیســی ها در بهتریــن حالت دستکاری شــده و 
در بدتریــن حالــت مــن درآوردی بــود. آن ها می کوشــیدند 
دخالــت خــود را در امور مذهبــی مســلمانان پنهان کنند 
و چنیــن وانمــود کنند کــه برای حفظ اســتقال عرب ها به 
خاورمیانــه آمدنــد... اینــک با گشــایش اســناد محرمانه و 
اوراق خصوصــی، حقیقــت مانند خورشــیدی از پس ابرها 
خ نموده اســت. ســال 1979 که کار تحقیق را شروع کردم  ر
)ســال 19۸9 نوشــتن کتاب تمام شد(، دیگر چنین به نظر 
می آمد که می توان حقیقت ماجرا را باز گفت. کتاب حاضر 
ثمــرۀ آن تحقیــق اســت.« نویســنده نتیجــه می گیــرد کــه 
ج، ویلســون، لنین، اســتالین  چرچیل هم مانند لوید جور
و دیگــران، خاورمیانــه را جز الینفک یا بوتۀ آزمایشــی برای 
جهان بینی خود می دانست. آن ها بر این عقیده بودند که 
قرن بیستم آرمانی شان همچون ققنوسی از دل خاکستر 

جنگ جهانی اول برمی خیزد.

ایــن عقیــدۀ نویســنده به خوبــی روشــن می کنــد کــه 
ایــن کتــاب تا چه حــد در چهارچوب ارزش های سیاســی و 
عقیدتی کشــورمان اســت؛ خاصه آنکه آنچه مــا به عنوان 
ح می کنیم، این اســتاد آمریکایی با استنادات  شــعار مطر
نقــش  روان،  و  داســتان گونه  شــیوۀ  بــا  و  خــود  دقیــق 
 انگلســتان را در ناامنــی و بی ثباتــی 

ً
بیگانــگان خصوصــا

جهان و شکل گیری صهیونیسم، به مخاطب خود اثبات 
می کند.

کتــاب تا حدی از درجۀ اعتبار برخوردار اســت که عاوه 
، رســانه های روشن فکری نیز  بر رســانه های رســمی کشور
آن را تمجیــد و به مطالعۀ آن توصیه کرده اند؛ به نحوی که 
چاپ اول کتاب در همان زمستان 1395 تمام شد و کتاب 

در فروردین 1396 به چاپ بعدی رسید.
صهیونیســم  پاگرفتــن  چگونگــی  تبییــن  بی شــک، 
به عنوان فرزند نامشــروع اســتعمار در منطقه و رشــد آن 
در خاورمیانــه کــه موجبات ســال ها جنگ و ناآرامی شــده 
 از 

ً
اســت، بــه حدی بــرای ما اهمیــت دارد که کتــاب را صرفا

یــک کتاب تاریخــی به یک کتاب مهم در دشمن شناســی 
و فهم نقش همیشگی استعمار برای قربانی کردن منافع 
مــردم جهان، خاصه مردم مظلوم خاورمیانه، تبدیل کرده 

است.
با وجود این، کتاب از شعارزدگی فاصله گرفته و روایت 
دقیق تاریخی اش را بدون آنکه مخاطب معمول خود را در 

بین واژگان و اسامی بسیار اسیر کند، ادامه داده است. 
مترجــم ایــن کتاب می توانســت با پانوشــت های خود 
برای فهم بهتر مطالبی که برای خوانندۀ غربی پیش فرض 
اســت، یا تبدیل تاریخ های میادی به شمســی و کنار هم 
قــرار دادن تاریخ هــا در کنــار هم، مخاطب بومــی را بیش از 
ایــن راضــی کنــد؛ اما نقدهایی شــبیه بــه ایــن نمی تواند از 

ارزش این کتاب بکاهد.
نکتۀ جالب آن است که با وجود کیفیت چاپ صحافی، 
ترجمۀ مناسب و محبوبیت و پرمخاطب بودن این کتاب، 
هر جلد از این اثر 50هزار تومان قیمت گذاری شده است 
که به نسبت سایر کتاب ها، قیمتی مناسب تر دارد. کتاب 
عــاوه بــر اشــارۀ دقیق به مســئلۀ فلســطین و با بررســی 
کامل مســائل مرتبط به آن، برای فهم یک دورۀ فشــرده و 
بسیار بااهمیت تاریخی، یعنی از 1914 تا 1945، کارایی دارد.

محمد رمحا�ن

بر بادرفتن صلح با صلح
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اســتاد می گفت تا وقتی تاریخ ندانید، علم هم نمی توانید 
تولیــد کنیــد. ما گلــه کردیم کــه تاریخ خیلی خســته کننده 
اســت یا حداقل آن طور که ما در مدرسه خواندیم، چنگی 
 بروید 

ً
به دلمان نزده اســت. اســتاد توضیح داد کــه دقیقا

سراغ روز و ماه و سال و ببینید مثًا آن وقتی که کتاب های 
دست به دســت  دیگــر  ممالــک  در  ایرانــی  دانشــمندان 
می شــده، در روزگار بقیــۀ مــردم دنیــا چــه خبرهایــی بــوده 
اســت. مــا تفســیر کردیم کــه پس این نــوع از فهــم تاریخ، 
یعنی تطبیق همین روزها و دقایق که ببینیم کجا بودیم و 
کجا بودند. استاد ادامۀ حرف را هدایت کرد به اینکه وقتی 
تصویرهــای تاریخی تــان مبهــم و پراکنــده باشــد، هرگــز در 

مسیر ترقی رد پایی نخواهید داشت.
جــان حرفــش این بود کــه وقتی تاریــخ را از ذهن فعال 
یــک ملــت بگیــری، نه طــول راهــش را دقیــق می دانــد، نه 
آن خواهــد داشــت.  از دو ســوی عــرض  تصــور مقبولــی 
نمی داند چگونه تغییر کرده و کجا به تغییر نیاز داشــته و 
چرا به آن تن داده اســت. موضوع تحریف به کنار؛ نگفتن 
و ندانســتن تاریــخ و تاریخ هایش و تطبیق هــای درونش، 
یعنــی بدون نقشــه مانــدن. مهم تــر آنکه این دانشــی که 
وجــود دارد، امــا در دسترســمان نیاورده ایــم، بــه دنیــای 
کــودکان منتظــر محتوا و مبهوت قالب هــم آن چنان وارد 

نکرده ایم.
مدت هاســت در بازار شــاید مــکارۀ تولید محتــوا برای 
کــودک و نوجــوان، در میــان ریزعنوان هــا کــه هیــچ، بیــن 
ســرفصل ها پیگیــر نقــاط وصــل تاریخــی هســتم. هــر بــار 
کتابــی معمــواًل ادبــی می خوانــم کــه گفتــه می شــود بــرای 
مخاطب صفر تا دوازده ســیزده ســال تولید شــده اســت، 
دنبــال رگه هایی در متن و تصویر و فرم می گردم تا بشــود 
جــای آن اثر را در شــبکۀ تاریخی ارائه شــده بــه بچه ها پیدا 

کنم؛ اما هرچه بیشتر می کاوم، کمتر می یابم.
عموم کتاب هایی که ســرعنوان تاریخی بــر خود دارند، 
بیشــتر به تاریخ بســیار دور متمایل شــده اند و آنچه ارائه 
می دهنــد نیــز تکیه بــر محتواهای داســتانی کهــن دارد، تا 
منابع تولیدشــده با قلم غیرخاق. از آن دوره که بگذریم، 
 بزرگــی مواجه می شــویم که 

ً
ناگهــان بــا چنان هیچ نســبتا

اگــر دقت نکنیم، در نظر نمی آیــد. در نظر نمی آید که وقتی 
توصیف هــای خوش ترکیــب و تعریف های مــدون از آنچه 
در تاریخ گذشــته، به خصوص در نقاط عطفش، به دست 
بچه هــا نمی رســد، در جهــان شخصیتی شــان بــه نســبت 
دیگــران امــروز و دیگــران دیــروز، مختصاتــی از جایــی کــه 
ایســتاده اند نخواهــد داشــت. ایــن کــودکان خالی الذهن 
در تعلیــق و ســرگردانی، نــه در میانــۀ یــک راه، کــه در جای 
نامعلومی از یک صحرای بی سمت و بی نشان می  ایستند. 
وقتــی موضوع به تاریخ معاصرتر می رســد، این فقدان 
پررنگ تر می نماید. در ادبیات کودک و نوجواِن کشورهایی 
که دور یا نزدیک در یکی دو قرن گذشته با اتفاقات بزرگی با 
عنوان جهانی مواجه بوده اند، به جرئت می  توان گفت هر 
طرف که ســر بگردانیم، ردپایی قــوی از تاریخ می بینیم. نه 
ح و بسط  فقط در داســتان و رمان  نوجوان که فرصت شــر
دارد؛ بلکه در کتاب های تصویری خردســاالن هم به نوعی 
نقاط اتصال تاریخی گنجانده می شــود تا حتی برای کودک 
ســؤال برانگیز باشــد و از این طریق، یک ظرف اختصاصی 
برای دریافت و دسته بندی اطاعات مربوط به هرچه باید 

از تاریخ بداند، در طبقات مغزش انبار شود. 
کودکــی کــه بــدون اطــاع از گذشــتۀ جامعۀ خــودش و 
دیگــران پیــش مــی رود، سمت وســویش را بــا اطمینــان 
برنمی گزینــد و بی شــک قدم هــای آهســته تر و لرزان تــری 

برمی دارد. کودک بدون تاریخ، تنهایی را تجربه می کند.

ر�یان حن رزا�نه �ن �ن

کودک تنهاست
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 آگاهــی تاریخــی می توانــد احســاس تعلــق ایجــاد کنــد و ما 
را بــه گذشــته ای پیونــد بزنــد کــه بدون آنکــه بخواهیــم، در 
زندگی مــان حضــور دارد . التفــات بــه ایــن حضــور پنهانــی و 
ناپیدا، ریشــه های پیوستگی انسان  را به جامعه و به شهر 
و به کشــور قوی تر می کند و احســاس مسئولیت را دربرابر 
سیاســت، حقوق شهروندی، محیط زیست و هر زمینه ای 

که برای زندگی بهتر الزم داریم، افزایش می دهد.
توجه به اهمیت پیوســتگی انسان با جغرافیایی که در 
آن زیست می کند و با دیگرانی که پیرامونش را پر می کنند، 
بــرای دانســتن ارزش تاریخ خوانــی و به صــدادرآوردن تاریــخ 
بــرای امروزمــان کفایــت می کند. مســئله اما این اســت که 
روزگار ما روزگار گسست است و اگر تاریخ خوانی در گذشته 
هــم رونــق عمومــی نداشــت و دانــش خــواص به حســاب 

می آمد، پیوستگی و تعلق در بطن زندگی حضور داشت.
دنیای ما برعکس دنیای بریدن ها و نفی کردن ها است. 
در جهانــی زندگــی می کنیــم کــه جدیدترهــا پســندیده اند و 
گذشــته ها رنــگ کهنگــی و ناپســندی می گیرنــد. در چنین 
روزگاری، تاریــخ بــه دانشــی موزه ای تبدیل می شــود و چون 
رسانه و سرگرمی بر همۀ شئون اجتماعی و فرهنگی سایه 
انداخته  انــد، تاریخ هم تنها در شــکل ســرگرمی و نمایشــی 
اســت کــه می توانــد مخاطب گســترده پیــدا کنــد ؛ یعنی در 

رمان، سینما و تلویزیون.
در دوره ای کــه پســت مدرن توصیفــش می کننــد، هــم 
آزادی از تعلق ها و رفتن به الک فردیت به اوج رســیده، هم 
رسانه ها با اصالت دادن به سرگرمی حوصلۀ معناگرفتن از 
تاریــخ را از بیــن برده اند. می توان از تاریخ در قالب ســرگرمی 
لــذت بــرد و حتــی بــه آن افتخار کــرد؛ امــا انگار قرار نیســت 

دیگــر اثر زیادی در زندگی مان داشــته باشــد. خط اتصال ما 
با گذشــته ضعیف شــده و امکان های پیوست به حداقل 

رسیده است. 
در عمــوم مــردم دیگــر کمتر کســانی پیدا می شــوند که 
احســاس تعلق برایشان ارزشی داشــته باشد، یا به ترمیم 
دائمــی حافظــۀ تاریخــی اهمیــت بدهنــد. آن هــا کــه کار و 
تحصیاتشان به تاریخ ربطی نداشته باشد، بعید است که 
دغدغۀ کنکاش در گذشته ها را پیدا کنند. مهم ترین درگاه 
برای توجه به تاریخ، همان نمایش های تاریخی هستند که 
از نگاه تخصصی، در آن ها تاریِخ نمایشی به خورد مخاطب 

داده می شود.
تاریــِخ نمایشــی از تاریــخ فاصلــه می گیــرد و بــه روایــت 
داســتانی نزدیــک می شــود. در نــگاه ســخت گیرانه،  تاریــخ 
 داستانی اســت که بر رخدادهای آشنا سوار 

ً
نمایشی صرفا

شــده یــا نوعــی بــازی اســت بــرای درگیرکــردن مخاطــب بــا 
کشمکش های هیجان انگیز در بستری تاریخی. نمی توان 
انکار کرد که تاریخ در تاریخ نمایشــی به حاشــیه می رود؛ اما 
از آنجا که امکان های دیگر چشــمگیر نیستند، ناچاریم به 

همین میزان دل خوش باشیم.
آیــا تاریــخ نمایشــی می توانــد همــان احســاس تعلقی را 
بسازد که تاریخ خوانی، آگاهانه در مخاطب به وجود می آورد؟ 
شــاید اگــر کار هنرمندانه ای انجــام شــود و هم ذات پنداری 
به شــیوۀ درســتی به کار گرفته شــود، تاریخ نمایشی از این 
جهت کمبودی نداشــته باشــد. در هر صورت، حاال مهم تر 
از تاریخ خوانی و پژوهش تاریخی، تبدیل تاریخ به ســرگرمی 
اســت . تاریــخ اگر بــه نمایــش درنیاید، بــه تاریــخ معاصر ما 

افزوده نخواهد شد.

�ت�ب دا�نش طلب محب

تثاریخ هم باید سرگرمی شود
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اگــر بپرســید چــی یــادت مانــده از درس تاریــخ مدرســه، 
قراقویونلوهــا،  قویونلوهــا،  آق  اســم:  تــا  چنــد  می گویــم 

ایلخانیان، سامانیان، مادها و... والسام.
درســت یادم هســت که چند دقیقه مانده به امتحان 
صفحه هــای  هــی  حیــاط  تــوی  راهنمایــی،  ســوم  تاریــخ 
خط کشیده شــده بــا چهــار رنــگ خــودکار را ورق مــی زدم تا 
شانسم بگیرد و حداقل جواب یک جاخالی نیم نمره ای از 
پیش چشمم بگذرد. آن قدر آن کتاب تاریخ کت وکلفت را 
خط کشیده بودم و رمز ساخته بودم برای حفظ دلیل هزار 
تا کار اشــتباه فان پادشاه و تعداد همسایه های ایران در 
فان دوره، که حداقل بتوانم از هفت هشت مطلب توی 
کتاب، آن چهار تای کذایی را که هرکدام 25/. نمره داشت، 
بچه هــا  بــا  درمی آوردیــم  ادا  آن قــدر  خــاص.  و  بنویســم 
ســر حفظ کــردن اینکــه کــدام پادشــاه نگون بخــت چطور 
ســرش را گذاشــت زمیــن و مــرد کــه اصــًا گیج می شــدیم 
کــه آقامحمدخــان بود که چشــم های لطفعلی خــان را کور 
کــرد و کشــتش، یــا برعکــس. دروغ چرا، با همــۀ لطافت و 
دخترانگــی، بیشــتر بچه ها بعــد از امتحان کتــاب را آن قدر 
می کوبیدنــد بــه در و دیــوار و پاره پــاره اش می کردنــد کــف 

. ... حیاط که بابای مدرسه عزا می گرفت آن روز
مــن کتــاب را پــاره نمی کــردم؛ امــا دل خوشــی هم ازش 
نداشــتم. نمی فهمیدم حفظ کردن این همه اسم و دلیل 
بــه چــه دردم می خورد؛ اطاعاتی که همه اش چند روز بعد 

از امتحان فراموش می شد.
گذشــت و تــوی دبیرســتان و حال و هــوای نوجوانــی، 
دنبال قصه شــنیدن بــودم؛ قصۀ زندگی  آدم هــا؛ آدم هایی 
کــه سرشــان بــه تنشــان بیــرزد و تــوی عمرشــان قدمــی 
برداشــته باشــند. دوســت داشــتم بدانــم چطــور زندگــی 
کرده اند. می گشــتم تــوی معاصرها. شــهدا و امام خمینی 
برایــم اولین ها بودنــد. زندگی نامه هایشــان را می خواندم. 
بعــد رفتــم ســراغ حافــظ و ســعدی و موالنــا، ابن ســینا و 
شیخ بهایی  و خواجه نصیر. کم کم البه الی این خواندن ها، 

اتفاقات تاریخی و بستر عصر و زمانی که این آدم ها توش 
ج  زندگــی می کردنــد، برایــم جالــب شــد. همیــن شــد کــه ر
مــی زدم تاریــخ را و برایــم خوشــایند بــود بدانــم مثــًا زمانۀ 
اســتاِد ســخن، ســعدی عزیز، چه شرایطی داشــته است. 
چه کســی بــر ســرکار بــوده و چه گیــر و گوری تــوی آن زمان 
بوده، تا بیشــتر این بشــر را درک کنم. حاال بی اینکه قصد 

کنم، داشتم ساعت ها تاریخ می خواندم.
دانشجو که شدم، توی دانشگاه گاه وبیگاه بحث هایی 
پیش می آمد حول مشــروطه و پهلوی و انقاب اســامی. 
از بــس هرکســی بــه خــودش اجــازه مــی داد هــر اطاعــات 
بی سندی را علم عثمان کند و آسمان مشروطه و پهلوی 
را بــه ریســمان انقــاب ببافــد، دیــدم برای مســتدل حرف 
زدن چقــدر نیــاز دارم از مشــروطه بــه ایــن طــرف را تاریخی 
و مســتند بدانــم، تــا  وقتی مثًا یــک نفر از مصــدق چیزی 
گفت، در کنار تقدیر از آغاز حرکتش، گیج نشوم و حواسم 
باشــد مصــدق لت اعتمادش بــه آمریکا را خــورد و فهمم 

شود تاریخ تکرار می شود، اگر ما عبرت نگرفته باشیم... .
تــوی چند کتابی که دربــارۀ تاریخ معاصر ورق زده ام، اگر 
بخواهــم یکــی را معرفــی کنم که لــب کام تاریــخ معاصر را 
بگذارد کف دســتتان، تاریخ تحوالت سیاسی ایران از دکتر 
موســی نجفــی و دکتر موســی حقانی اســت که مؤسســۀ 

مطالعات تاریخ معاصر ایران آن را منتشر کرده است.
تاریــخ  قــاب  کــه  این طــوری شــد  ندهــم.  دردســرتان 
افتــاد بــه جــان من و رهــا هم نکــرد. خاصه که مدرســه و 
جاخالــی و رمزنــگاری را فراموش کنید و اجــازه دهید لذت 
خوانــدن تاریــخ اتفــاق بیفتد برایتان. با عشــق قــدم بزنید 
تاریک روشن داالن تاریخ را که به جای هفتادهشتاد سال، 
عمرتــان عریــض شــود و عمــر و تجربــۀ تک تــک آدم هــای 
خ مکان که حاال دیگر قصه شده اند، بیاید روی عمرتان  برز
و هــزار ســال که نــه، چندهــزار ســال عمــر کنیــد... کــه اگــر 
روزی قرار بود تاریخی تکرار شــود، دســتش را پیش پیش 

بخوانید.

ر�ی�ناز ر�ب�ییع �ن

آسمان مشروطه و ریسمان انقلاب
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شــیرینی مطالعۀ تاریخ چیزی نیســت که به راحتــی از ذهن 
من خواننده کنار رود. و صد البته که شیرینی خواندن تاریخ 
معاصر دوچندان اســت. جــدا از لذت مطالعــۀ آثار تاریخی 
و داســتان هایی بــا ایــن درون مایــه، گشوده شــدن چشــم 
انســان بــه جهانی تــازه از اطاعات، همچون گردابــی او را در 

خود می کشد و در جهانی از اطاعات غرقش می کند.
اولیــن بــار که یک اثر تاریخ شــفاهی را با موضوع انقاب 
اســامی و مبــارزات پیــش از انقــاب خوانــدم، کتاب احمد 
احمــد بود. ماجراها و مبارزات احمد مرا به همــراه خود وارد 
مبــارزات تاریــخ انقــاب اســامی کــرد. فــرار و دســتگیری و 
شــکنجه ها و اتفاقاتــی که بــرای احمد افتاد، باعث شــد که 

بیشتر به دنبال آدم هایی از این جنس بگردم.
کتــاب  خوانــدن  ســراغ  کتــاب،  ایــن  خوانــدن  از  بعــد 
عزت شــاهی رفتم. برایم باورکردنی نبــود: جهانی از اتفاقات، 
حادثه ها، فرارها و دستگیری ها. آن چنان این کتاب مرا غرق 
در خود کرد که در وجودم یک عزت اهلل مطهری شده بودم 
و به همــراه او از دســت مأمــوران فــرار می کردم، دســتگیر و 
شــکنجه می شدم و از درد شکنجه فریاد می کشیدم. تأثیر 
کتاب خاطرات عزت شاهی چنان بر من بود که می خواستم 

اثری داستانی همچون او خلق کنم.
خدا رحمت کند امیرحسین خان فردی را. اسماعیل تازه 
از تنــور چــاپ درآمده بــود. آن را داغ داغ گرفتم و یک شــبه تا 
صبــح خوانــدم: کتابــی که دگردیســی یــک جــوان، از زندگی 
ســاده و معمولــی اش تــا ظهور یک مبــارز انقابی به اســم 
اســماعیل را به خوبــی روایــت کــرده بــود. اســماعیل دچــار 
اطناب نشده بود. تکراری سخن نمی گفت و به ورطۀ زندگی 
روزمره نیفتاده بود. انگار که بخشی از وجود خود امیرخان 
در شخصیت اسماعیل نمود یافته بود. اسماعیل در عین 
شــیرینی، تلخی هایــی هم داشــت کــه گاه مخاطــب را آزرده 
می کرد؛ اما این تلخی ها از دل واقعیات بود و جزو بدیهیات 

یک مبارزه. 
در این گشت و گذار به دنبال آدم های این چنینی بودم 
که به کتاب خانم مرضیه دباغ رسیدم؛ خاطراتی بی بدیل و 
بی همتا. اتفاقات و ماجراهایی را که برای خانم دباغ رخ داده 
بــود، تــا پیــش از این نه مانند آن را و نه حتی شــبیه آن را در 

جایــی نخوانده و ندیده بــودم. الحق و االنصاف نمونۀ یک 
زن راستین بود. شاید تنها کسی که ذهنم را به آن معطوف 
می کرد، اولین بانوی شهید اسام، سمیه بود که با دفاع از 
آرمانش و اسام این چنین توانست از حق و حقیقت دفاع 

کند.
حاال کتاب های تاریخ شفاهی را خوانده بودم؛ اما این ها 
داســتان هایی یک طرفه بودنــد. روایت هــای آدم های مبارز 
بــود و مــن نمی خواســتم یک طرفــه بشــنوم. بایــد روایــت 
طرف دیگر را می شنیدم. نه به خاطر قضاوت کردن؛ به خاطر 

خواندن از نگاهی دیگر.
بهتریــن  و  شــخصیت  بهتریــن  فردوســت  حســین 
انتخاب برای شــنیدن روایت هــای آدم هایی از جنس نظام 
شاهنشاهی بود. فردوست که از کودکی با پهلوی دوم بزرگ 
شده بود، همدرس و رئیس دفتر ویژٔه اطاعات محمدرضا 
شاه پهلوی، یکی از چهره های سیاسی برجسته و مؤثر و از 
اطاعاتی های دوران حکومت پهلوی بود. وی تا قائم مقامی 
ســاواک جلــو رفتــه بــود و از ریــز و درشــت تمــام ماجراهای 
انقاب خبر داشــت. عبداهلل شــهبازی، مورخ و پژوهشــگر 
نام آشــنا، خاطــرات فردوســت را در کتــاب دوجلدی ظهور و 
سقوط سلطنت پهلوی به رشتۀ تحریر درآورده بود. به نظرم 
این کتاب برای آشــنایی با دوران پیش از انقاب و آنچه در 
دربار محمدرضا پهلوی و اطرافیان وی رخ می داد، خواندنی 
است؛ اتفاقات و روایت های ناب از ماجراهایی که تا پیش 
از این، در تاریخ کمتر گفته شده است. اتفاقاتی بی واسطه 
از اول شــخص که مطالعۀ آن برای مخاطب بســیار جذاب 

است.
حــاال بــا خوانــدن ایــن کتاب هــا و چنــد کتــاب دیگــر بــه 
اطاعاتی دســت پیدا کرده بودم که دوســت داشــتم آن ها 
را در یک اثر درام یا داســتانی یکجا ببینم. ســعید تشــکری 
مفتون و فیروزه را نوشت و انتشارات کتاب نیستان آن را در 
دو جلد منتشر کرد. به نظرم دربارۀ این کتاب نباید صحبت 
کرد؛ بلکه باید آن را خواند. درســت اســت که جغرافیای اثر 
در خراسان بزرگ رخ داده بود؛ اما من شیرازی را هم با خود 
همراه می کرد. به راستی چند مفتون و فیروزه برای جغرافیای 
مبارزاتی این سرزمین الزم است تا جان سخن گفته شود؟

هر�یان مهدی �بو�ش

بی واسطه از اول شخص
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و تاریــخ همــۀ زندگــی من شــد؛ ولی نه تاریخی پیوســته 
و مســتمر مثــل کتــاب تاریخ دبیرســتانمان. نــه تاریخی که 
پادشــاهان و افعالشان مهم است. نه تاریخی که به دنبال 
علــت و معلول هــا اســت و نه تاریخی کــه بایــد ازش درس 
گرفت. یک تاریخ ناپیوســته و قطعه قطعه، تاریخ مفاهیم، 
تاریخ شــواهد پنهان شــده، تاریخ رخدادها، تاریخ گروه های 
در حاشیه، تاریخ جنون! اینکه تاریخ را »فوکویی« بفهمیم؛ 
یعنــی همــۀ زندگی مــان را گفتمان هایــی ببینیــم کــه بــر ما 
تحمیل شــده اســت. اینکه زیر بار ســلطۀ ســاختارها خرد 
شــویم. اینکه من چنان در خودبنیادی گفتمان ها اســیرم 
که هیچ تأثیری بر عالم ندارم. اینکه زندگی مرا روابط قدرتی 
می ســازد کــه بــا ایدئولوژی، فکر مرا شــکل می دهــد. اینکه 
چیزی جز یک سوژۀ به انقیاددرآمده در تاریخ نیستم. زندگی 
بــا تاریــخ فوکویــی، مثــل زندگی یــک پیرمرد چندهزارســاله 

است. همان قدر عمیق، فروتن و خسته!
همین قدر خســته داشــتم به زندگی نــگاه می کردم که 
برای کار رســاله، کتاب رسول جعفریان را خواندم. جریان ها 
و ســازمان های مذهبی سیاســی ایــران موضــوع و دوره ای را 
بررســی می کــرد کــه کامــًا مرتبط بــا موضــوع رســاله ام بود. 
تک تک خطوطش را با اشــتیاق خواندم و کدگذاری کردم تا 
 ســراغ منابــع اصلی بروم. هرچه پیش رفتــم، چیزی در 

ً
بعدا

من تغییر می کرد. چیزی که تا قبل از آن به نفع ساختار، به 
قهقرا رفته بود؛ عاملیت!

یک گسســت تاریخی اتفاق افتاده بود. انقاب اسامی 

و جعفریان یک به یک داشت عامان این رخداد را بررسی 
می کرد. از نواب صفوی شروع کرد و نشریات و تشکیات و 
گروه ها و انجمن ها و هیئت ها و حسینیه ها و حوزۀ علمیه 
را با تمام جزئیاتی بر شمرد که یک خوانندۀ واقعی تاریخ نیاز 
دارد. از عامان مهمی مثل حاج ســراج و خمینی و مطهری 
و شریعتی و کمره ای و سنگلجی  نوشت تا نهضت آزادی و 
سازمان مجاهدین خلق و گرو های مسلح دیگر. این چنین 
در افکار تاریخی من نشان داد که اگر عاملین نبودند، تاریخ 
سمت وســوی دیگــری می گرفــت. ذهــن ســاختارگرای من 
هرچــه خواســت همه چیز را بــه برســاخت های تاریخی ربط 
دهــد و بگویــد همین عامــان هم از دل همین ســاختار و 
تاریخ درآمده اند و این ســاختار اســت که عامل را می سازد، 
نتوانســت. ایــن مســتندنگاری چنــان قــوی و بــا جزئیــات 
و منبــع و بــدون تفســیر بــود کــه ضربــۀ مهلکی بــر پیرمرد 

چندهزارسالۀ ذهن من وارد آورد.
در  همیشــه،  بــرای  عاملیــت  و  ســاختار  چالــش 
جامعه شناسی و فلسفه می ماند و به نسبت اینکه چقدر 
به هرکدام ســهم بدهیم، نظریات مختلفی را می ســازد. اما 
آنچه آدم ها را برای ساخت یک گفتمان در ذهن من سهیم 
کرد، خود تاریخ بود. با بحث نظری و اســتدالل عقلی شــاید 
بشــود از غلبــۀ ســاختار بر عاملیــت یا عاملیت بر ســاختار 
دفاع کرد؛ اما آنچه به درستی به ما نشان می دهد این آدم ها 
هستند که تاریخ را می سازند یا تاریخ است که آدم ها در آن 

ظهور می کنند، خود تاریخ است!

زهرا م�ی�نا�ی

پیرمرد چند هزار ساله



ماهنامۀ شیرازه کتاب . شمارۀ 38 و 39 . مهر و آبان 1398 104104

بایــد از تاریــخ اینســتاگرامی فــرار کــرد. بایــد مــردم را از تاریخ 
اقتضــای  بــه  اصــًا  کــه  تاریخــی  داد؛  فــراری  اینســتاگرامی 
اینســتاگرام و ایــن شــبکه های اجتماعــی »تقطیع شــده« و 
»تحریف شــده« اســت. حاال در ایــن میانه، نباید بــه احترام 
کســانی ایســتاد کــه تاریــخ را همــان گونه کــه بــوده، روایت 

می کردند و کاه از سر برداشت؟! 
یــادآوری ظلم، پاســداری از عدالت اســت. بــرای همین، 
نه تنهــا نبایــد از یــادآوری ظلم ترســید، بلکه بــرای بازنمایی 
آن باید همت گماشــت. مثــًا اینکه وقتی رضاخــان فرار بر 
قــرار ترجیــح داد و بــرای اولین بار کت و شــلوار پوشــید، به 
سربازانش فکر نکرد؛ به آن هایی که دستور ترک مخاصمه 
و خالی کردن پادگان ها، آوارۀ بیابانشان کرده بود. متفقین 
بــه ایران حمله کرده اند. او ســربازان را بی آب و غذا رها کرده 
تــا هرکــس به خانــه اش بازگــردد. در میانــۀ راه، گرســنگی و 
تشــنگی و بیمــاری امانشــان را می بــرد و بســیاری پیــش از 
به خانه رســیدن، جان می دهند. در ســریال »روزگار قریب«، 
دکتر قریب به همراه تعدادی از پزشکان به جاده می زنند که 
سربازان را درمان کنند؛ بسیاری اما جان داده اند. سکانس 
دیگــری هم هســت کــه البته ســاخته نشــده. رضاخان که 
مدعی اســت ارتشــی قــوی علم کــرده، حاال بی یــال و کوپال 
و بدون لباس نظامی و با دســتور مســتقیم بوالرد، ســفیر 
انگلیــس، از همــان جــاده عبــور می کند تــا فرار کنــد. جنازۀ 
ســربازان بی گنــاه را می بینــد: نتیجــۀ بی کفایتی خــودش را. 
تهران اشغال می شود و موج قحطی و بی ناموسِی سربازان 
روس و انگلیس حتی در کوره روستاها فراگیر می شود. دو 
ســال بعد، چرچیل، روزولت و اســتالین در تهران، بی اجازۀ 
صاحب خانه بــرای پایان جنگ مذاکــره می کنند. هیچ کدام 
وقــت ماقات بــه محمدرضا نمی دهند. بعــد از کلی اصرار، 
تنها اســتالین به ماقاتی چند دقیقــه ای رضایت می دهد! 
خان قاتل که از میرزاکوچک خان و میرزادۀ عشقی و مدرس 
و فرخی یزدی تا دست نشــاندگان خود مانند تیمور و داور 
همــه را به علــت مخالفت سیاســی کشــته اســت، ایــران را 

تحویل می دهد و می رود. 
اســم  ایــن  چقــدر  و  قریــب«؛  »روزگار  بــه  برگردیــم 
بامسّماســت. روزگاری قریب و نزدیک که گاه وبیگاه تاریخ 
اینســتاگرامی باعث می شود فراموشش کنیم: »پرستارها 
جشــن های  دارنــد  و  ایســتاده  بیمارســتان  راهــروی  در 

2500ســاله را از تلویزیــون تماشــا می کننــد. روی تخــت امــا 
دخترکــی یــک دنیــا درد را دارد روایــت می کنــد. زینــب دارد 
برای دکتر محمد قریب تعریف می کند که چگونه مادرش 
به خاطر فقر و نداری و گرســنگی، اول به او و برادرش، علی، 
بــه زور مرگ مــوش خورانــده تــا بمیرنــد و از ایــن محنتکده 
خاص شوند و بعد که همسایه ها نجاتشان دادند، دست 
برنداشــته و بار دیگر برای خودکشــی و فرزندکشــی، خود و 
زینب و علی را به چاهی انداخته است؛ در حالی که هیچ چیز 
برای خوردن نداشتند. از این معرکۀ با اما زینب جان سالم 
بــه در برده و روایتگر دردهای خود و خانواده و در حقیقت، 
دردهای یک ملت اســت. دکتر قریــب به این دردها گوش 
می کند. حاال زینب از هوش رفته است. دکتر قریب به راهرو 
می آید تا از پرســتاران پیگیــر مداوای زینب شــود؛ اما آن ها 

دارند جشن های 2500ساله را از تلویزیون تماشا می کنند.«
در مستندی با عنوان »انحطاط و سقوط: مهمانی بزرگ 
شــاه« ســاختۀ حســن امینی، نوۀ علی امینی، نخست وزیر 
دوران پهلوی، با اشــاره به هزینه هــای گزاف این میهمانی، 
بــه اعــداد و ارقامــی اشــاره می شــود کــه گاه دود از ســر آدم 
بلنــد می کنــد؛ اینکــه بــرای جذاب کــردن محیــط میهمانی، 
پرندگانــی را بــه منطقــۀ عمومــی تخت جمشــید بردنــد که 
این هــا به دلیــل متعلق نبــودن بــه آن محیط، همــه از بین 
رفتنــد. حــاال این چند ده هــزار پرنده را به چــه قیمت گزافی 
خریده بودند، خدا می داند. یا هزینه هایی که صرف پذیرایی 
وارداتی از فرانســه شــده بود. یا هزینه های ســاخت بنا و... 
و اعــداد دیگــری که از آن ها صحبــت می شــود. ژان لوروریه 
پانصــد  را  مرتبــط  عمرانــی  پروژه هــای  و  جشــن ها  هزینــۀ 
میلیــون دالر و ویلیــام شــوکراس، ســیصد میلیــون دالر 
بــرآورد می کنند. تلخی روایت اینجاســت که این جشــن ها 
در حالــی برگزار می شــد که در همان تاریــخ، متجاوز از نیمی 
از جمعیت کشــور در روستاها و حومۀ شــهرهای بزرگ، در 
فقر و فاکت زندگی می کردند. جشــن های 2500ســاله برای 
نمایــش یک امپراتوری بــود؛ امپراتوری کــه مردمانش را به 
قربانــگاه می فرســتاد. آن هــم نه در میــان معرکۀ جنگ، نه 
در اثر بیماری های فراگیر و نه به دلیل بمباران موشک های 
دشمن، که فقط به خاطر گرسنگی و نداری! و این چند خط 
تنهــا خاصۀ چند دقیقــه ای از روایت این فاکت و محنت 

در »روزگار قریب« بود.

ا کردلو ر�ن

تلخ مثل »روزگار قریب«
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آدمی را تصور کنید که مقابل اقیانوسی بی کران ایستاده و 
می خواهــد برای پرکردن یک مخزن بــزرگ آب، هر بار با یک 
لیوان کوچک به جانب اقیانوس برود! این رفتار عجیب و 
 همانند نحوۀ مواجهۀ ســینما و تلویزیون ما 

ً
غریب دقیقا

بــا اقیانوس بی کران کتاب هــا و منابع تاریخی و ســوژه های 
کــه  از ســوژه ها  آن اســت. اقیانوســی  جــذاب موجــود در 

هنرمندان ما هر بار به قدر یک لیوان از آن آب برمی دارند!
از تاریــخ معاصــر ایــران و رنج هــای ایــن ملــت در دوران 
حکومــت طاغوتی پهلــوی و تحمل حماقت هــای درباریان 
و حقارت هــای ناشــی از آن گرفتــه تا روزهای پرفرازونشــیب 
بعد از پیروزی انقاب اسامی، هرکدام می تواند گنجینه ای 
کشف نشــده از ســوژه های دراماتیــک و جــذاب باشــد کــه 

فیلم سازان و هنرمندان از آن ها غفلت کرده اند.
البتــه که همیشــه در میــان ســینماگران و اهالــی تاریخ 
بــر ســر چگونگی روایــت تاریخ در ســینما بحث هایی بوده 
است؛ به ویژه آنکه ذات سینما با تخیل و اغراق گره خورده 
و ذات تاریــخ بــا حقیقت که به دور از تخیل اســت. در واقع، 
اشکالی که معمواًل در پیوند سینما و تاریخ به وجود می آید، 
در این مســئله اســت که تاریخ خود را علم و سینما خود را 
هنر می داند. کار کمتر کســی اســت که بتواند میان این دو 
مقولــۀ کامــًا مجــزا، ارتباطی متعــادل و منطقی برقــرار کند 
تا نه از جاذبه های هنری یک اثر نمایشــی کاســته شــود، نه 
برچســب تحریف تاریخ بتواند دامن اثر را آلوده کند. شاید 
به همین دلیل هم باشــد که کمتر هنرمندی راغب اســت 

که سراغ تبدیل وقایع تاریخی به یک اثر نمایشی برود.
تجربه هــای شکســت خوردۀ داخلی در زمینۀ اســتفاده 
از تاریــخ برای روایت قصه، به قدری برای برخی از هنرمندان 
گــران آمده اســت که حــاال خیلی ها دیگر جرئت و جســارت 
رفتــن به ســمت قصه هــای تاریخــی را ندارنــد. بــرای نمونه، 
فیلم هایی مثل »رستاخیز« یا سریال تلویزیونی »شهریار« 
که دربارۀ وقایع و شــخصیت هایی تاریخی ســاخته شدند؛ 

اما با وجود کیفیت ظاهری شان، به واسطۀ تطابق نداشتن 
خطــوط کلــی قصــه بــا گزاره هــای موجــود در منابــع تاریخی، 
درگیر حاشــیه های بســیاری شــدند. حاال این نمونه اگر در 
خصوص یک واقعۀ تاریخی معاصر باشــد، حجم انتقادات 
ســر به فلک خواهد کشــید؛ آنچنان کــه روایت غیرمنطقی 
»معمای شــاه« از تاریخ پهلوی، برای رســانۀ ملی تبدیل به 

ضدتبلیغ شد.
امــا بــا ایــن همــه، نبایــد از ایــن گــزارۀ درســت و منطقی 
غافــل شــد کــه »واقعیــت، منبــع الیــزال درام اســت«. ایــن 
یعنی تجربۀ ســال ها فعالیت سینما و تلویزیون در جهان 
نشــان می دهــد که بــا وجــود قدرت تخیــل فیلم ســازان در 
سراســر جهــان، هیچ وقــت تاریخ و حــوادث تاریخــی از دید 
فیلم ســازان و هنرمنــدان دور نمانــده اســت؛ آنچنــان کــه 
بسیاری از فیلم های مهم و ماندگار سینمای جهان دربارۀ 
فرازونشــیب های تاریخــی ملت ها و کشورهاســت. شــاید 
کــه برخــی از ایــن واقعیت هــا با اغــراق یا تحریف نیــز همراه 
شــده باشــد؛ ولی به طور کلی، نمی شــود اثر مثبــت تاریخ و 
قصه هــای تاریخی را بر جلب نظر مخاطبان ســینما نادیده 
گرفــت. در واقــع، هنرمندان و ســینماگران داخــل مرزهای 
ایــران، عاقــۀ کمتری به بهره بــرداری از تاریخ بــرای خلق آثار 
هنــری نشــان داده اند؛ در حد برداشــتن همــان لیوان های 
کوچــک از اقیانــوس تاریخ؛ اما در خــارج از مرزهای ما، تاریخ 
و منابــع و کتاب هــای تاریخی ســوژۀ خلق صدهــا اثر مهم و 
ماندگار شده اند. به نظر می رسد بهترین عاج این معضل 
در موقعیــت فعلــی، ایجــاد ارتبــاط و درک دوطرفــه میــان 
هنرمندان و تاریخ شناســان باشــد تا از یک سو هنرمندان 
بتواننــد بــا خیالــی آســوده و بــدون تــرس از متهم شــدن 
بــه تحریــف تاریخ، ســراغ ســوژه های مرتبــط با تاریــخ بروند، 
هــم تاریخ شناســان بتواننــد پس از ســال ها شــاهد خروج 
سوژه های مهم تاریخی از وضعیت مهجور فعلی و آشنایی 

عموم مخاطبان با این حوادث مهم شوند.

احسان �ایمل
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کتاب تاریخی را فقط نباید خواند؛ چون رمان و قصه نیست. 
جمات و عباراتش همانی نیســت که نوشته است؛ بلکه 
بایــد در بیــن کلمــات و عبــارات، دنبــال تحلیــل و تصویــر 
واقعه ای بود که روایت می کند. هرمنوتیک را دربارۀ هر متنی 
بیــان کرده انــد؛ امــا متن تاریخــی به دلیل همیــن خاصیت 
تحلیلی و عمق تصویری که به مخاطب می بخشد، بیش از 
هر متن دیگری خاستگاه، تمایات و افکار و احساسات و 
گرایش های نویسنده است. توجه به احوال و تمایات هر 
نویســنده ای که روایت تاریخی نوشــته است، در کنار متن 
تاریخی نویســنده هم مهم اســت. حاال کتاب وقایع نگاری 
تاریخی توأم با تحلیل نویســنده مثل ایــران بین دو انقاب 
یروانــد آبراهامیــان باشــد یــا خاطــرات روزانــۀ تاریخــی مثل 
کتــاب چادر کردیم رفتیم تماشــا اثــر عالیه خانم شــیرازی، با 
ویرایش زهره ترابی. تحلیل احوال و افکار نویسنده پیش 
از خواندن متنش، به شما آن تصویر واقعی را می بخشد که 

با چشمان خودتان می خواهید ببینید. 
مثــال ملمــوس اهمیــت نویســنده در متــن تاریخــی را 
در وقایــع معاصــر تاریخی می بینید؛ مثــًا روایت طرفین در 
انتخابات هــا یــا روایت هــای مختلــف در ماجرای فتنــۀ ۸۸. 
هریک از طرفین ماجرا روایت خودش را می گفت؛ تو گویی 
گزارشــگران از دو واقعۀ متفاوت ســخن می گویند. یا اگر به 
تاریخ اســام بنگرید، به علت تســلط حکومت ها و گرایش 
آن هــا بــه فــرق اهــل تســنن، اکثــر متــون تاریخی رســمی با 

روایت های تاریخی اهل تشیع متفاوت است.
بعــد از تحلیل زاویــۀ دید نویســنده و انتخاب نگاهتان 
بــه او، می توانیــد متــن روایــت و کتــاب تاریخی را دســت کم 
به ســه دسته تقسیم کنید. اول زمانی است که نویسنده 

بنــا بــه دالیلــی، از ارائــۀ تصویر واقعــی خــودداری می کند. در 
ایــن حالت، شــما باید روایــت را تمیز کنید؛ یعنی بتوانید با 
 رخ داده اســت را از آنچه 

ً
تحلیــل ذهنی خودتان آنچه واقعا

او بیــان کرده و به دلیل گرایش هایــش آن را تغییراتی داده، 
بیــرون بکشــید. گاهــی نویســنده منفعتــی نداشــته و لذا 
روایتش را بدون دخالت بیان کرده است. نویسنده زمانی 
که دربارۀ وقایع یا کسانی نوشته است که گرایشی به آن ها 
ندارد یا الاقل گرایش مثبت دارد، روایت را معمواًل سالم تر 
بیــان می کنــد. ســومین حالــت زمانی اســت که نویســنده 
قصــدی بــرای بیــان نکته یــا واقعیــت تاریخی نداشــته؛ اما 
شــما با تحلیل ذهن و شــرایط و متن او از حاشیۀ متن پی 
بــه واقعیــت یا فکــت تاریخــی می بریــد. مثــًا در کتاب های 
خاطرات، از حواشی بیان شده در آن ها می شود کلی تحلیل 
به دست آورد که به فهم روایت تاریخی کمک کند. بنابراین، 
وقتی متن تاریخی اعم از کتاب تحلیلی یا خاطره می خوانید، 
بایــد به دنبــال کشــف روایــت تاریخــی مخصــوص بــه خود 
باشــید. روایت تاریخی مثل یک نقاشــی کشیده شده و به 
دیوار نصب شده نیست. مثل پازلی است که خواننده باید 
قطعاتش را از بین متون مختلف و از زوایای دید مختلف و 
از جاهای متفاوت بردارد و خودش آن ها را کنار هم بچیند. 
خواننــدۀ متــن تاریخــی در واقــع خــودش روایتگــر نهایــی 
قصه اســت و البته گرایش ها و افکار خواننده هســتند که 
قطعــات پــازل را کنار هم می گذارند و روایت او را می ســازند. 
اگر به خوانــدن متون تاریخی عاقه دارید، نمی توانید فقط 
بخوانیــد؛ بلکه باید تحلیــل و تفکر کنید و روایــت را از بین 
چندیــن کتاب و متن در ذهنتان بازســازی کنید تــا از تاریخ 

چیزی چشیده باشید. 

�چور�یا �ل�یمردا�ن

کشف در روایت تثاریخی
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بارهــا شــده که بــروم جلوی قفســۀ  کتابخانــه و زل بزنم به 
کتاب های قدونیم قــدی که تویش خوابیده اند و فکر کنم 
کــه چــرا این هــا را نگاه مــی دارم. دســتی به سروگوششــان 
می کشــم و عناویــن را نــگاه می کنــم. هرکدامشــان برایــم 
خاطره ای دارند دور و نزدیک؛ از خریدنشان تا خواندشان یا 
هدیه گرفتنشان. همه شان برای من جزئی از یک کل واحد 
هستند. کلی که بودن این اجزا در کنار هم تعریفش می کند 
و اگر یکی نباشد، بدون شک چیزی کم است. اگر داستان و 
رمان نبود که دنیا زودتر از آنچه فکرش را می کردی، خشکی 
و زمختــی اش را به رویت مــی آورد و خیلی از تجربه های ناب 
انسانی را هرگز لمس و درک نمی کردی. اگر کارهای تاریخی 
نبود که اصًا بینشی برای این نداشتی که در کجای جهان 
ایستاده ای و مسیرت رو به کدام سو است. اگر شعر نبود، 
حرف هــای ناگفتــه  و حس های ناب زندگــی را چطور باید به 
زبــان می آوردیــم و... . کتابخانــۀ مــن پازلی اســت پرقطعه از 
آنچه خودم هستم و من هم قطعه ای از پازلی که سرزمینم 
را شکل می دهد. همیشــه به این فکر کرده ام که خواندن 
از میهنــم و تاریــخ آن، ادبیــات آن و هرآنچــه در آن شــکل 
می گیــرد و ظهــور و بروز پیدا می کند، قرار اســت به چه کارم 
بیاید. اصًا قرار است من کدام نقطه از کدام سطر تاریخش 
باشــم و حرف هایــی از این دســت. وقتــی این طور وقت ها 
مخم سوت می کشد از نایافتن پاسخ، برای خودم یک چای 
کمرباریــک می ریــزم و می روم جلــوی کتابخانــه و زل می زنم 
بــه آن و همین ســؤال را به شــکلی کوچک تــر از کتاب هایم 
 می خواهید بپرسید پاسخی هم گرفته ام؟ 

ً
می پرسم. حتما

بله. سال هاست که کتابخانۀ کوچک من برایم صحبت 
می کند و درددل. دیگر برایم حکم پیرمرد سپیدموی دانای 
کل قصه هــا را دارد. همــان که در ســخت ترین و مهم ترین 
لحظــات می شــود از او کمک گرفت. گاهــی کتابخانۀ  من از 
باالتریــن طبقاتش و از البه الی ســطور مقــدس قرآن برایم 
تذکر و پندی دارد. گاهی از جایی در آن میانه، از دل ســطور 
تاریخی و از گوشــه وکنار شــعر و ادب. البته همیشه پاسخ 
بر این محور اســت که تو ولو به اندازۀ یک نقطه، بی هدف 
پــا در این گیتی نگذاشــته ای. ولو به انــدازۀ یک نقطه، برای 
بودنــت در نظــام هســتی فکــر شــده اســت؛ امــا اینکه چه 
فکری و برای چه اش را باید خودت پیدا کنی. تاریخ، ادبیات، 

شــعر و شاید بهتر اســت به صورت کلی بگویم کلمه، برای 
این خلق شــده اند که اهل زمین دستشــان را بگیرند و در 
مقابل آیینه ای که آن ها می ســازند، خود را بار دیگر کشــف 
کنند. بار دیگر به خود و چرایی بودنش و زیســتن و جایی 
که از ِقَبل این زیستن مقیم آن شده اند، بیندیشند و آنچه 
بــر آن ها رفتــه، برای آنچــه می خواهد بر آن ها بــرود، البته با 
چاشــنی توکل، برنامه بریزند و راه بســازند و باقی اش را که 

شما بهتر از من می دانی.
مــن این حــس را اولین بــار در دوران دبیرســتان تجربه 
کــردم. خاطــرم هســت کــه در آن دوران، مســئول کتابخانۀ 
قدیمی و خاک خوردۀ مدرسه بودم و در گشت زدن هایم در 
میان کتاب ها وقتی با کتاب قیام امام حسین روبه رو شدم، 
فوری میخ کوب شدم. از مرحوم شهیدی چیزهایی شنیده 
بــودم و اگــر در خاطــرم درســت مانــده باشــد، در تلویزیون 
چنــد بــاری دیده بودمشــان؛ امــا خوانــدن، نه. کتاب اســم 
ســاده ای داشــت و جلدی ســرخ رنگ. پــس از چند دقیقه 
زل زدن به جلد و عطفش، برش داشتم و در دیگر روزهای 
حضــورم در کتابخانــه خواندمش. حس غریبــی بود. وقتی 
هــر صفحه اش را جلــو می رفتم، مانند این بــود که در حال 
روبه روشــدن با اســرار یک راز مقدس و ناشــنیده هســتم. 
مرحوم شهیدی نثری ساده و در عین حال علمی و مستند 
داشــت. بسیار دقیق صحبت می کرد. کمتر در میان متن 
می شــد حــس کــرد کــه او از جانــب خــود و بــا تحلیل هــای 
شــخصی اش چیزی بیان کرده اســت و همین مسئله بود 
کــه کتــاب را جــذاب می کــرد. جالب تریــن موضــوع امــا نوع 
مواجهــۀ اثر با مخاطبش بود که ســعی می کــرد چرایی و نه 
چگونگــی رخــداد عاشــورا را شــرح دهــد و از آن چراغی برای 
دســت گیری آینــدۀ مخاطبــش بســازد. دکتــر شــهیدی در 
ایــن اثــر ســعی کرده بــود ماجــرای عاشــورا را نــه در حوادث 
دو ســال، کــه از دل ماجراهــای صدر اســام و از زمان ظهور 
اســام در جزیرةالعرب ریشــه یابی کند و همین مسئله به 
کتــاب، ُبعدی رازآمیــز و خواندنی می داد. طعم خواندن این 
اثر رازآمیز هنوز هم که هنوز است، با من است و این کتاب 
سال هاســت یکــی از پازل هــای کتابخانــۀ مــن را تشــکیل 
می دهــد؛ پازلی که این روزها باید بار دیگر این قطعه اش را 

برای خواندن چندین و چند باره دست بگیرم. 

یل اه�ت ا �ش ��ی

اسرار یک راز مقدس
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کتابــت و نــگارش از دیرزمــان یکــی از راه های اساســی 
ثبــت تجربیــات بشــری بــوده اســت. در زمانۀ اکنــون هم 
راه هــای مانایــی دانــش گســترش بســیار یافتــه و علمــی 
نــگارش  اســت.  آمــده  پدیــد  شــفاهی«  »تاریــخ  ماننــد 
خاطرات و تجربیات به صورت خودنوشــت و دیگرنوشت 
و در قالــب گفت وگــو و نقــل خاطــرات، یکــی از قطعــات 
پــازل حافظــۀ جمعــی هر ملتی اســت کــه به یــاری دانش 

تاریخ نگاری و تجربه نگاری آمده است.
انــگاره ای وجــود دارد کــه ایرانیــان بــر اســاس ســنتی 
تاریخــی، کمتــر اهــل نوشــتن هســتند و بیشــتر مردمــی 
شــفاهی هســتند تــا کتبی. امــروز اما دیگر، چشم بســتن 
بــر دیده هــای دیگــران و نشــنیدن خاطــرات و تجربیــات 
از  کــه  نیســت  پذیرفتــه  نه تنهــا  ســینه ها  در  محبــوس 
نشــانه های باهــت فرهنگی و آفتی جبران ناپذیر اســت؛ 
چراکه انباشــت تجــارب تاریخــی از راه نــگارش خاطرات یا 
روزنوشــت ها، عــاوه بــر آنکــه بــه ســندی در تاریخ نگاری 
بــدل می شــود، می توانــد موجــب تکرارنشــدن تجربیــات 
غلط و نیازمودن آموخته هایی شــود که با بهای ســنگین 

تجربه و آزمون و خطا به دست آمده است.
حجت االسام قرائتی در گفت وگوی اخیرش با بخش 
»بــدون تعــارف« اخبــار 20:30، دردمندانــه اعــام کــرد کــه 
تاکنــون هیچ کدام از مدیران و وابســتگان دســتگاه های 
دریافــت  یــا  مشــورت  بــرای  فرهنگــی،  طویــل  و  عریــض 
ج از  تجربیــات بــه ســراغش نیامده انــد؛ اما افــرادی از خــار
کشــور بــرای پایان نامه هــای دانشــگاهی وی را مخاطــب 
گفت وگــو و پاســخ گوی ســؤاالت خــود یافته انــد. مرتضی 
ســرهنگی، مدیر خوش نام دفتر ادبیــات و هنر مقاومت 
حوزۀ هنری هــم در خصوص ثبت خاطرات دفاع مقدس 
جملــۀ معروفــی دارد که بارها آن را تکرار کرده اســت: »اگر 
ســرباز زمان جنگ خاطراتش را ننویسد، جنگش را نیمه 
رها کرده و آنکه می نویســد، تا ابد ایســتاده اســت.« البته 
این جمله را می توان به تمامی کسانی تسری داد که خود 

را سرباز فرهنگی انقاب اسامی میدانند. 
شــوربختانه، ســنت نــگارش خاطــرات و تجربیــات در 
میــان عموم مدیــران کشــورمان مهجور اســت. در ایران 
پــس از انقاب اســامی، ســرعت حــوادث آنچنان ســریع 
بــوده که فرصــت بازخوانــی و بازگویی تجربیــات گوناگون 
اعــم از فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و امنیتــی کمتــر بــه 
دســت آمده اســت. ضعف فرهنگی در نــگارش خاطرات 
و تجربیات روزانۀ مدیران گذشته جبران پذیر نیست؛ اما 
اســتفاده از مدلی مانند خاطرات شفاهی و تاریخ شفاهی 
آینــده را بــا  در ایــن راه کارگشاســت و می تــوان مدیــران 

آموزش یا حتی اجبار تشویق به نوشتن کرد. 
حال کــه بر اســاس سیاســت های »گاِم دوم انقاب«، 
نســیم جوان گرایی در میان مدیران وزیدن گرفته اســت، 
رواست که »نهضت تاریخ نگاری فرهنگی انقاب« هم به 
جریــان افتــد. برای نیل به آن باید در ابتــدا، کار مهِم ثبت 
و ضبــط فنــی و علمی تجربیــات مدیران چهل ســال اخیر 
، به انجام  و ســپس، انتقــال دقیق آن به مدیــران جوان تر

برسد. 
تجربیاتــی کــه در نهادهــای فرهنگــی برآمــده از انقاب 
همچون حــوزۀ هنری، ســازمان تبلیغات اســامی، جهاد 
ســازندگی، ســپاه پاســداران یا ســازمان های مردم نهادی 
فرهنگــی  کانون هــای  بســیج،  پایگاه هــای  همچــون 
مســاجد، هیئت های مذهبی، تشــکل های دانشــجویی، 
مؤسســات فرهنگــی و... موجود اســت، همچون میراثی 
اســت گران بهــا از نســل گذشــته کــه بایســتی در اختیــار 
آینــدگان قــرار گیــرد. در ایــن میان اخبــار امیدبخشــی نیز 
»دفتــر  بچه هــای  کــه  اســت  صباحــی  چنــد  دارد.  وجــود 
مطالعــات جبهــۀ فرهنگــی انقــاب اســامی« شــروع بــه 
تدویــن و نــگارش خاطــرات کانون هــا، فعــاالن و مدیران 
فرهنگــی دهــۀ شــصت نموده انــد. این حرکت خجســته 
اگــر به صورت نهضتی فراگیر درآیــد، می تواند جبرانی برای 
کمبودهای گذشــته باشــد تا در آینده با انتخاب مدیرانی 
از جنس فرهنگ، نیازمند این حد تأکید و پافشاری برای 

مستندکردن تجربیات نباشیم.

ادا�نلو واد �ش حب

تثاریخ نگاری مدیرانه
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پیش از انتخابات ســال 1396، عکسی از نمازجماعت چند 
شــخصیت سیاسی منتشر شــد؛ نمازجماعت عجیبی که 
احتمااًل هیچ کس توقع نداشــت شــخصیت های حاضر در 
عکس، کنار هم قرار بگیرند. کنارهم قرارگرفتن که هیچ، کنار 
هم نمــاز بخوانند و یکی از افــراد همان جمع، امام جماعت 
دیگران شــود. چرا این عکس این قدر تعجب برانگیز بود؟ 
ریشــۀ این ســؤال به منش سیاســی آن اشــخاص در دهۀ 
هفتاد بازمی گردد. دو نفر از شخصیت های مطرح حاضر در 
عکس یادشــده، رقیب انتخاباتی بودنــد؛ آن هم انتخاباتی 
پرحاشــیه کــه فــرد پیــروز و حاضــر در عکس، بــرای تخریب 
ســایر کاندیداها دســت به خیلی کارها زده بود. ســایر افراد 
حاضــر در عکس، رقبای انتخاباتی نبودند؛ امــا در دوره های 
از  مختلــف گذشــته، اختــاف نظرهــای جــدی داشــتند و 
پشــت تریبون هایشــان مدام با هم دوئل می کردند. وقتی 
ایــن تصویــر منتشــر شــد، فعــاالن شــبکه های اجتماعــی 
واکنش های زیادی نشان دادند که یکی از به یادماندنی ترین 
آن ها این بود: »اگر توی دهۀ هفتاد یکی می گفت این آدم ها 
بیســت ســال دیگه کنــار هم نمــاز می خونند، ازش تســت 
الــکل می گرفتیــم! ولــی حقیقت اینــه که در پشــت صحنه 

همه شون با هم هستند!«
ایــن متــن کوتــاه، ترکیبــی از واقع گرایــی و یــک شــوخی 
مصطلح و کمی هم توهم توطئۀ راننده تاکســی طور اســت 
که در گذر زمان به واقعیت پیوسته است. حاال یک سؤال 
 در پشــت صحنه  هــای تاریخــی، چنیــن 

ً
ســاده: اگــر واقعــا

محافــل صمیمــی بیــن رقبــا و دشــمنان سیاســی وجــود 
داشته باشد چه؟ اگر در گذر زمان بفهمیم این تحلیل های 
راننده تاکسی طوری که می گوید همۀ این ها با هم هستند، 
راســت از آب دربیایــد، چــه حســی به ما دســت می دهد؟ آیا 
این باعث نمی شود که اعتمادمان را به خیلی از روایت های 

تاریخی از دست بدهیم؟
راستش را بخواهید، تا قبل از سال 1397، یعنی یک سال 
پــس از انتشــار عکــس معروف، اعتقــاد داشــتم این مدل 
ســؤال ها فرض محال هســتند. فــرض محالی کــه در ظاهر 
سؤالی را مطرح می کنند؛ اما در اصل می خواهد مخاطب را با 
چالش مواجه کند. با این حال، مواجهه با یک کتاب تاریخی 
همۀ ذهنیت های من را به هم ریخت. به واســطۀ مســتند 
»رزم آرا؛ یــک دوســیۀ مســکوت« و روایتــش از کودتــای 2۸ 
مرداد، با کتاب اعدام انقابی رزم آرا به روایت اسناد آشنا شدم 

که داود امینی آن را تألیف و تدوین و انتشارات مرکز اسناد 
انقاب اســامی منتشــرش کــرده اســت. در ایــن کتاب که 
متأسفانه بسیار مهجور واقع شده است، حرف های بسیار 
بکر اما مســتندی دربارۀ دوران نخست وزیری مصدق، ترور 
رزم آرا، فداییــان اســام و... مطرح می شــود. شــاید بکرترین 
بخــش کتــاب که از قضا ســوژۀ اصلی این یادداشــت نیز به 
حســاب می آید، پرده برداری از جلســاتی است که در پشت 
پــردۀ سیاســی کشــور برگزار می شــده اســت؛ جلســاتی که 
اعضایــش محمــد مصــدق، دو نماینــده از دربــار، آیــت اهلل 
کاشــانی، ســیدمجتبی نواب صفــوی، حســین فاطمــی و... 
بوده انــد. شــاید فکــر کنیــد ایــن افــراد نماینــدۀ گروه هــای 
مختلــف اجتماعــی و سیاســی بوده انــد و برگــزاری چنیــن 
جلســاتی بــرای حــل اختــاف نظــرات، کاری طبیعــی اســت؛ 
امــا این حرف به کلی مردود اســت؛ چرا که ســطح جلســه و 
تصمیماتی که در آن ها گرفته می شــود، بســیار عجیب تر از 
حل اختاف نظرهای سیاسی است. این جلسات که تا قبل 
از دوران نخست وزیری مصدق به طور مرتب برگزار می شده، 
روند هدایت کشور را مشخص می کرده و حتی گاهی دربارۀ 
حذف شخصیت های مختلف سیاسی تصمیم گیری شده 
اســت. از جملــه مطالــب مهمــی کــه در ایــن کتــاب مطــرح 
می شــود، آن اســت که تصمیم تــرور رزم آرا که نخســت وزیر 
وقت بوده نیز در یکی از همین جلسات گرفته شده است. 
ایــن تصمیم و کلــی اتفاق مهــم دیگر، خروجی هــای همان 
مجموعــه جلســات رمزآلــود اســت کــه اعضایــش در ظاهر 
دشــمنان درجــه یــک سیاســی هــم بوده اند. مواجه شــدن 
بــا این کتــاب و جزئیاتی که از بازجویی ها، جلســات و... برای 
مخاطــب رو می کنــد، باعث شــد ذهنیت من به کلــی دربارۀ 
روایت های تاریخی تغییر کند؛ روایت هایی که خیلی از اوقات 
ساخته می شوند تا تصویر خاصی از گذشته را برای مخاطب 
امروز بســازند. در این میان، گاهی اوقات کتاب ها و مدارکی 
پیدا می شوند که مو الی درزشان نمی رود و باعث می شوند 
روایت سازی های نه چندان واقعی رنگ ببازند. این مواجهه 
با تاریخ مانند ســفر در زمانی است که بر خاف باورهایمان 
مقصــد را نمی دانیــم. فکــر می کنیم بعــد از گذشــت حدود 
شــصت ســال از دهۀ ســی، تمام جزئیاتش را می دانیم؛ اما 
ناگهــان با اطاعات مســتندی مواجه می شــویم که نشــان 
می دهــد تصــورات و مطالعــات قبلــی مــا خیلــی هــم واقعی 

نیست.

یم ��یّدم�یالد �ناطن

کدام تثاریخ؟
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حســاب و کتــاب کــه می کنــم، می بینــم وقتــی بــرای اولیــن 
بــار دیدمــش، احتمااًل پنج شش  ســاله بــودم و دفعــۀ دوم 
ده یازده ســاله و دفعــۀ بعــد چهارده پانزده ســاله و دفعــات 

بعد... .
اولین بار که دیدمش، مســحور و مجذوب شده بودم؛ 
آن هــم تــوی پنج شش ســالگی. نمی دانــم مجــذوب بــازی 
بازیگرهــا شــده بودم یا صحنه هــای رنگارنگ فیلــم. اما نه. 
دفعــۀ اول، تلویزیونمــان ســیاه و ســفید بــود و مــن هــم 
کاه های رنگی زن های کشــف حجاب کرده را سیاه و سفید 
می دیدم و هم سبزی درخت ها و شیشه های رنگی خانه ها 
را. اما هرچه بود، فضای شهری اش را بیشتر دوست داشتم 
تــا فضــای عشــایری. برعکِس حاال کــه تصاویر روســتایی و 
عشــایری دلــم را می َبرد. شــاید چــون اولین تصویــری که از 
عشایر فیلم توی ذهنم ثبت شده بود، تصویر زالوانداختن 
بود. حســین پناهــی احتمــااًل کنــار آب گل آلــود روی گوش 
یــک بچــه زالو انداخته بود و دکتر شــهری فیلــم مانع ادامۀ 
کار شــد. احتمااًل خود کارگردان هم نمی دانســته یک روزی 

همین زالوانداختن می شود مد روز. 
بــا اینکــه بارهــا ایــن فیلــم را تماشــا کــرده ام، هیچ وقت 
به صورت خطی داستان فیلم را به یاد نمی آورم. صحنه های 
فیلم پازل وار توی ذهنم ثبت شــده اند. یکی از صحنه های 
تأثیرگــذار بــرای مــن، صحنــۀ قتل یکــی از جوان هــای فیلم 
بــود و صحنــۀ بعــد از آن کــه همــه ســیاه پوش بودنــد و 
معتــرض. معتــرض بــه کســی کــه دیــده بــود و کاری نکرده 
بــود. مأموِر مهربان شــهربانی کــه حتی روی چادرســرکردن 
هم چشم هایش را می بست و نادیده می گرفت، مردی که 
غ را نداشــت،  بــه قول خودش تحمل کشته شــدن یک مر

چطور می توانست انتقام یک قتل را بگیرد؟
هنــوز نمی دانم چرا در دوران کودکی مجذوب این فیلم 
شــدم؛ امــا عاقــه ام بــه این فیلــم ثابت مانــد. بعــد از بارها 
تماشــای ایــن فیلــم، هنــوز هــم عاقه ام بــه آن کم نشــده 
اســت. حتــی شــاید بعدتر کــه تاریخ خوانــدم و با ایــن دورۀ 

تاریخی آشنا شــدم، روایت فیلم جذاب تر هم شد. دوره ای 
که زن ها یا مجبور بودند توی پستوی خانه ها بمانند، یا باید 
حجاب از ســر برمی داشــتند؛ روایت دورانی که مردم گرفتار 
جنگ و قحطی شده بودند؛ روایت نفوذ بیگانگان. بعدها 
که سریال »در چشم باد« را دیدم، فهمیدم که گویا کارگردان 
فیلم، مسعود جعفری جوزانی، عاقۀ خاصی به روایت این 
دوران تاریخــی دارد و چنــان هنرمندانه ایــن دوران را روایت 
کرده که دیدنش حتی برای یک کودک هفت هشت ســاله 
هم جذابیت داشــته و بعد از این همه ســال که از ساخت 
آن می گــذرد، هنــوز جذابیتــش را از دســت نــداده اســت. 
روایــت ســاده و صمیمــی. بدون غلــو. یکــی از تصاویری که 
از این فیلم به یاد دارم، تصویر همراهی زنان روشــن فکر و 
ســنتی یک خانواده اســت. زنان تحصیل کــردۀ خانواده که 
بی حجابــی را پذیرفته اند؛ اما حتــی یک کلمه هم دراین باره 
بــا یکدیگــر بحــث و جــدل نمی کننــد. مخاطــب فقــط رفتار 
زنان روشــن فکر را می بیند که بدون حجاب در سطح شهر 
ظاهر می شوند؛ اما همین زنان متجدد هم به دالیل زیادی 
مخالف سیاست های حاکم بر جامعه هستند؛ حتی شاید 

به دالیل شخصی و خانوادگی. 
»در مســیر تندبــاد« اولین تجربۀ مواجهۀ مــن با روایت 
تاریخی بود. شــاید ارائۀ تصویر هنرمندانه و بدون غلو بود 
که باعث شد به فیلم و سریال های تاریخی عاقه مند شوم. 
ایــن ویژگــی را ســریال »در چشــم بــاد« هــم داشــت. آدم ها 
کاریکاتوری نیســتند و آدم های بد هم کامًا ســیاه و تاریک 
نیستند. مســعود جعفری جوزانی با فیلم هنرمندانه اش، 
جنگ جهانی و کشف حجاب و خیلی چیزهای دیگر را برای 
من تبدیل به مســئله کرد و من را شــیفتۀ آثار تاریخی؛ اما 
بعدتــر ســریال های تاریخی دیگــری دیدم که بــا ارائۀ تصویر 
کاریکاتوری و توهین به شــعور مخاطــب، من و خیلی های 
دیگــر را از ایــن ژانــر ناامید کــرد. ای کاش مســعود جعفری 
جوزانــی بــاز هــم برای ســاخت یک روایــت ناب از یــک دورۀ 

تاریخی خاص دست به کار شود.

تصویر ناب و بدون غلو

اطمه �ل�یما�ن از�ندر�یا�ن �ن
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ع�یت �تا رٔ�ال از وا�ت
ای ز�ند�گ ا�ت �نهاد �ب ن �یک �چ�یسش ا�ی

�ی�ت ها دا��تان یم �نو�یس�ند �ت �ل�ب و�ت
ر؟ وب کگ �ی�ن آ�ش ه�ید �یا �ش �ی�ن �ش �ش

�ن�ب ت �نظارت احب ا�نه ای �چار�ییس، �ت �ت �ا�ش
ه �چس از �چا�نصد �ال اح�یای رو�ن

ست وز�ی ن اه �به �ن حسادت �ش
�یا�نوس ی در ا�ت رمرن ه�نواز، مایه �ت �ش

 در�بارٔه �چهلوی ها
�نهادی مهر ٔه �چ�یسش �بس�ت
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از واقعیت تثا رئال

اطمه �ل�یما�ن از�ندر�یا�ن �ن

در شمارۀ پیش، از استعداد و عاقه و پشتکار گفتیم و از تجربه های شخصی برای پرورش هنر که گاه تا اندازه ای مختص به یک انسان 
خاص هستند و برای دیگران کاربردی نیستند؛ اما پیشرفت علم و تعالی هنر، همه حاصل تجمع تجربه های شخصی هستند که به 
تجربه های پیش از خود اضافه شده و راهگشای نسل های بعد از خود خواهد بود. ما نیز بنا را بر این گذاشتیم تا تجربه هایمان را در 
وادی نوشتن با عنوان »نکته هایی برای نوشتن« با مخاطبان  به اشتراک بگذاریم. شاید در نظر عده ای از اهالی فن، برخی از این تجارب، 
پیِش پاافتاده یا بدیهی به نظر برسند. این عده را به هنرجویان داستان نویسی و داستان نویسان نوقلم ارجاع می دهیم؛ چون حدود 

هشتاد درصد این نکات در پاسخ به سؤاالت همین قشر جمع آوری شده است.
در این شماره نکات زیر را بررسی می کنیم:

1. تفاوت داستان رئال با داستان واقعی
2. تفاوت راوی و نویسنده

ن )2( �ت ای �نو�ش �ن��ته ها�ی �ب

غیرواقعــی اســت؛ مثــًا بــال درآوردن قورباغــه، پروازکــردن 
اسب، صحبت کردن پروانه و... . این بخش از تخیل نیز در 
داســتان جای منحصربه فرد خود را دارد؛ اما وقتی از تخیل 
حرف می زنیم، منظور نوشتن بر اساس اتفاقاتی است که 
در خیال نویســنده رخ می دهد. مثًا دعوای زن و شــوهری 
که در واقعیت اتفاق نیفتاده است؛ اما نویسنده آن را خلق 
می کنــد. یــا قتلی کــه رخ نداده و عشــقی که وجود نداشــته 
اســت. منشــأ این نوع تخیــل، واقعیات پیرامون ماســت. 
 اتفاق 

ً
حتی گاهی نویسنده ای همانی را می نویسد که دقیقا

افتــاده اســت؛ امــا فرض بر این اســت که داســتان حاصل 
تخیات خالق خود است.

عی �ن�یست ب. دا��تان رٔ�ال، دا��تان وا�ت
داســتان رئال، یعنی داســتانی که مبنی بر واقعیت باشــد؛ 
همــان داســتان های تخیلــی از طــاق، عشــق، نفــرت و...؛ 
ماجراهایــی کــه حتــی اگــر مشابهشــان را ندیده ایــم، بــاور 

می کنیم که جایی همین اطراف خودمان اتفاق افتاده اند. 
اما هنرجویی که دربارۀ او صحبت کردیم، گمان کرده بود 
 در واقعیت رخ داده 

ً
که داستان رئال، یعنی داستانی که عینا

اســت. حتی به اشــتباه، زندگی نامه ها و موضوعات مشابه 
را بــا داســتان رئــال اشــتباه گرفته بــوٰد گرچه ممکن اســت 
نویســنده ای یــک اتفاق واقعــی را تبدیل به داســتان کرده 
باشد. اینجا هم درست مثل نکتۀ قبل، فرض بر این است 
کــه داســتان در ناخودآگاه نویســنده شــکل گرفته اســت. 
گاهی هم ممکن است نویسنده در ابتدای داستان به این 

عی اوت دا��تان رٔ�ال �با دا��تان وا�ت 1. �ت�ن
هنر داستان نویسی از زمان تولد تا به امروز، فرازوفرودهای 
بســیاری را از ســر گذرانده اســت. یکی از ایــن فرازوفرودها، 
اضافه شــدن ژانرهــا و ســبک های مختلــف به ســبک های 
پیشــین بوده و است؛ مثل ژانر پلیسی، تخیلی، اجتماعی، 
خانوادگی و... . یا سبک ها و مکتب های ادبی که بر داستان 
اثر گذاشته اند؛ مثل مکتب باروک، کاسیک، رومانتیسم، 

رئالیسم و... .
مکتــب رئالیســم را شــاید بشــود یکــی از مکتب هــای 
پربســامد ادبــی بــه شــمار آورد. بــا اینکــه بعــد از مکتــب 
رئالیســم، مکاتــب دیگــری ســر برآوردند، رئالیسم نویســی 
و رئالیســم خوانی همیشــه طــرف داران پروپاقــرص زیــادی 
داشته است. شاید یکی از دالیلش، خوگرفتن با واقعیات 

زندگی است. 
در یکــی از کارگاه هــای داستان نویســی، ســؤالی مطــرح 
شــد مبنی بر اینکه مگر نه اینکه اساس داستان بر تخیل 
اســت؛ پس واقع گرایی چه جایی در داســتان دارد؟ سؤالی 
پیچیــده و دووجهی بود. اول اینکــه هنرجوی مد نظر درک 
اشتباهی از تخیل داشت و دوم اینکه داستان های واقعی 
را با داستان رئال اشتباه گرفته بود. پاسخ سؤال آن هنرجو 

هم دو بخش داشت.

�یست؟ �یل در دا��تان حچ الف. مع�نای �تحن
وقتــی صحبــت از تخیل بــه میان می آید، گاهی این شــبهه 
موضوعــات  مختــص  فقــط  تخیــل  کــه  می شــود  ایجــاد 

وقتی از تخیل 
حرف می زنیم، 
منظور نوشتن بر 
اساس اتفاقاتی 
است که در خیال 
نویسنده رخ 
می دهد.  منشأ 
این نوع تخیل، 
واقعیات پیرامون 
ماست
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مناســب  کــه  را  راوی  هــر  اســت  مختــار  نویســنده  پــس 
فضــای داســتان اســت، انتخــاب کنــد؛ حتی اگــر ایــن راوی 
غیرهم جنس باشد. بعضی از منتقدان مخالف استفاده از 
راوی غیرهم جنس هســتند، با این بهانه که زنان و مردان 
بــا دنیــای درونــی یکدیگــر آشــنا نیســتند و در خلــق راوی 
غیرهم جنس باورپذیر، موفق نمی شوند. در پاسخ به این 
مخالفت باید گفت که وقتی نویســنده مجاز است از زبان 
چوب و ســنگ و سایر موجودات داستانش را روایت کند، 
پــس در اســتفاده از راوی غیرهم جنــس هــم مجاز اســت؛ 
اما این به این معنی نیست که همۀ نویسنده ها در خلق 
راوی غیرهم جنس موفق عمل می کنند. این موفقیت به 

توانایی و هنر نویسنده بستگی دارد.
نکتــه: اگــر از راوی غیرهم جنــس اســتفاده می کنیــد، در 
همان چند خط ابتدای داســتان، جنســیت او را مشــخص 
کنیــد؛ چون مخاطب طبق الگوی ذهنی، راوی را هم جنس 
با نویســنده می داند و ممکن است حتی تا میانۀ داستان 
هــم متوجــه جنســیت او نشــود. همیــن مســئله موجب 

سردرگمی مخاطب می شود.
اما چطور جنسیت راوی را به مخاطب معرفی کنیم؟

مثــال بــرای راوی مــرد: ســبیلم را تابانــدم. به محاســنم 
دســت کشــیدم. یک نفر از پشت سر صدایم زد )یک اسم 

مردانه( و... .
مثــال بــرای راوی زن: روســری ام را روی ســرم انداختــم. 
زدم.  شــانه  را  بلنــدم  گیس هــای  کــردم.  مرتــب  را  چــادرم 

دکمه های مانتو را باز کردم و... .
برخی از مخاطبان و نویسندگان نوقلم بین راوی و زاویۀ 
دید نیز تفاوت قائل نیستند. در شمارۀ بعد، تفاوت این دو 

را بررسی خواهیم کرد.

واقعی بــودن اشــاره بکند؛ اما حتی ایــن واقعی بودن باعث 
نمی شــود کتاب ماهیتی شــبیه بــه زندگی نامه یــا امثال آن 
پیدا کند؛ چون این زندگی واقعی با سبک و روش داستانی 
نوشته شده که بسیار متفاوت با سبک زندگی نامه است. 
ذکــر این نکته ضروری اســت که واقعی بــودن یا نبودن 
ماجرای داســتان، دلیل بر فضیلت داســتان نیست. آنچه 
فضیلت محســوب می شــود، برانگیخته شــدن احســاس  
مخاطــب و هم ذات پنــداری اســت و باورپذیــری داســتان. 
چه بسا اتفاقی که در واقعیت اتفاق افتاده است، اما برای 
مخاطــب باورپذیــر نیســت. این هنر نویســنده اســت که 

ماجرا را طوری خلق کند که مخاطب باور کند.
نکتــه: بدتریــن دفــاع بــرای یک داســتان این اســت که 
نویسنده بگوید این ماجرا در واقعیت اتفاق افتاده است. 
حتــی اگر یک داســتان واقعی نوشــتید کــه کســی آن را باور 

نکرد، هیچ وقت به این شکل از اثر دفاع نکنید.

اوت راوی و �نو�یس�نده 2. �ت�ن
گاهــی بــرای مخاطب این شــبهه پیش می آید که داســتان 
پیش رو، داســتان زندگی خود نویســنده اســت؛ اما بحث 
ما دربارۀ تصور مخاطب نیســت. چــون این تصور محدود 
به مخاطبانی اســت که تازه به دنیای داســتان و رمان روی 
آورده اند و بعد از انس با دنیای داستان، متوجه اصل ماجرا 
می شــوند. اما نکتۀ  شایان تأمل این است که هنرجوهای 
داستان نویســی نیــز گاهی دچــار این خطا می شــوند. راوی 
در واقع شــخصیتی اســت که نویســنده آن را خلق می کند 
تــا او داســتان را از دل داســتان یــا از خــارج داســتان روایت 
کنــد. حتــی راوی زاویــۀ دیــد دانــای کل کــه در مقــام خــدای 
داســتان ظاهر می شــود، شــخصی به جز نویســنده است. 

ذکر این نکته 
ضروری است 
که واقعی بودن 

یا نبودن ماجرای 
داستان، دلیل 

بر فضیلت 
داستان نیست. 

آنچه فضیلت 
محسوب می شود، 

برانگیخته شدن 
احساس  مخاطب 

و هم ذات پنداری 
است و باورپذیری 

داستان
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دکتــر وحیــد یامین پــور فعالــی فرهنگــی اســت کــه کار 
سیاســی می کند، یا فعالی سیاســی که اهــل فرهنگ و 

هنر هم هست؟
خودم را اهل سیاست نمی دانم. سیاست ُخلق و منشی 
آن خلــق و منــش را در خــودم ســراغ نــدارم. در  دارد کــه 
واقــع، پرهیز می کنم از اینکه وارد وادی سیاســت بشــوم؛ 
سیاســت به معنای سیاســت ورزی، رفتار سیاسی و عضو 
یک تشــکیات سیاســی بــودن. تا امــروز هم ســعی کردم 
عضو هیچ تشــکیات سیاسی و حزبی نباشم. ولی اینکه 
ما حزب اللهی ها بیشتر به واسطۀ کارهای سیاسی ظهور و 
بروز پیدا می کنیم، موضوعی عام است. مثًا در انتخابات 

مواضعی داریم. 

واقعیــت این اســت کــه انتخاب مــن نبوده اســت که 
این طور معرفی شــوم. بعد از سال ها کار فرهنگی کردن و 
ســاختن چندین برنامۀ زنده در حوزۀ اندیشــه و فرهنگ، 
به واســطۀ اتفاقــی کــه در ســال 13۸۸ افتــاد، با یــک برنامۀ 
به شــدت سیاسی به مردم معرفی شدم؛ در حالی که قبل 
از آن، صدهــا برنامۀ فرهنگی و فکری در رادیو و تلویزیون 
داشــتم که شانس دیده شــدن را نداشت؛ چون سیاسی 
نبود. به هر حال، این برچســبی اســت که به بنده خورده 
و ابایــی از آن نــدارم؛ ولــی عاقــه و اولویــت من سیاســت 
نیست. بیشتر سرگرم حوزۀ ادبیات و هنر و مباحث فکری 
بودم و هســتم. برخی شخصیت سیاسی مرا می پسندند 
و برخی شــخصیت فرهنگی من را. یک بار مطالبی را که در 

این یک پیشنهاد برای زندگی است

مهدی �ل�یما�ن

دکتر وحید یامین پور فعال فرهنگی و رسانه ای است که با برنامه های چالشی در صداوسیما در بین مردم شناخته شده است. 
یامین پور بعد از بیست سال فعالیت های مختلف فرهنگی، کتابی با موضوع زندگی نامۀ شیخ انصاری نوشته است. کتاب نخل 
و نارنج که در بهمن 1397 هم زمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی وارد بازار نشر شد، با استقبال کم نظیر مخاطبان 
روبه رو شد؛ به طوری که در کمتر از شش ماه، چهل هزار نسخه از این کتاب فروخته شد. نخل و نارنج در مدت کوتاهی توانست 

نظر اهالی فرهنگ و ادب را به خود جلب کند و بسیاری از فعاالن فرهنگی این اثر را ستوده اند.

» ج ل و �نار�ن ن ن �چور در�بارٔه »�ن
و �با وح�ید �یام�ی ت وکگ �ن کگ
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شبکه های اجتماعی خودم منتشر می کردم، تحلیل کردم 
و متوجه شــدم بین 20 تا 30درصد مطالب، سیاسی است 
و مابقــی مطالــب فرهنگــی و گفتمانــی اســت؛ ولــی مــردم 
بــه آن 20 یــا30 درصــد توجه می کننــد؛ چون گــوش جامعۀ 
 جامعــۀ حزب اللهــی، بیشــتر ایــن مطالب را 

ً
مــا، خصوصــا

می شنود و با آن به هیجان می آید. 
برخــی انتظــار دارنــد فقــط مطالــب سیاســی کار کنــم؛ ولی 
مــن این طــور نیســتم و اصــًا تحمل ایــن عرصه را نــدارم. 
بــه همیــن دلیل، در حد انســانی که خــودش را متعهد به 
انقاب می داند و در برابر مسائل سیاسی واکنش نشان 
می دهد یا موضعی دارد، اکتفا می کنم. این روند رفته رفته 
کاهــش پیدا کرده اســت. البتــه هیچ وقت صفــر نخواهد 
شد؛ چون یک نیروی انقابی نمی تواند به عرصۀ سیاست 
بی اهمیت باشــد. به نظر بنده، آن دوســتانی که در عرصۀ 
فرهنــگ و هنــر فعال اند و به کلی از حوزۀ سیاســت دوری 
می کنند، در واقع از آسیب های حوزۀ سیاست می ترسند 

یا ممکن است گرفتار نوعی محافظه کاری شده باشند.

چه انگیزه ای وحید یامین پور را که اســتاد دانشــگاه در 
رشــتۀ حقوق اســت و برنامه های جدی رســانه ای دارد، 
به ســمت ادبیات می آورد تا کتابی با این موضوع خاص 

بنویسد؟
اصًا قصد نوشــتن رمان یا زندگی نامۀ داســتانی نداشتم. 
بعد از اینکه به چند ســند تاریخی دربارۀ ایشــان برخوردم، 
خیلی اتفاقی تصمیم گرفتم چیزی بنویسم؛ ولی نه به این 
شــکل که کتابی بنویسم و منتشــر کنم؛ اما هرچه جلوتر 
رفتم، برای نوشــتنش بیشتر بی قرار شــدم. این اولین بار 
بــود کــه چنیــن اتفاقــی را تجربــه می کــردم کــه آدم هــا بایــد 
چیزی خلق کنند و تا خلق نکنند، آرام نمی شوند. شب ها 
 خوابــم نمی برد و احســاس می کردم باید بنویســم. 

ً
واقعــا

نصف شــب در هــوای تاریک، آخر روز یا بعــد از نماز صبح، 
مطالبــی بــه ذهــن من می آمــد که تــا نمی نوشــتم، خاص 

نمی شدم. این گونه کتاب متولد شد. 
وقتی نوشتنش تمام شد، تصمیم قطعی برای انتشار 
آن نگرفته بودم. فکر می کردم کار خیلی ارزشــمندی از آب 
درنیامده اســت و آن را خیلی عجوالنه نوشــته ام. از طرفی، 
اعتمادبه نفس نداشــتم که این کتاب را منتشــر کنم و از 
طــرف دیگــر، تصویری کــه از من در رســانه ها وجــود دارد، 
می توانســت تبدیل به ابزاری برای طعنه و شــماتت علیه 
مــن شــود. زمانی که کتاب را به ناشــر دادم، گفتــم آن را به 
چنــد نفر از کارشناســان ادبیات بدهید تــا نظر دهند و اگر 
نمــرۀ قبولــی گرفــت، آن را چــاپ کنیــد. آن را به طــور کامل 
به ناشــر ســپردم و حتی ویراســتار هم هر ایده ای داشت، 

اعمــال کــرد. مــن با اینکــه گاهــی مخالف بــودم، مقاومت 
نکردم. 

نــه ســوژه، نــه متن و نــه زاویــۀ دیــد، در فراینــد عقانی 
 اتفــاق افتــاد و ایــن 

ً
زمان بــری بــه وجــود نیامــد و دفعتــا

 در ســه ماه نوشــتم. به دلیل اینکــه دربارۀ 
ً
کتــاب را تقریبــا

موضوع کتاب ســابقۀ ذهنی داشــتم، تحقیقاتــم راحت تر 
بود و بیشــتر مرور کردم. دربارۀ نکاتی که دربارۀ موضوعی 
نمی دانســتم، تحقیــق کــردم؛ ولــی این طــور نبــود که چند 
مــاه یا چند ســال فیش تهیــه کنم. بنابرایــن، صفر تا صد 
کتــاب ســه ماه طول کشــید و یک مــاه هم بــرای بازخوانی 
و ویراســتاری زمــان برد و حدود بهمن بود که کار منتشــر 
شــد. اگــر از مــن پرســیده شــود کــه چــرا شــیخ انصــاری را 
انتخــاب کــردی، هیــج جوابــی نــدارم. در واقــع، غلیانــی در 
وجودم شکل گرفته بود که این اثر را بنویسم و زمانی که 

تمام شد، به آرامش رسیدم.

 بازخوردهایــی که از کتاب داشــتید، چطور بود؟ به ویژه 
اینکــه برخی از اســتادان ادبیــات هم نظرشــان را اعام 

کردند.
فکــر می کــردم کتــاب دو یــا ســه بار چــاپ می شــود و دیگر 
فرامــوش خواهــد شــد یــا شــاید فقــط برخــی از طــاب را 
جــذب کنــد. به همین دلیــل، از اتفاقــی که بــرای آن افتاد، 
شگفت زده شدم. این کتاب ظرف یک ماه بیش از هفت 
چــاپ منتشــر شــد. نویســندگان هــم اوایــل محتاطانــه 
برخــورد می کردنــد. اولیــن شــوک را آقــای دکتــر ســنگری 
در جلســۀ رونمایــی بــه مــن وارد کــرد. نظر آقــای قوجق و 
آقــای قرایی هــم همین طور بود. البته آقــای قرایی قبل از 
، کتــاب را خوانده بود و مشــورت مــی داد. در واقع،  انتشــار
اعتمادبه نفس انتشار کتاب را او در من ایجاد کرد. تصورم 
این بود که این مراسمی عادی است و چند جمله ای هم 
دربارۀ کتاب گفته خواهد شــد؛ ولی تعابیری استفاده شد 
کــه مــن را شــوکه کــرد و حتی شــک کردم کــه نکنــد دربارۀ 
کتابــی دیگر حرف می زنند. آقای ســنگری بــرای من خیلی 
 اســتاد اســت. ایشــان 

ً
شــخصیت بزرگــی اســت و واقعــا

هــم اهل دزفول اســت و هم عرفان و فقه را می شناســد. 
شــیخ را هم می شناســد و نظر ایشــان برای من مهم بود. 
حــرف آقــای قوجــق هم از نظــر ادبی و هم اینکه ایشــان از 

اهل سنت است، برای من مهم بود. 
شــوک دوم از طــرف مخاطبــان عام بود که بــه من وارد 
شد. مخاطبان حسی به این کتاب داشتند که من همان 
حــس را موقع نوشــتن کتاب داشــتم. امروز بیــش از 1200 
پســت عمومی اینستاگرامی دربارۀ کتاب وجود دارد. یکی 
از ســرگرمی های روزانــۀ من این اســت که یادداشــت  های 

شب ها واقعاً 
خوابم نمی برد و 

احساس می کردم 
باید بنویسم. 

نصف شب در 
هوای تاریک، آخر 
روز یا بعد از نماز 
صبح، مطالبی به 
ذهن من می آمد 
که تا نمی نوشتم، 

خالص نمی شدم. 
این گونه کتاب 

متولد شد
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جدیــد را دربــارۀ کتابــم بخوانــم. ایــن نشــان می دهــد کــه 
مخاطــب عــام هنــوز قهرمان های مذهبــی و بزرگانــی را که 
طــی طریــق کردنــد و دشــواری ها را پشــت ســر گذاشــتند 
و بــه روشــنایی رســیدند، می پســندد. ایــن حســرتی کــه 
در دل مــن دربــارۀ شــیخ و ســیدعلی شوشــتری بــود، در 
مخاطــب هم ایجاد شــد. خیلی ها به مــن می گفتند ما که 
کتــاب را خواندیــم و از درون فروریختیم و اشــک ریختیم. 
بســیاری گفتنــد به حال خودمان و برای شــکوه حماســی 
ایــن شــخصیت اشــک ریختیــم و این همان حالی اســت 
کــه مــن در زمــان نگارش اثر داشــتم. این نشــان می دهد 
کــه چقــدر نوجوان و جوان امروز ما، تشــنۀ ایــن ادبیات و 

شخصیت هاست. 
ج از پیش بینی  هــر اتفاقی که بعد از انتشــار افتاد، خــار
مــن بــود؛ تــا همیــن امــروز کــه ظــرف شــش مــاه، بــدون 
حمایت نهاد رســمی و حتی با وجود بایکوت فروشگاه ها 
و پخشــی های بــزرگ، چهل هــزار نســخه فروختــه اســت. 
نــه کمپیــن خاصی اتفــاق افتاد و نه شــخصیت خاصی آن 
را توصیه کرد. بیشــتر ســینه به ســینه تبلیغ شــده است 
و هنــوز هــم دارد پیــش مــی رود. می توانم بگویــم که این 
کتــاب مهم تریــن اثــر فرهنگــی و غیرفرهنگی مــن در این 
بیســت سال اســت. یعنی تا االن هرچه کار در تلویزیون، 
رادیــو و روزنامه هــا تولید کردم و هرچــه کاس  برگزار کردم 
یک طرف؛ نوشــتن این کتاب هم یک طرف. این کتاب در 
صدر فهرســت فعالیت هایم قــرار دارد. آن هم نه به دلیل 
استقبالی که از این کتاب شده است؛ بلکه به دلیل حسی 

که به آن دارم.

متــن آقای احمــد بابایــی را دربــارۀ کتــاب نخــل و نارنج 
خواندید؟ تعابیر عجیبی دربارۀ شما و کتابتان داشتند. 

بعد از خواندن این متن چه حسی داشتید؟
آقــای بابایی مــرا خجالت داد. تعابیر برخی دوســتان مثل 
آقــای بابایــی، خیلــی بیش از تصــور و توقع من بــود. مهم 
اســت که یک شــاعر آیینــی با قلبــی گداخته، وقتــی کتاب 
را می خوانــد، چــه ارتباطــی با آن برقــرار می کند. آقــای زائری 
هــم در جلســۀ نقد کتاب در قم گفت ایــن کتاب به مردم 
می گویــد مــا آخوندهــا به چــه دردی می خوریــم. گفت این 
کتــاب را مــا آخوندها باید می نوشــتیم تا به مــردم توضیح 
بدهیم؛ ولی کس دیگری آن را نوشت. البته من همان جا 

گفتم که من هم طلبه ام؛ فقط لباس طلبگی نپوشیدم.

کدام نقد را بر کتاب نخل و نارنج روا می دانید؟
مــن رمان نویــس حرفــه ای نیســتم؛ ولــی این گونــه هــم 
نیست که رمان و ادبیات را نشناسم. رمان خوان هستم، 

کتــاب می خوانــم و دربــارۀ ادبیــات و نویســندگان، اجمــااًل 
نظــر می دهــم؛ ولی تــا پیش از ایــن، کتاب ننوشــته بودم. 
در نخــل و نارنــج عامدانه از برخی نکات تخطی کردم؛ چون 
نمی خواســتم یــک رمــان اومانیســتی بنویســم و ســعی 
می کــردم فضــای قصص العلمایــی کتــاب حفــظ شــود. از 
ابتــدا هــم گفتم که این کتاب رمان نیســت؛ اما برخی این 
کتــاب را به عنوان رمــان نقد کردند. این کتــاب زندگی نامۀ 
داســتانی است که در حد خودش باید تحلیل شود. برای 
نقدشــدن کتــاب خیلی انتظار بیشــتری داشــتم. تــا امروز 
نقدها کم بوده و بیشتر واکنش های مثبت وجود داشته 
است. تعدادی از نقدها، نقد به محتوای کتاب بود، نه به 
اسلوب هنری اش. مثًا برخی مسائل تاریخی را نقد کردند 
کــه دربــارۀ آن هــا هــم می شــود گفت وگــو کــرد؛ چــون مــن 
می توانم بر اســاس اسناد دفاع کنم. یا برخی از نظر فقهی 
نقدهای اجمالی کردند که می شــود دربارۀ آن ها گفت وگو 
کــرد و من هم اســتقبال می کنــم؛ ولی نقد کمرشــکنی که 
بتوانــد اصــل کتاب را زیر ســؤال ببــرد و مثًا بگوید شــیخ 
انصاری غلط روایت شــده یا شخصیت های کتاب و روابط 

غلط تصویرسازی شده اند، تا االن نبوده است.

در دیداری که با آیت اهلل سبط الشــیخ انصاری داشتید، 
واکنــش خانوادۀ شــیخ بــه این کتاب و شــخص شــما 

چطور بود؟
آیت اهلل سبط الشیخ انصاری بنده و کتاب را بسیار تکریم 
کردنــد و بــه بنده محبت داشــتند. گفتند تعــدادی از این 
کتــاب را بایــد بــه مــن بدهی تــا بــرای معرفی شــیخ آن ها را 
توزیع کنم. در واقع کتاب را پذیرفته بودند. البته انتقاداتی 
هــم داشــتند. ایشــان هــم انســان دقیقی هســتند و هم 
اهل ادبیات اند و پذیرفتن کتاب از سوی ایشان برای من 
خیلــی گران ســنگ بــود و ما هم هدیۀ ایشــان را بر چشــم 

گذاشتیم.

اقبالی که به این کتاب شد، نشان می دهد در این حوزه 
بیــن جوانــان خــأ وجــود دارد و اگر در ایــن موضوعات 
تولیــدات خــوب وجود داشــته باشــد، از آن اثر حمایت 

خواهند کرد. نظر شما چیست؟
بلــه، همین طور اســت. یکــی از درس هایی کــه این کتاب 
بــرای من داشــت، همین نکته بود. نوجوانی پانزده ســاله 
بــه من پیــام داد که نــوع نگاهش بــه زندگی بــا این کتاب 
تغییــر کرد. حتی برخی از افرادی که به ظاهر ممکن اســت 
متدیــن نباشــند، مطالبی راجــع به کتاب منتشــر کردند و 
این نشــان دهندۀ عطشی اســت که ما تا به حال پاسخی 

برای آن نداشته ایم. 

خیلی ها به 
من می گفتند 
ما که کتاب را 
خواندیم و از 
درون فروریختیم 
و اشک ریختیم. 
بسیاری گفتند 
به حال خودمان 
و برای شکوه 
حماسی این 
شخصیت اشک 
ریختیم و این 
همان حالی است 
که من در زمان 
نگارش اثر داشتم
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در نخل و نارنج نام بیســت شخصیت بزرگ تاریخی وجود 
دارد که دربارۀ هیچ کدام کتابی نیست. کسانی که کتاب را 
می خوانند، از من می خواهند که دربارۀ این شــخصیت ها 
بنویســم. مثــًا درخواســت های بســیاری داشــتم مبنــی 
بــر اینکــه دربارۀ ســیدعلی شوشــتری یــا صاحب جواهر یا 
مااحمــد نراقــی و... بنویس. ببینید ما چقدر شــخصیت 
بــزرگ داریــم که دربــارۀ آن ها هیــچ نگفته ایــم؛ در حالی که 
همۀ آن ها شــخصیت های تکان دهنده ای هستند. خود 
مــن زمانی که وارد قصه شــدم، فکر نمی کردم شــخصیت 
داشــته  جذابیــت  انقــدر  شوشــتری  ســیدعلی  یــا  شــیخ 
باشــد. حــدود 160 ســال اســت کــه از فوت شــیخ گذشــته 
اســت و ایــن اولیــن کتابی اســت کــه دربــارۀ او به دســت 
مردم رســیده اســت. البته چیزهایی نوشته شده؛ ولی به 
مردم نرســیده بود. فردی بیست وچند ســاله به من پیام 
داد کــه بیســت ســال اســت در خیابانــی زندگــی می کنــم 
که به نام شــیخ اســت و عکس شــیخ ســر خیابان است؛ 
ولــی هیچ وقت نمی دانســتم او کیســت. نصف شــب بود 
کــه کتــاب را خوانــدم و وقتــی تمــام شــد، رفتــم ســر کوچه 
و عکــس شــیخ را بوســیدم و برگشــتم و دلــم آرام گرفــت. 
بنــده عکــس و یادداشــت های بســیاری دارم از کســانی 
کــه نجــف رفتنــد و شــیخ را زیــارت کردنــد؛ در حالــی کــه تــا 
ســال ها شــیخ را نمی شــناختند. در حجره هــای دیگر حرم 
امیرالمؤمنیــن j، بزرگانــی چــون ســیدعلی شوشــتری، 
مقــدس اردبیلــی، آقــای خویــی و... هســتند که اگــر مردم 
آن ها را بشناســند، به زیارتشــان خواهند رفت. ادبیات ما 

به این ژانر و گونه کم لطف خیلی بوده است. 

در سال صدها کتاب نوشته می شود؛ ولی راجع به این 
بــزرگان چیزی نوشــته نمی شــود؛ با این توضیح که شــاید 
پسندیده نشود. ببینید کتاب سام بر ابراهیم چقدر غوغا 
کرده و در کشور و دست به دست بین جوان ها می گردد. 
دیگران هم بیایند و بنویســند. بعد از انتشــار این کتاب، 
آدم هــای مختلفــی بــا مــن تماس گرفتنــد کــه می خواهند 
دربــارۀ بــزرگان بنویســند. مثــًا بچه هــای ســاری گفتند ما 
دربارۀ سعیدالعلما می خواهیم بنویسیم. بچه های گیان 
گفتنــد مــا راجع به میــرزا حبیب رشــتی و آیــت اهلل بهجت 
می خواهیــم بنویســیم. دوســتان اراکــی گفتنــد راجــع بــه 
آیــت اهلل اراکی می خواهند بنویســند. دوســتی گفت راجع 
به ماهــادی ســبزواری می خواهد بنویســد. در واقع، این 
کتــاب بــرای نوشــتن دربــارۀ شــخصیت های بــزرگ انگیزه 
ایجــاد کرده اســت. متأســفانه، راجع به بســیاری از بزرگان 

هیچ کتابی نداریم.

شــما دربارۀ سیدجمال اسدآبادی هم نوشته اید؛ البته 
خیلی مجمل. آیا وجود ســیدجمال می خواست نظریۀ 

دیگری در باب والیت فقیه را معرفی کند؟
ایــن وجــه مخاطره آمیــز کتــاب بــود. من بایــد دربــارۀ چند 
شــخصیت مختلف صحبت می کردم. شــیخ بیــش از 150 
شــاگرد مهم دارد که از بین همه، پنج نفر را انتخاب کردم. 
برای اینکه بتوانم بار قصه گویی را بر دوش عده ای بگذارم، 
مجبور بودم از چند آدم اســتفاده کنم که نشــود ایراد هم 
گرفت. مثًا برخی ایراد گرفتند که چرا شخصیت های دیگر 
که خیلی هم بزرگ هستند، در قصه نیستند؛ مانند آخوند 

درخواست های 
بسیاری داشتم 
مبنی بر اینکه 

دربارۀ سیدعلی 
شوشتری یا 

صاحب جواهر یا 
مالاحمد نراقی و... 
بنویس. ببینید ما 
چقدر شخصیت 

بزرگ داریم که 
دربارۀ آن ها هیچ 

نگفته ایم؛ در حالی 
که همۀ آن ها 

شخصیت های 
تکان دهنده ای 

هستند
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تعبیــر »یــک روح در دو بــدن« که دربارۀ شــیخ اعظم و 
ســیدعلی شوشــتری مطرح کردید، قصــد دارد وحدت 
بین شــریعت و طریقت را به رخ بکشــد، یــا می خواهید 

مسیر سومی را پیش روی مخاطب قرار دهید؟
واقعیت این است که چهارچوب نظری کتاب هم نشینی 
کــه عــارف اســت و  طریقــت و شــریعت اســت: فقیهــی 
عارفــی که فقیه اســت. می دانید که ســیدعلی شوشــتری 
ماحســینقلی  چــون  بزرگانــی  و  عرفاســت  سرسلســلۀ 
عامــه  قاضــی،  ســیدعلی  کربایــی،  ســیدعلی  همدانــی، 
طباطبایــی و آیــت اهلل بهجــت و بســیاری از عرفــا، همه در 
سلســله ای قرار دارند که استادشــان شــیخ اعظم اســت. 
اینکه سرسلســلۀ این عرفا فقیهی اســت کــه هم مرید و 
هم مراد شــیخ اســت، اتفــاق کم نظیــر و شــاید بی نظیری 
اســت کــه خیلــی از مشــکات را حــل خواهــد کــرد. آیــا مــا 
فقیهی را ســراغ داریم که به شــیخ ارادت نداشــته باشــد؟ 
شــیخ اعظــم بــرای همــه شــیخ اعظــم اســت و آیــا کســی 
می توانــد بگویــد ســیدعلی شوشــتری مریــد شــیخ اعظم 
نبــوده اســت؟ اگر بگویــد، دروغ گفته اســت؛ چــون تاریخ 
می گوید شــیخ به هیچ کس همچون سیدعلی شوشتری 
ارادت نداشته است و در تنها درسی که شرکت می کرده، 
درس اخاق سیدعلی شوشتری بوده است؛ در حالی که 
شــیخ اعظم بزرگ تر از سیدعلی شوشــتری بوده است. با 
ایــن حال، در تنها خانه ای که حضور داشــته اســت، خانۀ 
سیدعلی شوشتری بود. وصی شیخ، سیدعلی شوشتری 
می توانــد  ایــن  نیســت.  انکارشــدنی  کــه  این هــا  اســت. 
مسئلۀ تقابل عرفان و فقه را خودبه خود حل کند. جالب 

خراســانی؛ ولــی مــن نمی توانســتم داســتانم را بــا آخونــد 
خراسانی پیش ببرم. برخی شخصیت ها بودند که اگر وارد 
می شــدند، قصه را به جایی دیگــر می بردند. بنابراین، این 
شــخصیت ها انتخــاب شــدند. یکــی از این شــخصیت ها 
ســیدجمال بــود. باید نشــان مــی دادم کــه در چه مقطعی 
از تاریــخ قــرار داریم و عثمانی ها و قاجــار چه می کنند. برای 
ساختن فضا به سیدجمال نیاز داشتم و از طرفی، او چهار 
ســال در محضــر شــیخ بــود و بــر ایــن اســاس، تحقیقاتم 
کــردم. دنبــال دغدغه هــای  را دربــارۀ ســیدجمال شــروع 
سیدجمال در آن مقطع گشتم و نگاه کردم چه حرف هایی 
ممکــن اســت رد و بــدل شــود. نشــانه گذاری هایی هــم 
در تاریــخ بــود. حتــی رابطــۀ ســیدجمال و میرزای شــیرازی 
هــم در تاریــخ آمــده اســت و ایــن زمینــۀ اتفاقــات بعــدی 
اســت؛ زیــرا بعــد از شــیخ، میــرزای بــزرگ مرجع می شــود و 
ایــدۀ ســیدجمال را بــرای تضعیــف قاجــار و ناصرالدیــن 
شــاه نمی پذیرد. وقتی ســیدجمال به عنوان یــک عالم در 
جهان اسام معرفی می شود، میرزای شیرازی مرجع بزرگ 
شــیعه است و نشــانه های رفتاری را که میرزای شیرازی با 
ســیدجمال می کند، می شود در داستان دید. وقتی شیخ 
اعظــم می گویــد مراقــب باشــید کــه مــا تکلیــف افســد به 
فاســد داریم نه بالعکس، نقدی اســت که بر ســیدجمال 
وارد کــرده اســت؛ ولی در کل، از ســیدجمال به عنوان یک 
جــوان پرشــور و حــرارت کــه ایــدۀ وحــدت جهان اســام و 
مبارزه با اســتعمار را دارد، پرده برداری کردم. حتی جماتی 
که از سید نقل شده، همان جماتی است که در کتاب ها 

و سخنرانی هایش گفته است.

واقعیت این است 
که چهارچوب 
نظری کتاب 
هم نشینی 
طریقت و شریعت 
است: فقیهی 
که عارف است و 
عارفی که فقیه 
است
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خ داده اســت. در واقــع، بــرای فــرار از ایــن  شــیخ اعظــم ر
 او را در حرم 

ً
جایگاه بزرگ، شــیخ مفقود می شــود و نهایتــا

حضــرت امیرالمؤمنیــن پیــدا می کننــد و به محضر شــیخ 
می آورنــد. ایــن در ســیرۀ بســیاری از بــزرگان هســت کــه از 
پذیرفتــن ایــن بــار ســنگین پرهیــز می کردنــد؛ ولــی زمانی 
کــه ایــن مســئولیت را عهــده دار می شــدند، ســنگ تمام 
حتــی  نمی کردنــد،  خالــی  شــانه  نه تنهــا  و  می گذاشــتند 

جانشان را هم در این راه از دست می دادند.

بــه ترجمــۀ ایــن کتــاب هــم فکــر کرده ایــد؟ به نظرتــان 
می شــود آن را به مخاطبان غیرفارســی زبان هم عرضه 

کرد؟
بله؛ ولی کاری از دســت من برنمی آید. به هر حال به نظرم 
قابلیت ترجمه را به خصوص برای شــیعیان عراق، لبنان، 
پاکســتان و هنــد دارد. دوســتان لبنانــی من ایــن کتاب را 
خوانده انــد و واکنش هــای خیلــی خوبــی نشــان داده اند. 
چنــد نفــر هــم اعــام کرده انــد کــه عاقه منــد هســتند آن 
را ترجمــه کننــد. ایــن کاری اســت کــه ناشــر بــا همــکاری 
نهادهایــی ماننــد مجمــع ناشــران انقــاب اســامی بایــد 
پیگیــری کنــد. برخــی از اهالــی فرهنــگ بــه مــن گفتند که 
بــرای ترجمــۀ کتــاب اهتمــام کنیــد و حــدس می زننــد کــه 
ایــن توفیقــی کــه کتــاب در ایــران به دســت آورده اســت، 
می توانــد در پاکســتان، هندوســتان و لبنــان هــم کســب 

کند؛ ان شاءاهلل.

به دریافت جایزه هم فکر کرده اید؟
اگر جایزه بگیرم، خوش حال می شــوم؛ ولی بعید می دانم 

به این کتاب جایزه ای بدهند.

کتاب دیگری هم در دست نگارش است. درست است؟
بلــه، درســت اســت. رمانــی در دســت دارم و زمانــی کــه 
منتشــر شــود، احتمااًل خیلی ها تعجب خواهند کرد. ایدۀ 
ایــن کتــاب مانند نخــل و نارنج از قدیــم در ذهن من بود. 
ح کردم که آن را به  این ایده را با چند نویسنده و ناشر مطر
کتــاب تبدیل کنند؛ اما وقتی دیدم کســی این کار را نکرد، 
بعد از پایان نوشتن نخل و نارنج، نوشتن آن کار را شروع 
کردم و تا امروز حدود ۸0درصدش نوشته شده است. آن 
خ داده  اثر، رمانی عاشقانه است که در بستر آن، انقاب ر
اســت. در واقع، عاشــقانه ای سیاسی است. خیلی هم به 
این کتاب حســاس هســتم و امیدوارم کتاب خوبی از آب 
ح جدیدی در  درآید. بخش تاریخی کتاب مهم اســت و طر
فهم تاریخ است که اگر موفق نشود، ضربۀ بزرگی است و 

برای همین نگرانش هستم.

است بدانید که تعبیر »یک روح در دو بدن« را هم از کتاب 
زندگی نامۀ شیخ انصاری که به قلم نوۀ ایشان است، وام 
گرفتم. در گذشــته، همه این را می گفتند. شــیخ به ســید 
می گوید تو بر منبر من بنشــین و درس بگو. نشــانه های 
منــش  بــر  کــرده  تأکیــد  شــیخ  کــه  دارد  وجــود  بســیاری 
ســیدعلی شوشتری؛ اما بســیاری از طاب از این موضوع 
آگاه نیستند و خیلی از آنانی که درگیر این تقابل هستند، 
نمی دانند این شیخ اعظمی که رسائل و مکاسبش را باید 

بخوانند تا مجتهد شوند، چنین سلوکی داشته است.

ایــن کتاب معرف ســبک زندگی خاصی در زندگی شــیخ 
اســت. آیا این ســبک زندگی را می توان بــه جامعه ارائه 

کرد؟
نخل و نارنج از ابتدایش یک پیشنهاد برای زندگی است. 
تصویری اســت از یــک زندگی توأم با مجاهــدت برای علم 
و معرفــت و و رشــد معنــوی و همــراه آن نفی نــوع دیگری 
از ســبک زندگــی اســت از قبیــل اشــرافی گری، تعصــب و 
دنیاگرایــی. یــک زندگی زاهدانه که شــاید دســت ما به آن 
نرســد و باالی نخل باشــد؛ ولی دســت کم، راه را روشــن و 
شــعفی در دل انســان ها ایجــاد می کند. بله، نخــل و نارنج 
 پیشــنهاد یک ســبک زندگی اســت. ســبک زندگی 

ً
رســما

طلبگی، زاهدانه زیستن همراه با قناعت و با سختی که در 
آن شور و شعف و اشتیاق وجود دارد.

نوعــی دوری از پذیــرش مســئولیت در این کتــاب دیده 
می شــود. در زندگــی شــیخ اعظــم، مــرز ایــن دوری از 

مسئولیت و احساس تکلیف کجاست؟
شــخصیت های بــزرگ ما، بــدون اســتثنا، از اینکــه خود را 
بــرای جایگاه هــای بــزرگ در معــرض و کاندید قــرار دهند، 
از  رهبــری  معظــم  مقــام  کــه  دیده ایــد  می کردنــد.  پرهیــز 
پذیرش مسئولیت رهبری چقدر پرهیز می کردند و چقدر 
برآشــفته بودند. همۀ شــخصیت ها همین گونه بودند و 
دنیا طلبــی در آن هــا نیســت. البتــه برخی برای رســیدن به 
جایــگاه مرجعیت مســابقه دادند؛ ولــی در تاریخ، هیچ گاه 
انســان های بزرگــی نشــدند. امــروزه هــم چنیــن افــرادی 
هســتند. شــیخ اعظم از اینکه مرجع شــناخته شــود، فرار 
می کــرد. حتــی از تشــکیل کاس درس هــم فــرار می کــرد 
و تــا زمانــی کــه کاشــف الغطا زنــده بــود، شــیخ در نجــف 
کاس درس تشــکیل نــداد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
صاحب جواهــر در احتضار می گوید بروید شــیخ را بیاورید 
تــا مــن جلــوی همــه بگویــم هــذا مرجعکــم بعــدی. ایــن 
اتفــاق ســاده ای نیســت و مراجع معمواًل چنیــن کارهایی 
نمی کردنــد؛ ولــی در تاریــخ وجــود دارد کــه این اتفــاق برای 

نخل و نارنج از 
ابتدایش یک 
پیشنهاد برای 
زندگی است. 

تصویری است از 
یک زندگی توأم 

با مجاهدت برای 
علم و معرفت و 
و رشد معنوی و 

همراه آن نفی نوع 
دیگری از سبک 
زندگی است از 

قبیل اشرافی گری، 
تعصب و دنیاگرایی
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در عصر رســانه، عصری که ما در آن به ســر می بریم، شــاید 
هیچ جذابیتی به پای جذابیت های بصری نرسد و هیچ میلی 
به پای میل به دیده شدن. گاهی دیده شدن به هر قیمتی. 
به همین دلیل، هر روز در دنیای مجازی با آدم هایی روبه رو 
می شــویم کــه بــا عجیب ترین شــیوه ها، قصــد خودنمایی 
 این شــیوه ها هنرمندانه یا حتی انســانی هم 

ً
دارنــد و لزوما

نیستند. یک نفر با عمل های جراحی محیرالعقول معروف 
می شود و دیگری با انتشار توهین و ناسزا و... .

و  شــغل  به واســطۀ  کــه  هســتند  هــم  دیگــری  عــدۀ 
حرفه شــان، به طور معقول و منطقــی و آبرومند در معرض 
شهرت و دیده شدن هســتند؛ مثل خواننده ها، بازیگران، 
آنــان  از  عــده ای  امــا  و...؛  تلویزیــون  مجریــان، خبرنــگاران 
بــرای بیشــتر دیده شــدن، راه هــای دیگــری را هــم امتحــان 
می کنند. در ســال های اخیر، عده ای از ســلبریتی ها دســت 
غ از   ایــن کتاب های فــار

ً
بــه انتشــار کتــاب زده انــد که اتفاقــا

محتــوا، با اســتقبال خــوب مخاطبــان مواجه شــده اند و با 
تیراژهــای بــاال و فــروش خــوب، گاه بــه صنعــت روبه مــوِت 
نشــر خون تازه تزریق کرده اند؛ اما در اکثر مواقع، این خون 
تازه مســموم بوده و بیماری زا؛ مثًا بازیگری که پســت های 
اینستاگرامی اش را منتشر کرده، یا مجری محبوبی که کتاب 
ترجمه شده اش تبدیل به پرفروش ترین کتاب ها می شود. 
طبیعــی اســت که در ایــن میان، نویســندگانی که ســال ها 
بــرای هدفشــان تاش کرده انــد، بعد از دیــدن بی مهری به 
کتاب هایشان و دیدن صف های طوالنی برای کتاب های گاه 
بی محتوا، در برابر این پدیدۀ نوظهور موضع بگیرند. اما باید 
پذیرفــت که نگارش برخی از ایــن کتاب ها از نظر تکنیک و 
محتوا شایان توجه است و نمی شود به همۀ این کتاب ها 

با دید یکسان و بدبینانه نگریست. 
نخــل و نارنــج، اولیــن اثــر داســتانی وحیــد یامین پــور، 
مجری سیاســی تلویزیون نیز یکی از این کتاب هاســت که 

با اســتقبال خوب مخاطب مواجه شــده اســت. حال، این 
ســؤال پیــش می آیــد که آیــا این کتــاب، خالــی از ارزش های 
تکنیکی و هنری اســت و فقط به دلیل شهرت نویسنده از 
آن استقبال شده، یا اینکه نویسنده در اولین اثر داستانی 

خود موفق عمل کرده است؟
وحیــد یامین پــور بــا اولین اثر داســتانی خود ســراغ یک 
روایت مستند رفته و زندگی شیخ مرتضی انصاری را با زبان 
داســتانی روایــت کرده اســت. شــیخ مرتضی انصــاری عالم 
برجســته ای اســت که اثرگذاری زیادی بر جریان فقه شیعه 

داشته است. 
در روزگاری که زندگی و زمانۀ علما در سایه ای از ابهام قرار 
دارد، این اقدام نویسنده را باید تحسین کرد؛ اما همان طور 
که پیش از این اشاره شد، باید دید که نخل و نارنج از لحاظ 

داستانی در چه رتبه ای قرار می گیرد. 
در ابتــدا، ذکــر این نکتــه ضروری اســت کــه واژۀ »رمان« 
دربــارۀ ایــن کتاب صــدق نمی کنــد. »زندگی نامۀ داســتانی« 
بهتریــن تعریفی اســت که می شــود از این کتاب ارائــه داد. 
کتاب با ماجرایی عجیب آغاز می شود که به اندازۀ کافی برای 
مخاطب جذابیت دارد: یک داســتان ســورئال کــه در واقع، 
فلش فوروارد است و به آینده اشاره دارد. اما این هیجان و 
شورانگیزی به همان چند صفحۀ اول محدود شده و ادامه 
پیدا نمی کند و در فصل بعدی، روند کتاب کند می شود. در 
واقع صفحات اول کتاب، پیش درآمدی برای کتاب است و 
با توجه به روند کتاب، فصل بعدی را باید فصل اول کتاب 

تلقی کرد. 
از آنجایــی کــه این کتابی شــخصیت محور اســت، طبق 
معموِل این قسم کتاب ها، ماجرای اصلی از لحظۀ تولد آغاز 
می  شود. داستان با روالی معمولی و بدون تعلیق و گره ای 
خاص و با روندی کند ادامه پیدا می کند. شاید یکی از دالیل 
روند کند کتاب این باشد که نویسنده توجه زیادی به زمانۀ 

وقتی سلبریتی ها داستان می نویسند 

اطمه �ل�یما�ن از�ندر�یا�ن �ن

ف ب ول �تا �ن «؛ از دز�ن ج ل و �نار�ن ن »�ن

ذکر این نکته 
ضروری است 
که واژۀ »رمان« 
دربارۀ این کتاب 
صدق نمی کند. 
»زندگی نامۀ 
داستانی« بهترین 
تعریفی است که 
می شود از این 
کتاب ارائه داد
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همچنیــن وجود لهجــه و گویــش در حد عــادی، به صورتی 
که کتاب را سخت خوان نکند، به جذابیت همۀ کتاب های 
بومی کمک می کند. نویســنده که خود اهل دزفول است، 
 توانایی استفاده از این لهجه را دارد؛ اما متأسفانه از 

ً
طبیعتا

این قابلیت استفاده نکرده و به جز چند واژه و عبارت کوتاه 
در دیالوگ هــا، از لهجــۀ دزفولــی بهــره نبرده اســت. مثًا به 
همین عبارت کوتاه توجه کنید: »کنایه کِش حرف هایش«. 
 اثــر را خواندنی تر 

ً
اســتفاده از ایــن مــدل اصطاحــات قطعــا

می کــرد. تنهــا اســتفادۀ درســت و بجــا از زبــان، در نوشــتن 
نامه های شیخ و همسرش به چشم می خورد. این نامه ها 
از بهترین بخش های کتاب هستند و ای کاش تعدادشان 

بیشتر بود. 
اگــر بخواهیم این کتاب را فقط از بعد داســتانی بررســی 
کنیم، نقدهای زیادی به کتاب وارد است؛ مثًا کم رنگ بودن 
خانوادۀ شیخ در داستان، مونولوگ هایی که بیشتر شبیه 
به نریشــن فیلم هستند، اشارۀ مســتقیم به تاریخ ها، خأل 
توصیــف و صحنه  پــردازی و... . امــا اگــر بــه بعــد مســتند اثر 
توجه کنیم، متوجه می شــویم که نویسنده تا جای ممکن 
برای نگاشتن کتاب از تاریخ بهره برده است؛ مثًا صحبت 
از علمــای هم عصر شــیخ و اشــاره بــه آراء و عملکــرد آن ها، 
مثل صاحب جواهر. یا طابی که بعدها در سرنوشت ایران 
 ســیدجمال الدین 

ً
نقش هــای مهمی داشــتند؛ مخصوصا

اســدآبادی و میــرزای شــیرازی. چــون معمواًل هرچــه از این 
دو نفــر خوانده ایــم، مربوط بــه دوران زندگی سیاسی شــان 
بــوده و کمتر دربارۀ جوانی و پیشــینۀ آن ها نوشــته و گفته 
شده اســت. مباحثات و مناظره های مجالس درس شیخ 
هم از قوت های کتاب هســتند؛ مثًا مباحثاتی که گاه بعد 
از عملکردهــای شــیخ پیــش می آمــد؛ رفتــاری که هــم برای 
مــردم آن روزگار و هــم برای مخاطب کتاب عجیب اســت و 
دور از شأن شیخ. مثًا جایی که برای اقامۀ نماز در پیشانی 
صفــوف نمازگــزاران ایســتاده و بــه او خبــر می رســد کــه تــا 
رسیدن صاحب جواهر دست نگه دارد تا نماز را به امامت 
او اقامــه کننــد؛ امــا شــیخ بی توجــه به ســخن پیــک قامت 

می بندد: 
»در اقامــۀ نمــاز درنــگ نکــردم؛ چــون دیــدم اگــر مردمی 
کــه بــرای اقامۀ نماز قیــام کرده انــد معطل بماننــد، زبان به 
شــماتت حضــرت صاحب جواهــر خواهنــد گشــود و آن را 
حمل بر اشرافیت ایشان خواهند کرد و من تحمل اسائۀ 

ادب به زعیم شیعه را ندارم.«
در نهایت اینکه روایت شیرین و داستان بکر تا حدودی 
باعث شــده است تا مخاطب ضعف های تکنیکی کتاب را 
 پرفروش شــدن کتاب وابســته به 

ً
نادیــده بگیــرد؛ اما قطعا

روایت شیرین و داستان بکر نیست. 

شــیخ نکــرده اســت. شــیخ مرتضــی انصــاری در دورۀ قاجار 
می زیســته و در دوران زندگی خود، شــاهد جنگ و قحطی و 
تحوالت بســیار بوده اســت. اگر نویسنده ماجراهای زمانۀ 
 
ً
شــیخ را در البه الی داستان بسط و گسترش می داد، قطعا

با کتاب جذاب تری روبه رو می شدیم.
البته نویســنده برای جذابیت کتاب تدبیری اندیشیده 
 در دل داســتان خوش نشســته؛ امــا کافی نبوده 

ً
که اتفاقا

است. این تدبیر خلق شخصیتی به نام »ابراهیم« است که 
از دوستان دوران کودکی شیخ بوده و به حلقۀ صوفیان راه 
پیدا کرده است. او که تنها شخصیت تخیلی کتاب است، 
بــا حضــورش بــه کتاب رنــگ و جا داده اســت. مناظــرات و 
گفت وگوهای این دو نفر از بخش های شــورانگیز و جالب 
 فصل ازدنیارفتن ابراهیم که 

ً
توجه کتاب است؛ مخصوصا

یکی از صحنه های لطیف و پراحساس کتاب بود. 
اما اوج داســتان و شــورانگیزترین صحنــۀ کتاب مربوط 
می شــود به اولین دیدار شــیخ مرتضی انصاری با سیدعلی 
شوشــتری؛ جایی که کســی از پشــت ســر آواز سر می دهد: 
»ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مســت از خانه برون 
تاختــه ای یعنی چــه؟ زلف در دســت صبا، گــوش به فرمان 

رقیب؛ این چنین با همه درساخته ای یعنی چه؟« 
در واقــع، از نیمــۀ دوم به بعد، بــه جذابیت کتاب اضافه 
می شــود. یامین پــور به جز خلق صحنه های شــورانگیز، در 
خلــق صحنه هــای خیال انگیــز و زیبا هم خــوب عمل کرده 
است. تعداد این تصاویر زیاد نیست؛ اما تصاویری هستند 

به یاد ماندنی:
»همۀ صحن ها و شبســتان ها خالی شــده بود. آخرین 
خادم، آخرین روشــنایی را به دســت گرفت که از حرم خارج 

شود.« 
یــا تصویــری کــه از نجف ارائــه داده اســت. این تصویری 
هــم  یــک جملــه  بــا  نویســنده  نیســت.   توصیفــی 

ً
صرفــا

فضاسازی کرده و هم نجف آن روزگار را معرفی کرده است:
 »دکان هــا بســته بــود و جز اندک چراغ های پیه ســوز که 
برخی برای ثوابش سِر گذرها روشن می گذاشتند، روشنایی 

دیگری وجود نداشت.« 
تصویری که در برخی از صفحات کتاب از نجف می بینیم، 
نجــف آن روزگار را بــرای مخاطــب ملموس کرده اســت؛ اما 
دریــغ از تصویــری کــه درک درســتی از دزفــول و ایــران دورۀ 
قاجــار ارائه بدهد. فضای زادگاه شــیخ، یعنی شــهر دزفول، 
بــرای مخاطــب ملمــوس و درک کردنــی نیســت. عــده ای 
معتقدند توصیف زیاد موجب ایســتایی داستان می شود 
کــه نظر درســتی هم هســت؛ امــا نبود توصیف و نداشــتن 
فضاســازی هــم فاصلــۀ مخاطــب را با اثــر زیاد می کنــد. این 

فاصله با اثر در این کتاب هم اتفاق افتاده است. 

از نیمۀ دوم به بعد، 
به جذابیت کتاب 

اضافه می شود. 
یامین پور به جز 

خلق صحنه های 
شورانگیز، در 

خلق صحنه های 
خیال انگیز و 

زیبا هم خوب 
عمل کرده است. 
تعداد این تصاویر 

زیاد نیست؛ اما 
تصاویری هستند 

به یاد ماندنی
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شیخ شهید یا شیخ آشوب گر؟

اطمه �ل�یما�ن از�ندر�یا�ن �ن

بسیار شنیده ایم که می گویند تاریخ بخوانید تا اشتباه پیشینیان را تکرار نکنید. اگر اهل مطالعۀ تاریخ باشیم، می بینیم که چه بسیارند 
پیشینیانی که بارها اشتباهات نیاکان خویش را تکرار کرده و در دام همان بایی گرفتار آمده اند که اسافشان به آن مبتا شده بودند. 
دلیل آن هم یا عبرت نگرفتن از تاریخ است، یا نخواندن آن. شاید بزرگان و حکام و علما بیش از عوام نیازمند غور در تاریخ باشند؛ اما 
مطالعۀ تاریخ برای عوام هم خالی از فایده نیست. در سرگذشت پیشینیان ما، داستان ها و راز و رمز های جذاب زیادی نهفته است که 
می شود به وسیلۀ آن ها صدها عنوان کتاب تألیف کرد؛ اما همین داستان های خواندنی، اغلب با زبان خشک و رسمی روایت می شوند. 
همین زبان خشک و رسمِی تاریخ نگاران باعث می شود تا مخاطب رغبتی به مطالعۀ تاریخ نداشته باشد. اما در این میان هستند 
نویسندگانی که تاریخ رسمی و خشک را با زبان همه فهِم داستان روایت می کنند. گرچه این روایت ها آمیخته به خیال است و ماجراهایی 
فرعی به آن افزوده می شود، همین قصه ها هستند که بسیاری از حقایق را به تصویر می کشند. قربانی طهران نام کتابی است که با زبان 

داستان، مرز خیال و واقعیت را در هم آمیخته است.

حامد اشــتری در اولین کتاب خود سراغ سوژه  ای تاریخی 
رفته اســت. از این ســوژه بسیار شنیده ایم؛ اما همچنان 
چیــز زیــادی از آن نمی دانیــم؛ ســوژه ای بــه نــام »انقــاب 
مشــروطه«؛ امــا هــدف نویســنده روایت و بررســی دالیل 
و عوامــل انقــاب مشــروطه نبــوده اســت. او در واقــع، 
را  آن دوران  تأثیرگــذار  و  افــراد مهــم  از  یکــی  شــخصیت 
معرفی کرده اســت: شــیخ فضــل اهلل نوری کــه در ابتدا در 
ســنگر مشــروطه خواهان قــرار می گیــرد و بعــد از مدتــی، 
بــه ســنگر مخالفــان مشــروطه  و  رویــه می دهــد  تغییــر 
از  شــکل گیری،  حــال  در  مشــروطۀ  چــون  می پیونــدد؛ 

مشــروعیت برخــوردار نبــود. شــیخ ســرانجام نیــز بــه دار 
آویخته می شود.

، بــرای خواندن  شــاید بــا خوانــدن همیــن چنــد ســطر
کتاب بی رغبت شده باشید؛ با این گمان که کل داستاِن 
کتــاب، مکشــوف و هویــدا شــده اســت. اما بایــد همین 
جا خیالتان را راحت کنم که ســخت در اشــتباه هســتید. 
درســت اســت که شــخصیت شــیخ فضل اهلل نوری بنا و 
اســاس این داستان اســت؛ اما در اصل، به عنوان یکی از 
شــخصیت های فرعی کتــاب حاضر می شــود و حضورش 
فقط به اندازۀ روایت ده روزۀ داســتان اســت. شــخصیت 

ر�با�ن طهران«؛ یه �به ک�تاب »�ت �ن�گ
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امروز بود؛ اما از شــما چه پنهان که صبح دیرم شــده بود 
و بــا عجله به ســمت مســجد آمدم. همین شــد کــه بار و 
بنــه ام را فرامــوش کــردم همراه بیــاورم. اگر اجــازه بدهید، 
الســاعه به مدرســه می روم و پس از تمیزکردن و تحویل 

حجره، دو ساعت دیگر خدمت شما بازمی گردم.
- باشــد اخــوی. پــس من دو ســاعت دیگــر در همین 

مسجد یونس خان شما را می بینم.
بــازۀ زمانــی کــم، امــا پراتفــاق و ماجراهــای نفس گیر و 
تعلیق هــای پی درپــی، اثــِر نثــر یکنواخــت را کم رنگ کرده 
اســت. نویســنده حتی بــه فکــر مخاطــب نازک خیال هم 
بــوده و رنــگ و بوی عشــق را هم به داســتان تزریق کرده 
است: عشقی در تهران و عشقی در پاریس. بله، پاریس. 
همــان طــور که پیش از این اشــاره شــد، شــیخ فضل اهلل 
مخالفــان  صــف  در  بــود،  دربــار  منتقــد  اینکــه  بــا  نــوری 
مشــروطه ایســتاده بــود و در برابــر متنفــذان روشــن فکر 
؛ همان هایی که در جبهۀ مشروطه ایستاده  مخالف دربار
بودند. جعفرقلی خان بختیاری، معروف به سردار اسعد، 
یکی از این مشروطه خواهان بود. همان سردار بختیاری 
پرقدرت و بانفوذ که در زندگی، فرازوفرودهای بســیاری را 
از سر گذراند و در نهایت، به دست رضاشاه کشته شد و 
البته بعدها نوه اش به عقد پســر رضاشــاه درآمد. ســردار 
اســعد داســتان ما در روزهــای پرالتهاب از تهــران فاصله 
گرفته و همراه معشوقه اش در پاریس روزگار می گذراند. 
 نیمــی از فصول کتــاب نیز به ایــن پاریس گردی ها 

ً
تقریبــا

ح این اســت که چه می شود  اختصاص داده شــده و شــر
که سردار اسعد به صف مشروطه طلبان می پیوندد. 

یکــی از نــکات شایســتۀ توجــه ایــن کتاب، قیــاس دو 
گاه مخاطب اســت. عشــقی  ماجرای عاشــقانه در ناخودآ
که هاشــم دچارش می شــود، عشــقی پاک و مطهر است 
و  دور از هوا و هوس شــیطانی. حتی همین عشــق پاک و 
بی آالیــش هــم روح و روان هاشــم را آزار می دهد که نکند 
گرفتار وسوســۀ شــیطان شــده باشــد؛ اما این عاشــقانۀ 
پاک به یک عاشقانۀ ناب تبدیل نشده است. ترفند شور 
و شــیدایی، ترفندی اســت که بســیاری از نویســندگان از 
آن بــرای دمیــدن روح به اثر اســتفاده می کننــد. گاهی هم 
در ایــن کار نــاکام می ماننــد. نویســندۀ ایــن اثر بــه اندازۀ 
کافی مصالح برای پیشــبرد داســتان داشت؛ آن قدری که 
نیــازی به عاشق شــدن هاشــم کهکی نباشــد؛ امــا کارکرد 
عشــق در ایــن داســتان چیــزی فراتــر از دمیــدن روح بــه 
داستان است. دختری که هوش از سر هاشم می برد، در 
واقع وســیله ای است تا هاشــم را متوجه دنیای پیرامون 
خــود بکنــد و او را از درون گرایــی نجات بدهــد. در مقابل، 
عشــق سردار اسعد که عشــقی از سر هوا و هوس است 

اصلــی کتــاب، طلبه ای جوان اســت به نام هاشــم کهکی. 
و  زیــر ظلــم و ســتم حاکمــان  کودکــی  از  کهکــی  هاشــم 
اربابــان بــوده و اینــک با شــنیدن آوای مشــروطه به جمع 

مشروطه خواهان پیوسته است.
داستان شروع خوب و نفس گیری دارد. 

مأمــوران  کــرد:  مــرور  دیگــر  بــار  یــک  را  اخبــار  »کاغــذ 
خفیه نویس همه جا هستند و این قضیه به قسمی ست 
که انسان دیگر به برادرش هم اعتماد ندارد. شنیده بود 
ایــن کاغذها را در رشــت طبع می کننــد و پنهانی به تهران 

می فرستند.«
مخاطــب در همــان ســطرهای اول، بــا هول وهــراس 
هاشــم همــراه شــده و بــرای خوانــدن صفحه هــای بعــد 
، این سؤال را  مشــتاق می شود. نویســنده همان اول کار
در ذهن مخاطب به وجود می آورد که در ده روز گذشــته، 
خ داده و اصًا چــه دلیلی باعث  چــه اتفاقــی برای هاشــم ر
شــده اســت کــه پایــش بــه تهــران بــاز شــود. فصل هــای 
بعدی، همۀ روایت اتفاقات ده روز گذشــته اســت. گرچه 
ادامۀ ماجرا به نفس گیری فصل اول روایت نشده، خالی 
از جذابیــت هــم نیســت. نویســنده داســتان را ســاده و 
صمیمــی و بــه دور از پیچیدگــی و با نثــری یکنواخت نقل 
کــرده؛ نثــر یکنواختــی کــه تا انــدازه ای بــه لحن ضربــه زده 
اســت. هیچ کدام از شخصیت های داســتان لحن ندارند 

و همه با زبان و لهجه و لحن یکسانی صحبت می کنند.
! حق با شماســت. وعدۀ ما  - به بــه! صابرخان مســگر

 نویسنده همان 
اول کار، این سؤال 

را در ذهن مخاطب 
به وجود می آورد که 

در ده روز گذشته، 
چه اتفاقی برای 
هاشم رخ داده و 
اصالً چه دلیلی 

باعث شده است 
که پایش به تهران 

باز شود
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نیــز یکــی از مصالــح ضــروری داســتان بــه شــمار مــی رود. 
ایــن عشــق باعــث قتــل و جنایت شــده و همیــن قتل و 
جنایت هم نقطۀ تاقی داســتان سردار اسعد با داستان 
هاشــم اســت. حتی یکی از عواملی اســت کــه مخاطب را 
برای رویارویی هاشم و سردار اسعد منتظر گذاشته و به 
تعلیق داســتان دامن می زند و چه بســا اگر سردار اسعد 
بختیاری داســتان ما معشــوقه ای نداشت، داستانی هم 

برای روایت نداشت؛
 اما این روایت عاشقانه گرفتار تیغ تیز سانسور شده 
اســت. بــرای کشــف این نکتــه نیاز به حس ششــم قوی 
ج از عــرف و قاعدۀ  نیســت. نقطه چین هــای متعــدد خــار
کتاب، خود نمایانگر این مســئله اســت. گویا نویســنده 
کم حوصله تــر از آن بــوده کــه ایــن حذفیــات را بــا قرینــه 
اصــاح کند. یا شــاید... . برخی از ایــن حذفیات را به راحتی 
می شود حدس زد؛ مثًا »لبش را به چشمانم چسباند«، 
شــانه ام  روی  را  »ســرش  ببــرم«،  پنــاه  آغوشــش  »بــه 
گذاشــت«، »مرا به آغوش کشــید«. این هــا عباراتی اند که 

معمــواًل در کتاب هــای دیگر سانســور نمی شــوند و حتی 
در کتاب هــای ترجمه، نمونه های بســیار ممیزی تر از این 
به چشــم می خورند؛ اما شــاید ممیزی محترم ارشاد از آن 
نظر که بانو ترز معشــوقۀ علی قلی اســت و نه همسرش، 
این طــور روابط را خوش نمی داشــته اســت؛ بــدون اینکه 
متوجــه فحــوای کام باشــد و متوجــه زمــان و مــکان و 

شخصیت های رمان. 
شــاید به نظر برســد که نویســنده باید بــرای حذفیات 
قرینــه می ســاخت؛ امــا واقعیت این اســت کــه حذفیات 
 قابلیت 

ً
آن قــدر ســاده و پیش پاافتــاده بودنــد که تقریبــا

حامــد  کــه  گفــت  می شــود  نداشــتند.  را  قرینه دارشــدن 
اشــتری با اضافه کــردن نقطه چین، با خلق ســبکی جدید 
کاش  ای  می کنــد.  دعــوت  ســفیدخوانی  بــه  را  مخاطــب 
مأمور ممیزی ارشــاد می دانســت که با ایــن خط زدن ها تا 
چه اندازه به پرندۀ خیال بال وپر داده تا مخاطب هرآنچه 
هم که نویســنده از گفتن آن پرهیز کرده است، در خیال 

خود مجسم کند.
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قربانی طهران؛ تکرار این دو کلمه، آوای غمگینی را در ذهن 
ایجاد می کند و طهران با »ط«، غمگینی کهن تری را. طهران با 
این نوع رسم الخط، یعنی طهران بدون دود و ماشین. یعنی 
طپانچه ای قدیمی که در ســاک طلبه ای متدین و خالص و 
جوان جاسازی شده است. یعنی طهرانی که مردمش برای 
رفت وآمــد قاطــر می خرنــد؛ مثــل همــان قاطری که هاشــم 
خریــد. هاشــم شــخصیت اصلــی رمــان اســت کــه روایــت 
فصل های مربوط به او، محدود به ذهن اوست. او طلبه ای 
جــوان اســت کــه از قــم به طهــران می آید بــرای انجــام امری 
خفیه؛ طهرانی در آشــفتگی های حکومت محمدعلی شــاه 
قاجــار و بــا مشــروطه خواهانی کــه حــاال از اصــول اولیــه و 
مستقل خود بسیار دور شده اند؛ مشروطه خواهانی که در 

سفارت انگلستان شکم خود را سیر می کنند. 
کــه بــا رمانــی  از مختصــر خطــوط بــاال، این طــور برآمــد 
تاریخی اجتماعــی مواجهیــم. مورخــان و جامعه شناســان 
تاریخ را بررســی می کنند و نویســندۀ هنرمند سعی می کند 
گذشــته  از  بهتــری  درک  بــه  را  دیگــران  رمــان،  رهگــذر  از 
 همین کار را کرده است. 

ً
برساند. رمان قربانی طهران دقیقا

نویســنده، حامد اشــتری، تکه ای از تاریخ قرن اخیر ایران را 
انتخــاب کرده و با شــخصیت پردازی مناســب و درخور، آن 
را بــرای خوانندۀ امــروزی روایت کرده اســت. در طول رمان، 
یک فصل درمیــان با هاشــم و علی قلی در طهــران و پاریس 
همراه می شویم تا از تاریخ اجتماعی مذهبی کشورمان آگاه 
شویم. نویسنده با هوشمندی و دقت در انتخاب کلمه ها، 
به خوبی به فضای این دوره نزدیک شده است. این تاش 
نویسنده هم در انتخاب نثر و هم در صحنه پردازی نمایان 

است. نویسنده، طهران قدیم را با اینکه ندیده ایم، به خوبی 
از دل رمان بیرون آورده است. این نشان دهندۀ تحقیق و 
دقت نویسنده است؛ حتی کوچه پس کوچه ها و کافه های 

پاریس هم ملموس اند. 
»پاتــوق همیشــگی ام در کافــه دوالپــه دیگر دنــج نبود. 
هــر روز، عــده ای منورالفکــر مفت خــور ایرانــی می آمدنــد و 
مســائل تکراری مطرح می کردند: قجرها فانی را گرفته اند. 
قزاق ها فان انجمن را بسته اند... اینجا هم نمی گذاشتند 
آب خــوش از گلویمــان پاییــن بــرود... این پول هــا را از کجا 
می آورید که اینجا این طور قهوۀ فرانسه بخورید و در تیاتر و 
اپرا و سیرک جوالن بدهید و شقی و لوپوق و توپوق حوالۀ 

هم کنید؟«  ص2۸
یکــی از خصیصه هــای نقــد تاریخ گرا در یک رمــان، توجه 
بــه نــگاه راوی به تاریخ اســت. متــن تاریخی، در ظاهــر راوی 
تاریخی می طلبد؛ چنان که در اغلب دستگاه های حکومتی، 
رســم بر این بوده است که اتفاقات و جنگ ها و پیروزی ها 
و القاب و... را کاتب مکتوب می کرده است. در رمان قربانی 
طهــران مــا بــا دو راوی روبــه رو هســتیم: هاشــم و علی قلــی 
بختیــاری. هاشــم از طبقۀ فرودســت جامعه اســت و راوی 
ماوقع از دل کوچه و بازار و مســجد. علی قلی از طبقۀ باالی 
جامعه اســت و از نگاه طبقۀ اعیان و اشــراف خوش گذران 
و سرســپرده به بیگانه روایت می کند. هر دو به خوبی راوی 

وقایع تاریخی سیاسی عصر خود هستند.
نقــد  مهــم  مســائل  از  هــم  عامــه  فرهنــگ  بــه  توجــه 
تاریخ گــرای نوین اســت که نویســنده آگاهانــه یا حتی فقط 
به منظــور تکنیکی کــردن رمــان، بــرای ایجــاد فضاســازی و 

125

�ن اهلام ا�ش

عاشقانه ای پاریسی،
تحت نظارت اجنبی 

ی �ت �تٔه حامد ا�ش ر�با�ن طهران«، �نو�ش ریس رمان »�ت �ب

مورخان و 
جامعه شناسان 
تاریخ را بررسی 

می کنند و نویسندۀ 
هنرمند سعی 

می کند از رهگذر 
رمان، دیگران را 

به درک بهتری از 
گذشته برساند. 

رمان قربانی طهران 
دقیقاً همین کار را 

کرده است
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در چنــد جــای رمــان، دربــارۀ هــراس هاشــم از برخــورد 
نگهبانان ورودی طهران در مواجهه با چاقویی می خوانیم 
کــه از قم با خود به طهران آورده بود. چه لزومی داشــت که 
هاشــم با آن همه هول وهراس، چاقو را با خود حمل کند؟ 
چرا آن را از طهران نخرید؟ چرا آرمون، پسرخواندۀ علی قلی، 
فقــط در یــک فصل حضــور داشــت و اصًا تا نیمــۀ کتاب از 
وجــود او بی خبــر بودیــم؟ یا حاال که بر اســاس عنــوان روی 
جلــد رمــان، کلمــۀ »طهــران« در متن کتــاب با »ط« نوشــته 
شــده، چنان کــه مــن در ایــن نوشــته به احترام نثــر قدیمی 
رمان این گونه نوشته ام، چرا در دل کتاب، گهگاه به صورت 
»تهران« نوشته شــده است؟ این بی دقتی در نوع نوشتن 

کلمات، از یکدستی کتاب می کاهد.
نشــر معــارف رمــان را در ظاهری مرتب و بــا طرح جلدی 
بســیار زیبــا و مناســِب محتــوا منتشــر کــرده اســت؛ ولــی 
به عنــوان یــک ویراســتار، از نظــر رعایت نکــردن فاصلــه و 
 غلط هــای امایــی، ایراداتــی بــه کتــاب 

ً
نیم فاصلــه و بعضــا

می گیرم که امیدوارم در چاپ های بعدی برطرف شوند.
در پایان، دوست دارم از عشق تأثیرگذاری که علی قلی به 
ترز داشــت، یاد کنم. علی قلی َبدَمن کتاب اســت؛ ولی زبان 
و نثرش در مواجهه با ترز زیبا و عاشــقانه می شــد؛ عشــقی 
که تحت نفوذ بیگانگان مداخله گر در مســائل کشورمان، 

رو به تباهی و فراموشی می رود.
»از صبــح کــه بیدار شــدم، مضطرب بودم. چشــمانم باز 
تیر می کشــید. این اواخر، داروهای طبیب فرانسوی مفید 
افتاده بود و به قول ترز، چشمانم باز آن نگاه گرم شرقی اش 
را بــه دســت آورده بــود. تــرز می گفــت بــاورم نمی شــود این 
چشم های ریز نگاهی به این گرمی و قدرت داشته باشد.« 

ص 60

شــخصیت پردازی مناســب آن عصــِر به خصــوص، آن را در 
متــن بــه کار می بندد. ما بــا خواندن رمان قربانــی طهران به 
نــکات زیــادی پــی می بریــم؛ همچون نوع پوشــش زنــان و 
مردان، شــغل های رایج مردم، اهمیت دادن یا ندادن مردم 
به مذهب، توجه یا بی توجهی مردم به رهنمودهای روحانی 
مذهبی )شــیخ(، نــوع غذاهایــی کــه در آن دوره می خوردند 
و حتــی داروهــای گیاهــی  و روش هــای درمانی که اســتفاده 
می کردنــد. گرچــه جاهایــی از رمــان، مثــًا ناصــر به عنــوان 
نمایندۀ یک فرد متدین و لوتی منش و البته صاحب نفوذ، 
خیلی کتابی و رسمی صحبت می کرد. بهتر بود دیالوگ های 
ناصــر کمــی به محــاوره نزدیک می شــد؛ طوری کــه به خوبی 

نمایندۀ قشر خود باشد.
آیــا کتــاب، به عنــوان رمانــی تاریخــی، دارای مرکــز قــدرت 
اســت؟ بلــه، یــک مرکــز قــدرت دینــی و مذهبــی و بااخــاق 
کــه تمام ســعی و همتــش را در راه آگاه کردن مــردم از نفوذ 
باسیاســت بیگانگان و برای نجات کشــور به کار می بندد. 
همچنین یک مرکز قدرت سیاس و اجنبی که با توسل به 
ســادگی و البته وضعیت نابســامان اقتصادی مردم و تنها 
با فراهم کــردن خورد وخوراک عــده ای و البته نفوذ در میان 
خان زاده هــا، اهــداف خود را پیش می برد. و البته یک شــاه 
در رأس کارهــا کــه گویــی مداخله ای در هیچ یک از مســائل 

کشور نمی کند! 
یکی از نکات مثبت رمان، نگاه پر از خشم و کینۀ هاشم 
 با همین نگاِه پر از حس انتقام، به 

ً
به شــیخ اســت. دقیقا

شــیخ و ســخنان و رفتارهایــش نزدیــک می شــویم و او را 
 همین نگاه خشــم آلود اســت که 

ً
قضاوت می کنیم. اتفاقا

مِن خواننده را به شــناخت خیلی خوبی از شــیخ می رساند 
و مرا از او مطمئن می کند. 

یکی از نکات 
مثبت رمان، نگاه 
پر از خشم و کینۀ 
هاشم به شیخ 
است. دقیقاً با 
همین نگاهِ پر از 
حس انتقام، به 
شیخ و سخنان و 
رفتارهایش نزدیک 
می شویم و او را 
قضاوت می کنیم
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در طول تاریخ، جنگ های زیادی رخ داده است و انسان های 
بی گنــاه زیــادی مظلومانه جــان باخته اند؛ اما اتفاقــی که در 
سال 61 هجری در بیابان های عراق افتاد و به شکلی تراژیک 
خون فرزند آخرین پیامبر خدا روی زمین ریخته شد، آن قدر 
عظیــم و تکان دهنــده بــود که پــژواک آن تا ده هــا قرن بعد 
 ادامــه یافت و میلیون هــا نفر به آن واکنش نشــان دادند.
 نیمــی از یــک روز را در میان 

ً
واقعــۀ عاشــورا بــا اینکه تقریبــا

میلیاردهــا روزی کــه زمین گذرانده به خــود اختصاص داده 
است، آنچنان بشر را تکان داد که تا همین امروز آثار مختلفی 
در خصوص آن خلق می شود. از کتاب های تاریخ نگارانه که 
وظیفۀ روایت آن واقعه را به عهده داشــتند، تا رســوم ویژۀ 
عــزاداری بــرای آنکــه باعث تمایــز این واقعه از ســایر وقایع 

عالم بشوند. شــاعران، عالمان، مورخان، سیاستمداران و 
هنرمندان بسیاری دربارۀ ریخته شدن خون پاک اهل بیت 
پیامبر بر زمین تفتیدۀ کربا سخن گفتند. در خصوص این 
واقعــه کتب تاریخی زیادی نگاشــته شــده اســت. از لهوف 
ســیدبن طاووس تــا مقتل ابی مخنف و مقتــل خوارزمی و... 
 که هریک کوشــیده اند آنچه در کربا گذشت، روایت کنند.
امــا به دلیــل عرب زبان بــودن راویــان و اینکــه زبــان عربــی، 
زبــان غالــب در فضــای علمــی جهــان اســام بــوده اســت، 
بیشــتر کتــب در ایــن حــوزه بــه زبــان عربــی نگاشــته شــد 
نهــم هجــری  )قــرن  تیموریــان  اواخــر دوران  اینکــه در  تــا 
قمــری(، فــردی کــه احتمــااًل از اهل ســنت حنفــی و دارای 
گرایش هــای صوفیانــه و شــیعی پررنــگ بوده، بــرای عرض 

ا ملو�ندی �ن  �ل�ی

احیای روضه پس از پانصد سال
ه« ریس »ک�تاب رو�ن �ب
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ذکــر نکــرده یــا اگــر هــم ذکــر کــرده، از منابعــی غیرمعتبــر و 
نه چنــدان قوی از لحاظ علم روایت و تاریخ نام برده اســت. 
همیــن ضعف باعث شــد که به این کتاب نقدهــای زیادی 
شــود و در بیــن ایــن نقدهــا، شــاید ســنگین ترین حملــه 
را شــهید مرتضــی مطهــری بــه روضة الشــهدا کــرد. اســتاد 
ماحســین  زیرســؤال بردن  بــر  عــاوه  تنــد،  حملــه ای  در 
کتــاب  ایــن  نــگارش  بــرای  او  انگیــزۀ  و  کاشــفی  واعــظ 
گفــت: »از وقتــی کــه ایــن کتــاب در دســت و بال هــا افتــاد، 
 دیگــر کســی تاریــخ واقعــی امام حســین را مطالعــه نکــرد.«
بیراهــه نیســت اگــر بگوییم نقــد صریح شــهید مطهری بر 
ایــن کتاب، به ویژه پــس از انقاب، تا حدود زیادی منجر به 
محاق رفتــن آن در میــان عامــۀ مردم شــد و به دلیل وجود 
 روایــات فــراوان بی ســند در آن، ایــن اثر کنار گذاشــته شــد.
حقــی  محمــد  کتــاب،  ایــن  نــگارش  از  پــس  قرن هــا  امــا 
دســت به کار شد و کوشید تا روضة الشهدا را تا حدی که به 
اســاس کتاب ضربه نخورد، تنقیح و مســتند کند. حقی در 
کتاب روضه که گزیده ای از روضة الشهدای ماحسین واعظ 
کاشــفی است و انتشارات کتابستان معرفت آن را منتشر 
کرده اســت، کوشیده تا جایی که ممکن است برای وقایع 
ذکرشــده در کتــاب از میــان منابع معتبر و مشــهور، ســند 
 هرجا هم که ســندی یافت نشــده، آن 

ً
پیــدا کنــد و طبیعتا

بخــش را از کتــاب حــذف کنــد؛ بخش هایی ماننــد ماجرای 
 هاشــم مرقــال، عروســی حضــرت قاســم، ازرق شــامی و... .
نکتۀ مهم در کتاب روضه آن اســت که پژوهشــگر به هیچ 
وجــه در متــن اصلــی دســت نبــرده و فقط کوشــیده ســند 
 وقایــع و معنــای برخی لغات مشــکل را در پاورقی ذکر کند.
آنچــه دربــارۀ ایــن ویرایــش از روضة الشــهدا بایــد بدانیــم، 
در  ذکرشــده  روایــات  بــرای  ســند  وجــود  کــه  اســت  آن 
 بــه معنــای صحیــح و قطعی بــودن آن روایات 

ً
کتــاب لزومــا

به شــکل  کوشــیده  فقــط  اثــر  ایــن  در  محقــق  نیســت. 
منســجمی اســناد را ذکر کند و تدقیق ســندهای ذکرشده 
می طلبــد. دیگــر  مجالــی  تاریــخ،  و  روایــت  علــم  لحــاظ   از 
و  بــر ماجــرای عاشــورا  عــاوه  روضة الشــهدا  اصلــی  متــن 
مصائــب وارده بــر اباعبــداهللj کــه بخــش اصلــی کتــاب 
بــر  مشــتمل  ابتدایــی  باب هــای  در  می شــود،  شــامل  را 
مصائــب جمعــی از انبیا، پیامبر اســامl، امیرالمؤمنین
j، حضــرت زهــراh و امام حســن مجتبــیj اســت کــه 
پژوهشــگر کتاب آن هــا را برای رعایت اختصــار حذف کرده 
 و کتــاب روضــه فقــط بــه امام حســینj اختصــاص دارد. 
کتــاب روضه اقدامی مهم در راســتای احیای روضة الشــهدا 
در میــان فارســی زبانان اســت تا عــاوه بر مطالعــۀ تاریخ در 
خصوص واقعۀ عاشــورا به زبان فارســی، از نثر زیبای هفت 

قرن پیش ماحسین واعظ کاشفی نیز لذت ببرند. 

ادب بــه محضــر سیدالشــهدا، کتابــی بــا نام روضة الشــهدا 
به زبان فارســی نگاشــت؛ کتابــی که تا قرن ها بعــد عزاداری 
از منابــع  یکــی  و  داد  قــرار  تأثیــر خــود  تحــت  را  شــیعیان 
بــرای روایــت ماجــرای عاشــورا شــد.  اصلــی فارســی زبانان 
امــا فارســی بودن تنهــا وجــه ممیــزۀ کتــاب کاشــفی از آثــار 
قبلــی نبــود. نثر گیــرا و ادبیات مســجع او باعث شــد عامۀ 
مــردم بتواننــد به راحتــی بــا ایــن کتــاب ارتبــاط برقــرار کننــد 
از  بهره گیــری  بــا   ،jسیدالشــهدا عــزای  مجالــس  در  و 
پــا کننــد. بــر  آن، روضــه   ایــن کتــاب و هنــر به کاررفتــه در 
اما روضة الشهدا در کنار این محســنات، ایرادی بزرگ دارد. 
ماحســین واعظ کاشفی بیش از آنکه کتابی تاریخی خلق 
کــرده باشــد، کتابی ادبی نوشــته و برای همین بــرای تعداد 
زیادی از داســتان ها یا روایات ذکرشــده در کتاب، یا سندی 

نکتۀ مهم در 
کتاب روضه 
آن است که 
پژوهشگر به 
هیچ وجه در متن 
اصلی دست نبرده 
و فقط کوشیده 
سند وقایع و 
معنای برخی 
لغات مشکل را در 
پاورقی ذکر کند
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اگــر بر بال بحران را فقط خاطــرات علی امینی بدانیم، بر این 
کتاب موفق بی شــک اجحاف کرده ایم. درست است که تا 
پیش از این در بازار کتاب کشــورمان، ســه کتاب مســتقل 
در خصــوص خاطــرات و زندگــی علــی امینی منتشــر شــده 
اســت؛ اما بر بال بحران را می شود جامع ترین کتاب در این 

خصوص ارزیابی کرد.
خاطرات علی امینی به کوشــش حبیــب الجوردی، مدیر 
پــروژۀ تاریــخ شــفاهی ایــران در مرکــز مطالعــات خاورمیانۀ 
دانشــگاه هاروارد، ضبط شــده اســت. جعفر مهدی نیا نیز 
در ســال 136۸، در مجموعــۀ نخســت وزیران ایــران در یــک 
جلد، زندگی سیاسی علی امینی را بررسی کرده و در نهایت، 
خود دکتر امینی در کیهان لندن خاطراتش را مکتوب کرده 
بود که در کشورمان، حوزۀ هنری به کوشش دکتر یعقوب 

توکلی این خاطرات را به بازار کتاب راهی کرد.
کتــاب الجــوردی کــه از آن یــاد شــد، بیــش از آنکه کتابی 
عمومی محسوب شود، برای افراد مسلط به تاریخ معاصر 
و پهلوی کاربرد دارد تا در میانۀ پرسش و پاسخ ها، اطاعات 
جدیدی به دست آورند. در نتیجه، این نوع کتاب ها به علت 

نداشــتن خط روایی و روایت نکردن بســتر وقوع حوادث و 
وقایع، نمی تواند برای مخاطبان عام جذاب جلوه کند.

 امــا کتــاب مهدی نیــا در واقــع بازنشــر مقــاالت قبــل 
انقاب در خصوص دکتر امینی به حساب می آید و چندان 
نتوانســته اســت مخاطبــان و منتقــدان را راضی نگــه دارد. 
همچنیــن آن را نیــز نمی توان یک اثر پژوهشــی محســوب 
کــرد. در خاطــرات دکتــر امینی کــه در کیهان لنــدن به چاپ 
رســیده بــود، وجــه ژورنالیســتی کار غلبــه دارد و در واقــع، 
شــاهد خاطره گویــی یک طرفــه ای هســتیم که علــی امینی 
در اواخــر عمــر آن را نــگارش کرده اســت؛ به نحوی که حتی 
فرزند ایشان این روایت را غیردقیق و ناشی از کسالت پدر 

می داند.
امــا بــر بــال بحــران کوشــیده اســت تــا عــاوه بــر منابــع 
و  خارجــی  و  داخلــی  اســناد  مطبوعــات،  شــفاهی،  تاریــخ 
کتاب هــای فوق، با بهــره از تولید مصاحبه های اختصاصی 
و یادداشــت های شــخصی باقی مانده، اثر پژوهشی درخور 

تقدیری را رقم زند.
 نحــوۀ ارجاع دهــی دقیــق، توجــه بــه روان بــودن متــن، 

محمد رمحا�ن

حسادت شاه به نخست وزیر
ران« ذری �ب ک�تاب »�ب �بال �ب کگ
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• توضیح ناقص در خصوص کنسرســیوم نفت که علی 
امینی در آن، نقشی جدی ایفا می کرد؛

• اشــاره نکردن به کمک های شــاه به کاندیداهای حزب 
جمهوری خواه ایاالت متحدۀ آمریکا؛

• نادیده گرفتن جریان های اســامی و مبــارزات آن ها به 
رهبــری امام خمینــیe و توجه بیشــتر به احزاب رســمی و 

مارکسیست های توده ای؛
• بررســی نکردن فعالیت های سیاســی امینی در مقابل 
جمهوری اســامی به عنوان اپوزیســیون در بعد از انقاب. 
ایرج امینی در مصاحبۀ دیگری، اقدامات بعد از انقاب پدر 
 نیازی به بازخوانی آن ندیده است.

ً
را نقد و رد کرده و طبیعتا

همــان گونه که اشــاره شــد، مجمــوع این کتاب بســیار 
فراتر از خاطرات شخصی است. به عنوان مثال، با خواندن 
کتــاب، اطاعــات بســیار مناســبی در خصــوص انتخابــات 
مجلــس شــورای ملی به دســت می آید؛ خاصــه آنکه انجام 
تقلب به نقل از اسناد سفارتخانه های خارجی که ایرج امینی 
آن هــا را طــی تحقیقات خود یافته اســت، بســیار ارزشــمند 
 هنگامــی کــه ایــن اســناد 

ً
محســوب می شــود؛ مخصوصــا

به نقل از متحدان خارجی شاه باشد. )ص200(
روح کلــی کتــاب البتــه منجــر خواهــد شــد که شــناخت 
واقع گرایانه تــری از رجال پهلوی بیابیم. اگر انگلوفیل بودن 
و روســوفیل بودن در عهــد قجر، ماحصل باورنداشــتن به 
قدرت ملی و خاصی یا کنترل رقیب و حفظ امنیت فعالیت 
سیاسی بوده است، همین روحیه سبب شد تا حتی رجال 
و برخــی از روشــن فکران خوش نام تــر پهلــوی نیــز تنهــا راه 
نجات و توسعۀ کشور را دریافت کمک از بیگانگان قلمداد 

کنند!
افــزون بر مســائل فوق، بیان مشــکات ادارۀ کشــور و 
 کســری بودجه و وضع نامناسب حقوق و مزایای 

ً
خصوصا

کارگران و معلمان و ســایر اقشــار و... موجب خواهد شــد 
تــا تبلیغــات بی پایه و ســند معرفــی دورۀ پهلــوی به عنوان 
مدینــۀ فاضله رنــگ ببازد. بی شــک، مخاطبــان نمی توانند 
اســتناد به چنین خاطراتی را جنگ روانی جمهوری اسامی 
علیه رژیم گذشته قلمداد کنند. به عنوان مثال، نامۀ مهم 
امینِی نخست وزیر به سفیر آمریکا و شرح وضعیت اسفبار 
اقتصادی کشور در صفحات 311 تا 313، بسیار تکان دهنده 

است. 
مخاطب همچنین با مطالعۀ کتاب به خاندان ســاالری 
و شــبکۀ هزارفامیــل حاکیمت پی می برد که میــان ژنرال تا 
نخســت وزیر و وزیر تا وکیل و... چه نسبت های خانوادگی 

وجود داشته است.
شــاه می گویــد: »اگر دســت مــن را هم قطع کننــد، هرگز 
حکم نخســت وزیری امینی را امضا نمی کنم«؛ ولی با فشــار 

فاصله گــذاری از حاشــیۀ کتاب برای روایت های مســتقیم، 
همــه و همــه جــزء امتیــازات مثبــت ایــن کتاب محســوب 
می شــوند. هرچنــد کاغذ ســنگین کتــاب از جمله ایــرادات 
محســوب می شــود و موجــب سنگین شــدن وزن کتــاب 
و ایجــاد دشــواری هنــگام مطالعۀ طوالنی آن شــده اســت. 
بــا وجــود این، جلد گالینگــور و کاور آن بر زیبایی و شــکیل 

بودن اثر افزوده است.
خواننده بعد از گذر از بخش کسالت آور معرفی تفصیلی 
اجــداد علــی امینــی کــه البتــه شــروعی ضعیــف محســوب 
می شــود، می تواند با اندکی حوصله جذب کتاب شود و به 

تحقیق حرفه ای و منصفانۀ نویسنده شهادت دهد.
ایــرج امینی با وجود آنکه کتــاب را دربارۀ پدرش نگارش 
کــرده اســت و آشــکارا در جای جــای کتــاب نســبت خــود 
و مشــاهداتش را یــادآوری  و بــر آن مباهــات نیــز می کنــد، 
در نمونه هــای مکــرر، روایت هــا یــا ادعاهــای پــدر را بــا مدد 
پژوهش های دقیق خود رد یا تصحیح کرده است. در برخی 
 تأکید می کند که نتوانســته اســت به 

ً
مطالــب نیز صراحتــا

اسناد دقیقی برای توضیح برخی مسائل دست یابد.
بــا  امینــی  رابطه یافتــن  نحــوۀ  به عنــوان مثــال، دربــارۀ 
آمریکایی هــا قبــل از اعزام بــه آمریکا به عنوان ســفیر، ایرج 
نتوانسته اســت پاسخی قانع کننده بیابد؛ هرچند بر اصل 
ارتبــاط وی با آمریکایی ها و حتی فشــار مقامــات آمریکایی 
و حتــی CIA بــرای قدرت یافتــن امینــی صحــه می گــذارد. بــه 

صفحات 101، 16۸، 200، 22۸، 259 و... رجوع شود.
در واقــع، امینــی نــه بــه مــدد اســناد بعــد از انقــاب یــا 
سخنرانی های مســئوالن جمهوری اسامی، بلکه با کمک 
خاطرات و مطبوعات رژیم پهلوی و حتی خاطرات شــخص 
محمدرضا پهلوی، مسئلۀ دخالت نیروهای بیگانه و تحقیر 
 یادآور می شود. بی شک روایت این چنینی، آن 

ً
شاه را مکررا

هم از ســوی فرزند امینی، بســیار تأثیرگذارتــر از روایت های 
اشخاص دیگر است.

اینکــه ایــرج امینــی به حدی شــجاعت حرفــه ای دارد که 
عــاوه بــر متن هــای موجــود، ضمــن انجــام مصاحبه هــای 
تولیدی، می نویسد که برخی از نمایندگان مجلس بیستم 
در دیدار با نمایندۀ سیا در ایران، گراشیان یاتسویچ، امینی 
را بــرای نخســت وزیری پیشــنهاد دادنــد، شایســتۀ تقدیــر 

است. )ص2۸2(
حتــی اگــر بــا وســواس تمــام کتــاب را مــرور کنیــم، جــز 
نقص های انگشت شماری در کار پژوهش، اشکال دیگری 

به چشم نمی خورد. نقص های مذکور عبارت اند از:
• اشاره نکردن به فعالیت فدائیان اسام و نقش آن ها 
در ترور رزم آرا و ســایر اقدامات ضدامنیتی و تقلیل مسئله 

به خوشحالی محمد رضا پهلوی از حذف رزم آرا؛

مجموع این کتاب 
بسیار فراتر از 
خاطرات شخصی 
است. به عنوان 
مثال، با خواندن 
کتاب، اطالعات 
بسیار مناسبی در 
خصوص انتخابات 
مجلس شورای 
ملی به دست 
می آید
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آمریکایی هــا مجبور می شــود نه تنها ایــن کار را انجام دهد، 
بلکه اختیــارات جدی به وی واگذار کند. حتی مجلســین را 
بــه خواســت امینی منحل و ایــن را در مصاحبه هــا و کتاب 
 ذکر می کند. این برای مخاطب می تواند 

ً
خود نیز مستقیما

بسیار آموزنده باشد.
جالب توجه است که حتی شخص شاه با اشاره به تمام 
خدماتــی کــه بــرای آمریکایی هــا انجــام داده اســت، برخورد 
آمریکایی ها را با ایران همچو برخورد ناپدری ارزیابی می کند. 
یا در مذاکره با رئیس جمهور آمریکا می گوید: »با ترکیه مانند 
همسر و با ایران مانند صیغه ای رفتار می کنید.« )ص475( 
ولــی شــاه چارۀ دیگری بــرای خود متصور نیســت و مدام از 
ســفرای خارجی نظرخواهی می کند تا رضایت غرب را تأمین 

کند!
 مطابــق اســنادی که برخــی از آنــان بــرای اولین 

ً
صراحتــا

بــار منتشــر شــده اســت، آمریــکا خــود را متعهد بــه انجام 
اصاحــات مد نظــر امینی می داند. یا به عبــارت صحیح تر، از 

امینی مطابق برنامۀ اصاحات آمریکایی حمایت می کند.
جالــب اســت که به نقــل ایــن کتــاب، حتــی در آزاد ترین 
دولت هــا، مناســبات حاکمیــت بــا مطبوعــات و رســانه ها 
به روشــنی منعکس می شود. درک میزان آزادی مطبوعات 
بــرای جوانــان امروز که تجربــه ای از پیش از انقــاب ندارند، 
بســیار حائــز اهمیــت اســت. به عنــوان مثــال، بــا مراجعــه 
بــه صفحــۀ 363 و صفحــات بعــد، متوجــه می شــویم کــه 
دســتگاه های امنیتــی یــک مأمــور سانســورچی در قلــب 
تحریریه داشته اند که مدام در کار اهالی رسانه دخالت های 
حتــی جزئــی می کرده و هیــچ خبری بدون تائید وی منتشــر 
نمی شــده است. با وجود این، باز هم اگر اشکالی به وجود 
می آمــد، ایــن اهالــی مطبوعات بودند که پایشــان بــه مراکز 

امنیتی باز می شد تا پاسخ گو باشند.
 یا در صفحۀ 423 می خوانیم که در سال 1340، واحد های 
چترباز ارتش به اتفاق نیروهای پلیس و ژاندارم، به محوطۀ 
دانشــگاه تهــران ریختنــد و تظاهــرات دانشــجویان را طــی 
یورشــی وحشــیانه ســرکوب کردنــد و دختــران دانشــجو را 
بــه قصد کشــت زدند، لباس هایشــان را دریدنــد و... . حتی 
رئیس دانشــگاه تهران هم معترض می شــود که مأموران 
و نیروهای امنیتی میکروســکوپ ها را شکســتند، بیمار را 
از تخــت پایین کشــیدند و کتک زدنــد و... . این ها طی نامۀ 
رسمی و تکان دهنده به نخست وزیر در صفحۀ 470 و 424 

کتاب منعکس شده است.
 ایــن نکته که شــاه مملکت بــه ارتباطات نخســت وزیر 
وفادار خود هم حســادت می کند، مســئله ای اســت که در 
علوم سیاسی با عنوان حکومت های پاتریمونیال دربارۀ آن 
بحث می شود. استنادات مختلف نظیر صفحۀ 265 حاکی 

به نقل این 
کتاب، حتی در 

آزاد ترین دولت ها، 
مناسبات حاکمیت 

با مطبوعات و 
رسانه ها به روشنی 
منعکس می شود. 
درک میزان آزادی 

مطبوعات برای 
جوانان امروز که 

تجربه ای از پیش 
از انقالب ندارند، 

بسیار حائز اهمیت 
است
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 اینکه به اعتقاد دوستان وی، حتی اگر علی امینی 
ً
و نهایتا

نیز در تصویب کاپیتوالســیون مد نظر مقامات آمریکایی 
حداقــل  نخســت وزیر  شــأن  بــرای  و  کنــد  ایجــاد  تأخیــر 
اســتقال رأی را قائل شــود، به سرعت مغضوب می شود! 

)ص 526 تا 531(
آســتانۀ پیــروزی انقــاب، به عنــوان مشــاور  امینــی در 
شــاه نقــش جدی تری را ایفــا می کند؛ اما آنچه ســبب تأمل 
اســت، درک نکــردن موقعیــت و خواســت مــردم توســط 
رژیــم و عامان آن اســت. شــاه همواره بزرگ تریــن خطر را از 
جانــب کمونیســت ها و چریک هــا می دید؛ اما حــال، با یک 
انقاب تمام عیار مردمی مواجه شده بود. تا جایی که در 21 
بهمن، بختیار از امینی درخواست می کند به ایران بازگردد 
و بــا ســحابی و بــازرگان مذاکره کنــد! در این بخش، محقق 
در گوشه ای ایستاده و فقط یادداشت های ارزشمند پدر را 

بازنشر می کند.
بی شــک، بــر بــال بحــران از جملــه کتاب هــای جــذاب و 
ارزشــمندی اســت که در خصوص رجــال و تحوالت پهلوی 
دوم به نگارش درآمده اســت. در پایــان، باید اعتراف کرد با 
وجود برخی نقص ها که اشاره شد، با توجه به نسبی بودن 
قضاوت ها، از مطالعۀ این اثر لذت بردم، از آن آموختم و به 

دوستان خود مطالعۀ کامل این کتاب را توصیه می کنم.

از آن اســت که شــاه فقط موفقیت و بقای خود را می دیده 
است. تلخ تر اینکه شاه مملکت نمی تواند نخست وزیر را 
جابه جا کند و تمام تاشــش رایزنی با مقامات خارجی برای 
گرفتن چراغ ســبز در این خصوص اســت. این مســئله نه 
به عنــوان یــک عبــارت شــعاری تبلیغاتــی، بلکه به اســتناد 
اســناد موثــق خارجــی و بــه تحقیــق و کوشــش تک فرزنــد 

نخست وزیر پهلوی ارائه می شود. )ص 266 و 267(
ایــران به علــت فقــدان بودجــه، در  تیــم کشــتی  حتــی 
حــال ازدســت دادن امــکان اعــزام بــه مســابقات آســیایی 
بــوده اســت و رئیــس فدراســیون و رئیــس تربیت بدنــی 
درخواســت  را  اعــزام  هزینــۀ  نخســت وزیر  از  التمــاس  بــا 
کردنــد. بیــان این حقیقت تاریخــی، آن هم از زبان شــخص 
نخســت وزیر در جلســه ای علنــی در مقابــل ورزشــکاران و 
ارباب جراید )ص493(، باعث می شود که جوان ایرانی درکی 
واقعــی از وضعیــت دورۀ پهلوی پیــدا کند و بفهمد با همۀ 
وضــع بحرانــی بودجــه، اصرار پادشــاه بــه اختصاص بخش 
چشــمگیری از بودجــه بــه بخش نظامــی و توجه نکردن به 
بخــش بهداشــت و درمان )ص496( چه آســیبی بر کشــور 

وارد کرده است.
جالب آن است که استعفای مقامات، پیش از مقامات 

مسئول، با سفیر آمریکا مطرح می شده است. )ص494(

به اعتقاد دوستان 
وی، حتی اگر 
علی امینی 
نیز در تصویب 
کاپیتوالسیون 
مد نظر مقامات 
آمریکایی تأخیر 
ایجاد کند و برای 
شأن نخست وزیر 
حداقل استقالل 
رأی را قائل شود، 
به سرعت مغضوب 
می شود! 
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همۀ مجالس دعا و سفره و روضۀ دوران کودکی ما یک دعای مشترک داشت: بازشدن راه کربا؛ راهی که گویی از ازل به روی شیعیان 
بسته بود و انگار قرار بود تا ابد بسته بماند؛ آن  قدر که دور از دسترس بود. این آرزو آن  قدر محال به نظر می  رسید که وقتی اولین کاروان 
زوار ایرانی پس از سال ها راهی کربا شدند، با همۀ فهم کودکی و نوجوانی ام باور نمی  کردم. یادم هست که چندین بار ناباور پرسیدم که 
 راه کربا باز شده؟ این طور بازشدن راه در تصور من نمی  گنجید. توقع داشتم با هیاهو و شور بیشتری این خبر را بشنوم. مثًا با 

ً
آیا واقعا

یک مارش نظامی یا صدای توپ تحویِل سال، اعام کنند که راه کربا باز شد. حاال سال ها از آن روزگار می  گذرد و روزبه  روز سیل زوار ایرانی 
به سمت عتبات عالیات خروشان  تر می  شود. با حضور ایرانیان، بازسازی و گسترش حرمین شریفین نیز پررنگ  تر شده و ایرانیان زیادی 
 به دلیل حضور پررنگ ایرانیان، برای عده  ای شبهه ایجاد کرده است. سؤالی 

ً
در این راه قدم برداشته  اند؛ اما این ساخت وساز، مخصوصا

تکراری در ذهن خیلی ها وجود دارد مبنی بر اینکه چرا اموال ایرانیان در عراق، خرج ساخت عتبات می  شود؟ عدۀ دیگری نیز مشتاق 
هستند تا بدانند که روند ساخت وساز حرمین شریفین به چه صورت است و چه کسانی مشغول به این کار هستند. رضا رسولی در 
داستان بلند شهنواز به این دو سؤال پاسخ داده است. در همین شماره، این داستان بلند را بررسی کرده ایم.

احتمــااًل بارهــا و بارهــا بــرای بســیاری از مــا پیش آمــده که 
پدیــده یــا اتفاقــی برایمان مجهول بــوده، یا دربــارۀ ماجرای 
خاصــی دچــار ســوءتفاهم شــده  ایم؛ امــا بــرای رســیدن به 
جــواب، حوصلۀ تحقیــق و تفحص نداشــته ایم. گاهی هم 
با وجود بررســی های فــراوان، به دلیل نبــود اطاعات کافی 
و موثــق بــه جــواب و نتیجــه نرســیده ایم. امــا گاهــی بعــد 
از نتیجه نگرفتن  هــای متعــدد، به طــور اتفاقــی راهــی بــرای 
دسترســی بــه اطاعــات بــاز می  شــود؛ مثــًا تماشــای یــک 
مســتند یــا خواندن یک کتــاب. اگر این ســؤال برای شــما 
هم پیش آمده اســت که هزینۀ ساخت حرمین شریفین 
از چــه راهــی تأمیــن می  شــود، یــا اگــر می  خواهیــد بدانیــد 
روند ساخت وســاز ایــن اماکن به چه صورت اســت، رمان 
شــهنواز، جدیدتریــن اثــر رضــا رســولی را بخوانیــد: رمانی با 
شــروعی طوفانــی. طوفانی هم به معنــای اینکه مخاطب با 
صحنــه و دیالــوگ به جهان داســتان پرتاب می  شــود، هم 
به معنــای طوفــان واقعی. داســتان بــا یکــی از طوفان  های 
صدروزۀ سیســتان شروع می  شــود. نویسنده بدون هیچ 
توضیح اضافــه  ای، فقط با کنش و واکنش و دیالوگ  گویِی   
شخصیت  ها در همان خطوط ابتدایی کتاب، زمان و مکان 
را معرفــی و مخاطب را بدون مقدمه، وارد فضای داســتان 
کــرده اســت؛ گویی مخاطــب با اولین ســکانس یک فیلم 

مواجه است. 
ریتــم  بــه  حواســش  کار  ابتــدای  همــان  از  نویســنده 
داســتان بوده اســت. ریتم تند داســتان تا آخر کتاب حفظ 
شــده و کتاب در هیچ بخشــی دچار اطناب نشــده اســت. 
حتــی تا جایی که امکان داشــته، از توصیف پویا اســتفاده 
کــرده اســت: »مزار که از طوفان شــن و ماســه، چشــمش 
به صورت یک جزیرۀ قرمز وسط کوه  های شن معلوم بود، 
لبخنــدی زد و آجیل  ها را گرفــت: "آقا! ننه ماهوو مادر منه، 
نــه خواهرم. خیر ببینی." این را گفت و دســتش را مشــت 
کــرد و پرید باالی خاور.« شــخصیت اصلی داســتان جوانی 
از اهل ســنت به نام »شــهنواز« اســت که دســت تقدیر او 
را بــه نجــف و کربــا می  کشــاند و او خــود را همچــون ماهی 
قرمــزی در اقیانــوس معنــا می  بیند. شــاید گمــان کنید که 
شــهنواِز داستان ما قرار اســت در پایان به مذهب شیعه 
مشــرف شــود؛ اما رسالت این داســتان چیزی فراتر از این 
حرف  هاست. مخاطب قرار است همراه با شهنواز، دل به 

آبی آقیانوس بسپارد.
اما در همان ابتدا، یک عامل باعث سردرگمی   مخاطب 
می  شود: ویرایش بد کتاب، به  ویژه در فصول ابتدایی. این 
مشــکل به خصــوص در نقل قول  هــا و دیالوگ  نویســی  ها 
باعــث توقــف مخاطــب و کندی خوانــدن کتاب می  شــود. 

�ن اهلام ا�ش

شهنواز، ماهی قرمزی در اقیانوس
ا ر�ویل �تٔه ر�ن ه�نواز«، �نو�ش ریس دا��تان �بل�ند »�ش �ب

نویسنده بدون 
هیچ توضیح 

اضافه  ای، فقط با 
کنش و واکنش 
و دیالوگ  گوییِ   

شخصیت  ها در 
همان خطوط 

ابتدایی کتاب، زمان 
و مکان را معرفی 

و مخاطب را بدون 
مقدمه، وارد فضای 
داستان کرده است؛ 

گویی مخاطب با 
اولین سکانس یک 

فیلم مواجه است 
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 شــهنواز یکی از این دســت 
ً
رأفــت و محبــت اســت، قطعــا

کتاب هاست.
پیــش از این گفتیم کــه این کتاب دچار اطناب نشــده 
اســت؛ امــا شــاید به لبــۀ دیگر بــام نزدیک شــده و در حال 
از  به ســرعت  نویســنده  اســت.  تلخیــص  لبــۀ  از  افتــادن 
اتفاقــات می گذرد و به مخاطب فرصــت تحلیل نمی  دهد. 
حتــی خیلــی از شــخصیت  ها در حــد تیــپ باقــی مانده  اند. 
مثــل شــخصیت خبرنــگار کــه نه تنهــا باورپذیــر نیســت؛ 
بلکــه در پایــان هــم رفتــار عجیبی از خــود بــروز می  دهد که 
برای مخاطب درک کردنی نیســت. حتی شــخصیت  پردازی 
قهرمان داســتان هم کامل نمی  شود. بســیاری از عقاید و 
تفکرات شــهنواز را از طریق همســرش متوجه می  شویم، 
نــه از کنش و واکنش  های او. نویســنده در واقع از شــهناز 
کمــک گرفته اســت تــا زودتر به مقصود اصلی برســد. گویا 
بــرای تمام کردن داســتانش عجله داشــته اســت. افتادن 
در دام عجلــه معمواًل باعث می  شــود تا داســتان در وجود 
مخاطــب رســوخ نکنــد و ته نشــین نشــود. داســتانی هــم 
 خیلی زود به دســت فراموشی 

ً
که ته نشــین نشــود، قطعا

ســپرده خواهد شــد؛ گرچه شــهنواز به دلیل موضوع ویژه 
و جدیــدی کــه دارد، تــا مدت  هــا ذهــن مخاطــب را بــه خود 
مشــغول خواهــد کــرد. انتخــاب ســوژۀ جدیــد و نیفتــادن 
در دام تکــرار و کلیشــه، نه تنهــا قوت این داســتان اســت، 
بلکه مخاطب را به خواندن ســایر آثار رضا رســولی ترغیب 

می  کند. 

مثــًا انتهــای صفحــۀ 12 و 13، یکــی از شــخصیت  ها بــه نام 
»ســّید« در حــال صحبت کــردن اســت. صحبت  هــای او در 
ســه پاراگــراف کوتــاه پشــت ســر هــم و با خــط فاصلــۀ کنار 
دیالــوگ، این شــبهه را به وجود می  آورد کــه دو نفر در حال 
گفت وگــو هســتند. مخاطــب بعــد از دقــت و تحلیل متن 
متوجه این ایراد ویراســتاری می  شــود. این نحوۀ نوشــتن 
اینکــه ویراســتار  اول  باشــد.  می  توانــد دو دلیــل داشــته 
درکی از داســتان نداشته و داستان را به صورت ماشینی و 
مکانیکی ویرایش کرده است. دوم اینکه شاید نویسنده 
قصد داشــته بین صحبت  های ســّید مکث ایجاد کند و با 
اینتــر و خــط فاصله این مکث را ایجاد کرده اســت. البته از 
نویســندۀ باتجربۀ این کتاب بعید است؛ چون برای ایجاد 
 نویسنده 

ً
مکث، شــیوه  های مختلفی وجود دارد که قطعا

به این شــیوه  ها تسلط دارد. شاید هم این به  هم  ریختگی 
فقط ناشــی از ســهل  انگاری و بی  توجهی اســت کــه باز هم 
نمی شــود از آن چشم پوشــی کــرد. ویرایــش خــوب، چــه از 
طــرف نویســنده و چــه از طــرف ویراســتار، یکــی از دالیــل 
قــوت یــک کتاب اســت. البته تعــداد این ســهل  انگاری  ها 
انگشت  شــمار اســت و در رونــد خوانــدن داســتان خلــل 
زیــادی وارد نمی  کند؛ اما بهتر اســت کــه در تجدید چاپ  ها 

این ایراد برطرف شود. 
امــا نکتــۀ مهم  تــر از نثر کتــاب، منظر و زاویــۀ دید کتاب 
اســت. داســتان از دو منظــر روایت می  شــود: دانــای کل و 
تک  گویــی نمایشــی. بعضــی از فصل  هــا را یــک دانــای کل 
غیرمداخله  گــر روایت می کند. این دانای کل در دام اطناب 
نمی  افتد و فقط به اندازۀ نیاز به مخاطب اطاعات می  دهد، 
نــه بیــش از آن. برخی از فصل  ها را هم زنی به نام »شــهناز« 
یا همان همسر شهنواز، قهرمان داستان، روایت می کند؛ 
البته با زاویۀ دید تک  گویی نمایشــی. شــهناز گویا در حال 
صحبت با یک خبرنگار اســت؛ خبرنگاری که ما نه چیزی از 
او می  دانیم و نه صدایش را می  شنویم؛ اما مخاطب شهناز 
اســت. شهناز هم از ماجراهای خصوصی زندگی  شان برای 
خبرنــگار صحبــت می  کنــد و هــم اطاعاتــی را کــه شــهنواز 
کســب کرده، در اختیار او می  گذارد. در میانۀ کتاب ممکن 
اســت این ســؤال برای مخاطب به وجود بیاید که آیا بهتر 
نبــود خود شــهنواز بــدون واســطه این داســتان را تعریف 
می  کــرد؟ امــا در پایــان داســتان، علت این انتخاب روشــن 
می  شــود و اینجاســت کــه هوشــمندی نویســنده نمایان 
می  شود؛ نویسنده  ای که قصد دارد در قالب داستان، هم 
به نحوۀ ساخت وســاز عتبات اشــاره کند، هــم به اختاف 
بیهــودۀ شــیعه و ســنی؛ امــا فقــط در حــد اشــاره. حتــی تــا 
جایــی پیــش می  رود که شــیعیان تندرو را نقــد می  کند. اگر 
قــرار باشــد کتابی معرفی بشــود دربــارۀ اینکه اســام دین 

 کتاب دچار 
اطناب نشده 
است؛ اما شاید 
به لبۀ دیگر بام 
نزدیک شده و در 
حال افتادن از لبۀ 
تلخیص است. 
نویسنده به سرعت 
از اتفاقات 
می گذرد و به 
مخاطب فرصت 
تحلیل نمی  دهد. 
حتی خیلی از 
شخصیت  ها در 
حد تیپ باقی 
مانده  اند
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 دربارهۀ پثهلوی ها
ن ک�تاب ها �ی �ب از �به�ت م�ن�تحن
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خادمان سلطه؛ واکاوی سانسور در برخی مطبوعات عصر پهلوی

دم یع م�ت ن ن �ن و�ی  �چ

 ک�یهان

 در کتا ب هــای تاریخ نگاری خوانده و شــنیده ایم که شــاهان و سلســله های مســتبد و 
ً
غالبــا

ســتمگر بــرای توجیه اقدامات و سیاســت های حکومــت خود، یک تن یا گروهــی از مورخان 
درباری را در خدمت داشــتند که تاریخ را به میل و رأی شــاهانه مســتند و تنظیم می  کردند و 
حقیقت وقایع را طوری دیگر جلوه می دادند. این فرایند در جهان معاصر و مدرن، به نحو پیچیده تر و سازمان  یافته تری 
رخ می دهــد. بــا ورود مطبوعــات و رســانه های جدیــد، حکومت هــا به جــای به خدمت گرفتن تاریخ نــگاران و ایجــاد روایت 
رســمِی تاریخــی، ســعی می کنند فرایند تولید روایــت و محتوا را در خدمت خود بگیرند. چنین فراینــدی در دورۀ پهلوی، از 
طریق سانســور اخبار و نیز تطمیع و تهدید روزنامه نگاران عملی می شــد. این کتاب، داســتان این روزنامه نگاران و مشی 

فریب کارانۀ آن هاست.
خادمان سلطه روایتی است از روزنامه ها و روزنامه نگاران وابسته ای که در دوران پهلوی، قلم خود را به رژیم سرکوبگر 
پهلــوی و اربابانــش فروختنــد تا بازویی برای خدمت به اهداف نظام ســلطه شــوند. اگرچه برخی از ایــن روزنامه نگاران در 
گورهای فراموشــی خوابیده اند، همچنان روش و منش آنان باقی اســت و شــاگردان و هم قطارانشــان در خودفروشــی و 

وطن فروشی از آنان چیزی کمتر ندارند.

در چهل ســالگی انقاب، با نســل جوانی روبه رو هســتیم که دیگر رضاشاه و محمدرضاشاه 
را فقط از منظر تاریخی به یاد می آورند و هیچ تجربه ای از مواجهه با خانوادۀ حکومت پهلوی 
و اقدامات آن ها ندارند؛ چه تجربۀ مستقیم و چه تجربۀ باواسطه  ؛ برای مثال، از طریق پدر و 
مادر. چنین وضعیتی بهترین فرصت برای رسانه های استعماری انگلیس و آمریکاست که چهرۀ ظالمانه و استبدادی 
و وابســتۀ پهلوی را تطهیر کنند. کم کاری رســانه های دیداری و شــنیداری و مکتوب داخلی در ثبت وضبط خاطرات نســل 
انقاب و تاریخ اجتماعی دورۀ پهلوی سبب شده است رسانه های غربی بر پایۀ اخباری دروغ و غیرمستند، پهلوی، به ویژه 

رضاشاه را رقیب قدرت و کارآمدِی جمهوری اسامی معرفی کنند.
این کتاب با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی، فیلم ها و برنامه های رسانه ای شبکه های ماهواره ای را تحلیل 
کــرده و در چهارچوب این فرایند، تطهیرســازی را افشــا می  کند. نویســندگان مقصود خود را از تألیــف این کتاب این گونه 
بیــان می کننــد: »رصــد اجمالــی جریان های رســانه اِی به قول خودمــان آن طرف آب، حاکی از آن اســت کــه آن ها تمام قد به 
غ از نگاه  صحنه آمده اند تا پهلوی اول و دوم را تطهیر کنند. در جمعی از دوســتان به این نتیجه رســیدیم که می باید فار
ایدئولوژیــک، بــه مخاطب نشــان دهیم که چگونه شبکـه هـــای ماهـــواره ای، پیام را به اشــکال مختلــف تصویر می کنند. 

شیوه های اقناع مخاطب، ابهام سازی، اغفال و دورکردن مخاطب از واقعیت چگونه است؟«

پهلوی سوم! آنچه ماهواره ها از پهلوی ترسیم کرده اند

م مؤذن ، �طن �ی  حس�ن �بسش

وان ٔه حب  ��نون ا�ند�یسش
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هدایای دربار پهلوی به بیگانگان به روایت اسناد

ن ریس ا��ناد �تار�ی  مرکرن �ب

تا قبل از دورۀ مدرن، در دستگاه غالب پادشاهان سنتی ایران، سنت صله و مرحمت وجود 
داشــت. این ســنت برای ایجاد محبوبیت شــاه و شاهزادگان در نزد شــاعران و هنرمندان و 
دانشــمندان و حتــی توده هــای مردم و نیز جلب قلــوب آنان انجام می  گرفت؛ اما این ســنت 
از بدِو مواجهۀ ایرانیان با دنیای قدرتمند اســتعمار و اســتکبار جهانی، تا حد زیادی دگرگون شــد. شاه و درباریان از هدیه 
نــه به عنــوان عنصر فرهنگی اصیل، بلکه به مثابۀ ابزاری برای بده بســتان با قدرتمنــدان داخلی و خارجی بهره می گرفتند. 
هدایای درباری دیگر رنگ وبوی اقتدار و اصالت نداشتند؛ بلکه بازتاب خوی معامله  گر و سفله پرور شاه و درباریان بودند.

محمدرضا پهلوی در طول 37 ســال ســلطنت، به  ســبب نداشــتن پایگاه مردمی و وابستگی به بیگانگان، همواره در 
پــی جلــب قلــوب خارجی ها بود و به جای توجه به آحاد ملت و کســب مشــروعیت از طریق مردم، ادامۀ ســلطنت خود را 
در نزدیکــی بــه بیگانــگان می دانســت. بر مبنای همین نگــرش، در طول چند دهه ســلطنت این خانــدان، مظاهر غربی، 
جانشین فرهنگ و هویت ایرانی اسامی کشور شدند. اسناد این مجموعه، گوشه ای از پاداش ها و هدایای رژیم پهلوی 

به بیگانگان را از سال 1344 شمسی به بعد نشان می دهد.

در هــر دورۀ تاریخــی، برخی مکان ها ماهیتی نمادین دارند. به این معنا که با نشــان دادن آن 
به نسل جدید، می شود بخش زیادی از تاریخ سیاسی یا اجتماعی آن دورۀ تاریخی را توضیح 
داد و روایــت کــرد. »زنــدان کمیتۀ مشــترک ضدخراب کارِی« ســاواک در رژیم پهلــوی، از جمله 
زندان ها و شــکنجه  گاه هایی اســت که غالب انقابیون شــاخص از نحله های  مختلف، در آن حبس و شــکنجه شــدند. 
ایــن عوامــل، زنــدان کمیتۀ مشــترک را قلب ســاختار شــکنجۀ حکومت پهلــوی جلــوه می دادند: نحوۀ شــکل گیری این 
مکان، شــکنجه گران، روش های بازجویی و شــکنجه، ســاختارهای اداری و نظامی و امنیتی حاکم بر ســاواک و نیز نقش 

سرویس های امنیتی بیگانه.
این کتاب برای شناخت این شکنجه گاه که امروز به موزه تبدیل شده، تدوین شده است. این اثر شامل نوشته های 
افرادی اســت که در قبل از انقاب، در بازداشــتگاه کمیتۀ مشــترک ضدخراب کاری که بعدها »موزۀ عبرت « نامیده شــد، 
زندانــی بودنــد. آنــان بر مبنای مســتندات و مشــاهدات خــود، واقعیت های این زنــدان و حــوادث رخ داده در آن را شــرح 
می دهند تا دشــمنان انقاب اســامی نتواننــد واقعیت های آن را تحریف کنند. همچنین، آن هــا با کتاب ها و فیلم هایی 
مقابلــه می کننــد که دشــمنان انقاب تولید کرده اند تا با تطهیر وقایــع آن روزگار، تصویری وارونــه را از اقدامات پهلوی به 

نسل حاضر نشان دهند.

پهلوی، ساواک، شکنجه

ان ت ا�ی  موزٔه ��ب
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اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بربادرفته

 ک�یهان

حکومت پهلوی، بر خاف سنت هزاران سالۀ پادشاهی در ایران، متکی به هیچ قوم و قبیله ای   
نبود و اصالت طایفه ای نداشت. با این حال، پهلوی ها از سنت خانواده گرایی و فساد فامیلی 
برکنار نبودند. رضاشاه تاش می کرد کشور را به روش دیکتاتوری و با مشاوره های منورالفکران 
اداره کند؛ اما محمد رضاشاه، بدون اعتماد به نفس و بی بهره از انضباط دیکتاتورمآبانۀ پدرش، می خواست ایران را به کمک 
خانواده  و بستگان وفادارش به شکلی مافیایی اداره کند. ازاین رو، بستگان محمدرضاشاه هم در ادارۀ حکومت سهیم بودند 
و هم بقای خود را در بقای پدرخوانده شان، یعنی محمدرضا می  دیدند. یکی از این وابستگان، اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی 
شاه بود. اشرف همزاد شاه و شریک او در حکومت بود و در مواقع مهمی همچون کودتای 2۸مرداد1332، به داد شاه رسید. 
همین کمک های پیدا و پنهان اشرف به شاه سبب شد تا شاه دست اشرف را در عرصۀ سیاست و اقتصاد بسیار باز بگذارد.
اشــرف پهلوی در ســال 129۸ خورشــیدی، ساعاتی پس از برادرش، محمدرضا پهلوی، به دنیا آمد. اشــرف از دوران جوانی 
به شدت به موادمخدر معتاد بود و در تعامل کاری با مافیای بین المللی موادمخدر نیز نقش مهمی داشت. او در تمام زندگی 
خود، دســتی در سیاســت داشــت و چند ماه قبل از سقوط پهلوی، به خارج از کشور رفت تا شاید با کمک سران کشورهای 
اروپایی و ریاست جمهوری آمریکا به حکومت برادرش تداوم بخشد؛ ولی موفق نشد. او سرانجام در 96سالگی در مونت کارلو 

از دنیا رفت.

کتاب آخرین شــاه، آخریــن دربار خاصه ای موضوعی از دورۀ هفت جلدی کتاب یادداشــت های 
علم است. اسداهلل علم، آخرین وزیر قدرتمند دربار پهلوی، سال هایی طوالنی، یعنی از سال های 
ابتدایی دهۀ چهل تا ســال 1356، مســئولیت وزارت دربار را بر عهده داشت. ازاین رو، نویسنده 
متن خاطرات او را منبع مناســبی برای تحلیل شــاه و خانوادۀ او و نزدیکانش و نیز اقتصاد و سیاســت خارجی ایران در دورۀ 
پهلوی قرار داده اســت. اگر در دورۀ پهلوی در کنار شــخص شــاه و افکار مستبدانه اش بخواهیم کانون های قدرت دیگری را 
در نظر آوریم، وزیر دربار یکی از افراد بســیار مهم برای پژوهش اســت. علم عاوه بر ارتباط با اشــرافیت ســنتی و محلی ایران، 
ارتباط نزدیکی با استعمار انگلستان داشت. حضور پیدا و پنهان شخص علم در مسائل مهمی همچون معامات نفتی و 
خریدهای نظامی و رایزنی های سیاسی با رجل داخلی و خارجی، موقعیت ممتازی در نزد شاه برای او رقم زده بود. این قدرت 
که گاه باعث رشک شاه نیز می شد، در عین وفاداری به سلطنت، سرمنشأ خط مشی ها  و برنامه ریزی ها و اقداماتی برای ادارۀ 
کشور می شد. عاقه مندان به مطالعۀ تاریخ معاصر ایران که پیش از این، برای پیداکردن تاریخ یا موضوعی در میان خاطرات 
اسداهلل علم مشکل داشتند، به راحتی می توانند موضوع مدنظر خود را در این کتاب دنبال کنند. افزون بر این، در این کتاب 

برای هر شخصیتی توضیحی به همراه عکسی از آن فرد آمده است.

آخرین شاه، آخرین دربار

ا�ن �یه ح�ت �ت  مویس �ن

ان ن معارص ا�ی  مؤ�سٔه مطالعات �تار�ی
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دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

�ت�ب �لطا�ن امحدی ، محب رزاد �ل�یما�ن  �ن

الب ا�الیم  مرکرن ا��ناد ا�ن�ت

یکی از ویژگی های انقاب اسامی 1357، حرکت بطئی و آرام آن از دل ساختارهای موجود حکومت 
پهلوی بود. انقابیون در صنف و رده و طبقۀ خاصی منحصر نبودند و یکی از گروه های بســیار 
 از دل همان ساختارهایی سربرآوردند 

ً
مهم مبارز دانشگاهیان بودند. بسیاری از مبارزان دقیقا

که رژیم طاغوت برای تثبیت خود، آن  ها را برپا کرده بود.
در کتاب دانشگاه پهلوی به روایت اسناد به خوبی می توانیم ببینیم که دانشگاه و جنبش  دانشجویی، همانند دماسنجی 
مناسب، شدت و شتاب وقایع بحران زای دورۀ پهلوی را نشان می دادند. این کتاب روایت کنندۀ وقایع مربوط به انقاب در 
دانشــگاه شــیراز اســت. برخی از واقعیت هایی که در این کتاب روایت می شوند، عبارت اند از: واکنش دانشگاهیان به قیام 
15خرداد1342 و جشــن های 2500ســاله و مراســم چهلم شــهدای قم، تداوم تظاهرات و ناآرامی های شهر شیراز در دانشگاه، 
گرامیداشت سالگرد قیام 15خرداد1342، وقایع رمضان 1357 شیراز و حضور سازمان یافته و هماهنگ استادان و کادر اداری و 

دانشجویان در تظاهرات ، درگیری های دانشکدۀ ادبیات و نقش دانشگاه در سال های ابتدایی انقاب اسامی.
این کتاب به دنبال مطالعۀ اسنادِی اهداف علمی و فرهنگی در تأسیس و توسعۀ دانشگاه پهلوی، از ابتدای دهۀ چهل 
تا پیروزی انقاب اسامی است. در این کتاب، ضمن توصیف و تبیین زمینه های پیدایش دانشگاه پهلوی، چگونگی رشد و 

انقابی شدن دانشجویان آن دانشگاه نیز به روایت اسناد، بررسی و ارزیابی می شود.

 از زمان وقوع کودتای 2۸مرداد1332 تا پیروزی انقاب اسامی در 22بهمن1357، ایاالت  متحدۀ 
آمریکا مهم ترین شریک حکومت پهلوی بوده است. کتاب ها و نوشتارهای بسیاری دربارۀ این 
قبیل موضوعات ســخن گفته اند: ابعاد سیاســی و نظامی و اقتصادی نفوذ آمریکا، از مســئلۀ 
کاپیتوالســیون تا نقش عوامل ســیا در کودتا؛ آموزش افســران و مأموران ســاواک؛ تاراج منابع نفتی و زیرزمینی ایران؛ عقد 
قراردادهای نظامی و تجاری گسترده با ارتش و رژیم شاه؛ طراحی سیاست های اقتصادی در سازمان برنامه  و بودجه؛ اما آنچه 
در این میان مغفول مانده است، نقش سازمان ها و مؤسسات فرهنگی، هنری، اجتماعی و حتی علمی آمریکایی در تلطیف 

چهرۀ استعمارگرانۀ آمریکا در ایران بوده است.
این کتاب، پژوهشی است که در آن نگارنده درصدد است با رویکردی توصیفی تحلیلی، ماهیت دیپلماسی عمومی آمریکا 
در ایران را بررســی کند. او در این کتاب، برنامه ها و اهداف مهم فرهنگی آمریکا در ایران را شناســایی می کند و از این طریق، 
عمده ترین محتوای برنامه ها و روش ها و ابزارها را بیرون می کشد. سپس، نهادها و مؤسسات درگیر در اجرای آن برنامه ها 
و روش ها را مشخص کرده و در نهایت، نتایج مهم این برنامه ها را تحلیل می کند. این پژوهش در یک مقدمه و سه فصل 
تنظیم شده است. مقدمۀ آن مفهوم دیپلماسی عمومی و نیز معرفی برنامه ها و بیان اهداف دولت آمریکا دراین باره را به طور 

مختصر مرور می کند.

دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران در دورۀ پهلوی دوم

دلو ا �ب�ی�گ  ر�ن

الب ا�الیم  مرکرن ا��ناد ا�ن�ت
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بهاییان در عصر پهلوی 

 امحد الله�یاری

 ک�یهان

شناخت روابط درونی رژیم پهلوی، بر اساس اسناد و گزارش های  تاریخی به   جامانده از حضور 
بهاییان در پهلوی دوم، ما را با ســاختار سیاســی و اقتصادی و نیز ارکان قدرت بهاییان آشــنا 
می کند؛ اما باید گفت تألیفات شخصیت های فعال سیاسی و رسانه اِی بهایی که خود، زمانی 
پیوندی آشکار با پهلوی ها داشته اند، در فهم  و پذیرش همدالنۀ مخاطبان جوانی که دورۀ پهلوی را درک نکردند، بسیار 

مؤثرتر است.
کتــاب بهاییــان در عصر پهلوی نوشــتۀ احمــد اللهیاری، نمونــه ای از نمــای نزدیک روابط پیچیده و فاســدی اســت که 
میــان هیئــت حاکمۀ دوران طاغوت وجود داشــت. محور بیشــتر این روابط بهاییان بودند. نویســنده که خــود زمانی در 
زمرۀ روشــن فکران بهایی وابســته به حکومت پهلوی بوده است، در سال های پایانی عمر، با بازنگری در عمر رفتۀ خود، 
به نتایجی متفاوت می رســد و ســعی می کند دانســته ها و تحلیل های خود را از پشــت پردۀ نظام پهلوی بازگو کند. احمد 
اللهیاری در طول زندگی اش در موقعیت های گوناگونی از جمله در کانون نویسندگان، مرکز  پژوهش های تلویزیون ملی، 
مجلۀ تماشا، واحد مرکزی خبر و روزنامۀ کیهان حضور داشته است. او همچنین به محافل بهاییان رفت وآمد می کرده 

است.
نویســنده در این کتاب بر اســاس ســابقۀ خود، نقش مخرب بهاییان را در عرصۀ سیاســت و اقتصاد  ایران اســامی، 
در زمان حکومت رضاخان و پســرش محمدرضا افشــا می کند. دست نوشــته های او که ســال ها در عرصۀ نویســندگی و 
پژوهشگری حضور داشته است، بیان کنندۀ زوایای ناگفته و پنهاِن نفوذ فرقۀ بهاییت در  ارکان رژیم پهلوی و حاکمیت 

آن هاست.

در بین مردم و مورخان، مشهور است که فرقۀ  ضالۀ بهاییت در دورۀ پهلوی نقش پررنگی 
داشت. حضور امیرعباس هویدا، به عنوان نخست وزیر منتسب به این فرقه، در سال های 
متمادی دهۀ چهل و پنجاه شمسی، گویای این نفوذ گسترده بود؛ اما اسناد تاریخی، ابعاد 
ایــن نفــوذ را فراتــر از حضــور در ارکان سیاســی نشــان می دهند. نفوذ بهاییــت در ارتش، به عنــوان رکن مهم پاســداری از 
سلطنت مطلقۀ پهلوی، نشان دهندۀ تاش آن ها برای حفظ ارکان ساختار سیاسی موجود و گویای میل آنان به تداوم 
منافع سیاسی و اقتصادی شان بود. حضور شخصی همچون سپهبد ایادی در معامات نظامی ارتش پهلوی با غربی ها، 
 فرقه ها در صحنۀ آشکار رقابت 

ً
حاکی از ایفای چنین نقشی است. این نکتۀ مهم را هم نباید از نظر دور داشت که عموما

سیاســی، غایــب هســتند و برای بســط ایدئولــوژی و عقاید خود، بــه فعالیت های اقتصادی و تبشــیری در پشــت صحنۀ 
حوزه های مختلف  مشغول اند.

این کتاب با مروری بر تاریخچۀ شکل گیری فرقۀ بهاییت و نیز بازخوانی اقدامات آنان و روابطشان با بیگانگان، نحوۀ نفوذ 
اعضای فرقه در ارتش و اقدامات آنان در دورۀ محمدرضا پهلوی را بررسی می کند. نویسنده در این کتاب می گوید بهاییان 
برای قبضه کردن مشاغل حساس می کوشیدند تا در پوشش حمایت و صیانت از حکومت پهلوی، در مصدر کارها قرار 
گیرنــد. از آنجایــی کــه ارتش یکــی از ارکان مهم حکومت پهلوی بود، بهاییــان تاش می کردند با نفــوذ در آن و درآمدن به 

کسوت نظامی، موقعیت خود را تقویت کنند.

بهاییان نظامی در حکومت پهلوی دوم

ری اداب �س�گ  �ش

الب ا�الیم  مرکرن ا��ناد ا�ن�ت
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گربۀ روی کاغذ

 کر�یس�ت�ی�نا طهوری

 ک�تاب �ن�یس�تان

این کتاب را نمی توان سرسری خواند و کنار گذاشت. هر جمله و هر تصویر نکته ای دارد که 
در پیشبرد ماجرا مهم است. بنابراین، مخاطب هفت هشت سالۀ بازیگوش، بی آنکه متوجه 
باشــد، تمرکز می کند. کودکان امروز بیش از همتایان خود در دهه های قبل، به این تمرین 

نیاز دارند و از آن لذت می برند.
داســتان، پان ســاده و باورپذیری دارد. گربۀ کشیده شــده روی کاغذ می خواهد از نقاشــی بیرون بیاید و ماهی هم از 
آب حوض. کل کتاب مکالمۀ این دو شخصیت است و طرح تصوراتی که دربارۀ آرزوی خود دارند. داستان چیزی از خالق 
نقاشی گربه یا زندگی او نمی گوید؛ اما تصاویر، دختر هنرمندی را نشان می دهد که با پوششی خاص و یادآور بانوان سدۀ 
پیش، در حیاطی پر از گل های نیلوفر آبی، ســه پایه ای گذاشــته اســت. ایرانی بودن و زندگی میان ســنت و مدرنیســم، با 

استفاده از ظریف ترین نمادها به کودک نشان داده شده است.
گربۀ روی کاغذ اثری عمیق اســت که نکات متعدد و جالبی را پشــت ظاهر ســاده و کودکانه پنهان کرده اســت. هرچند 
شناسنامۀ اثر آن را مناسب بچه های سال های نخست دبستان معرفی کرده، به راحتی می تواند برای دانش آموزان دورۀ 

دوم ابتدایی هم جذاب باشد. 

بست�ۀ پیشنهادی مهر

پیام محبّت

 محمود ح��ییم

 مدر�ه

داستان پیام محّبت دربارۀ مروان و مرتضی است. مروان پاکستانی و از پیروان مذهب حنفی 
و مرتضی ایرانی و شــیعی مذهب اســت. این دو در آلمان رشــتۀ معماری می خوانند و بدون 
حساســیت بــه باورهای مذهبی یکدیگر باهم دوســت هســتند؛ اگرچه مــروان گاهی تحت 
تأثیر تبلیغات ســوء وهابیون در خصوص شــیعیان، دربارۀ دوســتش دچار تردیدهایی می شــود. این وضع ادامه دارد تا 
آنکه مروان وارد گروهی می شود و پی می برد که هر آنچه تکفیری ها دربارۀ اسام و تعالیم آن و همچنین دربارۀ شیعیان 

می گویند، دروغ است.
نویســنده در ایــن کتــاب کــه بــرای نوجوانان نگاشــته، بر ایــن نکته تأکید کرده اســت که آموزه های اســام بر اســاس 

مهرورزی و محبت است؛ همچنان که امام صادقj فرموده اند: »آیا دین غیر از محبت چیز دیگری است؟«
حکیمی عاوه بر ذکر آیات بسیار از قرآن کریم، روایات و احادیثی از چهارده معصوم دربارۀ ضرورت محّبت و مهرورزی در 
جامعه را نیز بیان کرده است. همچنین در این داستان علت های گرایش به دین اسام و نمونه هایی از مسلمان شدن 

بسیاری از افراد ذکر شده است.
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عروس قریش

ی  مر�ی �بص�ی

 امس

یکــی از گونه هــای شناخته شــدۀ جهان رمــان، روایت های زندگی نامه ای اســت که چنانچه بر 
اســاس بســتر شخصیت های دینی روایت شده باشــند، مخاطب را با الیه ها و وجوه دیگری 

از این شخصیت ها آشنا می کند.
رمــان عــروس قریــش یکی از همین رمان ها اســت که بر بســتر زندگانی پدر و مادر پیامبر اســامl روایــت خود را به 

پیش می برد.
مریم بصیری، نویســندۀ کتاب که نگارش آثار داســتانی متعدد و انجام کارهای پژوهشــی را در پروندۀ کاری خود دارد، 
در این اثر با انتخاب زندگی و زیســت آمنه و عبداهلل بن عبدالمطلب، داســتانی خوش خوان از زندگی این دو بزرگوار ارائه 
می دهد. نثر کتاب با فضایی زیبا و شاعرانه پیش می رود و البته ماجرای عاشقانۀ چگونگی وصلت آمنه و عبداهلل نیز در 

پیشبرد این فضا تأثیرگذار است.
نویسنده در این کتاب، زوایایی پنهان در روزهای نوجوانی و جوانی آمنه و عبداهلل را توصیف کرده است. سرانجام، با 
رسیدن ماجرا به ازدواج این دو و به دنبال آن، دوران بارداری آمنه و به دنیاآمدن خاتم انبیا، داستان اوج می گیرد و تا وفات 

پدر و مادر رسول مکرم اسامl ادامه می یابد.

کتــاب شــب صورتــی بــا دارابــودن ویژگی هــای ســبکی و متنــی ادبیــات نوجــوان، هماننــد 
داســتان های موفــق ایــن ژانــر در جهــان، عاوه بــر گروه ســنی نوجــوان، بــرای بزرگ ســال نیز 

خواندنی است و کتابی مناسب برای پدر، مادر و فرزند نوجوان است.
مظفــری در ایــن کتــاب دســت روی موضــوع حساســی گذاشــته کــه به دلیــل محدودیت هــا و فرهنــگ ایرانــی، کمتــر 
نویســنده ای ســراغ آن مــی رود. ایــن کتــاب تجربــۀ اولیــن عشــق ها در نوجوانــی را بــه تصویــر می کشــد: اضطراب هــا و 

دل نگرانی های نوجوان و تأثیری که سربرآوردن این احساس بر روند زندگی روزانه و اجتماعی و تحصیات او می گذارد.
مطالعۀ این کتاب، راهنمایی برای والدین است که در چنین مواقعی کدام رفتار را برگزینند و بهترین برخوردها و شیوۀ 
عمل را دریابند که برای مخاطب نوجوان موجب تسکین و راهگشاست؛ زیرا در این داستان، نوجوان احساسات خود را 
به تماشا می نشیند و آن را بی اهمیت و کوچک شده نمی بیند و در روند قصه به راه هایی برای حل مسائلی می رسد که با 
آن روبه رو است؛ از جمله مدیریت احساسات، مشکات خانوادگی یا روابط دوستی با گروه های هم سال و هم کاس ها.

شب صورتی

ر �االری  مظ�ن

 معارف
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قطاری از کلمات

�چور  امحد اک�ب

هر��تان ادب  �ش

قطــاری از کلمات کاروان قصه های روشــن اســت؛ قصه هایی از متن و بطــن زندگی. کتابی که 
خوِد نوشتن و قصه گفتن می شود ماجرا و مسئلۀ قهرمانش.

این کتاب قطاری است که راوی اش دست ما را می گیرد و کوپه به کوپه جلو می برد و آدم ها 
را با زندگی شان نشانمان می دهد. قصۀ آدم ها را زندگی می کند و زندگی آدم ها را تبدیل به قصه.

نویسنده ماجراها را با فرمی زیبا و منطقی و باورپذیر که از خود قصه گویی گرفته، به هم گره می زند و هیچ ماجرایی را 
منفرد رها نمی کند. 

نویسنده به زیبایی و با شیوه ای نرم، مرز بین قصه و زندگی را برمی دارد و خواننده هر دو را حاضر و مؤثر می بیند. هم 
قصه را و هم زندگی را. شخصیت ها به درستی برای تولید معنا نقش های خود را بازی می کنند. 

ویژگی بارز کتاب به رسمیت شناختن ذهن و تخیل کودک و نوجوان است؛ یعنی آنچه گاهی همۀ زندگی یک کودک یا 
نوجوان است، ارزشمند و مؤثر و سازنده تلقی می کند.

این کتاب از مجموعه کتاب های یک روایت معتبر بوده و به روایت اشخاص، وقایع و اماکن 
ویژه و مهم مرتبط با واقعۀ آتش سوزی سینما رکس آبادان را بازخوانی می کند.

شــبانگاه 2۸مــرداد1357،  در حالــی کــه مــردم در ســینما رکــس  آبــادان به تماشــای فیلم 
»گوزن ها« اثر مسعود کیمیایی مشغول بودند، این سینما دچار آتش سوزی شد و جان چندصد نفر را گرفت. این روایت 
معتبر دربارۀ آتش سوزی سینما رکس با نرسیدن سیاوش به سانس پخش آغاز می شود؛ جایی که دوستان، بی خبر از 

اتفاقات پیش روی او، به تماشای فیلم »گوزن ها« نشسته اند.
پاسخ به پرسش هایی نظیر اینکه آتش سوزی سینما رکس آبادان چطور و چگونه اتفاق افتاد، این اتفاق زمینه ساز 
چه وقایعی بود، حسین تکبعلی زاده که بود و در این اتفاق سیاه چه نقشی داشت، همه  در مجموعۀ یک روایت معتبر 

دربارۀ آتش سوزی سینما رکس آمده است.
در این اثر، تصاویری از ســینما پس از آتش ســوزی ، مراســم  عزاداری برای جان باختگان آتش ســوزی ســینما رکس و 

تظاهرات مردم علیه رژیم نیز وجود دارد.

یک روایت معتبر دربارۀ آتش سوزی سینما رکس

ن محمدی �ی  زهرا �رن

 �به �ن�ش
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نبردهــای  قهرمــان  زندگــی  از  متفــاوت  روایتــی  کتــاب  ایــن  در  غفارحــدادی  فائضــه 
نامه هایــی اســتفاده  از   ، بــرای نخســتین بار کتــاب  ایــن  او در  کــرده اســت.  ارائــه  بــازی دراز 
آمریــکا  در  کــه  خواهــری  بــرای  ســال ها  داســتانش،  قهرمــان  وزوایــی،  شــهید  کــه  کــرده 
کــه ُبعــد دیگــری از شــخصیت شــهید وزوایــی را بــه نمایــش می گــذارد.  داشــته، ارســال می کــرده اســت؛ نامه هایــی 

 wغفار حدادی تاش کرده تا با جست وجو و یافتن راویان متعدد، روایتی نو از زندگی یکی از دانشجویان پیرو خط امام
ارائه دهد که نقشی تأثیرگذار در برهه های مختلف تاریخ انقاب و جنگ تحمیلی ایفا کرد.

او در اثــر جدیــد ضمــن مطالعۀ کارهای گذشــته، با پیداکردن اســناد جدید و هم صحبتی با راویان متعــدد که گاه برای 
اولین بار صورت گرفته، اثری خوش خوان ارائه کرده که برای همه به ویژه نسل جوان خواندنی است و لحظات شیرینی را 

رقم خواهد زد.
آنچه نویســنده را به نوشــتن این ســفرنامه تشویق کرد، »نشناختن« بود. نشــناختِن کسی که عملکردش می گفت 
یکی از بزرگ ترین و موفق ترین فرماندهان دوران جنگ بوده است. اما چرا »شناخته شده« نبود؟ نویسنده با این سؤال 
وارد زندگی محسن شده و هرچه پیش تر رفته، بیشتر دانسته که تاریِخ بی وفا به جبران دخالت های محسن، او را به دیار 

غفلت تبعید کرده است.

یک محسن عزیز

ارحدادی �ن ه �ن أ�صن  �ن

 �ورٔه مهر

این رمان روایتگر زندگی زنی ســیاه پوســت است که پرستار بوده و در کار خود حرفه ای است و 
از آن لذت می برد؛ اما رنگین پوستان از جمله پدرش او را تمسخر کرده و به او بی مهری می کنند. 
حضور زن سفیدپوستی به عنوان وکیل در این رمان و آشنایی این دو با یکدیگر، در واقع نقطۀ 

عطف این داستان است.
کارهای کوچک اما بزرگ از زاویۀ دید و نگاه سه شخصیت اصلی رمان روایت می شود که هرکدام از دیدگاه خود این داستان 
را روایت می کنند و نظرات خود را می گویند؛ به گونه ای که گاهی نویســنده یک موضوع واحد را از دید ســه شــخصیت اصلی 
داســتان روایــت کــرده و در اختیار مخاطب قرار می دهد. نویســنده در این کتــاب نثری روان و روشــن دارد. مخاطب به راحتی 

 می تواند کتاب را بخواند و با شخصیت های داستان همذات پنداری کند.

کارهای کوچک؛ اما بزرگ

ودی �چ�ی�ولت  حب

 �لیم
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صدرا در فردا

کتاب روضه

مه رح�ییم �چور  �نعن

 محمد ح�ت

 �هد ما�نا

ت  ک�تا�بس�تان معر�ن

صدرا در فردا نخســتین عنوان از مجموعۀ »آینه های کوچک« اســت که می خواهد در قالب 
داستان کودکان، اندیشیدن و فلسفه را به این ردۀ سنی بیاموزد.

شاید فکر کنید آموختن مباحث انتزاعی و فکری، برای کودکان بسیار دشوار باشد. البته 
درســت هم فکر می کنید؛ اما نویســندۀ این مجموعه که در آموزش این مفاهیم به کودکان تاش های بســیاری کرده و 
تجربه اندوخته است، در این اثر می خواهد مفاهیم آینده نگری، برنامه ریزی و کار گروهی را به کودکان بیاموزد و در عین 
حال، آنان را با چگونگی و مفهوم خواب دیدن آشنا کند. او کار خود را با داستانی جذاب برای کودک و نوجوان آغاز می کند 
و با کودکان یک مدرسه همراه می شود و پرسش های پرتکرارشان را پاسخ می دهد. کودکان این داستان تاش می کنند 
گره های ذهنی و کاری خود را با همکاری دوستان و معلمانشان باز کنند و مخاطب کتاب را با این مفاهیم انتزاعی و نیز 

با تاش اجتماعی آشنا کنند. 

نوشــتن از زندگی بزرگان دین در جامعۀ اســامی ســنتی طوالنی اســت. در این میان، ســرور 
جوانان بهشت و سید شهدای عالم، امام حسینj، جایگاه ویژه تری دارد.

در آن جو پر از اختناق و پر از آشوب بعد از شهادت ایشان، هنوز پنجاه سال نگذشته بود 
که اولین کتاب ها دربارۀ زندگی و شهادت ایشان نگاشته شد. این کتاب ها که »مقتل« نامیده شدند، اغلب به زبان عربی 
بودند. نهصد ســال بعد، اولین مقتل فارســی به نگارش درآمد. این مقتل زبانی روان داشــت و از آرایه های ادبی فراوان 
بهره مند بود. قدرت فرمی و محتوایی کتاب چنان زیاد بود که بر فرهنگ عزاداری شیعی نیز سایه انداخت. خواندن کتاب 
روضة الشــهداء در مجالس ســوگواری اباعبداهلل، این مجالس را به مجالس روضه خوانی تبدیل کرد؛ اما طی ســال های 
متمادی، انتقادات فراوانی در زمینۀ محتوایی به آن وارد بود. محمد حقی در پژوهشی که بر کتاب انجام داده، با تکیه بر 
یکی از بهترین نســخ تصحیح شــده، تحریفات تاریخی و دینی روضة الشــهداء را زدوده، ارجاعات تاریخی اش را یادآور شده 
و کلمات ســختش را آســان  کرده است. کتاب ســازی کتاب نیز یادآور لحظۀ جان سوز شهادت سیدالشهدا است. گویی 

کتاب هم در درون و هم در بیرون، روضه خوان حضرتش است.
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