


اين عكس مربوط به روز ۱۳ بهمن ۸۴ است كه رهبر معظم انقالب در ديدار با تني چند از 
نويسندگان انقالب اسالمي، از روزهاي زندان مي گويند. از جمله به قرآني اشاره مي كنند كه 
در بعضي از زندانها همراه ايشان بوده است. ايشان در پشت جلد اين قرآن، عالوه بر خاطرهٴ 

دستگيري شان، برنامهٴ تالوت قرآن يكي از راديوهاي عربي را هم نوشته اند:
ــته ام: «در روز پنجشنبه، دوم مهر ۱۳۴۹، و رجب سال ۱۳۹۰ قمري، در  «اينجا نوش
ــاعت يک و بيست دقيقهٴبعد از ظهر، دو نفر از مأموران ساواک به منزل آقا (پدر)  س
ــازمان، و پس از آن، به زندان منتقل شدم. و اكنون  ــتگير و به س آمدند... از آنجا دس
چهارمين روز زندان را راضيًا، شاكراً، محتسبًا، صابراً، ثابتًا مي گذرانم. و از خداوند، 
نظر لطف و قبول و رضايش را ملتمسانه مسئلت مي كنم. يا من يعطي الكثير بالقليل؛ 
ــن لطفک و رضوانک بحق محمد و آله  ــط لعملي القاصر الناقص القليل، الكثير م اع

الميامين.»
«اينجاي اين قرآن نوشته ام: «صبح ها از ساعت ۵/۵ به وقت محلي، برابر ۶ به وقت 

ما، موج متوسط.
ــيخ مصطفي اسماعيل (كه مرا  ــاعي، استاد كل، ش اينها خوب بودند: عبدالفتاح شعش
ــيخ محمود خليل حصري، شيخ محمود علي البنا؛  ــط، ش از خود بي خود كرد) عبدالباس
رقيب گردن كلفت شيخ مصطفي اسماعيل كه واقعًا عالي مي خواند. شيخ محمد صديق 

المنشاوي. تحقيقًا در شمار درجه اول هاست.» 
_آن وقت ها اين اسم ها اصًال براي مردم ما، شناخته نبود._

ــتم: «في اليوم الخامس في الشهر الشعبان سنه ۹۱، المطابق من  زيرش تاريخ را نوش
رابع من مهر سنه ۵۰.»  
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۱۲

  اسالم پرچم دار كتاب خواني
ــن هر زمان كه به ياد كتاب و وضع كتاب در جامعه ي خودمان  م
ــوم. اين به خاطر آن است  ــف مي ش مي افتم، قلبًا غمگين و متأس
كه در كشور ما به هر دليلي كه شما نگاه كنيد، بايد كتاب اقًال ده 
برابر اين ميزان، رواج و توسعه و حضور داشته باشد. اگر به دليل 
پرچم داري تفكر اسالمي و حاكميت اسالم به حساب بياوريد، اين 
معنا صدق مي كند؛ چون اسالم به كتاب و خواندن و نوشتن، خيلي 
اهميت مي دهد. اگر هر منصفي به بيانات نب ّي مكرم اسالم و ائمه 
عليهم السالم، و پيشوايان اسالم نگاه كند و ببيند كه اين ها در چه 
زماني به كتاب و كتاب خواني دعوت مي كردند و فرامي خواندند، 
ــانه ها از ذهنش شسته خواهد شد و خواهد فهميد كه  همه ي افس
دشمنان اسالم راهي جز اين نداشتند كه افسانه هاي كتاب سوزي 
ــر زبان ها بيندازند؛ چون اسالم پرچم دار  ــتيزي را بر س و كتاب س

كتاب خواني است.[۱]



۱۳

  خسارت بزرگ
كتاب، دروازه اي به سوي جهان گسترده ي دانش و معرفت است و 
كتاب خوب، يكي از بهترين ابزارهاي كمال بشري است. ... كسي 
ــه با اين دنياي زيبا و زندگي بخش، دنياي كتاب، ارتباط ندارد،  ك
ــک از مهم ترين دست آورد انساني و نيز از بيشترين معارف  بي ش
الهي و بشري محروم است. براي يک مّلت، خسارتي بزرگ است 
كه افراد آن با كتاب سر و كار نداشته باشند؛ و براي يک فرد، توفيق 
عظيمي است كه با كتاب مأنوس و همواره در حال بهره گيري از 

آن، يعني آموختن چيزهاي تازه، باشد. ...[۲]

  مجبوريد اهميت بدهيد
اگر از اين جهت هم حساب كنيد كه امروز اين مّلت، ملتي است كه 
در دنيا دچار ستم هاي ناشي از اعمال غرض قدرت هاي استكباري 
جهان است، پس بايد از خودش دفاع كند، كدام دفاع ملي است 
كه در درجه ي اّول متكي به فرهنگ و آموزش و بينش و دانش 
نباشد؟ پس، باز هم به «كتاب» برمي گرديم. يعني شما از هر طرف 
كه بچرخيد، مجبوريد به كتاب اهميت بدهيد. من تعجب مي كنم كه 
چرا ما به عنوان دولت جمهوري اسالمي، آن مقداري كه به كتاب 

اهميت مي دهيم، ده برابر آن را اهميت نمي دهيم؟![۳]

  عادت به كتاب خواني
اگر كسي اينجا نشسته باشد و در اتاق بغل دستش خبر و چيز تازه 
ــد، كمتر كسي است كه طاقت بياورد اينجا  و حرف جديدي باش
بنشيند و بلند نشود سر بكشد و ببيند اين اتاق بغلي چه خبر است. 



۱۴

همه ي اطراف ما را خبرهاي تازه پر كرده است؛ اين قدر معلومات، 
اين قدر معارف در همه ي زمينه ها؛ ما چه طور حاضر نيستيم سرک 
ــت و در اين دنياي  ــيم و نگاهي بكنيم و ببينيم چه خبر اس بكش
معارف چه مي گذرد؟! راهش اين است كه كتاب بخوانيم. هر كس 
ــي از معارف موجود عالم، از خبرهايي  كه كتاب بخواند، از بخش
ــت، حتي از آنچه كه  ــت، از چيزهايي كه بوده اس كه در دنيا هس
در همه ي زمينه ها خواهد بود، مطلع خواهد شد؛ بنابراين بايستي 

كتاب خواني را براي خودمان عادت قرار بدهيم.[۴]

  جاي كتاب را هيچ چيز پر نمي كند
ــت. البته من به كارهاي هنري،  ــيار مهمي اس كتاب، مقوله ي بس
ــينما يا از اين قبيل چيزها، خيلي اعتقاد  تصويري، تلويزيون، س
دارم؛ اّما كتاب نقش مخصوصي دارد. جاي كتاب را هيچ چيزي 
پر نمي كند. كتاب را بايد ترويج كرد. ... مردم بايد به كتاب خواني 
عادت كنند و كتاب وارد زندگي بشود. چندي پيش من ديدم كه 
همين تلويزيون با بعضي از جوانان مصاحبه كرده بود و پرسيده بود 
كه آقا! شما كتاب مي خوانيد؟ پاسخ داده بودند كه نه، اصًال كتاب 

را جزء ضروريات زندگي نمي دانند![۵]

  راه ميان بر
باالخره اگر ما مي خواهيم يک مّلت پيشرو، بافرهنگ، باسواد و 
طي كننده ي راه هاي ميان بر در زمينه هاي عقب ماندگي داشته باشيم 
ــتعدادي را از لحاظ  و ادعا مي كنيم كه خود مّلت اين ظرفيت اس
ــت است، ناگزير بايد  ــاني دارد، كه اين ادعا هم درس نيروي انس
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ــئله ي معلومات و مطالعات و اطالعات عمومي و اطالعات  مس
ــان، از آنچه كه  طبقات خواص در زمينه هاي مورد ابتالء و نيازش

امروز هست، فراتر برود.[۶]

  عامل موفقيت حزب توده
به نظر من، ديرپايي ِ حزب توده در كشور ما و گسترش تشكيالتش، 
كه خيلي وسيع و بدون سر و صدا بود، دو عامل داشت: يكي همان 
مسئله ي سازماندهي بود، كه آن ها يک استاندارد جهاني داشتند. 
همه جا آن سازماندهي از پيش آماده شده، بدون هيچ زحمتي داده 
ــد. يكي هم ادبيات قوي آن ها بود. آن ها از  ــد و پياده مي ش مي ش
سال هاي دوران اختناق رضاخان، يک ادبيات بسيار قوي داشتند. 
ــندگان  ــما بعد از انقالب ديديد كه بالفاصله آن ها كانون نويس ش
ــندگان» نبود، آن ها  ــه راه كردند؛ و اگر اين «كانون نويس را رو ب
توفيقات اين گونه نداشتند. صدها كتاب چاپ كردند، هزارها جزوه 
و نوشته و تحليل در جاهاي مختلف منتشر كردند، كه خودش از 
نظر كساني كه بخواهند آن كار را انجام بدهند، يا براي كساني كه 

بخواهند تحليل بدهند، سرمايه ي عظيمي است.[۷]
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  صداي اذان
من [در نوجواني] خيلي كتاب نگاه مي كردم. پدرم كتابخانه ي خوبي 
ــتفاده بود. البته  ــت و خيلي از كتاب  ها هم براي من مورد اس داش
خود ماها هم كتاب داشتيم و كتاب كرايه مي كرديم. نزديک منزل 
ــي كوچكي بود كه كتاب كرايه مي داد. من رمان كه  ما كتاب فروش
مي خواندم، معموًال از آنجا كرايه مي كردم. ... به كتابخانه ي آستان 
قدس هم مراجعه مي كردم. آستان قدس هم در مشهد كتابخانه ي 
ــنين  ــي دارد. در دوره ي اوايل طلبگي، در همان س ــي خوب خيل
ــانزده سالگي، به آنجا مراجعه مي كردم. گاهي روزها به  پانزده ش
ــدم. صداي اذان با بلندگو  ــغول مطالعه مي ش آنجا مي رفتم و مش
ــه صداي اذان  ــه قدري غرق مطالعه بودم ك ــد؛ اّما ب پخش مي ش
ــداي اذان خيلي  ــو خيلي نزديک بود و ص ــنيدم! بلندگ را نمي ش
ــديد داخل قرائت خانه مي آمد، اّما ظهر كه مي شد، بعد از مدتي  ش

مي فهميديم ظهر شده است![۱]
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  دوره ي طاليي مطالعه
ــه مي كردم. غير از كتاب هاي  ــن در دوران جواني زياد مطالع م
ــردم و مي خواندم، هم كتاب  ــه مطالعه مي ك ــي خودمان ك درس
ــم كتاب قصه و  ــعر، ه ــخ، هم كتاب ادبيات، هم كتاب ش تاري
ــتم و خيلي  ــان مي خواندم. به كتاب قصه خيلي عالقه داش رم
ــعر هم  از رمان هاي معروف را در دوره ي نوجواني خواندم. ش
ــياري از  ــدم. من در دوره ي نوجواني و جواني، با بس مي خوان
ديوان هاي شعر آشنا شدم. به كتاب تاريخ عالقه داشتم، و چون 
ــده بودم، به  ــنا ش ــي مي خواندم و با زباِن عربي  آش درس عرب
ــتم. االن احاديثي يادم است كه آن ها را  حديث هم عالقه داش
ــت كردم. دفتر كوچكي  ــي خواندم و يادداش در دوره ي نوجوان
ــتم كه احاديث را در آن يادداشت مي كردم. احاديثي را كه  داش
ديروز يا همين هفته  نگاه كرده باشم، يادم نمي ماند؛ مگر اينكه 
ــته باشد؛ اّما آن هايي را كه در آن دوره   يادآوري اي وجود داش
ــماها واقعًا بايد دوره ي نوجواني  ــت. ش خواندم، كامًال يادم اس
ــروز مطالعه مي كنيد، برايتان  ــي را قدر بدانيد. هرچه ام و جوان

مي ماند و هرگز از ذهنتان زدوده نمي شود.
ــردن و ياد گرفتن، دوره ي  ــن دوره ي نوجواني، براي مطالعه ك اي
خيلي خوبي است؛ واقعًا يک دوره ي طاليي است و با هيچ دوران 

ديگري قابل مقايسه نيست.
ــود از لحاظ حجم و محتوا  ــن مي بينم با اينكه درس هاي موج م
خيلي سنگين نيست، اّما بعضي از جوانان ما فرصتي براي خودشان 
نمي بينند كه بتوانند مطالعات جنبي بكنند؛ درحالي كه به نظر من جوان 

مي تواند هم درس بخواند، هم مطالعه كند و هم ورزش كند.[۲]
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   نگوييد كار داريم
هركس كه در يک بخش يا گوشه اي مشغول تبليغ و كار است، 
ــات قطع نكند؛ نگوييم كار  ــب معلوم رابطه ي خودش را با كس
ــد، حدود  ــودم اوايل انقالب كه ش ــيم. من خ داريم و نمي رس
ــتغالي كه ما  ــد. با آن همه اش ــال رابطه ام با كتاب قطع ش دو س
ــتيم، مگر فرجام داشت؟ من شب ساعت ۱۱ و يا بيشتر به  داش
ــده بود؛ تازه  ــاعت ۵ و ۶ صبح آغاز ش خانه مي رفتم و كار، س
عده اي مالقاتي هم در خانه داشتم. خانه ي ما هم دم دست بود؛ 
ــدم عده اي از ارگان هاي مملكتي، از نهادهاي  مي رفتم و مي دي
ــتان ها و ...  ــاي مختلف، از علماي شهرس ــي، از بخش ه انقالب
ــال نبود. مدت هاي  ــته اند و كار دارند؛ اصًال مج در اتاق نشس
ــودم را نمي ديدم؛ با اينكه  ــت كه من فرزندان خ مديد مي گذش
ــب مي رفتم، خواب  ــه ي خودمان بوديم! وقتي موقع ش در خان
بودند و صبح هم وقتي بيرون مي آمدم، خواب بودند! روزهاي 
ــد كه من بچه ها را نمي ديدم. اين وضع زندگي ما  متمادي مي ش
ــه چهار سال است كه  بود. ناگهان به خودم نهيب زدم و االن س

شروع به مطالعه كرده ام ... 
ــتغال به رياست جمهوري  ــروع مجدد من به مطالعه، بعد از اش ش
است. االن من مطالعه هم مي كنم و به كارم هم مي رسم و مي بينم كه 
منافاتي با هم ندارند. مطالعه ي علمي تاريخي هم دارم، مطالعه ي 

تفنني هم مي كنم.[۳]
من تصور مي كنم كه با حال اشتغال هم مي شود مطالعه كرد. قبل از 
پيروزي انقالب، به مدت كوتاهي، و بعد هم كه انقالب پيروز شد 
و من به تهران آمدم و اشتغال هاي گوناگوني داشتم، اصًال فرصت 
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ــال اخير، ديديم كه  مطالعه پيدا نكرده بودم. ... در اين يكي دو س
چنين چيزي نمي شود و ما بايد باالخره وقتي را براي مطالعه باز 
ــال پيش، با اينكه اشتغاالت ما كم نشده بود  كنيم. از حدود دو س
ــده بود، تصميم گرفتيم كه مجدداً مطالعه كنيم؛  و بلكه زياد هم ش
ــود، و من االن هر شبانه روز، مقداري  شروع كرديم، ديديم مي ش
مطالعه مي كنم. ... به تدريج مطالعه كردم، ... شايد بيش از صدها 

صفحه يادداشت برداشتم، ... فهميدم كه مي شود.[۴]

  كتاب تا اعماق وجود من اثر مي كند
ــوم؛ يعني تا اعماق  ــي كه من مي خوانم، خودم متأثر مي ش كتاب
ــت،  ــود من اثر مي كند. يک مقدار عكس العمل آن تأثر اس وج
ــردم مرتبطم و  ــت كه من با م ــا يک مقدار هم براي اين اس اّم
قضايا و نبض تحرک عمومي جامعه در دست من هست و من 
بي اطالع نيستم. من مي خواهم به شما بگويم كه ... اين كتابتان، 
اين نوشته، اين فيلم يا اين شعرتان بسيار مؤثر بود. چرا ما در 
ــتباهي بشويم و خيال كنيم  برآورد كار خودمان دچار چنين اش

كه اين كار، كار كم اثري است؟[۵]

  آشنايي با تاريخ
عزيزان من! عده اي از شما با تاريخ به خوبي آشنا هستيد. من 
ــنا هستم. من سطرسطر ورق هاي تاريخ هفتاد  هم با تاريخ آش
هشتاد سال گذشته و قبل از آن را مكرر خوانده ام. بنده در باب 
ــبه قاره ي هند مطالعات مفصلي داشته ام و كتابي هم در اين  ش

زمينه نوشته ام.[۶]
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  رمان خوان حرفه اي
من در مقوله هاي سينمايي و هنرهاي تجسمي و تصويري و امثال 
اين ها ورود ندارم؛ يعني يک مستمع عامي هستم. اّما در مورد شعر 
ــتم؛ از اين آثاري كه وجود دارد، زياد  و رمان نه، آدم عامي اي نيس
ــما ادبيات شوروي را نگاه كنيد، ناگهان  خوانده ام. اگر همين االن ش
مي بينيد كه پرده اي وسطش وصل است؛ يعني حصاري وجود دارد. 
در دو طرف اين حصار، كارهاي عظيمي هست و متعلق به دو طرف 
ــما كار مثًال شولوخف۱ يا آلكسي تولستوي۲ را  است؛ اّما وقتي ش
نگاه مي كنيد، مي بينيد كه طعم ديگري دارد. اين آلكسي تولستوي 
يک نويسنده ي بسيار قوي است و رمان هاي بسيار خوبي دارد و از 
ــندگان انقالب شوروي است و طعم دوران جديد در نوشته ي  نويس
اوست؛ وا ِّال شما در كتاب جنگ و صلح لئو تولستوي۳ آثار مليت 
روسي را مي بينيد، اّما آثار دوران شصت ساله ي اخير را نمي بينيد؛ آن 
يک دوره  و يک اثر ديگر است و اصًال متعلق به جاي ديگر است. آن 
چيزي كه نشان دهنده ي شخصيت امروز روسيه است، كدام است؟ اثر 
شولوخف و اثر همين آلكسي تولستوي و امثال اين هاست. بنابراين، 
ــي است كه متعلق به آن دوره  و ساخته و  هنرمند هر دوره ، آن كس
پرداخته ي  آن دوره  و سراينده ي آن دوره  است؛ و ا ِ ّال آن كسي كه از 
دوره ي قبل مانده و به ياد آن دوره  قلم مي زند، متعلق به اين دوره  و 

ادبيات اين دوره كه نيست.
من اگر بخواهم يک نمونه ي كامل اين موضوع را براي شما مطرح 

۱. ميخائيل آلكساندروويچ شولوخوف (۱۹۸۴-۱۹۰۵)
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Lev nikoavev Tolstoi (۱۹۱۰-۱۸۲۸) ۳.  لئونيكالو تولستوي
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كنم، بايد از يک رمان نام ببرم. من رماني به نام دل سگ خواندم، 
كه نويسنده اش روسي است. اين رمان، داستاني علمي تخيلي است 
و يک نمونه براي كار افرادي مثل ... در امروز است كه ممكن است 
آن گونه فيلم هم بسازند؛ اّما اصًال هنر امروز نيست؛ اصًال غلط است، 
دروغ است؛ آن كپيه ي هنر قبل است. گيرم كه كپيه ي كار آمريكا و 
انگليس و فرانسه نباشد. اّما كپيه ي هنر دوران قبل از انقالب اُكتبر 
است و هنر اين روزگار نيست. اين رمان، رمان كوچكي هم هست؛ 
اّما بسيار هم هنرمندانه است. اين رمان در ايران هم ترجمه شده 
و چاپ گرديده است؛ ولي شماها اسمش را هم نشنيده ايد. رمان 
ــال هاي  ــت كه در حدود س ــگ، يک رمان ضدانقالبي اس دل س
ــيه، نوشته شده و  ۱۹۲۵ يا ۱۹۲۶، يعني همان اوايل انقالب روس
نويسنده اش به انقالب و به بعضي از كارها معترض است و آن ها 
را مسخره كرده است؛ مثل همين كارهايي كه در اينجا هم نظيرش 

را ديده بوديم. اين اثر، اصًال جزء ادبيات روسيه نيست.[۷]

  هزاران قصه خوانده ام
من در اثر كثرت برخورد با رمان هاي گوناگون، مي توانم نظر بدهم. 
در طول اين ساليان سي چهل ساله ي عمرم كه با كتاب قصه سر و 
كار داشته ام، شايد هزارها قصه از بهترين نويسندگان دنيا خوانده ام. 
ــان مي پرورانند،  ... بهترين قصه هايي كه مضموني را ... در خودش
ــتند كه ... تمام اين موارد در آن ها وجود دارد  آن قصه هايي هس
ــما در قصه يک نكته را  ــان نمي دهد، چنانچه ش و خودش را نش
ــخص شد كه جهت گيري قصه به سمت آن  درشت كرديد و مش

است، قصه خراب خواهد شد.[۸]
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  ظرافت هايي براي ترجمه
يک وقت يكي از مترجمان معروف و محمود، يعني واقعًا ما هيچ 
ــكلي در مورد آن آقا نداريم و شخص محترم و شايسته اي  مش
است، با جمعي به اينجا آمده بود. رماني چهار جلدي را ايشان 
ترجمه كرده بود كه من آن را خوانده بودم ... ظاهراً تعجب كرد 
ــه بود،  ــک رمان چهار جلدي را، كه ترجمه از فرانس كه من ي

خوانده بودم. 
ــه آن دو نكته بد بود.  ــت ك ــه در آن كتاب وجود داش دو نكت
ــهواني ِ  ــه در جلد اّول آن كتاب، مناظر ش ــي اين بود ك ... يك
ــق بازي هاي بيهوده، بدون اينكه ماجراي اصلي رمان هم  عش
ــيله ي نويسنده، خيلي زياد  ــته باشد، به وس به آن نيازي داش
ــت خيلي از اين ها را  ــده بود. مترجم مي توانس تفصيل داده ش
ــم نخورده كه هر مطلبي را كه نويسنده  حذف كند. مترجم قس
ــت، عين آن را بياورد؛ مي تواند بگويد كه ما در اينجا به  نوش
دليلي كه مناسب نبود، ده صفحه يا پنج سطر را حذف كرديم؛ 
ــر هم گفت گويي بين يک  ــن هيچ مانعي ندارد. نكته ي ديگ اي
ــي بود كه هر  ــب و يک فرد ضد مذهب ــيش طرفدار مذه كش
ــتدالل مي خواهند نظر خودشان را بر ديگري  دو طرف، با اس
ــد و يا مثًال عرضه كنند. حرف ها هم خيلي مفصل  تحميل كنن
است؛ اّما در نهايت، آن ملحد پيروز مي شود! من گفتم حقيقت 
ــت. خود شما كه معتقد نيستيد الحاد درست  قضيه كه اين نيس
است؛ واقعًا چه داعيه اي داريد كه آن ملحد را پيروز كنيد؟ آن 
ــت، يک صفحه است؛ آن را  فصل آخري كه گفته ي ملحد اس

حذف مي كرديد؛ مانعي ندارد.[۹]
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  طراوت معنوي و فرهنگي
ــت، اّما بحمداهللا  بنده خودم هم با اينكه گرفتاري كاري ام زياد اس
ــده ام و در حقيقت نمي توانم هم منفک بشوم.  از كتاب منفک نش
ــنگيني كه بر دوش ما هست، دائمًا  در خالل كارهاي فراوان و س
با كتاب سر و كار دارم، احساس مي كنم كه اگر انسان بخواهد در 
زمينه ي معنوي و فرهنگي تر و تازه بماند، جز رابطه ي با كتاب،  كه 
مثل رابطه ي با جويبار، دائمي و در جريان است و مرتب تازه هايي 
را در اختيار انسان مي گذارد، چاره اي ندارد. البته مسئله ، مسئله ي 
ــتن يا نداشتن نيست؛ مسئله ي ميل و شوق و يک چيز  چاره داش

اجتناب ناپذير براي كسي است كه اهل كتاب باشد.[۱۰]

  دوره ي نشان دادن ظرفيتها
دوره ي سختي براي يک كشور، چه سختي جنگ باشد، چه سختي 
اقتصادي باشد، چه فشارهاي گوناگون سياسي باشد، دوره ي نشان 
دادن ظرفيت هاست؛ كه اين ملت چقدر ظرفيت دارد، چقدر قابليت 
اظهار وجود دارد، چقدر لياقت بقا دارد. لذا بهترين آثار هنري هم كه 
انسان نگاه مي كند، يا بخش هاي زيباي بهترين آثار هنري، مربوط به 
همين دوره هاي اين كشورهاست. شما به آثار داستاني   اي كه وجود 
دارد، اگر نگاه كنيد، شيرين ترين و هنرمندانه ترين نوشته هاي هنري 
و رمان هاي بزرگ، مربوط به بخش هايي است كه ملتي دارد كار 
بزرگي از اين قبيل انجام مي  دهد. جنگ و صلح تولستوي مربوط 
به مقاومت عجيب مردم روسيه است در مقابل حمله ي ناپلئون و 
حركت عظيمي كه مردم مسكو انجام دادند براي ناكام كردن ناپلئون. 
ــا به نظر من اين كتاب  ــتوي كتاب هاي ديگري هم دارد، ام تولس
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برجستگي  اش به خاطر اين است كه كامًال بر محور روح دفاع مردم 
روسيه است. همين طور است بسياري از كتاب هاي ديگري كه يا 
در مورد انقالب شوروي نوشته شده، يا در مورد انقالب كبير فرانسه 
ــده، يا در مورد جنگ هاي فرانسه و آلمان و دفاع مردم  نوشته ش

فرانسه نوشته شده؛ مثل بعضي از كتاب هاي اميل زوال.[۱۱]

  ازمشتري هاي پرو پاقرص اين كتاب  ها بوده ام
ــر مقاومت و آنچه مربوط به دوره ي خاص دفاع  ادبيات و هن
ــته ترين و مهم ترين  ــًا از برجس ــت، حقيقت ــور و ملت ماس كش
ــتان خيلي كار كرده اند. از دهه ي ۶۰ كه  كارهاست. البته دوس
ــد و  ــروع ش ــن كارهاي هنري و ادبي در حوزه ي هنري ش اي
ــتري  هاي پر و پا  ــر گرديد، من يكي از مش اين خاطرات منتش
ــودم، كه خاطرات را نگاه كنم. من خيلي  قرص اين كتاب ها ب
تحت تأثير جذابيت و صداقت و خلوص اين نوشته ها و گفته ها 
ــتم؛ اين را واقعًا عرض مي  كنم. ياد كساني  كه اين كارها را  هس
ــم هايي كه من پشت  ــود. اس توليد كردند، از خاطر محو نمي  ش
ــگاه كردم، غالبًا در  ــان را ن اين كتاب ها خواندم و كتاب هايش
ــتم و اگر  ــناس اين ها هس ــت و من قدردان و قدرش ذهنم هس
ــردم. البته در طول  ــتم، عظمت اين كار را مدح مي  ك مي  توانس
ــدرت و ثروت و امثال اين ها  ــعرا معموًال صاحبان ق تاريخ، ش
ــماها را مدح كرد. اگر  را مدح مي  كردند؛ اما به  نظر من بايد ش
بنده شاعر بودم، يقينًا در مدح شماها، در مدح آقاي سرهنگي، 
ــاي قدمي، در مدح همين  ــدح آقاي بهبودي، در مدح آق در م
ــازان و خاطره انگيزان قصيده مي  ساختم؛ حقيقتًا جا  خاطره س
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دارد؛ چون كاِر بسيار بزرگ و بااهميتي است.[۱۲]

  راه صدور انقالب
تقريبًا همه ي اين كتاب هايي كه شما از دفتر ادبيات و هنر مقاومت 
ــر كرده ايد، خوانده ام و بعضي از آن ها را بسيار فوق العاده  منتش
يافته ام. همين فرمانده ي من كه ذكر شد، از آن بخش هاي بسيار 
ــا را مي خواندم،  ــت. ... من وقتي اين ه ــته ي اين كار اس برجس
ــدور مفاهيم انقالب،  ــر مي افتادم كه اگر ما براي ص ــه اين فك ب
ــر بكنيم، كار كمي نكرده ايم؛  همين جزوه ها و كتاب  ها را منتش
ــيار باارزش است.  ــت. ... اين ها بس كار زيادي انجام گرفته اس
ــاس  ــم به نام «مقتل» ديدم، كه آن لحظه هاي حس جزوه اي ه
ــالمي  ــكافته بود؛ نقاطي كه اصًال مفاهيم اس و تعيين كننده را ش
ــي، به عنوان  ــان مي دهد. در لشكركش ــا خودش را نش در آنج

كالن كار، چيزي از مفاهيم اسالمي ديده نمي شود.
همه ي دنيا لشكركشي مي كنند، همه ي دنيا مي جنگند، همه ي دنيا 
ــره يک روز مي برند و يک روز مي بازند، همه گريز دارند،  باالخ
همه هم حمله و فداكاري دارند؛ اّما آنجايي كه به خصوص تفكر 
ــخص مي كند، جاهاي  ــالمي خودش را مش و روحيه و منش اس
خاّصي است؛ آنجاها را جستن و روي آن ها تكيه كردن و آن ها را 
خوب بيان كردن، حقيقتًا كار برجسته و مهمي است. خوشبختانه 

كارهاي شما از همين قبيل است.
من ديدم كه بعضي از اين كتاب  ها [آثار دفتر ادبيات و هنر مقاومت] 
بسيار هنرمندانه است. ... آن خصوصيات يک ساعت، آن احساساتي 
كه هست، درست تشريح شده است. آن فضاي احساسي و عاطفي، 
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همه و همه در اين كتاب  ها جمع شده است. ... خيلي بااهميت است، 
خيلي باعظمت است؛ اين ها بايد نوشته بشود.[۱۳]

  مي توانيد انسان ها را تكان بدهيد
من كتاب هايي را كه مي خوانم، معموًال پشتش يادداشت يا تقريظي 
ــت آن يادداشت  ــم؛ يعني اگر چيزي به ذهنم آمده، پش مي نويس
ــتش  مي كنم. اين كتاب فرمانده ي من را كه خواندم، بي اختيار پش
ــالم عليكم يا اولياء اهللا و  ــي از زيارت نامه را نوشتم: «االس بخش
ــاس  ــان احس احب ّائه.» واقعًا ديدم كه در مقابل اين عظمت ها انس
حقارت مي كند. من وقتي اين شكوه را در اين كتاب ديدم، در نفس 

خودم حقيقتًا احساس حقارت كردم.
چه كسي مي تواند اين شكوه را به ما نشان بدهد؟ اين شكوه وجود 
دارد، ولي يک نفر بايد آن را به ما نشان بدهد. او چه كسي است؟ 
او، شماييد. يعني اگر شما قدر خودتان را بدانيد، مي توانيد حامل 
آن چنان نورانيتي باشيد كه انسان ها را تكان مي دهد. آن طور حقايق 

واقعًا ماها را منقلب مي كند.[۱۴]

  درود بر سرهنگي ها و بهبودي ها
همين آقاي سرهنگي و آقاي بهبودي كتابي۱ نوشته اند كه من دو 
سه خطي پشت جلد آن نوشته ام. من معموًال بر هر كتابي تقريظي 
ــم. اين ها از روي احساس من است؛ يعني آن وقتي كه  مي نويس
آن را مي نوشتم، با احساس صادقي نوشتم. پايين صفحه نوشتم: 
ــرهنگي ها و بهبودي ها! اين اعتقاد من است. چرا من  درود برس
ــم؟ اين چه علتي دارد؟ مگر من با آقاي  چنين چيزي را بنويس

۱.پابه پاي باران 
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سرهنگي و آقاي بهبودي خويشاوندي نزديكي دارم؟ مگر با هم 
رفاقت قديمي داريم؟ نه، من فقط دو سه مرتبه آقايان را ديده ام. 
اين كتاب، كتاب خوبي است؛ نوشته ي مؤثر و كار بسيار مفيدي 

است. [۱۵]

 كتاب هاي خوب حوزه ي هنري
ــته شده، انصافًا خوب  اين كتاب هاي قصه هاي كوچكي كه نوش
است. اين كتاب هايي كه همين آقايان و دوستانشان راجع به جنگ 
ــا را چاپ كرده، من  ــته اند و حوزه ي هنري تعدادي از آن ه نوش
بسياري از آن ها را خوانده ام؛ به بعضي از آن ها هم حاشيه زده ام ... 
اين كتاب ها انصافًا خيلي خوب است. برجستگي هايي در بعضي 
از آن ها هست كه انسان را وادار به اعجاب مي كند؛ يعني پيداست 
كه اگر اين ذوق و اين توانايي به كار بيفتد، رمان هاي بلند ِ خوب 

فراهم خواهد كرد.[۱۶]

  خواب را از سر من برد!
نقد خوبي۱ از آقاي  حسن حسيني ديدم كه درباره ي شاعر عرب، 
نزار قباني نوشته شده بود. بعد از ظهري بود كه مي خواستم بخوابم؛ 
اين نقد را كه مطالعه مي كردم، اصًال خواب را از سر من برد! خدا 
مي داند كه من گريه كردم. گفتم واقعًا ببين انقالب چه كرده است. 
ــده و اين قدر خوب و قشنگ و  جواني آمده در عالم نقد وارد ش
شجاعانه حرف زده است. شماها بحمداهللا چنين قدرتهايي داريد و 

چنين امكاناتي در شما هست.»[۱۷]
ــوره، ج ُنگ هشتم، چاپ اّول، بهمن ۱۳۶۳، ص۳۷، مقاله ي «شعر معاصر عرب (نزار  ۱.س

قباني)» نوشته ي: سيد حسن حسيني
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  مي ترسم  اين كتاب  ها به دست شما نرسد!
ــرداران و  ــت كه كتاب هايي درباره ي س ــالي اس االن چند س
فرماندهان جنگ باب شده و مي  نويسند و بنده هم مشتري اين 
ــم و مي  خوانم. با اينكه بعضي از اين ها را من خودم  كتاب هاي
ــته، روايت هاي  ــناختم و آنچه را هم كه نوش از نزديک مي  ش
صادقانه است،  اين هم حاال آدم مي  تواند كم و بيش تشخيص 
ــت،  بسيار  ــت و كدام صادقانه اس دهد كه كدام مبالغه آميز اس
ــخصيت هاي برجسته،  ــت؛ آدم مي  بيند اين ش تكان دهنده اس
ــتا  حّتي در لباس يک كارگر به ميدان جنگ آمده اند؛ اين اوس
عبدالحسين ُبُرنسي، يک جوان مشهدي بّنا، كه قبل از انقالب 
يک بّنا بود و با بنده هم مرتبط بود، شرح حالش را نوشته اند 
ــت مي  دارم شماها بخوانيد.  و من توصيه مي  كنم و واقعًا دوس
ــم اين كتاب ها اصًال دست شماها نرسد. اسم اين  من مي ترس

كتاب خاک هاي نرم كوشک است؛ قشنگ هم نوشته شده.
ــود و بنده هم هيچ  ــده ب ــان اول جنگ وارد ميدان نبرد ش ايش
ــتان ما كه به  ــهادتش، بعضي از دوس ــتم. بعد از ش خبري نداش
ــيج رفته بودند و با اين جوان  ــگاهي و بس مجموعه هاي دانش
بي  سواد، بي  سواد به معناي مصطلح؛ البته سه چهار سالي درس 
ــي خوانده بوده، مختصري هم مقدمات و ابتدايي و اين ها  طلبگ
را هم خوانده بوده، صحبت كرده بودند، مي  گفتند آن چنان براي 
اين ها صحبت مي كرده و حرف مي  زده كه دل هاي همه ي اين ها 
ــن كه گفتم، يک معرفت  ــت مي  گرفته؛ به خاطر همي را در مش
ــاس صادقانه را و يک فهم  دروني را، يک ادراک را، يک احس
از عالم وجود را منعكس مي  كرده؛ بعد هم بعد از شجاعت هاي 
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ــيار و حضور در ميدان هاي دشوار، به شهادت مي رسد؛ كه  بس
ــدارم. اين زيبايي هايي كه آدم در  ــاال كاري به جزئيات آن ن ح
زندگي يک چنين آدمي يا شهيد همت و شهيد خرازي مي  تواند 
ــما كجا  ــتند، نظيرش را ش پيدا كند و يا اين هايي كه حاال هس

مي  توانيد پيدا كنيد؟ كجا مي  شود پيدا كرد؟[۱۸]
  معرفي چند كتاب

اين حنابندان آقاي قدمي ... عجب كتاب خوبي است. ... اين كتاب 
چقدر خوب نوشته شده است.

چقدر اين كتاب فرمانده ي من عالي است و چقدر من را متأثر و 
منقلب كرد. يا بعضي از اين داستان هاي كوتاه، مثل نجيب يا زنده 

باد كميل و ... كه يک عالم درس دهنده و روحيه دهنده است.[۱۹]
من نمي خواهم به بچه ها خيلي كتاب و رمان معرفي كنم؛ حاال ممكن 
است اسم مؤلفانش را بگويم. مثًال يک نويسنده ي معروف فرانسوي 
ــل زواكو۱ كه كتاب هاي زيادي دارد. من اغلب  ــت، به نام ميش هس
رمان هاي او را در آن دوره ي[نوجواني] خواندم. يا نويسنده ي معروف 
فرانسوي، ويكتور هوگو۲ كه من كتاب بينوايان او را اولين بار در همان 

دوره ي نوجواني از كتابخانه ي آستان قدس گرفتم و خواندم.[۲۰]
نمي دانم كدام يک از شما آن كتاب [زندگی خوب بود] مربوط به امدادگران 
را نوشته ايد. من ديدم كه اين كتاب واقعًا چقدر الزم است. معلوم بود 
كه اين فرد خودش امدادگر بوده است. بدون اينكه آدم امدادگر باشد، 
نمي تواند مطلبي بنويسد. يا آن كس كه كتاب آتش به اختيار  را نوشته 

است، پيدا بود كه قاعدتًا بايد ديده باني را ... لمس كرده باشد.[۲۱]
Michel Zevaco (۱۹۱۸۱۸۶۰ـ) ۱. ميشل زواكو
Victor Hugo (۱۸۸۵۱۸۰۲ـ) ۲. ويكتور هوگو
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  بردم خانه، گفتم همه بخوانيد
وقتي كه جلد اّول كتاب شما [فرهنگ جبهه] درآمد، طبعًا به طور 
عادي مثل بقيه ي منشوراتي كه پيش من مي آورند، نشستم آن را 
خواندم. اين كتاب از بس من را جذب كرد، تا آخرش خواندم؛ بعد 
ديدم اين كافي نيست، به خانه بردم و گفتم همه بنشينيد اين كتاب 
را بخوانيد! در جمع خانواده، جاهايي از كتاب را خود من باز كردم 
و خواندم. گفتم اين كتاب اصًال بايد در فضاي خانه ها باشد و همه 

بايد آن را هميشه داشته باشند.
ــما اين اصطالحات [كتاب فرهنگ جبهه] را جمع كرديد؛ اين  ش
اصطالحات خيلي ارزش دارد. مجموعه ي آن به صورت يک ماده ي 
خام تاريخي و به صورت يک سند تاريخي، االن در اختيار ماست. 
بر اساس سند تاريخي، كارهاي گزارشي فراواني ممكن است انجام 
بگيرد. چقدر خوب است كه آن كساني كه فيلم مي سازند، يا قصه 
مي نويسند، يا شعر مي گويند، يا نمايشنامه مي نويسند، از اين نوشته ها 
و از اين اسناد استفاده كنند. آن وقتي كارآيي اين نوشته هاي شما به 
حد نهايت مي رسد، كه در ادبيات و در هنر رايج مربوط به جنگ 
بيايد و به خورد آن ها برود؛ همچنان كه آن اسم ها و لقب هايي كه به 
آن ها اشاره كرديد، مثل ح َس َن بي ريا، خودش موضوع يک داستان 
ــت؛ اين بايد بيايد و مثل نگيني كه انسان در جاي مهمي آن را  اس

مي نشاند، در جاي مهمي قرار بگيرد.[۲۲]

  داستان يک انسان واقعي
چند سال قبل از اين، به چند نفر از دوستان گفتم كه چرا فيلمي براي 
جانبازان درست نمي كنيد؟ ... براي يک جانباز روسي كتاب نوشته 
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بودند كه من آن را خوانده ام؛ بعد شنيدم كه از آن كتاب، فيلم هم تهيه 
شده است. ... روس ها خودشان اين كتاب را چاپ كردند و فرستادند. 
اين هم از همان كتاب هاي تبليغاتي روس ها بود. اوايل انقالب، اين 
كتاب به دستم رسيد. اسم اين كتاب، داستان يک انسان واقعي است. 
خلباني است كه هواپيمايش سقوط مي كند و پايش قطع مي شود. 
من ديدم هر خلبان و يا هر جانبازي كه پايش قطع شده باشد، يک 
ــمش كور شده باشد، اين كتاب را كه بخواند، احساس آرامش  چش
ــت مي كند. ما اين همه جانباز داريم، چرا يک چنين كتابي  و رضاي

نداريم؟ چرا چنين فيلمي نداريم؟ اين ها نقص هاي ماست.[۲۳]

  خاطرات مستوفي
ما خاطرات خيلي خوبي داريم. همين خاطرات مستوفي، انصافًا 
ــت. اگر اين كتاب را با كتاب شرح زندگي  كتاب خيلي خوبي اس
نهرو مقايسه كنيد، واقعًا كمتر از آن نيست؛ اگر بهتر نباشد.  منتهي 

در آن، خيال پردازي نيست و جنبه ي قصه ندارد.[۲۴]

  خدمت و خيانت روشنفكران
بعد از ۲۸ مرداد، از لحاظ نشان دادن انگيزه هاي يک روشنفكر در 
مقابل يک دستگاه فاسد، سكوت عجيبي در فضاي روشنفكري 
ــاني كه در دهه ي ۲۰ مورد غضب دستگاه  ــت. خيلي از كس هس
قرار گرفته بودند، در دهه ي ۳۰ به همكاران مطيع دستگاه تبديل 
شدند! آل احمد در كتاب خدمت و خيانت روشنفكران، از همين 
روشنفكري دهه ي ۳۰ حرف مي زند. آل احمد اين كتاب را در سال 
۴۳ شروع كرده، كه تا سال ۴۷ ادامه داشت. سال ۴۷ كه آل احمد 
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به مشهد آمد، ما ايشان را ديديم. به مناسبتي صحبت از اين كتاب 
شد، گفت مدتي است به كاري مشغولم. بعد فهميديم كه از سال ۴۳ 
مشغول اين كتاب بوده است. او از ما در زمينه هاي خاّصي مطالبي 
مي خواست،  كه فكر مي كرد ما از آن ها اطالع داريم. آنجا بود كه 
ما فهميديم او اين كتاب را دارد مي نويسد. اين كتاب بعد از فوتش 
منتشر شد. آن كتاب، كتابي نبود كه در رژيم گذشته اجازه ي پخش 
داشته باشد؛  كتاب ِ صددرصد ممنوعي محسوب مي شد و امكان 

نداشت پخش بشود.[۲۵]
  هوارد فاوست

 شما اگر فرصت بكنيد بعضي از اين كتاب هايي را كه راجع به وضع 
ــته شده است، بخوانيد، متوجه اين موضوع  اجتماعي آمريكا نوش
مي شويد ... من خودم كتاب هاي متعددي در اين زمينه خوانده ام؛ 
نمي دانم شماها هم خوانده ايد يا نه. ... مثًال در زمينه ي همين مسائل 
انتخاباتي،  كتابي از اين نويسنده ي معروف نسبتًا چپ آمريكايي، 
ــت۱، خواندم. او كتاب هاي متعددي هم دارد. ... البته  هوارد فاوس
ــرح حال بچه اي است كه در اوايل  ــت. كتاب او ش رمان نويس اس
ــتم، خانواده اش از يكي از كشورهاي اروپايي مهاجرت  قرن بيس
مي كنند و وارد آمريكا مي شوند. اين بچه در آمريكا متولد مي شود، 
ــت. او بعداً وكيل  ــق قوانين آمريكا، اين بچه آمريكايي اس كه طب
دادگستري مي شود و سپس وارد انتخابات مي گردد. در آن كتاب، 
وضع انتخابات آمريكا را تشريح كرده است. شما ببينيد، اين تازه 
مربوط به اوايل اين قرن، سال هاي دهه ي ۲۰ و ۳۰، است؛ بعد از 
آن، به اعتراف همه ي كساني كه در اين زمينه ها داراي اطالع هستند 

Howard Fast (۲۰۰۰۱۹۱۴ـ) ۱. هوارد فاوست
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و چيزي نوشته اند، به مراتب از آن بدتر شده است. ... در واقع، پول 
ــت كه بر همه ي امور اين  و قدرت تبليغات كمپاني هاي بزرگ اس

كشور مسلط است؛ آن ها كانديدها را معين مي كنند.[۲۶]

  فرانتس فانون
ــما اگر اين كتاب هايي كه در آن دوره ي ما درباره ي آمريكاي  ش
التين و آفريقا نوشته شده، خوانده باشيد، فرانتس فانون۱ و كساني 
كه آن وقت ها كتاب مي نوشتند، حاال هم كتاب هايشان به اعتبار 
ــت، درمي يابيد كه وضع ما هم همين طور بود.  خودشان باقي اس
ــد. اّما در مورد مثًال  ــي جرئت نمي كرد بنويس در مورد ايران كس
ــيلي يا مكزيک راحت مي نوشتند. من با خواندن اين  آفريقا يا ش
كتاب  ها مي ديدم كه عينًا وضع ما همين گونه است. يعني آن جوان 
كارگر هم بعد از آنكه كار سخت مي كرد و يک شاهي و صنار گير 
ــي و ولگردي و هرزه گري  مي آورد، نصف اين پول صرف عياش
ــود كه ما در آن  ــد. اين ها همان چيزي ب و اين طور چيزها مي ش
كتاب  ها مي خوانديم و مي ديديم كه در واقعيت جامعه ي خودمان 

هم همين طور است.[۲۷]

  جان شيفته
ــن روالن۲) به مراتب از اين  ــيفته (روم قيمت اين كتاب جان ش
بيشتر است؛ هم تاريخ است، هم ادبيات است، هم اخالق است، 
هم هنر است. اين كتاب، همه چيز است. اين كتاب را من سال ها 

پيش خواندم.[۲۸]
Frants Fanon (۱۹۶۱۱۹۲۵ـ) ۱. فرانتس فانون
Roman Roland (۱۹۴۴۱۸۶۶ـ) ۲.رومن روالن
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  كتاب هاي «جين اوستين»
ــي كتاب هاي جين اوستين۱ را، از جمله همين  خالصه ي انگليس
ــي  ــاني كه انگليس كتاب غرور و تعصب را من خواندم. براي كس

مي آموزند، خالصه هاي ساده اي درست مي كنند.[۲۹]

  چرا يک آخوند «د ُن آرام» مي خواند؟
ــت. البته جلد اولش بهتر  د ُن آرام يكي از بهترين رمان هاي دنياس
است؛ جلدهاي بعدي اش سطح رمان را متوسط مي كند؛ كما اينكه 
كتاب بعدي اش، زمين نوآباد، هم كتاب خوبي نيست. اين "د ُن آرام" 
را من قبل از انقالب خواندم؛ زمين نوآباد را شايد بعداً خواندم. ... 
به قدري در اين كتاب تصويرگري فوق العاده است كه من اين را 
ــيه را كه تصوير  ــت هاي روس در هيچ كتاب ديگري نديده ام. دش
مي كند، مثًال صد جا تصوير كرده، ولي صد جور بيان كرده است! 
اين ها خيلي هنرمندانه و خيلي مهم است. ادبيات،  اين گونه ماندگار 
مي شود. چرا من ِ آخوند در يک كشور اسالمي، كتاب د ُن آرام را 
ــته باشد، اگر اين كتاب اليق خواندن  مي خوانم؟ اگر جاذبه نداش

نباشد، يک نفر مثل من نمي رود آن را بخواند.[۳۰]

  روان مثل آب، مثل حرير
... يک نوع از اين باالتر و بهتر هست، و آن هنري است كه مطالب 
خودش را به طور غيرمستقيم در ذهن القاء مي كند؛ اين فاخرترين 
ــت؛ ... بينوايان ويكتور هوگو از اين قبيل است.  و بهترين هنر اس
پيام بينوايان، رو به سقوط بودن تشكيالت و مناسبات اجتماعي 
نظام اشرافي ِ آن روز فرانسه است؛ فضاحت وضع قضايي آن روز 

Gane Austen (۱۸۱۷۱۷۷۵ـ) ۱.جين اوستين
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است؛ پايين بودن تفكر مردم آن روز است كه به گناهان كوچک از 
افراد ضعيف، جرم هاي بزرگي مترتب مي كردند و به گناهان بزرگ 
از افراد قوي، هيچ گونه جرمي را مترتب نمي كردند. در عين حال 
وقتي شما نگاه مي كنيد، پيام كتاب مثل يک حرير و مثل يک آب 
روان، به تمام سلول هاي ذهن انسان مي رسد و همه آن را جذب 

مي كنند؛ درحالي كه هيچ حرف واضحي هم نزده است.[۳۱]
ارجاعات

ــيما،  ــت اندركاران برنامه ي «نيمرخ» س ــدار با گروهي از جوانان  و نوجوانان و دس ۱. دي
۷۶/۱۱/۱۴

۲. همان.
۳. ديدار با علما و روحانيان قائن، ۶۶/۱/۳.

۴. سخنراني در سمينار ائمه ي جمعه ي استان تهران، ۶۳/۸/۱۵.
۵. ديدار با اعضاي مجمع نويسندگان مسلمان، ۷۱/۴/۸.

۶. ديدار با اصحاب فرهنگ و هنر، ۸۰/۵/۱.
۷. ديدار با جمعي از هنرمندان، ۷۰/۹/۴.

۸. ديدار با مديران و برنامه سازان گروه تلويزيوني شاهد، ۷۲/۱۰/۱۳.
۹. ديدار با دست اندركاران برگزاري هفته ي كتاب، ۸۵/۷/۳۰.
۱۰. ديدار با برگزيدگان مراسم انتخاب كتاب سال، ۷۲/۱۰/۷.

۱۱. ديدار با جمعي از پيش كسوتان جهاد و شهادت و  خاطره گويان دفتر ادبيات و هنر مقاومت 
حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسالمي ۱۳۸۴/۶/۳۱

۱۲. ديدار با جمعي از پيش كسوتان جهاد و شهادت و  خاطره گويان دفتر ادبيات و هنر مقاومت 
حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسالمي ۱۳۸۴/۶/۳۱

۱۳. ديدار با اعضاي «دفتر ادبيات و هنر مقاومت» حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسالمي، 
.۷۰/۴/۲۵
۱۴. همان.

۱۵. ديدار با اعضاي مجمع نويسندگان مسلمان، ۱۳۷۱/۴/۸
۱۶. ديدار با گروه ادبيات جنگ بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي، ۷۲/۷/۲۵.

۱۷. ديدار با اعضاي مجمع نويسندگان مسلمان، ۱۳۷۰/۷/۲۸
۱۸. ديدار با جمعي از كارگردانان و مسؤوالن سينما و تلوزيون، ۱۳۸۵/۳/۲۳

۱۹. ديدار با اعضاي دفتر ادبيات و هنر مقاومت حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسالمي، 
.۷۱/۴/۲۲

ــيما،  ــت اندركاران برنامه ي «نيمرخ» س ــدار با گروهي از جوانان و نوجوانان و دس ۲۰. دي
.۷۶/۱۱/۱۴
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ــر ادبيات و هنر  ــدار با اعضاي دفت ۲۱. دي
ــازمان تبليغات  مقاومت حوزه ي هنري س

اسالمي، ۷۱/۴/۲۲.
ــر پژوهش و  ــا اعضاي دفت ــدار ب ۲۲. دي

گسترش فرهنگ جبهه، ۷۰/۱۰/۱۶.
ــؤوالن وزارت  ــا وزير و مس ــدار ب ۲۳. دي

فرهنگ و ارشاد اسالمي، ۱۳۷۱/۹/۴
ــؤوالن  ــل و مس ــا مديرعام ــدار ب ۲۴. دي
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 

.۷۶/۵/۱۸
ــجويان دانشگاه تهران،  ۲۵. ديدار با دانش

.۷۷/۲/۲۲
ــكل هاي  ــي از تش ــا جمع ــدار ب ۲۶. دي

دانشجويي كشور، ۷۵/۹/۱۵.
ــبت هفته ي  ــدار با جوانان به مناس ۲۷.دي

جوان، ۷۷/۲/۷.
ــي نهمين  ــد از غرفه هاي فارس ۲۸. بازدي
ــران،  ته ــاب  كت ــي  بين الملل ــگاه  نمايش

.۷۵/۵/۲۲
۲۹. بازديد از دهمين نمايشگاه بين المللي 

كتاب تهران، ۷۶/۲/۱۴.
۳۰. ديدار با نويسندگان و هنرمندان حوزه ي 

هنري سازمان تبليغات اسالمي، ۷۷/۳/۲.
ــخنراني در مراسم سومين سالگرد  ۳۱. س
ــالمي،  اس ــات  تبليغ ــازمان  ــيس س تأس

.۱۳۶۳/۴/۲
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  عاَلمي كه در ايران از آن خبري نيست!
اگر تعداد كتاب زياد شد، اگر عنوان كتاب زياد شد،  اگر كتاب در 
ــتند سؤال ها و  همه ي موضوعات مورد نياز بود، اگر مردم توانس
استفهام هايشان را در كتاب بيابند و به كتاب مراجعه كنند، يک عاَلم 
ديگر و ماجراي ديگري خواهد شد، كه متأسفانه امروز در داخل 
ايران از آن خبري نيست! هر جا كه با كتاب سر و كاري هست، 
ــبت به آن  مي بينيد كه از لحاظ كيفيت روحي و وضع فكري، نس

جايي كه اين وضعيت وجود ندارد، تفاوت محسوسي هست.[۱]



۴۲

  جوهر تبديل شدن به آثار بزرگ
ــماها را كه نگاه مي كنم، مي بينم اين ها  بنده االن اين رمان هاي ش
همان چيزهايي است كه اگر يک خرده با آن ها كار بشود، بينوايان 
ــد. من اين  ــتوي خواهد ش ويكتور هوگو و جنگ و صلح تولس
جوهر را در رمان هاي كوچک اين برادران خودمان كه از حوزه ي 
هنري يا از بعضي جاهاي ديگر صادر مي شود، مشاهده مي كنم، 
كه آدم در نوشته هاي تقليدي آن آقايان و ده جلد و پنج جلد و دو 
هزار صفحه و پنج هزار صفحه مشاهده نمي كند. در كارهاي شماها 
واقعًا اين جوهر وجود دارد. آن ها كارشان صرفًا كليشه اي است؛ 

آن هم به خاطر اين است كه واقعًا از درون جوشش ندارند.[۲]

  جنگ، فرصت نويسندگي
ــتعدادها در اين زمينه شد. مي دانيد.  جنگ، ميداني براي بروز اس
يكي از چيزهايي كه هنر و ادبيات را در هر كشوري به شكوفايي 
مي رساند، حوادث سخت، از جمله جنگ است. زيباترين رمان ها، 
بهترين فيلم ها، شايد بلندترين شعرها، در جنگ ها و به مناسبت 
ــده و گفته شده و توليد شده و به وجود آمده  جنگ ها سروده ش

است. در جنگ ما هم همين طور بود.[۳]

  نمي دانم اين همه تكرار اثر كرده يا نه
از بس درباره ي اين مسئله ي مهم [كتاب خواني] گفته ام و به من هم 
گفته نشده كه چقدر اثر دارد، حقيقتًا وقتي مي خواهم بار ديگر اين 
مسئله را بيان كنم، دچار ترديد مي شوم كه اين ديگر جزء گفتار لغو 
نباشد! من نمي دانم واقعًا اين تكرار، اثر كرده، يا نكرده است؛ شما 
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بايد آن را بگوييد. واقعًا آماري بگيريد، ببينيم كتاب خواني چقدر 
رشد مي كند. بياييد كاري كنيد كه مردم كتاب خوان بشوند.[۴]

  كم نصيب ترين ملت ها
ــترين كتاب را در  ــه در طول قرن هاي متمادي بيش ــا درحالي ك م
ــه قرن اخير، جزء  ــا امروز و در طول دو س ــا توليد كرديم، اّم دني
كم نصيب ترين ملت ها از معارف كتابي و مكتوب بوده ايم! يقينًا در 
ــه فرهنگي است،  وضعيت هاي سياسي و  اين وضعيت كه في نفس
اجتماعي دخالت داشتند. هرچه بوده، گذشته است. امروز، روز نو 
و دوران جديدي براي ماست و ما بايد اين نقيصه را جبران كنيم. 
ــت؛ حتي  ... در بين مردم ما، كتاب خواني يک رويه ي معمول نيس
باسوادان ِ درس خوانده و تحصيل كرده، كساني كه با كتاب انس دارند 
و در زندگي روزمره ي خودشان، فصل و بخشي را به خواندن كتاب 
اختصاص مي دهند، يقينًا اقليت كمي هستند؛ درحالي كه ما مي بينيم 
در بسياري از كشورهايي كه امروز از لحاظ پيشرفت هاي علمي 
در دنيا، ممتاز ... هستند، قضيه اين طور نيست. ... روح كتاب خواني 
در مردم و انس با معلومات و معارف و پيشرفت علمي كشور در 
سطوح مختلف، اين ها با هم ارتباط دارد و بايستي آن را مرتبط به 

اين دانست و اين روحيه را در بين مردم ترويج كرد.[۵]

  كتاب نخواني
مردم ما كتاب خوان نيستند. اين كتاب نخواني، نقص خيلي بزرگي 
است. خيلي از مردم ما حتي روزنامه خوان هم نيستند. اگر نگاهي 
به روزنامه بكنند، به همان تيترهاي درشتش اكتفا مي كنند. بسياري 
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از مردم، راديو را فقط براي سرگرمي هايش گوش مي كنند، نه براي 
آموزش و خبر و آگاهي هاي زندگي و مسائل فرهنگي. ما بايد اين 

نقيصه را برطرف كنيم.[۶]

  كتاب خواني، عقب تر از نشر كتاب
ــاب عقبيم، از لحاظ  ــه از لحاظ عرضه ي كت ــش از آنچه ك بي
كتاب خواني عقبيم. كتاب  خواندن در كشور ما، متأسفانه يک 
كار اختصاصي است؛ مخصوص بخشي از مردم است؛ مربوط 
به همه ي مردم نيست؛ درحالي كه معارف و علوم و هنر و ذوق 
ــت، مال همه ي مردم  ــه كه در حيطه ي كار فرهنگ هس و آنچ
ــت. همه به مفاد و  ــي از مردم كه نيس ــت؛ مخصوص بخش اس
محتواي كتاب احتياج دارند؛ درحالي كه همه از كتاب استفاده 

نمي كنند.
اكنون مّلت ايران بايد عقب افتادگي ها را جبران كند. اينک فرصت 
ــت كه  بي نظيري از حكومت دين و دانش بر ايران پديد آمده اس
بايد از آن در جهت اعتالي فكر و فرهنگ اين كشور بهره جست. 
امروز كتاب خواني و علم آموزي نه تنها يک وظيفه ي ملي، كه يک 
واجب ديني است. از همه بيشتر، جوانان و نوجوانان بايد احساس 
وظيفه كنند؛ اگرچه آن گاه كه انس با كتاب رواج يابد، كتاب خواني 
نه يک تكليف، كه يک كار شيرين و يک نياز تعلل ناپذير و يک 
وسيله براي آراستن شخصيت خويشتن تلقي خواهد شد؛ و نه تنها 
ــرها به دلخواه و شوق، بدان رو  ــل ها و قش جوانان، كه همه ي نس

خواهند آورد.[۷]
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  كتاب جزو «لوازم»  زندگي است
اين عادت هنوز در بين مردم ما جا نيفتاده كه بروند كتابي را بخرند، 
بعد آن را بخوانند، بعد به دوستشان يا به فرزندشان بدهند، تا آن ها 
هم بخوانند؛ اين طور ي نيست. اي بسا كتابي را مي خرند، بعد آن را 
كناري مي گذارند؛ يا مثًال كتابي را دوستي به دوستي هديه مي دهد، 
ــاب  خواندن در مملكت ما جا  ــم كناري مي گذارد! واقعًا كت او ه
ــت؛ و اين درد بزرگي است. ما از اهميت و عظمت اين  نيفتاده اس
ــت، بر  درد غافليم؛ درحالي كه اين همه مطلبي كه در ذهن ها هس
سر قلم ها و روي كاغذها جاري مي شود و با خرج زيادي چاپ 
مي گردد، اگر اين مطالب ... بين همه ي مردم تقسيم بشود،  ببينيد 
چقدر سطح فرهنگ جامعه باال مي آيد و چه منافعي از اين ناحيه 
ــما هم به مجموعه ي كارهاي كم و بيش  عايد مي شود. بياييد ش
داراي تأثيري بپيونديد كه حاال چند سالي است براي وادار كردن 
ــروع شده است؛ اين ها را در تبليغاتتان،  مردم به كتاب  خواندن ش
در اظهاراتتان بيان كنيد. اصًال كتاب بنويسيد، مقاله بنويسيد، اعالن 
ــته بشود، كارهاي هنري بشود، تا مردم به  بكنيد. ... قصه ... نوش

خواندن كتاب وادار بشوند ... و كتاب جزو لوازم زندگي بشود.[۸]

  با اين همه شاعر و نويسنده 
ــفانه در جامعه ي ما، آن مقداري كه شأن اين  من مي بينم كه متأس
جامعه اقتضاء مي كند، كتاب رواج ندارد. بله، اگر ما يک جامعه ي 
بي تاريخ بوديم، جامعه اي بوديم كه گذشته اي ندارد، فرهنگي ندارد، 
كسان بامعرفت و برجسته اي از لحاظ فرهنگي ندارد، انسان هاي 
بااستعداد و فهيم و داراي بينش و طرز فكر باال ندارد، مثل بعضي 
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از جوامع گوناگوني كه در گوشه و كنار دنيا هستند، مي گفتيم كه 
ــت؛ اّما جامعه ي ما با اين  ــي ما به كتاب قابل توجيه اس بي رغبت
همه انسان هاي فرهنگي برجسته، واال، اساتيد، مؤلفان، آشنايان با 
كتاب، شعرا، نويسندگان، علماي بزرگ، دانشگاهيان برجسته، چرا 
بايد در انس با كتاب اين طور باشد؟ سابقه ي فرهنگي و تاريخي ما 
خيلي زياد است. جامعه ي ما اساسًا يک جامعه ي پخته و بالغ شده 
است؛ يک جامعه ي ابتدايي و بدوي نيست. مردم ما بايد بيش از 

اين با كتاب آشنا باشند. [۹]

  مثل  خوردن و خوابيدن
متأسفانه كتاب خواني، جز در بين يک عده از اهل علم و اهل تحصيل 
و كساني كه به طور قهري با كتاب سر و كار دارند،  يک كار رايج و 
روزمره به حساب نمي آيد؛ درحالي كه كتاب خواني بايد مثل خوردن 

و خوابيدن و ساير كارهاي روزانه،  در زندگي مردم وارد بشود.[۱۰]
كتاب نبايد به يک عده از افراد جامعه ي ما مخصوص بماند؛ كما 
اينكه در گذشته اين طور بوده است كه يک عده كتاب خوان و اهل 
كتاب و اهل مراجعه ي به كتاب بودند؛ اكثريت هم دور از كتاب و 
ــت نيست. امروز البته وضع بهتر شده  فارغ از هم ّ كتاب؛ اين درس

است؛ انسان مي تواند اين را حس كند.[۱۱]

  اعتياد  به كتاب 
من جوانان بسياري را ديده ام، حاال افراد مسن كه جاي خود دارد، 
ــان را هم ميل ندارند! كتاب رمان را  كه حتي مطالعه ي كتاب رم
يک هفت  هشت ده صفحه مي خوانند و مي گويند حوصله نداريم؛ 
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درحالي كه حاضرند بيست دقيقه، يا نيم ساعت بنشينند و تبليغات 
تلويزيون را، كه قبل از شروع فيلم سينمايي پخش مي شود، تماشا 
كنند! حاضر نيستند در اين بيست دقيقه، حتي همان كتاب رمان را 
بخوانند؛ حاال نمي گوييم كتاب اجتماعي، كتاب سياسي، يا كتاب 
علمي، اين ناشي از چيست؟ ناشي از عدم اعتياد به كتاب است. 

مردم ميل به كتاب خواني ندارند؛ براي اين بايد فكري بكنيد.[۱۲]

  انقالب كم كار!
ــن انقالب، با اين عظمت و ابعاد و آثار علمي، از لحاظ ارائه ي  اي
مباني فكري خودش،  يكي از ضعيف ترين و كم كارترين انقالب ها 

و بلكه تحوالت دنياست! ...
ــال،  ــي انقالب اُكتبر تحقق پيدا مي كند، در طول ده پانزده س وقت
ــطوح مختلف، راجع  ــدر كتاب و فيلم و قصه و جزوه در س آن ق
ــته مي شود كه در كشورهايي كه  به مباني فكري اين انقالب نوش
ــيده، ديگر مردم احتياجي ندارند كه از  باد آن انقالب به آن ها رس
ــتفاده كنند! آن قدر فضاي ذهني پ ُر شده است  كتاب هاي آن ها اس
كه روشنفكرهاي خود كشورها مي نشينند راجع به مباني ارزشي و 
فكري آن ها كتاب مي نويسند! در سه چهار دهه ي گذشته، چقدر 
ــوروي، به زباِن فارسي  ايراني ها درباره ي مباني فكري انقالب ش
ــباع شده بودند؛ يعني آن ها آن قدر  كتاب نوشتند؛ چون ديگر اش
ــتند كه همه ي روشنفكرهايي كه به نحوي از لحاظ فكري با  نوش
ــدند و  ــباع مي ش آن ها ارتباط پيدا مي كردند، از لحاظ فكري اش
ــنفكري، خودش  ــت به قلم و بافكر و روش بعد يک آدم مثًال دس
مي جوشيد و مطالبي، غير از ترجمه هاي فراواني كه از آثار آن ها 
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ــد، مي نوشت. ما چه كار كرده ايم؟ كاري كه ما در اين زمينه  مي ش
كرده ايم، واقعًا خيلي كم است. گاهي انسان دلش نمي آيد كه بگويد 
ــاني با اخالص كارهايي كرده اند؛ اّما  در حد صفر، چون واقعًا كس
اگر نخواهيم مالحظه ي اين جهات عاطفي را بكنيم، بايد بگوييم 

يک ذره بيشتر از صفر!
ــال از انقالب مي گذرد؛ خوب بود كه صدها نويسنده ي  يازده س
اسالمي، مباني انقالب را بنويسند. ... مي بايست تربيت مي كرديم، 

كه نكرديم.[۱۳]

  كتاب هاي ديني بدون افراط  و تفريط
مقوله ي ديگري كه ما در آن كم كاري داريم، كه شايد باوركردني هم 
نباشد، كتاب هاي ديني است! مثل اينكه ما روي كتاب هاي ديني و 
مسائل اسالمي متأسفانه كم كار مي كنيم! اين متون اسالمي بسيار 
ارزشمند است. ما به كتاب هايي در رديف كتاب هاي شهيد مطهري 
احتياج داريم كه مسائل اساسي اسالم را با يک بينش صائب و 
ــط، با زباني قابل فهم براي  ــه دور از كج ر َوي و افراط و تفري ب
قشرهاي متوسط جامعه، كه نه دانشمندان و انديشمندان را مالک 
ــطوح خيلي پايين را، ... تبيين كند. و من اينجا  مي گيريم، نه س
ــتي با پذيرش و اذعان به پايگاه بلند حوزه هاي علميه و  بايس
مخصوصًا حوزه ي علميه ي قم در نشر افكار و معارف اسالمي، 
آن حوزه  را مخاطب قرار بدهم و بگويم: اينجا شما هستيد كه 
بايستي اين نياز را پاسخ بدهيد؛ البته نه به معناي انحصاري، اّما 
ــت. اين زمينه هايي است كه به نظر من  به هرحال كانون، قم اس

بايد رويش كار بشود.[۱۴]
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  انقالب  ِ بي رمان
من گمان مي كنم كه هيچ تاريخي از انقالب اُكتبر شوروي نمي تواند 
گويايي ِ آن رمان هايي را كه در باب اين تاريخ نوشته شده،  داشته 
باشد. اگر شما اين رمان ها را خوانده باشيد، مي فهميد چه مي گويم. 
ــما آقايان اين  ــان د ُن آرام را در نظر بگيريد. نمي دانم ش مثًال رم
ــن رمان، يكي از رمان هاي تبليغاتي  ــان را خوانده ايد يا نه. اي رم
ماركسيست ها در دوران اختناق رژيم شاه بود. اين كتاب با اينكه 
رمان بود، اّما به عنوان تبليغ آن را به همديگر مي دادند و مطالعه 
ــتند و انقالب را خوب  ــد! ... اين ها به قدري خوب نوش مي كردن
ــما در اين كتاب  ها مي توانيد ابعاد اين انقالب  تصوير كردند كه ش
به آن عظمت را پيدا كنيد. البته نقطه ضعف هايش را هم در همين 
كتاب  ها مي شود فهميد؛ اگرچه آنكه نوشته،  به عنوان نقطه ضعف 
ننوشته است. ما در اين مقوله چه نوشتيم؟ البته چرا، يک چيزهايي 
نوشته شده است؛ آن هم دروغ! كتابي درباره ي انقالب نوشته شده 
است؛ البته آن هم درباره ي همان چند صباح قبل از ورود امام به 
ايران، كه آن هم خالف واقع و دروغ است! ما كه در اين انقالب و 
در اين كوچه و خيابان هاي تهران و جاهاي ديگر بوديم، آن كتاب 
ــته شده است؛ طبق نظرات  را كه مي خوانيم، مي بينيم دروغ نوش

خودشان برداشتند يک چيزهايي نوشتند![۱۵]

  جالل؛ سرآمد رمان نويس هاي ايران
ــصت هفتاد سال گذشته  ــي جاري، يعني از ش از اّول قرن شمس
ــاي خودمان كه نگاه مي كنيم،  ــندگان رمان ه تا كنون، ما به نويس
ــي مايه هايي دارند، اّما  ــم كه اين ها واقعًا بي هنرند؛ يعن ... مي بيني
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به هيچ وجه قابل مقايسه ي با رمان هاي مطرح در دنيا نيست. البته 
بعد نوبت به امثال آل احمد كه مي رسد، آن واقعيت ها و آن سوز دل 
و آن انگيزه و آن ايمان، وضع را بهتر مي كند. طبق تشخيص من و 
تا آنجا كه من مي شناسم، رمان آل احمد، انصافًا سرآمد رمان هاي 
ــي ماست؛ از همه ي اين هاي ديگر بهتر است؛ و ا ِّال ديگران  فارس
كه نوشتند، چيزي ننوشتند. ... چنانچه شما اين نهال جديد و اين 
جهت نو را دنبال گيري كنيد، همان چيزي خواهد شد كه ما امروز 
احتياج داريم؛ يعني رمان و قصه نويسي ايران را به آن رشد و تعالي 

خواهد رساند.[۱۶]

  چهل تكه نويسي
البته بعضي ها سعي كردند داستان بلند بنويسند و نوشتند؛ ظاهر و 
رنگ و نمايش هم بد نيست؛ اّما قابل مقايسه با داستان هاي بلندي 
كه امروز در دنيا مطرح است، مثل بينوايان ويكتور هوگو و جنگ 
و صلح تولستوي و داستان هايي كه براي انقالب شوروي نوشته اند، 
نيست؛ يک چيز بدلي است. داستان بلندي مي نويسند، اّما وقتي 
انسان نگاه مي كند، مي بيند كه يک نقاشي بدلي از روي يک نقاشي 
واقعي است؛ پيداست كه يک جوشش طبيعي وجود ندارد. حاال 
بگذريم از اينكه از لحاظ محتوا، اين داستان هايي كه اخيراً همين 
ــال  ــالمي در اين ده پانزده س آدم هاي در دل مخالف با تفكر اس
نوشته اند و پخش كرده اند، چقدر مشكل دارد. داستان هاي اين ها 

دروغ است و حقيقت ندارد.
ــما وقتي كه مثًال بينوايان يا جنگ و صلح يا داستان هاي اميل  ش
ــي يا  ــد، مي توانيد وضعيت آن جامعه ي روس زوال۱ را مي خواني

Emile Zola (۱۹۰۲ ۱۸۴۰ ـ) ۱.اميل زوال
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فرانسوي يا انگليسي يا هر جاي ديگر را از داخل اين داستان به 
دست بياوريد؛ يعني انسان مي تواند چيزهايي را كه در تاريخ نيست، 
ــن كتاب  ها پيدا كند؛ درحالي كه آن چيزي كه اين آقايان در  در اي
قصه هايشان مي نويسند، اصًال وجود خارجي ندارد! آن روستايي 
ــد، در ايران اصًال  ــان تصوير مي كنن كه اين آقايان در قصه هايش
وجود خارجي ندارد ... غالب اين كتاب هاي آقايان را خوانده ام. 
ــت.  من كتابي را خواندم، ديدم كه راجع به دهي صحبت كرده اس
داستان در يک روستا واقع مي شود؛ اّما از لحاظ وضع مردم، اصًال 
چنين روستايي در عالم وجود ندارد! به خصوص منطقه اي كه آن 
ــان، است.  آقا از آن صحبت كرده، منطقه ي خود ما، يعني خراس
زندگي ما تقريبًا در همان مناطق بوده است. ما روستاهاي آنجا را 
مي شناسيم؛ اصًال آن گونه روستايي وجود ندارد! روستايي كه در 
ــه خانه هست و مسجد نيست. آيا شما چنين روستايي  آن فاحش
سراغ داريد؟! كجاي ايران چنين روستايي وجود دارد؟! اين غير 
از آن نويسنده ي فرانسوي است كه وقتي يک روستاي فرانسه را 
تصوير مي كند، واقعيتي را دارد تصوير مي كند؛ حقيقتي را دارد بيان 
مي كند. لذا وقتي شما مي خوانيد، مي فهميد كه زير پوشش زرق و 
برق تمدن فرانسه در قرن نوزدهم، چه حقايقي داخل روستاها و 
شهرها و خانه ها و محالت همان پاريس مي گذشته است. اين واقعًا 
ناشي از چيست؟ ناشي از اين است كه روح هنر در اين شاخه اش، 
مطلقًا پرورش و رشدي ندارد. يعني يک نفر هم كه حاال ذوقي دارد 
و مي خواهد چيزي بنويسد،  آن مايه ي الزم را براي اين كار ندارد؛ بنا 
مي كند به تقليد كردن، و چهل تكه اي از اينجا و آنجا درست مي كند و 

چيزي از آب درمي آورد! آيا اين براي ما نقص نيست؟[۱۷]
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  دستان خالي را با ترجمه ي خوب پركنيد
در همين مقوله ي قصه و رمان، ... شما اطالع داريد كه من قدري 
با اين مقوله مرتبطم. ما دستمان واقعًا خالي است. ما داخل كشور 
هيچ كار بزرگي نداريم. كارهاي بزرگي كه در اين زمينه در كشورها 
ــابه آن ها را نداريم؛ نه  و ملت هاي ديگر وجود دارد، ما اصًال مش
مشابه فرانسوي ها، نه مشابه روس ها و نه بعضي از ملت هاي ديگر! 
اين ها خألهايي است كه بايد پ ُر بشود؛ ليكن تا مادامي كه پ ُر نشده، 

ما از ترجمه هاي خوب مي توانيم استفاده كنيم.[۱۸]

  حاضرم صد بار تشكر كنم
البته پايه ي توقعات بنده هم به اين زيادي نيست كه مي فرماييد از 
بينوايان هرچه پايين تر، نه، اگر امروز در اين كشور كسي يک قصه 
درست كند كه دو درجه هم پايين تر از بينوايان باشد، بنده حاضرم 

صد بار از او تشكر كنم؛ اّما همين را هم متأسفانه نداريم![۱۹]

  پيدا كنيد و ترجمه كنيد
ما در زمينه هاي ادبيات، كتاب بسيار كم داريم. در زمينه هاي قصه 
ــيار كم داريم. در زمينه هاي رمان و ترجمه هاي  و هنر، كتاب بس
ــت كه اين همه  ــود گف ــيار كم داريم. نمي ش آن چناني، كتاب بس
نويسنده هاي بسيار بزرگي كه االن هستند و دارند مي نويسند؛ رمان 
مي نويسند، قصه مي نويسند، حتي تحقيقات تاريخي مي نويسند، 
مجموعًا بر ضد ما تمام خواهد شد؛ نه، بسياري چيزها هست كه 
مي تواند به نفع ما هم باشد؛ اين ها را بايد پيدا كرد و ترجمه نمود.

اين روزها يک رمان روسي به نام پطر كبير، كه دو سه جلد است 
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ــتوي است، منتشر شده است. اين  و نويسنده ي آن الكسي تولس
رمان، رماني بسيار قوي در شرح حال پطر است. به نظر من، اگر 
يک مترجم خوب اين كتاب را ترجمه مي كرد، مي توانست كتاب 
ــد؛ اّما آن طور ي  مفيدي حتي براي ادبيات كنوني جامعه ي ما باش

برخورد نمي شود.[۲۰]

  عقب ماندگي در نمايشنامه نويسي
ــي بوده و  ــان ، نمايشنامه نويس ــيح، در يون ــالد مس ــل از مي قب
ــت و به زباِن فارسي هم  ــنامه هايي كه تا امروز موجود اس نمايش
چاپ شده و بعضي از آن ها ترجمه هم شده و بنده هم بعضي هايش 
را خوانده ام، وجود داشته است. در محيط ادب ِ فرهنگ غربي، از 
آن وقت نمايشنامه نويسي رشد دارد و ما حاال اين را نداريم! ... ما 

بايد به سرعت خودمان را برسانيم.[۲۱]

   فقط تهراني ها نويسنده اند؟
من نگاه كردم، ديدم اين نوشته ها غالبًا درباره ي لشكر حضرت 
ــول است ... لشكرهاي ديگري كه در جنگ اين همه نقش  رس
داشتند، اصًال از آن ها خبري نيست. آقايان تهراني ها بلند شدند 
ــدند؛ بعد هم  ــان مستقر ش ــكر خودش به جبهه رفتند و در لش
برگشتند و همان ها را نوشتند! ... در لشكرهاي اصفهان، لشكر 
نجف، لشكر امام حسين (عليه السالم)، لشكر نصر مشهد، لشكر 
ــكر ثاراهللا، لشكر فجر و لشكرهاي گوناگوني كه  امام رضا، لش
ــه است؛ به چه دليل آن ها  ــتند، يک عالم حماس در همه جا هس

نتوانند بنويسند؟[۲۲]
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  ادبيات ضدجنگ
در همين كشور خودمان، كه به قول شما خاستگاه ادبيات مقاومت 
ــت، ادبيات ضد جنگ هم از طرف آدم هاي ناباب در اينجا پا  اس
ــوخته را  ــال هاي ۶۱ و ۶۲ آن آقاي ... كتاب زمين س گرفت! س
مي نويسد، كه صددرصد ضد جنگ است و اصًال حماسه اي در اين 
ــت! كما اينكه وي يک كتاب ديگر دارد كه ضد انقالب  كتاب نيس
ــت؛ ... يک رمان مفصل سه جلدي است. من حاال اسمش را  اس
نمي گويم، كه اگر كسي تا حاال نشنيده، نشنيده باشد. من تعجب كردم 
وقتي كه ديدم در يكي از مطبوعات خودي،  يكي از برادران راجع 
به ادبيات جنگ كتاب نوشته و كتاب زمين سوخته را جزو اولين 

كتاب هايي كه در باب ادبيات جنگ است، مطرح كرده است!
ــد؟ گاهي مي شود كه در خاستگاه ادبيات  چرا بايد اين طور باش
ــاني  ــت،  كس ــگ، كه محصول طبيعي اش ادبيات مقاومت اس جن
ــرض ادبيات ضد جنگ را باب مي كنند؛ مثل  مي آيند از روي غ

همين كتاب زمين سوخته![۲۳]
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  زبانِ انقالب و جنگ، فقط زبانِ هنر است
واقعًا انقالب جزو آن حوادثي است كه جز با زباِن هنري، اصًال 
قابل بيان كردن نيست. مثًال آدم چطور مي تواند در يک تاريخ، 
ــر كند؟ اصالً  در تاريخ  ــع زندان هاي رژيم پهلوي را تصوي وض
نمي شود. كسي حوصله ندارد كه اين ها را در تاريخ بخواند، جز 
ــعر؛ عمده در داستان مي شود اين ها را بيان  در داستان و در ش
ــته، فقط در قصه  كرد. بقيه ي ماجراهايي هم كه در انقالب گذش
و كار هنري قابل ارائه است و الغير؛ لذاست كه داستان ِ انقالب 

بايد نوشته مي شد.
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شما االن مي توانيد داستان انقالب را بنويسيد؛ اصًال آن را بايد حاال 
ــيد. داستان انقالب را آن زمان ها نمي شد نوشت؛ االن بايد  بنويس
نوشت كما اينكه من مي گويم قصه ي جنگ را هم االن بايد نوشت. 
ــد نوشت،  همين كاري كه  زمان جنگ، خاطرات جنگ را مي ش
شماها كرديد، اّما قصه ي جنگ يک چيز ديگر است. هنرمندي كه 
مي خواهد از اين ماجرا يک قصه دربياورد،  بايستي بر فضا مسلط 
ــتفاده كند؛ ... اصًال خاصيت  ــد، تا بتواند از همه ي عناصر اس باش
ــت. بايد اثر ِ پايي از همه ي قضاياي انقالب در  كار هنري اين اس
اين قصه بيايد. در يک كوچه اتفاقي مي افتد، در يک خانه اتفاقي 
مي افتد؛ اّما اين كوچک شده ي آن حادثه ي  بزرگي است كه در همه 

جاي كشور اتفاق افتاده است.[۱]

  نقاط اوج را سوژه كنيد
ــت، بايد  ــات گوناگون انقالب كه حايز كمال اهميت اس موضوع
ــي آدم مي بيند كه  ــا قرار بگيرد. گاه ــوع كارهاي هنري م موض
ــنامه نويس يا فيلمساز امروز، به جاي اينكه  قصه نويس يا نمايش
به نكات اصلي انقالب توجه كند و آن ها را به سلک هنر بكشد، 
ــائل درجه ي دو و گاهي مسائل مضر مي رود كه اصًال  سراغ مس
ــود. زخم ها و درد هاي انقالب را ديدن،  نبايستي آن ها مطرح بش
آن ها را درشت كردن و برجسته كردن،  رنگ و جالي داستاني به 
آن ها زدن و آن ها را پخش كردن، هيچ خدمتي به انقالب نيست. 
انقالب در كنار نقاط درد و كمبود و محروميتي كه دارد، نقاط قو ّت 
ــتري هم دارد. شما نمي توانيد هيچ انقالبي را  و درخشندگي بيش
ــراغ كنيد كه در آن، رنج و درد و زحمت نباشد. حالت انتقال،  س
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ــعر، چه  اين ها را دارد. مايه ي هنري كه امروز وجود دارد، چه ش
فيلم، چه نمايشنامه، منهاي اجرا، بايد ظريف ترين، انساني ترين، 
پ ُرشكوه ترين و عالي ترين نقاط ممكن را در اين انقالب پيدا كند و 

آن ها را به سلک نظم بكشد؛ اين كامًال هم ممكن است.[۲]

  ديگران  اين كار را كرده اند
ــنده ي خوبي گفتم كه شما به يكي از  من يک  وقت به يک نويس
اين آسايشگاه هاي بنياد شهيد كه مربوط به جانبازان است، برو و 
مثل پرستارها لباس سفيد بپوش و در آن آسايشگاه خدمت كن؛ 
ــرو يک ماه در آنجا بمان؛ لگنش را  من برايت مجوز مي گيرم. ب
ــذار، مالفه اش را جمع كن و كًال با  ــي كن، غذا در دهانش بگ خال
ــنا بشو و ببين جانباز يعني چه. من و  رنج ها و كمبود هاي او آش
شما كه نمي دانيم جانباز كيست و چه كار مي كند. ما جسم جانباز 
را مي بينيم؛ اما چه مي دانيم كه احساس جانباز چيست. گفتم شما 
برو با آن ديد هنرمندانه، جانباز را شناسايي كن؛ بعد بيا يک رمان 
ــاره ي واردات ذهني جانباز بنويس و در اين رمان زخم هاي  درب
ــفا بده و بر آن مرهم بگذار؛ كما اينكه ديگران اين كار را  او را ش

كرده اند؛ مثل آن كتابي۱ كه شوروي ها نوشتند.[۳]

  هر چه سرمايه گذاري وكار كنيم،زياد نيست
ــرهنگي مصاحبه ا ي مي  خواندم،  اخيراً از آقاي بهبودي و آقاي س
ــان معتقدند كه قضاياي  ــت. اين آقاي ــه واقعًا هم همين طور اس ك
ــتند كرد، تبيين كرد، مستدل  ــتي مس دوره ي دفاع مقدس را بايس
كرد تا بر اساس اين ها آثار هنري به وجود بيايد، كه كامًال درست 

۱.داستان يک انسان واقعي، نوشته ي بوريس نيكاليوويچ پوله وي (۱۹۰۸م)
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است. اعتقاد من اين است كه ما هرچه براي دوره ي دفاع مقدس 
سرمايه گذاري و كار كنيم، زياد نيست؛ چون ظرفيت هنري و ادبي 
ــور براي تبيين اين دوره، خيلي گسترده، وسيع و عميق است  كش
و از اين ظرفيت تاكنون استفاده ي خوب و درخوري نشده. البته 
كتاب هاي خوبي نوشته شده، ليكن اين رشته بايد استمرار پيدا كند. 
ــن حقيقتًا از زحمات آقايان قدرداني مي  كنم و اصرار مي  كنم  ... م
ــته و سلسله را ادامه دهيد و دفتر ادبيات و هنر  كه حتمًا اين رش
مقاومت كار خودش را با دلگرمي و جد ّيِت بيشتر، ان شاءاهللا ادامه 
ــال ها آثاري را توليد  ــتان هنرمندي هم كه در اين س دهد و دوس
كرده اند،كه حقًا و انصافًا آثار باارزشي هم هست، كار خودشان را 
ادامه دهند. بعضي دوستان انصافًا پيشرفت هم كرده اند. من وقتي 
قصه يا خاطره  اي كه امروز برخي از دوستان هنرمند مي  نويسند، 
با آثار هفده هجده سال پيش آن ها مقايسه مي  كنم، مي  بينم خيلي 
فاصله است؛ يعني واقعًا پيشرفت كرده اند. امروز آثار هنري اي كه 

اين ها ارائه مي  كنند، بسيار باارزش است.[۴]

  نماياندن آنچه شاهدان هم نمي بينند
ــم مادي  ــايد چش ــم خودم ديده ام كه ش من حوادثي را به چش
ــما هنرمندان آن ها را  ــته آن ها را درک كند؛  اّما بعد كه ش نتوانس
به نگارش درمي آوريد، يا در قالب نمايش نشان مي دهيد، و يا 
به زباِن قصه بيان مي كنيد، من آن حوادث را كه بازبيني مي كنم، 
ــروع به فهميدن آن  ــت؛ تازه ش مي بينم عجب حوادثي بوده اس
ــلمان، نقش فوق العاده  مي كنم. لذا به نظر من، نقش هنرمند مس

برجسته اي است.[۵]
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  دستمان از قصه خالي است
اگر شما نصف انتشاراتتان را فقط قصه منتشر كنيد، چنانچه يک 
ــد، هيچ ايرادي ندارد. ما متأسفانه از اين جهت  قصه ي خوب باش
ــت. از چيزهايي كه بنده هميشه  ــتمان خيلي خيلي عقب اس دس
تأسف مي خورم، اين است. ما به داليلي، البته اين داليل هم از نظر 
من روشن است، از استخدام هنر براي ابالغ پيام ها و ارزش هاي 
ــي آن مقداري كه  ــدود زيادي محروم مانده ايم؛ يعن انقالب تا ح
شايسته بود، نشد. كمونيست ها از اين جهت دستشان از ما جلوتر 
بود. ... آن ها [دشمنان] ارزش هاي دروغي و مجازي خودشان را 
اين گونه با هنر اصيل و برجسته آرايش دادند و عرضه كردند؛ چرا 
ما ارزش هاي واقعي خودمان را از اين چيز باارزش محروم كنيم؟ 

در اين زمينه واقعًا بايد كار بشود.[۶]

  قصه؛ جذاب تر از موسيقي
ــخه از آن در چند نوبت  ــت هزار نس ببينيد اين رماني كه دويس
چاپ مي شود، به خاطر خأل رمان است. جاذبه هاي نفساني، مانند 
شهوات و اين گونه چيزها، كه همه ي دل ها و روح ها را به سمت 
ــاند، يک جا عالج دارد و آن مقوله ي هنر است.  خودش مي كش
اگر شما يک هنر صددرصد نقطه ي مقابل آن جاذبه ها را درست 
ــتثنايي است كه مي تواند  ــد،  اين تنها مورد اس كنيد، اگر هنر باش
ــا را جذب كند. چرا؟ چون هنر خودش يک جاذبه دارد ...  دل ه
از مقوالت خوب هنر هم قصه است؛ جذبه اش از موسيقي بيشتر 
است. موسيقي آدم را خسته مي كند؛ ولي چيزي كه هيچ وقت آدم 

را خسته نمي كند، قصه است.[۷]
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  مگر جامعه اي مي تواند بدون قصه نويسي باشد؟
از اين دست مايه اي كه جنگ براي ما درست كرده، ... حاال بياييم 
هنر قصه نويسي را در ايران بازسازي كنيم. باالخره جنگ موجب 
شد كه آقايي براي اينكه خاطراتش را بنويسد، به قول شما برود 
ــي چگونه است. اگر  چند جلد رمان بخواند،  تا بفهمد واقعه نويس
ــايد اصًال به فكر نوشتن نمي افتاد؛  جنگ براي او مطرح نبود، ش
ــت، خيلي خوب، از اين  ــتعداد توي راه آمده اس اّما حاال اين اس
استفاده كنيم. اين استعداد جوشاني كه ما مي بينيم حادثه ي جنگ 
را به اين خوبي مي سرايد و ترسيم مي كند، واقعًا ترسيم هايي كه در 
اين نوشته هاي آقايان هست، ... اين قدر خوب بيان شده است كه 
انسان حظ مي كند، نشان دهنده ي اين است كه استعدادي دارد در 
اينجا مي جوشد؛ خيلي خوب، ما حاال اين استعداد را در خدمت 
قصه نويسي جامعه مان بگيريم. اين كشور به قصه نويسي احتياج 

دارد. مگر جامعه اي مي تواند بدون قصه نويسي باشد؟[۸]

  داستان و قصه براي بيان تاريخ
هيچ بياني نمي تواند تاريخ را مثل داستان و قصه بيان كند. وقتي 
درباره ي تاريخ با زباِن غيرهنري حرف مي زنيم، مثل اين است كه 
از فاصله ي ده هزار پايي زمين، از شهري عكس برمي داريم. طبيعتًا 
ابعاد شهر و خيابان هاي اصلي شهر پيداست، اّما در آنجا آدم ها چه 
كار مي كنند؟ خوب اند؟ بدند؟ فقيرند؟ غني اند؟ راحت ند؟ خواب ند؟ 
دعوا مي كنند؟ مي رقصند؟ اصًال چيزي معلوم نيست. تاريخ از آن 
باال، از ده هزار پايي، شهري را عكس برداري مي كند و به ما نشان 
ــت كه شما وارد يک شهر مي شويد. البته  مي دهد. يک وقت هس
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همه ي كوچه هاي شهر را نمي توانيد ببينيد؛ اّما دو سه كوچه ي شهر 
يا خيابان شهر را مي رويد، با افرادش حرف مي زنيد و از خانه ها 
ــباب بازي بچه ها، از بوسيدن  عكس برمي داريد؛ از اتاق ها، از اس
يک فرزند توسط مادرش. ... همه ي اين ها را ترسيم مي كنيد و در 
يک عكس جلوي ما مي گذاريد. البته يک كوچه است،  دو خيابان 
است، همه ي شهر نيست، اّما مي شود آن را تعميم داد. ... اين زباِن 
هنر از تاريخ است؛ قصه اين است. هيچ بياني مثل بيان اين كتاب 
معروف شولوخف، د ُن آرام، نمي تواند انقالب اُكتبر را نشان بدهد. 
او مثًال فقط به يک منطقه ي قزاق نشين رفته و از آنجا قضايا را براي 
ما شرح داده است؛ اّما همه ي روستاها، منطقه ي قزاق نشين است؛ 
فرق نمي كند. در سيبري هم قضيه همين است. او ماجرا را براي 
ما نقل مي كند و ما از نزديک انقالب را مي بينيم. آن كتاب ِ گذر از 
رنج ها ... هم همين طور است ... اين ها جزئيات را بيان مي كنند.[۹]

  داستان؛ ابزار تبليغ انقالب
در انقالب ها و نهضت هاي آزادي بخش بزرگ دنيا، يكي از وسايل 
تبليغات، همين رمان ها و داستان هاست؛ ... قصه هاي بسيار خوبي 
دارند؛ ... زيبايي ها را به بهترين وجهي ... در قالب هاي بسيار عالي 
ارائه كرده اند. ... بنده وقتي اين كتاب  ها را مي خوانم ... و با انقالب 
خودمان مقايسه مي كنم، مي بينم انقالب ما مناظر خيلي خيلي عالي تر، 

پ ُرشكوه تر، هيجان انگيزتر و زيباتري دارد كه مي تواند ارائه بدهد.
ــخگو باشند. بايد اين  ــئول اند و بايد پاس هنرمندان ما حقيقتًا مس
زيبايي ها را كه آن ها مي توانند ببينند، بيش از مردم عادي جست جو 

كنند و ببينند و آن ها را ارائه بدهند.[۱۰]
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  رمان؛ جامع شرايط بيان هنري
در بين شيوه هاي بيان هنري، آن چيزي كه در مجموع، بيشتر جامع 
شرايط گوناگون هست، رمان است؛ حتي مثًال از سينما. ... در عين 
حال، فهم از فيلم، با فهم از رمان متفاوت است. فيلم محدوديتي 

دارد كه نمي تواند همه ي چيزها را بيان كند.
ــان ويكتور هوگو تا حاال چند فيلم  ــما ببينيد از كتاب بينواي ش
ساخته اند. در ايران ِ خود ما، تلويزيون تا حاال دو سه فيلم از آن 
ــان داده است. بنده بينوايان را بارها خوانده ام، اين فيلم ها  را نش
را هم با عالقه نگاه كرده ام؛ اّما بينوايان كجا، اين فيلم ها كجا؟! 

اصًال قابل مقايسه با همديگر نيستند.[۱۱]

  رمان مي ماند
هنوز بهترين رمان هاي امروز ما، رمان هاي قرن نوزدهم است. در 
قرن نوزدهم رمان هايي نوشته شد كه نظير آن ها ديگر نيامده است. 
در فرانسه،  در روسيه، حتي در انگليس، رمان هايي نوشته شده كه 
هنوز تا امروز نظير آن ها نيامده است. پس رمان، مي ماند و گسترش 
ــما اين  ــم دارد و تبيين و توصيف فوق العاده و ريز هم دارد. ش ه
خصوصيات را در كدام هنر ديگر مي توانيد پيدا كنيد؟ اين خصوصيات 
نه در موسيقي هست، نه در سينما هست، نه در تئاتر هست، نه در 
شعر هست. اصًال نمي شود شبيه رمان چيزي پيدا كرد؛ هم ترجمه 
ــود، هم همه  جا مي رود، هم مي ماند، هم كهنه نمي شود.[۱۲] مي ش

  با اين  داعيه  نمي شود  رمان نداشت
ــما  ــالب ُاكتبر را در جمع ش ــاي انق ــا مثال قصه ه ــن باره م
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ــتوي است  ــي تولس گفته ام. يكي كتاب گذر از رنج هاي الكس
ــت، يكي هم رمان د ُن آرام شولوخف است.  كه فوق العاده اس
ــگ كه ضد  ــت، و كتاب دل س ــتان هاي انقالبي اس اين ها داس

انقالب ُاكتبر است. ...
ــان بگذاريد  چند نفر را تعيين كنيد و اين نمونه ها را هم جلويش
و بگوييد مي خواهيم مثل اين داستان درباره ي انقالب بنويسيم؛ 
منتهي انقالب و امام حقيقتًا معرفي شوند. همين خاطرات جنگ 
ــان بگذاريد. به نظر من از اين ها  ــتند، جلويش را كه بچه ها نوش
ــه سال هم برايشان  مي توان يک رمان بلند و جالبي درآورد. س
ــان شد، شما به عهده بگيريد.  وقت بگذاريد. هرچه هم خرجش
ــيديد.  ــايد به جايي رس ــيد؛  ش دنبال كنيد ببينيد به كجا مي رس
ــور  ــه عنوان رمان بلند قابل قبول در كش باالخره ببينيم دو س

مي تواند توليد بشود و خأل را پ ُر كند؟ 
ايران با اين فرهنگ و با اين داعيه و محصوالت فرهنگي، نمي تواند 
رمان تحويل ندهد؛ اين كار باالخره بايد بشود. تا حاال ميدان خالي 
ــان را  بوده و يک عده آدم بي ارزش و هوچي ... آمدند و خودش
ــه عنوان رمان نويس بزرگ جا زدند و ضد انقالب هم اين ها را  ب
ــده بود، از صد جا  ــرد. آن بنده ي خدا كتابش كه درآم ــج ك تروي
برايش نوشتند كه كتابش را خوانده اند و گفتند: به به! لذت برديم؛ 
ــكال از لحاظ هنري و غيره بر اين كتاب  درحالي كه اين همه اش

وارد است! باالخره شما بايد اين كار را بكنيد.[۱۳]

  ترجمه ي رمان ِ خوب
رماني دستم بود كه همين چند روزه آن را نگاه مي كردم و مي خواندم. 
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يک كتاب قطور ششصد صفحه اي و بسيار هم سرگرم كننده و گيرا، 
و از لحاظ هنري، بسيار هم باال؛ اّما درست ضد آن چيزي كه ما در 
معارف خودمان با آن سر و كار داريم! بنده آن كتاب را قطعًا تجويز 
نمي كنم كه جواني بخواند؛ اّما دارد چاپ مي شود و با تيراژهاي باال 
فروش مي رود! چه اشكالي دارد كه ما يک رمان خوب پيدا كنيم، 
ترجمه كنيم و چاپ كنيم؟ چيزي باشد كه هم جاذبه داشته باشد، و 

هم از نظر ما ايرادي نداشته باشد كه جوان ما آن را بخواند.[۱۴]

  ترجمه ي كتاب  به  زبان هاي ديگر
به  هرحال ترجمه، كار بسيار مهمي است؛ منتهي بايد هوشمندانه 
انجام بگيرد. من وقتي اين كتاب  ها [كتاب هاي دفتر ادبيات و 
ــي مي خواندم، به نظرم  ــوزه ي هنري] را گاه هنر مقاومت ح
مي آمد كه مثًال اگر ما بخواهيم ترتيبي براي ارسال كتاب هاي 
ــويم، بايد اّول يک  ــوص جنگ قائل بش ــده درخص ترجمه ش
ــانه اي نه چندان ايراني، با بيان و قلمي كه  كتاب كوچك، با نش
ــده باشد، به آنجا برود  ــد و خوب نوشته ش حقيقتًا خوب باش
ــابقه در ذهن ها پيدا  ــود و بخوانند. بعد كه اين س و پخش بش
ــد، بعد يک كتاب ديگر برود ... و هر كتابي ... راه را براي  ش
كتاب بعدي باز خواهد كرد؛ تا برسد به كتاب هاي مفصل تر و 

خاطره هاي طوالني تر.[۱۵]

  كانال وحدت جوامع اسالمي
ــت ها، به عمد  ــود كه برخي از سياس ــاهده مي ش ــفانه مش متأس
ــند، براي اينكه  نقاط اختالفي را پيدا مي كنند و يا حتي مي تراش
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گروه هاي مسلمان را از هم جدا كنند. كتاب  مي تواند پيام وحدتي 
بين گروه هاي مسلمان باشد. چقدر خوب است كه ما كتاب هاي 
اسالمي را از دنياي اسالم، از متفكران اسالم، از قلم هاي برجسته، 
ــي خودمان منتقل كنيم و  ــي و ميان كتابخانه ي مل به زباِن فارس
كتاب هاي اسالمي و آن چيزهايي كه از تراوشات فكر و انديشه ي 
متفكران خود ما و نويسندگان برجسته ي خود ما و علماي ماست، 
ــالمي ديگر  اين ها را از داخل جامعه ي خودمان به زبان هاي اس
ــالمي به  منتقل كنيم و بتوانيم كانال هاي وحدتي را بين جوامع اس
ــود بياوريم؛ اين يقينًا يک حركت فرهنگي و نيز يک حركت  وج

ضد استعماري است.[۱۶]

  كتاب هايي كه  نداريم
من مي خواهم از متفكران كشورمان خواهش بكنم كه به مسئله ي 
ارائه و توليد كتاب خوب و الزم براي مردم، به چشم يک نياز 
ــان نگاه كنند. اگرچه بحمداهللا ما كتاب  فوري جامعه و كشورش
خوب در جامعه مان داريم، ليكن جاي خالي و كمبود هم بسيار 
داريم. خيلي از كتاب  ها را ما نداريم. خيلي از موضوعات هست 
كه درباره ي آن ها چيزي نداريم، يا چيز قابل عرضه اي نداريم. 
درحالي كه ديگران در كشورهاي ديگر در زمينه ي موضوعات 
ــف دارند، اّما  ــا هزار عنوان كتاب و تألي ــون، گاهي  ده ه گوناگ
ــمار  درباره ي همان موضوعات، تعداد كتاب هايمان انگشت ش
است! ... حتي در موضوعاتي كه ما در آن ها سابقه و خبرگي و 
زمينه هاي زياد آگاهي و دانش را هم داريم، تعداد كتاب هايمان 
ــه ي موضوعات الزم، كار  ــت. حقيقتًا در زمينه ي ارائ اندک اس
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ــته نكرده ايم. كتاب را به صورت يک چيز  شايسته اي در گذش
لوكس و تشريفاتي و مخصوص يک عده ي خاص نگريستيم؛ 

نه به صورت يک وسيله ي الزم براي همه ي مردم.
ما بايد اين نقيصه را جبران كنيم؛ هم به عهده ي مؤلفان و محققان 
و نويسندگان و هنرمندان تكليف سنگيني در اين زمينه بار هست، 
ــر و  ــت اندركاران تهيه و توليد كتاب و نش ــم به عهده ي دس و ه

دستگاه هايي كه آن ها را پشتيباني مي كنند.[۱۷]

  اولويت ها
ــي، كتاب هاي  ــا در اولويت اّول بگرديد كتاب هاي سياس ... اّم
ادبي، كتاب هاي هنري، كتاب هايي كه براي ذهن جوانان جاذبه 
ــما اعالن كنيد و از مترجمان  دارد، اين ها را جمع كنيد. اصًال ش
ــما بدهند و  و مؤلفان بخواهيد، تا ترجمه و تأليف خود را به ش

شما چاپ كنيد.[۱۸]
فرض بفرماييد امروز در صحنه ي جهاني مشخص بشود كه كدام 
ــئله  از مسائل انقالب هست كه اگر ما آن را در دنيا گفتيم، به  مس
حقانيت انقالب توجه بيشتري خواهد شد و كشش بيشتري نسبت 
ــد. پيدا كردن اين گونه مطالب، خودش  به انقالب ايجاد خواهد ش
هنري است. در سايه ي مسافرت، مطالعه، خواندن كتاب  ها، خواندن 
مجالت و خواندن تبليغات عليه ما، بنشينند مسائل اساسي درجه ي 
ــخص شد، همين انديشمندان به  يک دنيا را پيدا كنند. بعد كه مش
كمک انديشمندان ديگر، مطالب و محتواهايي را كه براي پ ُر كردن 
ــت، مشخص و فراهم كنند؛ بعد آن مطالب الزم  اين خأل الزم اس
ــت هنرمند، به دست نقاش، به دست فيلمساز، به دست  را به دس
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شاعر، به دست كتاب نويس، به دست نمايشنامه نويس، به دست 
قصه نويس بدهند و بگويند اين ها را شما بسازيد.[۱۹]

  پيشرفت  بدون  هنر ممكن نيست
ــري فوق ممتاز ارائه  ــم عاليه ي قرآن در اين قالب هن اگر مفاهي
نشده بود، پيشرفت نداشت. ديگر چيزي باالتر از مفاهيم قرآن و 
توحيد هست؟ خداي متعال براي اين مفاهيم، از بيان طبيعي نبي 
ــري است، استفاده نكرد؛  اكرم (صلي اهللا عليه و آله)، كه يک بيان بش
بيان معجز نشاني را به كار گرفت، تا حداكثر زيبايي در آن باشد.[۲۰]

  انتخاب  بهترين كارها
نفس عرضه ي كتاب، نفس كشاندن مردم به ميدان مطالعه ي كتاب، 
كار مفيدي است. كوشش كنيد كه ... بيشتر به كيفيت پرداخته بشود. 
... ارائه ي نوع كتاب، ... موضوعاتي كه ارائه مي شود، همه اش مؤثر 
ــتي بهترين كارها را از لحاظ نحوه ي ارائه، هنر و  ــت. ... بايس اس
قالب انتخاب كرد؛ و ا ِّال اگر شما به وجود محتوا و به قالب اهميت 

نداديد، فرهنگ مملكت زيان خواهد ديد.
... جوانان هنرمند را دعوت كنيد، دستشان را بگيريد و بگوييد شما 
خودتان ببينيد چه كار مي توانيد بكنيد. بيايند طرح هايتان را ببينند 

و بگويند ما چه كم داريم.
براي اصالح فرهنگ عمومي، بايد «كتاب» منتشر بشود.[۲۱]

  سر  بي صاحب  نتراشيد
مخاطب شما كيست؟ شما با چه كسي حرف مي زنيد؟ سر ِ چه كسي 
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را مي خواهيد بتراشيد؟ در مدرسه هاي ما تعبيري است كه مي گويند: 
ــر ِ بي صاحب مي تراشد. فرض كنيد كه سري آنجا افتاده،  فالني س
صاحبي هم ندارد و كسي آن را دارد مي تراشد؛ چه فايده اي دارد؟! 
بايد بدانيد با چه كسي طرف هستيد؛ سريعًا مخاطبان خودتان را 
ــخيص بدهيد و برسيد به اينكه مخاطب شما جوانان هستند.  تش
جوانان هم طبيعت خاّصي دارند. شما اگر عالي ترين مطالب را به 

شكل بي جاذبه عرضه كنيد، جوان نخواهد گرفت.[۲۲]

  كتاب هاي  بيهوده
ــوط به كتاب، به كيفيت  ــا و آمارگيري هاي مرب در آماردهي ه
ــتري بدهيد، تا زود قانع نشويد. االن گفته مي شود  اهميت بيش
ــته بيشتر است؛ آمار اين را نشان مي دهد،  كه كم ّ كتاب از گذش
همه هم اين را قبول دارند؛ اّما من مي ترسم كه بسياري از اين 
كمي ّت انبوه، چيزهايي نباشد كه كشور ما به آن نيازمند است، و 
كتاب هايي باشد كه كسي نمي خواند. براي من زياد كتاب مي آيد 
ــران و مؤلفان، بعضي كتاب  ها را براي من مي فرستند. ما  و ناش
يكي از اقبال هايي كه داريم، اين است كه الحمداهللا كتاب براي 
ما زياد مي فرستند؛ من هم اين كتاب هايي كه مي فرستند، حتمًا 
ــطحي بكنم و  آن ها را مروري مي كنم؛ ولو اينكه يک تورق س
ــر دربياورم كه اين كتاب چيست. بعضي از كتاب  ها را  فقط س
ــتري ندارد. خودم را جاي هر  ــه مي آورند، مي بينم اصًال مش ك
كسي مي گذارم، مي بينم كه اين كتاب جاذبه ندارد؛ اصًال كتاب ِ 
بيخود و بيهوده اي است. اگر ديني است، بيهوده است؛ سياسي 
ــت، بيهوده است؛ تاريخي  ــت؛ اجتماعي اس ــت، بيهوده اس اس
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ــت، بيهوده و تكراري است؛ ده بار گفته اند، اين هم باز يک  اس
بار ديگر آمده و گفته است![۲۳]

  چاپ ارزان
ــي هم به ناشران مي كنم. اگر چه خوب است كه كتاب را  سفارش
ــا و جلدهاي اعال چاپ كنند، اّما بعضي از كتاب هايي  در كاغذه
كه مشتري زيادي دارد، چاپ عمومي و مردمي هم برايش داشته 
باشند؛ يعني با كاغذ كاهي و البته با چاپ خوانا منتشر كنند. چاپ 
ــي بزنند و به ميزان زيادي  ــد؛ اّما روي كاغذ كاه بايد خوب باش
توزيع كنند، تا ارزان تر تمام بشود و افراد متعدد و زيادتري بتوانند 

از آن ها استفاده كنند.[۲۴]

  كار در زمينه ي كودكان
ــما مربي عزيز، شما كه در كتابخانه با كودک مواجه مي شويد،  ش
ــما كه قصه مي گوييد، شما كه كتاب مي فرستيد، شما كه كتاب  ش
ــما كه در كار هنري و آفرينش هنري خودتان آن  مي خوانيد، ش
كودک را مخاطب قرار مي دهيد، بدانيد كه االن درست روي خط 
اصلي و اساسي حركت مي كنيد. شما درست آن كاري را كه بايد 

انجام بگيرد، داريد انجام مي دهيد.[۲۵]
عزيزان من! بچه ها را باروحيه بار بياوريد. اين كار را در برنامه هاي 
كتاب نويسي، اردوگذاري، در توصيه ي به معلمان و در رفتارهاي 

خودتان بگذاريد. بچه بايد اميدوار بار بيايد.[۲۶]
... يكي در زمينه ي كودكان است؛ به خصوص ادبيات كودكان، كه 
باز دنيا در اين زمينه به پيشرفت هاي فوق العاده اي نايل شده و ما 
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ــرفت ها در گذشته جلو نرفتيم. دوران انقالب  به تناسب آن پيش
فرصت خوبي است كه اين فاصله جبران شود.[۲۷]

  حداقل ده برابر
به نظر من، ما بايستي حداقل ده برابر آنچه كه امروز كتاب پديد 
ــت مردم مي رسد، كتاب پديد  ــر مي كنيم و دس مي آوريم و منتش
بياوريم و منتشر كنيم و به دست مردم برسد. ايشان۱ به تيراژ اشاره 
كردند كه پنج هزار را، پنجاه هزار بكنيم. البته تيراژ هم خيلي مهم 
است، ليكن كميت مطلق كتاب مورد نظر است؛ ولو اينكه بعضي 

تيراژها هم كم و بعضي بيشتر باشد.[۲۸]

  تيراژهاي سيصد هزارتايي
ــت كه كتاب خواني به عنوان يک سنت رايج  تكليف بعدي اين اس
دربيايد و همه در كشور كتاب خوان بشوند ... و كتاب به يک عده از 
افراد جامعه اختصاص پيدا نكند ... بعضي از ناشران به من مي گفتند 
كه ما تشكر مي كنيم از اينكه مي بينيم فرهنگ كتاب خواني توسعه 
پيدا كرده است و مردم به كتاب تمايل بيشتري نشان مي دهند. ... البته 
اگر ما به آن حدي برسيم كه مورد نظر من است، آن  وقت بايستي 
تعداد كتاب هايي كه هر بار چاپ مي شود، از دو هزار و پنج هزار و 
ده هزار، به دويست هزار و سيصد هزار برسد؛ يعني اين گونه بايستي 
ــود... از اين شصت ميليون جمعيتي كه  كتاب در جامعه پخش بش
امروز هستيم، تعداد كثيري هستند كه اين ها اهل كتاب اند، اهل سوادند 
ــد؛ رو به تزايد است. اگر همه كتاب خوان  و بيشتر هم خواهند ش
بشوند، ما بايستي كتاب زيادي در دسترس اين ها داشته باشيم.[۲۹]

۱.عطاءاهللا مهاجراني، وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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  چاپ كتاب، صدقه ي جاريه است
يک وقتي در گذشته معمول بود كه كساني از تجار و بازاري هاي 
ــدند و كتابي را چاپ  ــان پور، پيدا مي ش ــن، مثل آقاي كوش مؤم
مي كردند و مج ّاني به طّالب مي دادند؛ اّما االن اين كارها نمي شود، 
يا كم مي شود. چنانچه معلوم شد كه كتاب خيلي خوبي هست، اين 
بايد چاپ بشود. هر اندازه خرج چاپ آن باشد، بايد جزء صدقات 
جاريه قرار بگيرد. شماها روشنفكريد و به اهميت اين كار آگاهيد؛ 
ــئله ي كتاب خواني جا افتاد، اين هم  ــن را ترويج كنيد. اگر مس اي

انجام خواهد شد.[۳۰]

  هزينه ي فرهنگي، سود اقتصادي
ــئله ي پول و بودجه، يک مشكل عمده  در كار فرهنگي نبايد مس
به حساب آيد؛ به اين معنا كه مشكالت و نقايص فرهنگي را در 
رديف نيازهاي بودجه اي و در آخرهاي ليست قرار ندهيم؛ بلكه در 
اول هاي ليست، اگر نگوييم در رديف اّول، قرار بدهيم. اگر درست 
ــت. يعني از  فكر بكنيم، اين به صرفه ي اقتصادي مملكت هم اس
اينكه بودجه و امكانات بيشتر را به كارهاي فرهنگي، به خصوص 
فرهنگ آموزشي، متوجه كنيم، كشور زيان نخواهد كرد؛ زيرا كه 

خود اين براي آينده ي كشور توليد امكانات مي كند.[۳۱]

  يارانه براي خريد كتاب
ــود، تا افراد بتوانند كتاب بخرند. باالخره به  بايد امور تسهيل بش
كساني كه اهل كتاب اند، بايد يارانه داده بشود، ... تا بتوانند كتاب 

تهيه كنند.[۳۲]
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  راه هاي فروش
ــرض بفرماييد امروز  ــتفاده كرد. مثًال ف ــود اس از فرصت ها مي ش
پنج شش هزار نفر بسيجي با من مالقات داشتند؛ ... از اين قبيل 
مالقات ها زياد هست. ... در ميان اين ها اگر يادآوري بشود و من 
يک اشاره بكنم و [كتاب هاي مربوط به دفاع مقّدس] آماده باشد 
و در اختيارشان قرار بگيرد، آن ها را مي خرند. ناگهان شما مي بينيد 
ــش هزار نسخه اي توزيع مي شود. يا در  كه يک تيراژ مثًال پنج ش
همين ديدارهايي كه سران سپاه و ارتش مي روند، ... شما مي توانيد 
آنجا آن كتاب را به زباِن آن گوينده بياوريد. ... مثًال فرض بفرماييد 
ــت، ... چند جلد  ــالگرد عمليات كربالي يک اس االن نزديک س
از اين كتاب هاي خيلي خوب درباره ي همين كربالي يک آماده 
شود ... و در آنجا اسم آورده شود؛ ... خواهيد ديد كه چندين هزار 

نسخه كتاب، فروش خواهد رفت.[۳۳]

  كتاب هاي جيبي و وقت هاي مرده
ــنهاد هم عرضه ي كتاب هاي جيبي و كوچک است. االن  يک پيش
خالصه كردن كتاب هاي بزرگ و ساده كردن كتاب هاي دشوار، در دنيا 
معمول است. البته اين كار را بيشتر براي خاطر آموزش زبان مي كنند، 
زبان را ساده مي كنند، اّما عمًال كتاب خالصه مي شود. داستان هاي 
ــتان بينوايان را در يک  بزرگ را خالصه و كوتاه مي كنند. مثًال داس
جزوه ي صد صد و پنجاه صفحه اي درمي آورند، كه داستان شيريني 
خواهد بود و همه كس هم مي خواند. اگر اين كار راه بيفتد، خوب است.
ــد كه مردم  ــراي اين به وجود آم ــًا ب ــا كتاب جيبي اساس در دني
ــان بگذارند و مثًال  ــوند؛ يعني كتاب را در جيبش كتاب خوان بش
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ــوار مي شوند، آن را  هنگامي كه به قطار زيرزميني يا اتوبوس س
باز كنند و بخوانند. اين كاري است كه اگر باب شود، بسياري از 

وقت هاي مرده، زنده خواهد شد.[۳۴]

  عرضه ي كتاب در قطار، مترو، اتوبوس و ادارات
ــهد، به نظرم حدود چهارده پانزده ساعت در  قطار از اينجا تا مش
راه است. خيلي ها هستند كه از بي كاري احساس كسالت مي كنند؛ 
هيچ وسيله اي هم براي رفع بي كاري ندارند. كساني موظف بشوند، 
ــران را وادار كرد؛ يا حتي مي شود در اّول كار،  حتي مي شود ناش
خود دولتي ها اين كار را بكنند، كه كتاب هاي خوب و سرگرم كننده 
ــت فروشنده هاي دوره گرد بدهند، تا وارد قطار  و متنوع را به دس
بشوند، ... كوپه به كوپه بروند، در را باز كنند، كتاب عرضه كنند و 
كتاب را بفروشند. احتمال اينكه كتاب در اينجا خريداري بشود، 
ــاء اهللا مترو راه خواهد افتاد؛ همين كار در مترو  ــت. ان ش زياد اس
ــن كار انجام بگيرد. در اداراتي  ــام بگيرد؛ حتي در اتوبوس اي انج
كه مردم در آنجاها زياد انتظار مي كشند، مثل دادگستري، كه اگر 
مالحظه بفرماييد، در اين ساختمان ولوله ي جمعيت است؛ خيلي ها 
دو ساعت سه ساعت منتظر چيزي نشسته اند، ... بروند و به مردم 
كتاب بفروشند؛ يعني مردم را در معرض كتاب قرار بدهند. اين كار 

بي شک كتاب خواني را مقداري ترويج خواهد كرد.[۳۵]

  برگزاري مسابقات كتاب خواني
در مدرسه، در شهر، در سطح كشور، مسابقه ي كتاب خواني راه بيندازند و 

بعد مراسم اين مسابقه را مثل مراسم مشاعره، از تلويزيون پخش كنند.
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ــاعره راه انداخته بودند؛  اخيراً، چند ماه قبل از اين، در تلويزيون مش
مشاعره ي خيلي خوبي هم بود. من چند جلسه نشستم؛ هر جلسه شايد 
بيست دقيقه، نيم ساعت اين برنامه را تماشا كردم. اين مسابقه ظاهراً در 
شهر سمنان برگزار شده بود. در آنجا بچه هاي كم سن، شعرهاي زيادي 
را حفظ بودند. اين كار، شعر را ترويج مي كند. عين همين كار را مي شود 
در مورد كتاب خواني انجام داد. يک مسابقه ي سراسري در سطح كشور 
راه بيفتد، ... بعد براي كساني كه در اينجاها برنده مي شوند، مراسمي در 
صدا و سيما برپا كنند، آنجا بيايند و به نحوي اين را عرضه و ارائه كنند؛ 

سؤال بشود، جايزه بگيرند و بروند.[۳۶]

  نمايشگاه دائمي، هفته ي كتاب خواني
ــايلي هم براي اينكه مردم به كتاب خواني رو بياورند، بايد  ... وس
ــد. ... امروز يكي از آقايان مطرح كردند كه اگر ما نمايشگاه  باش
دائمي داشته باشيم، يا هفته ي كتاب خواني داشته باشيم كه در اين 
هفته  براي كساني كه مقداري كتاب مي خوانند، جايزه هايي معين 
بشود، خوب است. از اين قبيل بايستي باشد، تا ان شاء اهللا مردم به 

كتاب خواني هرچه بيشتر تشويق بشوند.
من اگر بدانم هر روز يک ساعت بايد حرف بزنم و نتيجه اش اين 
باشد كه مردم كتاب خوان بشوند، حاضرم روزي يک ساعت و نيم 
حرف بزنم! اگر اين طوري بشود قضيه را حل كرد، حرفي نيست. بله، 
ما بايد عرضمان را به مردم بكنيم و بنده هم عرض مي كنم؛ منتهي 
چيزهايي هست كه با گفتن ِ تنها تمام نمي شود. معلومات، خاصيتش 
اين است كه يک  بار كه چيزي را گفتيم، طرف مي فهمد؛ ديگر الزم 
ــت آن را دوباره، سه باره، ده باره بگوييم، مي شود تكرار م ُمل،  نيس
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ليكن اخالقيات و خلقيات و عادات و رفتارها اين طوري نيستند. 
ــي عادت ناپسندي دارد، كافي نيست كه بگوييم آقا اين  وقتي كس
عادت ناپسند است، يا اين كار را انجام نده، يا اين كار را انجام بده. 
يک بار تذكر بدهيم و بگوييم ما گفتيم ديگر، تكليفمان تمام شد؛ 
نه، اين طوري نيست. اين، گفتن و بازگفتن و بازگفتن و به زبان هاي 
گوناگون گفتن و از همه  طرف گفتن و او را با فكر محاصره كردن 

مي خواهد، تا يک عادت از ميان برود، يا به وجود بيايد.[۳۷]

  تن پروري ذهني
در آموزش و پرورش بايد كاري بشود كه جوان بفهمد بايد همه ي 
وجودش را صرف درس و علم و تحقيق بكند؛ ... يعني مسئله ي 
برگرداندن نسل كنوني و نسل هاي آينده به گرايش به علم، گرايش 
ــواد شدن و مال شدن  به تحقيق، گرايش به درس، گرايش به باس
ــت را به وجود بياوريم. اگر اين  ــدن. ما بايد اين حال و فهميده ش
ــد، آن وقت اين مشكل كتاب خواني هم حل خواهد  كار انجام ش
شد. ما در كشور مشكل كتاب خواني داريم. مردم حوصله ي كتاب 
خواندن ندارند. من مكرر به دوستاني كه اهل اين چيزهايند، گفته ام 
كه ما مي نشينيم مثًال بيست دقيقه تبليغات گوناگون تلويزيون را 
تماشا مي كنيم، براي اينكه منتظر فيلمي هستيم كه مي خواهيم آن 
ــت دقيقه را كتاب بخوانيم، چند  را ببينيم؛ درحالي كه اگر اين بيس
ده صفحه كتاب خواهيم خواند و چقدر مطلب ياد مي گيريم؛ اّما 
ــد، كتاب قصه هم  ــم! حتي اگر آن كتاب رمان هم باش نمي خواني
باشد، باز خيلي به مراتب بهتر از نشستن و تماشا كردن يک چيز 
ــت كه همين طور انسان بي كار بنشيند و صفحه اي را  بي معني اس
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تماشا كند؛ بدون اينكه هيچ آموزش و يا اقًال لذتي از آن ببرد؛ اّما 
اين كار را نمي كنند! كتاب دم دستشان نمي گذارند كه بخوانند! اين 
ــت كه ما بايستي به شدت با آن  همان حالت تن پروري ذهني اس

مبارزه كنيم؛ جايش هم در آموزش و پرورش است.[۳۸]

  زنگ كتاب خواني
امروز در اين نمايشگاه، ... سه نفر جداجدا به من پيشنهاد واحدي را 
ارائه كردند، و آن اين است كه در مدارس، ساعتي براي كتاب خواني 
ــود. به نظرم فكر خوبي رسيد. اين را بايد حتمًا وزارت  گذاشته ش
ــي كند و ببيند چه كار مي تواند بكند. مثًال  آموزش و پرورش بررس
فرض كنيد به جاي ساعت انشا، ... ساعت كتاب خواني بگذارند، تا 
دانش آموزان با فرهنگ ِ كتاب خواني آشنا شوند؛ چه به اين شكل كه 
خودشان بخوانند، چه به اين شكل كه معلم براي آن ها بخواند، چه 
به اين شكل كه يكي از دانش آموزان بخواند و ديگران گوش بكنند. 
به نظرم اين پيشنهاد بدي نيامد. البته بايد بررسي كنند و قاعدتًا به 
ما گزارش هم خواهند داد. اگر مالحظه شد كه در مدارس اين كار 

موفقي است، چنين ساعتي ايجاد شود؛ شايد اين هم مؤثر باشد.[۳۹]

  كتاب خوان درست كنيم، كتاب خودش مي آيد
مردم ميل به كتاب خواني ندارند. ... به نظر من، تدابير عمدتًا بايد 
متوجه اين نكته باشد. اگرچه ممكن است كتابخانه درست كردن 
ــته باشد، اّما اگر ما مي توانيم دو نوع كتابخانه  همين فايده را داش
درست كنيم، اگر مي توانيم تعداد انتشار را به دو صورت باال ببريم؛ 
يكي به نحوي كه اين ميل را ايجاد بكند، يكي هم بدون توجه به 
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اين نكته، آن نوع اّول الزم است؛ يعني ما بايد فكر كنيم و اين را 
پيدا بكنيم. واقعًا اين حرف درستي است كه:

آب كم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از باال و پست

ــند و دنبال كتاب بگردند، سراغ ناشر و  اگر مردم كتاب خوان باش
سراغ مؤلف مي آيند و  ناشر خودش را به آب و آتش خواهد زد 

تا كتاب را پديد بياورد.[۴۰]

  براي چند آدامس چقدر پول مي دهيد؟
وقتي [كتاب] جزء لوازم زندگي شد، ديگر گران نيست. روي المعجم 
الوسيط، كتاب به آن بزرگي، دو هزار تومان قيمت گذاشته اند. شما دو 
هزار تومان را به بازار ببريد، ببينيد با آن چه مي دهند. ... البته كساني 
هستند كه نمي توانند همه ي لوازم زندگي را بخرند؛ پول ندارند، يا 
كم دارند؛ براي آن ها بايد فكري كرد؛ آن جزء مسائل ماست. ... اگر 
كتاب واقعًا جزء ضروريات زندگي به حساب بيايد، گران نيست. 
شما يک جفت جوراب يا يک عدد دستمال را چند مي خريد؟ آدم 
چند عدد آدامس كه براي بچه مي خرد، چند مي خرد؟ كتاب را با 
ــه كنيد. االن كتاب جزء لوازم نيست؛ جزء كاالهاي  اين ها مقايس
لوكس و تشريفاتي است؛ جزء چيزهاي خوبي است كه اگر باشد، 
بهتر است، اگر هم نبود، آسمان به زمين نمي آيد! بايد از اين حالت 

خارج بشود و جزء لوازم زندگي به حساب آيد.[۴۱]
كتاب خريدن، بايد يكي از مخارج اصلي خانواده محسوب بشود. 
مردم بايد بيش از خريدن بعضي از وسايل تزئيناتي و تجمالتي، 
مثل اين لوسترها و ميزهاي گوناگون و مبل هاي مختلف و پرده ها 
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و اين قبيل چيزها، به كتاب اهميت بدهند و اّول كتاب را بخرند. 
ــايل معيشتي الزمي كه در خانه هست،  مثل نان و خوراكي و وس
كتاب هم بايد از اين قبيل باشد. ... خالصه بايد با كتاب انس پيدا 
كنند. اگر انس پيدا نكنند، جامعه ي ايراني به آن هدف و آرزويي 

كه دارد، كه حق او هم هست، نخواهد رسيد.[۴۲]

  كتاب هاي بيست جلدي را چگونه بخوانيم؟
من مي گويم جوانان، پيران، مردان، زنان، شهري ها، روستايي ها 
ــي كه با كتاب مي تواند ارتباط برقرار كند، بايد كتاب  و هركس
ــت، مثل  ــد و تا يک جا بي كار نشس ــته باش را در جيبش داش
ــك، اداره، در ِ دكان، وقتي كه  ــب پزش ــي، مط ــوس، تاكس اتوب
ــت، در خانه به هنگام اوقات فراغت، كتاب را  ــتري نيس مش

دربياورد و بخواند.[۴۳]
افرادي كه كار روزانه دارند- اداري، كاسب، روستايي، كشاورز 
و امثال اين ها، اگر مثًال شب يا بين روز به خانه مي آيند- بخشي 
از زمان را، ولو نيم ساعت، براي كتاب خواندن بگذارند. چقدر 
ــاعت ها مي شود خواند. بنده خودم  كتاب  ها را در همين نيم س
دوره هاي بيست و چند جلدي كتاب  ها را در همين فاصله هاي 
ــت دقيقه، يک ربع ساعت خوانده ام! ... شايد من  ده دقيقه، بيس
از صدها جلد كتاب همين طور در اين فاصله هاي كوتاه استفاده 
كرده باشم. بسياري را هم مي شناسم كه اين طور هستند. ... من 
ــدي را ... در اتوبوس مطالعه  ــت جل يک دوره ي كتاب ... هش
كردم! اين بايستي يک سيره و سنت رايجي بين مردم ما بشود 
ــاد بدهند. خانم ها در  ــان ي كه كتاب را بخوانند و به بچه هايش
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خانه ها كتاب بخوانند و معلومات را فرابگيرند.[۴۴]
ــما كتاب هايي را كه مي تواند در اين طور جاها [اتوبوس و ...]  ش
مصرف بشود، آماده كنيد و يا اصًال كاري بكنيد كه مردم اگر كتاب 
هم حمل نمي كنند، بتوانند در اتوبوس، در مطب دكتر، در اداره اي 
ــان و يا در نوبت قند، كتاب  ــتاده اند، در نوبت ن كه در نوبت ايس
ــود اين كار را راه بيندازيد و باب كنيد، خدمت  بخوانند. اگر بش
بزرگي كرده ايد. اين كار محال نيست، بلكه ممكن است؛ به دليل 
اينكه ما مي بينيم در كشورهاي ديگر تا حدود زيادي اين كارها 
ــت. ما كه اهل اين كار و اولي به اين كار هستيم،  ــده اس انجام ش

متأسفانه هنوز نتوانسته ايم در اين زمينه كاري بكنيم.[۴۵]

  مطالعه  ي تاريخ معاصر
من نمي دانم شما چقدر از تاريخ معاصر اطالع داريد و چقدر آن 
را خوانده ايد. چقدر خوب است كه شماها در تابستان كه قدري 
ــزي كنيد و قدري از تاريخ  ــت پيدا مي كنيد، واقعًا برنامه ري فراغ
معاصر، از جمله همين قضيه ي تنباكو را مطالعه كنيد. كتاب هايي 
ــته شده كه مناسب است آن ها را  هم درباره ي اين موضوع نوش
ــن را مي گويم. بعضي ها  ــه مطالعه ي كتاب هاي امي بخوانيد. البت
هستند كه چون پاي روحانيت و دين در ميان است، از عنادي كه 
با دين دارند، حاضر نيستند به افتخار ِ به اين بزرگي اعتراف كنند 

و آن را مطرح نمايند![۴۶]

  كتاب خواندن غير از درس خواندن است
من معتقدم كه شما دخترخانم ها، غير از درس خواندن، بايد كتاب هم 
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بخوانيد. البد در مدارستان كتابخانه هست. حتمًا كتاب هاي خوب را 
كه معلمان خوب معين خواهند كرد، بگيريد و بخوانيد. عالوه بر اينكه 

درس هايتان را مي خوانيد، با كتاب هم آشنا بشويد و انس پيدا كنيد.[۴۷]

  بدون مطالعه نبايد خوابتان ببرد
ــايد بگويم هيچ استثنايي  همه ي افراد خانه ي ما تقريبًا، يعني ش
ندارد، شب هميشه در حال مطالعه خوابشان مي برد. خود من هم 
همين طورم؛ نه اينكه وسط مطالعه خوابم ببرد؛ مطالعه مي كنم، تا 
خوابم مي آيد؛ كتاب را مي گذارم و مي خوابم. همه ي افراد خانه ي 
ما همين طورند؛ يعني وقتي كه مي خواهند بخوابند، حتمًا يک كتاب 
پهلوي دستشان است. من فكر مي كنم كه همه ي خانواده هاي ايراني 

بايد اين طوري باشند؛ من توقعم اين است.[۴۸]

  كارهايي كه معمول نيست
يكي از كارهايي كه از قراين فهميده مي شود در بين اروپايي ها معمول 
است و متأسفانه اينجا هيچ معمول نيست، اين است كه مثًال مادران يا 
بزرگ تران براي بچه هايشان در فرصت هايي كتاب مي خوانند؛ يا دو 
نفر سه نفر  آدم مي نشينند، يک نفر برايشان كتاب مي خواند؛ كه اينجا 
اين كارها هيچ معمول نيست. همه كه مي نشينند، براي خودشان كتاب 
مطالعه مي كنند، اگر اهل كتاب باشند، اّما اينكه مادر يا پدر بنشينند 
كتابي را باز كنند، آن را بلندبلند بخوانند و بچه ها گوش كنند، اين بين 

آن ها ظاهراً معمول است؛ اّما اينجا معمول نيست! ...[۴۹]
رسم كتاب خواني را بين مردم باب كنيم؛ كاري كه شنيدم اروپايي ها در 
خانه انجام مي دهند. وقت خواب، مادر براي بچه اش كتاب مي خواند. 
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ما اين رسم را اصًال نداريم. البته در قديم در بعضي از خانواده ها بود. 
ما در منزل پدري مان ديده بوديم كه كسي مي نشست و براي ديگري 
كتاب مي خواند. سال ها چنين كاري مي شد؛ هم براي كوچک ها، هم 

براي بزرگ ها؛ اّما اين كار اكنون بين مردم رايج نيست.[۵۰]
بايد اين را گفت:

با صد هزار جلوه برون آمدي كه من
با صد هزار ديده تماشا كنم تو را

اين طوري بايد باشد. بايد با صد هزار جلوه كتاب را در چشم ها 
متجلي كنند، تا هركسي هر طور دوست دارد، به چشمش بيايد. 
جوانان و پدران و مادران و به خصوص بچه ها، بايد با كتاب انس 
ــود. اگر پدر و مادر كتاب خوان باشند، به  پيدا كنند؛ اين كار مي ش

احتمال زياد بچه ها كتاب خوان خواهند شد.[۵۱]

  كتاب خواني براي كودكان
بايد پدران و مادران، بچه ها را از اّول با كتاب محشور و مأنوس 

بكنند. حتي بايد بچه هاي كوچک با كتاب انس پيدا كنند.[۵۲]
ــان را هم از اّول كودكي عادت بدهيم كه كتاب بخوانند؛  بچه هايم
مثًال وقتي مي خواهند بخوابند، كتاب بخوانند و بخوابند. وقتي كه 
ــت، يا مثًال روز جمعه اي كه بازي مي كنند،  ايام روز فراغتي هس
ــتان ها كه  ــي از آن را حتمًا براي كتاب قرار بدهند. در تابس بخش
بچه ها و جوانان تعطيل هستند، حتمًا كتاب بخوانند؛ كتاب هايي را 

معين كنند، بخوانند و تمام كنند.[۵۳]
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پيشاني شيشه اي
نويسنده: محمد طيب

در ۶۹/۱۱/۱۹ مطالعه شد.
ــيار خوب و همه مجموعًا يكي از آثار  ــته ي آن بس يكي دو نوش

خوب است.

گزارش يک بازجويي  (از يک سرهنگ اسير عراقي)
نويسنده: مرتضي بشيري

ــت. ابتكاري و نمونه نيز هست. توصيف هاي آن از  اثر جالبي اس
طبيعت، حوادث جنگي، وضعيت هاي طبيعي بس زيبا است. در 
آن مبالغاتي در بيان و يكسونگري هايي در قضاوت و گاه برخي 
تنگ نظريها و حتي سايه اي از خودستائي هست.. كه مي شود به 

جنبه هاي مثبت كتاب بخشيدشان..!
ــفند ۶۹ در لحظاتي از بدخوابي عصبي  در شب شنبه چهارم اس
مطالعه ي آن ـ كه لحظاتي كمابيش مشابه را قبًال هم فراگرفته بودـ 

به پايان برده شد.. 
كاش مي فهميدم چقدر از آن حقيقي و چقدر داستان سرائي است..



۹۲

هنگ  سوم   
نويسنده: دكتر مجتبي الحسيني
ترجمه: محمدحسين زوار كعبه

در روزها و شب هاي اوائل آبان ۷۰ اين كتاب مطالعه شد.
موضوع، براي ما كه اين سوي خّطه نبرد را ديده ايم، قهراً جالب است. 
اّما نوشته از لحاظ بازسازي صحنه ها و ترسيم حاالت و خصوصيات، 
ضعيف است. نويسنده البته يک نويسنده ي حرفه  ئي نبوده است اّما 
ــت هائي بردارد  همين كه فرصت كرده در گرفتاري جنگ، يادداش
سپس از حافظه ي خود كمک بگيرد و ديده ها را در دوران اسارت بر 

كاغذ بياورد، بسي موجب تقدير است. ترجمه خوب است.

اردوگاه عنبر
نويسنده: حسين فرهنگ اصالحي

             غالم حسين كهن، مهدي گالبي
ــكل  ــرات آزادگان، كاري ماندني و در ش ــار خاط تدوين و انتش
بخشيدن به تاريخ ما در آينده داراي تأثيري مخصوص خود است. 
بعضي از نوشته ها از لطف و دّقت هم برخوردار است (در اين جزوه، 
قّصه ي اّول و آخر) نكته ي جالب، همخواني ماجراهائي است كه 
ــر آدم هاي جدا و ناآشنا با هم،  در اردوگاههاي دور از هم و بر س
آمده است. و اين است يكي از ثمرات حكومت ظالمانه و جابرانه ي 
حزب ـ و در نهايت، فردـ ي كه جز به حفظ خود به هيچ چيز ديگرـ 

و از جمله به ارزش هاي انساني ـ ذره ئي و لحظه ئي نمي انديشد.
آبان ماه ۱۳۷۰
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خط فكه   
نويسنده: شهيد محمد شكري

اين سندي ارزشمند از اوضاع جبهه و خوي و خصلت بسيج است. 
اين حرفها براي مردم دنياي مادي و ظلماني، قابل فهم و درک نيست، 
اگرچه سراسر هشت سال دفاع مقّدس از آن پر است، نگارش روان 
و روشن و موشكاف اين نوشته بر ارزش سندي آن مي افزايد، و شهيد 
عزيز نويسنده ي اين خاطرات با اين نوشته نيز بخشي از فضاي مصّفاي 
ــيجي را مجّسم مي كند. رحمت خدا بر روان پاكش باد . . .  روح بس
ــته هائي است كه حتمًا بايد به زبان هاي ديگر  اين از جمله ي نوش
ترجمه شود.                                                        ۷۰/۹/۱۹

نجيب
به كوشش: محمدجواد جزيني

ــتثنائي دوران جنگ ـ  در اين  ــيج ـ  اين پديده ي اس روحيات بس
ــجاعت، پاكدلي، روح ديني،  كتاب، خوب تصوير شده است: ش
شوخ طبعي و .. در بدخوابي شب سه شنبه ۷۰/۹/۱۹ مطالعه شد.

مدال و مرخصي  (۱۱ يادداشت از يک اسير عراقي)
به كوشش: هدايت اهللا بهبودي

اين يكي از زيباترين و قوي ترين يادداشتهاي جنگ است. متن و ترجمه 
هر دو قوي است. اين سند، مكّمل سندهايي است كه از نوک قلم بسيجيان 

روشندل و باصفا و مظلوم و شجاع ما به يادگار مانده است.    ۷۰/۹/۱۹
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عبور از آخرين خاكريز
نويسنده: دكتر احمد عبدالرحمن (پزشک اسير عراقي)

ترجمه : محمدحسين زوار كعبه
ــنبه ۷۰/۹/۱۹ مطالعه ي آن تمام شد آن را از نظر  در شب سه ش
داستاني و نيز اشتمال بر مطالب مفيد، بهتر از خاطره ي اسير ديگر 

عراقي كه او نيز پزشک بوده است، يافتم.
بجاست اگر به زبانهاي اروپائي همه يا بخشي از آن ترجمه و در 
پاورقي روزنامه هاشان منتشر شود، مخصوصًا بخش اّول آن. يعني 

از ص۱۱.

نوني صفر
نويسنده: سيد حسن شكري 

اين نيز از جمله ي سندهاي دقيق دوران دفاع مقدس است كه بايد 
از نويسنده ي آن بسيار متشكر بود. صفا و معنويت در اين كتاب 

موج مي زند.              ۷۰/۹/۲۱
ــته هاي لحظه به لحظه اش از چند  ــكري كه نوش شهيد محمد ش
عمليات، در شمار نوراني ترين يادگارهاي دفاع مقدس است، گويا 
ــت و از او در چند جا از كتاب «خط  ــرادر مؤلف اين كتاب اس ب
ــده و زنده در خالل  ــت. اكنون اين برادر رزمن فّكه» نام برده اس
آنانكه كتابش به آنها تقديم شده، نام برادر شهيدش را نگنجانيده 
است.. زهي كرامت و بزرگواري .. برادر ديگري هم از او قبًال بر 

مسند شهادت تكيه كرده بوده است: شهيد سيد علي شكري ... 
الّلهم احشرنا مع هؤالء في  الدنيا و اآلخرة . .
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جنگ خياباني
نويسنده: سيد نظام موالهويزه

ــيرين. اينكه مّلت مظلوم عراق ـ  و اينبار نيز مثل  تلخ است و ش
ــيعيان ـ  قيام كرده و شهامت ورزيده و بر  ــتر دفعات قبل، ش بيش
دشمن ضربه وارد كرده اند. شيرين است. اما اينكه اينبار هم دست 
ــتگان را از  ــلطه گران بين المللي، بر تخت قدرت نشس خباثت س
انقالبيون براي خود مفيدتر يافته و بنحوي  ـ ولو غيرمستقيم ـ به 

آنان براي سركوب اينان كمک رسانده اند، تلخ است.
ــت خواندن و شنيدن و حّس كردن نوميدي ملتي پس  تلخ اس
از اميدي نزديك.. و آن گاه مصيبتي كه در مظلوميت و مغلوبّيت 
مي كشند..                                                  رجب ۱۴۱۲

فرمانده من
نويسنده: مخدومي- كاوري- اميريان

خاوري نژاد- گلچين- جمشيديان - پاسيار
السالم عليكم يا اولياء اللـه و احّبائه، السالم عليكم يا اصفياء اللـه و 
خيرته، السالم عليكم يا انصار دين اللـه و اعوان وليه . . اي آيت هاي 
خدا، اي معجزه هاي ايمان، اي نشانه هاي تعالي جاودانه ي انسان.. 
ــاد و  آلودگي جهان امروز نتوانست از  اي گلهاي محّمدي كه فس
شكوفائي بازداردتان، برقي شديد و دنياي تاريک را روشن كرديد، 
حّجتي شديد بر آن كوته نظران كه بالندگي انسان الهي را در عصر 
تسّلط مادّيت ناممكن ميدانستند. خاطره ي  مسلمانان صدر اسالم 
را زنده كرديد و صدق و اراده و فناء في اللـه را حتي بيش از آنان 
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به نمايش گذاشتيد.. آنان به نََفس پيامبر و نزول پياپي آيات قرآن 
ــما چه؟!! حقًا خلوص و  دل را گرم و جان را تازه مي كردند اما ش
تقوا را مجّسم كرديد و براي آن امام بحق كه مظهر خلوص و تقوا 
ــديد.. سالم  اللـه عليه و عليكم و هنيئًا  بود سربازاني شايسته ش
لكم رحمة رّبكم.. كتبه بيمينه الوازرة اسير امانيه و ذليل نفسه علي 
الحسيني غفر اللـه له و رحمه و حشره مع اوليائه و الحقه بهذه الزمرة 

الطيبة. آمين.
ــک شوق و  ــمي لبريز اش اين كتاب در ۱۳ رجب ۱۴۱۱ با چش

حسرت زيارت شد.

جشن حنابندان
نويسنده: محمدحسين قدمي

ــواب، در فضائي  ــاي پيش از خ ــبي چند در لحظه ه روز و ش
عطرآگين و مصّفا و در معراج شور و حالي كه سطور و كلمات 
نوراني اين كتاب به خواننده ي خود عطا مي كند، سير كردم و خدا 
را سپاس گفتم، هم بر آن قطره ي عشقي كه در جان اين نويسنده 
افكنده و چنين زالل انديشه و ذوقي را بر قلم او جاري ساخته 
ــت، و هم بر آن دست قدرتي كه نقشي چنان بديع و يكتا بر  اس
صفحه ي تاريخ معاصر پديد آورده و صحنه هائي كه افسانه وار از 
ــم بشر اين روزگار بيگانه است، در واقعيت زندگي  ذهن و چش
اين نسل از مّلت ايران نقش زده است.. له الحمدحمد الحامدين 
ابد اآلبدين. بيشتر فضيلت هائي كه تاريخ انسان را زيور بخشيده 
و آرايش داده و مشعل و راهنماي افراد بشر شده است محصول 
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لحظه ي پرباري از زندگي يک يا چند انسان است، صبر، زهد، 
ــت، شجاعت، صدق، ايثار. . و همه ي فضايل بشر  امتناع، گذش
كه در سرگذشت او مي بينيم از اين قبيل است. هزاران لحظه ي 
ــاله ي ملت ايران  ــب حماسه ي هشت س پربار در هر روز و ش
ــه آن ها را ببيند و با  ــت و هر كه با نگاهي هنرمندان مكنون اس
ــش از اينها،  ــت و ماندگار كند و پي ــي هنرمندانه آن را ثب قلم
ــد، مشعل رهروان  ــت يافته باش با توفيقي الهي به اين همه دس
معراج انساني را جانمايه و فروغ بخشيده است، و اين كتاب و 
نويسنده اش در آن زمره اند.                  
۷۰/۱۱/۶

يادداشت هاي خرمشهر (يادداشت ها و نامه هاي شهيد مرادي)
به كوشش: دفتر ادبيات و هنر مقاومت

ــهيد عزيز را كه در سالهاي منتهي  خدا غريق رحمت كند اين ش
ــيج  ــور و هيجان دفاع مقّدس و بس به ۶۴ يعني در بحبوحه ي ش
سراسري مّلت در اين راه، دردمندانه، نقاط منفي را به نظر آورده 
ــت! بعضي  و از آن ناليده و دم از غربت رهروان راه جهاد زده اس
امروز گمان مي كنند كه راه خدا غريب است، يعني حقيقت روشِن 
ــت در  اصلي را كه همان حركت عمومي در راه خير و صالح اس
ــت كجرويهاي گاهگاهي و جابه جائي كم رنگ  برابر واقعيت ِ زش
مي بينند. اّما اين گمان هميشه بوده حتي در سال ۶۴ و پيش از آن.. 
و البته چنين نگرشي در جمهوري اسالمي هميشه نادرست بوده و 

ان شاءاللـه هميشه نادرست خواهد بود.
۷۰/۱۱/۹
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زنده باد كميل
نويسنده: محسن مطلق

ــته عطر اخالص به مشام مي رسد. و چه زيباست كه  از اين نوش
ــت، نيز از  ــار اس روايت صحنه هائي كه از اخالص و ايثار سرش
سر اخالص باشد. نويسنده فروتنانه خود را غالبًا در پشت ياران 
شهيدش پنهان كرده است. خوشا بحال اين جوانان نوراني كه در 
يكي از استثنائي ترين فرصت هاي الهي در تاريخ، بيشترين بهره را 
ــاني  بردند و به مدد اراده و ايمان و فداكاري، به مدارج عالي انس
رسيدند. اين كتاب همچنين بخاطر شيريني زباِن روايتش و طنزي 
ــت، از بعضي ديگر از  ــته كرده اس كه در خيلي جاها نمک نوش

خاطره هاي مكتوب، خواندني تر است. بايد ترجمه شود.
۷۰/۱۱/۱۴

تيپ ۸۳
به كوشش: سيد محمدعلي ديباجي

شرح خاطرات طّالب رزمنده ي جوان كه ضمنًا شرح گوشه هايي 
 ـ هرچند كوتاه ـ از مجاهدات معصومانه ي آنان نيز هست، در اين 
كتاب با قلمي و تقريري شيوا به نگارش آمده است. اين شيوه ي 
ــت كه روايت از كسي و تقرير از كس ديگري باشد. اين  ُنوي اس
ــود بسي شيواتر خواهد شد. خيلي از خواندن  قلم اگر پخته تر ش
ــدم، چون روحاني در اين كتاب درس دين  اين كتاب محظوظ ش
ــد و در آزمايش هاي  ــت را در خطرناكترين جاها مي ده و معرف
ــريک مي گردد. اين طلبه هاي جوان و  ــوار زندگي با مردم ش دش
ــي كنند رهبران  ــدارج تحصيل را ط ــد كه اگر م خوش روحيه ان
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برجسته ي باب انقالب و جمهوري اسالمي خواهند شد و روحانيون 
پرچم دار ديِن زندگيساز.. حوزه ي علميه بيشک از پرورش چنين 
طّالب و روحانيوني به خود مي بالد و احساس رضايت از انجام 
ــواره بحمداللـه بدان موفق بوده  ــه ي تاريخي خودـ  كه هم وظيف
است ـ مي كند. تصادف جالبي بود كه توفيق مطالعه ي اين كتاب در 

ايام ۱۵ شعبان و مابعد آنكه بزيارت قم رفته بودم، دست داد.

يادداشت هاي ناتمام
نويسنده: كمال سپاهي، شهيد علي سمندريان

         هدايت اهللا بهبودي، اصغر آب خضر و شهيد محّمد شكري 
از اين چهار نوشته، سومي را كه به قلم شهيد سيد محمد شكري است 
ــتقل خوانده بودم، از او ّلي هم كه به قلم شيوا و  قبًال در جزوه ي مس
سرشار از صفاي شهيد سمندري است ذكري در "َحنابنداِن" قدمي ـ  
ـ رفته بود و با  كه يكي از شيواترين نوشته هاي مربوط به جبهه است 
آن آشنائي دورادوري داشتم. آن را خواندم و حقيقتًا محظوظ شدم. 
ــهيد را در سرادق ملكوت همنشين اوليا فرمايد.  خدا اين هر دو ش
نوشته ي كمال سپاهي هم شيرين و خواندني است هرچند آن جاذبه ي 
دو نوشته ي ديگر را ندارد. درباره ي نوشته ي آخر هم دو سه جمله در 

ابتداي آن نوشته ام. خداوند به همه شان جزاي خير بدهد.    
شب پنج شنبه، ۸ اسفند ۷۰. شعبان ۱۴۱۲

از وقايع جالب امروز صبح، گرفتن سه نفر اسير عراقي بود. 
جريان از اين قرار بود كه ساعت ۱۱ صبح يكي از نگهبانان كه 
در باالي خاكريز نگهباني مي داد فرياد زد: «تانك! تانك!» همه 
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از سنگرها باال پريديم. آرپي جي زن ها هم خود را آماده كردند. 
علي قلعه وند هم كه در سنگر ما بود از خاكريز پشت سنگر 
باال رفت كه تانک را ببيند، ولي پشت خاكريز و زير بلدوزر 
سوخته كنار جسد دو عراقي پايي در حال تكان خوردن بود 
كه توجهش را جلب مي كند! شروع كرد به «تعال تعال» گفتن و 
بقيه بچه ها را خبر كرد. رفتيم باالي خاكريز، ديديم يک نفر زير 
بلدوزر دارد نفس مي كشد. هر كه رفت تعال! تعال! گفت خبري 
نشد. جريان را به اطالع برادر اصغري رسانديم، گفت: «چند 
بار ديگر هم بگوييد، اگر نيامدند يک نارنجک بيندازيد زير 
بلدوزر.» بچه ها دوباره رفتند باال و دومرتبه مي گفتند: «تعال، 
سلم نفسك، انت اخي.» در همين حين بچه ها نارنجک ها را 
ــاده كرده بودند كه يكي از آن ها از زير بلدوزر بيرون آمد.  آم
پشت سرش يكي ديگر آمد بيرون. با اشاره بچه ها آمدند اين 
طرف خاكريز. چهره هايشان را سياه و روغني كرده بودند و 
تمام لباس هاي خودشان را كه لباس گارد رياست جمهوري 

صدام بود با روغن بلدوزر سياه كرده بودند.
يادداشت هاي ناتمام، صفحه ۷۶
اين ماجراي جالب را در يكي ديگر از خاطرات هم قبًال خوانده ام، 

يا در حنابندان قدمي و يا در نونِي صفر شكري.

همپاي صاعقه
نويسنده: حسين بهزاد-گل علی بابايی

اين يک کتاب منبع بسيار غنی و ارزشمند است که از آن می توان 
ده ها کتاب و فيلمنامه و زندگينامه استخراج کرد. لحظات و حاالت 
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ثبت شده در سراسر اين کتاب، همان ظرافت های حيرت انگيزی 
است که از مجموع آن، تابلوی پرشکوه و باعظمت عملياتی چون 
فتح المبين و بيت المقدس پديد آمده و برترين های هنر جهاد و ايثار 
و شجاعت و ابتکار را در مجموعه ی نمايشگاه بی نظير هنرهای 

انقالب اسالمی، نشان می دهد.
ــی آسان بر زبان و دل غافل ما  اين مردان بزرگی که نام آن ها بس
ــان هيجائند که سيد  می گذرد، از جنس همان اخوان صفا و فرس
ــالم اهللا عليه آن ها را با عظمت و سوز و مهر، مخاطب  شهيدان س
ساخت و از فقدان آنان غمگين بود. سالم خدا و بندگان برگزيده 

و فرشتگان و رسوالن او نثار روح مطهر آنان باد.
در روز و شب هايی از آبان و آذر ۸۶ صفحه به صفحه و سطر به 

سطر مطالعه و نيوشيده شد.

جنگ پابرهنه
نويسنده: رحيم مخدومي

اين انعكاسي از رنجهاي مردم پابرهنه است كه بخصوص در مقايسه 
با فداكاري همين مردم، بسي جانكاه و تلخ و ناپذيرفتني مي نمايد.. 
و وقتي روح لطيف و حساسي منظره ي اين هر دو را به چشم ديده 
بلكه با آن زيسته باشد، با زباني به همان تلخي آن را روايت مي كند.. 
و البته توسن خيال اهل هنر هميشه و در همه ي ميدانها از واقعيت 
پيشي مي گيرد.. در روايتهاي ديگر از همين جبهه و همان خط و در 
مقابله با همان دشمن، چيزي از همه برجسته تر است و شيرين تر، 
ــع و چندان نديدن كار خود در مقابل كار ديگراني كه   و آن، تواض
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ـ باري ـ آنان نيز در جبهه هائي ديگر اما باز در برابر همان دشمن 
ــق همان خدا، تالشي كرده و عرقي ريخته اند، اگرچه خطر  و بعش
در همه ي ميدان ها يكسان نيست.. و همه ي كساني را كه فيض آن 
جبهه را نبرده اند، اهل دنيا و دلبسته به تعّلقات آن ندانستن، و زحمت 
و مرارتي را كه خود براي خدا برده اند بر سر ديگران خرد نكردن.. 

و اين صفت پاكان و پارسايان است..
ــيار: زباِن، تصوير،  ــته كه از جهات بس اين خصوصيت در اين نوش
پردازش و بخصوص استفاده ي خوب از آيات قرآن، خيلي خوب 
است، به چشم نمي خورد.. و افسوس ديگر آنكه فرق است ميان اينكه 
كسي از بسته شدن دروازه ي جهاد و شهادت غمگين شود و حسرت 
بخورد اّما با اينحال از عمل به وظيفه ئي كه مصلحت اسالم و مسلمين 
بر دوش همه نهاده خرسند باشد، و اينكه كسي اصل را بر تشخيص 
ـ نهاده و قبول ختم جنگ را خيانت و كار  ـ اگر نگوئيم ميل خود خود 
شيطان و توطئه ي دشمن بداند.. و حتي به اشاره ئي، امام و خاصان او 

را هم مستثني نكند.. در اين كتاب شق اّول ديده نمي شود.
شب جمعه، ۷۰/۱۲/۹

سفر به قبله
نويسنده: هدايت اهللا بهبودي

اين كتاب مرا باز در شور و حاِل حسرت آلود زيارت خانه ي خدا و 
حرم رسول اهللا ص فرو برد، شور و حال و اشتياقي كه ديگر اميدي هم 
ـ هرگز دل خود را  ـ از سالهاي دور جواني  با آن نيست. تا به ياد دارم  
از آتش اين اشتياق، رها نيافته ام. اما حتي در دوران سياِه اختناق كه هر 
روحاني با معرفت و بيمعرفتي، با رغبت و يا حتي از سر سيري، آسان 
مي توانست در خط حج قرار بگيرد.. و من نمي توانستم! يا بهتر بگويم: 
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هيچ حمله دار و رئيس كارواني از ترس ساواکِ شاه، نمي توانست و 
ـ چه رسد به عنوان  جرأت نمي كرد نام مرا در فهرست حاجيهاي خود 
ــخت هم دلم از  ـ بگذارد.. بله، حتي در آن دوران س روحاني كاروان 
اميد زيارت كعبه و بوسه زدن بر جاي پاي پيامبر ص در مكه و مدينه، 
خالي نمانده بود.. و اين اميد اگرچه با حّج ده روزه ي سال ۵۸ كه به 
فضل شهيد محالتي قسمتم شد، برآورده گشت. اما آتش آن شوق 
سوزنده تر و مشتعل تر شد.. در سالهاي رياست جمهوري چشم اميد به 
پس از آن دوران دوخته بودم.. اّما امروز..؟ شور و اشتياقي بي سكون 
و اميدي تقريبًا فرومرده.. تنها تسّال به خواندن اينگونه سفرنامه ها يا 
شنيدن آنها است كه خود باز افزاينده ي شوق نيز هست. اين كتاب، 
شيرين، موجز، باروح و هوشمندانه نوشته شده است. زيارت قبول؛ 

عزيز نويسنده! زيارت قبول.. 
۷۰/۱۲/۱۰

تپه هاي الله سرخ
نويسنده: حجت ايرواني، شهيد سيد محمدرضا فيض

            غالم رضا نباتي
ــرخ از همه  ــته ي يعني تپه هاي الله س از اين كتاب، آخرين نوش
ــهيد هم كه طلوع دوباره نام  ــيرينتر و دقيقتر است. نوشته ي ش ش
گرفته، عطر شهادت و اخالصش محسوس است.. و هر سه نوشته 
يادبودهاي باارزش از جنگ و ايثار هشت ساله است. در نوشته ي 
حجت ايرواني كوشش پرمرارت و تحّمل  طلِب نيروهاي ديده بان 
بخوبي تشريح شده است. خدايا بهترين پاداش خود به صالحان را 
ــق و اخالص  به اين جوانان پاک عطا كن.. و ما را نيز از آن عش

سهمي عنايت فرما آمين.                ۷۰/۱۲/۱۴
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سفر به قله ها  (پنج گزارش جنگي)
نويسنده: سيد ياسر هشترودي، مرتضي سرهنگي

            هدايت اهللا بهبودي
ــرح كوتاهي از اّولين  ــزارش اّول، حرفه  ئي و هنرمندانه، ش گ
ــيانوري حلبچه، ارائه كرده است كه بسيار  ــاعت بمباران س س
ــاره ئي به وضع اسراي عراقي در پشت  ــت، و نيز اش مغتنم اس
ــت. گزارش كوتاه دوم  خط اّول دارد كه آنهم جالب و مّهم اس
ــنده است. گزارش بعدي كه به زبان روزنامه ئي  از همان نويس
و در سبک گزارشهاي مطبوعات غربي و بتقليد از آنها نوشته 
ــت، بعالوه كه گسيختگي  ــده حاوي مطلبي چندان مهم نيس ش
در ذهن و نارسايي در زبان هم گاه در آن هست، ولي از اين 
جهت كه تصويري ـ  گرچه مبهم ـ از كردهاي اتحاديه ي ميهني 

ارائه كرده، مغتنم است.
ــه ي عراق به جنوب پس از قبول  ــزارش چهارم درباره ي حمل گ
قطع نامه (تيرماه ۶۷) و از آن جالبتر، شرح انهدام منافقان در غرب 
ــت. گزارش خوبي است. تكيه بر  ــن آباد اس كشور و تپه ي حس
بچه هاي جنوب (فقط) برايم مفهوم نشد. هرچند ناگفته ماندن ِ چيز 
مهمي در آن واقعه، برايم كامًال مفهوم بوده و هست! گزارش آخرـ 
از همان نويسنده (نويسنده ي گزارش چهارم!)ـ چيزي نيست جز 
قلم انداز يک نويسنده ي خوش ذوق كه جز پاسخ به احساسات، 

هدفي از نوشتن ندارد 
ــردم و نه چندان  ــفند ۷۰ تمام ك ــا را در ۱۸ اس ــن گزارش ه اي

خوشحال..!



۱۰۵

پابه پاي باران
نوشته: مرتضي سرهنگي  ـ  هدايت اهللا بهبودي

اين هر دو نوشته، گويا، پرسوز، دردمندانه و هنرمندانه است. دست 
ــهرـ بلكه يک  اين عزيزان درد نكند كه درد دل غريبانه ي يک ش
مّلت را چنين پرمهر و دلسوز، روايت مي كنندـ  تاريخ ما بعدها نه 
فقط خرمشهر و جوانها و پدر و مادرهاي مقاوم آن را، كه اين دلها 
ــتايش خواهد كرد  و وجدانهاي بيدار و حقجو و حقگو را نيز، س
كه نگذاشتند قّصه ي جهادي به آن عظمت در البالي ياوه گوئيها و 

هرزه درائيهاي زمانه گم شود.
درود بر بهبودي ها و سرهنگي ها..

سوم رمضان ۱۴۱۲
۱۸ اسفند ۷۰

خداحافظ كرخه
نويسنده: داوود اميريان

ــاده، زندگي و احساس و جهت گيريهاي  ــيرين و س اين كتاِب ش
بسيجي را بخوبي تشريح مي كند. نويسنده، كه خود يک بسيجي 
ــت، با بيان بعضي از جزئيات  با همه ي بار فرهنگي اين كلمه اس
ــت. با  ــيم كرده اس بظاهر كم اهّميت، آن امر مهم ّ را تصوير و ترس
ــي پخته تر از ُعمر خود  ــّن و سال است، بس اينكه جواني كم س
ــد. گاه در نقل حوادث، تسلسل طبيعي و  مي نويسد و مي انديش

منطقي رعايت نشده است.
ــوب در مجموعه ي  ــاي خيلي خ ــي از كتابه ــاري، اين يك ب
خاطره ها است.                                            ۷۰/۱۲/۲۰



۱۰۶

جدال در زيويه
نويسنده: شهيد مشكوري ـ   عباس پاسيارـ 

             ولي صابري  ـ حميد حسيني
ــب و روزهاي ايام مبارک شهراهللا به خواندن اين  ــاعتي از ش چند س
خاطرات گذشت. با اينكه آدم هاي متفاوت، از جاها و قضاياي متفاوت 
ــته اند،  ــاي متفاوت، و همه بيخبر از يكديگر گفته و نوش و در زمانه
محصول همه ي اين خاطرات يک چيز است: همه از عظمت حادثه ي 
هشت ساله ي  دفاع مقّدس و تحّول شگرفي كه در دل و جان و فكر و 
عمل جوانان اين كشور پديد آورده بود، خبر ميدهند و ابعاد بي نهايت 
ــان ميدهند.. دريغ از آن  ــن معجزه ي الهي تاريخ راـ  بتقريب ـ نش اي
روزهاي فراموش نشدني، دريغ از آن ماجراي معجزنشان، دريغ از آن 
تجربه ي درس آموز و جانهاي پاكي كه آن را شكل دادند . . و دريغ از 
آن جويبار رحمت و فضل خدا كه كساني چه زيركانه و هوشمندانه از 
آن نوشيدند.. خوشا بحال آنان و افسوس بر جانهاي محرومي كه در 

سرنوشتشان بهره از آن لطف بيحساب رقم نخورده بود.
ــدند، به گذشت و مجاهدت و موقع شناسي ـ  و  آنانكه بهره مند ش
البته بتوفيق حق ـ اين نعمت را يافتند.. و ما.. آيا نبايد با هوشمندي 
ــت ـ  و هرگاه  ــي جويبار رحمت را كه هرگز منقطع نيس و زيرك
به گونه ئي و در مجرائي ـ  بشناسيم و با گذشت و مجاهدت، توفيق 
الهي را جلب و خود را از آن سيراب سازيم؟.. در ميان اين چند 
نوشته، نوشته ي شهيد از همه معّطرتر و معنوي تر و مؤثرتر است و 

نوشته ي "ولي صابري" از همه زيباتر و هنرمندانه ترـ
۷۰/۱۲/۲۳
نگارش، ابتدائي و ناشيانه است، و نويسنده كه در اّول كار، پاسداري 



۱۰۷

ساده به نظر مي رسد در طول گزارش و مخصوصًا در آخر آن در 
ــئول ظاهر مي شود..! اين جهت در محتوا  چهره ي فرمانده و مس

قدري دل انسان را چركين مي كند.

ــت بايد چه كار كند با سرعت ترمز  ... راننده كه نمي دانس
كرد و بالفاصله ماشين واژگون شد. هم زمان فرياد و ناله 

دل خراش مليكيان به گوش رسيد.
ــدام از فرماندهان، كوچک ترين  در كمال ناباوري، هيچ ك
ــيبي نديدند و فقط پاي راست برادر مليكيان خراش  آس

برداشت و او را يكي از ...
جدال در زيويه(صفحه ۳۲)

ناله ي دلخراش براي خراش!!
جدال در زيويه(صفحه ۳۷)

ياد ياران
نويسنده: حميد داودآبادي

در اين نوشته صفا و صداقت زيادي موج مي زند. نويسنده غالبًا نقش 
خود را كمرنگ كرده و ياد ياران شهيدش را برجسته ساخته است. 
روحيه ي بسيجي تقريبًا با همه ي جوانبش در اينجا منعكس است، و 
مي شود فهميد كه چگونه جوان هائي در كوره ي گداخته ي جبهه به چه 
جوهرهاي درخشنده ئي تبديل مي شده اند. ذكر خصوصيات موقع ها و 
حادثه ها و آدم ها، تصوير باورنكردني جنگ هشت ساله را تا حدود 
زيادي در برابر چشم آيندگان مي گذارد. سئوال من از خودم اين است 
كه آيا اين از معراج برگشتگان چقدر مي توانند آن حال و هوا را پس 
از سفر من الحق الي الخلق حفظ كنند و حتي درست به ياد بياورند؟ 



۱۰۸

و براي اين مقصوِد عالي از دست ما چه كاري ساخته است؟ و چه 
كرده ايم؟ البته قصور يا تقصير من و امثال من، نمي تواند تكليف دشواِر 
آنها را كه خدا حّجت خود را برايشان تمام كرده، از دوششان بردارد. 
اين كتاب با روح طنز و مزاحي كه در همه  جاي آن گسترده است و 
به آن شيريني و جاذبه ي ويژه ئي بخشيده، از بسياري كتاب هاي جبهه 
ــب و روزهاي منتهي به بيستم  ــت. آن را در ش جالب تر و گيراتر اس

رمضان ۱۴۱۲ (۷۱/۱/۵) خواندم.

پرواز شماره ۲۲  (خاطرات عصام عبدالوهاب الزبيدي)
ترجمه: محمدحسين زواركعبه

در ۷۱/۳/۲۷ مطالعه شد.
اين كتاب از جهت ارائه ي اطالعاتي درباره ي نيروي هوايي عراق 

و برخي مسائل جنبي خالي از فايده نيست.
اشتباه گرفتن دزفول بجاي العمارة نقطه ي شيرين و جالب داستان است.

شانه زخمي خاكريز
نويسنده: سباح پيري

ــته هرچه به آخر نزديک تر مي شويم، روح اخالص و  در اين نوش
صفائي را كه در آن موج مي زند بيشتر حس مي كنيم. من به حال خود 
حسرت مي خورم و به اين جوانان شجاع و باايمان و فداكار غبطه 
مي برم كه در عمري كمتر از نيمه ي عمر ما، به مقاماتي رسيده اند كه 
امثال من با خواندن شرح آن، احساس عروج معنوي مي كنند.. خدا 
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كند در كشاكش زمانه، آنچه را در معراج جهاد و فداكاري به دست 
ــته هنرمندانه و داراي  آورده اند بتوانند بخوبي حفظ كنند.. اين نوش
نثري استوار نيز هست كه ارزشش را بيشتر مي كند. ويژگي مهّم اين 
كتاب آن است كه حال امدادگران را شرح مي كند بسيار الزم بوده و 
هست كه جبهه گيان رسته هاي غيررزمي مانند: جهادگران، امدادگران، 
رانندگان، آشپزها و تداركاتي ها كه هر كدام عالم مخصوص به خود 
داشته اند، و بعضًا فداكاريشان از رزمندگان خطوط مقدم كم خطرتر 
نبوده بلكه حتي پرخطرتر هم بوده (مثل سنگرسازان و خاكريززنان)، 
نيز شرح خود را بنويسند، يا بگويند و كسي بنويسد. باري از اين 

جوان عزيز و از ناشران بايد تشكر كرد.
۷۱/۱/۶ و ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۱۲

سفر به شهر زيتون
به كوشش: جواد جزيني

از اين كتاب حتي بخش اّولش را هم نتوانستم تمام كنم. تا ماجراي 
كميل و قّصه ي غم سنگين آن دل كوچک خواندم و ديگر تحّملم تمام 
شد.. در گزارش هاي جبهه، وضع به گونه ئي ديگر است، چه بسيار 
دقائقي كه در برابر آن تصويرهاي خونين، چهره به اشک آغشته شده 
است.. اّما غم در ماجراهاي شهادت، سوز و گدازي شيرين با خود 
دارد، درست چون غم در ماجراهاي عشق.. در آن احساس خسران 
نيست، هرچه هست شيريني و سرخوشي است.. و حقيقتًا چيزي 
غريب است.. با مرگ و فنا و ويراني هيچ نسبتي ندارد . . تبارک اللـه، 

ما ابدع سبيله و احلي التسّرع اليه.                                ۷۱/۳/۲۸
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دشت شقايق ها
نويسنده: محمدرضا بايرامي

ارتش با حجم عظيم و تالش متنّوع اش، سهم بزرگي در تشكيل 
دفاع مقدس هشت ساله داشته است. خاطرات ديگري كه خوانده ام 
همه تصوير وضع و حال سپاه و بسيج بوده است و اينک نوشته ئي 
ــرح حال واحدهاي ارتشي.. سبک هنرمندانه و قلم زيباي  در ش
ــين كرده است به آب و رنگ  ــنده، كمكي درخور تحس اين نويس
بخشيدن به حوادث و وقايع خطوط ارتشي.. البته فاصله ميان اين 
ــيج ميدانيم و خوانده ايم، بسي ژرف است. در اينجا  و آنچه از بس
وضع يگانهاي ارتشي را مي شود بخوبي ديد. كتاب را يكنفسه در 

روز جمعه ۷۱/۱/۷ خواندم.
فشنگ ديگري منفجر مي شود و صداي خنده ها، مي رود 
هوا. بعد از صبحانه، زغال ها را كه كنار مي زنيم، مي بينيم كه 

زير اجاق، پر است از فشنگ كالش.
 دشت شقايق ها(صفحه ۴۶)
ــيج كه  ــا در باب مهّمات را در يگان هاي بس ــن بي بندوباري ه اي

اسمشان به بي انضباطي در رفته، نمي بينيم.. تدّين..
راننده كه اين طور مي بيند، ماشين را سر و ته مي كند و به 

سرعت از جاده ي شهادت مي گريزد.
 دشت شقايق ها(صفحه۵۰)

ياد بلدوزر و لودرهاي جهاد و رانندگان تهمتنش بخير..
باز هم عراقيها مي فهمند و جاده را مي گيرند زير آتش. اين 
بار شديدتر و متمركزتر، ولي راننده بي توجه به اين چيزها. 
انگار كه اصًال نمي بيندشان و من غرق تعجب از اين تفاوت 
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آدم با آدم.                         دشت شقايق ها(صفحه۵۱)
پس در همه جا همه جور آدم هست سبحانک العلم لنا..!

ساعتي بعد طرح داستان بلندي كه مدتها، فكرم را به خود 
مشغول كرده بود، بطور كامل، توي ذهنم، شكل مي گيرد. و 

باران، همچنان مي بارد. 
 دشت شقايق ها(صفحه۹۴)
ــه من آن را خواندم و  ــت ك البد اين همان عقابهاي تپه ي ۶۰ اس
رائحه ي بسيج را از آن استشمام نكردم (گمانم اين را پشت جلدش 
ــنده در فضاي بسيجِي  ــته ام.) حاال معلوم مي شود كه نويس نوش
ــته معلوماتي را كه از محيط ارتشي مي دانسته  داستان، مي خواس

بازسازي و جايگزيني كند.
ــت. هيچ كدام از هم نمازها،  ــت كرده ايم، خالي اس درس
هنوز به قرار نيامده اند. نه گروهبان «پايين شهري» و نه 
بچه هاي اهل تسنن سنگر كردها. نماز را فرادا مي خوانم 
ــودم، باز هم خاكها  ــر جايم. در نب ــاره مي روم س و دوب
افزوده شده است.                      دشت شقايق ها(صفحه۱۱۵)

نمازخوان هاي يک دسته يا  يک گروهان

منظومه ي انصار
نويسنده: فتح اهللا نادعلي

حاج "محمد كوثري"ـ  فرمانده لشكرـ  درباره مقطع كنوني 
ــاس انقالب و توطئه هاي استكبار  جنگ و موقعيت حس
ــتن  ــينيهاي ما را نداش جهاني صحبت كرد و دليل عقبنش
ــه، كمبود نيرو و كار نكردن در خطوط پدافندي ياد  برنام
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ــايعات گوش كنيم كه در پشت  كرد. او گفت: «نبايد به ش
جبهه چه مسائلي در ميان است. همه ما معتقديم كه جنگ 

را بايد تا پيروزي ادامه بدهيم.»        منظومه انصار(صفحه ۱۱۰)
عجبا كه نه سردار كوثري و نه اين نويسنده ي عزيز، علت مهم تر 
را كه سرگرم شدن بي منطق سپاه به منطقه شمال غرب و غفلت از 

جنوب بود به ياد نياورده يا اصًال به آن توجه نكرده اند!
ــا كرده بود.  ــور، موج اعزام نيروها غوغ ــر كش در سراس
ــلمين خامنه اي، رياست محترم  ــالم و المس حجت االس
جمهور و امام جمعه تهران،  گفته بود: «با شناخت عميقم 
از وضعيت به جبهه مي روم و از تمام ائمه جمعه تقاضاي 

همياري و همكاري وافر را دارم.»    منظومه انصار(صفحه ۱۱۵)
خدايا! آن اعالميه را در چه شور و حالي نوشتم، تو چه اثري به 

آن بخشيدي. .
يا من يعطي الكثير بالقليل..

در هنگام پذيرش قطع نامه به من گفت: «افسوس كه خدا 
باب جهاد و شهادت را بر ما بست و اين نعمت بزرگ را 

از ما گرفت.»            منظومه انصار(صفحه ۱۱۸)
عينًا همان احساسي كه دو سه روز پس از قبول قطع نامه به من دست 
داد همين احساس بود كه بمّجرد شنيدن خبر حمله ي دوباره ي عراق 

مرا سر از پا نشناخته به سمت جبهه كشانيد.. اّما افسوس..
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آنا هنوز هم مي خندد    نويسنده: اكبر صحرايي
نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۱۳۲ / قيمت:۱۳۰۰ تومان

فال خون    نويسنده: داوود غفارزادگان
نوبت چاپ: چهارم(اول ناشر) / تعداد صفحه: ۱۰۳ / قيمت: ۹۵۰ تومان

داستان هاي شهر جنگي    نويسنده: حبيب احمدزاده
نوبت چاپ: نهم / تعداد صفحه: ۲۵۲ / قيمت: جلد نرم۲۵۵۰ تومان/ جلد سخت۳۱۵۰ تومان

هر كسي كار خودش    نويسنده: رحيم مخدومي
نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۱۴۴ / قيمت:۸۰۰ تومان

آقاي شهردار    نويسنده: داود اميريان                          قصه فرماندهان
نوبت چاپ: دهم / تعداد صفحه: ۹۶ / قيمت:۵۰۰ تومان

معلم فراري    نويسنده: رحيم مخدومي
نوبت چاپ: دهم / تعداد صفحه: ۸۰ / قيمت:۵۰۰ تومان

تكه اي از آسمان    نويسنده: حسين فتاحي
نوبت چاپ: نهم / تعداد صفحه: ۹۲ / قيمت:۵۰۰ تومان

پرواز سفيد    نويسنده: داود بختياري دانشور
نوبت چاپ: نهم / تعداد صفحه: ۹۲ / قيمت:۵۰۰ تومان

پروانه در چراغاني    نويسنده: مرجان فوالدوند
نوبت چاپ: نهم / تعداد صفحه: ۹۶ / قيمت:۵۰۰ تومان

پاوه سرخ    نويسنده: داود بختياري دانشور
نوبت چاپ: دهم / تعداد صفحه: ۸۸ / قيمت:۵۰۰ تومان

مردي با چفيه سفيد    نويسنده: اصغر فكور
نوبت چاپ: پنجم / تعداد صفحه: ۸۰ / قيمت:۵۰۰ تومان

فوتبال و جنگ    نويسنده: محمود جوانبخت
نوبت چاپ: پنجم / تعداد صفحه: ۶۴ / قيمت:۵۰۰ تومان

فرمانده ي جديد    نويسنده: حسين نيري
نوبت چاپ: پنجم / تعداد صفحه: ۶۸ / قيمت:۵۰۰ تومان

مسافر    نويسنده: داوود بختياري دانشور
نوبت چاپ: پنجم / تعداد صفحه: ۸۴ / قيمت:۵۰۰ تومان

مهاجر مهربان    نويسنده: محسن مطلق
نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۸۰ / قيمت:۵۰۰ تومان

چه كسي ماشه را خواهد كشيد    نويسنده: رحيم مخدومي
نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۷۲ / قيمت:۵۰۰ تومان

غريبه    نويسنده: داود بختياري دانشور
نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۹۶ / قيمت:۵۰۰ تومان

چهلمين نفر    نويسنده: اصغر فكور
نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۸۸ / قيمت:۵۰۰ تومان

فرمانده شهر    نويسنده: داود بختياري دانشور
نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۸۰ / قيمت:۵۰۰ تومان

يک آسمان هياهو    نويسنده: رحيم مخدومي
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۸۰ / قيمت: ۵۰۰ تومان

تيک تاک زندگي    نويسنده: گلستان جعفريان
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۸۰ / قيمت: ۵۰۰ تومان

يک روز، يک مرد    نويسنده: محسن مطلق
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۶۰ / قيمت: ۵۰۰ تومان

مجموعه كتاب هاي ادبيات  وهنرمقاومت انتشارات سوره مهر

۱۲۴



بچه محله جاللي    نويسنده: داوود بختياري دانشور
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۹۱ / قيمت: ۵۰۰ تومان

مرد ابرپوش    نويسنده: حميد نوايي لواساني
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۹۴ / قيمت: ۵۰۰ تومان

درخت تنها    نويسنده: محسن مطلق                          مجموعه قصه هاي شهر جنگي
نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۳۶ / قيمت:۳۵۰ تومان

من و عكس او    نويسنده: داود بختياري دانشور
نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۳۶ / قيمت:۳۵۰ تومان

سكه ي پدربزرگ    نويسنده: جعفر توزنده جاني
نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۴۰ / قيمت:۳۵۰ تومان

لحظه ي جدايي من    نويسنده: داوود اميريان
نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۲۸ / قيمت:۳۵۰ تومان

قصه ي قصر شيرين    نويسنده: اصغر كاظمي
نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۲۸ / قيمت:۳۵۰ تومان

دره پلنگ ها    نويسنده: محمدرضا بايرامي
نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۳۲ / قيمت:۳۵۰ تومان

نگهبان كوچک   نويسنده: محسن مطلق
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۲۴ / قيمت:۳۵۰ تومان

خوب من، سرزمين من    نويسنده: اصغرفكور
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۳۲ / قيمت:۳۵۰ تومان

زود بزرگ شديم    نويسنده: گلستان جعفريان
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۳۶ / قيمت:۳۵۰ تومان

آشيانه اي براي كبوترها    نويسنده: ناهيد سلماني
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۲۴ / قيمت:۳۵۰ تومان

يک دريا ستاره    خاطرات زهرا تعجب همسر ناو استواريكم شهيد مسعود خلعتي    مصاحبه و                           زنان و جنگ: مجموعه كتاب هاي خاطرات زنان در جنگ
تدوين: سيدقاسم ياحسيني

نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۱۶۴ / قيمت:۱۵۰۰ تومان
نامه هاي فهيمه    نويسنده: فهيمه بابائيان پور    به اهتمام: عليرضا كمري

نوبت چاپ: نهم / تعداد صفحه: ۱۸۰ / قيمت: ۱۶۰۰ تومان
كنار رود خّين    نويسنده: اشرف السادات مساوات (سيستاني)

نوبت چاپ: پنجم / تعداد صفحه: ۱۳۲ / قيمت:۱۱۰۰ تومان
يكشنبه آخر    نويسنده: معصومه رامهرمزي

نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۲۴۴ / قيمت:۲۲۰۰ تومان
ديدار زخم ها    مصاحبه و تدوين: ليال محمدي

نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۱۳۶ / قيمت:۷۰۰ تومان
پوتين هاي مريم    مصاحبه و تدوين: فريبا طالش پور

نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۱۶۰ / قيمت:۱۶۰۰ تومان
دختران اُ.پي.دي    مصاحبه و تدوين: ليال محمدي

نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۱۲۰ / قيمت:۶۰۰ تومان
كفش هاي سرگردان    نويسنده: سهيال فرجام فر

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۱۸۰ / قيمت:۱۰۰۰ تومان
گل سيمين    مصاحبه و تدوين: ناهيد سلماني

۱۲۵



نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۱۱۲ / قيمت: ۱۱۰۰ تومان
از چنده ال تا جنگ    مصاحبه و تدوين: گلستان جعفريان

نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۱۹۶ / قيمت: ۱۱۰۰ تومان
پائيز ۵۹    تدوين و نگارش: دكتر سيده رقيه مير ابوالقاسمي

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۱۱۹ / قيمت: ۱۲۰۰ تومان
خانه ام همين جاست    مصاحبه و تدوين: گلستان جعفريان
نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۱۱۲ / قيمت: ۱۱۰۰ تومان

خرمشهر، خانه رو به آفتاب    گردآورنده: هدايت اله بهبودي، مرتضي سرهنگي، احد گودرزياني
نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۳۲ / قيمت: ۴۸۰ تومان

مرتضي آيينه زندگي ام بود    گفتگو از: سرهنگيـ  بهبودي                          مجموعه بانوي ماه
نوبت چاپ: هفتم / تعداد صفحه: ۳۶ / قيمت:۳۵۰ تومان

نيمه پنهان يک اسطوره    گفتگو از: احد گودرزياني
نوبت چاپ: هفتم / تعداد صفحه: ۳۶ / قيمت:۳۵۰ تومان

باغ انگور، باغ سيب، باغ آيينه    گفتگو از: سرهنگيـ  گودرزياني
نوبت چاپ: هفتم / تعداد صفحه: ۲۸ / قيمت:۳۵۰ تومان

سفر بر مدار مهتاب    گفتگو از: سرهنگيـ  بهبودي
نوبت چاپ: هفتم / تعداد صفحه: ۴۴ / قيمت:۳۵۰ تومان
خرمشهر؛ كو جهان آرا    گفتگو از: سرهنگيـ  بهبودي
نوبت چاپ: نهم / تعداد صفحه: ۳۶ / قيمت:۳۵۰ تومان
خانه ي كوچك، زندگي بزرگ    گفتگو از: سرهنگي

نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۳۲ / قيمت:۳۵۰ تومان
در كمين گل سرخ    نويسنده: محسن مومني                          فرماندهان

نوبت چاپ: هفتم / تعداد صفحه: ۳۷۶ / قيمت:۳۴۰۰ تومان
ناگفته هاي جنگ    تدوين: احمد دهقان

نوبت چاپ: هشتم / تعداد صفحه: ۳۴۸ / قيمت:۲۵۰۰ تومان
آزادي خرمشهر    تدوين: احمد دهقان

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۴۰ / قيمت: ۵۰۰ تومان
لشكر خوبان    به كوشش: معصومه سپهري

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه:۵۶۰ / قيمت:۴۰۰۰ تومان
پنهان زير باران    مصاحبه و تدوين: سيد قاسم ياحسيني

نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۴۹۶ / قيمت:جلد نرم۴۵۰۰ تومان/ جلد سخت ۵۰۰۰ تومان
هم مرز با آتش    نويسنده: حميد قبادي

نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۴۲۵ / قيمت:۴۲۵۰ تومان
جاده هاي سربي    به كوشش: محمد مهدي بهداروند

نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۳۲۴ / قيمت:۱۹۰۰ تومان
ستاره شمالي    به كوشش: سيدولي هاشمي

نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه:۳۱۲ / قيمت:۲۳۵۰۰ تومان
چزابه    خاطرات سردار فتح اهللا جعفري

نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه:۲۴۴ / قيمت:۲۲۰۰ تومان
نبرد درالوک   به كوشش: محمود جوانبخت

نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۲۶۰ / قيمت:۲۳۵۰ تومان
آخرين شليک    مصاحبه و تدوين: سيد قاسم يا حسيني

۱۲۶



نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۱۹۶ / قيمت: ۱۹۵۰ تومان
به داد ما برسيد!    تدوين: احدگودرزياني

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۲۴ / قيمت:۲۵۰ تومان
مردي كه خواب نمي ديد    مصاحبه و تدوين: داود بختياري دانشور                          خاطرات آزادگان

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۳۶۰ / قيمت:۳۲۵۰ تومان
پشت ميدان نبرد    نويسنده: ساسان ناطق

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۲۲۶ / قيمت: ۲۲۵۰ تومان
سربازان چكمه پوش    مصاحبه و تدوين: ساسان ناطق

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه:۱۰۸ / قيمت:۱۰۰۰ تومان
فرار از موصل    مصاحبه و تدوين: حسين نيري

نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه:۱۸۸ / قيمت:۱۰۰۰ تومان
اسير كوچک   مصاحبه وتدوين: حسين نيري

نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۱۶۸ / قيمت:۱۷۰۰ تومان
شب هاي بي مهتاب    به كوشش: محسن کاظمي

نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۲۶۰ / قيمت:۱۶۰۰ تومان
زندگي در مه    

نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۱۴۸ / قيمت:۱۳۵۰ تومان
مهمان فشنگ هاي جنگي    مصاحبه و تدوين: سيد قاسم يا حسيني

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۲۱۶ / قيمت: ۲۱۵۰ تومان
بزرگ مرد کوچک    مصاحبه و تدوين: حسين نيري

نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۱۶۰ / قيمت: ۱۷۰۰ تومان
ما همه سرباز بوديم    نويسنده: داود بختياري دانشور

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۳۷۸ / قيمت:۳۸۰۰ تومان
فرهنگ آزادگان(۱)    نويسنده: غالمعلي رجايي

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۳۲۴/ قيمت: ۳۵۰۰ تومان
فرهنگ آزادگان(۲)    نويسنده: غالمعلي رجايي

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۳۱۲ / قيمت: ۳۵۰۰ تومان
فرهنگ آزادگان(۳)    نويسنده: غالمعلي رجايي

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۳۰۰ / قيمت: ۳۲۵۰ تومان
 

دسته يک   تحقيق و تدوين: اصغر كاظمي                           يادداشت ها و خاطرات
نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۸۳۲ / قيمت: ۱۰۰۰۰ تومان

جبهه جنوب    نويسنده: شهيد حبيب غني پور
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۳۱۲ / قيمت:۲۰۰۰ تومان

پشت ديوارهاي شهر    نويسنده: سيدسعيد موسوي
نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۱۵۶ / قيمت:۱۴۰۰ تومان

پا به پاي باران    نويسندگان: مرتضي سرهنگي، هدايت ال له بهبودي
نوبت چاپ: پنجم / تعداد صفحه: ۵۲ / قيمت:۵۰۰ تومان

اروند ما را با خود مي برد    مصاحبه و تدوين: ساسان ناطق
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه:۲۲۰ / قيمت:۲۰۰۰ تومان

خاطرات يک سرباز    نويسنده: كمال شكوفه
نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۲۴۴ / قيمت:۲۱۰۰ تومان

حماسه ي ياسين    نويسنده: سيد محمد انجوي نژاد

۱۲۷



نوبت چاپ: نهم / تعداد صفحه: ۱۰۰ / قيمت:۸۵۰ تومان
نگاه شيشه اي    مصاحبه و تدوين: محسن مطلق

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه:۲۵۶ / قيمت:۱۵۰۰ تومان
زندگي خوب بود    نويسنده: حسن رحيم پور

نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۲۰۸ / قيمت:۱۲۰۰ تومان
دركوچه هاي خرمشهر    به كوشش: مريم شانكي

نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۲۰۸ / قيمت:۲۱۵۰ تومان
حرمان هور    به اهتمام: علي رضا كمري

نوبت چاپ: هفتم / تعداد صفحه: ۲۳۲ / قيمت:۲۰۰۰ تومان
رقص دلفين ها    به كوشش: حجت شاه محمدي

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه:۱۰۴ / قيمت:۹۰۰ تومان
دشت شقايق ها    نويسنده: محمدرضا بايرامي

نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۱۵۶ / قيمت: ۱۴۰۰ تومان
زنده باد كميل    نويسنده: محسن مطلق

نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۱۱۶ / قيمت:۱۱۰۰ تومان
نقطه رهايي    نويسنده: گل علي بابايي

نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۲۱۶ / قيمت:۱۶۵۰ تومان
جاده هاي خلوت جنگ    نويسنده: محسن مطلق

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۶۵۰ / قيمت:۶۵۰۰ تومان
هفت روز آخر    نويسنده: محمدرضا بايرامي

نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۱۶۰ / قيمت:۱۵۰۰ تومان
خواب ها و خاطره ها    نويسنده: رحيم مخدومي

نوبت چاپ: اول / تعداد صفحه: ۶۰ / قيمت:۳۰۰ تومان
جنگ پابرهنه      نويسنده: رحيم مخدومي

نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۱۵۶ / قيمت: ۱۵۰۰ تومان
فرمانده من    نويسندگان: رحيم مخدومي، احمد كاوري و...
نوبت چاپ: شانزدهم / تعداد صفحه: ۸۸ / قيمت:۹۰۰ تومان

آبراه هجرت    خاطرات رزمندگان انديمشک   نويسنده: عبدالرحيم چگله و...
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۱۶۰ / قيمت:۱۶۰۰ تومان

نوني صفر    نويسنده: سيدحسن شكري
نوبت چاپ: چهارم / تعداد صفحه: ۱۴۴ / قيمت:۱۳۰۰ تومان

جنگ دوست داشتني    نويسنده: سعيد تاجيك
نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۶۵۶ / قيمت:۶۷۰۰ تومان

روزهاي آخر    نويسنده: احمد دهقان
نوبت چاپ: پنجم / تعداد صفحه: ۲۰۰ / قيمت:۱۸۰۰ تومان

جشن حنابندان    نويسنده: محمدحسين قدمي
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه: ۴۰۰ / قيمت:۴۰۰۰ تومان

دشت عباس    نويسنده: شهيد محمدرضا خليلي
نوبت چاپ: سوم / تعداد صفحه: ۱۰۶ / قيمت: ۱۰۰۰ تومان

نيمكت هاي سوخته (ج۱)    تحقيق و گردآوري: جعفر كاظمي
نوبت چاپ: دوم / تعداد صفحه:۲۲۸ / قيمت:۱۳۰۰ تومان

۱۲۸


