
علـــوي،  آقاُبـــزرِگ  مجتبـــي  ســـيد 
مشـــهور بـــه بـــزرگ علـــوي در تاريـــخ 
متولـــد  تهـــران  در   ۱۲۸۲ ۱۳ بهمـــن 
شـــد. محمدعلـــي ســـپانلو در کتـــاب »نويســـندگان پيشـــرو ايـــران: 
ــادق هدايـــت  ــار صـ ــا ۱۳۵۰« بـــزرگ علـــوي را در کنـ از مشـــروطيت تـ
ـــد؛  ـــي مي دان ـــدرن ايران ـــي م ـــدران داستان نويس ـــک از پ ـــادق چوب و ص
ــا  ــا، تمثيل هـ ــي از حکايت هـ ــان فارسـ ــه زبـ ــرايي بـ ــه داستان سـ البتـ
و... آغـــاز شـــده بـــود ولـــي محمدعلـــي جمالـــزاده اصفهانـــي بـــا 
ــف  ــداي صـ ــت« )۱۳۰۰( در ابتـ ــکر اسـ ــي شـ ــاه »فارسـ ــتان کوتـ داسـ
ــي  ــود يکـ ــي بـ ــاب »يکـ ــور در کتـ ــتان مذکـ ــرار دارد. داسـ ــروها قـ پيشـ
نبـــود« چـــاپ شـــد. بـــزرگ علـــوي پنـــج پادشـــاه را در زندگـــي ديـــد. 
بـــزرگ علـــوي در ســـال هاي ۱۳۰۸ بـــا حقـــوق ۳۰ تومـــان در مـــاه بـــه 
ـــت و  ـــه رش ـــا او ب ـــرد. بعد ه ـــس ک ـــي تدري ـــان آلمان ـــت و زب ـــيراز رف ش
ـــاي  ـــي طاقت فرس ـــر و زندگ ـــاي بک ـــدن منظره ه ـــي رود. دي ـــان م الهيج
دهقان هـــا او را تـــکان مي دهـــد. ســـپس او بـــا دکتـــر تقـــي اِرانـــي 
و صـــادق هدايـــت در تهـــران آشـــنا مي شـــود و زندگـــي هنـــري او 

دگرگـــون مي شـــود. داســـتان »فارســـي شـــکر اســـت« اين گونـــه 
آغـــاز مي شـــود: »هيچ جـــاي دنيـــا  تـــر و خشـــک را مثـــل ايـــران بـــا 
هـــم نمي ســـوزانند.« هميـــن واژگان ســـاده بـــا اســـتقاده از مثل هـــاي 
فارســـي تاثيـــر شـــگرفي بـــر داستان نويســـي واقع گـــراي ايرانـــي 
گذاشـــت. دکتـــر حســـين پاينـــده در پنجميـــن نشســـت بازخوانـــي 
رمان هـــاي شـــاخص ادبيـــات معاصـــر ايـــران بـــا موضـــوع نقـــد رمـــان 
ـــي  ـــد رمان ـــر چن ـــوي عالوه ب ـــزرگ عل ـــت: »ب ـــه اس ـــم هايش« گفت »چش
کـــه دارد، چنديـــن مجموعـــه داســـتان هـــم دارد امـــا ســـند تاثيـــر 
روانـــکاوي فرويـــدي و طـــرز فکـــر صـــادق هدايـــت بـــر بـــزرگ علـــوي را 
مي تـــوان در مجموعـــه داســـتان »چمـــدان« ديـــد. شـــخصيت مهـــم 
ـــت،  ـــن دوره نوش ـــوي در اي ـــزرگ عل ـــه ب ـــتان هايي ک ـــاب و داس ـــن کت اي
ـــي  ـــول زندگ ـــرف معم ـــا ع ـــه ب ـــت ک ـــان زده اي اس ـــوس عصي ـــوان ماي ج
ـــده  ـــاکام مان ـــش ن ـــان و انگيزه هاي ـــق آرم ـــدارد و در تحق ـــازش ن ـــر س س
اســـت.« بنابرايـــن تاثيـــر صـــادق هدايـــت بـــر او مشـــهود اســـت. يـــاد 
ــي  ــي ايرانـ ــه در داستان نويسـ ــرد« هميشـ ــا »گيله مـ ــوي بـ ــزرگ علـ بـ

زنـــده اســـت. 

ياد يادها )6(

براي صد وچهاردهمين سالروز تولد بزرگ علوي

گيله مرد هنوز زنده است

دو سال آخر ابتدايي، به دبستاني مي رفتم که امروز هنوز 
آنجاست: با نرده ها و رنگ آبي آسماني، جايي نزديک دانشگاه. 
و  زنگ خورده  نرده هايش  خميده.  و  خاکستري  و  رنگ  و  رو رفته 
اما آن زمان  دارد  امروز چه نامي  آبي شان، بي جان. نمي دانم 
ابتدايي.  مدارس  شيک ترين  جزو  و  بود  »بهشت«  نامش 
همه چيز آنجا مي درخشيد. مدير، »دکتر ]سيدمحمد حسيني[

بهشتي«، مردي بلندقامت و شيک پوش بود که هميشه کت 
را  و موهايش  داشت  بر تن  تيره اي  کراوات  و  و شلوار روشن 
به گمانم روغن مي ماليد. براي ما خيلي پير به نظر مي رسيد 
را هم  اين  داشت.  4۰ سال  يا   ۳۰ از  بيشتر  بعيد مي دانم  اما 
رو،  هر  به  نه.  يا  هست  حيات  قيد  در  هنوز  آيا  که  نمي دانم 
صبح   روز  هر  خوش سخن،  و  شيک پوش  مدير  دستور  به 
در  کالس،  شروع  از  پيش  و  مي کردند  ساکت  و  مرتب  را  ما 
صفوف موازي در حياط به خط مي شديم. بچه هاي کوچک تر 
در صف اول و ما کالس پنجمي يا ششمي ها در آخرين صف. 
آقاي مدير، پشت بلند گويي قرار مي گرفت، سرفه اي مي کرد، 
و  مي داد  سکوت  عالمت  دست  با  و  مي شد  صاف  صدايش 
سخنراني  سپس  عصباني مان.  هميشه  ناظم  به  اشاره اي 
 ۱۲ موقع  آن  مي زد.  جدي  حرف هايي  حتما  و  مي کرد  غرايی 
به  توجه  جز  مي کرديم  هرکاري  دوستان،  ميان  بود.  سالم 
سخنان مدير پراُبهت. اما قدر آن لحظات که در حياط بوديم 
آزاري  نمي توانستيم  ناظم  آقاي  دردناک  خطکش  ترس  از  و 
به هم برسانيم را خوب مي دانستيم و اين را هم که آخرين 
دقايق خوش صبحگاهي را مي گذرانيم و شاد بوديم که هنوز 
کالس هاي لعنتي و معلمان لعنتي تر )به جز چندتاي شان که 
بعدها خواهم گفت( بر سرمان آوار نشده و عذاب چندساعته 
پاياني  مدير،  آقاي  سخنراني هاي  بود.  نشده  آغاز  روزانه 
يادم  مي آيد؛  به  يکي  تنها  آن همه سخنراني،  از  اما  نداشتند 
روزي آفتابي بود و هوا بوي خوشي مي داد. نسيمي در حياط 
مي وزيد و بهار بود. نهال هاي کوچکي را در سمت چپ حياط 
تازه کاشته بودند. به آنها اشاره کرد. سري تکان داد، به آسمان 
و  هيجان انگيز  احساساتي،  لحني  با  ما  به  بعد  و  نگريست 
روزي  هستيد.  نهال ها  اين  مثل  امروز  »شما  گفت:  غرورآميز 
هر کدام تان  مي آييد.  مدرسه  اين  به  دوباره  مي شويد،  بزرگ 
انساني موفق شده ايد. به اين نهال ها نگاه مي کنيد. آنها هم 
به درختاني شکوفا و سر به آسمان کشيده تبديل شده اند و آن 
موقع به ياد حرف هاي امروز من مي افتيد و قدر کارهايي که ما 
براي تربيت شما کرديم و خواهيم کرد تا مثل اين نهال ها رشد 
دانست«.  را خواهيد  تبديل شويد  تنومند  درختان  به  و  کنيد 
و  فرسوده  خودم،  مثل  که  مدرسه مان  به  پيش  سال  چند 
رنگ ورورفته همان جا  و  فروريخته  ديوارهاي  و  در  با  و  پيرشده 
بود، بازگشتم. چندان چيزي معلوم نبود، فقط از روزنه اي ميان 
ديوارهاي ترک خورده، چند درخت خشکيده را در جاي نهال هاي 
و افسوس  افتادم  »بهشتي«مان  ياد مدير  و به  نوشکفته ديدم 
خوردم که چه خوش خيال بود آن مرد دانا: 4۰ سال گذشته بود 

و امروز نه آن نهال ها سربه فلک کشيده بودند و نه ما...«

بر فراز شاهین ها

بهشتي
که ديگر نيست

ناصر فکوهي[
استاد دانشگاه تهران
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نويسندگان  از  بزرگ علوي 
دهه  در  من  نوجواني  دوره 
۱۳4۰ است. اين روزها ديگر 
نمي توانم چيز خاصي درباره 
او بگويم. در دوران نوجواني کتاب هاي او را مي خواندم. کتاب در آن دوران 
خيلي کم بود. اصال قدرت انتخاب کتاب را نداشتيم. به کتابفروشي مي رفتم 
و کتابي کرايه مي کردم. نصف پول  توجيبي  ام را مي دادم. گاهي با مرحوم رضا 
شريفي- فيلمبردار بزرگ- شريک مي شديم. تا ساعت ۵ و 6 بعدازظهر کتاب 

را من مي خواندم. بعد، به در خانه شريفي مي رفتم. 
از  هم  او  خوانده ام.   6۰ صفحه  تا  مي گفتم  مي دادم.  او  به  را  کتاب 
ادامه اش مي خواند. اين کار براي اين بود که کرايه کمتري بدهيم. فردا در 
مدرسه داستان را براي همديگر تعريف مي کرديم. عرض شود، آن موقع، 
در کتابفروشي »ابن يمين« که حاال ديگر نيست، هر کتابي که مي آمد به ما 
گوشمان  به  يواش يواش  برداشتم.  را  »ناصرخسرو«  ديوان  يک بار  مي داد. 
رسيده بود که کتاب هاي مطلوب مان چه هستند. اما شرايط خواندن شان 
مهيا نبود. يک بار، کتاب »چشم هايش« را به من داد. آغاز آشنايي ام با بزرگ 
را بخوانم.  بايد آن  دارد  اگر کار ديگري  اثر بود. اصرار داشتم  علوي همين 
خالصه اينکه در دهه هاي اخير به بزرگ علوي مراجعه نکرده ام. ايشان، جزو 

نويسندگان دوره نوجواني ام است. 
وقتم را هم پر کرد. از روي آثار او احساس کردم من هم مي توانم بنويسم. 
حتي کتاب نويسندگان ديگر را هم برحسب اتفاق مي خواندم. نمي توانم 
بگويم از چه نويسنده اي تاثير گرفته ام. منسجم، حساب شده، کارگاهي و 
آکادميک کتاب نخوانديم. هم محمد حجازي و هم جواد فاضل مي خوانديم. 
در کنارش، بزرگ علوي و ويکتور هوگو هم خوانده ايم. فکر مي کنم تحت تاثير 

زياد خواندن قرار گرفته ام.  

همه اهل ادبيات- نه لزوما نويسندگان- درواقع، همه آنهايي 
که داستان ايراني را مي خوانند، نامي از بزرگ علوي شنيده 
و کتابي از او خوانده اند. شايد تعداد نويسندگان اين چنيني 
در ادبيات داستاني ما به انگشت هاي يک دست هم نرسد. 
نويسندگاني  با چنين  کتاب  اهل  آدم هاي  درحقيقت، همه 
آشنا هستند. از اين نظر، بزرگ علوي نويسنده اي کالسيک 
است. تاثير و اهميتش اصال پوشيده نيست. اگر محمدعلي 
باشد،  داستاني  ادبيات  آغازکننده  و  بنيانگذار  جمالزاده 
بالفاصله پس از او صادق هدايت و بزرگ علوي قرار مي گيرند. 
 )۱۳۱۵( کور«  »بوف  مانند  ماندگارترش  کارهاي  در  هدايت 
)۱۳۱۱( نويسنده اي ذهني گراست. در  »سه قطره خون«  و 

مقابلش، بزرگ علوي با آثاري مانند »چشم هايش« )۱۳۳۱( 
گرايشم  شخصا  عيني گراست.  نويسنده اي  »گيله مرد«  و 
بيشتر به علوي است. نويسنده اي که زندگي، جامعه و مردم 
را در کنار هم و در بافت اجتماعي مورد توجه قرار مي دهد. 
بنابراين کارش قابل تقدير است. بخشي از زندگي ام در شهر 
»برلين« مي گذرد؛ جايي که بزرگ علوي هم در آنجا مدفون 
است. گاهي به او سر مي زنم و ازش تشکر مي کنم. بزرگ 
علوي به جز اينکه داستان نويس خوبي بود يک نمونه نوعي 
از روشنفکر ايراني هم هست. او بايد مورد مطالعه جدي تري 
قرار بگيرد. فارغ از ايدئولوژي ای که به آن پايبند بوده، تعهد 
اجتماعي دارد؛ تعهدي که او را تبديل به »شمايل فرهنگي« در 
جامعه روشنفکري ايراني مي کند. درواقع، آدمي است که به 
ايران خيلي اهميت مي دهد. او را در دسته بندي روشنفکران 
توسعه گرا قرار مي دهم. آنها هميشه به دنبال داشتن ايراني 
بهتر بودند؛ فقط نقد نمي کنند بلکه راه حل هايي براي تحقق 
ايراني بهتر نيز در گفتار و نوشتارشان جاري است. به نظرم 

بزرگ علوي، آدم بزرگ و يگانه اي بود. 

آنچه از بزرگ علوي به ذهنم مي رسد اين گونه است. خيلي ها هستند که 
کتاب هاي بسياري مي نويسند و صفحه هاي فراواني را پر مي کنند. شايد در 
دوران خودشان سروصدايي به پا شود و بعد، ديگر يادي از آنها نمي ماند. گاهي 
به نويسنده هاي خودمان فکر مي کنم. بزرگ علوي هميشه نمونه جالبي بوده 
است. اگر همه آثار او را ارزشمند بدانيم ولي بااين حال، اگر آنها را دور بيندازيم، اصال فراموش شوند، آيا کسي مي تواند 

»گيله مرد« او را بگويد نه؟! به نظرم، بزرگ علوي با »گيله مرد« تا آخر دنيا با ادبيات خواهد بود. 

روشنفکر توسعه طلبنويسنده دوران نوجواني

علوي با »گيله مرد« تا آخر دنيا خواهد بود

علوي شناسي

سیدحسین رسولي
دبیر صفحه آخر

تماشاخانه داده نما

میمون هاي ماکاک
ميمون هاي ماکاک در »جيوان« چين، دور عکاس حلقه زده اند و عکس هاي او را نظاره مي کنند. 
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بیشترين درآمد ستاره ها از »يوتیوب« در سال ۲۰۱۷ )اعداد به میلیون دالر( 
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خاما
رمان »خاما« به نويسندگي يوسف عليخاني با قيمت ۳۳ هزار تومان توسط نشر »آموت« منتشر شد. 
»خاما« داستاني عاشقانه دارد و ماجرايي را با محوريت مردمان ُکرد مهاجر غرب ايران روايت مي کند. 
عليخاني در متن کوتاهي در پشت جلد کتاب نوشته است: »خاما نبايد نوشته مي شد. يک بار يکي خيلي 

سال قبل او را زندگي کرد و در شبي، اين راز مگو را گفت و ديگر به سخن درنيامد«.

اينستاگرام

ايران... می خوايم در کنار هم قدر اين ارزشش 
از  معادی  پيمان  و  تبريزی  کمال  بدونيم...  رو 
شما دعوت می کنن تا در هر نقطه ای از ايران که 
هستين با اونها همراه بشين تا يه فيلم کوتاه درباره 
ايران بسازين. قسمتی از شهر يا روستای محل 
زندگيتون رو انتخاب کنين... با گوشی موبايلتون 
از اون محل يک دقيقه فيلم بگيرين... ويديو رو در 
صفحه اينستاگرامتون با هشتگ #اينجا ايرانست 

به اشتراک بذارين... .

داروهايی  نشد  تهيه  که  سرپناه هايی  برای 
که بدست شان نرسيد و دخترانی که به تنهايی 
تنهايی  و  سرما  با  و  شدند  خانوار  سرپرست 
عزيزان  شما  کمک های  نيازمند  می جنگند 

هستيم. #کرمانشاه_تنها_نيست

ویشکا آسایش

بهاره کيان افشار

شناسنامه
صاحب امتیاز:  مصطفی خانزادی

مدیر مسئول: سیدمحمدصادق خرازی
مشاور مدیر مسئول: کاظم رهبر

سردبیر: سرگه  بارسقیان
معاون سردبیر:سیدحمید متقی

ناشر: گروه سرمایه گذاری دومان
اعضـای تحـریریـه:

سیاسی:  مهشید ستوده )دبیر(
سیدمحمدرضا متقی، سعید شمس 

محمد جمالی

اقتصاد: حسین گنجی)دبیر(
 آویده علم جمیلی،روح اهلل رضایی مقدم

ادب و هنر: حافظ روحانی )دبیر(
شهرزاد رویائی

دیدگاه: محمد معماریان )دبیر(

جامعه:شاهرخ زبرست )دبیر(
سیاوش پورعلی، سعیده علیپور

صفحه آخر:سیدحسین رسولی )دبیر(
ایران: نسرین نیکنام )دبیر(

ورزش: مژده الریجانی

نمایه: حامد کاظمی )دبیر(
عکس: رضا حسینی )دبیر(

 مهدیه باقرزاده، مصطفی صفری
مدیر انفورماتیک: مهدی توسلیـان

دبیر اجرایی: پویان صفربیگلو 

اعضـای فنی:
مدیر فنی - هنری: امین مریخی

صفحه آرایی: حامد صادقی ، لیدا بانی  
گل نوش مریخی ، علی توکلی

حروفچینی: سوسن خامنه

 ویراستاری: مهتاب محمدی 
ملیکا شیخان، ندا بخشایش طلب

پوریا عبدالهی، باقری
گروه  بازرگانی وقایع اتفاقیه:    

88۶2۹052

 نشانی: خیابان نلسون ماندال )جردن(
کوچه تور، پالک 52    تلفن : 2205۶750

چاپ:  هنر سرزمین سبز 
 توزیع: نشرگستر

مصطفي رحماندوست[
[شاعر کاوه فوالدي نسب

نويسنده و مترجم

يوسف علیخاني[
نويسنده


