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رمان «خاما» به نويسندگي يوسف عليخاني با قيمت ۳۳هزار تومان توسط نشر «آموت» منتشر شد.
«خاما» داستاني عاشقانه دارد و ماجرايي را با محوريت مردمان ُکرد مهاجر غرب ايران روايت ميکند.
عليخاني در متن کوتاهي در پشت جلد کتاب نوشته است« :خاما نبايد نوشته ميشد .يکبار يکي خيلي
سال قبل او را زندگي کرد و در شبي ،اين راز مگو را گفت و ديگر به سخن درنيامد».
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براي صدوچهاردهمين سالروز تولد بزرگ علوي

ویشکا آسایش

]

دو سال آخر ابتدايي ،به دبستاني ميرفتم که امروز هنوز
آنجاست :با نردهها و رنگ آبي آسماني ،جايي نزديک دانشگاه.
رنگورورفته و خاکستري و خميده .نردههايش زنگخورده و
آبيشان ،بيجان .نميدانم امروز چه نامي دارد اما آن زمان
نامش «بهشت» بود و جزو شيکترين مدارس ابتدايي.
همهچيز آنجا ميدرخشيد .مدير« ،دکتر [سيدمحمد حسيني]
بهشتي» ،مردي بلندقامت و شيکپوش بود که هميشه کت
و شلوار روشن و کراوات تيرهاي بر تن داشت و موهايش را
بهگمانم روغن ميماليد .براي ما خيلي پير به نظر ميرسيد
اما بعيد ميدانم بيشتر از  30يا 40سال داشت .اين را هم
نميدانم که آيا هنوز در قيد حيات هست يا نه .به هر رو،
به دستور مدير شيکپوش و خوشسخن ،هر روز صبح
ما را مرتب و ساکت ميکردند و پيش از شروع کالس ،در
صفوف موازي در حياط به خط ميشديم .بچههاي کوچکتر
در صف اول و ما کالس پنجمي يا ششميها در آخرين صف.
آقاي مدير ،پشت بلندگويي قرار ميگرفت ،سرفهاي ميکرد،
صدايش صاف ميشد و با دست عالمت سکوت ميداد و
اشارهاي به ناظم هميشه عصبانيمان .سپس سخنراني
غرایی ميکرد و حتما حرفهايي جدي ميزد .آن موقع 12
سالم بود .ميان دوستان ،هرکاري ميکرديم جز توجه به
سخنان مدير پراُبهت .اما قدر آن لحظات که در حياط بوديم
و از ترس خطکش دردناک آقاي ناظم نميتوانستيم آزاري
به هم برسانيم را خوب ميدانستيم و اين را هم که آخرين
دقايق خوش صبحگاهي را ميگذرانيم و شاد بوديم که هنوز
کالسهاي لعنتي و معلمان لعنتيتر (بهجز چندتايشان که
بعدها خواهم گفت) بر سرمان آوار نشده و عذاب چندساعته
روزانه آغاز نشده بود .سخنرانيهاي آقاي مدير ،پاياني
نداشتند اما از آن همه سخنراني ،تنها يکي به يادم ميآيد؛
روزي آفتابي بود و هوا بوي خوشي ميداد .نسيمي در حياط
ميوزيد و بهار بود .نهالهاي کوچکي را در سمت چپ حياط
تازه کاشته بودند .به آنها اشاره کرد .سري تکان داد ،به آسمان
نگريست و بعد به ما با لحني احساساتي ،هيجانانگيز و
غرورآميز گفت« :شما امروز مثل اين نهالها هستيد .روزي
بزرگ ميشويد ،دوباره به اين مدرسه ميآييد .هرکدامتان
انساني موفق شدهايد .به اين نهالها نگاه ميکنيد .آنها هم
به درختاني شکوفا و سر به آسمانکشيده تبديل شدهاند و آن
موقع به ياد حرفهاي امروز من ميافتيد و قدر کارهايي که ما
براي تربيت شما کرديم و خواهيم کرد تا مثل اين نهالها رشد
کنيد و به درختان تنومند تبديل شويد را خواهيد دانست».
چند سال پيش به مدرسهمان که مثل خودم ،فرسوده و
پيرشده و با در و ديوارهاي فروريخته و رنگورورفته همانجا
بود ،بازگشتم .چندان چيزي معلوم نبود ،فقط از روزنهاي ميان
ديوارهاي ترکخورده ،چند درخت خشکيده را در جاي نهالهاي
نوشکفته ديدم و به ياد مدير «بهشتي»مان افتادم و افسوس
خوردم که چه خوشخيال بود آن مرد دانا 40 :سال گذشته بود
و امروز نه آن نهالها سربهفلککشيده بودند و نه ما»...

ایران ...میخوایم در کنار هم قدر این ارزشش
رو بدونیم ...کمال تبریزی و پیمان معادی از
شما دعوت میکنن تا در هر نقطهای از ایران که
هستین با اونها همراه بشین تا یه فیلم کوتاه درباره
ایران بسازین .قسمتی از شهر یا روستای محل
زندگیتون رو انتخاب کنین ...با گوشی موبایلتون
از اون محل یک دقیقه فیلم بگیرین ...ویدیو رو در
صفحه اینستاگرامتون با هشتگ #اینجا ایرانست
به اشتراک بذارین. ...
بهاره کیانافشار

برای سرپناههایی که تهیه نشد داروهایی
که بدستشان نرسید و دخترانی که بهتنهایی
سرپرست خانوار شدند و با سرما و تنهایی
میجنگند نیازمند کمکهای شما عزیزان
هستیم#.کرمانشاه_تنها_نیست

گيلهمرد هنوز زنده است
ِ
ـــزرگ علـــوي،
ســـيد مجتبـــي آقا ُب
سيدحسين رسولي
مشـــهور بـــه بـــزرگ علـــوي در تاريـــخ
دبیر صفحه آخر
۱۳بهمـــن  ۱۲۸۲در تهـــران متولـــد
ش ــد .محمدعل ــي س ــپانلو در کت ــاب «نويس ــندگان پيش ــرو اي ــران:
از مشـــروطيت تـــا  »۱۳۵۰بـــزرگ علـــوي را در کنـــار صـــادق هدايـــت
و ص ــادق چوب ــک از پ ــدران داستاننويس ــي م ــدرن ايران ــي ميدان ــد؛
البتـــه داستانســـرايي بـــه زبـــان فارســـي از حکايتهـــا ،تمثيلهـــا
و ...آغـــاز شـــده بـــود ولـــي محمدعلـــي جمالـــزاده اصفهانـــي بـــا
داســـتان کوتـــاه «فارســـي شـــکر اســـت» ( )۱۳۰۰در ابتـــداي صـــف
پيشـــروها قـــرار دارد .داســـتان مذکـــور در کتـــاب «يکـــي بـــود يکـــي
نب ــود» چ ــاپ ش ــد .ب ــزرگ عل ــوي پن ــج پادش ــاه را در زندگ ــي دي ــد.
ب ــزرگ عل ــوي در س ــالهاي  ۱۳۰۸ب ــا حق ــوق  ۳۰توم ــان در م ــاه ب ــه
ش ــيراز رف ــت و زب ــان آلمان ــي تدري ــس ک ــرد .بعده ــا او ب ــه رش ــت و
الهيج ــان مــيرود .دي ــدن منظرهه ــاي بک ــر و زندگ ــي طاقتفرس ــاي
دهقانهـــا او را تـــکان ميدهـــد .ســـپس او بـــا دکتـــر تقـــي اِرانـــي
و صـــادق هدايـــت در تهـــران آشـــنا ميشـــود و زندگـــي هنـــري او

دگرگـــون ميشـــود .داســـتان «فارســـي شـــکر اســـت» اينگونـــه
آغـــاز ميشـــود« :هيچجـــاي دنيـــاتـــر و خشـــک را مثـــل ايـــران بـــا
ه ــم نميس ــوزانند ».همي ــن واژگان س ــاده ب ــا اس ــتقاده از مثله ــاي
فارســـي تاثيـــر شـــگرفي بـــر داستاننويســـي واقعگـــراي ايرانـــي
گذاش ــت .دکت ــر حس ــين پاين ــده در پنجمي ــن نشس ــت بازخوان ــي
رمانه ــاي ش ــاخص ادبي ــات معاص ــر اي ــران ب ــا موض ــوع نق ــد رم ــان
«چشــمهايش» گفت ــه اس ــت« :ب ــزرگ عل ــوي عالوهب ــر چن ــد رمان ــي
کـــه دارد ،چنديـــن مجموعـــه داســـتان هـــم دارد امـــا ســـند تاثيـــر
روان ــکاوي فروي ــدي و ط ــرز فک ــر ص ــادق هداي ــت ب ــر ب ــزرگ عل ــوي را
ميتـــوان در مجموعـــه داســـتان «چمـــدان» ديـــد .شـــخصيت مهـــم
اي ــن کت ــاب و داس ــتانهايي ک ــه ب ــزرگ عل ــوي در اي ــن دوره نوش ــت،
ج ــوان ماي ــوس عصي ــانزدهاي اس ــت ک ــه ب ــا ع ــرف معم ــول زندگ ــي
س ــر س ــازش ن ــدارد و در تحق ــق آرم ــان و انگيزههاي ــش ن ــاکام مان ــده
اس ــت ».بنابراي ــن تاثي ــر ص ــادق هداي ــت ب ــر او مش ــهود اس ــت .ي ــاد
بـــزرگ علـــوي بـــا «گيلهمـــرد» هميشـــه در داستاننويســـي ايرانـــي
زن ــده اس ــت.

علويشناسي
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نويسنده دوران نوجواني
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بزرگعلوي از نويسندگان
مصطفيرحماندوست
دوره نوجواني من در دهه
شاعر
 ۱۳۴۰است .اين روزها ديگر
نميتوانم چيز خاصي درباره
او بگويم .در دوران نوجواني کتابهاي او را ميخواندم .کتاب در آن دوران
خيلي کم بود .اصال قدرت انتخاب کتاب را نداشتيم .به کتابفروشي ميرفتم
و کتابي کرايه ميکردم .نصف پو ل توجيبيام را ميدادم .گاهي با مرحوم رضا
شريفي -فيلمبردار بزرگ -شريک ميشديم .تا ساعت  5و  6بعدازظهر کتاب
را من ميخواندم .بعد ،به در خانه شريفي ميرفتم.
کتاب را به او ميدادم .ميگفتم تا صفحه  ۶۰خواندهام .او هم از
ادامهاش ميخواند .اين کار براي اين بود که کرايه کمتري بدهيم .فردا در
مدرسه داستان را براي همديگر تعريف ميکرديم .عرض شود ،آن موقع،
در کتابفروشي «ابن يمين» که حاال ديگر نيست ،هر کتابي که ميآمد به ما
ميداد .يکبار ديوان «ناصرخسرو» را برداشتم .يواشيواش به گوشمان
رسيده بود که کتابهاي مطلوبمان چه هستند .اما شرايط خواندنشان
مهيا نبود .يکبار ،کتاب «چشمهايش» را به من داد .آغاز آشناييام با بزرگ
علوي همين اثر بود .اصرار داشتم اگر کار ديگري دارد بايد آن را بخوانم.
خالصه اينکه در دهههاي اخير به بزرگ علوي مراجعه نکردهام .ايشان ،جزو
نويسندگان دوره نوجوانيام است.
وقتم را هم پر کرد .از روي آثار او احساس کردم من هم ميتوانم بنويسم.
حتي کتاب نويسندگان ديگر را هم برحسب اتفاق ميخواندم .نميتوانم
بگويم از چه نويسندهاي تاثير گرفتهام .منسجم ،حسابشده ،کارگاهي و
آکادميک کتاب نخوانديم .هم محمد حجازي و هم جواد فاضل ميخوانديم.
در کنارش ،بزرگ علوي و ويکتور هوگو هم خواندهايم .فکر ميکنم تحتتاثير
زياد خواندن قرار گرفتهام.

دادهنما

کاوه فوالدينسب
نویسنده و مترجم

]

همه اهل ادبيات -نه لزوما نويسندگان -درواقع ،همه آنهايي
که داستان ايراني را ميخوانند ،نامي از بزرگ علوي شنيده
و کتابي از او خواندهاند .شايد تعداد نويسندگان اينچنيني
در ادبيات داستاني ما به انگشتهاي يک دست هم نرسد.
درحقيقت ،همه آدمهاي اهل کتاب با چنين نويسندگاني
آشنا هستند .از اين نظر ،بزرگ علوي نويسندهاي کالسيک
است .تاثير و اهميتش اصال پوشيده نيست .اگر محمدعلي
جمالزاده بنيانگذار و آغازکننده ادبيات داستاني باشد،
بالفاصله پس از او صادق هدايت و بزرگ علوي قرار ميگيرند.
هدايت در کارهاي ماندگارترش مانند «بوف کور» ()۱۳۱۵
و «سه قطره خون» ( )۱۳۱۱نويسندهاي ذهنيگراست .در

مقابلش ،بزرگ علوي با آثاري مانند «چشمهايش» ()۱۳۳۱
و «گيلهمرد» نويسندهاي عينيگراست .شخصا گرايشم
بيشتر به علوي است .نويسندهاي که زندگي ،جامعه و مردم
را در کنار هم و در بافت اجتماعي مورد توجه قرار ميدهد.
بنابراين کارش قابل تقدير است .بخشي از زندگيام در شهر
«برلين» ميگذرد؛ جايي که بزرگ علوي هم در آنجا مدفون
است .گاهي به او سر ميزنم و ازش تشکر ميکنم .بزرگ
علوي بهجز اينکه داستاننويس خوبي بود يک نمونه نوعي
از روشنفکر ايراني هم هست .او بايد مورد مطالعه جديتري
قرار بگيرد .فارغ از ايدئولوژيای که به آن پايبند بوده ،تعهد
اجتماعي دارد؛ تعهدي که او را تبديل به «شمايل فرهنگي» در
جامعه روشنفکري ايراني ميکند .درواقع ،آدمي است که به
ايران خيلي اهميت ميدهد .او را در دستهبندي روشنفکران
توسعهگرا قرار ميدهم .آنها هميشه بهدنبال داشتن ايراني
بهتر بودند؛ فقط نقد نميکنند بلکه راهحلهايي براي تحقق
ايراني بهتر نيز در گفتار و نوشتارشان جاري است .به نظرم
بزرگ علوي ،آدم بزرگ و يگانهاي بود.

علوي با «گيلهمرد» تا آخر دنيا خواهد بود

]

آنچه از بزرگ علوي به ذهنم ميرسد اينگونه است .خيليها هستند که
يوسفعليخاني
کتابهاي بسياري مينويسند و صفحههاي فراواني را پر ميکنند .شايد در
دوران خودشان سروصدايي به پا شود و بعد ،ديگر يادي از آنها نميماند .گاهي
نویسنده
به نويسندههاي خودمان فکر ميکنم .بزرگ علوي هميشه نمونه جالبي بوده
است .اگر همه آثار او را ارزشمند بدانيم ولي بااينحال ،اگر آنها را دور بيندازيم ،اصال فراموش شوند ،آيا کسي ميتواند
«گيلهمرد» او را بگويد نه؟! به نظرم ،بزرگ علوي با «گيلهمرد» تا آخر دنيا با ادبيات خواهد بود.

تماشاخانه

ميمونهاي ماکاک

بيشترين درآمد ستارهها از «يوتيوب» در سال ( ۲۰۱۷اعداد به ميليون دالر)

ميمونهاي ماکاک در «جيوان» چين ،دور عکاس حلقه زدهاند و عکسهاي او را نظاره ميکنند.
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