
به بهانه سالگرد فوت هوشنگ گلشيری و کلماتی که خانه اش بودند؛

شانزده سال٬ پس از آن شانزده خرداد مغموم
هادی عيار

طرز همين  می نویسم٬  که  همين هاست  من  خانه  سقف  و  دیوار  است.  نمانده  سقفی  ندارم.  خانه ای  من  «نه٬ 

نوشتن از راست به چپ است٬ در این انحنای نون است که می نشينم٬ سپر من از همه بالیای سرکش٬ ک یا گ

و به هر زبان که بنویسيم٬ در خانه  کالم مکتوب زندگی می کنيم. دیوار این است. ما نویسندگان هر جا که باشيم 

خانه و سقفش را با همين کلمات ساخته ایم؛ پنجره  ما به جهان و چتر ما٬ حتی سپر ما همين کلمات است »

امسال16 ٬ سال از روز 16 خرداد 79 می گذرد. 16 سال پس از مردی که کلمه خانه اش بود. مأمن او «نون» نوشتن

با نویسنده ای که  خردادماه٬ سالگرد درگذشت هوشنگ گلشيری است؛  بود. 16  «گ»  یا  «ک»  و سقفش همين 

خلق رمان «شازده احتجاب» شهرت فراوانی در جامعه  ادبی عصر خود به دست آورد. هوشنگ گلشيری٬ نویسنده

و منتقد ادبی٬ در بيست وپنجمين روز اسفندماه سال 1316 در اصفهان به دنيا آمد. در کودکی به همراه خانواده به

آبادان رفت و بعد از بازگشت دوباره به اصفهان٬ از سال 1334 تا 1352 در این شهر زندگی کرد. مجموعه  داستان های

و «کریستين  احتجاب»٬  «شازده  رمان های  و  «پنج گنج»  «جبه خانه»٬  من»٬  «نمازخانه کوچک  هميشه»٬  «مثل 

کيد»٬ «بره گمشده راعی»٬ «معصوم پنجم (یا حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد)»٬ «در والیت هوا»٬

«آینه های دردار» و «جن نامه» و همچنين فيلمنامه «دوازده رخ» از آثار این نویسنده هستند.

  خانه ای که گلشيری در ميان کلمات برای خود ساخت

شعرها٬ اولين  کرد.  آغاز  صادقی  بهرام  مکتب  در  را  نوشتن  معاصر٬  نام  صاحب  داستان نویس  گلشيری٬  هوشنگ 

را بعد٬ سرودن شعر  رسيد.  به چاپ  اصفهان  جنگ  و  نوین  پيام  در  به بعد   ۴۰ از سال های  نقدهایش  و  ها  داستان 

مثل هميشه٬   اولين کتابش  داد. در داستان های  ادامه  به جد  را  راه اصليش٬ داستان نویسی  و  وانهاد  به  شاعران 

(۱۳۴۷) – خسته کننده بودن زندگی کارمندان دون پایه٬ در شهرهای کوچک را ماهرانه به تصویر کشيد. اما آنچه از

به طنز آميز صادقی  نگاه  مقابل  در  غربت گلشيری  غم  بر  مبتنی  نگرش  می کرد٬  جدا  از صادقی  را  آغاز٬ گلشيری 

 زندگی خرده بورژوازی بود. صادقی با طنز٬ سکون این زندگی را می نمایاند و گلشيری با غم غربت. اما توجه بسيار

نزدیکش مدرنيست  به داستان نویسان  غم های فردی٬  و  و گریز کشانيد  به گذشته گرایی  را  غربت٬ گلشيری  به غم 

این در  ایران است.  معاصر  ادبيات  در  انتقادی  واقع گرایی  عالی  نمونه  دارد که  هم  داستان هایی  اما  کرد.گلشيری٬ 

بی شک می شود.  خود  زیست  مکان  و  زمان  از  پرجذبه  و  قوی  تصاویری  دادن  به   موفق  نویسنده  داستان ها٬ 

خواندنی ترین داستان نویسنده در مثل هميشه٬ «مردی با کراوات سرخ» است که خفقان پليسی حاکم بر ایران را

به خوبی مجسم می کند.

توجه به فرم از آغاز با گلشيری بوده است. اغلب داستان های مثل هميشه را به شيوه ذهنی نوشته است. شيوه

ایی که بارزترین شکل خود را در «دخمه ای برای سمور آبی» می یابد. اما در داستان بلند و کم نظير شازده احتجاب

و به گذشته  حال  از  عبور  و  ذهنی  پرش های  با  توانست  و  کرد  پيدا  محتوا  با  معقول  ربطی  به فرم٬  توجه   (۱۳۴۷)

قالب در  داستان٬  این  در  گلشيری  بنمایاند.  را  رفته  برباد  دودمان  شازده٬  آینه شکسته  همچون  زندگی  برعکس٬ 

تحليل رفتن و به مرگ نزدیک شدن زندگی شازده٬ ناقوس مرگ اشرافيت را به صدا درمی آورد.

گلشيری٬ در نمازخانه کوچک من (۱۳۵۴) بار دیگر با قدرت برخاست. این مجموعه شامل داستان های واقع گرایانه

و نمادگرایانه نویسنده است. در داستان های واقع گرایانه اش٬ از قبيل «عکسی برای قاب عکس خالی من» و «هر

به شيوه ذهنی خاطره گونه  بافتی  زندانيان سياسی٬ در  زندگی  مهم ترین مسایل اجتماعی امروز٬  روی سکه»  دو 

مطرح می شوند. این داستان ها در ردیف بهترین های ادبيات مقاومت ایران قرار می گيرند.

داستان های سمبوليک این مجموعه  معصوم ۲ ٬۱ و ۳ و ۴  نيز از کارهای موفق نویسنده  هستند. گلشيری در این

داستان ها انسان امروز را در رابطه با اساطير اسالمی مطرح می کند که امروزه٬ خالف گذشته٬ دیگر نام «معصوم»

در دایره تقدس «۱۴» محدود نمانده است؛ زیرا انسان های بسياری هستند که زندگی  معصومانه و ناخوشی دارند.



  کارگاه های آموزشی و روزنامه نگاری در کارنامه گلشيری

تازه ای از نویسندگان ایرانی و پرورش نسل  و مهم گلشيری٬ تشکيل کارگاه های داستان  تأثيرگذار  یکی از اقدامات 

بود. وی جلسات هفتگی داستان خوانی و نقد داستان را از سال ۱۳۶۲ تا پایان عمر خود در هر شرایطی به صورت

مستمر برگزار کرد. در سال هایی که کارنامه را منتشر می کرد٬ جلسات نقد شعر و داستان را در دفتر مجله برگزار

می کرد. در اواسط سال ٬۱۳۶۲ گلشيری جلسات هفتگی داستان خوانی را که به جلسات پنج شنبه ها معروف شد٬

نویسندگانی چون با حضور   ۱۳۶۷ اواخر سال  تا  برگزار کرد. این جلسات  خود  خانه  جوان در  نویسندگان  با شرکت 

شهریار کوشان٬  منصور  معروفی٬  عباس  نفيسی٬  آذر  محمدعلی٬  محمد  صفدری٬  محمدرضا  پورمقدم٬  یارعلی 

مندنی پور٬ منيرو روانی پور٬ قاضی ربيحاوی٬ ناصر زراعتی٬ حسين مرتضایيان آبکنار و ابوتراب خسروی ادامه داشت.

گلشيری همکاری خود را با مطبوعات از جوانی آغاز کرد. وی برخی آثار خود را در نشریاتی مانند پيام نوین٬ کيهان

و و سردبيری  به چاپ رساند. سردبيری ارغوان که فقط یک شماره منتشر شد (خرداد ۱۳۷۰)  و فردوسی  هفته 

از پيش  تا  او  مطبوعاتی  فعاليت های  ادامه   (۱۳۷۲ تا   ۱۳۷۱) رود  زنده  فصلنامه  نخست  شماره  چند  با  همکاری 

سردبيری کارنامه بود. سردبيری ماهنامه ادبی کارنامه را در تابستان ۱۳۷۷ بر عهده گرفت و نخستين شماره آن را

در دی ماه همين سال منتشر کرد. این مجله در حقيقت پایگاهی بود برای نویسندگانی که در دهه پيشين٬ امکان

برگزار دفتر کارنامه  در  او  به همت  نيز  و داستان  بررسی شعر  جلسات  دوره٬  این  در  نداشتند.  را  خود  آثار  انتشار 

می شد. یازدهمين شماره کارنامه به سردبيری او پس از مرگش در خرداد ۱۳۷۹ منتشر شد.

  سرنوشت آثار منتشرنشده گلشيری چه می شود؟

 فرزانه نيست.  به درستی مشخص  آنها  انتشار  زیادی دارد که هنوز سرنوشت  نيمه تمام  آثار  هوشنگ گلشيری٬ 

طاهری می گوید: به دالیل اخالقی و ادبی نمی دانيم انتشار این آثار کار درستی است یا خير. این مترجم و همسر

هوشنگ گلشيری درباره فعاليت هایی که مربوط به نشر آثار هوشنگ گلشيری در حال انجام است٬ گفت: در حال

حاضر همچنان روی سایت جدید در حال کار کردن هستيم و این سایت در مرحله طراحی است تا بالفاصله پس از

اتمام کار٬ تمام مطالب مربوط به گلشيری را که در نشریات یا جاهای دیگر نوشته و منتشر کرده است٬ بر روی آن

قرار دهيم. بيشتر این مطالب به نوشته های گلشيری قبل از اینترنت و دست نوشته های او٬ فصل های حذف شده از

برخی کتاب ها و تغييراتی که در آنها داده است مربوط می شود که ما آرشيو تمام آنها را جمع آوری کرده ایم که برای

است٬ جامانده  به  زیادی  منتشرشده  آثار  از گلشيری  می گيرند.  قرار  در دسترس  جدید  در سایت  عموم  استفاده 

به دالیل باقی مانده که ما  ناتمام  نيمه کاره هستند. مثال چند فصل از یک رمان نوشته شده٬ اما  برخی از این آثار 

اخالقی و ادبی نمی دانيم انتشار این آثار کار درستی است یا نه. بنابراین و با توجه به حساسيت خود گلشيری در

نوشتن و انتشار٬ هنوز تصميمی در زمينه این دسته از آثار او نگرفته ایم. با این حال فکر کردیم فعال آثاری را که تمام

موکول کنيم. بعد  به  را  نوشته ها  بقيه  انتشار  برای  تصميم گيری  و  بدهيم  در سایت قرار  آنالین  به صورت  شده اند 

هوشنگ گلشيری سرانجام در پی یک دوره بيماری٬ در ۱۶ خردادماه 1379 در بيمارستان ایرانمهر تهران درگذشت و

بنياد هوشنگ گلشيری تشکيل نویسنده٬  به خاک سپردند. پس از درگذشت این  را در امامزاده طاهر کرج  پيکر او 

شد و جایزه ا ی داستانی را به نام این نویسنده راه اندازی کرد. این جایزه 13 دوره برگزار شد٬ اما تيرماه سال 1393

بنياد گلشيری از توقف برگزاری «جایزه  ادبی هوشنگ گلشيری» خبر داد و اعالم کرد: پس از برگزاری 13 دوره جایزه 

هوشنگ گلشيری٬ به این نتيجه رسيده که بهتر است برگزاری این جایزه را متوقف کند.

 


