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ﯾﺎد آنﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻧداﺷت
ﭘﯾﺎم رھﻧﻣﺎ

ﯾﺎدی از ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾری ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﭘﺎﻧزدھﻣﯾن ﺳﺎل ﺧﺎﻣوﺷﯽ او
ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی اﺳﻔﻧدﻣﺎه  1316در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﺗوﻟد ﻣﯽﺷود و در ﭼﮫﺎر-ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮔﯽ ھﻣﺮاه ﺧﺎﻧواده ﺑﻪ آﺑﺎدان ﻛوچ ﻣﯽﻛﻧد .او در
»ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺣﯾﺎت ﺧود« ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :از دورهی آﻏﺎزﯾن اﺻﻔﮫﺎن ﺧﺎطﺮهی ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارم ،ﭼون ھﻣﻪ ﺑﺎ اﻗوال ﻣﺎدر در آﻣﯾﺧﺗﻪ اﺳت
و در رﻣﺎن ھﻧوز ﻣﻧﺗﺷﺮ ﻧﺷدهی ﺟنﻧﺎﻣﻪ از آن ﺳود ﺟﺳﺗﻪام )ﻛﻪ ھﻧوز ﺗﻣﺎم ﻧﺷده اﺳت( اﻣﺎ اﻗﺎﻣت در آﺑﺎدان از  1321ﺗﺎ 1334
ﺑﺎﯾد ﺷﻛل دھﻧدهی ﺣﯾﺎت ﻓﻛﺮی و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣن ﺑﺎﺷد «.و اﻟﺑﺗﻪ اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﻧﯾﺰ در ﺑﺧشھﺎی آﻏﺎزﯾن رﻣﺎن ﺟنﻧﺎﻣﻪ ﻧﻣود ﭘﯾدا ﻣﯽﻛﻧد.
ﮔﻠﺷﯾﺮی ﭘس از ﭼﻧد ﻛﺎر ﻣوﻗﺗﯽ  -از ﺟﻣﻠﻪ ﻛﺎر در دﻓﺗﺮ اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ -در ﺳﺎل  1337ﺑﻪ اﺳﺗﺧدام آﻣوزش و ﭘﺮورش در ﻣﯽآﯾد و
ﯾک ﺳﺎل ﺑﻌد ،در 1338دﯾﭘﻠم ادﺑﯽ ﺧود را ﻣﯽﮔﯾﺮد .اﻣﺎ ﺳﺎل  1338ﺑﺮای ﮔﻠﺷﯾﺮی ،از اﯾن ﺣﯾث ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺟﻣنھﺎی ادﺑﯽ اﺻﻔﮫﺎن
آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷود و ﺑﻌدھﺎ ﻧﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯾت ادﺑﯽ ﺧود ر ا در ﻛﻧﺎر ﻛﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻣﺣﻣد ﺣﻘوﻗﯽ ،اﺑواﻟﺣﺳن ﻧﺟﻔﯽ و  ...ﮔﺳﺗﺮش ﻣﯽدھد ،ﺳﺎل
ﻣﮫﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد .او در اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﺷﻌﺮ ،داﺳﺗﺎن ﻛوﺗﺎه و ﯾﺎدداﺷتھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾن روزﻧﺎﻣﻪ و آن ﻣﺟﻠﻪ ﻣﯽﻧوﯾﺳد .داﺳﺗﺎن
ﻛوﺗﺎه »ﭼﻧﺎر« ﺷﺎﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن داﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﻛﻪ او در »ﭘﯾﺎم ﻧوﯾن« و در ﺳﺎل  1339ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی در
ﺑﮫﻣنﻣﺎه  1340ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻋﺿوﯾت در ﺣﺰب ﺗوده دﺳﺗﮔﯾﺮ ﻣﯽﺷود و ﺷﮫﺮﯾورﻣﺎه ﺳﺎل  1341را در زﻧدانھﺎی اﺻﻔﮫﺎن و ﻗﺰل
ﻗﻠﻌﻪی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .او در ھﻣﯾن ﺳﺎل ،ﻣدرك ﻟﯾﺳﺎﻧساش در رﺷﺗﻪی ادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﯽﮔﯾﺮد و در اﻧﺗﺷﺎر »ُﺟﻧگ
اﺻﻔﮫﺎن« ﻛﻪ اﺻوﻟن از ﺷﺎﻋﺮان و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻧواﻧدﯾش ﺗﺷﻛﯾل ﺷده ﺑود ،ھﻣﻛﺎری ﻣﯽﻛﻧد .دﻓﺗﺮ اول ُﺟﻧگ ،در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  1344و ﺑﺎ
ﯾﺎدداﺷتھﺎﯾﯽ از ﻣﺣﻣد ﺣﻘوﻗﯽ ،اورﻧگ ﺧﺿﺮاﯾﯽ ،ﻣﺟﯾد ﻧﻔﯾﺳﯽ ،ھوﺷﻧگ و اﺣﻣد ﮔﻠﺷﯾﺮی و دﯾﮔﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾده و ﺷﻣﺎرهی دوم
آن ﻧﯾﺰ در زﻣﺳﺗﺎن ھﻣﺎن ﺳﺎل و ﺑﺎ آﺛﺎری از ﻣﻧوﭼﮫﺮ آﺗﺷﯽ ،ﺑﮫﺮام ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻧﯾﻣﺎ ﯾوﺷﯾﺞ ،ﯾدﷲ روﯾﺎﯾﯽ ،اﺑواﻟﺣﺳن ﻧﺟﻔﯽ ،اﺑﺮاھﯾم
ﮔﻠﺳﺗﺎن و  ...رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﯽﺷود .ﮔﻠﺷﯾﺮی ﭘﯾﺮاﻣون »ﺟﻧگ اﺻﻔﮫﺎن« و ﺟﻠﺳﺎت اﯾن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺟﻧگ
اﺻﻔﮫﺎن در  1344اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺷﻛل ﺟدیﺗﺮی ﮔﺮﻓت و ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ ﭘﯾوﺳﺗن ﻧﺟﻔﯽ و ﺑﻪ ھﻣت او ﺣﺎﺻل ﺗﺟﺮﺑﻪھﺎی ﻣﺎ اﻧﺳﺟﺎم
ﺑﯾشﺗﺮی ﮔﺮﻓت؛ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺧود ﻧوﺷﺗﻪ ،اﻗﺑﺎل ﺑﻪ ﺷﻛل ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ و ﻧﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ،ﻧﺷﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﺎی رواﯾت ﻛﺮدن ﭼﯾﺰی ،ﭘذﯾﺮش
ﺣﺿور ﭘﻧﮫﺎن ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺳﺟﺎم اﺛﺮ ،ارج ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ زﺑﺎن ھم ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی اﺻﺎﻟت زﺑﺎن در ﺷﻌﺮ و داﺳﺗﺎن و ھم ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی
ﺟﺳﺗﺟوی زﺑﺎن ﺧﺎص ھﺮ ﺻﺎﺣبﻗﻠم ،از اھم ﻣﻌﺗﻘدات ﻣﺎ ﺑود .ﺣﻘوﻗﯽ ،دوﺳتﺧواه ،ﻛﻠﺑﺎﺳﯽ ،اﺣﻣد و ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی ،ﻣوﺣد،

ﻣﯾﺮﻋﻼﯾﯽ و ﻧﺟﻔﯽ از اﻋﺿﺎی ﺛﺎﺑت اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺑودﻧد .از ﻧﺳل دوم ُﺟﻧگ اﺻﻔﮫﺎن ﺗﺮاﻛﻣﻪ ،ﺷﯾﺮواﻧﯽ ،ﻓﺮﺧﻔﺎل ،ﻣﺟﯾد ﻧﻔﯾﺳﯽ در
».ﯾﺎدم ﻣﺎﻧدهاﻧد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺳل ﺳوم ﺑﺎ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻛوﺷﺎن ،ﺿﯾﺎﯾﯽ و دﯾﮔﺮان ﺗﺎ  1353اداﻣﻪ ﯾﺎﻓت
ﺑﻌدھﺎ اﯾن ﺟﻠﺳﺎت از ﺳﺎلھﺎی  1353ﺗﺎ  1356در ﺗﮫﺮان و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻛﺳﺎﻧﯽ ﭼون دارﯾوش آﺷوری ،ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺳﭘﺎﻧﻠو و رﺿﺎ
ﺳﯾدﺣﺳﯾﻧﯽ ﺷﻛل دﯾﮔﺮی ﺑﻪ ﺧود ﮔﺮﻓت .دو داﺳﺗﺎن »ﺷب ﺷك« و »ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﻪ« ﺑﺮای ﻧﺧﺳﺗﯾنﺑﺎر در ﺟﻧگ اﺻﻔﮫﺎن ،اوﻟﯽ در
دﻓﺗﺮ ﭼﮫﺎرم و »ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﻪ« در دﻓﺗﺮ ﭘﻧﺟم ،در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  1346ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳد .ﮔﻠﺷﯾﺮی در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﺳﯽﺳﺎل
رﻣﺎنﻧوﯾﺳﯽ« را در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑوفﻛور ،ﻣﻠﻛوت و ﺳﻧگ ﺻﺑور ﻣﯽﻧوﯾﺳد .او در اﯾنﺑﺎره ﻣﯽﮔوﯾد» :وﻗﺗﯽ ﻣن »ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب« را
ﻣﯽﻧوﺷﺗم ﺑﺎﯾد ﺗﻛﻠﯾﻔم را ﺑﺎ ﺑوفﻛور ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﻛﺮدم ،ﺑﺎﯾد ﺗﻛﻠﯾﻔم را ﺑﺎ ﺑﮫﺮام ﺻﺎدﻗﯽ و ﺳﻧگ ﺻﺑور ﺻﺎدق ﭼوﺑك ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﻛﺮدم؛ ﺑﻪ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﺳﯽﺳﺎل رﻣﺎنﻧوﯾﺳﯽ« را ﻧوﺷﺗم« .در اواﺧﺮ ﺑﮫﻣن  1346ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﯾﺎﻧﯾﻪ اھل ﻗﻠم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰاری »ﻛﻧﮔﺮه
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﺷﻌﺮا و ﻣﺗﺮﺟﻣﺎن« ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳطﻪ ﺣﻛوﻣت وﻗت ﺑﺮﮔﺰار ﺷده ﺑود را اﻣﺿﺎ ﻣﯽﻛﻧد .اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﻪ ﻣوﺟب ﺑﻪ وﺟود
.آﻣدن ھﺳﺗﻪی اوﻟﯾﻪی ﻛﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾﺮان ﻣﯽﺷود
ﮔﻠﺷﯾﺮی در ﺧﺮداد  1347داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه »ﭘﺮﻧده ﻓﻘط ﯾك ﭘﺮﻧده ﺑود« و در زﻣﺳﺗﺎن ھﻣﺎن ﺳﺎل »ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻛﺮاوات ﺳﺮخ« را ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧد .او در ﭘﻧﺟم اﺳﻔﻧد ﻣﺎه  1352دوﺑﺎره دﺳﺗﮔﯾﺮ و ﺑﻪ  6ﻣﺎه زﻧدان ﻣﺣﻛوم ﻣﯽﺷود .ﮔﻠﺷﯾﺮی در ﻣﯾﺎن اﯾن ﺳﺎلھﺎ
) (47-52ﻣﺟﻣوﻋﻪ داﺳﺗﺎن ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﻪ ) ، (1347رﻣﺎن ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب ) (1347و رﻣﺎن »ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد« ) (1350را ﻣﻧﺗﺷﺮ
ﻣﯽﻛﻧد» .ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب« ﺗﺣﺳﯾن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺗﻘدﯾن و اﺻﺣﺎب ادﺑﯽ آن زﻣﺎن را ﺑﺮاﻧﮔﯾﺧت و ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌد ﻧﯾﺰ ﺑﺳﯾﺎری
.ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن رﻣﺎن را ﺷﺎھﻛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد
ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب« از ﻣﻌدود آﺛﺎر داﺳﺗﺎﻧﯽ در آن ﺑﺮھﻪ ﺑود ﻛﻪ ﻧوﯾﺳﻧدهاش از اﺑﺰار و ﻓﻧون داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﻣدرن -ﺧﺻوﺻن«
رواﯾت ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯾﺎل ذھن -ﺑﻪ ﺷﻛﻠﯽ آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯾﺮد و از اﯾن ﺣﯾث ،رﻣﺎن )داﺳﺗﺎن ﺑﻠﻧد( ﻣوﻓﻘﯽ را رواﻧﻪی ﺑﺎزار ﻛﺗﺎب
ﻣﯽﻛﻧد .ﮔﻠﺷﯾﺮی از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽﺳت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯾد ﺑﺮ ﻓﻧون داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ و اﺑﺰار داﺳﺗﺎنﻧوﯾس ،ﻣﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮم را ﺑﯾش از ﭘﯾش
در ﺗﺣﻠﯾل و ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣد ﻧظﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھد و ﻧﻣود ﻋﯾﻧﯽ اﯾن ﺑﺧش از اﻧدﯾﺷﻪ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ او ﻧﺧﺳﺗﯾنﺑﺎر در »ﺷﺎزده
اﺣﺗﺟﺎب« ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽﺷود .او در »ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد« ﻧﯾﺰ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺻﺮاﻧﻪ ﺳﻌﯽ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﯾﺮی ﺗﻛﻧﯾكھﺎی داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﻣدرن
دارد .ﭘﺮ ﺑﯾﺮاه ﻧﯾﺳت اﮔﺮ »ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد« را ﻣوﻓقﺗﺮﯾن رﻣﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺧواﻧﯾم؛ رﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ھﺮﮔﺰ ﺗن ﺑﻪ وﺟوه
.اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی راﯾﺞ در اﯾن دﺳت ﻗﺻﻪھﺎ ﻧﻣﯽدھد
ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺳﺎل » 1354ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻛوﭼك ﻣن« را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧد .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﺷﺎﻣل داﺳﺗﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻛوﭼك
ﻣن«» ،ﻋﻛﺳﯽ ﺑﺮای ﻗﺎب ﻋﻛس ﺧﺎﻟﯽ ﻣن«» ،ھﺮ دو روی ﺳﻛﻪ«» ،ﮔﺮگ«» ،ﻋﺮوﺳك ﭼﯾﻧﯽ ﻣن«» ،ﻣﻌﺻوم اول«» ،ﻣﻌﺻوم
دوم«» ،ﻣﻌﺻوم ﺳوم« و»ﻣﻌﺻوم ﭼﮫﺎرم« )ﻛﻪ ﭼﮫﺎر داﺳﺗﺎن آﺧﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﻋداد  3 ،2 ،1و  4ﻧﺎمﮔذاری ﺷده( ﻣﯽﺷود.
داﺳﺗﺎنھﺎی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾده در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻧﺷﺎﻧﮔﺮ ﻧﮫﺎﯾت ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی در اﻧﺗﺧﺎب ﺳﺑك ،ﺗوازن ﻓﺮم و ﻣﺣﺗوا و ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی
.او در زﻣﯾﻧﻪی ﺗﻛﻧﯾكھﺎی داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ اﺳت
ﮔﻠﺷﯾﺮی در ھﻣﯾن ﺳﺎل ) (1354ﻧﻣﺎﯾشﻧﺎﻣﻪی »ﺳﻼﻣﺎن و اﺑﺳﺎل« و ﺳﭘس ﻓﯾﻠمﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﯾﻪھﺎی ﺑﻠﻧد ﺑﺎد )ھﺮ دو ﭼﺎپ ﻧﺷده( را
ﻣﯽﻧوﯾﺳد و در  1356ﯾﻛﯽ از ﻣﮫمﺗﺮﯾن رﻣﺎنھﺎﯾش ﯾﻌﻧﯽ »ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ« )ﺟﻠد اول :ﺗدﻓﯾن ﻣﺮدﮔﺎن( را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
»ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ« را ﻣﯽﺗوان ﺷﺮوع دوران ﺗﺎزهای در داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی داﻧﺳت؛ دوراﻧﯽ ﻛﻪ او در آن ﺑﯾشﺗﺮ از ھﻣﯾﺷﻪ
.در ﺗﺮﻛﯾب ﺷﯾوهھﺎی رواﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ از ﺧود ﻣﻣﺎرﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻛﻪ در ﭘﯽ ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺗﮔﯾﺮی و ﺣﺑس  6ﻣﺎھﻪ در اﺳﻔﻧد  ،52ﺑﻪ  5ﺳﺎل ﻣﺣﺮوﻣﯾت از ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻛم ﺗﻌﻠﯾق از
آﻣوزش ﭘﺮورش ﻣﺣﻛوم ﺷده ﺑود ،در ﺳﺎل  1357و ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺣﻛم ،در ھﻧﺮﺳﺗﺎن ﻓﻧﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗدرﯾس ﻣﯽﻛﻧد .او
ﭼﻧدی ﺑﻌد ،در آﺑﺎن ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ طﺎھﺮی ازدواج ﻣﯽﻛﻧد و از اﯾن ازدواج ﺻﺎﺣب دو ﻓﺮزﻧد ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﺑﺎرﺑد و ﻏﺰل
ﻣﯽﺷود .داﺳﺗﺎن ﺑﻠﻧد »ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم ﯾﺎ ﺣدﯾث ﻣﺮده ﺑﺮدار ﻛﺮدن آن ﺳوار ﻛﻪ ﺧواھد آﻣد« ﯾکﺳﺎل ﺑﻌد در  1358ﻣﻧﺗﺷﺮ ﻣﯽﺷود.
ﮔﻠﺷﯾﺮی در اﯾن اﺛﺮ ﮐﻪ ﺗﺣﺮﯾﺮ آن  4ﺳﺎل ﺑﻪ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد ،ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻣطﻠﻘن ﻛﻼﺳﯾك  -و از اﯾن ﺣﯾث ﺟﺳوراﻧﻪ -ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﭼﺎرﭼوب ﻣﺗون ﻛﮫن دﺳت ﻣﯽزﻧد .ﺑﺎزﺧورد اﯾن اﺛﺮ در ﻣﯾﺎن اﺻﺣﺎب ادﺑﯽ ﮔﺮاﯾشھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را
 .ﺑﺮاﻧﮔﯾﺧت؛ از ﻧﻘدھﺎی ﺳﻠﺑﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎ ﺗﻣﺟﯾدھﺎﯾﯽ از ﺷﯾوهی ﺑدﻋﺗﮔﺮاﻧﻪ رواﯾت و زﺑﺎن ﺗﺟﺮﺑﯽ آن
ﻧﺷﺳتھﺎی ادﺑﯽ ﻛﺎﻧون ﻛﻪ ﺑﻌدھﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺳﺎت ﭘﻧﺞﺷﻧﺑﻪھﺎ ﻣﻌﺮوف ﺷد ،در ﺳﺎل  1361از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯽﺷود و ﺗﺎ ﺳﺎل  1367اداﻣﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑد .در اﯾن ﻧﺷﺳتھﺎ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﺑﺰرگﻧﯾﺎ ،ﭘورﻣﻘدم ،زراﻋﺗﯽ ،ﺻﻔدری ،ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ،ﻋظﯾﻣﯽ ،ﻧﻔﯾﺳﯽ ،ﺳﭘﺎﻧﻠو ،روﺑﯾن،
رواﻧﯽﭘور و ﻣﻧدﻧﯽﭘور ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷوﻧد و آﺛﺎری از ﻧﺟﻔﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽﭘور ،دوﻟت آﺑﺎدی ،درﯾﺎﺑﻧدری ،ﺑﺮاھﻧﯽ ،رادی ،داﻧﺷور و
.ﻣدرﺳﯽ ﻣورد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯾﺮد

در ﻣﺮداد ﺳﺎل  1367ﺣﻛم اﻧﻔﺻﺎل داﺋم از ﺧدﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﺮای ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود و اﯾن زﻣﯾﻧﻪ را ﻓﺮاھم ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ
ﺑﺎﻻﺧﺮه او ﺑﯾش از ﭘﯾش و ﺑﻪ ﺻورت ﺗﻣﺎم وﻗت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ادﺑﯽ و داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ روی ﺑﯾﺎورد .ﮔﻠﺷﯾﺮی در ھﻣﯾن ﺳﺎل
.ﻣﺟﻣوﻋﻪ داﺳﺗﺎن »ﺟﺑﻪﺧﺎﻧﻪ« و ﺳﺎل ﺑﻌد داﺳﺗﺎن ﺑﻠﻧد »ﺣدﯾث ﻣﺎھﯾﮔﯾﺮ و دﯾو« را ﻣﻧﺗﺷﺮ ﻣﯽﻛﻧد
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺻﻔﺣﺎت ادﺑﯽ ﻣﺎھﻧﺎﻣﻪی ﻣﻔﯾد ﻛﻪ اﻧﺗﺷﺎر آن ﺗﺎ  10ﺷﻣﺎره اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑد ،در ﺳﺎل  65ﺑﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی واﮔذار ﻣﯽﺷود .او در
اداﻣﻪی اﯾن روﻧد ﺳﺮدﺑﯾﺮی ﯾك ﺷﻣﺎره از ارﻏوان )ﺧﺮداد  ،)1370ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﻪی زﻧدهرود ؛ ﺷﻣﺎرهھﺎی 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
).ﺑﮫﺎر (72و ﻣﺎھﻧﺎﻣﻪی ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ )دی ﻣﺎه  (77را ﺑﺮ ﻋﮫده ﻣﯽﮔﯾﺮد
ﻣﺟﻣوﻋﻪ داﺳﺗﺎن »ﭘﻧﺞ ﮔﻧﺞ« در ﺳﺎل  68و در ﺳوﺋد ﻣﻧﺗﺷﺮ ﻣﯽﺷود .ﮔﻠﺷﯾﺮی در ھﻣﯾن ﺳﺎل ﺑﻪ دﻋوت ﺳﺎزﻣﺎن آﯾدا ﺑﺮای ﺷﺮﻛت
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﺑﺎدل ﻓﺮھﻧﮔﯽ اﯾﺮان و ھﻠﻧد ﺑﻪ اﯾن ﮐﺷور ﺳﻔﺮ ﻣﯽﻛﻧد و در ﭼﻧد ﺷﮫﺮ دﯾﮔﺮ اروﭘﺎ ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ و داﺳﺗﺎنﺧواﻧﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد .او ھﻣﭼﻧﯾن در ﻓﺮوردﯾن  69ﺑﻪ ھﻣﯾن ﻣﻧظور ﺑﻪ ﭼﻧد ﺷﮫﺮ در آﻟﻣﺎن ،ﺳوﺋد ،داﻧﻣﺎرك و ھﻣﭼﻧﯾن داﻧﺷﻛده ﻣطﺎﻟﻌﺎت
اﯾﺮاﻧﯽ در داﻧﺷﮔﺎه ﺳورﺑن در ﭘﺎرﯾس ﺳﻔﺮ ﻣﯽﻛﻧد .ﮔﻠﺷﯾﺮی در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﻓﯾﻠمﻧﺎﻣﻪی دوازده رخ و در ﺳﺎل ﺑﻌد ) (1370رﻣﺎن
.ﻣﺗﻔﺎوت در وﻻﯾت ھوا؛ ﺗﻔﻧﻧﯽ در طﻧﺰ را در ﺳوﺋد ﻣﻧﺗﺷﺮ ﻣﯽﻛﻧد
در ﻓﺮوردﯾن  1371ﺳﻔﺮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑد و اﯾنﺑﺎر داﻧﺷﮔﺎهھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﯾﺰﺑﺎن او ھﺳﺗﻧد .او طﯽ ﺳﻔﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ
آﻟﻣﺎن و آﻣﺮﯾﻛﺎ دارد در ﻛﻧﻔﺮاﻧس ﺳﯾﺮا در ھوﺳﺗون ﺗﮔﺰاس ،داﻧﺷﮔﺎه ھﺎروارد ،داﻧﺷﮔﺎه راﺗﮔﺮز ،داﻧﺷﮔﺎه ﻛﻠﻣﺑﯾﺎ ،داﻧﺷﮔﺎه ﺷﯾﻛﺎﮔو
.و ﺑﺮﻛﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن در ﭼﻧدﯾن ﺷﮫﺮ ﺳوﺋد و آﻟﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ و داﺳﺗﺎنﺧواﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد
رﻣﺎن »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  71و ﺑﻪ ﺻورت ھﻣﺰﻣﺎن در اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﻛﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳد .اﯾن رﻣﺎن را ﮔﻠﺷﯾﺮی در
ﺷﮫﺮﯾور ﻣﺎه  1370ﻣﯽﻧوﯾﺳد» .آﯾﻧﻪھﺎی دردار« از ﭘﺧﺗﻪﺗﺮﯾن آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی اﺳت .او در اﯾن زﻣﺎن ﺑﯾشﺗﺮ از ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﻪ
داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ در ﺳﺑك ﺧودش ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد و ﺣﺎﻻ ﯾﻛﯽ از ﺑدﯾﻊﺗﺮﯾن رﻣﺎنھﺎﯾش را ﺑﻪ ﻧﮔﺎرش درﻣﯽآورد .رﻣﺎنھﺎی
»ﺟنﻧﺎﻣﻪ« و »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« از ﻣﮫمﺗﺮﯾن رﻣﺎنھﺎی ﮔﻠﺷﯾﺮیﺳت ﻛﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻣﺮ او ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑﺧش ﻣﮫﻣﯽ
از ﻣﻧوﯾﺎت و دﻏدﻏﻪھﺎی او ﭘﯾﺮاﻣون داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ در اﯾن دو ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑد؛ ﺑﻪ ﮔوﻧﻪای ﻛﻪ ﻣﯽﺗوان اﯾن دو اﺛﺮ را  -ﺑﻪ ﻟﺣﺎظ
.ﻣﺎھوی -ﮔوﯾﺎی اﻧدﯾﺷﻪھﺎی ﯾك ﻋﻣﺮ داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ ﺣﺳﺎب آورد
ﺳﺎل » 1374درﺳﺗﺎﯾش ﺷﻌﺮ ﺳﻛوت« )ﻧظﺮﯾﻪای در ﻧﻘد ﺷﻌﺮ( و ﻣﺟﻣوﻋﻪ داﺳﺗﺎن »دﺳت ﺗﺎرﯾك ،دﺳت روﺷن« ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﻣﯽرﺳد .ﮔﻠﺷﯾﺮی در ﻓﺮوردﯾن  1376ﺑﻪ دﻋوت ﺑﻧﯾﺎد »ھﺎﯾﻧﺮﯾش ﺑل« و در ﭘﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻟﻣﺎن ،رﻣﺎن »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« را ﭘس از 13
ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧد و در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﺑﺮﻧده ﺟﺎﯾﺰة »ھﻠﻣن-ھوت« ﻣﯽﺷود .او در اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﻧﯾﺰ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
آﻟﻣﺎن ،ھﻠﻧد ،ﺳوﺋﯾس و ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ و داﺳﺗﺎنﺧواﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﻛﻧد .در زﻣﺳﺗﺎن  1376رﻣﺎن »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« در ﺳوﺋد
و ﻛﺗﺎب »ﺟدال ﻧﻘش ﺑﺎ ﻧﻘﺎش« در آﺛﺎر ﺳﯾﻣﯾن داﻧﺷور ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳد و ﭘﺎﯾﯾﺰ  78ﻧﯾﺰ ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑﺎغ
.در ﺑﺎغ در دو ﻣﺟﻠد رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻛﺗﺎب ﻣﯽﺷود
.ﮔﻠﺷﯾﺮی در  18ﺧﺮداد  1379در ﮔورﺳﺗﺎن اﻣﺎم زاده طﺎھﺮ ﻛﺮج ﺑﻪ ﺧﺎك ﺳﭘﺮده ﺷد
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