
به مناس�بت سالروز ش�هادت مصطفي 
چم�ران، مس�تند رق�ص م�ن در برابر 
مرگ از ش�بكه يك روي آنتن مي رود. 
به گ��زارش روابط عمومي ش��بكه يك، اين 
مستند كاري از گروه روايت فتح مي باشد كه 
در سال1371 شهيد مرتضي آويني آن را توليد 
كرده است. در اين تصاوير مستندي از شهيد 
چمران، حال و هواي دهالويه و پاوه در دوران 
دفاع مقدس پخش مي شود. شهيد چمران با 
شروع جنگ به اهواز رفت و ستاد جنگ هاي 
نامنظم را بنيانگذاري كرد. ايجاد هماهنگي 
بين نيروهاي ارتش، سپاه و نيروهاي داوطلب 
مردمي از ديگر كارهاي مهم وي بود. شهيد 
 مصطفي چمران در31 خرداد13۶۰ در مسير 

دهالويه - سوس��نگرد بر اثر اصابت تركش 
خمپاره به شهادت رسيد.  اين مستند حكايت 
پر فراز و نشيب زندگي اين شهيد بزرگوار را 
روايت مي كند.  مستند »رقص در برابر مرگ« 
جمعه 31 خرداد ساعت 19:45 از شبكه يك 

سيما پخش خواهد شد.

  زينب امجديان
نادر ابراهيمي داستان نويس، فيلمساز، ترانه سرا، 
مترجم و روزنامه نگار معاصر، متولد ۱۴ فروردين 
۱۳۱۵تهران ب�ود که در ۱۶ خ�رداد ۱۳۸7 در 72 
سالگي درگذش�ت. تحصيالت مقدماتي خود را 
در تهران گذراند و پس از گرفت�ن ديپلم ادبي از 
دبيرس�تان دارالفنون به دانش�كده حقوق وارد 
شد اما آن را نيمه کاره رها کرد و در رشته زبان و 
ادبيات انگليسي ليسانس گرفت. از او بيش از ۱00 
اثر منتشر شده اس�ت که »يك عاشقانه آرام« با 
20 بار تجديد چاپ، »بار ديگر شهري که دوست 
مي داشتم« با 2۵ بار تجديد چاپ، »۴0 نامه کوتاه 
به همسرم« با 2۱ بار تجديد چاپ، »مردي در تبعيد 
ابدي« با ۱۱ بار تجديد چاپ و »آتش بدون دود« با 
۱0 بار تجديد چ�اپ از پرفروش ترين کتاب هاي 
اوس�ت. به مناسبت ايام س�الروز درگذشت وي 
با اکبر نبوي نويس�نده، منتقد و فعال فرهنگي 
گفت وگو کرديم. وي که شيفته کتاب »آتش بدون 
دود« ابراهيمي است از جايگاه او در ادبيات معاصر 
ايران و نس�بت او با جريان روش�نفكري گفت. 

    
جايگاه نادر ابراهيمي را در ادبيات ايران 

چگونه مي بينيد؟
از ايشان بيش از 1۰۰ عنوان كتاب منتشر شده است 
اما به گمان من اگر هيچ اثري جز »آتش بدون دود« 
را ننوشته بود، باز نامش ماندگار مي ماند. اين اثر يك 
افتخار فرخنده و خجسته در ادبيات داستاني كشور 
است. شايد، تأكيد مي كنم ش��ايد، اگر من بخواهم 
»آتش بدون دود« را احياناً با يك اثر داس��تاني غير 
ايراني مقايسه كنم نزديك ترين در ذهن من »جنگ 
و صلح« تولستوي اس��ت. حاال تولستوي در جهان 
معنايي خودش، روايت خودش را پيش برده است 
و ابراهيمي هم متناسب با جهان معرفتي و معنايي 
خودش، اين اثر بس��يار ارزنده را نوشته است. از اين 
زاويه به نظ��ر من جايگاه ابراهيم��ي خيلي جايگاه 
رفيعي است و متأسفانه به دليل نوع نگاه معرفتي كه 
داشت، همه ما در حقش ظلم كرديم. ما كه مي گويم 
منظورم بيشتر دست اندركاران رسانه هستند؛ چه 
رسانه هاي مكتوب، چه صدا و سيما و چه رسانه هاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي در اين ظلم شريك 
هستند. همه كم كاري كرديم، چشم هايمان را بستيم 
و غفلت مبتني بر يك نوع از ستم به ايشان داشتيم و 

آن را هم براي خودمان به نوعي توجيه كرديم. 
دليل بي اعتنايي جريان روش�نفكري 

به او چه بود؟
جريان سكوالر و الئيك و شبه روشنفكري كشور با 
نادر ابراهيمي ميانه خوبي نداشت. او هم با آنها ميانه 
نداش��ت و اين موضع خودش را هم مطلقاً پنهان و 
كتمان نمي كرد. آشكارا نگاه خودش را بيان مي كرد 
و جريان روشنفكرنما يا به تعبير خودش روشنفكران 
اخته را مورد نقد عريان و صريح و بي پرواي خودش 
قرار مي داد و با صراحت و با شجاعت اين نگاه را ابراز 
مي كرد و اين جريان را طرد و نفي مي كرد. يك مقاله 
بلندي در نقد جريان شبه روشنفكري دارد كه فكر 
مي كنم آن را در آغاز دهه 7۰ در يك ماهنامه اي به 
نام »خاوران« كه در مشهد چاپ مي شد خواندم و 
هنوز هم در آرشيو خودم دارم، نقد تندي است. تيتر 
مقاله »شبه روش��نفكران اخته و جاي پاي ش��ير« 
بود. در آن مقاله از جريان روش��نفكري غيرملي و 
روشنفكري وابسته و روشنفكري مدعي و در عين 
حال غيرمتعه��د، به عنوان روش��نفكري اخته ياد 
مي كند. طبيعي است وقتي او يك چنين مرزبندي 
آش��كاري با آنها دارد، آنها هم با او همين مرزبندي 
را رعايت كردند. به همين دليل در همه اين سال ها 
چه در زم��ان حياتش و چه بعد از درگذش��ت وي 
مطلقاً سكوت كردند و به دليل نگرش هاي متصلب 
ايدئولوژيك خودش��ان حتي حاضر نشدند به مقام 
ادبي و رتبه بلندش در داستان نويسي اعتراف كنند. 

به عبارتي ما در ارتباط با مرح��وم نادر ابراهيمي با 
يك توطئه سكوت روبه رو هستيم. توطئه سكوت 
از ناحيه جريان شبه روشنفكري چندان قابل تعجب 
نبود و نيس��ت، اما درد و دريغ اينجاس��ت كه ماها 
كه به اصطالح خودم��ان را از انق��الب مي دانيم و 
معتقديم كه مباني انقالب اسالمي مبتني بر گوهر 
و جوهره عدالت خواهي است. يكي از نامداران حوزه 
عدالت خواهي اين كشور و يكي از روشنفكران متعهد 

و مسئول اين كشور را قدر ندانستيم و نمي دانيم. 
نث�ر او چ�ه ويژگي هاي�ي داش�ت. چه 
ش�اخص هايي او را از نويس�ندگان 

معاصرش متمايز مي کرد؟
در اين زمينه شايس��ته ترين افراد براي اظهارنظر، 
داستان نويس��ان هس��تند. كس��اني كه در حوزه 
داستان نويس��ي تخصص دارند مي توانند مرحوم 
ابراهيمي را با سرآمدان داستان نويسي معاصر ايران 
مقايس��ه كنند. قلم ابراهيمي را ب��ا احمد محمود، 
محمود دولت آبادي،  هوش��نگ گلش��يري، خانم 
سيمين دانش��ور و ديگران مقايس��ه كنند و نظر 

بدهند اما من بر اساس آنچه از ابراهيمي و از همين 
كساني كه نام بردم خواندم، مي توانم بگويم كه در 
نثر ايش��ان آنچه براي من به عنوان يك خواننده، 
نه يك متخصص، خيلي جلوه و درخش��ش و پرتو 
خاصي دارد، عاشقانه نويسي هاي خاص ايشان است. 
مجموعه هفت جلدي »آتش بدون دود« را به خاطر 
عالقه شديدم، سه بار خواندم و باز هم منتظر فرصت 
و مجالي هستم كه براي بار چهارم هم بخوانم. يعني 
از خواندن آن سير نمي شوم. وقتي از شخصيت هايش 
حرف مي زند از آغاز داس��تان و از س��ولماز شروع 
مي كند و همينطور كه جلو تر مي آيد تا مي رسد به 
مارال و مي رسد به آلني و ديگران به شدت عاشقانه 
است و از طرفي خيلي هم بي پرواست. شخصيت هاي 
كتاب ساده و تك بعدي نيستند. يعني شما يك جا 
مي خوانيد ك��ه درباره گاالن اوج��ا تعبيري به كار 
مي برد كه شما فكر مي كنيد نويسنده چقدر از گاالن 
اوجا منزجر اس��ت اما بعد جاي ديگري شخصيت 
ديگري از گاالن اوجا ارائه مي شود يا در مورد سولماز 
و ديگران هم همينطور اس��ت. يعني در عين حال 
كه شيفته و عالقه مند وجه مثبت شخصيت هايش 
است، اما در عين حال ابعاد پنهان آنها را هم برمال 
مي كند و به اصطالح روي دايره مي ريزد و به خواننده 
اجازه مي دهد كه خودش انتخاب كند. گرچه من 
خواننده مي فهمم كه ابراهيمي خيلي براي گاالن 
اوجا يا براي عش��ق گاالن اوجا و س��ولماز اهميت 
قائل است يا وقتي كه از عشق به مارال و آلني حرف 
مي زند از چه جهاتي حرف مي زند.  ويژگي روانكاوانه 
ايشان در نوشتن و در نزديك شدن به شخصيت هاي 
داستانش، احساس عاطفي پيدا كردن و بعد به نوعي 
طرد كردن آنها از شاخصه هاي قلم مرحوم ابراهيمي 
اس��ت. او در روزگار جواني گرايش��اتي به بعضي از 
س��ازمان هاي چپ در ايران داشت كه بعد ها از آنها 
و از جهان بيني آنها عبور مي كند. كاري كه مرحوم 
آل احمد هم كرد اما او با همگنانش در اين زمينه هم 
تفاوت دارد. گرايش به چپ در آثار همگنان ابراهيمي 
با سابقه گرايش به چپ مشاهده مي شود. نوعي از 
رئاليسم سوسياليستي در قلم آنها هست. به شكل 
خيلي مشخص مي توانم بگويم كه در كارهاي احمد 
محمود مثل »همسايه ها« يا »درخت انجير معابد« 
و نيز »مدار صفر درجه« كه سه اثر شاخص اوست، 
اين گرايش مشاهده مي ش��ود. ابراهيمي آن نوع از 

نثر و آن نوع از نگاه رئاليس��م سوسياليستي را دارد 
گرچه به شدت آدم عدالت محوري است، خيلي روي 
موضوع عدالت در جامعه يا عدالت اجتماعي تأكيد 
ويژه دارد. حتي در نوش��ته ها و يادداشت هايش به 
اين موضوع اهميت خاص و بنياديني مي دهد. نگاه 
او به عدالت فرماليته نيست بلكه يك امر جوهري و 
سرشتي است و صد البته كه در كتاب آتش بدون 
دود يك جاهايي عدالت خواهي را از زبان قهرمانان 
خود به ويژه از زبان دكتر آنلي و آقاي ايلر فرياد مي زند 
اما اين عدالت خواهي مبتني بر آن نوع به اصطالح 
رئاليسم سوسياليستي نيست كه خيلي ها در جامعه 
ما گرفتارش شدند. حتي خيلي از هنرمندان انقالبي 
در رشته هاي مختلف گرفتارش شدند.  وقتي شما 
آثارش��ان را نگاه مي كنيد، ردپاي سنگين و جدي 
رئاليس��م سوسياليس��تي را مي بينيد اما به نظرم 
ابراهيمي از همه اينها عب��ور و به يك جهان بيني 

خاص دست پيدا كرده بود. 
روحيه ظلم ستيزي و ضدسرمايه داري 
او تا چه اندازه در داس�تان هاي او نمود 

داشت؟
به شدت برجسته است. در »آتش بدون دود« كه 
به نظر من برجس��ته ترين كارش است، به شدت 
نمود دارد و خيلي هم پررنگ است. شايد در ادامه 
»آتش بدون دود« يك عالقه وافري به شخصيت 
امام خمين��ي)ره( پيدا كرده بود ك��ه آن را پنهان 
هم نمي كند بلكه اين عالقه را اب��راز هم مي كند. 
به شدت به مباني انقالب اسالمي باور دارد و احترام 
مي گذارد. ما كه تعارف نداريم، يكي از بنيادهاي 
اصلي انقالب موضوع عدال��ت و عدالت خواهي و 
عدالت اجتماعي اس��ت. االن كار ندارم كه عدالت 
چقدر جزو دغدغه ها و دلمشغولي هاي مسئوالن 
است اما واقعيت اين است كه عدالت يكي از اركان 
انقالب اس��المي اس��ت. در اين ترديدي نيست. 
به گمان من يك��ي از داليلي كه ن��ادر ابراهيمي 
احساس نزديكي با انقالب اسالمي مي كند، همين 
وجه عدالت خواهي انقالب است. اگر همين وجه 
عدالت خواهي پررنگ و جدي نبود كس��اني مثل 
نادر ابراهيمي خيلي احس��اس نزديكي با انقالب 
اسالمي نداش��تند. جهان معنايش اينگونه است. 
اينطور نيس��ت كه صرفاً بر پايه يك نوع هيجان يا 
يك نوع دلمشغولي عاطفي به عدالت گرايش پيدا 

كرده باشد، نه او عقالني به عدالت معتقد بود. 
نس�ل امروز تا چه اندازه با او آش�نايي 

دارد؟
نمي دانم، آماري ن��دارم كه بتوانم به اين س��ؤال 
پاسخ درست بدهم اما همين نسل امروزي كه در 
حوزه هاي رسانه اي به ويژه در شبكه هاي اجتماعي 
قلم مي زنند و ابراز نظر مي كنن��د اما از ابراهيمي 
كمتر ياد مي كنند، خود يك نش��انه است. »آتش 
بدون دود« آنقدر جمالت زيبا دارد كه كه مي تواند 
ورد زبان جامعه ش��ود و در مثال ه��ا و تمثيل ها 
مي توان از آنها استفاده كرد. حتي براي كساني كه  
به آثار عاشقانه عالقه مندند بايد بگويم كه در عين 
حماسي بودن، به شدت رماني است كه ژانر ملودارم 
در آن پررنگ و عاشقانه است. حتي حماسه اش هم 
مبتني بر عشق است. روابطي كه ميان قهرمانان 
و شخصيت هاي برجسته داستان و همسرانشان 
وجود دارد، حاكي از يك عشق زالل و پاك ميان 
آنان اس��ت. وقتي كه ما اينها را در گپ و گفت ها و 
نوشته ها نمي بينيم، مي توان حدس زد كه ظاهراً 
شناخت خيلي درست و خوبي از مرحوم ابراهيمي 

در ميان جوانان وجود ندارد. 
 علت را در چه مي بينيد؟

درواقع ما بايد كاري مي كرديم. كساني كه در حوزه 
رس��انه فعاليت مي كردند بايد تالش مي كردند تا 
جامعه او را بشناسد. رس��انه ها در معرفي و ايجاد 
بس��تر هاي مناس��ب اجتماع��ي و فرهنگي براي 
آشنايي نسل هاي جديد با بزرگان و مفاخر كشور 

سهم زيادي دارند.  
ابراهيمي به عنوان يك روشنفكر چقدر 
با جريان روشنفكري وابسته و غربگرا 

ارتباط داشت؟ 
ادوارد س��عيد از روش��نفكران جامعه عرب است 
ك��ه مي گويد شبه روش��نفكر فقط ن��ق مي زند و 
هيجان محور است، اما روشنفكر كارش نقد است و 
مسئله محور. نادر ابراهيمي به معناي دقيق كلمه 
يك روشنفكر مسئله محور بود. شايد زماني الزم 
باشد وجوه روش��نفكرانه نادر ابراهيمي را واكاوي 
كنيم و صرفاً بر وجوه ادبي، داستان نويسي يا هنري 
ايش��ان تأكيد نكنيم. م��ا در روزگار خودمان و در 
ايران معاصر روشنفكر دغدغه مند، مسئله محور، 
متعهد و مسئول كه جايگاه تاريخي و موقعيت خود 
را بشناسد و دغدغه داشته باشد و بي تفاوت نباشد، 

كم داريم. ابراهيمي اينگونه روشنفكري بود. 
يك كت��اب كم حجمي به ن��ام »با س��رودخوان 
جنگ در خطه نام و ننگ« دارد كه روايت س��فر 
او همراه ابراهي��م حاتمي كيا و ص��ادق آهنگران 
به جبهه هاست. حاتمي كيا ش��اگرد كالس هاي 
فيلمنامه نويسي نادر ابراهيمي بوده و خودش هم 
مي گويد كه خيلي از او آموخته اس��ت. اين سفر 
هم در زمان جنگ بوده نه بع��د از آن و ابراهيمي 
اين س��فر را روايتگري مي كن��د. توصيه مي كنم 
كه اين كت��اب را بخوانيد. خيلي از نويس��ندگان 
نامدار اين كشور كه انسان هاي بزرگي هم هستند 
حاضر نشدند يكي از وقايع مهم حيات ايران يعني 
دوران دفاع مقدس را ببينند. برخي خودش��ان را 
سانسور نكردند و چيزهايي عليه آن هم نوشتند، 
كس��اني هم دفاع مقدس را سانس��ور مي كنند و 
ادعاي روش��نفكري هم دارند اما ابراهيمي از اين 
نوع روشنفكران نبود. شخصيت، منش و سلوكي 
كه نادر ابراهيم��ي دارد او را صرفاً نه به عنوان يك 
شخصيت فرهنگي و داستان نويس برجسته بلكه به 
عنوان يك روشنفكر متعهد و مسئول هم برجسته 
مي كند مثل جالل آل احمد. جالل داستان نويس 
است، در حوزه مردم نگاري فعاليت مي كند و كتاب 
مي نويسد ولي در عين حال يك روشنفكر متعهد و 
مسئول هم است كه جامعه ايراني از دهه هاي قبل 
از انقالب تشنه و نيازمند آن بوده است و شايد امروز 
هم بيشتر از قبل از انقالب به آن نياز داشته باشد. 
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به گم�ان م�ن يك�ي از داليلي که 
نادر ابراهيمي احساس نزديكي با 
انقالب اسالمي مي کند، همين وجه 
عدالت خواهي انقالب اس�ت. اگر 
همين وجه عدالت خواهي پررنگ 
و ج�دي نبود کس�اني مث�ل نادر 
ابراهيمي خيلي احساس نزديكي 

با انقالب اسالمي نداشتند

جريان شبه روشنفکري در مورد ابراهيمي توطئه سکوت پيشه کرد
اکبر نبوي در گفت وگو با »جوان« از جايگاه نادر ابراهيمي در ادبيات معاصر و نسبت او با جريان روشنفكري مي گويد
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انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس مجموعه 
نمايش�نامه خواني هاي روايت حماس�ه 
را در تماش�اخانه س�رو برگزار مي کند. 
به گزارش رواب��ط عمومي انجم��ن تئاتر 
انقالب و دفاع مقدس، سلسله نشست هاي 
نمايشنامه خواني با محوريت داستان هاي 
دراماتيك بر اس��اس زندگي شهداي دفاع 
مقدس توسط انجمن تئاتر انقالب و دفاع 
مقدس و براساس نمايش��نامه هاي توليد 

شده توسط اين انجمن برگزار مي شود.  
اين برنامه كه ب��ا عنوان روايت حماس��ه 
برگ��زار خواهد ش��د در نخس��تين بخش 
خود به چه��ار نمايش��نامه »باني بنوك« 
نوشته »سعيد تشكري«، »۶41۰« نوشته 
»محس��ن عظيمي«، »ريحان��ه در بازي 
دراز آواز مي خوان��د« نوش��ته »عليرض��ا 

حنيفي« و »از لوطي هاي چاله س��يالبي 
تا...« نوشته »اعظم بروجردي« مي پردازد.  
اولين نمايش��نامه خواني اين مجموعه نيز 
امروز برگ��زار خواهد و نمايش��نامه باني 
بنوك با محوريت ش��هيد حسين امالكي 
به كارگرداني س��يدمهدي س��جادپور در 
تماشاخانه سرو و از ساعت 19:3۰ و پس 
از اجراي نمايش ايستاده روي خط استوا، 
با حضور عالقه مندان خوانش خواهد شد.  
تماش��اخانه س��رو انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس ب��ه عنوان مرك��ز تخصصي 
نمايش هاي ارزش��ي با مضامي��ن انقالب 
اسالمي، دفاع مقدس و مقاومت، با ظرفيت 
15۰ نف��ر در خياب��ان آي��ت اهلل طالقاني، 
نرس��يده به تقاطع خيابان ش��هيد مفتح، 

جنب ايستگاه مترو طالقاني قرار دارد. 

گواهي درجه يك هنري فيروزه گل محمدي، 
حبيب اله صادق�ي و مس�عود نجابتي در 
مراس�مي ب�ه اين هنرمن�دان اهدا ش�د. 
مراسم اهداي درجه يك هنري به سه نفر 
از هنرمن��دان عرصه هنرهاي تجس��مي، 
عصر سه شنبه 28 خرداد در معاونت هنري 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد.  
سيدمجتبي حسيني، معاون هنري وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در اين مراسم گفت: 
هنرمندان زماني كه مورد پذيرش خاص و 
عام قرار مي گيرند و به اجماع مي رس��ند، 
نياز به هيچ گواهينام��ه و مدركي ندارند.  

سه هنرمندي كه امروز در اين محل حاضر 
هستند از س��ال ها پيش مورد قبول خاص 
و عام بوده و به عنوان س��تارگان هنر ايران 
درخشيده اند، اما اين گواهينامه به جهت 
اينكه از گوشه اي از بزرگواري و آفرينشگري 
آنها قدرداني ش��ود، به آنان اهدا مي شود.  
در پايان مراسم، گواهي درجه يك هنري 
از سوي ش��وراي ارزش��يابي هنرمندان به 
فيروزه گل محمدي، نقاش و تصويرگر كتاب 
كودك؛ حبيب اله صادق��ي، نقاش، منتقد 
هنري و كاريكاتوريست؛ و مسعود نجابتي، 

طراح گرافيك و خوشنويس اهدا شد.

سخنگوي دولت از دستور رئيس جمهور 
ب�راي تس�هيل حض�ور گردش�گران 
خارجي در کش�ور خبر داد و گفت: در 
همه فرودگاه هاي کش�ور گردش�گران 
خارجي بدون مهر فيزيك�ي و ثبت در 
پاسپورت مي توانند به ايران سفر کنند. 
روز گذشته، علي ربيعي بعد از جلسه هيئت 
دولت در جمع خبرنگاران با تشريح دستور 
كار امروز هيئت وزيران اظهار داش��ت: در 
جلس��ه امروز گزارش��ي از گردشگري كه 
در جلس��ه قبل هيئت وزيران براي جذب 
بيشتر گردش��گران خارجي ارائه شده بود 
مطرح ش��د.   وي ادام��ه داد: ب��ا توجه به 

برنامه هاي تروريستي اقتصادي كه امريكا 
متأسفانه دنبال مي كند، هركسي به ايران 
مي آيد ممكن است به نحوي بترسد و مورد 
ظلم و تحريم قرار بگي��رد، رئيس جمهور 
دستور دادند در همه فرودگاه ها گردشگران 
خارج��ي بدون مه��ر فيزيك��ي و ثبت در 

پاسپورت به ايران بيايند.  
س��خنگوي دولت با بيان اينكه اين اتفاق 
مي تواند گردشگر بيشتري به ايران بياورد 
و افراد مي توانند بدون واهمه و به راحتي به 
ايران سفر كنند، افزود: قرار شد تمهيدات 
آن به زودي آم��اده و در همه فرودگاه هاي 

كشور اجرايي شود.

 نمايشنامه خواني »روايت حماسه« 
در تماشاخانه سرو برگزار مي شود

 گواهي درجه يك هنري
 به 3 هنرمند تجسمي اهدا شد

سخنگوي دولت خبر داد
 دستور رئيس جمهور

 براي تسهيل حضور گردشگران خارجي در کشور

 روايت زندگي شهيد چمران
 در مستند »رقص من در برابر مرگ«


