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رمان »شمرون ُکناردون«، تألیف مشترک سارا عرفانی 
و مریم السادات علویان، داستان زندگی جهادگر فقید، 
 امیرمحمد اژدری اس�ت که از سوی انتشارات شهید 
کاظمی روانه بازار نشر شده است. سارا عرفانی یكی 
از دو نویس�نده این کتاب تاکن�ون تألیفات متنوعی 
از جمل�ه هدیه ولنتاین، لبخند مس�یح، پنج  ش�نبه 
فیروزه ای و دختر ماه را به رشته تحریر درآورده است. 
»جوان « در گفت وگو ب�ا این نویس�نده به چگونگی 
تألیف کتاب »شمرون ُکناردون« و بررسی تكنیك های 
روایی و داس�تانی به کار رفته در آن پرداخته اس�ت.

برای نوشتن زندگی شخصی و اجتماعی یك 
جهادگر چه جنبه هایی باید رعایت شود و چه 
عناصری نیاز است تا چنین اثری جنبه ادبی به 

خود بگیرد؟ 
ما از قبل ایشان را می شناختیم و در جریان فعالیت های 
جهادی اش بودیم و وقت��ی كه این اتف��اق افتاد ترجیح 
دادم كه داستان زندگی اش را بنویسم. از طرفی با توجه 
به شناختی كه از قبل نس��بت به او داشتم بهتر دیدم كه 
كسی این كار را انجام دهد كه اطالع كافی از فعالیت ها و 
شخصیت و زندگی  امیرمحمد اژدری داشته باشد. كتاب 
»شمرون كناردون« در واقع زندگینامه  امیرمحمد اژدری 
است و این كتاب به بخش  هایی از زندگی ایشان می پردازد 
كه مس��ئولیت های جهادی داش��ته، مناطق محروم را 
شناس��ایی می ك��رده و در آنجا فعالیت ه��ای جهادی از 
ساخت وساز گرفته تا فعالیت های پزشکی انجام می داده 
است. امیرمحمد اژدری با راه اندازی مجتمع های بهاران 
كه در زمینه ایجاد ش��غل برای معتادان فعالیت می كرد 
یا مدرس��ه صبح روی ك��ه مختص بچه ه��ای كار بود به 
فعالیت های جهادی اش ادامه می داد و تقریباً 10 س��ال 
آخر عمرش را كام��اًل صرف خدمت ب��ه محرومان كرد. 
ایش��ان از س��نین پایین فعالیت جهادی را شروع كرد، 
قائم مق��ام مجتمع جهادی ام��ام رضا)ع( بود و در س��ن 
25 س��الگی در یکی از مأموریت  ها دچار سانحه شد و به 
رحمت خدا رفت. مرح��وم اژدری حتی به دنبال این بود 
كه هر طور شده خدمت سربازی اش را به تعویق بیندازد 
تا روند كمك رسانی و خدمات جهادگرانه اش به محرومان 
دچار وقفه و انقطاع نشود. این در حالی بود كه هیچ كدام 
از این فعالیت ها برایش درآمد و سودی نداشت و حتی از 
رفاه اولیه ای كه خانواده اش ب��رای او فراهم كرده بودند 

چشم پوشی كرده بود.
آیا این اثر یك کار سفارشی است؟

طبیعتاً كتاب سفارش��ی نبود و كاماًل خواست خودم بود 
چون بعضی از دوستان می پرسند چه كسی یا سازمانی 
سفارش نوش��تن آن را به من داده است؟ ش��اید هم در 
مورد اینجور كار ها مرس��وم باش��د كه از جایی سفارش 
داده می ش��ود اما فعالیت های مجاهدانه ایشان این قدر 

پررنگ بود كه كاماًل من دوست داش��تم كتابی در مورد 
ایشان بنویسم.

برای روایت اتفاقات کت�اب از چه قالب روایی 
بهره بردید؟

من داستان نوشتم. این اثر یك رمان است كه از آخرین 
سفر امیرمحمد اژدری شروع می شود چون یك سفری 
رفتند ك��ه آن حادث��ه در جریان آن س��فر برایش اتفاق 
افتاد. داستان از سفر آخر شروع می شود و در حین سفر 
به اتفاقاتی كه در طول س��الیان گذشته تجربه كرده بود 
فالش بك می خورد. همچنین با زاویه دید اول ش��خص 
نوشته ش��ده و از دید خودش در واقع تألیف شده؛ گویی 
خودش در حال روایت داستان و اتفاقاتش است. دلیلش 
هم این اس��ت كه ما چون از قبل او را می شناختیم و هم 
چون با دوس��تانش مصاحبه های خیلی زی��ادی انجام 
داده بودیم توانس��تیم به فضای فکری او نزدیك ش��ویم 
و چالش هایی كه در حین كار داش��ته یا ش��اید ش��ك و 
شبهه هایی برایش اتفاق می افتاده كه می توانسته آنها را 
درست مدیریت كند را ذكر كرده ایم. من دوست داشتم 
كه اینها در بدنه داس��تان وجود داشته باشد و صرفاً یك 
داستان كلیشه ای از یك جهادگر كه تمام زندگی اش را 
وقف اعتقاداتش كرده را روایت نکنیم. من دوست داشتم 
آن چالش ها و درگیری های ذهنی كه داشته همه مطرح 
شوند و به همین دلیل در یك جا هایی به آنها پرداخته ایم 
و آن زاویه دید اول شخص می توانست بستر بازگویی این 

مسائل را فراهم بکند.
من جاهای دیگری هم ای�ن مطلب که االن به 
آن اشاره کردید را خوانده ام. شما گفته بودید 
به دلیل مصاحبه هایی که با دوستانش داشتید 
و احواالت مرحوم اژدری را بررسی کرده اید و 
شناختی شخصی تان باعث شد که خودتان به 
جای این جهادگر فقید روایتگر کتاب شوید. 
آیا این مس�ئله برای مخاطب در زمینه واقعی 
و رئال انگاری اتفاقات چالشی ایجاد نمی کند 
چ�ون ممكن اس�ت عنص�ر خیال پ�ردازی و 
داستان سرایی نویسنده را در روایت اتفاقات 
مؤثر و دخیل بداند و فكر کند که ممكن است 

برخی از موضوعات واقعیت نداشته باشند؟ 
اتفاقاتی كه در كتاب هس��ت كاماًل همه واقعی اند و همه 
حوادث��ی كه در این رم��ان می خوانیم وجود داش��ته اند 
حتی خیلی بیش��تر از اینها هم بوده ولی ش��اید به دلیل 
ظرفیت داس��تان نمی توانس��تیم به آنها بپردازیم. ولی 
مس��ائل دیگری از جمل��ه درگیری ه��ای ذهنی كه من 
داشتم همه اش بر اس��اس واقعیت اس��ت یعنی چیزی 
بوده كه مثاًل با دوستانش در میان گذاشته و با آنها در آن 
رابطه طرح مسئله و صحبت كرده است و ما از این بابت 
مطمئن بودیم. اراده و برنامه من این نبود كه چیزی را از 
طرف خودم به داس��تان اضافه كنم و اصاًل این كار را هم 
اقدام قش��نگ و خوبی نمی دانم كه شخصیتی بسازم كه 

واقعی نباشد به همین دلیل فکر می كنم این كار اصالً زیبا 
نیست. داستان هایی كه بر اساس واقعیت یك شخصیت 
نوشته می شود باید كاماًل واقعی باشد تا منشأ اثر شود. من 
هرگز به دنبال داستان پردازی برای بزرگنمایی شخصیت 
امیرمحمد اژدری یا اتفاقات داستان نبودم. تالش من این 
بود كه روایت داستان بر مبنای نگاه وفادارانه به واقعیات 

و حقایق باشد.
منظورتان این است که عنصر نویسنده و قلمش 
هیچ دخل و تصرفی در داس�تان و اتفاقاتش 
یا جهت دهی و پ�ر و ب�ال دادن دراماتیك به 

موضوعات نداشته است؟
نه، تنه��ا كاری كه م��ن انج��ام دادم صرفاً اس��تفاده از 
تکنیك های داستان نویس��ی برای روایت واقعیات است 

و نه چیز دیگری.
علت انتخاب این تكنیك روایی از جانب شما 

چه بود؟

واقعیت این است كه من دوس��ت داشتم كه كار از شکل 
كلیشه ای دربیاید. متأس��فانه كار هایی كه برای شهدا یا 
افراد این چنینی نوشته می شود اغلب كار هایی كلیشه ای 
است كه بر اس��اس خاطره گویی دوستان و نزدیکان آنها 
تألیف می شوند. هرچند آنها كاركرد خودشان را دارند اما 
من احساس كردم كه اوالً در قالب داستان، یك داستان 
جذاب نوشته ش��ود و برای مخاطب نوجوان و جوان در 
مورد شخصیتی كه این قدر پرانرژی همه عمرش را صرف 
فعالیت های جهادی كرده جذاب باش��د ای��ن در حالی 
اس��ت كه ش��خصیت خود امیرمحمد اژدری فوق العاده 
جذاب، كاریزماتیك و دوست داش��تنی و بااخالق بود و 
فعالیت هایش باعث شده بود كه همه او را دوست داشته 
باش��ند. همه فکر می كردند كه تنها دوس��ت صمیمی 
امیرمحمد اژدری هستند و می خواستم این در داستان 
هم دربیاید حاال اینکه چقدر موفق بوده ام به عهده منتقد و 
مخاطب است و من احساس كردم كه در داستان و با زبان 
و بستر داستان این كار بهتر اتفاق می افتد تا اینکه ما صرفاً 
به نقل یك س��ری خاطره ها بپردازیم كه اقدامی تکراری 
است در حالی كه اگر ما از زبان داستان كه یك هنر است 
بیاییم و تالش بکنیم یك شخصیت بزرگ را معرفی كنیم 
اثر گذاری بیشتری دارد. برای همین بود كه از زاویه دید 
اول ش��خص اس��تفاده كردم چون باعث نزدیکی بیشتر 
مخاطب به انگیزه ها و ذهنیات امیرمحمد اژدری  می شد.

این کت�اب صرف�ًا ب�ه فعالیت ه�ای جهادی 
امیرمحمد اژدری پرداخته یا مقاطع دیگری از 

زندگی این جهادگر را هم روایت می کند؟
بیشتر فعالیت های جهادی امیرمحمد اژدری در این كتاب 

روایت شده است.
جامعه مخاطب کتاب چه کسانی هستند و برای 

چه طیفی از جامعه نوشته شده است؟
من خودم در ذهنم جامعه هدف و مخاطب این كتاب را 

گروه سنی جوان و نوجوان در نظر داشتم.
آیا گمان می کنید که محتوای اثر و نحوه روایت 
آن به گونه ای هس�ت که این گروه سنی را به 

خودش جذب کند؟
به نظر م��ن بله؛ اما ای��ن حق مخاطب اس��ت كه چنین 
قضاوتی داشته باشد ولی به هر حال ذهنیت من این بوده 
كه مخاطب جوان و نوجوان بتواند ب��ا این كتاب ارتباط 

برقرار كند.
اسم کتاب »ش�مرون ُکناردون« اسم خاصی 
است که نشان می دهد اشاره به دو مكان است. 

در مورد وجه تسمیه آن توضیح می دهید؟
من دوست دارم پاسخ این س��ؤال برای مخاطب بماند تا 
وقتی كتاب را مطالعه كرد به جوابش برسد اما چون شما 
پرسیدید باید بگویم كه بله اسم این كتاب به نوعی اشاره 
به شروع و پایان زندگی امیرمحمد اژدری است یعنی اسم 

محل تولدش و اسم محل آسمانی شدنش است.

تم�دن و اقتص�اد دو مقول�ه درهم تنیده اس�ت که 
نمی ت�وان آنه�ا را از هم جدا ک�رد. ب�ه خاطر ضعف 
قوانی�ن در ای�ران موض�وع س�كه های قدیمی قبل 
از هر چیز ب�ا موضوع قاچ�اق تداعی می ش�ود. این 
در حالی اس�ت که ارزش س�كه های قدیمی فقط به 
قیمت مادی آنها نیست. اس�تاد حسین مقصودی از 
چهره های شناخته شده ای است که سال ها عمر خود 
را در جم�ع آوری و تحقیق در زمینه س�كه گذرانده 
و کت�اب او با عن�وان اصفه�ان به روایت س�كه نگاه 
جدیدی به مبحث تاریخ نگاری محس�وب می شود.
»جوان« با این پژوهشگر و نویسنده گفت و گو کرده است.

پژوهش روی س�كه های قدیمی از یك س�و 
جنبه ای فرهنگ�ی دارد و از س�ویی دیگر به 
مطالعه و دقت در تاریخ و علم باستانشناسی 
نیاز دارد. در ابتدا بفرمایید چه ش�د وارد این 

عرصه شدید؟
در شهر تهران سکه ها به نام ری یا محمدی ضرب  می شد. 
خود تهران در كنار ری قرار داشت. بعد ها در عصر قاجار 
كه تهران پایتخت شد ری را در خودش هضم می كند و 
امروز همه این بخش جغرافیای��ی را تهران می نامند. در 
زمان قدیم و قبل از قاجار به ندرت برخی سالطین سکه به 
ضرب تهران می زدند كه خیلی هم گران بود. یادم هست 
بچه بودم از مدرسه می آمدم بساط انداز ها را نگاه می كردم. 
یك بساط انداز همیشه دس��تمالی داشت كه سکه های 
مسی روی آن پهن می كرد. مشتاقانه سکه ها را می دیدم 
و سکه های ضرب اصفهان را جدا می كردم و می خریدم 
و از همان زمان س��که جمع می كردم. یك روز در میان 
سکه ها، یك سکه بزرگ و سنگین و زنده ای را دیدم كه 
روی آن نوشته بود فلوس تهران 1143 هجری طهماسب 
دوم مربوط به عصر صفوی. دو یا سه ریال خریدم. امروز 
قیمت همان سکه چند میلیون تومان است. من در طول 
این سال ها سکه های زیادی خریداری كرده ام كه هر كدام 

گویای یك دوره تاریخی است.
سكه هایی که در ایران هست تاریخ ضربشان 

مربوط به چه زمانی است؟
دوره هخامنشیان به خصوص داریوش سکه ضرب  می شد. 
در قدیم هر شهری ضرابخانه ای برای خود داشته است 
و سکه های مورد نیازش را ضرب می كرد؛ البته سیستم 
ضرب سکه در قدیم پیچیده نبود شامل یك چکش، یك 

قالب و سندان بود كه طرح سکه روی قالب پیاده  می شد 
ولی همان هم اهمیت تاریخی و فرهنگی دارد. در دوره 
صفویه طرح های بسیار زیبایی در سکه داریم حتی زمان 
الجایتو دوره مغول ها سکه ضرب  می شد كه شعائر روی 
سکه زمان الجایتو دو بخش می شود؛ یکی زمانی كه سنی 
بود و دیگری زمانی كه شیعه بود. از نیمه دوم ساسانیان 
هر شهری سکه ضرب می كرد نام آن شهر را روی سکه 
حك می كرد كه سیر تاریخی را به خوبی نشان می دهد. 
این رویه ادامه داش��ت تا نیمه دوم حکومت ناصرالدین 
شهر ضرابخانه سکه در تهران متمركز شد و با ماشین های 

انگلیسی در تهران ضرب  می شد.
ایده ضرب سكه با دستگاه سكه زنی در ایران 

به چه دوره ای برمی گردد؟
اولین بار در زمان فتحعلی شاه بود كه پسرش به روسیه 
رفت و دستگاه س��که زنی را دید و یك دستگاه به تبریز 
آورد ولی خراب شد و هیچ وقت نتوانستند از آن استفاده 
كنند تا زمانی كه ناصرالدین شاه مدام به فرنگ می رفت 
و در این سفر ها برخی از دستگاه های غربی مثل دستگاه 

سکه زنی را به ایران آورد.
چ�را در قدی�م عمدت�ًا س�كه ها را پنه�ان 

می کردند؟
در بسیاری از دوره های تاریخی امنیت نبود و بانکی هم 
نداشتیم تا پول هایش��ان را آنجا بگذارند بنابراین اغلب 
سکه های خود را در ظروف مسی و سفالی می ریختند و 
در دیوار جاسازی می كردند حتی به خانواده های شان هم 
نمی گفتند. وقتی می مردند و بعد ها خانه های شان تخریب  

می شد سکه ها را كشف می كردند.
چرا در ایران خرید و فروش سكه نداریم؟

قانون بدی درباره سکه داریم كه سکه ها را نمی توان خرید 
و فروش كرد هرچند امکانش هس��ت اما فرد دس��تگیر 
می ش��ود. برای همی��ن از این طریق یا س��که ها قاچاق 
می ش��ود یا آنه��ا را آب می كنند كه ارزش س��که ها كم 
می شود مثالً سکه هایی داریم كه 500میلیون ارزش دارد 
اما وقتی آب می شود ارزش قبل را ندارد. میراث فرهنگی 
باید این مشکل را به مجلس انتقال دهد تا قانونی گذاشته 
شود و خرید و فروش در داخل كشور آزاد باشد اما خروج 

سکه از كشور محدودیت داشته باشد.
تاکنون کتابی هم درباره س�كه ها چاپ شده 

است؟
یك سری كتاب در این باره داریم اما فقط با تصویر سکه 

كه مربوط به چه دوره ای اس��ت؛ در حالی كه هر س��که 
بیانگر ویژگی های تاریخی و فرهنگی هر دوره است و نیاز 
به بررسی دقیق دارد. ما      می خواهیم هر دوره را به وسیله 
س��که ها تحلیل و تجزیه كنیم چون س��که قوی ترین و 
صحیح  ترین سند تاریخی در هر كشوری است. من كتابی 
در دس��ت دارم به نام »تاریخ اصفهان به روایت سکه «، 
هدفم این اس��ت تا فقط از روی س��که ها كار تحقیقاتی 

درباره اصفهان انجام بدهم.
گویا سكه اسالمی با پیشنهاد امام صادق)ع( 

بوده، درست است؟
بله یکی از سکه های آخرین دوره اموی كه توسط محمد 
بن مروان ضرب شده سکه اموی است كه به پیشنهاد امام 
صادق زده شده است. ابتکار طرح سکه اسالمی به پیشنهاد 
ایشان بود یعنی طوری طراحی كردند تا كلمه ال اله اال اهلل 

روی سکه كامل نباشد و بتوان روی آن دست گذاشت.
جالب ترین سكه های اسالمی کدام است؟

سکه ای كه مأمون به نام والیتعهدی امام رضا)ع( ضرب 
زد به نوعی اثبات هویت ائمه معصومین بود و روشن شدن 
این حقیقت كه ما این حکومت را غصب كردیم. سال 202 
هجری اولین س��که ولیعهدی امام رضا زده شده و سال 
203 امام را ش��هید كرد اما برای اینکه شیعیان شورش 
نکنند تا سال 205 همچنان سکه های امام رضا را ضرب 

می كرد و این اولین بار بود كه اتفاق می افتاد.
چرا سكه زمان امام رضا اهمیت دارد؟

یکی از زیبا ترین نوع س��که اس��المی مرب��وط به دوران 
والیتعهدی امام رضا است كه جنس آنها نقره بود چون 
اوالً دوران خیلی كوتاهی بود، ثانیاً حقیقت حاكمیت اهل 
بیت را به همه نشان می داد. روی سکه نوشته شده بود: 
»علی به موس��ی الرضا بن علی ابن ابیطالب« كه بیانگر 
اتصال و انتساب شیعیان به امام علی است و اینکه هیچ 
كدام از ائمه سکه به نام خودشان نداشتند و فقط به نام 

امام رضا سکه ضرب شد.
سكه طال نبود؟ 

س��که طال هم زده  می شد اما س��که های طال زیاد نبود 
مربوط ب��ه اعیاد مل��ی و مذهبی بود یا اینکه س��لطانی 
تازه بر تخت بنش��یند. س��که های نقره مربوط به داد و 
س��تدهای عمومی بود و كم ارزش  ترین نوع سکه جنس 

مسی داشت.
همه خلفا سكه داشتند؟

بله همه خلفا در هر دوره ای س��که ضرب می زدند حتی 

خوارج هم سکه داشتند كه شعارش��ان را روی آن حك 
كرده بودند؛ البته سکه های اس��المی سه دوره هستند. 
اول قبل از ورود اسالم به ایران و دوم دوره اسالمی تا آخر 
صقویان و سوم از آخر صفویه تا به امروز كه دیگر شعائر 

اسالمی روی سکه ها وجود ندارند.
چرا؟

این مربوط است به دوره حمله افغان ها به اصفهان. معتقد 
بودند بدون وضو نمی توان به سکه ها دست زد برای همین 

شعائر از روی سکه ها حذف شد.
 در مسیحیت هم چنین مشخصه هایی وجود 

دارد؟
بله آنها روی سکه های شان شعائر مسیحیت و طرح صلیب 
داشتند كه بعد از رنسانس كم كم از روی سکه های شان 

برداشته شد.
نقوش چهره ه�ا روی س�كه ها از چ�ه زمانی 

است؟
 نقش سلطان روی سکه تا زمان ساسانیان بود بعد از آن 
دیگر نداریم. در زمان دیلمیان اجدادش��ان را ساسانیان 
می دانس��تند برای همین طرح روی سکه های خود را از 
پادشاهان ساس��انی انتخاب می كردند. بعد از آن دیگر 

نداریم تا زمان فتحعلی شاه و بعد ناصرالدین شاه.
در ایران کلكسیون سكه هم داشته ایم؟

در عصر قاجار كلکس��یون سکه داش��تیم كه خودش از 
عوامل حکومت اس��ت. ناصرالدین ش��اه به جمع آوری 
سکه ها خیلی عالقه داشت كه بعد از فوتش سکه ها از بین 

رفت. یك سری اروپایی هم به نام سیاح به ایران می آمدند 
و سکه ها را برای كلکس��یون های خود می خریدند و از 
كشور خارج می كردند. البته متولی این كار دولت است اما 
جهت فکری دولت ها به گونه ای بوده كه چنین عالقه ای 

به این كار نداشته اند.
پیش�نهاد خاصی به مس�ئوالن برای ورود به 

بحث سكه های قدیمی دارید؟
بهترین كار آن اس��ت كه مجلس قانونی تصویب كند تا 
سکه های داخلی در داخل خود كش��ور خرید و فروش 

شوند و به هیچ وجه آب و صادر هم نشود.
آیا تا به ح�ال از طریق کش�ف س�كه ها گره 

تاریخی باز شده است؟
سکه ها نشان دهنده آن زمانی اس��ت كه حاكمی بر آن 
شهر تسلط داشته است. مثالً در عصر شاه سلطان حسین 
س��که دوران خودش هس��ت، دقیقاً در همان زمانی كه 
افغان ها به ایران حمله كردند یعنی سال 1135 هجری 
س��که محمود افغان در اصفهان ضرب شد. همان سال 
دوباره در این همین دوره سکه طهماسب دوم در قزوین 
ضرب شده. در زمان سه س��لطان، سه سکه ضرب شده. 
وقتی درباره سکه در كتاب می نویسیم مخاطب راحت تر 
اتفاقات تاریخی را درک می كند؛ به نوعی سکه تقویم برای 

هر دوره بوده است.
به عنوان کارشناس س�كه بزرگ ترین تأسف 

تاریخی شما چیست؟
موقعی كه بس��یاری از حاكمان در ایران سلطه داشتند 
و برای اثبات قدرت خودشان، س��که های قبل را از بین 
می بردند؛ در حالی كه اغلب سکه ها سالم و ساییده نبوده 

و  می شد آنها را حفظ كرد.
پیشنهادی برای موزه سكه در شهر اصفهان 

ندارید؟
من چندین بار به شورای شهر و شهرداری پیشنهاد موزه 
دادم تا شرق میدان امام یعنی همان میدان نقش جهان 
ك��ه 60 ت��ا 70 هکت��ار زمین اس��ت برای موزه س��که 
سرمایه گذاری كنند و با شیوه امروزی اما با طرح صفوی 
موزه تأسیس  كنند چون 70درصد گردشگران یك روز 
فرصت تور دارند و باید فضایی ایجاد كرد تا در كنار بازدید 
میدان نقش جهان از موزه سکه هم دیدن كنند. به نظر من 
هر شهری باید در مکان سنتی و تاریخی خود یك موزه 
سکه داشته باشد تا تاریخ و فرهنگ آن شهر را به صورتی 

گویا و ملموس در قالب سکه معرفی كنند.

سعی کردم دچار کلیشه ها نشوم 
گفت وگوی »جوان « با سارا عرفانی نویسنده کتاب »شمرون ُکناردون«

از زاویه دید و روایت اول شخص استفاده کردم چون باعث نزدیكی بیشتر مخاطب به انگیزه و ذهنیات جهادگر فقید امیرمحمد اژدری  می شد

گفت وگوی »جوان« با نویسنده کتاب »اصفهان به روایت سكه« 

سکه قوی ترین و صحیح  ترین سند تاریخی در هر کشوری است

مصطفیشاهكرمی
گفتوگو

نگاهی به داستان »ترکش ولگرد«

طنز موقعیت 
در قصه های جنگ

  رامین جهان پور
»عش��ق رفت��ن ب��ه جبهه 
دیوانه ام كرده بود. نه سن و 
س��ال درس��ت و حس��ابی 
داشتم، نه تن و بدن رشید و 
تنومند. هر بار كه می رفتم 
پایگاه اعزام نیرو، انگار كه با 
بچه تخس و پررویی طرف 
باشند، دنبالم می كردند و با بدوبیراه و تهدید بیرونم 
می كردند. اما آن قدر  رفتم و آمدم تا مسئول ثبت نام 

را از رو بردم...«
داستان طنز »تركش ولگرد« نوشته داود امیریان 
با این پاراگراف شروع می ش��ود. امیریان همچون 
بیش��تر كارهای قبلی اش مضمون ای��ن كتابش را 
هم از ماجراه��ای جنگ و جبهه انتخ��اب كرده و 
ش��خصیت  اول داس��تانش هم یك راوی نوجوان 
طناز اس��ت كه عالوه بر جسور و تخس و ماجراجو 
بودن، كمی هم دس��ت و پا چلفتی و كارخراب كن 
است. این كتاب از چندین قصه طنز به هم پیوسته 
تشکیل شده كه راوی تمام داستان ها یك نفر است 
و شخصیت های تمام قصه های كتاب هم مشترک 
هستند، به خاطر همین نویس��نده در فصل بندی 
ماجراهای كتاب از عدد اول یا دوم استفاده نکرده 
و هر كدام از قصه های ای��ن كتاب عنوانی متفاوت 
دارن��د و در هر ك��دام از آنها ماجراه��ای جدیدی 
اتفاق می افتد كه ربط چندانی به قصه قبلی ندارد. 
اما نکته ای كه باید به آن اش��اره كرد این است كه 
داس��تان های این كتاب بیش��تر از اینکه داستان 
باشند به خاطره شبیه هستند و نویسنده در بیان 
قصه ها از عناصر داستانی كمتری بهره گرفته است 
و مثل خیلی از كارهای قبلی اش بی آنکه از توصیف 
و فضاسازی در داستان هایش استفاده كند ماجرا ها 
را سریع  و خاطره وار گفته و رد شده است. انگار كه 
می خواس��ته زودتر به پایان كتابش برسد: »وسط 
عملیات كربالی5 بود. قرار بود ب��ا هم برویم خط 
مقدم و از خجالت دشمن دربیاییم... تویوتا وانت ها 
آمدند. سوار ش��دیم و گاز را گرفتیم و رسیدیم به 
اول دریاچه آبی...« البته نویسنده در این قصه ها، 
جای خالی فضا س��ازی و توصیفات داس��تانی را با 
تعلیق ماهرانه و دیالوگ ه��ای طنز  آمیز و به موقع 
شخصیت های داستان پر كرده است. در قسمتی از 
قصه دوم كتاب كه »تركش های بی حیا« نام دارد 
این گونه می خوانیم: »س��ه تا بطری]آب[ انداختم 
توی كوله پشتی. دس��تور حركت داده شد و ما زیر 
باران گلوله و خمپاره؛ ج��اده را زیر پوتین گرفتیم 
و یا علی از تو مدد، بدو كه رفتیم... در همین افکار 
بودم كه رس��یدیم خط مقدم. یك هو خمپاره پدر 
نامردی درست پشت س��رم تركید... در این حال 
فرمانده زد به شانه ام و زیر گوشم گفت: »چی شدی 
اخوی؟ خیلی ترس��یدی؟« لبخندزنان برگشتم و 
گفتم: »...نه حاجی، درد كه چیزی نیس��ت ازش 
بترس��یم!« پوزخندزنان س��ر ت��کان داد و گفت: 
»كدام درد؛ چرا خ��ودت را خیس ك��ردی؟« و با 
حركت چشم به پشتم اشاره كرد... در این داستان 
همان طور كه خواندیم راوی سه تا بطری آب داخل 
كوله پشتی اش می گذارد و در حین عملیات تركش 
خمپاره به كوله پشتی اش می خورد و آب بطری ها 
او را خیس می كند. در اینجا نویسنده سعی كرده 
كه »طنز موقعیت« را در اوج داس��تان ایجاد كند. 
اما همه ما می دانیم كه در ده��ه 1360 و در زمان 
جنگ ایران و عراق رزمنده ها بیشتر آب را با كلمن 
یا قمقمه های نظامی شان حمل می كردند و در آن 
دوران ما چیزی به اسم بطری آب معدنی نداشتیم 
و در خانه ها هم اگر یادمان باش��د م��ردم آب ها را 
در بطری های شیش��ه ای آب لیمو یا گالب داخل 
یخچال  می گذاشتند. این قس��مت از داستان من 
را یاد سکانسی از س��ریال های تلویزیون خودمان 
انداخت كه یکی از هنرپیش��ه ها در زمان جنگ با 
ریموتی كه در دست داشت به طرف یك اتومبیل 
قدیمی دهه شصتی می رفت. »تركش ولگرد« در 
20۸ صفحه توسط انتش��ارات كتابستان معرفت 

منتشر شده است. 

فیلم جدید 
جعفری جوزانی

پروانه ساخت گرفت
س�ه فیل�م س�ینمایی پروان�ه س�اخت و یك 
فیل�م س�ینمایی پروان�ه نمای�ش خ�ود را از 
معاونت س�ینمایی وزارت ارش�اد اخ�ذ کردند.

بر اس��اس مجوزهای اعالمی معاونت س��ینمایی 
وزارت ارشاد، سینمایی »شوماه « به نویسندگی و 
كارگردانی مژگان بیات و تهیه كنندگی عبدالمحمد 
نجیبی، سینمایی »تورهای خالی« به نویسندگی 
و كارگردان��ی به��روز كرم��ی زاده و تهیه كنندگی 
مجید برزگر و سینمایی »وزش بادهای جنوبی « به 
نویسندگی و كارگردانی آزیتا رصافی و تهیه كنندگی 
مس��عود جعفری جوزانی پروانه س��اخت گرفتند. 
همین ط��ور فیل��م  »گل س��رخ « به نویس��ندگی، 
كارگردان��ی و تهیه كنندگی مرتض��ی آتش زمزم 

توانست پروانه نمایش خود را اخذ كند.
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