گفتوگوی روزنامهی «والیت» با یوسف علیخانی؛ نویسندهی
معاصر و خالق رمان «خاما»
بخش اول:

هنوز خواب میلک را میبینم!
 تصویری که یوسف علیخانی از کودکی و خانواده دارد ،چیست؟ چقدر درنوشتن شما تاثیر گذاشتند؟
مادر من جنم خاصي در مديريت خانواده داشت .پدر همیشه سر کار بود و ما تنها بین
دو شغل کارخانه و بازار ،او را ميديديم .در کارخانهی فرش پارس کار ميکرد .پنج
صبح مي رفت .تا ساعت دو و نیم آنجا بود و به اندازه يک چای خوردن در منزل بود.
لباسش را عوض ميکرد و بعد ميرفت در بازار قزوين کارگری ميکرد .تا از آنجا به
خانه بازميگشت ساعت  01و نیم يا يازده بود و تا مادر شکايتي ميکرد ،غذا را خورده
و نخورده ،خوابش ميبرد .سال  38با افشین نادری ميرفتیم الموت قصه جمع کنیم و
مسیر بازگشت را با کامیون بازميگشتیم .برادر خانم من ،يوحنا ،از بناب برميگشت .به
ما گفت اگر قزوين هستید من شما را برسانم .ما هم قبول کرديم .او گفت تازه زنجان
را رد کرده و تا خانه برويد و استراحت کنید من ميرسم .ما به خانه پدرم رفتیم .افشین
میوه مي خورد که تلفن من زنگ خورد .رفتم بیرون از اتاق به تماس پاسخ دهم .وقتي
بازگشتم ديدم ضبط روشن است و افشین در حال کار است .به افشین گفتم
ميخواهیم برويم .او گفت ما دو هفته به دنبال راوی و قصهگو بوديم و کسي پیدا
نکرديم .پدرت راوی بسیار خوبي است .تو نگو زمان میوه خوردن ،پدرم مثالي با قصه

تعريف ميکند و افشین نخ را ميگیرد .آن شب که ما در منزل پدرم مانديم .يوحنا
رفت .تا فردا ظهر صدای پدرم را ضبط ميکرديم .پدرم هم بازنشسته بود و در خانه
مي ماند .تازه من بعد از آن از ديگران شنیدم که نقال تمام فامیل ،پدرم بوده است .اما ما
نديده بوديم.
 در نوشتههای شما دلبستگی به مکان و آدمها دیده میشود.اولین جايي را که سال  10در قزوين ديدم بگويم .يادم هست که دوم ابتدايي را الموت
خوانده بودم و از سوم ابتدايي به قزوين آمديم .خانهی ما هشت متری هادیآباد بود .به
خاطر ميآورم مادرم صبح من را از هشت متری آورد و خیابان منبع آب را به ما نشان
داد .گفت از اين مسیر بايد برويم .همیشه از اين خیابان هراس داشت .ما را به مدرسه
دهخدا آورد .سوم و چهارم و پنجم را من در اين مدرسه درس خواندم .کنار آن
مدرسهی شهید قدوسي بود که راهنمايي را آنجا خواندم .بعدها که صفحهی
گردشگری روزنامهی همشهری را درميآوردم ،خودم به روزنامه پیشنهاد دادم که دو
هفته يزد بروم .بعد زنجان ،پس از آن اصفهان و بعد شیراز رفتم .همین طور شهرها را
ميگشتم .بعد آقای علیرضا معزی سردبیرمان به من گفت که همه اين شهرها را که
رفتي ،مگر اندازهی قزوين آثار باستاني دارد که خود قزوين نرفتي؟ بعد من از چهار
انبیا شروع کردم و همه جا را رفتم .اصال فکر نميکردم که قزوين هم ميتواند موضوع
صفحه باشد؛ وقتي کنار محبوب هستي ،محبوب نبیني!
 چطور شد که به سراغ کتاب و داستان رفتید؟من و سیدابراهیم میرقاسمي و حبیب علیمردی و هرمز تنهايي شروع به قصه خواندن
کرديم .شايد سوم راهنمايي بوديم .جايي که کتاب ميخريديم کتابفروشي معین بود.
فکر کنم لوازمالتحرير شده است االن؛ باالتر از چهارراه نظاموفا .ما يک روز رفتیم

ديديم چقدر کتاب دارد .من بوف کوری هدايت که دارم برای ايشان است .بوف کور
اصلي است و يادم هست سه تومن آن را خريدم .مهر زده و تاريخ خورده است .فکر
کنم سال  16يا  13بود .بعدها ديدم که لوازمالتحريری شد است .يا کتابخانهی هجرت
درست رو به روی منبع آب بود که آن هم االن لوازمالتحرير ميفروشد .سری ژول
ورن هايم را از هجرت خريدم .کتاب خريدن من از آنجا شروع شد .تا به حسن آقای
لطفي رسیديم.
 چطور با آقای حسن لطفی و سینمای جوان آشنا شدید؟من سال  13که اول دبیرستان بودم ،يک نمايشنامه نوشته بودم .سوم راهنمايي که بودم
آقای پیشرويان ما را خیلي به کار ميگرفت و تئاتر کار ميکرديم با ايشان .حمید
حسنپور و مسعود خواجهوند ،مهدی احمدی و همه بچههای ما شاگردان آقای
پیشرويان بوديم .تئاتر کار ميکرديم .بسیار اکتیو بود .نمايشنامه را نوشتم و با پررويي
به ارشاد قديم بردم .آن زمان ارشاد ،طبقهی دوم يک ساختمان نبش بیمارستان بوعلي
بود .من به آنجا رفتم و آقايي به نام رحماني بود که نمايشنامه را به او دادم .ايشان من
را به اتاق آقايي به نام تبسمي برد .آن زمان رئیس ارشاد بود .بعدها فهمیديم که بازار
قزوين هم حجره دارد .اين صحنه را خوب به خاطر دارم .نمايشنامه  11صفحه بود.
تعجب کرده بود و پرسید واقعا اين را خودت نوشتي؛ فکر کنید يک جوان چهارده
پانزدهساله آمده پیشات  .بعد با دستگاه پلي کپي داخل اتاق آن را کپي گرفت .کپي را
خودشان برداشتند و اصل آن را به من دادند و گفتند هیچوقت به هیچ جايي اصل اثر
را نده .بعد من را به آقای محمدتقي محمدقليها معرفي کرد .من تصوير محوی از
آقای محمدقليها در آن روز به خاطر دارم .محمدقليها دو هفته بعد من را خبر کرد
که صحبت کنیم .گفت نشانههايي در کار تو هست که بهتر است به سراغ فردی به نام
حسن لطفي بروی تا فیلمنامه بنويسي .بايد به کتابخانهی عارف بروی .آنجا سینمای

جوان است .يادم هست که من از جايي رد شدم که کالس بود و اگر اشتباه نکنم خود
حسن لطفي کالس داشت .آخرهای کالس بود و صبر کردم که کالس تمام شد .کالس
که تمام شد از بین جمعیت رد شدم و آقايي به نام خوشحالسرمست اگر اشتباه نکنم
را ديدم و من را با حسنآقا آشنا کرد .اين جا اتفاق جالبي افتاد .به من اگر آدمي را
معرفي کنند که کتابخوان است و تازه  01سال دارد ،ميگويم هر کسي که از راه
ميرسد ميخواهد بنويسد و نويسنده شود .يادم هست که محمدقليها برای حسنآقا
يادداشت نوشته بود که آن را هنوز دارم .نوشته بود کارهای اين به فیلمنامه نزديک
است .بیش تر از اين که نمايش باشد فیلمنامه است .حسنآقا کتابي به من داد که خیلي
کتاب عجیبي بود .مجموعه نمايشنامهای انقالبي برای سوره بود و کتاب هنر
سناريونويسي اثر سید فیلد را به من داد .من تعدادی فیلمنامه نوشتم و حسنآقا گفت
که ريتم کار تو قصه است .توصیف زيادی دارد .فیلمنامه کار نکن .بعد من مينوشتم و
ميبردم به حسن آقا نشان ميدادم .همان روزها بود که حسنآقا به من گفت چرا به
سینمای جوان نميآيي .بدشانسي که داشتیم اين بود که ما دانشآموران علوم انساني
بعد از ظهرها به مدرسه ميرفتیم و کالسهای سینمای جوان نیز بعد از ظهر بود .ما
ترفند زديم .من و حبیب علیمردی ،ابراهیم میرقاسمي و جمال عباسقليها و  6 – 1تا
از رفیقهای خودم را جمع کردم و اين را آقای عرشيها به ما ياد داد .گفت برو با
رفیقهات يک گروه شويد و پول ثبتنام را جور کنید .شانسي که آورديم سه جلدی
کنکور هنر داشتیم و بعدها فهمیديم که همهی سواالت در آن کتاب بود .ما اين سه
جلد را کامل خوانديم و همه رفقا قبول شديم .امتحان هم يک آقای خوش تیپ که
شبیه صادق هدايت بود برگزار کرد .از اعضای سینمای جوان بود که ديگر او را نديدم.
کالس هم که تشکیل شد بسیار جالب بود .ترم اول جعفر نصیری شهرکي به ما

قصهنويسي درس ميداد .ساعد فارسي نقاشي تدريس ميکرد و يحیي عرشيها
عکاسي درس ميداد .يکي دو قصه که خواندم جعفر خوشش آمد.
 فضای محدودی بود؟از جعفر نصیری شهرکي خیلي چیزها ياد گرفتم .بعد حس خوشايندی بود که قصهی
يادگاری جعفر را محمود دولتآبادی خوانده بود و تعريف کرده بود .ما کیف
مي کرديم که شاگرد کسي هستیم که يکي از قصههای او را دولتآبادی خوانده است.
بعد در مرحلهی دوم کالسها ،فیلمنامهنويسي را با حسن لطفي داشتیم .آقای متولي
کارگرداني درس داد .آقای نوراهللپور هم که فیلمبرداری را ميخواست به ما بیاموزد
دوباره عکاسي را هم به ما گفت .تدوين و کارگرداني هم داشتیم .خود ساعد فارسي
که طراحي را به ما ميآموخت نقش عجیبي داشت .يکي از خوششانسيهای بچههای
سینمای جوان در آن دوره ،حسن آقای لطفي بود و آنقدر هم در حقش بيانصافي
کرديم .چند شب پیش يادداشت يکي از رفقا درمورد حسنآقا را ميخواندم و فکر
ميکردم که اين آدم در برابر تمام اين توهینها صبر کرد و خويشتنداری کرد .داشتم
به اين توهینهايي که به خودم ميشود فکر ميکردم و اين را خواندم .بعد ديدم هنوز
به من توهیني نشده است.
 چه توهینی به شما میشود؟ کمی در این مورد توضیح میدهید؟زياده .مثال نويسندهای به آموت ميآيد .کتابش نمي فروشد و به دشمن تبديل ميشود.
آن زمان تمام پز ما اين بود که کتابخانه حسن آقا را ببینیم و مانند آن را داشته باشیم .يا
يادم نمي رود ،يک بار ساعد فارسي شعری را خواند و پرسید کدامیک از شما اين
شاعر را ميشناسید .هیچکدام نميشناختیم .شعر سهراب سپهری بود .بعد عکسهايي
از يک فیلم نشان داد و گفت کدامتان اين فیلم را ميشناسید .فیلم رنگ انار پاراجانف

بود .بعد ديدم با اين که کار ما فیلم است باز نمي شناختیم .قطعه ای موسیقي پخش
کرد باز نميشناختیم .بعد گفت که چطور ممکن است شما اينجا در سینمای جوان مي
خواهید فیلم بسازيد و با باقي هنرها آشنا نیستید .به من اشاره کرد .خدابیامرز
طراحيهای من را خیلي دوست داشت .ميگفت اين يک چیزی ميشود .ميگفت
چهرهی اين شبیهی آرياييهاست .به من اشاره کرد و گفت علیخاني دارد قصه
مينويسد ،اما مگر مي شود بدون شعر خواندن و بدون موسیقي فیلم مگر ميتوان کاری
کرد .االن همه فیلمها دوبله است و زيرنويس دارد .ما آينه تارکوفسکي را زبان اصلي
به روسي ديدم و نميفهمیديم .فقط ميگفتیم چون ساعد فارسي گفت فیلم خوبي
است ،بايد ببینیم .من يک مسخرهبازی را هم نمايشگاه نقاشي شعبان لشکری انجام
دادم .نقاشيهای شعبان لشکری همه شکلهايي است که قصه دارد .من هم به
نمايشگاه رفتم و ادای نقاشي های او را درآوردم .و کاغذها را تا کردم و زمان بیرون
رفتن به شعبان دادم .شعبان پرسید اينها چیست .گفتم آقای فارسي تعريف شما را کرد
و گفت رفتید آنجا دنبال سر درآوردن از نقاشيها نباشید .يکي از رنگ آن خوشاش
ميآي د ،يکي هارموني آن را دوست دارد و حتي يکي از قاب آن خوشاش ميآيد .من
اين حس را پیدا کردم .از آن سال ها ديگر شعبان را نديدم .يک بار يادم هست ،سال
 61بود که سال سوم دانشگاه بودم ،من و ثعلبيفر به خانه او رفتیم .درخت توت و
شاتوت در حیاط داشت .آن جا که خیلي خورديم هیچ ،ما را به باغ گردو برد .آنقدر
مهمان نواز بود .ما در قصه هم خیلي به چیزهايي که تعريف ميکرد نیاز داشتیم .مثال
ميگفت بابای من يک گاو داشت و يک ساز .وقتي ساز ميزد ،گاو ما گريه ميکرد و
اشک گاو را مي ديديم .اين دقیقا صحنه داستان است و بعد آن تابلوهای عجیب .شروع
ميکرد به تعريف داستانهای تابلوهايش .شرايطي که حسن لطفي از يک طرف ،ساعد
فارسي از يک طرف بود .سايه آقای حضرتي هم همیشه بر سر من بود هرچند که

شاگرد مستقیم ايشان نبودم .بخشي از بچههای ما تحت تاثیر استاد رشید کاکاوند
بودند .بخشي از بچههای ما که گرايش سیاسي داشتند تحت تاثیر کساني مثل تقي
رحماني و آقای علیجاني .قزوين در آن دوره شرايط ويژهای داشت که االن با شهرهای
مختلف مقايسه ميکنم ،ميبینم ظرفیت خارقالعادهای است .ولي نميدانم چرا همه ما
تک پر شديم .زماني از بین  01کتاب سال کشور سه تا از قزوين بود اما در اينجا هیچ
اتفاقي نیفتاد .کتاب نويسندگان قزويني هیچوقت پشت ويترين کتابفروشيها نیست.
من در تبريز گوشهای يادداشت نوشتم که يک کتاب از نويسنده ترک رسید ،روز دوم
آن کتاب را نداشتیم در غرفه .اين اتفاق در اردبیل هم افتاد .در کرمان بنويسي کتاب
علومي رسید هیچ چیزی از آن باقي نميماند اما در قزوين چي؟
 اتفاقا سوال ما هم بود که چرا رونمایی خاما از شهرهای دیگر شروع شد وقزوین دهمین شهر شد.
قزوين هم اگر لطف استاد محمدعلي حضرتي و حسن لطفي نبود برگزار نميشد.
 به تازگی کتاب قصههای سرزمین الموت هم منتشر شده است .چرا رونمایی آنانجام نشد؟
خودم انتشار کتاب قصههای الموت را خبری نکردم زيرا اگر در روزهای پرخبر خاما
خبری ميشد ميسوخت .در بحبوحهای که همه جا درمورد خاما صحبت ميشود آن
خبر بايد بماند .کتاب  131راوی دارد که  101نفر از آنان فوت کردند .تقريبا  01سال
پیش آن را به خانم چوبک تحويل داديم .جلد يک و دو را با افشین نادری کار کردم.
برای جلد سه افشین نیامد .زماني آغاز کردم که تازه از روزنامهی جام جم درآمده بودم
و قصد داشتم که ديگر روزنامهنگاری نکنم .در همان بیکاریها ،ايرنا محيالدين،
خانمام که همیشه بزرگترين حامي و معلمام بوده ،کولهپشتيام را آماده کرد و گفت به

کوه بزن .واقعا هم همینطور بود .من با  11هزار تومان به دل کوهستان زدم .يادم هست
که بايد سربااليي قورهدر به ديکین را ميرفتم و چون با آژانس بايد ميرفتم و هر
مسیری  01هزار تومن بود که من مجموعا  11تومان بیشتر نداشتم ،پیاده رفتم .رفتم و
قمقمهی آبم هم تمام شد .به نفسنفس زدن افتادم .ديگر اشهد خودم را خوانده بودم
رسما .اهالي به من گفته بودند که از اين جا به ديکین يک قدم است .اين يک قدم
چهار ساعت طول کشید .يادم هست که به محض آنتن دادن موبايلم به خانمم گفتم
هرجور شده پول جور کن و بفرست اينطور نمي توانم بروم .به محلي رسیدم که معلوم
بود برکه آب است .رفتم آب بخورم که يک مار فشهکنان از زير آن در رفت .ديگر مگر
جرات ميکني از آن آب بخوری؟  1ماه در بین مراغيها بودم .بعد هم نزديک به 18
سند در مورد مراغيها پیدا کردم .مراغستان  01روستاست که  1 – 1تا بدل مراغياند
و بقیه اصلي مراغي .سه تای آنها از راه الولک است و بقیه به سمت الموت است .بعد
هم که به جايزه جاللآلاحمد خورد که کتاب اژدهاکشان ،شايسته تقدير شد و بعد هم
نشر آموت و درگیر کار شدن و  ...و ديگر بازنگشتم به آن روال سابق .اما اسناد زيادی
دارم و فکر ميکنم باالی  011ساعت فايل صوتي مانده باشه از اين سری کارم.
 فیلم مستند عزیز و نگار از همانجا ساخته شد؟عزيز و نگار در دورهی اول که با افشین نادری ميرفتیم فیلمبرداری شده بود؛ البته نه با
قصد فیلمسازی .فیلم نوروزبل و فیلم علم هم بعدها ساخته شد .در قرارداد ما با خانم
دکتر حمیده چوبک تنها اين بود که متن قصهها را به ايشان تحويل دهیم .حتي فايل
صوتي در قرارداد ما نبود .خودم همیشه دوست دارم عکاسي و فیلمبرداری کنم و
دوربین همراهم هست.
 -اولین عکسی که گرفتی یادت هست؟

اولین عکسي که من گرفتم يا از من گرفتند؟ چون اين دو داستان جدا است.
 هر دو را بفرمایید.اولین عکسي که از من گرفته شده دوم ابتدايي بودم .تا دوم ابتدايي هیچ عکسي از من
وجود ندارد .معلم ما در دبستان دوازده فروردين روستای میلک گفته بود اگر در
پروندهام عکس نگذارند ،نميتوانم درس بخوانم .هنوز آنوقت روستا بوديم .دم عید
آمدم قزوين .با پدرم به عکاسي ياران رفتیم؛ همین منبعآب .عکس گرفتم .رفتیم که
عکس را تحويل بگیري م گفتند عکس سوخته است .همین باعث شد تا برای گرفتن
عکس چند روزی قزوين بمانیم .برگشت به میلک خودش داستان داشت .يادم هست
که با يک کمپرسي به قزوين آمديم و وقتي ميخواستیم به میلک بازگرديم سوار يک
جیپ سیمرغ شديم .آن زمان در شرايط عادی سال حداقل هفت ساعت اين مسیر طول
ميکشید .آن شب برف ميآمد .به فالر که رسیديم ماشین خراب شد .اغلب کساني که
در جیب بودند االن زنده نیستند و روحشان شاد .راننده من را شاگرد صدا ميزد .تا
صبح چند بار آب کتری را جوش ميآورد تا ماشین يخ نکند.
اولین عکسي هم که خودم گرفتم بامزه بود .پدرم از سوم و چهارم ابتدايي ميگفت
بايد تابستان کار کنید .ميگفت من قلم و دفتر را برای شما تهیه ميکنم اما لباستان را
خودتان تهیه کنید .به همین خاطر من و برادرانم از سوم ابتدايي همگي کار ميکرديم.
اول راهنمايي بودم که قايمکي رفتم يک دوربین  001گرفتم؛ از اين فوداکها .مدتي
طول کشید تا پول جمع کنم فیلم بخرم .قبل از اين که فیلم برای آن بخرم ،آنقدر خالي
شاتر زده بودم ،ايراد پیدا کرده بود .بعد که فیلم گذاشتم همهاش سوخت و تا درست
شدن دوربین داستان داشتم .اولین فیلمهای من مربوط به دوران سینمای جوان است.
باالی  011نفر از میلکيها عکسي روی صفحه گوشيشان هست که نميدانند عکاس

آن کیست .من دو عکس گرفتم در سال  ،61يکي از امامزاده و ديگری از نمای عمومي
میلک .اينها اولین عکسهای من است.
 در آثار شما جلوهای از شعر وجود دارد .توصیفات لطیفی در متن استفادهکردید .آیا تا به حال شعر هم گفتید؟
 01درصد اتفاقات زندگي من به دلیل ندار بودن اتفاق افتاده و همیشه به نفعام بوده.
يادم نميرود که کتاب "مثل همیشه" هوشنگ گلشیری را زماني از حسنآقا گرفتم ،که
بازا قزوين کار ميکردم و جلوی بانک صادرات بازار بار خالي ميکردم .پولش را
نداشتم واقعا .من نشستم کل کتاب مثل همیشه را نوشتم .تولدی ديگر و ايمان بیاوريم
به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد آن زمان در بازار بود اما سه کار قبلي او اصال نبود .کل
کتاب های فروغ فرخزاد را با دست نوشتم .بعد شروع کردم به خواندن کتابهای
شاملو و اصال نميفهمیدم چه ميگويد .بعد رسیديم به کتاب از زخم قلب آبايي ع.
پاشايي و توضیحاتي هم آقای علي طاهری که نقش بزرگي در دوران نوجواني ما
داشت .ايشان و جمشید شمسيپور در زندگي من خیلي موثر بودند .علي طاهری که
استاد تئاتر ما بود ،در حد قديس از شاملو نام مي برد .بعد از آن شروع کردم به نوشتن
تمام کتابهای شاملو و بعد از آن اخوانثالث را نوشتم .همهی اين کتابها را
دستنويس دارم .االن دستنويس شاعران معاصر را دارم .من مينوشتم که خودم
کتاب را داشته باشم اما همهی اينها در ذهن من حک شد .خیليها بهم ميگويند
زبانت خیلي محکم است .نميدانند من بر شانهی ديگران ايستادم .البته حس و حال
شعر داشتم .شايد محسن فرجي بيتاثیر نبود .او خیلي حال و هوای شاعرانه اشت.
اولین تصويری که از محسن فرجي به خاطر دارم در تاريکخانهی سینمای جوان بود.
مسعود فرجي دستیار يحیي عرشیا بود .ما در حال ظهور کردن فیلمهای خودمان بوديم
که مسعود چون به من اطمینان داشت فیلمهای خودش را هم به من داد تا ظاهر کنم.

ظاهر که کردم ديدم جواني در عکس هست که يک جا انار در دست دارد ،يک جا
دستش را به سینه گرفته بود .مانند اين عکسهای فیلمهای پاراجانف بود .بعد فهمیدم
اين محسن فرجي برادر کوچک مسعود است که  1ماه بعد با محسن رفتیم و دانشگاه
تهران ثبت نام کرديم .محسن طبع شعر خوبي داشت که روی من تاثیر گذاشت.
 از رفتن به دانشگاه بگویید؟اگر من يک اتاق ويژه برای خودم داشتم هیچگاه درسخوان نميشدم .ما هفت برادر و
يک خواهر بوديم که در دو اتاق در همین هادیآباد زندگي ميکرديم .جای برای درس
خواندن نبود و بايد سر کار هم ميرفتم .من سال  61کنکور پیام نور رشته حسابداری
قبول شدم اما عالقه ای به رياضي نداشتم .به مادرم گفتم که مي خواهم درس بخوانم.
مادرم گفت بابا نمي گذارد .من گفتم مدتي کار ميکنم و تا  11آذر کار کردم .پولها را
به مادرم دادم .از  11آذر به کتابخانه شهدا رفتم که آن زمان يک اتاق کوچک مطالعه
داشت که نهايت  01نفر در آن جا ميشد .وقتي ساعت هفتونیم صبح در آن باز
ميشد گلهای حمله مي کرديم که يک صندلي خالي گیر بیاوريم .ظهر هم برنامهريزی
کرده بوديم که يکي از بچهها برود ناهار و بیايد بعد من بروم تا میز ما را کس ديگری
نگیرد .تا کنکور هر روز در آنجا درس خواندم و رتبه  018کنکور سراسری شدم که 8
قزوين ميشد.
 چه رشتهای قبول شدید؟ساعد فارسي همیشه ميگفت مهم نیست چه رشتهای قبول شويد ،هیچکس رشتهای
که درس خوانده را ادامه نميدهد ،اما مهم اين است که تهران باشید و مهمتر اين که
دانشگاه تهران باشید .من هم همهی رشتههای با ربط و بيربط دانشگاه تهران را زدم.
بعد رشتههای ديگر دانشگاه ها را نوشتم .من زبان و ادبیات عرب قبول شدم .استان

شدن قزوين بالی ديگری بود که به جان من افتاد .کنکور را که دادم با يک پیچسکن
بنفش ،با دوستانم پر انرژی به خیابان ريختیم .من امام صادق قبول شدم اما در گزينش
رد شدم .حقوق کنسولي و علوم قضايي هم قبول شدم ،رد شدم .رشته عربي را اصال
جدی نکرفته بودم .فکر ميکردم يکي از اينها را قبول شوم .چون اينها نیمه متمرکز
بود .از ترم دوم ،وقتي احساس کردم بايد بمانم ،عربي را جدی گرفتم .با محسن فرجي
به سردر  11تومني که رسیدم شوق کردم که محسن به من گفت آخر اين هم شوق
دارد .دوران دانشجويي زمان بسار مفیدی بود .محسن فرجي بود .ساعد فارسي بود .به
واسطه ساعد با يک گروه ديگری آشنا شدم.
 رفتن به تهران چقدر در سرنوشت حرفهای شما تاثیر داشت؟ آیا همان باعثهدایت شما به سمت داستاننویسی بود؟
باز هم فکر ميکنم که از حسن لطفي و از روزنامهی واليت جريان ديگری در زندگي
من راه افتاد .من با يکي از نويسندگان مصاحبه کردم و آوردم برای چاپ در واليت.
حسنآقا گفت تو که شوق اين کار را داری ،اين شمارهی منصور کوشان و رضا
جواليي ،شمارهی عباس معروفي را هم از فالني بگیر .معروفي را پیدا نکردم .اما با
جواليي قرار مصاحبه گذاشتم .اول از من پرسید کتابهای من را خواندهای که من
نخوانده بودم .اما دفعه ديگر همه کتابهای نويسنده بعدی را خواندم و رفتم .آن
مجموعه مصاحبه يک اتفاق بزرگ در زندگي من بود 811 .صفحه در کتاب "نسل
سوم داستاننويسي امروز ايران" در نشر مرکز چاپ شد .چاپ نشده آن که در منزل
دارم حداقل  01جلد  111صفحهای است .آن مجموعه گفتوگوها همینطور ادامه پیدا
کرد .تا آن که گزيدهای از آن ها را نشر مرکز چاپ کرد .ميخواهم غیرمستقیم به
فضای قزوين اشاره کنم .من ديگر کار فیلم نکردم .فیلمنامهای از يک کودک نوشتم که
يک کودک در جویهای آب ،که آن زمان خیلي کثیف بود ،سکه و وسیله جمع

ميکرد ،تا به کانال ميرسید و در آن غرق ميشد .سر آن کلکل خندهدار که با عرشیا
داشتم .عرشیا و جعفر نص یری به من پیشنهاد دادند که يک سیب اضافه کنم و باران
باشد و فضای شاعرانهای باشد .اما من ميخواستم اين يک مستند تلخ و سیاه باشد .و
آن فیلم ساخته نشد .بیشترين قصه های کوتاه من درمورد بازار قزوين بود .من از اول
راهنمايي تا سال سوم دانشکده در بازار قزوين کار کردم و نادر ابراهیمي باعث شد که
ديگر در بازار کار نکنم .گفتوگوها باعث شد که با نشريات آشنا شوم .در مجلهی
آدينه به ما کل گفتگو را  1111تومان مي دادند .اولین بار که به مجله ادبیات داستاني
رفتم به من گفتند سراغ نادر ابراهیمي بروم .نادر ابراهیمي سهشنبهها در خانهاش را باز
ميگذاشت و همه مي رفتند او را ببینند .من نادر ابراهیمي را خیلي دوست داشتم.
سهشنبهای رفتم و سواالتم را به او دادم .او از سوالهای من خوشش آمد .بابت آن
گفتگو  01هزار تومان به من دادند.
 آن  54هزار تومان باعث شد شما قید کار در بازار را بزنید؟نه .ماجرا دارد .وقتي که فهمیدم دستمزد زيادی به من ميدهند ،از اطالعات خود
کتابخانهی مجله ادبیات داستاني لیست کتابهای نادر ابراهیمي را استخراج کردم که
انتهای آن گفتگو هست .فکر ميکنم شمارهی  11مجله بود .خود گفتگو فکر ميکنم
 11صفحه است ولي در پايان آن  1صفحه کتابشناسي دارد .اين که به نادر ابراهیمي
رسیده بود خوشحال شده بود .به مجله گفته بود اين پسر را بفرستید من با او کار دارم.
من به آنجا رفتم .به من گفت تابستان تک تک کتابهايم را بخوان و در مورد هر
کتاب دو صفحه بنويس که اين به عنوان کتابشناسي نادر ابراهیمي چاپ شود.
قراردادی با من بست .اولین پیش پرداختي که به من داد  11هزار تومان بود .به من
گفت اين قسط اول است .کتاب را که تحويل دادی  11هزار تومان ديگر و چاپ که
شد  11هزار تومان آخر را ميدهم.

 چه سالی بود؟سال  61 – 61بود .من يادم هست که تهران ميرفتم کارهای کتاب را انجام ميدادم.
شب ميرفتم احمد اکبرپور و رضا شمسي در درکه ميخوابیدم .صبح به دفتر نادر
ابراهیمي ميرفتم و کتاب مي گرفتم .اين کتاب نوشته شد .اما ديگر نفهمیدم سرنوشت
کتاب چه شد .زيرا درست  1ما بعد نادر ابراهیمي آلزايمر گرفت .اين  11هزار تومان
که از نادر ابراهیمي گرفتم معادل  11هزار توماني بود که در بازار کار ميکردم .اين
ادامه پیدا کرد تا اين که در مجالت کار کردم و ديگر به بازار بازنگشتم.
 این زندگی کارگری در نوشتن شما هم تاثیر داشت؟هیچوقت يادم نميرود .اولین بار که يک قصهای در فضای کارگری را در جمعي در
تهران خواندم ،يکي گريه کرد .داستان جواني ديپلمهای است که برای کار به بازار
قزوين ميرود .او را به کارگاه ساختماني ميبرند و ميگويند خاک بکند .زير اين خاک
چاه بود و در انتها درون چاه ميافتد .اين تجربهی شخصي خودم بود .من اين را 01
مرداد ماه  61در خانه علياکبر درويشیان اين داستان را خواندم .او گريه کرد .قصه ادبي
نیست ولي حسي است .در آن جمع ادبي تهران که اين قصه را خواندم ،هزاران ايراد به
آن گرفتند .يکي هم بیرون به من گفت که معلوم بود که کارگر خودت بودی ،در
جامعهای هستیم که نبايد بگويي کارگر هستي .وقتي ببنند کارگر هستي و پول نداری
تحويلت نميگیرند .چوب آن را هزار بار خوردم .من بارها با لباس کارگزی به
جمعهای ادبي تهران ميرفتم و مي ديدم کسي که خوش لباس است و شمايل ظاهری
نشان ميدهد که شرايط اقتصادی خوبي دارد ،چقدر تحويل ميگیرند ولي من اگر
بهترين قصه را هم آنجا ميخواندم برايشان مهم نبود و جدی نميگرفتند و هیچوقت
جذاب نبود .شايد همین هم شد که من نتوانستم در آن گروهها بمانم.

 چطور به الموت رسیدید؟ چه شد که از داستانهای کارگری به فرهنگ عامه والموت رسیدید؟
اگر بخواهم سیر داستاني خودم را بگويم ،من سه دوره نوشتن دارم .يک دوره فضای
کارگری بود که جز انتشار يکي دو تا در واليت و حديث و چند تا در مجالت دنیای
سخن و ادبیات داستاني ،به شکل کتاب چاپ نشد .مرحلهی دوم ،مرحلهی
تکنیکبازی و متفاوتنويسي و سختنويسي بود .تعدادی از آنها هم در مجلهی
دنیای سخن و آدينه و عصر پنجشنبه چاپ شد .ولي يک جايي به اين رسیدم که اينها
قصه من نیستند .نه اين که برای من نباشند .انگار برای يک دوره از من بودند .به يک
زمان و دوره ای تعلق داشت .چند داستان کوتاه درمورد روستا نوشتم .هرچه مينوشتم
ميديدم که اين ريتم عجیب من است .من از تاريخي که از میلک در سال  10در آمدم
خوابهايم در مورد میلک است .اين دوری تعلق خاطرم را به زادگاهم بیشتر کرد.
انگار هر چه دورتر ميشوم ،به میلک نزديکتر ميشوم .تمام آن ويژگيها و ريتم
عجیب که در الموت هست در شهر نیست .در الموت با هر کسي صحبت ميکني،
حرفش را با قصه به تو تحويل ميدهد .زماني همیشه در شبنشین خانههای روستا در
زمستان در مورد اجنه صحبت ميکردند .پرتقال و انار ميآوردند .يک کیلو پرتقال از
شهر ميآورند و در پسین اتاق قايم ميکردند .در شبنشین خانه يکي را ميآوردند و
پوست ميگرفتند .به هر کسي يک پره پرتقال ميرسید و آن به اندازهی يک کیلو به تو
مزه مي داد .اگر بوی و مزه پرتقال در ذهن من هست از همان روزها مانده است .انار
هم همینطور .در اين فضا قاعدتا قصه و خاطره ميگفتند .اما بیشتر اين قصهها درمورد
ماوراء بود .هنوز در روستای میلک درختي هست به نام تادانه که معتقدند اگر شاخهای
از آن بشکني سرت بال ميآيد .از  11سال پیش هم داستانها و روايتها دربارهی
گنجيابان و پیدا کردن گنج رواج پیدا کرد و افسانهها و داستانهای زيادی در اين

شرايط شکل گرفت .تلفیق اين دو شرايط و خوابهايم داستان شد .يادم هست که قبل
از چاپ کتاب "قدمبخیر مادربزرگ من بود" چند داستان را در وبالگم منتشر کردم
بازخوردهای عجیب و غريبي به من داد .شهرام رحیمیان و سپیده شاملو يادداشتهای
مفصل بر آنها نوشتند .در مرحلهی اول کتاب ناشر پیدا نميکرد .زيرا در آن دوره
فضای روشنفکری شهری ،کافه ای رواج داشت و داستان من در فضای روستا بود.
عاشقانه هم نبود .در دنیای دروني آنها بود .اما وقتي ناشر پیدا کرد ،از محمدعلي
سپانلو تا علياشرف درويشیان ،عبدالعلي دستغیب و دکتر بهناز علیپور عسگری ،هر
کسي که فکرش را بکنید شروع به تحسین کردند .قدمبخیر يک کتاب  001صفحهای
بود اما برای من يک حلقه و يک پلهی پرتاب و پرش به طرف باالتر بود .انگار دنیای
عجیبي را به آنها نشان دادم .اين باعث شد دومین کارم را بنويسم که نامزد جايزه
هوشنگ گلشیری و شايسته تقدير جايزه جاللآلاحمد شد .يادم نميرود آقای محمد
شريفي نويسنده کتاب باغ اناری معروف به من گفت دنیايي که به تو داده شده يا به تو
ارث رسیده يا تخیل کردی ،از آن بیرون نیا .در ادامه عروس بید درآمد ،بعد بیوهکشي.
خاما را هم باز در همان سیر ميبینیم .با اين که راوی کُرد تبعیدی است اما نیمي از
داستان باز هم در الموت است .منطقهی بکر الموت امکانات زيادی ايجاد ميکند .من
در قدمبخیر به صورت اغراقآمیزی زبان ديلمي استفاده کردم .سپانلو ،دستغیب يا ايرنا
محيالدين معتقدند که من بايد ريتم آن را ادامه ميدادم و به دنیال مخاطب نبودم .اما
من هم نويسندهام و همهی نويسندهها خودخواهي عجیبي دارند که دوست دارند بیشتر
خوانده شوند و عامهپسندتر شوند.

روزنامهی والیت قزوین – شماره  – 3543چهارشنبه  61اسفند 6331

