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ن شهر گذراند و پس از ي را در ايالت مقدماتيتحص. آمد ايدن  در تهران به١٣١۵ماه سال  نيفرورد] چهاردهم[ در يميابراه نادر
سپس  و سال رها آرد ون دانشكده را پس از دياما ا.  حقوق وارد شدي دارالفنون، به دانشكده رستاني از دبيپلم ادبيگرفتن د
 .ديسانس رسي لي  به درجهيسيات انگلي زبان و ادبي در رشته

  
 . داشتيدرپ شي و زندان رفتن را برايي، بازجويريوست آه بارها دستگي پياسيك سازمان سي به يسالگ ١٣او از 

  
  

    زندگينامه و آثار- ١
  

  info.naderebrahimi://http : يِ  نادر ابراهيميبه نقل از سايِت رسم
  

  
  

 

۶ 
  

  يمینادر ابراهويژه نامهء 
  

  
  
  

   )به نقل از سايِت رسميِ  نادر ابراهيمي(   زندگينامه و آثار-  ١
  

  
 صفحه بندی دوبارهبا 

http://naderebrahimi.info/
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ن شهر گذراند و پس از ي را در ايالت مقدماتيتحص. آمد ايدن  در تهران به١٣١۵ماه سال  نيفرورد] چهاردهم[ در يميابراه نادر
سپس  ن دانشكده را پس از دو سال رها آرد وياما ا. ق وارد شد حقوي دارالفنون، به دانشكده رستاني از دبيپلم ادبيگرفتن د
 .ديسانس رسي لي  به درجهيسيات انگلي زبان و ادبي در رشته

  
  . داشتيدرپ شي و زندان رفتن را برايي، بازجويريوست آه بارها دستگي پياسيك سازمان سي به يسالگ ١٣او از 

  
ضمن ” ابوالمشاغل” و” ابن مشغله”او خود در دو آتاب .  استيار دشوار، آيمي ابراهيها  از شغليآامل  فهرستي هيارا

رگاه ي تعميآارگر آمك:  او بوده استيها ازجمله شغل .ز پرداخته استي گوناگون خود نيها تي، به فعاليع زندگيشرح وقا
 گر،ي چاپ ديجله و آارها روزنامه و ميبند  بانك، صفحهيلداري و تحويچاپخانه، حسابدار يصحرا، آارگر ار در ترآمنيس
 يلمسازي، فيشناخت راني ايها مقاله  و چاپي عمليشناس راني، ايراستاري و وي فرش در بازار، مترجمي ك حجرهي ييرزايم

 و ي روسري روي و نقاشي، نقاشي، خطاطيفروش ك آتابيت يريمد  آودآان،يها ، مصور آردن آتابيينمايمستند و س
 ... و ها س در دانشگاهيلباس، تدر

  
 آغاز آرده بود ـ آنار يسالگ ١٦برد، نوشتن را ـ آه از  يسر م  آه در زندان بهييها ا وقتيآار  ي پرآار و بيها سال در تمام
در آن با ” دشنام”د آه داستان يچاپ رسان به”  شبي برايي خانه ” ن آتاب خود را با عنواني نخست١٣۴٢در سال . نگذاشت
منتشر  ش از صد آتاب از او چاپ وي و نقد، ب يقي تحقي  عالوه بر صدها مقاله١٣٨٠تا سال . شد ر مواجهي چشمگياستقبال

 يها نهيلمنامه و پژوهش در زميشنامه، فينما و آوتاه، آتاب آودك و نوجوان،) رمان( داستان بلند ي رندهيشده است آه دربرگ
 .دانده شده استا برگري مختلف دنيها زبان آه چند اثرش به ضمن آن. گوناگون است

ها و  آرده، و آهنگ ي را نوشته و آارگردانيونيزي تلوي ن دو مجموعهي و همچنيينمايلم مستند و سين فيچند يمينادر ابراه
 را يشناس راني ايردولتي ـ غيرانتفاعي غي مؤسسه نين توانسته است نخستياو همچن. ها ساخته است  آني براييها ترانه
 ها  آردن آنيگانيران و بايد از سراسر ايلم و عكس و اسالي في هي سفر، تهي برايفراوان يها حمتنه و زيس آند؛ آه هزيتاس

 .متوقف شد دن انقالب و جنگ،يآار گرفته نشد و با فرارس د، شناخته و بهيآه با  چنانيصرف آرد؛ ول
  

 يـ با همكار” نوجوانان  با آودآان و همگامي مؤسسه”س يات آودآان، با تاسي ادبي نهي خود را در زميي حرفه تياو فعال
 مسائل مربوط به آودآان و نوجوانان برپا ي نهيدر زم منظور مطالعه ن مؤسسه، بهيا. همسرش ـ در آن مؤسسه متمرآز آرد

 وخو، رفتار و زبان  خلقي ، و پژوهش دربارهي، عكاسينوشتن، چاپ و پخش آتاب، نقاش ي طهيتش را در حيشد و فعال
 نخست ي دهيناشر برگز”و ” اي آسي دهيبرگز ناشر”عنوان ” همگام”.  آنان دنبال آرديريادگي يها وهي شيز بررسيآودآان و ن

 .افت آردي آتاب آودك دريرگريتصو ي و جهانيياي آسيها را از جشنواره” جهان
  

 آتاب ي زهيونسكو، جاي تيم و تربي نخست تعلي زهيالوا، جاي نخست براتي زهيات آودآان، جاي ادبي نهيزم  دريميابراه
ات ي ادبي دهي برگزي سندهينو”ن عنوان ياو همچن. است افت آردهيگر را هم دري دي زهين جايران و چندي سال اي دهيبرگز

 .دست آورده است به” آتش بدون دود ”يجلد خاطر داستان بلند و هفت را به ” سال بعد از انقالب٢٠ يداستان
  

 را يورزش  مختلفيها او رشته.  ورزش نگهداشته استي برايگاه خاصيب خود، جايرازونش پرفيدر زندگ يمينادر ابراه
، ي و اخالق آوهنوردي آوهنوردي ان نهاده و در توسعهيبن را” َاَبرمرد”نام   بهي آوهنورديها ن گروهيتر مي از قديكيتجربه آرده، 

  .رگذار بوده استيتاث
   

آرام در حال بهبود   اش آراميماري آند، بي در منزل استراحت ميماري دارد، به علت ب سال٧٠در حال حاضر آه  يمينادر ابراه
ان ي شود، به پايلمنامه مي بلند و آوتاه و فيداستانها قات،ي ناتمامش را آه شامل تحقيد آه بتواند انبوه آارهايام. است
  .برساند

   
  ١٣٨٤بهار 
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  مقاله ها
   
  ۵/١١/٦٦ان ، هي آيران، روزنامه يس اي داستان نوياري خود مع-١
 ي به مقاله يميه ابراهيجواب [۵٩ و ٢١-٢٣ ، صص ١٣۵٢، آبان ١٠٢ن ، شماره يد دوست من ، ماهنامه نگي توجه آن-٢

   ].يدون تنكابني فريانتقاد
 گذرا ينگاه [ ١٣٧٣ ماه يك ، دي ي تمدن معاصر، روزگار وصل ، سال اول ، شماره يده هاي با پديي آتاب آودك در روبرو-٣

  ].»ه آودك يجهان عل« تاب به آ
  ٨/٦/۵٢هان ي آ  ي صمد ، روزنامه ين سال خاموشي ششم-۴
  ۵٢ر ي ، ت۵ يشماره / ۵٢ ، خرداد ۴ ي دهم ، شماره ين ، دوره يام نوي آودآان ، پي برايسي نوي فارس-۵
 [ ۴و٧ ، صص ٢٠/٨/۴٩،  ٨٩٧ندگان ، دوره سوم ، شماره يلم ، آيقه في و چهار دقيمتريلين هشت ميك دوربي با ي عاشق-٦

  ].لويبيلم عمو سينقد ف
  ٨٩-٩٢ صص ۵٠بهشت ي، ارد۴و۵ ي ، شماره هاي آودآان ، فرهنگ و زندگيلم هاي فين الملليوال بين فستي پنجم-٧
  ۴-٧ ، صص٧١ك ، خرداد ي يك ، سال اول، شماره ي نشان خواهد بود ، گراف-  تا-٨
،تهران ،  »١٣٧٢ات ، سال ي هنر در ادبين آنگره ي مقاالت اوليجموعه م« ش در خدمت آودآان معلول، در آتاب ي نما-٩

  . ص، مصور١٣٧٣،٢٦٠ت ، يانتشارات ترب
  .١٣٧۴ آبان ٧كشنبه يران،ي شفابخش است ، ايسندگي نو-١٠
  .١٣٧٠ات آودآان،ي ادبينار بررسي در سمي فردا، سخنرانيد امروز، براي تول-١١

   

           

 شده در  هيته”  صحرايصدا ”ييلم سينماي فيآارگردان  ويسندگينو
 رآس نماتئاتريس

 

 مانيآوه و تخت سل َعَلم”لم مستند ي فيدانآارگر  ويسندگينو” 

 

 ؛ ”راني اي وحشيها گل”لم مستند ي فيآارگردان  ويسندگينو
 ونيزيشده در تلو هيته  ـي خرداديها جان ـ گليآذربا: قسمت اول

 

http://naderebrahimi.info/cinema_gal.htm�
http://naderebrahimi.info/cinema_gal.htm�
http://naderebrahimi.info/cinema_gal.htm�
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 ما از : اي(” پدر در آوهستان ”يتانلم داسي فيآارگردان  ويسندگينو
 آودآان و يدر آانون پرورش فكر شده هيـ ته) ميرو ي ميگريراه د

  نوجوانان

 آتش  ”ي  ساعته٣٦ يونيزي تلوي  مجموعهيآارگردان  ويسندگينو
  ١٣٥٣ - ١٣٥٤ ونيزيتلو شده در هيـ ته” بدون دود

 

 ي آموزشيتي تربي  ساعت از مجموعه۵٠ يآارگردان  ويسندگينو 
شده در  هيـ ته” وطن  دري و آامي دور و دراز هاميسفرها”
  ونيزيتلو

 ١٣٥٦ - ١٣٥٧  

 قمي هي علمي  حوزهيغات اسالميلم در دفتر تبليل في و تحلي و آارگردانيسينو لمنامهيس فيتدر   
 سپاه پاسدارانيلمسازيلم در دفتر فيل في و تحلي و اصول آارگردانيسينو لمنامهيس فيتدر   

 ماي صداوسي  در دانشكدهيسينو  داستان و اصوليسينو لمنامهيس فيتدر  
 لم در دانشگاه هنريل في و تحليسينو س اصول داستانيتدر  

 دولتي هفته ”يونيزي آوتاه تلوي  مجموعهي و مشاورت آارگردانيسندگينو ”  

يسندگينو   ”ن مكهي خوني جمعه ”ي قسمت١٣ ي ن مجموعهي و تدوي آارگردانت، مشاور،

يسندگينو   ”ها ن ساليتر شرآت نفت در سخت ”يي قهي دق٦١لم يفن ي و تدوي آارگردان،

يسندگينو   ” خ نوياسناد آهنه، تار”نام   بهيونيزي تلوي ك مجموعهين ي و تدوي آارگردان،
 دوگانهيصحرا”لم مستند ي في و آارگردانيسندگينو ”  

 آه  آن”، ”هيطري قيها تپه” ، ”ها مغول” از ي، بخش”كانيپ مثل پل”، ”گالب قمصر”، ”ارگ بم” مستند يها لميگفتار متن ف
  ”تيآا”و ” آه عمل آرد ال بافت و آنيخ

 ستادي آه هوا ايروز ”يينمايلم سي في و آارگردانيسندگينو”  

 ن عادل يآخر”و ”  صحرايصدا”: شده  چاپي لمنامهي، و دو ف”طانيدست ش ”يينمايلم سي في لمنامهي فيسندگينو
  ”غرب

  

 ي و آامي دور و دراز هاميسفرها ”يونيزي تلوي در مجموعه) شعر(ر وطن يتصو” 
   سفر به خاطر وطن

   
  »سفر به خاطر وطن « ترانه ي 

  نادر ابراهيمي: ترانه و طرح آهنگ 
  فريدون شهبازيان: روه نوازندگان  و رهبر گ تنظيم آننده براي ارآستر

  محمد نوري: خواننده 
  .)اين ترانه بوسيله گروه خوانندگان خردسال و نوجوان راديو نيز خوانده شده(
   
   

  ميم، چه سفرها آرده ايچه سفرها آرده ا                      ناشناسيدن نام گلي پرسيما برا
   

  ميم، چه خطرها آرده اي چه خطرها آرده ا                       دن خاك سر قله هاي بوسيما برا
   

  مي خون دلها خورده ا           تابان شودي گوهر         راني آنكه ايما برا
  مي خون دلها خورده ا                                                                                
   

  مين برده ا رنج دورا           خانه خوبان شود           راني آنكه ايما برا
  ميرنج دوران برده ا                                                                                   
    

http://naderebrahimi.info/cinema_gal.htm�
http://naderebrahimi.info/cinema_gal.htm�
http://naderebrahimi.info/cinema_gal.htm�
http://naderebrahimi.info/songs.htm#?????_???_#?????_???_
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  چه سفرها آرده ايم، چه سفرها آرده ايم                            ما براي بوئيدن بوي گل نسترن

   
  خطرها آرده ايم چه خطرها آرده ايم، چه                       ما براي نوشيدن شورابه هاي آوير

   
   
   خون دلها خورده ايم               ما براي خواندن اين قصه عشق به خاك          
   خون دلها خورده ايم                                                                                            
   
   ايم رنج دوران برده                  ما براي جاودانه ماندن اين عشق پاك          
  رنج دوران برده ايم                                                                                             

    
      
   ر وطنيتصو

    
  »ر وطن يتصو « يترانه 

  يمينادر ابراه: ترانه سرا 
  انيدون شهبازيفر: آهنگساز و رهبر نوازندگان 

  يمحمد نور: خواننده 
   
   
   
   سرودمي سالمم ، ايا
   نگهبان وجودميا
   ام توي غمم تو، شاديا
  ! وطني ا          ... ام تو يه آزاديما
   
  ل زنده بودني دليا
   صادقانهي سروديا
  ل زنده ماندني دليا

  ! وطني ا      ... جاودانه يجانپناه
   

  ش در بهارانيهمچو رو
  همچو جان در هر بدن

   عطر گلهايمثل بو
  ! وطني ا        ... چمن يمثل سبز

   
  مثل راز شعر حافظ

  يمثل آواز قنار
  نهاياد خوشتريهمچو 

  ! وطني ا       ...يهمچو باران بهار
   

  مثل غم در مرگ مادر
  يمثل آوٍه ُغصه هاي

  مثل سربازان عاشق
  ! وطني ا      ...يقهرمان قصه هاي

   
  يهمچو آواز بلند

   پاكيهاياز بلند
  ي، با گذشتيباغرور
  !ن وطي ا    ... همچو خاك ييبا وفا

  ! وطني ا                                           
  !  وطني ا                                           

  
 سندهيـ اثر نو”  ها سنجاب ”ي شنامهيدر نما) شعر (هجرت  
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 سندهيـ اثر نو” ها سنجاب ”ي شنامهيدر نما) شعر و آهنگ (دنبال دل  

 شعر و آهنگ (سرود آوه نوردان(   

  
  

   :)ديگران  ... و(   از نگاِه  او -  ٢
  

  سمين دانشور
  مرتصی مميز

  احمد رضا احمدی 
  احمد جليلی 
  آسيه اميني 

   الدين مطهري حسام
  الدن پارسي
  معصومه ناصري
  يوسف نيک فام

 ...و
 

 
 

   com.adabkade.www://http  
  

   آوتاه به همسرميچهل نامه 

  

http://www.adabkade.com/
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  اشاره 

 شصت و پنج، به هنگام نوشتن، در تنهايي –ن خطاطي را شروع آرده بودم، حدود سال هاي شصت و سه آن روزها آه تازه تمري

 در فضايي آه بوي تلخ مرآب ايراني در آن مي پيچيد و صداي سنتي قلم ني، تسكين دهنده ي خاطرم مي شد آه گرد –

 آه او نيزهمچون من و شايد نه همچون –ي افتادم  غالبا به ياد همسرم م–ماللي چون غبار بسيار نرم بر آل آن نشسته بود 

 و مي آوشيدم آه با جستجو به اميد –من اما به شكلي، گهگاه و بيش از گهگاه، دلگرفتگي، قلبش را خاآستري رنگ مي آرد 

آند، و شناختن رسيدن به ريشه ها گياه بالنده و سر سخت اندوه، و دانستن اين آه اين روينده بي پروا از چه چيز ها تغذيه مي 

 . شرايط رشد و دوامش آن را نه آن آه نابود آنم بل زير سلطه و در اختيار بگيرم

پس، يكي از خوبترين راه هاي رسيدن به اين مقصود را در اين ديدم آه متن تمرين هاي خطاطي ام را تا آن جا آه مقدور باشد 

ا بپردازم، تا حد ممكن، به تك تك مسائلي آه متحمل بود ما را، اختصاص بدهم به نامه آوتاهي براي همسرم، و در اين نامه ه

قلب هايمان را، آزرده آند؛ و دست رد بر سينه زورآوري هاي ناحقي بزنم آه نمي بايست بر زندگي خوب ما تسلطي مستبدانه 

 . بيابد و دائما بيازاردمان

نويسم و شكسته را، به ميل خودم، خطاب به همسرم، رفته رفته عادتم شد آه تمرين نستعليق را از روي سرمشق استادم ب

در باب خرده و آالن مسائلي آه زندگي مان داشت و گمان مي آنم آه هر زندگي سالمي، در شرايطي، مي تواند داشته 

 .باشد

ا آن جا آه فكر و اين شد آه تدريجا تعداد اين نامه ها آه نگاهي هم داشتند به جريان هاي عادي زندگي، رو به فزوني نهاد، ت 

آردم اين مجموعه، شايد فقط نامه هاي من به همسرم نباشد، بل سخنان بسياري از همسران به همسرانشان باشد، و به 

  . همين دليل به فكر باز نويسي و چاپ و انتشار آن ها افتادم

 من و –نك اين هديه ي راستين ماست در سال شصت و شش، عمده توانم را براي تنظيم و ترتيب اين نامه ها به آار گرفتم؛ و اي

 الاقل، گهگاه، اگر نه هميشه، و مشكل – به همه ي آساني آه اين نامه ها مي تواند از زبان ايشان نيز بوده باشد –همسرم 

 . گشاي ايشان به همين گونه

  . ديد آيدو شايد، در لحظه هايي به ضرورت، غم را عقب بنشاند، آنقدر آه امكان به آسودگي نفس آشيدن پ

 نادر ابراهيمي 

بنويس آه رسم نامه نوشتن و از طريق نامه حديث دل گفتن و به مسائل و مشكالت جاري «: همسرم مي گويد: ياداشت

  . و نوشتم» پرداختن را تو از آغاز جواني داشتي، تا گمان نرود آه تنها بوي تلخ مرآب سنتي قلم به نوشتن وادارت آرده است
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  به همسرم آوتاهيچهل نامه 

 婸   اولينامه       婸   دومينامه      婸   سومينامه      婸   چهارمينامه     婸   پنجمينامه      婸   ششمينامه    

  婸   هفتمينامه      婸  نامه ي هشتم     婸   نهمينامه      婸   دهمينامه       婸   هم يازدينامه     婸   ينامه 

 ينامه   婸      شانزدهمينامه   婸      پانزدهمينامه   婸       چهاردهمينامه   婸       سيزدهمينامه   婸      دوازدهم

 ينامه   婸      بيست و يكمينامه   婸      بيستمينامه   婸      نوزدهمينامه   婸      هيجدهمينامه   婸     هفدهم

 ينامه   婸       بيست و پنجمينامه   婸      بيست و چهارمينامه   婸      بيست و سومينامه   婸     بيست و دوم

نامه   婸       بيست و نهمينامه   婸      بيست و هشتمينامه   婸     نامه ي بيست و هفتم  婸           بيست و ششم

     و چهارمي سينامه   婸      و سومي سينامه   婸     و دومي سينامه   婸      و يكمي سينامه   婸      امي سي

 婸   و پنجمي سينامه      婸   و ششمي سينامه      婸   و هفتمي سينامه      婸   و هشتمي سينامه      婸  

Zipدريافت اثر به صورت فايل      婸   و نهمي سينامه      چهلمين نامه

  com.blogfa.rahi4://http  

 بار ديگر نادري که دوست مي داشتيم
●  ن؟يها جواب بد ن به سواليخواستم بپرسم فرصت کرد مي.  سالم استاد

๐شناسم؟  يشما را م.  شدهام خراب من حافظه! د دوست مني ببخش  

●  ..قرار بود امروز ..براي مصاحبه سواالتم را خدمتتان فرستادم. م ي هفته قبل با هم صحبت کرد

๐ ع کار کنميد سريبا. سرطان مغز دارم. رميم ي زود ميليخ.  ندارميمن فرصت. ا گم شدهيده يحتما نرس. ستيادم ني .
  .ام دهي نديزين چيپرسم اما اصال چن يم ميها ياز منش

●  . امروز را گفتميها ن حرفيم و هميهفته قبل با هم صحبت کرد!  چرا استاد

๐ها  من از روشنفکر.  استادييها دوست دارند که بهشان بگو روشنفکر. ن کلمه نفرت دارمي من از ا ! به من نگو استاد
  .آنها هم از من. ديآ يبدم م

  م؟ي پس چه بگو●

  ๐،تالش علي کاشفي براي گفتگو با ابراهيمي ... بگويادر جان، هرچه خواست ن نادر خان،  پس بگو نادر ...
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 را شايد حتي به ياد هم  سد، نادر ابراهيمي ديگر شهري که دوست مي داشتمي نويگر نمي فعال ديمينادر ابراه
اما ما او را مي شناسيم و به يادش هستيم ،که او همه اين سالها به ياد هنر و ادبيات اين مرز و بوم بوده . نمي آورد

را به فرهنگ نام هاي ايراني اضافه کرد بي آنکه ردپايي از اين نام در تاريخ ايران باشد هلياهمو که نام زيباي ......است
  ....ده باشدو چه زيبا جا افتاد اين نام در اين فرهنگ که انگار گمشده اش بود که شايد بو

ويژه نامه نادر ابراهيمي مجله اينترنتي هفت سنگ  گفتم که بگويم  آن را از دست .....خواندن دارداينها را
  همين..ندهيد

  ..!! نگيد نگفتي ها ادونا يه وري افتاد و مرد اگه امروز فردا خبر اومد که ديه گو آرماندا مار:پي نوشت بي ربط

 

   com.blogfa.jooybaar://http     

 ريزد و دوست داشتن بر پايه يعشق معيارها را در هم م . دوست داشتن در امتداد زمان و  آيديعشق در لحظه پديد م"
.  گيردي کشد، دوست داشتن از شناختن و ساختن سرچشمه ميو ناخواسته شعله م ناگهان عشق.  شوديمعيارها بنا م

ِسحر است و دوست  عشق.  است ي از قوانين عاطفي شناسد، دوست داشتن اوج احترام به مجموعه ايقانون نم عشق
  " . کننديدر يک خانه منزل نم اما هرگز  آيند ،ي هم ميعشق و دوست داشتن از پ. داشتن باطل الِسحر

 يميابراه نادر اثرِ  آتش بدون دود کتاب برگرفته از

وست داشتن در عشق و د  من به پندار  .ستي نيميابراه  نادريشه ي من کامال منطبق با انديشخص  يشه ين مورد انديدر ا( 
   .)ابدي ي تکامل ميآفتاب زندگ  رسد و از شعله بودن بهيانسان به بلوغ م که عشق خانه کنند آنگاه  تواننديک منزل مي

   

 ي، آنگونه که انگار گلدانياز زندگ هرگز... د بودي نبايذات زندگ  دريزي چي کند، در جستجويمستقل از انسان و آنچه انسان م"
 ييآنگونه سخن مگو که گو يهرگز از زندگ!  تو، ِگله مکنير دهنده يي تغيروي در باغچه، جدا از تو و نيدرخت اي  تاقچهياست باال

 ياد تو، و انفجار تو، باز هم زندگيمان تو، نفرت تو، خشم تو، فريا  تو، محبت تو،يبدون حضور تو، بدون کار تو، بدون نگاه انسان
  .... باشديزندگ  توانديست و م

http://www.7sang.com/mag/2007/04/20/naderebrahimi-nader_ebrahmi_helia.php
http://www.7sang.com/closeup/nader-ebrahimi/
http://jooybaar.blogfa.com/
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من، هرگز، ." ... ق تر استي از آن هم عمياست اما شاد قيغْم عم  .ق تر استيق است، اما روز از آن هم عمي عمشْب"
 يقل نميص  کند و الماس عاطفه رايه نميز مثل اندوه، روح را تصفيچ  چي دانم هيچرا که م. کنم يضرورتِ  اندوه را انکار نم

 و سرکش و ير، طاغيشترخواه و مرزناپذيب ص است ويغم حر  که چرا. رميپذ يز هرگز نميدان دادن به آن را نياما م. دهد
 يو ب  شود،يهوده ميِ  روح را گرفت، انساْن بيش آمد و تماميو چون پ. دهد يصلح دوستانه رضا نم غم هرگز به... َبدِلگام

 .... سببيغم و مصلوبِ  ب لِ ينا انسان، ذل اعتبار، و

چ ي و سکون، هيکنواختي  در.  ستيزندگ  در آنيخوشبخت احساس  سرشار ازيلحظه ها در حضور يزندگ  هرييارزش نها
 از يجزئ چيم که هيد بگذاريما نبا. ردي گي سرچشمه مي دائميشير، از پوي که ناگزيخوشبخت  به وجود ندارد چه رسد زيچ

ِ  تکرار، گرفتار شوديزندگ  هم به ي لحظه اي توان برايرا نم يخوشبخت . توان وام گرفتي را نميخوشبخت ...مان در دام
 يزي کنم تنها چي گمان ميخوشبخت...  کردي توان تکديد، نميخر  توانينم د،ي توان دزدي را نميخوشبخت  .خواست  تيعار

 يدنيشي انديپ  شود، و ازيخواهان آن است ساخته م ي که به راستي طاهر کسيفقط با دستها ست در جهان که
، عطر مختصر يخوشبخت. ميشو  شناختش خود درمانده از  م کهي از رمز و راز فرو نبريي   چنان هاله را دريخوشبخت ...طاهرانه

 را يخوشبخت ...دشيي توان بويشه مين راه، هميان اياز آغاز تا پا  کهيست باق يده و عطريچي ما پيتفاهم است که در سرا
  "...ميريدوست، ساده بگ يم ايريساده بگ

   يمينادر ابراه ِ اثر  کوتاه به همسرمي امهچهل ن کتاب برگرفته از

   اليل توسط   قبل از ظهر٢:٨ ساعتSat 16 Jul 2005  نوشته شده در

 

  

  com.blogfa.84sandevich://http    چيساندو

 داشتم ي که دوست ميگر شهريبار د

 
 يسگ ها.ستي تو نيبازگشت من به شهر ، بازگشت من به سو... دهديگانت را آزار مديدود د.ر استيا ، ديلبخواب ه...

 شادمانه را به من يدن هاين خندي برگردم که نخستيبگذار به شهر!  پدر... هستنديگانگي و بييان آشناي ، مرز ميخانگ
 . کودکانه رايستن هاين گريآموخت و نخست

 يمي داشتم نوشته نادر ابراهي که دوست ميگر شهري از کتاب بار دي بخش                                                
 
 توان يا است که ميان باران رويز ، پنج نامه از ساحل چمخاله به ستاره آباد و پايي پايايباران رو: ن کتاب شامل سه بخش يا

  .نستز دايي پاياين بخش آن را باران رويعاشقانه تر
 است که با توجه به حجم يمي نادر ابراهين کتاب هاياز زمره عاشقانه تر" ک عاشقانه آرام ي" ن کتاب در کنار کتاب يا

  . برخوردار استيري چشمگيرگذاريکه دارد از تاث) صفحه١١٠ (يکم
 خان  کشاورز است که سخت دلباخته دختري پسر مردي داشتم ، داستان عاشقي که دوست ميگر شهريبار د

 که در يپس از گذر روزها از فرارشان از شهر) ايهل( کند که عشقش يت مين داستان را رواي ايشده است و هنگام
 باز يمرد عاشق به شهر. سپرده بودند ، او را تنها رها کرده و به خانه بازگشته بودي خود را به دست جوانيآن کودک

و ... داشتي که دوستش ميبه شهر.بود و از آن طرد شده بودخته ي به خاطر عشقش از آن گري گردد که روزگاريم
   ! يش از خاکت بگذري که براي عشقيحت...ستي ماندگارتر از عشق به خاک نيچ عشقيد هي گويم

http://sandevich84.blogfa.com/
http://sandevich84.blogfa.com/
http://sandevich84.blogfa.com/
http://sandevich84.blogfa.com/post-21.aspx
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ن بار نادر ين همه اي بوده است ، با ايشماري بي و داستان هاي فارسيلم هايه فين کتاب دست مايهر چند مضمون ا
  .ر درآورده استيف و سرشار از احساس آن را به رشته تحريمتفاوت ، لط ي  با نثريميابراه

سنده با ينو...ش کردهيست که محبوبش رهاي ني مرد عاشقيه هايه ها و واگوين کتاب کوچک ، تنها داستان گاليا
 را ياسي سي و حتي از عادات ، معضالت و نکات اجتماعياري تنها ، بسي عاشقيدقت و ظرافت در پس پرده دلتنگ

  .ک جامعه کوچک مورد اشاره قرار داده استيدر چارچوب 
  

 کند که افکار ي جامعه مي از تضاد ها و تناقض هايياي آرام وارد دنيانين کتاب خواننده را با جري در ايمينادر ابراه
ل کرده است ي تبدي را به زنده ماني ، عشق را به نفرت و زندگيي وفاي را به بيت کودکيده حاکم بر آن معصوميپوس

ا آمده بود و با هر نفس يدر آن به دن... داشتي دوستش مي که روزگاري که عاشق تنها رها شده به شهريو هنگام
ا رفته اند اما رسوم و عادات کهنه آنان ين شهر از دني گردد ، هر چند پدران ايبازم...عشق را در دل پرورانده بود

  .ر مرده اما تارها هنوز پابرجا مانده استي کشد؛ عنکبوت پيا به بند م ري ، هر زنده و جانداريهمچون تار عنکبوت
ه در زمان انقالب باشد ، يد روسياه و سفي سيادآور روزهاين شهر کوچک ، ي حاکم بر اي شود فضايآنچه باعث م

  . دارديشترينمود ب" ک عاشقانه آرام ي" سنده است که البته در کتاب ي نوينه فکريد زميشا
ک ي را به خود جذب کردند ، يادي متولد شدند و جوانان زيادي زي انقالب که احزاب و گروه هاي در روزهايمياهنادر ابر
 ي خورد مربوط به باورهايش به چشم مي که در داستان هايي ها و دغدغه هايوه تفکر ، نگرانيست بود و شيکمون
  . اوستيحزب

رگذار يبا و تاثي زيميق با مفاهيف و عمي لطي از جمالتي انبار داشتم ،ي که دوست ميگر شهريهر چند داستان بار د
 يسنده اين جمالت ، حرف دل نوي اييست ؛ گويک کتاب داستان نين کتاب ، ي رسد اي به نظر مياست اما گاه
با از ي کوتاه و زي که جمالتييدرست مثل کتاب ها...ده است تا باالخره خوانده شودياد کشي کاغذ فرياست که رو

  . کندي مختلف نقل ميسنده هاينو
  
  
  
 

com.jenopari.www://http 

  ارسي کيوش اسدي، به کوشش دار نقديپستو
 

 يميابراه نادر/ »نهيقرنط « از کتاب يتيب خادم، شخصيحب

 

 ». در آنجا ساخته ميشوداکنون آينده از هم. است از زمان جنگ به اين طرف مشرق زمين خيلي عوض شده «

  »قرنطينه «-

 

متوجه شدم براي   و ضمن نوشتن آن نقد کوتاه بود که .ايم هويدا در جاي ديگري به اختصار سخن گفته ي آقاي فريدون از قرنطينه

شناخت؛ و از همان زمان دست به کار گردآوري  هاي اين کتاب را بيشتر شناختن قرنطينه، ناگريز بايستي بعضي شخصيت

 اکنون. حبيب خادم، آرشيمد کاستوس، سامي سالم، و ترميس شدم: يعني قرنطينه هاي ي چهار تن از شخصيت مطالبي درباره

ست که من  ذکر اين نکته ضروري است که شايد قابل مالحظه باشد، اما ي حبيب خادم شکلي گرفته هاي من در باره يادداشت

  .ام نيفزوده ام فتهچندان چيزي به آنچه از خود کتاب قرنطينه گر

http://www.jenopari.com/
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کند و از او شش تصوير  حبيب خادم ياد مي .ي کتاب از مردي به نام سامي سالم، راوي ماجراي قرنطينه، در شش نقطه

باشد، يک داستان بزرگ و از يادنرفتني  وقتي در يک جا گرد آيد و توالي داشته اين تصويرهاي بريده و دور از هم،. دهد مي

ست نه  وابستگي شخصيتي که نه يک انسان بدون. خصيت حبيب خادم اين شش تصوير کافي استبراي شناختن ش .شود مي

حبيب خادم حتي متعلق به يک ملت هم . ست اجتماعي ي يک گروه بزرگ ي کامل تخيل؛ بلکه نماينده يک استثنا و نه زاده

آزمايش،  تجربه،. کنند، نه از پيش خاب ميست که راه زندگي خود را در طول راه انت هايي آدم ي او مظهر کامل همه. نيست

در اوهام خود بهشت . که ارضاء شدني نيستند مردمي. اي براي آنها دارد ي تازه برخورد، حادثه و نتايج است که هميشه هديه

 نها راه آنها،ي آ ي فاضله مدينه. آخرين باغ است و کنار کدام چشمه بايد خانه ساخت دانند کدامين باغ اند و نمي موعودي نساخته

  .حرکت آنها، و جنبش دايمي آنهاست

يک افسر فرانسوي . راوي ماجرا، شايد هفت يا هشت سال داشته ست که سامي سالم، نخستين تصوير مربوط به زماني

جلوي  حمال«. ي سامي سالم بشود و سامي ناظر حمل اثاثه است از کاميون به داخل منزل خانواده ي آيد که همسايه مي

چيزي که ... ميداد روي پشتش جا بدهد کوشيد که صندوق چوبي بزرگي را که راننده هل بود و مي  کاميون دوال شدهي لبه

: آهسته کمرش را راست کرد وزير لبي گفت...و داراي عضالت برجسته جواني بود نيرومند. کرد کوشش حمال بود افسونم مي

  .داد ر بود، از عمارت بيرون آمد و راننده دوچمدان به اولبناني، که البد مصدر اين افس سرباز... الّله بسم

  ...بگذارد براي حمال. اينها خيلي سنگين است  - « 

لباسش را ... بود انگار که چمدانها خالي. بود، برداشت چمدانهايي را که سرباز لبناني سنگين يافته حمال دوباره بيرون آمد و - « 

  ...بود بنفش زده هاي سرخ و مي بسيار کثيفش وصلهخشتک شلوار نظا–به ... ورانداز کردم

  »...دويدم به راهرو من دستپاچه شدم و... يک تکه از نانت را بده به من! آي کوچولو -«

  .اما باربر راضي نيست .دهد شود و افسر فرانسوي مزد مي سرانجام، حمل و نقل تمام مي

بهتر است که کار مجاني . من که از شما صدقه نخواستم«: گويد مي هد ود پول را پس مي» ...براي اينهمه بار اين مزد نشد - « 

  ».باشم کرده

 و از درد نعره - تواند اينکه جسمًا مي با- کند  باربر مقاومت نمي. زند کند و باربر را وحشيانه مي اين حرف را فحشي تصور مي افسر

دردسر  بقدر کافي برايمان... تا پليس نيامده از اينجا برو«: گويد يبقال سرگذر به او م .کند افتد و ناله مي پاي ديوار مي. کشد مي

... نگاهش چنان مهربان بود که من اما«. ترسد نشيند و سامي مي ي سامي کوچک مي باربر روي سکوي خانه» .درست کردي

کند و به او  حمال را به خانه دعوت ميسامي . خواهد قاپد و آب مي باربر نان را مي «.بگير: خرده نان و پنيرم را به او دادم و گفتم

  پ.پرد مي  به او-هموطن باربر–ي لبناني  اما در همين خانه يک مستخدمه. دهد مي آب

  .ديگر اينجاها نبينمت. عمو، برو پي کارت -«

  ».فقط فقيرم .خانم، من که ديو نيستم -« 

. و ديو نيست. قوي است، مثل يک اسب. همه جانبه است ماند دقيق و تصويري که از او در ذهن مي. اين باربر حبيب خادم است

از هموطنش . ست از انسان و يک چارپاي بارکش ترکيبي. حتي در اوج زخم خوردگي- است  مهربان. خشونت و وحشيگري ندارد
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اني چقدر برايش داند که اين قدرد مي داند و قدر خود را مي. نه کمتر و نه بيشتر- را » حقش«خواهد و از افسر فرانسوي  مي نان

  .شود گران تمام مي

کند و  مي برخورد دوم برخورد اول را زنده. است سامي سالم سيماي حبيب خادم را از ياد برده ها گذشته و سال: تصويردوم

   کند؛ مي  وابستگي به سرنوشت حبيب خادم احساس  سامي سالم در سرنوشت خود يک نوع

» .کرد راننده به حمال کمک مي... کرد رو خالي مي پياده ميون اثاثه و چمدانها را رويي کا راننده. از ييالق برگشته بوديم -« 

  .شود کند و تشابه ميان تصوير اول و دوم احساس مي توصيف مي سامي سالم ظاهر مرد باربر را

  .يک قهوه بخور تو هم: به حمال گفتن« 

  ...افتاد به سپاسگزاري و فنجان را از دستم گرفت« 

  .طرفم برگرداند و با چشمان درخشان پرسيد که آيا او را به خاطر دارم  بهسرش را« 

  چيست؟ اسمت -« 

  .حبيب خادم، ارباب -« 

  »...کنم خواستم او را در ميان مردم ناشناس رها ديگر نمي« 

بي آباد يک شرقي صاحب اين حل. فقر و درماندگي ، دنياي»آباد حلبي«: رود سامي به اتفاق حبيب خادم به محل زندگي او مي

 پس از اين تصوير است که خواننده. کشد درآمد خادم و امثال اورا از گلويشان بيرون مي ديگر، يک عرب ديگر است که چندرغاز

حق او از حيات و از مواهب حيات  خواهد برسد؛ او به کجا مي. نيز، مانند سامي سالم، دلبسته به زندگي حبيب خادم ميشود

داند که بيشتر يک جانور باربراست تا يک انسان؛ آيا خادم  آيا خادم مي ي زندگي منطقي دارد؛ دم براي ادامهچيست؛ آيا حبيب خا

درون حبيب خادم  ست ميان بينش ما وآنچه در کند؛ اما تفاوتي کند و موقعيت خود را دريابد خودکشي نمي اگر بتواند فکر

شايد سامي سالم، مانند يک استاد . با يک حمال  بورژواي ثروتمنديک. شود سامي سالم با حبيب خادم دوست مي. گذرد مي

خوابد؟ از  خورد؟ چطور مي چه مي. ببرد  خواهد به شکل زندگي او پي مي است که جانورشناسي، جانوري را کشف کرده

حال يا به آينده؟   بهکند؟ کند؟ به چه فکر مي به ميمونهاي آدمنما شبيه است؟ راستي اين جانور فکر هم مي دوزيستان است يا

  .خورد پيوندد و سر مي گيرد و به گروه مسلمين مبارز مي مي اما بعدها همين سامي سالم، به داليل فراوان، از حبيب خادم الهام

از قتل عمر  بعد... او مرا به مسجد کشانده بود. در کنار من نشسته بود و تمام توجهش به شيخ بود حبيب خادم«: تصوير سوم

  ».پايتخت بود شيخ توفيق از مجتهدين معروف... آيد وزهاي جمعه به ديدن من ميشامي ر

جهاد در راه حق، جهاد در راه . مددکار بينوايان است خداوند. کند ست که حبيب خادم را مجذوب مي مذهب نخستين پايگاهي

  پناه خداوند را نجات خواهدداد بي ي بندگان مذهب همه. حقيقت است

ست و با پاک  سالم و صميمي. خواهد پايگاهي براي جهاد مي. که بگذرد است زندگي را رها نکرده. ست چيزيحبيب خادم پي .

بدي را  حبيب خادم باطل نيست و وجودش تسلط ابدي. هر کس که بانگي به سالمت بردارد روي ميآورد طينتي کامل به سوي

تصويرهاي ديگر روش او را . ترقي طلب است ون خويش انسانيدر در. جمود فکري هم ندارد. تسليم هم نيست. کند تلقين نمي

  .کند براي انتخاب روشن مي
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گويد حبيب خادم را به  خادم مي ي حبيب ي پر اهميتي را درباره اما نکته. اين تصوير جامعيت پنج تصوير ديگر را ندارد :تصوير چهارم

ي سامي سالم دلبسته است،  خواهد و به کمک خانواده درجه مي افسري که باج. اند جرم قتل يکي از هموطنانش گرفته

مقصر  .و اين حرف راست است» .کردم خادم آدمکش باشد من باور نمي«: گويد سامي مي. رهاکند کند که خادم را موافقت مي

  .کنند واقعي را خيلي زود پيدا مي

او هرگز تحت تأثير مسائل شخصي . است دهدرد او را وادار به جنايت نکر حبيب خادم درست است که درد کشيده، اما اين

تر عدالت  عميق شود و او را به مفهوم ي رنج در وجود حبيب خادم متبلور مي هر قطره. کند کسي دراز نمي دستش را به سوي

  .کند نزديک مي

و حتي کراوات هم ... اي به تن کرده کت و شلوار سرمه... بود مهمان کرده آن سال که در بيروت بودم، خادم مرا «: تصوير پنجم

. ست و نه نژادپرستي پرستي وطن قوميه نه: هايش را بخاطر دارم هنوز يکي از جمله... معهذا رفتاري ساده داشت .زده بود

در مقام دبيري سنديکاي باربران ... پيشرفت دنيا هماهنگ باشيم مقصود ما اينست که در عين حفظ خصايص فرهنگي خودمان با

  ».اي بود شده و فراموش شده جناب سرهنگ برايش داستان کهنه. راضي بود خودشبندري از فعاليت 

اينجا شايد الزم باشد . ندارند ها به آن صورت قديم وجود ديگر فرانسوي. پذير تعالي طلب است تکامل. يابيم باز مي حبيب خادم را

ي  در لبنان من شاهد مقدمه«:سامي ميگويد.  استمتأثر از حبيب خادم که به نظرات و عقايد سامي سالم توجه کنيم، زيرا او

مرگي بود براي  هاي ملي در زمان جنگ ناقوس بروز جنبش. نزديک بود تعادل سياسي جهان را برهم بزند تحوالتي بودم که

اين ولي بدون شک روزي . يافت طبقاتي کاهش مي ي گرفت، مبارزه وقتي شعف ناسوناليسم باال مي«:و باز ميگويد» .استعمار

ي موقت داشت،  ي روابط فرانسويان و اعراب نبود، جنبه واقعي و اساسي مسأله مشکل« :و سرانجام» .گرفت مبارزه سرمي

زارهايمان  وقتي با برادرم به سرکشي پنبه به ياد فالحان رنجور و نزار افتادم که. ي مناسبات خود اعراب با يکديگر بود مسأله بلکه

  ».زدند مي  دستمان را بوسهدويدند و رفتيم پيش مي مي

پايان هر جنگي به خاطر . دهد خودي خودي را رنج مي است اما بيگانه رفته. است ها همه چيز تمام نشده پي بارفتن فرانسوي

دو سال پيش به بيروت . است امروزه ظواهر عوض شده« :گويد سامي سالم مي. عدالت است عدالت آغاز جنگ ديگري به خاطر

همه ... شود مي جوراجور نوساز ديده ي شهر بناهاي در همه. است هاي قديمي باقي مانده تنها معدودي از خانه. بودم کرده سفر

براي او بهترين فرصتها پيش . آورد حبيب خادم را باز به حرکت درمي و اينست آنچه که» .چيز عوض شده، هيچ چيز عوض نشده

طرد  و با خاطرات شيرين جهاد بزرگش براي–باشد و محبوب » رئيس«ترقي ظاهري شود، توقف کند،  آيد که تطميع يک مي

تا راه در پيش است انتخاب .  نه منزلگاه-راه .است اما او هيچ راهي را بطور قطع و براي هميشه انتخاب نکرده. استعمار مشغول

در نظرم دنيا به دو طبقه . ..به داليل بيشمار«:گويد  سخن سامي سالم که مي شايد اين. مسکن در نيمه راه ماندن است

  .نيز متأثر از حبيب خادم باشد» اربابان و بندگان،: بود شده تقسيم

  .شد سفرم به بيروت باززنده آخرين« :تصوير ششم

برد به ياد حبيب  و از عطر و خنکيش تمام وجودم حظ مي شد موقعي که نخستين قاشق بستني داشت در دهانم آب مي« 

  ».خادم افتادم

  :دهند پرسد و ديگران، پسران پيشکار سابق پدرش، جواب مي مي لمسامي سا

  .آب درآمد مگر خبر نداري؟ بد از« 
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  بد از آب درآمد؟«

ما که آنقدر کمکش . ي سنديکاها بندر شد و بعد هم رئيس اتحاديه ابتدا رئيس سنديکاي باربران. کمونيست شده. بله« 

  .مزاحمان شد بوديم چندين بار کرده

  شود او را ديد؟ کجا مي«

  ».فعال که در زندان است« 

کمونيسم کشيده  از جمعيت مليون مسلمان کارش به سنديکاليسم و. همچنان در فکر خادم بودم...« :گويد مي سامي سالم

مار از مالک حلبي آباد که تا مغز استخوان او را استث ها از فرانسويان و آنوقت. خورد اين آدم هميشه تو سري مي... بود شده

زندان  بود، هموطنان و هم مذهبانش، جاي فرانسويان را گرفته بودند و او را به ياريشان کرده و اينک همان کساني که... کرد مي

  »!ي استعمار قسمتي از داستان زندگي خادم بيش نبود دوره. افکنده بودند

واحدهاي اساسي خوب و بد  .ابتدايي آناخالقي به معناي . ست شناسيمش، يک انسان اخالقي خادم، آنطور که مي حبيب

  .شناسد و به آنها ايمان دارد رامي

حتي خود  خادم. خادم اصوال با مسائل کلي سرو کارندارد. نه فيلسوف است نه عالم. مجهوالت نيست حبيب خادم به دنبال حل

ترين نوع برداشت را از  ترين و حسي قعيوا. دارد وي بيشتر از همه چيز با محسوسات سروکار. ي راهي نيست کننده آگاه، انتخاب

  .تواندباشد نمي» امروز«براي او چيزي جز شکل گرفتن وظايف » فردا» .پرست هم نيست خيال. مسائل دارد

 هاي آنچه بابرداشت. ي خاصي اهميت اساسي ندارد براي او فلسفه. ست ي انساني عاطفه محرک حبيب خادم

بشود گفت که حبيب خادم  شايد. وي قضاوتي عالي، طبيعي و صادقانه دارد. عاطفي او نزديک باشد همه چيز اوست

  .»هميشه«پلي ميان امروز و . ست ميان امروز و فردا پلي

  

  

 

com.okshopiranbo.www://http 

  
  

http://www.iranbookshop.com/
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 غير ممکن

 برخ

  زيستيكاتور
  . ... داستان کوتاه و. آاريكاتور . زيست شناسي از ديدگاه طنز 

com.blogfa.zistikatur.www://http  

ال وارد يخيطان ولگردانه و بيش.  ورقه ها ص و غ گذاشته بود يش تا صبح رويپشب . زد يآن روز صبح آقا معلم نتوانست زود
  . گر من خود آقا معلم هستم يحاال د! خب : د و گفت ي رنگ معلم را پوشياتاق آقا معلم شد و جامه خاکستر

 کرد يانه به همه نگاهيذطان مويش.اب کرد يطان حضور و غيش. همه برخاستند . مبصر برپا داد .طان در کالس را باز کرد يش
 بدبخت بودن رادر هر سه زمان گذشته ، حال ساده و يبيتو آقا پسر فعل ترک:  کرد و گفت ياه اشاره ايوسپس به پسرک موس

  !نده  صرف کن يآ
من بدبخت هستم ، تو بدبخت .........  .  ، يمن بدبخت بودم ، توبدبخت بود: پسرک گفت. اه آهسته برخاست ي پسرک موس

  .نده يبدبخت بودن را ببر به زمان آ. ادامه بده :  زد و گفت يطان لبخنديش. و ساکت شد  ...... . يسته
. ن يبنش. صفر : طان گفت يش.  توانم ينم: پسرک جواب داد. آسان است يليخ: طان گفت يش.  توانم ينم: پسرک گفت 

  . نده صرف کن يدر زمان آتو بدبخت بودن را  . يگريو اشاره کرد به د. حاال تو پسر جان 
ن فعل اصال يآقا ا:  از شاگردان ته کالس گفت يکي. طان برافروخته شد يش.  اد نداده اند يچوقت به ما ين را هيآقا ا: پسر گفت 
م ترکه تر ي گويا ميد ييا بگوي.  کنم يهمه شما را فلک م:  گرفته گفتييباصدا. ديطان لرزيش. شود ينده صرف نميدر زمان آ

  .ر ممکن است يغ: پسرک گفت . ک بار يفقط : اه گفت يدوباره به پسرک موس.به طرف در کالس رفت .اورنديب
..... . د و ينت آمده بود ولباس تورا پوشيطان به باليش: نه موجدار ناصاف به او گفت ييآ. دار شد ي خود آقا معلم بيعنيآقا معلم 

طان يگر از شيو د.ستاده است يمه باز کالس اي در نيدند که آقا معلم جلويکباره ديبجه ها .د ير را دويتمام مس. د يدل معلم لرز
 ؟ ي من چه کرديبا بچه ها: د يمعلم با هراس پرس.  زد يد دانش آموزان به آقا معلم لبخنديطان پنهان از دي شيول. نبود يخبر
اد ي ، نه ؟ من به آنها يشکست خورد: معلم گفت  . نده صرف کنندي کردم بدبخت بودن را در زمان آيوادارشان م: طان گفت يش

 شک يگر از دانش آموزانم مطمئن هستم که بيحاال د. وجود دارد ينده افعال بهتري زمان آيبرا. ن کار را نکنند يداده ام که هرگز ا
رون يد و بي بلند خنديطان با صدايش . ..... رون يبرو ب.کالس مرا ترک کن . ....  که دوست دارند پر خواهند کرد ينده را با افعالي، آ

  . رفت 
د برود و ترکه تر يمبصر تصور کرد با.آقا معلم در را باز کرد . نطور اتفاق افتاد يدند اي ديطان را نمياما ماجرا از چشم بچه ها که ش

ر لب ي زد و زيلبخند. رام  آيلي ؟ سپس آرام شد خي من چه کرديبا بچه ها: ر لب گفت ي کرد و زيمعلم تشکر سرد. اورد يرا ب
  .....  . اد داده ام که يطان من به آنها يبله ش: ادامه داد

ک بار شما يدم ي ترسيم.  امتحان کردن شما بود ين فقط براي من ايبچه ها. خب : ز برگشت وگفتي ميمعلم آهسته به سو
 آقا معلم کف يزنگ خورد و بچه ها برا.تشکرم  ميليمن از همه شما متشکرم ، خ. د ي کنند که دوست نداريرا وادار به کار

  .زدند
  . د ياه مو قلم قرمز کشي نمره صفر پسرک سيدفتر را گشود و رو. نکش را پاک کرد يشه عيمعلم ، ش

  
   *************************************************        

 . ١٣۵۶ر چاپ انتشارات آگاه يدر کتاب پاسخ ناپذ سنده معاصري نويمي بود از استاد نادر ابراهييبايار زيداستان بس: حرف آخر 
ن بارحدود ده سال ين و آخري رااوليمي نادر ابراهيآقا. وبالگ خالصه کردم  ي کتاب را من بنا به ضرورت براي صفحه ا٧داستان  

زهوشانه يفته نگاه تي همان زمان شاز. دم يلم مشهد ديلوش فورمن در خانه فيد اثر ميوانه از قفس پريلم ديقبل در جلسه نقد ف
  .   کنميم ي سالمتيشان آرزوي ايبرا.د  يدوارم داستان کامل را از کتاب بخوانيام.  شان شدميا

http://zistikatur.blogfa.com/
http://www.zistikatur.blogfa.com/
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 »آتش بدون دود«يک دقيقه سکوت به احترام نويسنده 
 ١٨:٣٢ ساعت -  ١٣٨٣ آذر ٢٠جمعه , هموطن سالم 

 يها تي کودک و نوجوان، فعاليها  است که با داستانينماگريسنده و سياو نو.  در تهران است١٣١٥ متولد يمينادر ابراه
 . کردش را شروع يفرهنگ

 يها تي کودک و نوجوان، فعاليها  است که با داستانينماگريسنده و سياو نو.  در تهران است١٣١٥ متولد يمينادر ابراه
  .ش را شروع کرديفرهنگ

ها،  کالغ.  کودک او را به خاطر داشته باشنديها اند کتاب ش از انقالب گذراندهيشان را در پي که کودکيد اغلب بزرگانيحاال با 
 از يبعض...  کودکان ويم برايت خوب قدي حکايب، نوسازيحانه خانم، قصه سار و سي ريها ها، دور از خانه، قصه ابسنج
  .  کودک و نوجوان او استيها کتاب

 همسرش يها با همکار  نوشت، او در همان سال١٣٤١در سال »  شبي برايا خانه«ن کتابش را با اسم ي نخستيمينادر ابراه
 که توانست به سرعت عنوان ناشر يا موسسه. س کرديرا تاس» موسسه همگام با کودکان و نوجوانان«م  به اسيا موسسه

.  کتاب کودک را از آن خود کنديرگري تصوي و جهانيياي آسيها ده نخست جهان را از جشنوارهيا و ناشر برگزيده قاره آسيبرگز
  . افت کردي دريز ارزشمنديجوا کودکش را منتشر کرد و يها  کتابيميپس از آن، نادر ابراه

ز بودند؛ اما او ين جواي از ايران بعضيده ايزه کتاب سال برگزيونسکو و جايت يم و تربيزه نخست تعليسالوا، جايزه نخست براتيجا
 بلند يها  از داستانيکي، »داشتم ي که دوست ميگر شهريبار د«. ف داستان کوتاه و رمان هم کرديهمزمان شروع به تال

ن ي نخستيرا برا» ايهل« آرام که نام يا عاشقانه.  را به خود مجذوب کنديادي زود توانست مخاطبان زيليانه اوست که خعاشق
  . ها انداخت بار بر سر زبان

 نادر با اتوبوس در حال مسافرت از يروز«: ديگو ي ميمين اسم از قول نادر ابراهي انتخاب اي درباره چگونگيميهمسر نادر ابراه
 ينوشت و به دنبال اسم يداشتم را م ي که دوست ميگر شهريبار د«در آن زمان داشت داستان بلند .  به اصفهان بودتهران
ختن حروف آن که ناگهان يو درهم ر» ياله« کردن با واژه يبه طور ناخوآگاه شروع کرد به باز. ن داستان بوديت زن اي شخصيبرا

ن ي از خوانندگان ايادين روز ساخته شد و بعد از انتشار کتاب، معلوم شد که عده زف در اين اسم لطيا. ساخته شد» ايهل«واژه 
  .» فرزندانشان گذاشتنديدند و بعدها روياسم را پسند

؛ آرش در قلمرو ي دروني؛ تضادهايد ابدي در تبعيز پدربزرگ، مرديانگ ر تاسفي سال بد؛ تکثيها ؛ غزل داستاني عموميها مکان 
 صحرا و يها اه و قصهي سي؛ افسانه باران؛ هزارپا  انتظاري بدون اصل؛ وسعت معنايها  گاجرات؛ رونوشتيايد؛ مصابا و رويترد

ان ي در ميمي او هستند؛ اما آنچه که باعث شد نادر ابراهيها ها و رمان گر از مجموعه داستاني ديت، احتمال، برخيانسان، جنا
» آتش بدون دود «ي و طوالني بماند، رمان هفت جلديزار کتاب، پرفروش باقها او در با ها رمان مردن شناخته شود و تا سال

  . شود ين شروع مي آتشيها الت ترکمن صحرا و عشقي که با مبارزات ايداستان. است

  . ابدي يخاتمه م...  و ٥٧ انقالب ي آن پس از انقالب با ماجراهاي بعديها و با نوشتن جلد

http://www.hamvatansalam.com/
http://www.hamvatansalam.com/
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 را يمي را به خود جلب کند؛ اما منتقدان همواره نادر ابراهياديتوانست مخاطبان ز» ودآتش بدون د«ن که رمان يبا وجود ا

  . ق استي دقيبند  و استخوانير منطقيش فاقد مسيها ص دادند که نوشتهي تشخيا سندهينو

  :نگونه استيده اي مختلف به چاپ رسيها ات و کتابين نقد و نظرها که در نشري از ايبعض

ن نثر ي تزئيران است و او در پيش از نظر ساختمان و آدم ويها داستان. ستي نيس هنرمندينو داستان کوتاه اساسا يميابراه« 
شود و  ي قصه دور مير اصلياز مس. دهد يشود و داستان را از دست م ي خوش آهنگ ميها ر کلمهي اسيميابراه«؛ »است
 يميابراه«: سدينو يز ميخود ن» يسيصد سال داستان نو« در کتاب ينيرعابديحسن م. »نديآفر ي مي و تصنعيني تزئيبافت
بافد،  يسد، فلسفه مينو ي ميلي تمثيها فابل. کند ي ميي گوناگون طبع آزمايها نهي است که در زميگر سنده تجربهينو
جود و. آورد يد مي پديستي رئاليها واره و داستان ي نقاشيها ک، قصهي رمانتيها ، غزلداستانيشيلمنامه، قصه نمايف

ان ي بي نتوانسته شکل اصليت است که وين واقعيدهنده ا ، نشانيمي ابراهيها ن مجموعهين و آخري در اولي تفننيها داستان
سد و ينو ي، کم کم فراموش کرده بود که چرا م)١٣٥٠(» ي درونيتضادها «يها  از داستانيکيبه قول خودش در . ابديخود را ب

 به هم بزند و متاسفانه يشتري داشته باشد و شهرت بيشتري بيها ن بود که کتابيش افقط فکر. سدينو ي مي چه کسانيبرا
  . ز چه در نسل قبل و چه در نسل امروز داشته استي نيشگراني همواره ستايمي؛ اما نادر ابراه»اورديپول در ب

رومند آموزش و پرورش است، يجنبه ن ي، داراي هنريها ، ضمن حفظ ارزشيمي ابراهيها  از قصهيبعض«: اند  از آنها نوشتهيبرخ
  . »س کرديتوان آنها را تدر ي که ميطور

 با حجم متوسط را به عنوان آثار برتر ييها  آنها، داستانيان تماميتوان از ب ي بود که ميسنده پرکاري نويميبه هر حال نادر ابراه
  . او انتخاب کرد

سان شد و ينو  کودکان وارد عرصه داستانيها  و کتابي فلسفيها ليوانات و تمثي حيها ن بار با قصهي نخستيمينادر ابراه
 روشنفکران ادامه داد؛ اما پس از ي روحيها ي کارمندان و افسردگي خانوادگي کوتاه درباره زندگيها سپس کارش را با داستان

  . ترکمن کشانديها ياغيآن کارش را به سمت نوشتن درباره 

 ي زندگي نوشت و باالخره پس از انقالب از روي بشريآلود راجع به مسائل کل  و وهميالي خيياه ز او داستانين دوره نيپس از ا 
  .نوشت»  باور ما آمدي که از فراسويدار با مرديسه د« او را با نام  نامهي، زندگينيامام خم

  . ن شدين و خانه نشينش ، گوشهيماريو باالخره در اثر ب

وسعت » «تي درباب جنايمي و قديک قصه معمولي «يها شنامهينما. ز فعال بودي نيسينو شنامهينه نماي در زميمينادر ابراه
  . ف او استيتال»  برشت؟ياجازه هست آقا«و »  انتظاريمعنا

  . مند بود ز عالقهي نيينماي سيها تي و فعاليسينو لمنامهيشنامه به في به جز قصه کودکان، داستان و رمان و نمايمينادر ابراه

 يتر  پشت صحنه پرونده قطوريها تيلم و فعالينه ساخت فيلمنامه او هستند؛ اما او در زمين عادل غرب دو في و آخر صحرايصدا
  . دارديسينو لمنامهياز ف

 يخ نو، ارگ بم، گالب قمصر، روزيران، آتش بدون دود، اسناد کهنه، تاري اي وحشيها مان، گلي صحرا، علم کوه و تخت سليصدا 
 که مهارت داشت يسندگي در هر شکل از نويمي او هستند؛ اما به هر حال نادر ابراهيينماي از آثار سيبعض ... ستاد ويکه هوا ا

ران را با آثار خود از آن خود کرد و نام يات ايخ ادبي از تاريا نکرد، به هر حال برشيا نداشت و توجه منتقدان را به خود جلب کرد ي
  .ران به ثبت رسانديمعاصر اات ي ادبيخي تاريها خود را در کتاب

 درباره عشق و ييها و رمان مفصل او که سرشار از درس» داشتم ي که دوست ميگر شهريبار د« آرام او مثل يها عاشقانه 
ن روزگار را به خود جذب ي جوان از نسل اي است، هنوز در صدر آثار پرفروش است و هر سال خوانندگانيمبارزه و وطن خواه

  . کند يم

، ياحمد شاملو، سهراب سپهر.  داشت که همه آنها در صدر ژانر هنر خود بودنديادي دوستان روشنفکر زيمي نادر ابراهيزمان
کردند و » يبدعناد «يمي جدا کردند و به قول نادر ابراهيمي راه خود را از ابراهين دوستان پس از مدتيگران؛ اما اياخوان ثالث و د

  . کند ياد ميوار زده است و از او يرا به د» يارستميعباس ک«اش عکس   در خانهحاال او. اشک در چشمانش نشاندند

 ين روزها به سختي اي کرد که حتي و کهولت سن با او کاريمارين شد و اندک اندک بينش  خانه١٣٧٨ از سال يمينادر ابراه
 ناتمام و يها گذارد نوشته يکالم است و نمبا او همراه و هم » يفرزانه منصور«هنوز همسر وفادارش . زند يا نميزند  يحرف م
  . مه رها شده، ناراحتش کندي نيکارها
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 که مانند ييها نامه. مي به او شناختيمي عاشقانه نادر ابراهيها  را پس از انتشار نامهيمي، همسر نادر ابراهيما فرزانه منصور

ها حک  ق را در خاطرهي و عمي احساسييها تند ولحظهرگذار هسي روان و موزون و تاثي نثري، دارايميگر آثار ابراهياغلب د
  . کند يم

ها و  ها و نوشته ها و کتاب ها و تابلوها و صندوقچه يادگاريان ياش در م  در خانهي سالگ٦٨ در سن يميهم اکنون نادر ابراه
  . کند يا مزمزه م خوش و ناخوش گذشته ريرود و مرور روزها ي همسرش راه مي با همراهيها، گاه ها و نوشته نوشته

  : ن باشديم اي او بکنيم برايتوان ي که ميد تنها کارين روزها، شايا

 .»سنده، آتش بدون دودي احترام به نويقه سکوت برايک دقي«

 

 com.persianblog.2001elhamkh://http        متفاوتایيدن  : نقل از به 

  

  گريز اصل زندگيست

معموال موضوع خاصي . سبک نوشتنش جالبه. شناختم" بار ديگر شهري که دوست مي داشتم"نادر ابراهيمي رو اولين بار با 

  .نداره که آدم دنبال کنه و بيشتر فقط يک موضوع رو وسط مي کشه و سعي مي کنه از طريق اون يک سري پيام به خواننده بده

  

  .  ها آسانتر استي همه شاديتحمل اندوه از گدائ.  دوست داشتن آسانتر استي از گدائيا، تحمل تنهائي هل- «

  . را تنها مجرمان التماس خواهند کرديند، زيافري بيا بگذار که انتظار فرسودگينه، هل

 ي کوچکمان را آب ميما گل ها. ده بودي آن آفري که باغبان براي کوچکيم و گل هاي داشتي ما باغچه کوچک- 

م با يما نتوانست.دند و بلند شدنديسرکش. ده استياد بردند که باغبان آنها را کوچک آفريگل ها از . ..............................ميادد

گل ها از آنکه باغچه کوچک است، . دندي برگ نترسيه بان هاي بلند و سايگل ها از درخت ها. ......................ميگل ها بجنگ

   داشتم  ي که دوست ميگر شهرياز بار د»                                   .دنديا کوچکتر از همه آنها نهراسيت و دنباغ کوچک اس

 خودم رو ي از فکرها و دغدغه هايلي پسندم و معموال خي ميلي ده خي رو که تو آثارش ارائه مي اي     من اصوال سبک زندگ

  . نمي بيتو کتاب هاش م

ز ي زنده نگه داشتن عشقشون از خاطره و عادت پرهيگرند و برايکديه که عاشق يله مرديداستان عسل و گ" آرامک عاشقانه ي" 

  .  کننديم

  . ياد برده باشيوسته برق انداختن آن را از ي تواند بلور اصل را کدر کند، مگر آنکه تو پيزمان نم. ستي سن مشکل عشق ن- « 

  . عادت، رد تفکر است و رد تفکر، آغاز بالهت است. ست خواستن ايان قصه ي شدن پاي حرفه ئ- 

  . نک وجود ندارندي آن است که آن لحظه ها اي ناب گشتن، آشکارا به معناي در گذشته ها به دنبال آن لحظه ها- 

                                 از يک عاشقانه آرام »نه يکي شدن.  همديگر را فهميدن و حس کردن-

   

 رشد و بقاء رابطه دو نفره الزمه، اما ي که براي از مسائليليه که توشون به خيشامل نامه هائ" کوتاه به همسرم چهل نامه " 

  .  کنهيشه اشاره ميد گرفته ميمتاسفانه ند

 روزمره، يند، به هنگام برخوردهاي آي مشترک خود دارند، چرا نمي زندگيل به بقاي، مي پس اگر زنان و شوهران به راست- « 

ن واژه ها، جمله ها و روش ها را انتخاب يح و ساده ترين، صري کنج و لبه ترين، بين تريرين، شين،مهرمندانه ترين، نرم تريوب ترخ

  رند؟ يکنن و به کار گ

http://elhamkh2001.persianblog.com/
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ل يست، بل دليه شدن، دال بر کمال نيشب. ستيه شدن نيه بودن و شبي شبيهمسفر بودن و هم هدف بودن، ابدا به معنا- 

  . توقف است

  از چهل نامه کوتاه به همسرم »                 . کنديتنها فاصله است که ارتفاع صدا را مشخص م - 

د بشه گفت يه که شايليتخ-يه داستان علمين رمان يا. بود" ز پدربزرگير تاسف انگيتکث" سنده خوندم ين نويرا از اي که اخيکتاب

 که فقط يشياشتباه افراد مصلحت اند. شهيک اشتباه مي يرگ قربانن داستان پدربزيتو ا.  بود که موضوع داشتين کتابياول

ن فاجعه از اعتنا نکردن به حرف پدربزرگ شروع يا. شهي به از دست دادن پدربزرگ تموم ميرخواهين خي خوان اما ايرش رو ميخ

د که به ي داني را مجاز مد؟ چرا خودي دانيد که مصلحت مرا بهتر از خودم مي کني فکر ميشما به چه حق: "گهيشه، که ميم

  " د؟يريم بگيگران درباره منافعشان تصمي ديجا

 آدمها را در يادتان باشد که شما آزاديو . ستيقت نيقت، حقي از حقيست، همانطور که پاره اي ني، آزادي از آزادي بخش-« 

  . د نه در منطقه عدم اقداميد محدود کني توانيمنطقه اقدام م

  . ق تر ژن ها، عصر سوم علمي عصر دوم علم بود، و دلبسته به شناخت هرچه دقيون هورمي عملکردهاي حام- 

  هورمون و ژن 

 سالمت يايک دني که خواهان ي آن ها بود با کساني مرض شرط بقاي که بقايجنگ کسان. جنگ جنگ بزرگ هورمون و ژن بود

   ز پدربزرگير تاسف انگياز تکث»   .مارستان بودنديمطلقا  بدون مطب و ب

   

 يمي خواد به هر حري که ميني ماشين زندگي کنه از ايت مي داره شکايه جورائين کتاب ي تو ايميد بشه گفت ابراهيشا

  .  کنهيز رو صنعتيوارد بشه و همه چ

 يا ماهرانه خواننده رو از فضيليله، اما آخر کتاب خي داستان تخينکه فضاينه که با اين کتاب به نظر من اي از نکات قوت ايکي

  .ارهيت مي واقعياي به دنيليتخ
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  !چهاردهم فروردين سالروز تولد نادر ابراهيمي مبارك
امروز هم تولد يه مرد نازنينيه آه واقعا با خوندن . مي مونه من سالروز تولد تمام آساني رو آه خيلي دوستشون دارم به خاطرم

فروردين  امروز چهاردهم.ي برمزيبايش واز مشاهده فيلمهاي مستندي آه آارگرداني آرده لذت م نوشته هاش و داستانهاي
فردا شكل امروز نيست . "ش آلي منو آروم آرد"آرام يك عاشقانه ي" مرد بزرگواري آه خوندن.  عزيز ه سالروز تولد نادرابراهيمي

ولي آنقدر .  نوشته ي متفاوتيه  نظر من يه ش در"بار ديگر شهري آه دوست ميداشتم" ولي آتاب... ش رو خيلي دوست دارم"
بر جاده هاي آبي "  "سه ديدار" . از نوشته هايش بهتر از ديگريست  نوشتارش زيبـــــــــاست آه نميتوان گفت آداميك سبك
وشايسته ي   نوشته هاي خواندني اين نويسنده ي خوب از ديگر"....  آن اژدها حكايت" "آتش بدون دود"   "سرخ

  . ميباشد  آشورمان

 :دارم را مينويسم بسيار زياد دوستش  آه  )) آه دوست ميداشتمشهري  بار ديگر ((  آتاب چند خطي از

بگذار تا تمام وجودت . مينشيني تا انتظا رپشيماني بيافريند تو بيدار. بدان آه من به سوي تو باز نخواهم گشت! هليـــــــــــــــــا"
   ١٠ صفحه  " استبياميزد زيرا آه نفرين بي رياترين پيام آوردرماندگي تسليم شدگي را با نفرين

 
  
  
  
  

http://www.mahroo5981.blogfa.com/
http://www.mahroo5981.blogfa.com/post-115.aspx
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  :يصد البته به عرب . - » اسالميون «  در سايِت ياينهم  از ابراهيم
 

     com.iricap.www://http     
 

 

 
 

  
  :اشارة

  
  !يا صديقي 

  هل فكرت يومًا بأوجاع القفص ؟
  ,الطائر أو القفص 

  هل سألت نفسَك يومًا أيهما أشد تعاسًة وبؤسًا ؟
  فّكر بأسالِك القفص المتشابكة

  .ه القفص المنقبضوبوج
  ولكن تذآر أن التاريخ آله غاصٌّ بمديح طيور تذوقت طعم األسار؛

  .وما من آلمة واحدة عن آالم القفص
  لم أر إال أناسًا عاديين في االزقة والشوارع

  :ويقولون بكل عواطفهم , يقفون احيانًا بقرب اقفاص الطيور
  !يا للقفص المسكين ! ياللقفص المسكين «

  ! وهو صابر على االذى منذ اعواٍم
  !وهذا الطائر 

  »! آيف رفعه حبُسُه بضعة أيام الى أعلى عليين 
  ال تقل لي أن األلم جزاؤه الحق ؛

  .ألنك قد نسيت اآلسرين
  !نحن يا رفيقي 

  صببنا لعناتنا على القفص
  طوال سنوات الطغيان

  وطوال سنوات الهياج الناعسة
  )وتصور أن القفص آشك مفاخرنا(

   للطيور ا آل اناشيدنا مديحًاواصطنعن
  وألقينا الطائر في آبد مفخرة

  .اليمكن تالفيها
  ,ثم بعد ذلك

  حينما ألفينا انفسنا ايضًا في القفص
  .وتذوقنا الطعم العذب لالستشهاد الورقية

http://www.iricap.com/
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  وعلمنا أّي متسكع تافه هذه المفخرة

  :قعدنا للتحاور من جانبي القفص 
  
*  
  

  !انظر للقفص , واآلن يا رفيقي
  وفّكر بأسار القفص ولو ليوم واحد

  .واقلع عن مديح الطائر
  انت تعلم جيدًا أن ثمة أمًال للطائر

  وغابة في خاطره
  النزول ضيفًا على القفص ليومين أو ثالثة ؛: آل نباتاتها مفاخر 

  .ولكن ال شيء للقفص اطالقًا
  .فذهن القفص اسير األسار الى االبد

  أنت يا صاِح خير من يدري
  ظم شهداء التاريخ طيور ماتت في االقفاصأن اع

  .وآانت اللعنات على االقفاص دائمًا
  
*  
  

  :رآض في الشارع وهو يصرخ ويقول, رفيق األمس, سمعت أن الرجل
  !ها قد أنشد أغنية في مدح االقفاص , انظروا اليه«

  .نسيان الطائر خاتمة الرواية
  ها قد نزل الى الساحة لصالح القفص

  »...دنيوي عظيم وسيكون له أجر 
  
*  
  

  يا صديقي، أية نافذة ستفتحها الفرّيُة في جوانب القفص الستة ؟: قلُت 
  اذا ُلذَت بأحقِر الوسائل

  وتظاهرت باالستشهاد الحقيقي
  ما الفرق بين فمك وفم بالوعات الَعَذرة ؟, ايها المفتري
  اسمعني

  وتمّهل معي
  .لم اطلب منك شيئًا لصالح القفص ابدًا

  نا الطيوَر على افيون المفاخرلقد عّود
  ونثرنا حبات االدماِن على أرض االقفاص

  أال تريد الرفعة والعظمة ؟, يا أخي«
  ألست من زبائن بضاعة الفخر الزهيدة ؟

  »! القفص , واآلن
  .اليوجد شيء ابدًا, التنس أن خلف الستائر المزّوقة لمثل هذه المفاخر, ولكن

  
*  
  

  .يكون صاحب سيرة شامخة في التاريخالريب أن الطائر يعرف أنه س
  ويدري آل طائر انه لوال القفص

  .فانه سيضطر للبحث عن قفص آخر
  .آل طائر يدري ان القفص هو المبرر الوحيد للعودة من وسط الطريق بأيٍد مملوءة

  :أنا أسألك 
  الى فتح أي القمم يسير القفص ؟

  أي هواء يتنفسه القفص براحة و دعة ؟
  ر به القفص ؟أي لقب سُيفاِخ

  ال تنَس أنني ال أدعوك
  .للشفقة على القفص

  أطلق سراح القفص: اقول لك فقط 
  لتتبدد هذه المفاخر الزائفة
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  .ونحرم عشاق االستشهاد الورقي من نعمة الخلود الباطل
  ستعرف االسالك معنى الحرية, يوم تحّطُم القفص

  وتتسامى روح القفص وسط هذا التغيير ؛
  ,بال مفاخِر األسر الُمحّبب, منلكن الطائر المد

  .لن يرى من الفخر أن يكون واحدًا آاآلخرين
  :سمعُت أن الرجل رآض في الشارع يموُء ويقول 

  !انظروا اليه , وامصيبتاه «
  .ها هو يمد يدًا النقاذ القفص 

  »! ارجموه 
  . »الحقيقية... بداية حرية الطائر , حرية القفص«: وأنا قلت 

  
*  
  

  بقينا غرباء
  ألننا تحدثنا بكل ماعندنا

  ُطِردنا
  .ألننا قلنا شيئًا لم يرق لالنسان الذي يروقه االستشهاد الورقي
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 )يليدکتر احمد جل ينوشته  (در جدال با بيماري
 

 ينادر مدت.  کند و نگران حال نادر استيتلفن م) يمنصور (يمي، خانم فرزانه ابراهيميهمسر نادر ابراه. ١٣٧٨ اسفند ١٠
د و سي نوين ساعت مي چنديروز.  وجود نداردي اساسي برد، اما نگراني رنج ميي چند و دردهايي هايمارياست که از ب

 است مشکل ساز ي نادر چند روزي مقطعي هايد که فراموشي گويهمسر نادر م.  شوديبرنامه کوه رفتن او هم قطع نم
 يتوده ا. خبر نگران کننده است.  کنندي اسکن تلفن مي تياز بخش س.  کنمي اسکن مي تيشنهاد سيپ. شده است

 . شوديده مير در عمق مغز نادر ديفضاگ
ن ينادر با لطف دکتر فرز.  کنديد ميي را تأيرد و وجود تومور مغزي پذيبا محبت نادر را م.  کنمي تلفن مبه دکتر خسرو پارسا

 ييتوده در جا. ابدي ي ميخبر ابعاد بزرگتر.  کنندي مي شود و از تومور نمونه برداري ميمارستان شهدا بستريه در بيبرزو
 نادر و خانواده و يم هم هست و از آنجا رنج ها و دردهايبدخ. ت، در مغز جا خوش کرده اسي جراحي برايرقابل دسترسيغ

درمان .  گذرديک سال پردرد مي شود و يند شروع مي ناخوشاير درمان هايرد و ماراتن نفس گي گي ميهمسر فداکارش فزون
سال «ک به اتمام ي و رمان نزد داردير اقدامات نادر را از کار و نوشتن باز ميران و در خارج، و ساي، در اي درمانيميبا اشعه، ش

.  شوديبًا محو مي تقري کند و تومور مغزي خطر را مهار مياقدامات درمان.  مانديناتمام م» ين و دشوار آوارگيري شيها
 يز باز مي ني گذارد و نادر از نوشتن و کم کم از سخن گفتن عادي آزار نمي اطراف غده را هم بي نسج هاياما اقدامات درمان

  .ماند
 ي کلمات، کسي چون و چرايسلطان ب.  شودي نادر بهتر ميوضع جسم.  به همراه استيي هايدواري با ام٨٠آغاز سال 

رد و از آن به بعد ي گي را از سر مي کالمي شود، ارتباط هايکه کلمات در دستش چون موم نرم بودند، کم کم بر کلمه مسلط م
همچنان ناتمام آمده است و نادر » ين و دشوار آوارگيري شيسال ها«ا  است و خوشحال کننده اميجي تدريليشرفت ها خيپ

ان ي درد و رنج نادر و اطرافي اطالع خوانندگان کوتاه شد، اما درازايذکر ماوقع برا.  ماندي خاموش ميهنوز چون آتشفشان
  : آورد کهيادم ميه ن راه انجام دادند بيآنچه را که همه خانواده به خصوص همسر فداکارش در ا.  استينانوشتن
  ستياگر عشق ن«
  »ستين نين چني اي را تاب سفريزاده ايچ آدميه
گرچه هنوز . ابدي ي خود را باز ميزي برنامه ري سخن گفتن و حتييج تواناي گذراند و به تدرين روزها را نادر با آرامش ميا

 ي رود و در منزل به کارهاي مياده رويما روزها به پم، ايني بيسحرگاهان پنجشنبه او را در حال بازگشت از ارتفاعات توچال نم
را تمام کند اما تسلط » ين و دشوار آوارگيري شيسال ها« رسد و گرچه هنوز قلم به دست نگرفته است تا ي اش ميشخص

و در حال نوشتن و ز يم و همه پشت مينير نباشد که او را هم در کوه ببيد که پر ديابد و امي يخود را بر واژه ها آرام آرام باز م
  …نوشتن

مه تمام نادر تمام شود و جلد ي نير کارهايو سا» ين و دشوار آوارگيري شيسال ها«م که ي مانيو ما چشم انتظار م
 هم نوشته شود» آتش بدون دود«هشتم و نهم 
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 )ي احمدرضا احمدينوشته  (  ما اين جراحت را باور مي کنيم

   
 

 ير زمـان  يـ ره شـود اکنـون د     ي چ يستيام هفته و مرگ و ن     ي و ا  يکي و جهل و تار    ينگ و تش  ي خواست بر گرسنگ   ي که م  يکس
 بود که در روز همه کوچه هـا  ياو همان شبگرد. ره استي خانه خيوارهايش تنها مانده و فقط به اطراف و د     ياست که در اتاق خو    

ن دانـه و آذوقـه را از بـاد و توفـان و     يا.  دهديلارانش را دانه و تسيد که دوستان و     ي خر ي کرد و دشنام ها را به جان م        ي م يرا ط 
 . کردياران و دوستان اندکش رها مي ي آورد و به سفره ي ربود، به خانه مي ها ميحسرت و نامراد

چـه  .  بـود  ي و تـالش و تکـاپو افراطـ        ي و دشمن  ينم که در دوست   ي ب يگر با وضوح م   ي نگرم و د   يش م ي او و خو   ياکنون به جوان  
همـان  . دار مـا آمـده بـود      يـ ابش به د  يدر تابستان با همسر فداکار و کم      . شه جوان بود و گستاخ بود     يهم. بودسخت جان و پرتحمل     

 يستيـ  نين جراحت نـشانه   يا ايآ. دا بودي اش هويافتني شفا نيماري زخم بيش جايق هاي کم را بر سر داشت و بر شق       يموها
.  زد يوه ها لبخنـد مـ     ي از پشت م   يه ها گم شده بود اما هنوز گاه       ويجراحتش در حجم م   . دمي د يوه م ياو بود؟ او را پشت سبد م      

سـاز زدن دختـرم   . ره به من و همسر و دخترم ي شد و خ   ي شد و سپس خاموش م     ي بود که گاه روشن م     يگر چراغ کهنسال  ياو د 
ام سـالمت خـصم     او کـه در هنگـ     . ار غـرب رفتـه بـود      يـ  حاصلش به د   ي ب ي شفا ي کرد که برا   ي م ياد از آن شب   ياد داشت و    يرا به   

ن سـفر تـن داده      يـ  و سرنوشت ناخواسته اش شده بود و به ا         يماريم ب ين بار تسل  ين خاک بود، ا   يفته ا ي دور بود و فقط ش     يارهايد
ره شـده بـود همـان    يـ وه ها به من خي که از پشت ميا کسيآ. دار گذرانده بوديد همه عمرش را به پرسه و د      ين خاک شا  يدر ا . بود
 کـه کوشـش بـه کـشف و     يي عبور و مجهـول در همـه قلمروهـا   ي بياهان وطنمان از کوه هايار گل ها و گدي دي بود که برا   يکس
 عـشق  ينم که به زبان مادري بي زنم، با خلوص او را مي ميوه را به کناريافتن آنها داشت در همه عمر صعود کرده بود؟ ظرف م     ي

ن يـ  ا ي ارجمنـد بـرا    ي آنکـه دوسـت    ين پرسه زد فقط بـرا     يسرزمن  ي ا ي ادب ي قلمروها يدر همه   .  کرد ي م يداشت و آن را پاسدار    
م تابـستان را کـه   يره بوديهمه ما که به او خ    .  سپاس به ما لبخند زد     يم، فقط از رو   ي به او تعارف کرد    يوه ا يم. زبان کهنسال باشد  

 يمـ يامش نـادر و شـهرتش ابراه      مگر او که ن   .مي شناخت ي تابستان به وضوح او را م      يبا فراموش . ميرون از خانه بود فراموش کرد     يب
 آسمان رفتـه بـود و بـا    ين کنده شده بود و به سويک تن نبود که همه عمرش را به تاراج نهاد و پس از هر شکست از زم يبود آن   
 بـود  ين تنهـا سـبد  يـ ره به اي شناخت و اکنون خي برکت بازگشته بود؟ او سبدها را م ين ب ي چهارفصل به زم   ي از ابرها  ييسبدها
 ي بـا فقـر و گرسـنگ   يي آن خرج رو در روي رنگ که همه سال ها ي خاکستر ياه، جوان ي پناه و س   ي ب يکودک.  ما بود  يه رو که رو ب  
ا يـ آ.  در چاپخانه بودي کارگر يادگار همان روزها  يارانش  ين  ين و صادق تر   يشه بهتر ي چاپخانه آغاز کرده بود و هم      ياز کارگر . گذشت

 و ين پناهگـاه ابـد  يـ  داد؟ اي مـ يافته بود که او را تـسل ي ي پناهگاهي ناگفتنيو رنج ها نبود که پس از مرارت ها   ياو همان کس  
 داد، امـا صـفت      ي جواب را م   يد جواب هزاران سؤال ب    ي کرد با  يدر هر قلمرو، در هر لحظه از عمرش را که ط          .  همسرش بود  يازل

  . و طاقت بوديبارزش سخت جان
 داشـت کـه خـالق نبودنـد و فقـط          يانين قلمرو مدع  يا.  کرد يي کودکان طبع آزما   اتي بود که در قلمرو ادب     ين کسان ياو از نخست  

اما نادر همـه عمـرش را بـه    . ش کنندي خوياسي سيع افکار ورشکسته  يش درآورند و مط   ير چتر خو  ي را به ز   يآماده بودند هر خلق   
 کـرد   ي بر تن م   يهر مصاف لباس رزم تازه ا     او پس از    . ان رفت ين مدع يان نشد و به جنگ ا     ين مدع يم ا ياو تسل . ان گذرانده بود  يطغ

ختـه بـه دردش   ي پرحادثـه و آم يزندگ. دمي را ندييور تنهاين غي کردم چني که ط يدر همه عمر  .  شد ي م يگري مصاف د  يو آماده   
  . از جهان خواهد رفتييبه او آموخته بود که تنها به جهان آمده است و در تنها

 ياو در عمرش جراحـت رو     . گران نبود يش د يد و ستا  يي در انتظار تأ   ين عزلت ابد  ير ا  داشت و د   ي را پاس م   يين عزلت و تنها   يا
 ي نباشـد اثـر    ي متک ي اگر بر جراحت و زخم روح آدم       يک اثر ادب  يش کرده بود و اعتماد داشت که خلق         يجراحت در روحش ار ستا    

  .ده استي و رنگ پريخنث
 که قادر به خلق و ساختن است همواره تنهـا و            يکس: افته بود يث را   ين حد يان عمرش ا  ي پا ي ب ي ممتد و شب ها    ياز روزها 

ن کنده بود به    ي زم ينم که گورش را تا انتها     ي ب ي م ي شوم او را زنده به گور      يره م يگاه که به طومار عمرش خ     . اور است يار و   ي يب
م امـا  ي او طعنـه داشـت  يتال پرسـ يـ  بـه خ يمـا دوسـتان او گـاه   .  رسـد يت و کـودک مـ  يوه و ابديال که به آب و سکوت و م    ين خ يا

 ييم کـه چـرا نـسبت بـه توانـا          ي شـد  ي شد خجل م   ي م ي ادب يافت و مبدل به اثر    ي يت م ي او واقع  يال پرست ين خ ي که ا  يهنگام
 بـرد کـه هنرمنـد مـشرق         ياد نمـ  يـ افته بـود از     يق  ي ناب توف  ي در آن هنگام که به خلق اثر       يحت. مي شگفت او شک کرده بود     يها
 و  ي بـرادر  يشه  يـ چ کـس در اند    ي کنـد و هـ     ي او را صدا نمـ     يکس.  جهان شود  يستيک رنج و ن   يکه شر ن آمده است    ين به زم  يزم
 کنـد و اگـر      ي تعـارف نمـ    يوه ا يـ  بـه او م    يره شـود، کـس    يوه خ يد به درختان م   ين همه عمر با   يهنرمند مشرق زم  . ستي او ن  ياوري

. پس نادر به خوانندگان پرشمار آثارش دل بست       .  بود وه تلخ و گس خواهد    ي کند الجرم آن م    يوه ا يدن م يجسارت کند و اقدام به چ     
  . دادندي عمرش او را تسليآنان بودند که در همه 

 يوه را که بکر و دست نخورده است از رويدختر و همسرم سبد م. ساعت هاست که نادر و همسرش از خانه ما رفته اند
 تو ي سکته ي بود که در هنگام روزهايمين نادر ابراهيا ايآ«: دي گويهمسرم با چشمان غرق اشک با اندوه م.  دارنديز بر ميم

شه ي هميق هاين جراحت را بر شقيد باور کرد ايچگونه با«: مي گويمن م»  بخش و پناهگاه دختر هفت ساله ام بود؟يتسل
  ». بوديميجوان و باطراوتش؟ او نادر ابراه

من .  استيوه خاليز از سبد ميم. ميونه که مرگ را باور دارم همانگي کنين جراحت را باور ميما ا. شب تابستان آمده است
   .زمستان است. دميوه را در خانه نديگر سبد ميد
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 )زي ممي مرتضينوشته  (مهر دوستي و جابجايي اندازه هاي سني ذهنم
   : 

  
 ي نادر است که حتي پرانرژ دارم حضورادي به شهي را که هميزياما چ.  آشنا شدميمي چگونه با نادر ابراهستي نادمي قًايدق

 ي طرز حرف زدن به همراه اندام بلند و سالمش او را پرانرژني کند و هميهنگام حرف زدن کلمات را کامًال شمرده و محکم ادا م
ر  بوده است اما او عالوه بشيسندگي است و هر وقت که با من کار دارد در رابطه با نويسندگي نوو اميبا آن که کار دا. دي نمايم
 تا انتشار ي تا کوهنوردي و مجسمه سازي گرفته تا نقاشي سازلمياز ف.  بوده استي شماري بي دست اندر کارها،يسندگينو

 به نام ي که شرح کاملش را در کتابگري دبي و غربي و ده ها تجربه مختلف و عجي و کفاشياطي و آموزش تا خميو نشر تا تعل
 مشاغلش ي جلدش به من داد و خواندم از گوناگوني طراحي که آن را برايو وقتابوالمشاغل نوشته است ] ابن مشغله و[
 ها و طهي مختلف خطر کرده است و پا به حي پروا به گونه هاي به خود امان نداده است و بي کردم که چگونه لحظه ارتيح
 . جورواجور نهاده استي هادانيم
 

 کرده است و به نظرم هم اوست ي در کنار او زندگي افتادم که چون کوهشي همتاي چهره آرام و صبور همسر واقعًا بادي به بعد
 رغمياما نادر عل.  کند به عمل درآوردي که اراده مي نادر بوده و هست تا نادر بتواند هر کاري برايکه پشتوانه محکم و استوار

 از پانزده بار به من شيند و گمانم ب کي معرفي قلبي هايماري خود را در معرض بي گاهچند داشت هر از لي سالمش مبتيه
 کي بار هم گفت کي ي آمده است و حتروني بمارستاني کرده و از بداي نجات پفي خفمهي و نفي خفيگفت که از خطر سکته ا

 !مي سر و سامان بدهت را به خاطر کمبود وقيفوري به دفترم آمده است تا کارمارستانيراست از ب
 
 سکته ي ماجراني او چندمي سکته ها عادت کردم و وقتني به اي خوردم اما بعد از چندي تکان ميي خبرهاني چندني از شنلياوا

 . نکردميريگي زدم و پي داد لبخنديکردنش را شرح م
 
 ادي است و به ي بسترگري ديمارستاني شدم خبردار شدم که نادر هم در بي مي بسترمارستاني که دائم در بي بعد به هنگاماما

 خبردار شدم که ي نقاهت در منزلم توسط احمدرضا احمدامي نگرفتم تا آن که در اي را جدهي او افتادم و قضيدوار ايسکته ها
 که مي بروادتشي خواستم که به عگرياز او و از دوستان د.  رمق تر شدمي باز هم بي رمقي بنيدر ع.  استينادر همچنان بستر

 . نشده استسريتا امروز م
 

اما دائم طفره رفتم و در ذهنم بهانه .  نزد نادر بروميي کرده بودم که تنهاداي پيچرا که بعدها آنقدر انرژ. ند دوستانم نبودمقصر
 ي برادر خانمش، خبرهاي مهندس منصورزمياما خدا را شکر متوجه شدم نادر از خطر جسته است و هر بار دوست عز. دميتراش

 . داديخوش و خوش تر را به من م
 
در .  رفتمي نادر طفره مدني دانم چرا از دي بار نمني کردم اما اي مداي و همه جا در کنار دوستانم حضور پشهيم هي که زمانمن
 . دهمحي تر توضقي مطلب را دقني دانم چگونه اينم.  شودي انسان جابجا مي افتد که اندازه هاي مي باال اتفاقاتنيسن

 
 

  
 )ن دانشوريمياز س يادداشتي (نادر، باز هم بنويس

 
 

 جالل ي يهان، به سرپرستيوابسته به سازمانِ  کتابِ  ک هانِ  ماه،يک.  دادي او روي ي در نوجوانيميشناختِ  من از نادر ابراه
ده به يرس انِ  مطالبِ ياز م. ف شدي به قلمِ  جالل، توقي سوم به علتِ  چاپِ  غرب زدگيشماره   آمد که ازيآل احمد و من در م
 چاپ در شماره يِ جالل را هم جلب کرد و آن را برا نظر.  بودي برخوردم که عاليميسنجاب ها اثرِ  نادر ابراهمجله، به داستانِ  

در . شد فيپس از انتشارِ  دو شماره توق]* ِ  ماه[هان ياما ک. ميک گفتيم و به او تبريخواست سنده راينو. مي سوم در نظر گرفتي
 از شنوندگان يشرکت داشتم و گروهِ  انبوه  که در آنيناري سمي اعضايدم و بران داستان را ترجمه کريکا که بودم ايامر

 نادر و ي ياما دوست. غروبِ  جالل نابهنگام و دردناک بود. جالل مرا واگذاشت و رفت .ختي را برانگيرينِ  کم نظيتحس. خواندم
  .افتيادامه  من

دِ  گوناگونِ  مسلط بر ي جّوِ  متشتتِ  برخوردِ  آرا و عقاي ي ما، قرباني از روشنفکرانِ  زمانه ياري هم مثلِ  بسيمينادر ابراه
همزمانانِ  خود،  شکسوتان وي هم مثلِ  پيمياما نادر ابراه. است زده نبودمين علت بود که سيبه ا ط شد و اگر من جستم،يمح

د و اگر درست ي گرويلم سازي به فيمدت. شدپناهگاهِ  او  ابتدا چپ گرا بود و عاقبت مذهب. را شدي گوناگون را پذينوسان ها
گران از يد  نوشت که البدياريرا ساخت و کتاب ها بس] در وطن [ي و کامي دور و درازِ  هاميسفرها م، آتش بدونِ  دود، ويبگو

  .فهرستِ  آثارِ  او نام خواهند برد
رفتند و   رفته و نرفته راي از روشنفکران، راه هاياري اش بود، آن چنان که او و بسيجستجوگر شتر ملهم ازي او هم بينوسان ها

دم ي شنيلي، پزشک ــ شاعر، دکتر احمدِ  جليگرام  اش را از دوستِ يماريخبرِ  ب. آزمودند و احتماالً  در آثارشان منعکس کردند
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 . او را به او باز خواهد دادي يسالمت ن پزشکِ  حاذق،ي دانم که ايو م
 .يدار ييتو قلمِ  توانا. ي توانيتو م. سي آن بنويگر بشمار و درباره ي دينوسان  را هميماريبن يا! زي عزيمينادر ابراه

 
 قابلِ  يبرا( را به کار برده ام ي سجاونديتنها نشانه ها . را انجام بدهمين دستکاري کرده ام تا کمتريشِ  متن ها سعيرايدر و *

 يب اي و ي را که از سرِ  کم سوادياري بسي ي نوشتاري ام، و غلط هارسم الخط را درست کرده ي، در موارد)فهم شدنِ  متن
 ي يي آشناي ما هم گاهيشاعرها سنده ها وي نوي ست که حتيقتيمتأسفانه حق(سنده بوده اصالح کرده ام ي نوي ياطالع

ن مورد را از خودم اضافه ي مثلِ  ايزي، و اگر چ)د باشد ندارنديکارِ  آنها با  که ابزارِ ي هم از زبانِ  فارسيدرست و بعضاً  حداقل
شترِ  ي شناختنِ  بيبرا سنده حفظ شود کهي نوي ي کرده ام تا زبانِ  اصليسع. حتماً  داخلِ  کروشه آورده است کرده ام

  . تواند باشديد مي مان مفيسنده هاينو
 
 ي دوستان نظرشان را درباره يهمه  .رِ  کلوبي مد مقاله است و نه لزوماً  نظرِ يسنده يانگرِ  نظرِ  نويمقاالت تنها ب :١ نوشتيپ

 .مي روزگارمان داشته باشيها سندهي بر نويسند تا با هم نقدي مقاالت بنوي يتمام
 . برسديمي محترمِ  ابراهيدِ  خانواده ييتأ  االمکان تالش شده تا نوشته ها بهيحت: ٢ نوشتيپ
 

   
  خوانده ام اولين کتابي که از نادر ابراهيمي

  
 شهال

زدند و از قضا افتاد درست سر )  کردمي مي که در آن زندگيشهر(کرمانشاه  ن موشک را بهي اوليش، وقتيسال ها پ 
شرح مفصل . (اط خانه مانيح يا افتاد تون جلد کتاب از آنجي شد و چنديرانه ايل به ويهان تبدي کيندگيساختمان نما کوچه ما،

» ي و کاميهام «ين آنها چهار جلد از کتاب هايب) سمي نويوبالگم م يک روز مفصل تويم را يدا کردياط پي حي که توييزهايچ
 مفهوم فتم دنباليب ن کهيبا خواندن آنها قبل از ا(!)  خانه خراب يرده ساله ي س- منِ  دوازده. هم بود يمينوشته نادر ابراه

دم که چرا يشان و در کنارشان گذاشتم و تازه فهميجا خودم را به.  همراه شدمي و کاميس، با هامي و کاتارسيهمذات پندار
 م و چرا وي را به جان بخري و آوارگيرانينهمه مرگ و ويد ايک وجبش باي نگهداشتن يبرا  است، چرايخاک وطنم دوست داشتن

  .مم را از آب بکشميد گليبا)  بمانديين تنهايشرح ا(چطور منِ  نوجوان تنها 
 

 يميجلد کتاب از نادر ابراه ني بود در کتابخانه اش چنديک سال بعد دختر خاله ام ازدواج کرد و همسرش که تهرانياز  کمتر
 يکدندگيشرح !) ابوالمشاغل را نداشت(را بهم داد » مشغله ابن« ازش خواستم بهم قرض بدهد تا بخوانم کتاب يداشت؛ وقت
 يم را شکست و ارزش هاي از تابوهاي گفت کلي هر کس که زور ميستادنش جلويصاف ا  ويک آدم واقعي يو کله شق

»  داشتمي که دوست ميشهر گريبار د« مختصر انتخاب کردم ي که خودم از آن کتابخانه يکتاب بعد. م شکل گرفتيبرا يديجد
 يبه نوع. گر گرفتار شده بودميبعد د. بخوانمش (!) يواشکيشدم  ناچار!  استگفتند فهمش از سن تو باالتر! بهم ندادند. بود
 .شد في تعريميم با نادر ابراهيد و انتخاب هاي از اصول و عقاياريبزرگ شدنم بس در طول. م الگو بوديبرا

ن که بارها کتاب ي خاطر ابه.  سه جلد- هاشان دو ياب از او را دارم، از بعضين کتاب کمي در دسترس و چنديحاال همه کتاب ها
 م رايد مجبور بودم کتاب هاي مديچاره که مدتهايگر پس نداده اند و من بيگرفته اند و د ا قرضيه داده ام ي مختلفش را هديها
عًا ا نه و طبيباالخره اآلن فالن کتاب را دارم  د مانده ام کهي وقت ها در ترديليم کنم خين ور آن ور قاير تخت و اي جعبه و زيتو

کتاب  ه ازدواجم همين هديبهتر.  دهمي قرض نميسنده را هم دارند که به احدالناسي نويامضا چند تا از آنها. ده اميدوباره خر
  .داده است است که همسر مهربانش فرزانه، روز ازدواجمان به ما» چهل نامه کوتاه به همسرم«
 

  
 
  

   com.ketabnews.www://http  
  

 "يمينادر ابراه "وگو با همسر  گفت /  نادرين روزهاياز ا
 که چند فرزند دارد، به ي همسر کسيوقت. هست بخش است؛ اما سخت هم  پر شر و شور بودن، لذتيهمسر و همراه آدم

 دهد؟ ي به انسان دست ميحال ، چه»اخراج شدم«: ديد و بگويايخانه ب
  يطهرن ميالد حسام

http://www.cloob.com/name/sharifi_shahla
http://www.cloob.com/name/sharifi_shahla
http://www.ketabnews.com/
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ات يدار ادب زهي جاي روزهايزه تا گرمايرسانند به فالن جشنواره و بهمان جا يشان را م دهيروزها تِن از سرما رنج نيات، اي ادبياهال
ام سر رسند، تند و يگر ايش د  گرم و سرد، تا از پسين روزهايگذرد ا يو باز؛ م...  سرماي سرما، به نابوديد، به کوررا بچشن

ادم ي«، که ساِل يش کسيبرد پ ياد را مي که ياند؛ خاطرات درنگ ي از پس هم و بين روزهاي همي دهيخاطرات، زائ. فاصله يب
 کند خاطره را؟ ياد را و گم ميبرد  ي که ميا  شک، در بادروبهيو چه جا. ها بود رهها و جشنوا زهي جايآوا ش هم ، نام»ستين
   

 ين ساعات روزهاين آغازيدانست که ا يو چه م. آور د؛ گنگ و اعجابيبار که چشم باز کرد، تهران را د نيد، نخستيزده عي سيفردا
.  کردن و زندان رفتن و الخ و الخ و الخيفروختن و کارگرستن و ساختن و ي نگاشتن و نگرينادِر پرخاطره و تجربه است؟ روزها

 يگر  تالش-ياز منظر انسان- ش  نوشتن و چگونه نوشتن  چهي که فرايا سندهيشناسند؛ نو يرا به آن م» نادر« که ي نادريروزها
 ي، نه ناي فراموشيماري بروزها عالوه بر ني ا-آشنا  پرکار و نامي سندهينو- » يمينادر ابراه«. ير و ستودنيناپذ ياست خستگ

  . ميکن يمان را  ادعا م اتيداشتن ادب م، اگر دوستياوريادش بين بود که به يحدکم ا. ش مانده و نه توان گفتن رفتن
  :ردياش را جشن بگ يک سالگيهفتاد و  دين روزها بايآمده است که ا" يمينادر ابراه" کوتاه با همسر ييوگو در ادامه حاصل گفت

  
س، ينو نامه لميساز، ف ساز، آهنگ لمينگار، ف سرا، روزنامه سنده، ترانهينو: ف کرديشود با چند عنوان به اختصار تعر يرا م يميابراه
 که ذکر شد خبره بوده است، يني عناوي م در همهييکه اگر نگو- باشد ين آدمياما اگر بنا به شناختن چن. سينو نامه شينما

. ن بسنده کرد و نه از کثرت کلمات کمک خواستيتوان به عناو ي نه م- ها مصروف داشته  آني کم عمر خود را در تجربه دست
  :ن ننشستن و نماندني داشته است بر ايلي دليميشک ابراه يب
   
 به شرط يد آدميگو ينادر م. ستيده نيعق  به هدف است، هميابي  دستي الزمه» استعداد« نظر که  ني با ايمينادر ابراه   -
ن مفهوم بود يانتقال ا»  در وطني و کاميدور و دراز هام يسفرها«لم ي از علل ساخت فيکي. رسد يش م ه هدفب» خواستن«

لم، که در ي نه تنها در في و کاميطور که هام همان. ابدي يخواهد، دست م ي که ميگاهينه آماده باشد، هرکس به جايکه اگر زم
 دارد، و ي قويا  ارادهيمينادر ابراه. اد گرفتنديرا ...  وي، رانندگي، نقاشي مثل نوازندگيشان هم، هنرها و فنون ي واقعيزندگ
 را هم در يشد و بعض ي از کارها در کوتاه مدت انجام ميبرخ. اش دارد ا در برنامهيدهد  يداند انجام م يچه را که درست م آن

دا يش از آن  پي به بعد و حتا پ٧۵ از سال ييها شتاددايد، ينيش را بب شما اگر اآلن اتاق. کرد ي بلند مدت دنبال مي برنامه
  م، برنامهياش هم اگر دقت کن ي زندگي در روزمره... . د امسال به فالن کار بپردازم ويها نوشته من با د که نادر در آنيکن يم
داند و اعتقاد  يم را  قدر فرصت. ستيتر ن شي ساعت است و ب٢۴ ساعت، ٢۴خورد که چرا  يشه افسوس مينادر هم. مينيب يم

  .اش است  ش نه به خود، که متعلق به جامعه  دارد که وقت
   
ش بود   که دلخواهيا جهيشه هم به نتيخب البته هم. شود يش م کند درست است، مصمم به انجام ي که فکر مينادر هر کار   -
بند  ي پايهر کس در زندگ«: سدينو يم» ابوالمشاغل«در کتاب . گشت يرفت و باز برم يدوباره م. زد يد، اما جا نميرس ينم

رو   روبهين مسائليطور بود و اگر با چن نينادر هم» .شود يع و تمسخر از آن اصول منحرف نميد و تطمي است که با تهدياصول
گرفت و بهانه  ي غم بغل نمي شد، اما زانويد و زندانيالشغل و تهد م گذشته ممنوعيچندبار در رژ. نشست يشد عقب نم يم
 ... .کار کنم و شود کرد و با زن و بچه چه ي است و چه مين چه مملکتيآورد که ا ينم
  

  : سکوت کرد، بعد نوبت من شد که سکوت کنميدم، کمي پرسيمي نادر ابراهيبودن برا» همسر«و از حس 
.  هم داردييها يار، تلخيبس يها ينيرين شي بودن، در عيميهمسر نادر ابراه. ر و رو شدن استيز در حال زيچ م همه در ذهن   -

 است که در حال مبارزه يکند همسر کس يبخش است؛ چون آدم حس م  پر شر و شور بودن، خب لذتيهمسر و همراه آدم
ن را يباز ا. اما سخت هم هست. يکن ي و به بهبود کارش کمک ميم هستين مبارزه سهي از ايا است و تو هم، در گوشه

اخراج «: ديد و بگوياي که چند فرزند دارد، به خانه بي همسر کسيوقت. ديبخوان» ابن مشغله «و» ابوالمشاغل«د در يتوان يم
  دهد؟ ي به انسان دست مي، چه حال»شدم

   
   گفتن دارد؟يچه برا» يمينادر ابراه«راستار آثار يو و

نم و آثارش را کلمه به کلمه يکه من بنشن به آن معنا نبود ي من، همسرم است؛ اما ايراستار کارهايالبته نادر بارها گفته که و   -
مثال . ميکرد ياش صحبت م کرد، درباره ينوشت، با من مشورت م ي ميزي اوقات که چيگاه.  کنميراستاريو صفحه به صفحه و
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ا ي»  مخاطب بهتر درک کند؟يکن ي فکر نمييطور بگو نياگر ا«ا ي» ؟يا  چه گفتهين را برايا«: گفتم ي مييد من جايکه شا نيا
  .کند ي ميراستار آثارش معرفيب نادر من را وين ترتيبه ا. کرد يا رمان با من مشورت ميک قصه يکه درباره عنوان  آن
  

   نادر؟ين روزهايو از ا
ست هر شب يبا ياش که م يزير سال اول، نادر حتا بر اساس برنامه. ميگذار ي نادر را پشت سر ميمارين سال بياآلن هفتم   -

 حافظه و ذهن مختل يداد، اما وقت ي انجام ميبيکارش را به هر ترت. رفت يش ميس داشته باشد، پينو  پاکي سه صفجه نوشته
ا يرد، يگ ي خودش را دست ميها ا کتابيگاه مجالت  حاال، گه.  ننوشتهيزيها است که چ ن گذاشت و مدتيشد، نادر قلم را زم

  .گذراند يون ميزي تلويش را پا که وقت نيا
آورد که هنوز به نوشتن  يل مي افعال گذشته را برگردانم به حال، و دلي خواهد تا همه ي از من ميها، خانم منصور  پاسخيال البه
   ياريدوار است؛ نه تنها او که بسي اميميابراه

  
  
  
  
  

  
  

  ي نادر ابراهيمي فرهنگيزندگينامه و فعاليتها
  

  يالدن پارس

 
 

 را تاسيس کرد که بعد از انقالب و با ي ايران شناسيدولت  غير- ي پيش از انقالب نخستين موسسه غير انتفاعينادر ابراهيم
 انجاميد يشروع جنگ به تعطيل

او از دانش آموختگان دارالفنون است و از شانزده . ن متولد شده است در تهرا١٣١۵ فروردين ١۴ ينادر ابراهيم
 به بعد به دفعات به عنوان معترض و مخالفت با سيستم ياز سيزده سالگ.  نوشتن را آغاز کرده استيسالگ

  . به همين دليل از دانشکده حقوق اخراج شديحاکم به زندان افتاد و حت

 مرداد ٢٨ ياو از جمله نويسندگان پس از کودتا.  به تحصيل پرداختيو ادبيات انگليس پس از اخراج در رشته زبان يابراهيم
  .  شودي ديده مي ديگر اميد به آينده به خوبي و از سوي نوميدي است و به همين جهت در آثار اوليه اش از سوي١٣٣٢

کارگر تعميرکار سيار در ترکمن  چون کمک ياو مشاغل.  به چاپ رسيد١٣۴٢ در  شبي برايخانه انخستين اثرش به نام 
، ي، مترجمي حجره فرش فروشي روزنامه، ميرزايي بانک، صفحه بندي و تحويلداري چاپخانه، حسابداريصحرا، کارگر

 ي و فيلمسازي عملي، تدريس در دانشگاه ها، ايران شناسي کودکان، مديريت کتابفروشي کتاب هاي، نقاشيويراستار
 و آتش بدون دود ي رمان هفت جلدابوالمشاغل، و ابن مشغله ي را تجربه کرده و کتاب هاي و سينماييمستند، تلويزيون

  . او در اين مشاغل استيحاصل تجربه ها...  و آتش بدون دودسريال

 



 

 

 
  هيمینادر ابرا  نامهء ويژه            

 

  
 را تاسيس کرد که بعد از انقالب و با ي ايران شناسي غير دولت- ي پيش از انقالب نخستين موسسه غير انتفاعينادر ابراهيم

  .  انجاميديشروع جنگ به تعطيل

 او نيز هست سازمان همگام با کودکان و ي که ويراستار کتاب هاي تهراني همسرش فرزانه منصوريپس با همکار سيابراهيم
  .نوجوانان تاسيس کرد

  . سازمان همگام جوايز ناشر برگزيده آسيا و جايزه ناشر برگزيده نخست جهان را نصيب اين سازمان کرديکتاب ها

 براتيسالوا، جايزه نخست تعليم و تربيت يونسکو، دو جايزه بزرگ ينخست سيب طالي در زمينه ادبيات کودکان جايزه يابراهيم
 کودکان و ي هيئت داوران بزرگسال کانون پرورش فکرياز جشنواره کتاب کودک کنکور نوما ژاپن، جايزه کتاب برگزيده از سو

 سال ٢٠ يويسنده برگزيده ادبيات داستان عنوان نآتش بدون دود رمان ي کتاب کودک به دست آورده و براينوجوانان و شورا
  .بعد از انقالب را کسب کرده است

بعد .  مميز آغاز کردي ساخته مرتض آنکه خيال بافت، آنکه عمل کرد با نوشتن فيلمنامه١٣۴۶ کار فيلم را در يابراهيم
 که تمام ماجراهايش در  دودآتش بدون تلويزيون ساخت و در دهه پنجاه با ساختن سريال ي در باره ايران برايمستندهاي

 کودکان ايران را ي و کامي هاميسفرها تر يافت و سپس با ساخت سريال ي قوي گذشت، وجهه فرهنگيترکمن صحرا م
 است  که هوا ايستاديروز شود، ي که در مقام کارگردان در کارنامه او ديده ميآخرين فيلم. به پرسش و تفکر تشويق کرد

  .  ساخته شد١٣٧٦که در سال 

 دهه چهل و پنجاه به ي روشنفکرياما رابطه او با جريان ها.  بنيانگذار اوليه کانون نويسندگان ايران است٩ از ي يکيابراهيم
 معتقد است راه همان مقصد و ي، ابراهيميبه گفته کمال تبريز.  نبوديدليل روحيه معلمانه و اقتدارگرايانه او رابطه چندان پايدار

 پس از ي در فعاليت هاي به همراه گرايشات شديد ناسيوناليستيشايد چنين تفکر. ر از رسيدن استهدف است و رفتن بهت
  . تاثير نبوده استيانقالب ب

، حوزه علميه ياو مدت ها در سازمان تبليغات اسالم.  سپاه و تدريس در آن استي از پايه گذاران مدرسه سينماييابراهيم
 ي شناسي زيبايي و مباني و اصول کارگرداني سپاه پاسداران فيلمنامه نويسيمسازقم، دانشکده صدا و سيما و دفتر فيل

  . تدريس کرده است

  . اندي کيا از دانش آموختگان ابراهيمي و ابراهيم حاتميکمال تبريز

حافظه  از ي سبب شد تا حداقلي درماني حافظه خود را از دست داد و شيمي به دليل تومور مغز١٣٧٩ در سال ينادر ابراهيم
  .اما هنوز قادر به نوشتن نيست. و ذهن او فعال شود

  
  .  منتشر شده استي بيش از صد کتاب و مقاله پژوهش١٣٨٠ تا سال ياز نادر ابراهيم
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   در خانه هنرمندانيبزرگداشت نادر ابراهيم

  
  

  يالدن پارس
 
  

 

 
 

 يپوستر همايش گراميداشت نادر ابراهيم
 کودک نوجوانان همايش بزرگداشت و گراميداشت نادر ي بزرگداشت روز جهانيهمزمان با آغاز برنامه ها

 از ي ادبيات کودکان و با حضور جمعي اعتالي نويسنده و کارگردان به پاس چهل سال تالش برايابراهيم
  .ز يکشنبه دهم مهرماه در خانه هنرمندان برگزار شدنويسندگان، هنرمندان و دوستداران او رو

 مختلف توسط ي از زواياي نادر ابراهيمي و هنري فرهنگي سه نشست و دو ميزگرد فعاليت هايدر اين همايش يک روزه ط
رد او به  رويکي درباره چگونگي از دو مصاحبه با نادر ابراهيمي قرار گرفت و قسمت هايي و اساتيد مورد بررسيفعاالن فرهنگ

 مميز ي ساخته مرتضنکه خيال بافت، آنکه عمل کردادبيات کودکان و نوجوانان و جايگاه و اهميت وطن در آثار او، انيميشن آ
 يسفرها ي ساخته نورالدين زرين کلک و تيتراژ آغازين مجموعه تلويزيونپود، انيميشن ي از نادر ابراهيميبر اساس داستان

  . پخش شد)يمساخته ابراهي (ي و کاميهام

  ي نادر ابراهيمي هنر-  ي فرهنگي و فعاليتهاي از زندگيمختصر

 ي را انسانينادرابراهيم کتاب کودک، ي کتاب کودک و عضو هيئت مديره شوراي بنيانگذار شورايدر آغاز مراسم توران مير هاد
 کودکان و ي براي شناسي هنرمندانه، نويسنده، تصويرگر، فيلمساز، پژوهشگر، ناشر و بنيانگذار ايراني هاي ويژگيدارا

 کتاب مراحل خلق و توليد ادبيات کودکان ي پايان او به مردم و ايران سخن گفت وسپس به بررسينوجوانان ناميد و از عشق ب
 در اين کتاب روند خلق هر اثر از فکر يابراهيم.  است، پرداختيتحقيق، خلق و تدريس ادبيات نادر ابراهيمکه حاصل سال ها 

  . کندي مي مرحله بررس٣٣اوليه تا رسيدن به دست مخاطب را در 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2005/10/051003_pm-nader-ebrahimi-bio.shtml
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 عکس از سايت خانه هنرمندان ايران

 و نقش نادر يعقالنيت انتقاد" با عنوان ي، پژوهشگر ادبيات کودکان در سخناني محمديدر نخستين نشست محمد مهد
 به ي گسترش ادبيات کودکان از مفهوم سنتي براي عقالنيسير تالش ها"  ادبيات کودکان ايراني در تحول تاريخياهيمابر

نخستين  ( ي واصف رضا جويي کرد و ضمن اشاره به نقش محمد مهديمفهوم مدرن را از دوره مشروطيت به بعد بررس
 و يوف، رشديه، باغچه بان، محمد باقر هوشيار، توران ميرهاد، مستشارالدوله، طالب)نويسنده کودکان در دوران مشروطيت 

 او را که ي و مبارزات سياسي، نحوه زندگي نادر ابراهيمي زندگي در ادبيات کودکان با بررسي در رشد تفکر عقالنيصمد بهرنگ
  . او موثر دانستي انتقاد- ي ذهنيت عقالني آغاز کرد، در شکل گيرياز سيزده سالگ

 خودشان داشتند ي برايهاي  است که نظرات و انديشهياوجز کسان.  در جامعه ما مثل يک جزيره استي ابراهيمنادر: "او گفت
گذرد و جامعه  ي مي نادر ابراهيمي سال از ارائه نظريات تربيتياگر س. ها را در جامعه پيش ببرند و تالش کردند تا اين انديشه

 است که پيشتر از زمان يهاي او از آدم.  او نيستي، تقصير انديشه ها انتقال محفوظات کهنه گرايش دارديهنوز به سو
  .ها است  به ثمر خواهد نشست چون اين منطق کار آني که کردند روزيکنند و هر کار يخودشان حرکت م

  .پرداخت" ايران را عزيز بدانيم" مجموعه کتاب يدر پايان نشست نخست اکرم خاتم به بررس

 

 
 

 

 ضمن  بازديآنجا که اقتدار رنگ م با عنوان ي نوجوان در گفتاردر نشست دوم منصوره انصاريان از انجمن نويسندگان کودک و
  . آنها پرداختي در زمينه ادبيات کودکان به دو بخش قبل و بعد از انقالب، به نقد تطبيقيتقسيم آثار ابراهيم

 گم شد، کالغ ها،  کهيبز ي خلق کرده، به ويژه قصه ها١٣۵٢ تا ١٣۴٩ که در فاصله ي را در آثاريخانم انصاريان نادر ابراهيم
  . در اوج خالقيت دانستي و تاثير گذاري شناسي از نظر زيبايي اجتماع- يبه رغم داشتن مفاهيم سياسسنجاب ها 

نادر : " او ناميد و گفتي را نقطه عطف کارنامه نويسندگ منيهمه گربه ها ي يعنيخانم انصاريان آخرين کتاب ابراهيم
 و ي ساده و تخيلي به دنياي کرده و با فروتني مقتدر و همه چيزدان عقب نشيني در اين اثر از جايگاه معلميابراهيم

  ." گام نهاده استيبازيگوشانه زندگ

  . پرداختندي ديگر آثار ابراهيمي به بررسي کتاب کودک و شکور لطفي شوراي از اعضايدر نشست سوم نيز نوش آفرين انصار
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  ميزگردها

، شهناز يبا حضور توران ميرهاد"  در حوزه ادبيات کودکان و نوجواناني نادر ابراهيمير نظر بر آثاينگاه"ميزگرد نخست با عنوان 
  . برگزار شدي و مسعود ناصريخانلو، محمد رضا يوسف

در اين ميزگرد، دبير جلسه محمدرضا .  به عنوان فيلمنامه نويس و کارگردان پرداخته شديدر ميز گرد دوم به نادر ابراهيم
، نحوه ي حضور داشتند و درباره ابراهيمي و محمود اربابي، کمال تبريزي، مهناز مظاهري مشهديزيزاهللا حاج بود و عياصالن

  . او سخن گفتندي آموزشيکار و شيوه ها

 

 
 

  کتاب کودکي رييس و بنيانگذار شورايتوران ميرهاد

  
غلب  بر اي شود، اما کم کم وجه آموزشي وجه خالقه و مدرن ديده مي اوليه نادر ابراهيمي در کارهايبه نظر محمدرضا اصالن

 قرن هجدهم نزديک ي تفکر دايره المعارفي به نوعي روشنفکري کند و به مرور و با فاصله گرفتن از جامعه هنريآثارش غلبه م
  . شوديم

 ينوشته و به کارگردان ( آتش بدون دود سريال يآهنگ ها و ترانه ها) ي اوغليچا (ي از برنامه بهروز دولت آباديدر قسمت
  .ازخواندرا نواخت و ب) يابراهيم

 ينور.  و ارکسترش در مراسم بود که با استقبال چشمگير حاضران روبرو شديپرشورترين قسمت بزرگداشت حضور محمد نور
از .  خواندي زيبايي احترام به او ترانه هاي چرخدار نشسته بود، شتافت و پس از اداي صندلي که روينخست نزد نادر ابراهيم

 شد ي پخش مي نوري با صداي و کامي هامي شعر آن را سروده و در پايان سريال سفرهايهيم را که نادر ابرايجمله ترانه ا
  . تقديم کردي و به نادر ابراهيمي بازخواني به ياد ماندنيرا به نحو

  و بازيگر سرياليعکاس سرشناس، خواهر نادر ابراهيم (ي، مريم زندياز نامداران فرهنگ و هنر و ادب معاصر ايران اکبر راد
 بنيانگذار ي خواننده و خطاط و عبدالرحيم جعفري، نقاش و انيميشن ساز، بيژن بيژني اکبر صادقي، عل )آتش بدون دود

  . مختلف همايش حضور داشتندي بود در قسمت هاي از آثار نادر ابراهيميانتشارات اميرکبير که پيش از انقالب ناشر تعداد

 

 
 

 پشت صحنه سريال آتش بدون دود
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 کشيده بودند و در ي نادر ابراهيمي داستان هاي که کودکان براي هاييش الله خانه هنرمندان نقايدر حاشيه همايش در گالر
 و  آتش بدون دود از پشت صحنه سريالي به همسرش، عکس هايي نادر ابراهيمي ميرميران خط نوشته ها، نامه هايگالر

 خانه هنرمندان ي اند،در راهرو را منتشر کردهي نادر ابراهيمي که کتاب هاي از ناشرانيجوايز او به نمايش گذاشته بود و تعداد
  .  فروش عرضه کرده بودنديآنها را برا

 ي کتاب کودک، انجمن نويسندگان کودک و نوجوان، کانون توسعه فرهنگي شوراي با همکاريهمايش نکوداشت نادر ابراهيم
خ، مرکز توسعه ر  گسترش صلح، انجمن حمايت از حقوق کودکان، خانه فرهنگ نيميکودکان، خانه فرهنگ مردم، شورا

 تاريخ ادبيات کودک و نوجوان، موسسه مادران امروز، مهدکودک فروغ، انتشارات ي مادر، موسسه پژوهشياجتماع_ يفرهنگ
 .برگزار شد...روزبهان، نشر مرکز، انتشارات هزاره، ققنوس و 

  
  
  
  

com.blogfa.zabolturkmenler://http     ن ترکمن دانشگاه زابليادانشجو  : نقل از   به 
  

 نادر ابراهيمي و ترکمنها
 

در بازار  ها او ها رمان ان مردن شناخته شود و تا سالي در ميميآنچه که باعث شد نادر ابراه 
 که يداستان .است» آتش بدون دود «ي و طوالني بماند، رمان هفت جلديکتاب، پرفروش باق

  .شود ين شروع مي آتشيها الت ترکمن صحرا و عشقيت ابا مبارزا

 دي گوي ميمي در مورد نادر ابراهي است که هر کسين سخني ايآر

 ست؟ي کيمينادر ابراه

 

 يها تي کودک و نوجوان، فعاليها  است که با داستانينماگريسنده و سياو نو. تهران است  در١٣١٥ متولد يمينادر ابراه
 کودک او را به خاطر داشته يها اند کتاب گذرانده ش از انقالبيشان را پي که کودکيد اغلب بزرگانيحاال با. ش را شروع کرديفرهنگ
 ... کودکان ويم برايت خوب قدي حکايب، نوسازيحانه خانم، قصه سار و سي ريها خانه، قصه ها، دور از ها، سنجاب کالغ. باشند
 ١٣٤١در سال »  شبي برايا خانه» ن کتابش را با اسمي نخستيمين او است نادر ابراه کودک و نوجوايها  از کتابيبعض

. س کرديرا تاس» موسسه همگام با کودکان و نوجوانان«به اسم  يا  همسرش موسسهيها با همکار نوشت، او در همان سال
 و ييايآس يها  جهان را از جشنوارهده نخستيا و ناشر برگزيده قاره آسيسرعت عنوان ناشر برگز  که توانست بهيا موسسه

 يز ارزشمندي کودکش را منتشر کرد و جوايها کتاب يميپس از آن، نادر ابراه.  کتاب کودک را از آن خود کنديرگري تصويجهان
 زيوان جي از ايران بعضيده ايزه کتاب سال برگزيونسکو و جايت يم و تربيزه نخست تعليجا سالوا،يزه نخست براتيجا. افت کرديدر

 از يکي، »داشتم يدوست م  کهيگر شهريبار د«. ف داستان کوتاه و رمان هم کرديبودند؛ اما او همزمان شروع به تال
» ايهل« آرام که نام يا عاشقانه.  را به خود مجذوب کندياديز  زود توانست مخاطبانيلي بلند عاشقانه اوست که خيها داستان
: ديگو ي ميميابراه ن اسم از قول نادري انتخاب اي درباره چگونگيميهمسر نادر ابراه. نداختها ا سر زبان ن بار بري نخستيرا برا

 که دوست يگر شهريبار د«آن زمان داشت داستان بلند  در. نادر با اتوبوس در حال مسافرت از تهران به اصفهان بوديروز«
  کردن با واژهيبه طور ناخوآگاه شروع کرد به باز. ودن داستان بيت زن اي شخصي براياسم نوشت و به دنبال يداشتم را م يم
روز ساخته شد و بعد از انتشار کتاب،  ف در انين اسم لطيا. ساخته شد» ايهل«ختن حروف آن که ناگهان واژه يو درهم ر» ياله»

؛ غزل ي عموميها مکان. » فرزندانشان گذاشتنديدند و بعدها رويپسند ن اسم راي از خوانندگان اياديمعلوم شد که عده ز
 يايمصابا و رو د؛ي؛ آرش در قلمرو تردي دروني؛ تضادهايد ابدي در تبعيز پدربزرگ، مرديانگ ر تاسفيتکث  سال بد؛يها داستان

ت، احتمال، ي صحرا و انسان، جنايها اه و قصهي سيهزارپا ؛ افسانه باران؛  انتظاري بدون اصل؛ وسعت معنايها گاجرات؛ رونوشت
شناخته شود و تا  ان مردني در ميمي او هستند؛ اما آنچه که باعث شد نادر ابراهيها ها و رمان داستان ز مجموعهگر اي ديبرخ
 که با يداستان. است» آتش بدون دود «ي و طوالنيجلد  بماند، رمان هفتيها او در بازار کتاب، پرفروش باق ها رمان سال

انقالب  ي آن پس از انقالب با ماجراهاي بعديها و با نوشتن جلد. شود يع من شروي آتشيها عشق الت ترکمن صحرا ويمبارزات ا
 را به خود جلب کند؛ اما منتقدان همواره ياديز توانست مخاطبان» آتش بدون دود«ن که رمان يبا وجود ا. ابدي يخاتمه م...  و ٥٧

ن نقد ي از ايبعض. ق استي دقيبند  و استخوانير منطقيش فاقد مسيها دادند که نوشته صي تشخيا سندهي را نويمينادر ابراه
 يس هنرمندينو داستان کوتاه  اساسايميابراه«: نگونه استيده اي مختلف به چاپ رسيها ات و کتابينظرها که در نشر و
  خوش آهنگيها ر کلمهي اسيميابراه«؛ »ن نثر استي تزئيدر پ ران است و اويش از نظر ساختمان و آدم ويها داستان. ستين

http://zabolturkmenler.blogfa.com/
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 حسن. »نديآفر ي مي و تصنعيني تزئيشود و بافت ي قصه دور مير اصلياز مس. دهد يم شود و داستان را از دست يم
 يها نهي است که در زميگر تجربه سندهي نويميابراه«: سدينو يز ميخود ن» يسيصد سال داستان نو« در کتاب ينيرعابديم

ک، ي رمانتيها ، غزلداستانيشيلمنامه، قصه نمايبافد، ف يسد، فلسفه ميون يم يلي تمثيها فابل. کند ي مييگوناگون طبع آزما
، يمي ابراهيها ن مجموعهيآخر ن وي در اولي تفننيها وجود داستان. آورد يد مي پديستي رئاليها واره و داستان ينقاش يها قصه
 يتضادها «يها  از داستانيکيل خودش در به قو. ابديب  ان خود رايب ي نتوانسته شکل اصليت است که وين واقعيدهنده ا نشان
 يها که کتاب ن بوديفقط فکرش ا. سدينو ي مي چه کسانيسد و براينو يکم کم فراموش کرده بود که چرا م ،(١٣٥٠(» يدرون
ه ز چي نيشگراني همواره ستايمي؛ اما نادر ابراه»اورديب  به هم بزند و متاسفانه پول دريشتري داشته باشد و شهرت بيشتريب

 يها ، ضمن حفظ ارزشيمي ابراهيها  از قصهيبعض«: اند  از آنها نوشتهيبرخ. داشته است در نسل قبل و چه در نسل امروز
سنده ي نويميبه هر حال نادر ابراه .«س کرديتوان آنها را تدر ي که ميرومند آموزش و پرورش است، طوري جنبه ني، دارايهنر
  ،يمينادر ابراه.  با حجم متوسط را به عنوان آثار برتر او انتخاب کردييها داستان  آنها،يان تماميتوان از ب ي بود که ميپرکار
سان شد و سپس کارش را با ينو داستان  کودکان وارد عرصهيها  و کتابي فلسفيها ليوانات و تمثي حيها ن بار با قصهينخست
 روشنفکران ادامه داد؛ اما پس از آن کارش را به ي روحيها يکارمندان و افسردگ ي خانوادگي کوتاه درباره زندگيها داستان
 يآلود راجع به مسائل کل وهم  ويالي خييها ز او داستانين دوره نيپس از ا.  ترکمن کشانديها ياغينوشتن درباره  سمت
 باور ي که از فراسويرددار با ميسه د« او را با نام  نامهي، زندگينيخم  امامي زندگي نوشت و باالخره پس از انقالب از رويبشر
. ز فعال بودي نيسينو شنامهينما نهي در زميمينادر ابراه. ن شدين و خانه نشينش ، گوشهيماريو باالخره در اثر ب.نوشت «ما آمد
ف او يتال»  برشت؟ياجازه هست آقا«و »  انتظاريوسعت معنا» «تي درباب جنايمي و قديک قصه معمولي «يها شنامهينما

مند  عالقه زي نيينماي سيها تي و فعاليسينو لمنامهيشنامه به فيقصه کودکان، داستان و رمان و نما  به جزيمياهنادر ابر. است
 پشت صحنه پرونده يها تيلم و فعاليساخت ف نهيلمنامه او هستند؛ اما او در زمين عادل غرب دو في صحرا و آخريصدا. بود
ران، آتش بدون دود، اسناد کهنه، ي اي وحشيها مان، گليعلم کوه و تخت سلصحرا،  يصدا.  دارديسينو لمنامهي از فيتر قطور
 در هر يمياما به هر حال نادر ابراه  او هستند؛يينماي از آثار سيبعض... ستاد و ي که هوا اينو، ارگ بم، گالب قمصر، روز خيتار

ات يخ ادبي از تاريا نکرد، به هر حال برشيد منتقدان را به خود جلب کر ا نداشت و توجهي که مهارت داشت يسندگيشکل از نو
 آرام او مثل يها عاشقانه. رساند ران به ثبتيات معاصر اي ادبيخي تاريها آثار خود از آن خود کرد و نام خود را در کتاب ران را بايا

 است، ي وطن خواه درباره عشق و مبارزه وييها که سرشار از درس و رمان مفصل او» داشتم ي که دوست ميگر شهريبار د«
 يمي نادر ابراهيزمان .کند ين روزگار را به خود جذب مي جوان از نسل ايپرفروش است و هر سال خوانندگان هنوز در صدر آثار

گران؛ ي، اخوان ثالث و دياحمد شاملو، سهراب سپهر. بودند  داشت که همه آنها در صدر ژانر هنر خودياديدوستان روشنفکر ز
چشمانش  کردند و اشک در» يبدعناد «يمي جدا کردند و به قول نادر ابراهيميراه خود را از ابراه يس از مدتن دوستان پياما ا

 ١٣٧٨ از سال يمينادر ابراه. کند ياد مياو  وار زده است و ازيرا به د» يارستميعباس ک«اش عکس  حاال او در خانه. نشاندند
هنوز . زند يا نميزند  ي حرف مين روزها به سختي اي کرد که حتيا او کارسن ب  و کهولتيمارين شد و اندک اندک بينش خانه

مه رها شده، ي نيکارها  ناتمام ويها گذارد نوشته يبا او همراه و هم کالم است و نم» يفرزانه منصور«وفادارش  همسر
. مي به او شناختيمي نادر ابراه عاشقانهيها انتشار نامه  را پس ازيمي، همسر نادر ابراهيما فرزانه منصور. ناراحتش کند

ق را در يو عم ي احساسييها رگذار هستند ولحظهي روان و موزون و تاثي نثري، دارايميگر آثار ابراهيد  که مانند اغلبييها نامه
ا و ه ها و تابلوها و صندوقچه يادگاريان ياش در م خانه  دري سالگ٦٨ در سن يميهم اکنون نادر ابراه. کند يها حک م خاطره
گذشته را   خوش و ناخوشيرود و مرور روزها ي همسرش راه مي با همراهيها، گاه ها و نوشته نوشته ها و ها و نوشته کتاب

سنده، ي احترام به نويقه سکوت برايک دقي«: باشد نيم اي او بکنيم برايتوان ي که ميد تنها کارين روزها، شايا. کند يمزمزه م
 دود آتش بدون

  
  
  
 

  com.hanouz.www://http  
  

  يمينادر ابراه درباره

اد سخت باشد ، اما سخت يد زي کنم نبايات کودک و نوجوان کار مي من که مثال در حوزه ادبي نوشتن برايميدرباره نادر ابراه

دگاه يم با ديدگاه هاي دي فرق دارد و حتيلي آثارش خيم با حال و هوايحال و هوا. ده ام يش من او را هر گز نفهمراست. است 

افته باشم ، ي درنيزياغلب آثارش را خوانده ام ، نه که چ. ن تا آسمان متفاوت است يات کود ک از زمي اش درباره ادبي ادبيها

ن همه آن چه يگر بهتر نوشته است ، با ايان دي مدعيات کودک از برخياقل در حوزه ادبزها آموخته ام و معتقدم که حد يار چيبس

http://www.hanouz.com/
http://www.hanouz.com/archives/002366.html
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 کند ، نخست يم قابل احترام مي را برايميآن چه نادر ابراه. ست ي او ني کند ، نوشته هايم قابل احترام مي را بريمينادر ابراه

  .بسته است ده است به کارش ين که به آن چه که رسي اوست و بعد ايجست و جوگر

 يران تا معرفي مردم اي نوشته است ؛ از معرفي کنم همه جور کتابيات کودک که به کارنامه اش نگاه مين حوزه ادبيدر هم

مقاله .  کرده است يناشر.  کرده است يرگرين حوزه کتاب تصويو باز در هم.  خالقه يصنعت فوالد تا افسانه ها و تا قصه ها

ب زده است ؛ ي به کارش آسيي هاين پراکنده کاري است که چنيعيطب.  هم شده است ي نظرينوشته است و وارد بحث ها

 يپس حت.  به جز کار او نشده است يافت که هنوز درباره اش کاري توان ي مي بکرين پراکنده ها موضوع هايان همياما در م

  . به احترامش از سر بردارم  دارم که کالهم رايم با آثار او متفاوت است بهانه ايمن هم که حال و هوا

  :گرانيدرباره او از زبان د

   ي معصومه ناصر-  داريم بار ديگر مردي آه دوست مي

  يران در خانه هنرمندان اينادر ابراهيم

 يميسرنخ خبرها درباره نادر ابراه

 
  
  
  

 داريم بار ديگر مردي آه دوست مي
  
  
com.blogspot.naseria://http        ي احتماال روزانه معصومه ناصريا هادداشتي
  
  
  

  
 

 
زده  طور هيجان خواستيم ببينيم چه جادويي در اين ساحل آوچك هست آه او را اين مي! خاله آتابش ما را آشاند تا ساحل چم

آردم گفت عشقي آه در اين آتاب هست عشق به وطن است عشق به ايران و وقتي   ميبعدها يك بار آه با او گفتگو.آرده
باشد  نادر ابراهيمي در هفتاد سالگي شايد خاطرات زيادي را به ياد نداشته!هايش مثل حوض ماهيا لبريز شد گفت ايران چشم

http://naseria.blogspot.com/2005/10/blog-post_02.html
http://www.iranao.com/news.php?id=2268
http://news.parseek.com/Search/?q=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C&type=Latest&btnSearch=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88
http://naseria.blogspot.com/
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چ راهي برنداري، حق داري باور آني آه دنيا اگر هيچ قدمي در هي:گويد مي.ترساند هايش هنوز هم من را از نوشتن مي اما آلمه
 ...به آخر رسيده است و ديگر عطر هيچ شعار عاشقانه يي در آوچه هاي زشت شهرهاي زشت ما نمي پيچد

  .ام متشكرم هايش داشته از اين آقا يعني نادر ابراهيمي به خاطر همه خاطرات خوبي آه با خواندن آتاب
  
  
  
  
  
  
  
  

  
com.iranao.www://http  

  
  
  
  

  در خانه هنرمندان ايرانينادر ابراهيم:: 

1384-07-10 | ١٢:٠٢:٣١  

  

  

بخش صبح . ان ايران آغاز شد صبح در خانه هنرمند٩روز يكشنبه دهم مهرماه از ساعت  ينادر ابراهيمبرنامه بزرگداشت 

  برنامه شامل آيين گشايش ، نشست نخست، نشست دوم است

 .  

آنندگان در برنامه بزرگداشت در تاالر   آه شرآتي صبح هنگام٣٠/١٠ خانه هنرمندان ايران ساعت يبه گزارش سايت خبر

  . رمندان ايران شد هني  وارد خانهي بودند، نادر ابراهيمي فيلم مصاحبه با ويبتهوون مشغول تماشا

  .  هنرمندان ايران دنبال آنيدي  را به خانهيدر ادامه گزارش ورود استاد نادر ابراهيم

  

  
   »يامان ها آيان عكس«.  در آردي خستگي خانه هنرمندان لحظاتي قبل از ورود به تاالر بتهوون در سايت خبرينادر ابراهيم

http://www.iranao.com/newsimages/DSCF437104.jpg�
http://www.iranao.com/
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   ميرميراني در حال بازديد از گالرينادر ابراهيم

  
گويد من شما را  ي در جواب مينادر ابراهيم/ گويد يآمد م  خوشيپور مديرعامل خانه هنرمندان ايران به نادر ابراهيم بهروز غريب

  !شناسم يم

 هنرمندان ايران ي  خانواده خود وارد خانهي دوستان و اعضاي قادر به راه رفتن نيست با همراهي آه به علت بيمارينادر ابراهيم
  . شد
  .  برگزار شده بود ، بردندي وي آه در نگارخانه ميرميران براي را ابتدا به بازديد از نمايشگاهيو

 به نمايش يها مختلف و  از فعاليتيهاي ها و همچنين عكس ها، آتاب  مشق ها، سياه ها، نامه  از نوشتهيدر اين نمايشگاه تعداد
شود،  يديده م...دخت عزيز، فرزانه و   فريني برايهاي عزيز و دلنوشته يها نامه به لطف از جمله اين نامه. گذاشته شده است

  :خورد ي از استاد اين جمله به چشم ميهمچنين در سياه مشق
   

   ...ما از زمانه عقب نخواهيم ماند، زمانه را به دنبال خود خواهيم آشيد 
خانه هنرمندان ايران » ياس«آه در اتاق » ط آودآان آثار استاد توسي و تصويرگريگوي  آارگاه قصه« را سپس به ينادر ابراهيم

  . برگزار شده بود ، بردند
  
  .)  شود ي با آودآان مهد آودك فروغ در اين اتاق جداگانه ارسال ميگزارش ديدار نادر ابراهيم(

  
 هنرمندان ايران به ي  خانهي در سايت خبري لحظاتيبرا)  بزرگداشتيمحل برگزار( قبل از ورود به تاالر بتهوون ينادر ابراهيم

  .استراحت پرداخت
   

 در جواب به ينادر ابراهيم. آمد گفت  خوشي هنرمندان ايران، به نادر ابراهيمي پور، مدير عامل خانه  در اين هنگام بهروز غريب
  » ! بهمن يادم هستي بزرگ آرديد، فرهنگسرايشما آارها! شناسم يمن شما را م«: پور گفت غريب

پور درباره  بهروز غريب.  در حافظه و بخصوص حافظه آوتاه مدت خود پيدا آرده استي خود مشكالتي علت بيمار بهينادر ابراهيم
  :  خانه هنرمندان ايران چنين توضيح دادي به آن اشاره آرده بود به سايت خبري آه نادر ابراهيميا خاطره

 ي هماهنگي بهمن ديدند برايآن روز آه مرا در فرهنگسرا. آور است آه ايشان اين خاطره را به ياد دارند برايم بسيار شگفت« 
سيم مال  يب! سيم دستش باشد ي بيحيف نيست سلطان نمايش عروسك: سيم دستم بود، به من گفتند يها تلفن ب برنامه
 » ! هاست پليس

 

 »يمينادر ابراه«داشت  گرد در بزرگ زيسه نشست و دو م:: 

1384-07-06 | ١٨:٤١:٣٣  

  

  

» يمينادر ابراه «يران براي ات آودآان و نوجوانان اي ادبي پاس چهل سال تالش در اعتال  مهر، آه به١٠كشنبه، ي روز ي  در برنامه

  ...ديخوان ي آمده آه م   ريات برنامه در زيجزئ. شود يزگرد برپا ميشود، سه نشست و دو م يران برگزار مي هنرمندان اي در خانه

http://www.iranao.com/newsimages/DSCF429304.jpg�
http://www.iranao.com/newsimages/DSCF438504.jpg�
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 و يت انتقاديعقالن« ن جلسه با موضوع ين نشست اياول. شود ي آغاز م٨:٣٠در ساعت » يرهاديتوران م «يجلسه با سخنران
 يشروع م» ي محمديمحمد مهد «ي با سخنران٩:١٥در ساعت » رانيات آودآان اي ادبيخي در تحول تاريمينقش نادر ابراه

  . شود
»  زادهيمحمد مصطف« سوم را يو سخنران» ميز بداريران را عزي اي  مجموعهيبررس «ي درباره» اآرم خاتم« دوم را يسخنران
  . دهند يانجام م» يقيخاطره و موس «ي درباره

.  شوديشروع م» انيمعصومه انصار«يو سخنران» بازد ي م  آه اقتدار رنگييآنجا« با موضوع ١٠:٥٠نشست دوم در ساعت 
» يفيه شريهد «ينشست دوم با سخنران. آند ي ميسخنران»  بافت اليآنكه عمل آرد، آنكه خ «ي درباره» يوسفيرضا  محمد«

  . رسد يان ميبه پا
شكور « سخنران دوم . شود ي شروع ميمي نادرابراهي درباره» ين انصاريآفر نوش «ي با سخنران١٤:٣٠نشست سوم در ساعت 

. آند ي ميسخنران» يمي در آثار نادرابراهيياي و تالش و پوي جسمانيها ي به توانمنديبها بخش «ي است، آه درباره» يلطف
ك چكامه ين نشست با يآند و ا ي ميسخنران»  و آثاري، زندگيمينادر ابراه «ي است آه درباره» يپدرام اآبر«سخنران سوم 

  . رسد يان ميبه پا» فرنود«از
  . خواند يك اثر منتشر نشده از او را مي، يمي، همسر ابراه»يفرزانه منصور«ها  ان نشستيدرپا

 يو گروهش برا» يمحمد نور«نوازد و  يرا م» آتش بدون دود«ال ي سريقي از موسيقطعات» يآباد بهروز دولت «ها پس از نشست
  . نوازند يخوانند و م ي ميمينادر ابراه

  
 .شود ي اعالم ميگريات آن در خبر ديشود آه جزئ يل ميز تشكيگرد ن زيها دو م ن نشستيبه موازات ا

  

 خواند يم» يميهنادر ابرا «يبرا» يمحمد نور«:: 

1384-07-09 | ١٥:١٢:٣٤  

  

  

  . ران برگزارشديروز شنبه نهم مهرماه در خانه هنرمندان ا يگروه اآستر و آر استاد محمد نورن يبرنامه تمر

 را در ياش قطعات نهيريار دي دوست و يكشنبه دهم مهرماه براي روز يمحمد نورران، ي خانه هنرمندان ايت خبريبه گزارش سا

  . آند ي گروه ارآستر و آر خود اجرا مي با همراهيمينادرابراهبزرگداشت برنامه 

  . ژاد برعهده دارد ن يرضا شفقين برنامه علي گروه را در ايرهبر

ن قطعه آه شعر و آهنگ آن را يا.  است دوريسفرهاخواند،  ي خود ميمي دوست قدي براي آه حتما نورييها  از آهنگيكي

  . شود ين برنامه اجرا مي است آه در اييها ن ترانهيتر زيانگ  از خاطرهيكيساخته بود  ي و آاميهاملم ي في برايمينادر ابراه

 برنامه به طور ين است وليت تاالر بتهوون خانه هنرمندان فقط مختص مدعوين برنامه، ظرفي اي، برايبنا بر اعالم روابط عموم

  . انه هنرمندان پخش خواهد شد خي راهروهايتورهاي و مونيهمزمان بر پرده تاالر ناصر

  

  
   در حال تمرين با گروه ارآستر و آر خوديمحمد نور

  

http://www.iranao.com/newsimages/DSCF378104.jpg�
http://www.iranao.com/newsimages/DSCF380504.jpg�
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   تاالر بتهوون ي با مسوالن نور و صداي نژاد در حال هماهنگي و عليرضا شفقيمحمد نور

  
  ي نژاد رهبر گروه ارآستر و آر استاد محمد نوريعليرضا شفق

  

 يميك روز با نادر ابراهي:: 

1384-06-30 | ١٦:٣٤:١٤  

  

از نوشتن ) مريآلزا(ي فراموشيماريخاطر ابتال به ب  است آه بهيفكر معاصر چندسال  پرآار و صاحبي سندهي نويمينادرابراه

 ٤٠ شدند تا به پاس   برآني هنريردولتيغ يها  از نهادها و سازماني از دوستان او وتعدادين سبب تعداديبه هم. است دورمانده

  . او برگزار آننديران برايهنرمندان ا ي  مهر در خانه١٠ در روز ياشتسال تالش و خدمت بزرگد

  

  

 از يشگاهي مقاالت، نماي نشست ارائه ٤داشت آه شامل  ن بزرگيران، قرار است اي هنرمندان اي  خانهيت خبريبه گزارش سا
 و يساز لمي آتاب آودك و نوجوان و وجه في مصورسازي زگرد دربارهي او، ميريش آثار تصويها ، نما ها و عكس نوشته  و دست آتاب

  . ران برگزار شودي هنرمندان اي  بعد از ظهر درخانه٢٠:٣٠ صبح تا ٨:٣٠ است، از يمي ابراهيسينامه نو لميف
  

  
داشت  ن بزرگي اي برايه، ستادياول شدن فكر  بعد از مطرح« داشت، ن بزرگياز برگزار آنندگان ا يكي، ي پدرام اآبري به گفته
 ي فرهنگي  آتاب آودك ، آانون توسعهيشورا:  چونييها د و انجمني رس شي به دفتر همايل شد و مقاالت متعدديتشك

 تاريخ ادبيات ي پژوهشي  مادر، موسسهيــاجتماع ي فرهنگي  توسعهي  گسترش فرهنگ صلح، موسسهيآودآان، شورا
فروشان تهران،   ناشران و آتابي  مادران امروز، مهدآودك فروغ، اتحاديهي  پويا، موسسهي آموزشيها آودآان، انجمن پژوهش

نجمن آوهنوردان ايران، شرآت روناس، انجمن نويسندگان آودك و نوجوان هنرمندان و انتشارات روزبهان، انتشارات فرهنگان، ا
، ي، آيومرث پوراحمد، بيژن بيژنيآرمان ي، هوشنگ مرادي، احمدرضا احمدي اآبر صادقينورالدين زرين آلك،عل:  چونيافراد

http://www.iranao.com/newsimages/DSCF389804.jpg�
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، ي آيا، محمدرضا اصالني، ابراهيم حاتمي، آمال تبريزيرضا زهاد ي، علي، صابر امامي، ضياءالدين شفيعي فومنيپوپك صابر
، با استقبال ي، محمود اربابي رحماندوست، محمد نوري، مصطفيمشهد ي دادلو، عزيزاهللا حاجي محمد مهد وحيد نيكخواه آزاد،

  .  مشارآت در اين برنامه آردندي براي اعالم آمادگياز همايش بزرگداشت نادر ابراهيم
 ي دارد، به همراه ارآسترش به سرپرستيمينه با ابراهيري دي دوستي آه سابقه» ي نورمحمد«ن برنامه يقرار است در ا

  . را اجرا آننديقطعات»  نژاديرضا شفقيعل«
   

  . را اجرا خواهد آرد» اتش بدون دود «ي  مجموعهيقي تار، موسي ، نوازنده»يآباد بهروز دولت«ن روز ين در ايهمچن
 .شود يران برگزار مي هنرمندان اي  خانهي داخليطور در فضاها ني و همي ناصر بتهوون ويها در تاالرها ن برنامهيا

 
  
  
 

com.peace4jour.www://http 
 

  
  

   آمدياور ما م بي آه از فراسويمالقات بامرد
  
 

  دار اوليد 
y_nikfam@yahoo.com  

  
  
 داستان آوتاه آوتاهم بـود؛      ١٠را آه شامل    » بانو« به نام    يصدوهفتادوهفت، مجموعه داستان  يكهزاروسي سال   -ک فام يوسف ن ي
 آـه  يس، آـ »آتـش بـدون دود   «ران و خالق رمـان ارزشـمند        ي ا يسياستاد داستان نو  » يمينادر ابراه « سپردم به    ي نظرخواه يبرا
م جوانان عالقـه    ي را خلق آرده است و مدت ها عاشقانه به آموزش و تعل            ي داستان يت ها ين شخص ي از ماندگارتر  يكي» گلن اوجا «

  . پرداخته استيسيمند داستان نو
شه همراه و همدلم بوده     يآه هم » اليل« از همان روزها به اتفاق همسرم        يكيعصر  

 آـه  ينه اي خـوش و بـا سـ     يبـا رو  . مي رفتـ  ابان آردسـتان  ياست؛ به خانه استاد در خ     
د آه اسـتاد ورزشـكار بـود و         ي دان ي حتما م  -ده  ي بلند و کش   يشه ستبر بود و قد    يهم

 آـرد   ياد م ين ورزش   يش از ا  ي نوشته ها  ي جا يد و جا  ي ورز ي عشق م  يبه آوهنورد 
  . ما بازکردي در را به رو-ن موضوع دارديدر ا» يك صعود باور نكردني« به نام يو آتاب

گر يهمان د ي دو م  -يكي و   يلكيس گ يشنامه نو يس و نما  يداستان نو » ياريمحمود ط «
ن بـار در آن جـا   يرا اولـ » ييژازه طباطبـا  «ي فلـز يمجـسمه هـا  . ز در خانه او بودنـد  ين
 آـه در    ي ساخته شده اند و دو اسـب       يختني دورر ي آه از فلزها   ييدم؛ مجسمه ها  يد

ــه هنرمنــدان ايورود ــ خان ــد،  ي ــه اران نــصب شــده ان ــار اوينمون ــد و ي از آث خــسرو «ن
  . ژازه ساخته استي درباره آارهايلم مستنديز فين» يينايس

 آن  ي جـا  ي خـوش در جـا     ي آه با مداد و با خطـ       ييادداشت ها ياستاد مجموعه را با     
ات يـ ، مطالعـه ادب   يسيـ ك سـاعت دربـاره داسـتان نو       يحدود  . نوشته بود، باز پس داد    

 ياز وسواس داشتن و عجله نكـردن بـرا        . خن گفت ران س ي برتر ا  يم و داستان ها   يقد
 تا به حـال چهـل آتـاب         يك سخنران ي ي گفت برا  يم. ن شده بود  يد و عشق به آار و تالش با او عج         يشور و ام  . چاپ داستان گفت  

و » المـشغله ابو «ي دو جلد آتـاب او را بـه نـام هـا            ياما اگر آس  .  دانم يال را نم  يمن آه باورم نشد، ل    .  آرده است  يرا دوباره خوان  
  .ستيد و دور ني بعي هر آاريمي رسد آه از ابراهين ميقيند؛ خوانده باشد به يرا آه درباره شرح حال او» ابوالمشاغل«

 يفقـط مـ   «:  قرار گرفته اند   يگاني مجموعه بانو آه همچنان در با      ي بر داستان ها   يمي مكتوب نادر ابراه   ي ها ييه ها و راهنما   يتوص
ل شـود و    يق تبـد  يـ د پرورده شود، به عاطفـه عم      ين احساس با  ين، ا يهم. دي نوشتن دار  ي برا يقو» ساساح«م آه شما    يتوانم بگو 

 آن هـا آـار   يد آه قبل از شـما رو يدا آني پي تازه و آامال تازه اي تان درست بشود و موضوع هايد زبان فارس ين حال شما با   يدر ع 

http://www.jour4peace.com/
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  .آنند

ات امـروز را، بـا حوصـله و ضـمن           يـ م را، و ادب   يات قـد  يـ د؛ ادب ييـ  بفرما ك دوره بلنـد، بـه شـدت مطالعـه         يـ د  يشما قطعا با  . نكرده باشند 
  ...دين آار را بكني ايريفراگ

  
سنده يست، بدون مقدمات هم نو    يار مشكل است و مساله هوس ن      يد آه آار بس   يد بدان يد، با ياگر واقعا شوق و شور نوشتن دار      ...

  ...؟ نهي شود نوشت؛ اما جدي مييزهايچ. ستيشدن ممكن ن
  

. ديـ  دان ي در آن باشد، نمـ     يامي، پ ي، هدف يتي، معنو يده ا يد آه فا  يسيز بنو ين را آه چه چ    يد، ا ي دان يد نوشتن م  يشما بدون ترد  ...
  »... شده استي تان قويد، اما زبان گفتاريافته ايدست ن» موضوع«به اعتقاد من هنوز به 

  
 
 دار دوميد

y_nikfam@yahoo.com  
. دار اولـم بـا او گذشـته بـود         يشش سال از د   . »يمينادر ابراه  «گر با ي د يداريد و   -ک فام يوسف ن ي

 بـه بزرگداشـت نـادر       يران، روز يـ صد و هشتاد وچهـار در خانـه هنرمنـدان ا          يكهزار و س  يمهرماه سال   
.  گـوش داده بـودم     يتا حد ) در مالقات اول  ( او   يه ها يحاال من به توص   . افته بود ي اختصاص   يميابراه

 يزيـ هـر چ  . رتر آرده بـود   يكرد مرا در نوشتن سخت گ     ين رو يه بودم و هم    تر گرفت  يمطالعه آثار را جد   
 داشـتند آـه     يخوانندگان چه گناه  .  در انتشار آن در مطبوعات نداشتم      ي نوشتم، عجله ا   يرا آه م  

 از آن بـا     ي شـوند و حتـ     ي ها مرتكـب مـ     يلي آه متاسفانه خ   يآار!  از من را بخوانند؟    يهر خزعبالت 
 ياد ميافتخار هم 

 هم  يگريفه د يال وظ يل. ميبه خانه هنرمندان رفت   » يال خوانسار يل« همسرم   ين بار هم با همراه    يا
 را آـه بـه   ياز فرانـسه تمـاس گرفـت و از او خواسـت تـا نامـه ا             » ياويميز آ يپرو«شب قبل   . داشت

. ادداشت آند و فردا از طرف او در مراسـم بخوانـد           ي ي نوشته، تلفن  يمي ابراه يخاطر بزرگداشت برا  
 از اسـتاد شـكل      يلم مـستند  ين سـر فـ    يـ ش از ا  يران پـ  ي ا ينماين استاد مسلم س   يال با ا  ي ل يدوست

 آـرد تـا بـدون تپـق و          ي خـودش روخـوان    ين بـار مـتن نامـه را بـرا         ي چند ي و دقت  يال با چه وسواس   يادم است آه ل   يخوب  . گرفته بود 
  .اشتباه نامه را در مراسم بخواند

حـاال آن   .  آغـاز شـد    يميبرنامه عصر با حضور نادر ابراه     .  و آثار او اختصاص داشت     يميه نادر ابراه   دربار يبرنامه صبح به ارائه مقاالت    
 از زحمـات و محبـت   يمـ ي آـه بارهـا ابراه  ي آس-» يفرزانه منصور«لچر نشسته بود و همسر فداآارش ي و يقامت بلند و ستبر رو    

 ي مـ ي او را همراهـ -را بـه خـاطرش منتـشر آـرده اسـت     »  همـسرم چهل نامه آوتاه به«ز با نام  ي ن ييباياد آرده و آتاب ز    ي او   يها
همـان گونـه آـه او را در         .  خواسـتم  ي مـ  يگـر ياو را جور د   . نمين بب ي خواستم او را چن    ينم. مي نما ينتوانستم جلو بروم و ارادت    . آرد
  .ده بودميدار اول ديد

بهـروز دولـت   «. سته نـام هـر دو اسـتاد بـود     يـ  آن طور آه شا    ال نامه را خواند،   يل. خاطره آن روز عصر تا زنده هستم با من خواهد بود          
 يقي از موسـ   ي قطعـه ا   يمي، با تارش به افتخار ابراه     »آتش بدون دود   «يونيزيال تلو يآهنگساز سر »  اوغلو يچا«معروف به   » يآباد
 دور و يسـفرها «ل ايدر سـر » يآام«گر نقش يباز.  شوديساز او سال هاست آه عاشقانه نواخته م . ال ساخته او را نواخت    يسر

ن و يآخـر . ف آرد و به افتخـار او تـار نواخـت   يال تعرين سريز خاطراتش را از ا   ي، ن يميگر ابراه يساخته د »  در وطن  ي و آام  يدراز هام 
دن و ابــراز يلحظــه در آغــوش آــش. داشــت» يمحمــد نــور«ن ين و مخملــي نــازنين قــسمت برنامــه اختــصاص بــه صــدايباشــكوه تــر

سفر به خاطر   « با نام    ي ترانه ا  ينور!  ين همه خلوص، ارادت و دوست     يخوشا به ا  .  بود يدني د يلي خ يمي و ابراه  ياحساسات نور 
 او از برگزارآننـدگان و      ي و سپاسـگزار   يان بخش برنامه، حضور فرزانه منـصور      يپا.  خواند - شعرش را سروده   يمي آه ابراه  -را  » وطن

  .تندادگار گذاشيز را به ي خاطره انگي بود آه روزيهمه آسان
  !دون باديا.  او همراه باشدينه فراخي و سيدار سوم من با استاد، با سالمتيخداآند د

  
  

  :يمي به نادر ابراهياويميز آيو اما نامه پرو
  !زينادر عز«

ون يـ  بـرم؛ چـون در شـهر ل   يمن در فرانسه به سـر مـ  . ابمي توانم در مراسم بزرگداشت تو حضور ينم آه نميچقدر متاسف و غمگ  
  .وجود دارد» كانيپ مثل پل«و » هيطري قيتپه ها «يلم هاين آن ها في دهند آه البته در بيش ميم را نمايلم هايه فيآل

  !زينادر عز
ن يـ  تـو شـاهد ا     يبـا ي ز يالوگ هـا  يد. ي خواهد آمد و در انتظار آن هست       ي؛ نور ي گفت يشه در انتظارند و تو هم بارها م       يبزرگان هم 
ده، اگه اون نرمـه، اگـه       ياگه اون سف  «:  تنها نشسته است و منتظر     يمكتي ن يرمرد رو يكان، پ ي پل لم پ مثل  يآن گاه آه در ف    . گواهند

  »!گهياد ديد بير نشدم؛ پس باين قدر پي آد؟ مگه من در انتظارش اي خنكه، مثل خوابه؛ پس چرا نميليخ
تـو  . ت دارند يران حكا يل ا ي فرهنگ اص  ت از عشق به خاك و     يت، رمان ها  ينوشته ها . ن مرز و بوم   يعاشق ا ! ينين سرزم يتو عاشق ا  

در ! ي بـود  ي و ذهنـ   يشه بـا آن هـا در ارتبـاط فكـر          يـ تـو هم  ! ي آـرد  ياد م يران  يشه از بزرگان علم و ادب، از شعرا و فالسفه ا          يهم
ن يـ  ا.هيـ طرين جـا ق يـ ا«: يان آـرد  ين طور ب  يم، ا يدن، حس خودت را مستق    يلم را د  يك بار ف  يه، تو فقط با     يطري ق يلم تپه ها  يشروع ف 

  ».مي آنيد مي مان را تجديخيما مودت تار. ميخ در تماس هستيما با گمشدگان تار. هيطريجا ق
  !زينادر عز
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  .االت

 ينوشـته بـود؛ چـه حـال       » ت دوراس يـ مارگر«آـه مـتن آن را       » رنـد ي م يمجسمه ها هم مـ    «لم آلن رنه    يدن ف يادت هست پس از د    ي
 زنـده   يرد آه نگاه هـا    ي م ي م ياو وقت . شه زنده است  يك مجسمه هم  ي«:  آه ي آورد ياد م يلم را به    ين ف ي در ا  يجمله ا ! ؟يداشت

فـضا مناسـب   «: ي گفتـ يمـ . رون آورده شـوند يا از دل خاك ب  ي اش يچ گاه دوست نداشت   يتو ه » .گر وجود نداشته باشند   يو متفكر د  
ن آلنـگ   ياولـ » .ستنديـ نگـاه هـا زنـده ن      «: ي گفتـ  يمـ » .ست و آن ها آلوده خواهند شـد و اصـالت خـود را از دسـت خواهنـد داد                   ين

 يان مـ  يـ  در قلب پرمحبـت خـاك پا       يحال دوران آزاد  «: ين طور آغاز آرد   ي خودت گفتار را ا    ين خورد، با صدا   يباستانشناس آه به زم   
  : آردنديگر درددل ميكديا با ي آه آوزه ها و اشيي، جايگريا در سكانس دي» .ابد و آغاز اسارت استي
  م؟ير شديد هزارساله مون باالخره اس چني هايد با تمام پنهان آاريدي د-
  .مي آنيفرار م... نه...  نه-
  ...حتما...  حتما-
   وجود داره؟يد راهي آنيال مي به آجا، خ-
  ه؟ي سردار نظر شما چ-
  ...ختيم گري به آفتاب قسم آه ما خواه-

  !زينادر عز
  ». آنمي آرزو ميت سالمت و تندرستي بزرگ براي بوسمت و از خداياز دور م

  ، فرانسه٨۴ مهر ماه -ياويميز آيروپ
 
 

  يرانيسان اياز زبان داستان نو
  
 
  مي داري که دوستش ميسنده ايگر نويبار د 

y_nikfam@yahoo.com  
 از زبــان يسيــ داســتان نويدرس هــا «يدر ادامــه سلــسله مطالــب آموزشــ -ک فــاميــوســف ني

 ي، هنرمنـد  »يمـ ينـادر ابراه  «؛  مي رو ي م يگريسنده نامدار د  ي، به سراغ نو   »يرانيسان ا يداستان نو 
نــه داســتان ياو در زم... ن شــدهيض و خانــه نــشيست ســخت مــريــ کــه چنــد ساليدوســت داشــتن

 از  يکـ يم بـه    يـ  دار ي شـروع، نگـاه    يبرا.  است ي متعدد يات جالب و کتاب ها    ي صاحب نظر  يسينو
ن رسيهم

  
  )١(يمي نادر ابراهيدرس ها

. ا نقـاش يـ لـسوف  يا ف يـ دان  يقي همانگونـه آـه موسـ      سنده باشـند،  يـ  تواننـد نو   يهمه م  «:استعداد
ا يـ لـسوف   يا ف يـ سنده شـدن    ي نو ي برا ي مادرزاد ي ها يستگيشا«ف  ي به نام استعداد و با تعر      يزيچ

 فــراهم آوردن لــوازم ي آــه بــرايسندگان بــزرگ و راهــيــ نويتنــوع زنــدگ. وجــود نــدارد» ...ايــنقــاش 
 خـاص   ي هـا  ييتوانـا  «يانـه و ضـد انـسان      يمـان، افـسانه موذ    ي به اراده و ا    ي دهد آه با اتكا    يموده اند به ما نشان م     ي پ يسندگينو

ر انتخاب نوشتن به عنـوان      يدناپذين ها را باال زد، به ضرورت ترد       ي توان چون اوراق سحر و جادو به آتش سپرد، آست          يرا م » يفرهنگ
  ... مشغول شديسندگيوسته و مقاوم به فراهم آوردن لوازم نويمان آورد و آرام آرام اما پيآار و هنر ا

 يچ گونـه عالئـم اسـتعدادها     ي دهـد و هـ     ي را نشان نم   ينيچ گونه وجه مشترك آغاز    يسندگان بزرگ جهان، ه   ي نو يمطالعه در زندگ  
 زبـان را  يري در فراگير عادي غي خاص را و توان  ي هوش يشرسيچ گونه پ  يچ گونه  مشخصات به هنگام تولد را، ه        ي را و ه   يمادرزاد

آنچـه بـه    . ت را يـ ق حكا يش از طر  يان مكنونات خو  يل به ب  ي را و م   يرخوارگيل به نوشتن از زمان ش     ي را و تما   ييثناو قدرت حافظه است   
تـالش سرسـختانه و لجوجانـه در جهـت          «اسـت و    » اراده بـه نوشـتن    «سندگان بزرگ قابل مـشاهده اسـت،        ي نو يب در جملگ  يتقر

  ».»يسندگيع لوازم نويفراهم آوردن جم
  
 از يكـ ي. زه استيل شود، انگيگر تبدي د يتيت به وضع  ين وضع يجاد آند تا ا   يت موجود ا  ي در وضع  يه بتواند حرآت  هر آنچه آ   «:زهيانگ
ا همـوار آـردن     يـ جـاد سـعادت اسـت،       يم ا يرمستقيف و غ  يسان، نوشتن با قصد ظر    ي داستان نو  يزه ها ين انگ يدارترين و پا  ي تر ياديبن

  ...ار آوتاه به خاطر وصول انسان به سعادتيار بسيند بس هر چيا برداشتن قدمي سعادت و ير انسان به سويمس
 خـود، از آغـاز تـا        يسندگيـ ات نو يسنده در تمام طول ح    ي ست آه هر نو    يين مساله   ي؛ ا »درك ضرورت نوشتن  «و  »  نوشتن ييچرا«

 يعهـده نمـ    را بر  يگـر يفـه د  ي نوشـتن وظ   يسم؟ چـرا بـه جـا      ي نو يچرا م :  صدا به آن است    يوسته در حال پاسخ گفتن ب     يانجام، پ 
 تـوانم   ي سـت آـه مـ      يزين چ ين و موثرتر  ين واقعا خوب تر   يا ا يسم؟ آ ي نو ي نم يگريز د يسم؟ چرا چ  ي نو ين مطلب را م   يرم؟ چرا ا  يگ
  ...سم؟يبنو
افـت  يق دري غالبا از طريعني شوند؛ يل ميتبد» هدف« به يراتيير آن داستان، با تغيك داستان، به هنگام تحر   ي نوشتن   يزه ها يانگ

، يام آتبـ يـ  خـوب، بـه صـورت پ    يچ اثـر داسـتان    ينكـه هـدف، در هـ      يبا توجه بـه ا    . زه ها را شناخت و بالعكس     ي توان انگ  يهدف ها م  
 اثـر  يرون داسـتان و فراسـو  يـ ك حـس بـه ب  يـ  آند بلكه به صورت يح ظهور نمي  صريني ملموس ع  يريجه گ ي و نت  يشعار، جمع بند  

نكـه  يرنـد؛ بـدون ا  ي گيان مـ يـ  را در ميگر، اثـر داسـتان  ي ديدف و از سوك سو، هيزه ها از ي توان گفت آه انگ   ي شود؛ م  يمنتقل م 
  .ما حضور داشته باشنديخود مستق

دن و ييـ د بـه رو يـ  را باي متعـال  يزه هـا  يـ انگ. د سـرآوب آـرد    يـ ه نفس، با  ي را به مدد آف نفس و تزآ       ي و خصوص  ي شخص يزه ها يانگ
ح و سـازنده انـداخت؛ از آن هـا در راه منـافع     ير صـح يت آـرد، بـه مـس   يد هـدا يـ نـده و بالنـده را با      ي رو يزه هـا  يـ دن فرصت داد، انگ   يبال
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آن ها را در خـدمت      . ، سو استفاده نكرد   ي خصوص ي ها يين ستا ي ها و آ   يي انتقام جو  يش بهره نگرفت، از آن ها برا      ي خو يشخص
  ...ده درآوردي جسم و روح انسان ستمدي هايف و دردمندي شريآرمان ها

  »...ندي آي آنند و به صورت عادت در نمي ترك نم–سنده شدن او ي پس از نو– را يدگسنيزه ها، هرگز طالب نويانگ
  

 داشـته   ي متعـال  ي، از همان آغـاز حرآـت اهـداف        يسندگيع لوازم نو  ي ست آه ضمن داشتن جم     يسنده آس ينو «:هدفمند بودن 
 او مطـرح باشـد و در خلـوت          ي بـرا  ي انـسان  ي واال ي از ارزش هـا    ي و انباشـت   ي، التزامـ  ي، تعهـد  ي، آرمان ي، منظور يباشد؛ مقصود 

 قلـم   ياريـ دن بـه    يـ دن و جنگ  ي راند و به نوشتن و رنج آـش        يش م ينان خاطر داشته باشد آه آنچه او را پ        يمان واثق و اطم   يش ا يخو
  »... ستي آند، همان اهداف، همان ارزش ها و همان التزامات انسانيوادار م

  
  ...ادامه دارد 

  ۶٩، انتشارات فرهنگان، چاپ اول، زمستان يمينادر ابراهنوشته » يسندگيلوازم نو«: منبع
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  آه با بهار آمدي مردي قصه
   .الناز ن

elnaz29m ] @ [ yahoo.com   

     »يعروسك آوآ«الگ   وبي نگارنده
    

 ي، هنري، فرهنگي ادبيها تي که با گذشت پنج دهه از آغاز فعاليمرد. ستي نيا  کار سادهيمينوشتن از نادر ابراه
اش انجام  يتوان برا ي که ميا  از خود به جا گذاشته است که تنها کار سادهي پر باري اش چنان کارنامه يو حتا ورزش
ها،  نامه لمي، با انبوه فيمار است و در خانه بسترين روزها بيرمرد ايپ. تم فرو آوردن در برابر اوسيداد، سر تعظ

  . نداديشان را به و  مجال کامل کردني که فراموشي ناتماميها قات و داستانيتحق
   

ِ  نيتر  را با دردناکيدارد، و فراموش ين دوست زنده نگه ميتر کيم، چرا که ما را پس از مرگ نزديي را بستايفراموش! ايهل
  .کند يآن را هم فراموش م... گذر را  ک رهيکند و رنِگ مهرباِن  ياش را فراموش م را انسان دوستانيم، زيزياميها ب نفرت

   
او . کند يم مي پرکارش را ترسيگ  از زندهي، طرح)جلد دوم(» ابوالمشاغل«و ) جلد اول(» ابن مشغله« در دو کتاب يمينادر ابراه
 ي را تجربه کرده است که در فهرست بلند آن از کارگريادي است، مشاغل ز١٣١۵تهران در سال  يک روز بهاري ي که زاده
. خورد يها به چشم م گاه س در دانشي و تدريساز لمي، في تا مترجمي روسري روي فرش و طراحي  حجرهييرزايخانه، م چاپ

ن يرا به عنوان نخست»  شبي برايا خانه« کتاب يگ  ساله٢٧ نوشتن را آغاز کرد و در سن يگ  ساله١۶ از سن يميگرچه ابراه
 يکه برخ ي شروع کرده بود، به طوريگ  ساله١٣ش از آن و در سن يار پياش را بس ياسيت سياثر خود منتشر ساخت، اما فعال

 حقوق اخراج ي هکد  از دانشياسيل مبارزات سي گرفته بود، به دليپلم ادبياو که از دارالفنون د.  در زندان رقم خوردياز آثار و
 يشمار يتا کنون تعداد ب. ان برديسانس به پاي در مقطع ليسيات انگلي زبان و ادبي الت خود را در رشتهيشد، اما سرانجام تحص
 ي گوناگونيها نهينامه، ترجمه و پژوهش در زم شينامه، نما لمي کودک و نوجوان، في  کوتاه و بلند، قصهيها کتاب شامل داستان

  .ده استيکودکان و نوجوانان از او به چاپ رسات يچون ادب
   

ش را يها ن حرف را بزند، اما کتابيتوانست ا ياو نم. م ده سال گذشته بوديکرد يها را خشک م از آن زمان که پروانه... نه 
  اش چه بود؟  دوست داشت اسميلي را که خيآن کتاب. ديزيدور نر

  ؟ييگو يــ کدام را م
  .د قرمز داشتهمان که جل... ــ همان 

  ...اش  اسم... اش  اسم. ادم افتادي... بله ... ــ آه 
   

http://www.forough.net/INDEX.HTM�
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 در ين آثار ويتر  خواهد بود، اما از مهميار طوالني از مشاغل او بسيچون دادن فهرست  هميمي از آثار نادر ابراهيدادن فهرست

» ها کالغ«: ها اشاره نمود توان به اين ياشت، م دي او در پيز براي نيالملل ني بيها تيات کودک و نوجوان که موفقي ادبي نهيزم
 ي زهي جاي و ــ ژاپن و برندهي کودکان توکيها وال کتابي اول فستي زهي جاي ونسکو، برندهيت از يم و تربي اول تعلي زهي جاي برنده(

 کتاب کودک ي شوراي دهيزونسکو و کتاب برگي يا از سوي آسي دهي برگزي قصه(» دور از خانه«، )سالويبرات » ييب طاليس«اول 
 يالملل نيگاه ب شين نمايپلم افتخار از نخستيي د برنده(» ه بدهم؟ي هديام را به چه کس قلب کوچک«و ) ١٣۴٧در سال 

آباد  گل: ري نظييها با داستان(» ميز بداريران را عزيا«ن حوزه، چون ي در اي ويها ن مجموعه قصهيچن هم). رگران کتاب کودکيتصو
:  چونييها با داستان(»  کودکاني انقالب برايها قصه«و ) راني اي فلزيها آباد فردا و فرهنگ فرآورده روز؛ گل آباد ام لروز؛ گ يد

 نه تنها نگاه يمي، نشان داد ابراه)شوند ي؛ برادرت را صدا کن و همافرها سحرگاهان اعدام مييبرادر من مجاهد؛ برادر من فدا
 که بر يدين نوع نگاه و تأکيد، بلکه ايگو ي کودکان سخن ميها به زبان کودکان و برا دارد و از آن به وطن، انقالب و جنگ يا ژهيو

 که احمدرضا ييتا جا. سازد يعصرش جدا م گان هم سندهير نويها به کودکان دارد، او را از سا ن واژهيم ايح مفاهيانتقال صح
  .داند ي ميميون ابراهيودکان را مدات کي ادبي نهيش در زميها ، شاعر معاصر، چاپ کتابياحمد
جا   کتاب کودک محدود نشد و تا آنيرسازيات کودک و نوجوان به نوشتن قصه و تصويي ادب  در حوزهيميت نادر ابراهيفعال
ن يچن  خلق و خو، رفتار و زبان کودک و همي  در باره  قات خوديتحق» گام با کودکان و نوجوانان سازمان هم«س يشرفت که با تأسيپ

اش  ينه براين زمي در ايميتالش مستمر ابراه. ، آغاز آردي آنان را به کمک همسرش، فرزانه منصوريريادگي يها وهي شيبررس
  .راه آورد  کتاب کودک به هميرگري تصوي جهاني واره  نخست جهان را از جشني  دهيعنوان ناشر برگز

 بر يا مقدمه«توان به  يها م ف کرده است که از آنينوجوان تألات کودک و ي ادبي  در حوزهين کتاب آموزشين چنديچن او هم
» ات کودکانيد ادبي بر مراحل خلق و توليا مقدمه«، » کودکانيها  کتابي بر مصورسازيا مقدمه«، » کودکاني برايسينو يفارس

  .اشاره آرد»  کودکانيها ش کتابيرايش و پي بر آرايا مقدمه«و 
   

  !جا نينداز ايآن توپ را ب! رمرديپآقا : زنند ياد ميها فر بچه
شان را يها يِ شاد ها دواِم محدود آن. زنند يشوند و دست م يحال م ها خوش غلتاند، آن يام توپ را م  فرسودهيو چون پا
ها و  ست که تنها به پدربزرگ ي کودکان مرگ سوغاتيبرا. شندياند ين ندامت نمي سنگيها ها به لحظه آن. کنند يباور نم
  .رسد يها م زرگمادرب

   
 ي معمولي ک قصهي«و »  برشت؟ياجازه هست آقا« چون ييها نامه شي با نوشتن نمايمي نادر ابراهي هنر  ــي ادبيها تيفعال

 يونيزي تلويها  و و مجموعه داستانيينماي مستند سيها لميکه با ساختن ف چنان.  به خود گرفتيا شکل تازه» تيدر باب جنا
. ها پرداخت گاه لم در دانشيل في و تحليس اصول کارگرداني نشان داد و حتا به تدريساز لمي و فيسينو نامه لميف خود را در ييتوانا
را در فهرست شاگردان ...  و ينيحس ه شاهي، انسيزيا، کمال تبريک يم حاتمي چون ابراهيروز نام کارگردانان که ام  يطور به

 دور و يسفرها«شد، بتوان به  يران پخش مي ايون مليزي از تلو۵٧ او که تا آذر ما سال ن آثاريتر د از مهميشا. مينيب ي ميميابراه
آتش «ران متوقف ماند و ي ا۵٧ل انقالب ي کار به دلي ه شد و ادامهيکه تنها پنجاه ساعت از آن ته»  در وطني و کاميدراز هام
  .، اشاره آرد»بدون دود
  .ز نگاشته استيه را نيطري قيها کان و تپهيب قمصر، پ مثل پل ارگ بم، گالين گفتار متن مستندهايچن او هم

   
  ام دهي مشبک، شب را ديوارهايمن که از دروِن د

  ام دهي ستم کوبيها ن سنگيتر و من که روح را چون بلور بر سنگ
  ام ها خو کرده ش واژهيمن که به فرسا
   اندوهي نندهيو من ــ باز آفر

  خواهم بودر نيک تقديگر فروتن  شيهرگز ستا
  م نخواهم دادي را تعليگ شده ميو هرگز تسل

  !اي هستم نه تو، هليرا نه من ماندنيز
  . من و توستيست ورا يچه ماندن آن

   
 يران که محمد نوري اي براي ماندگاريها  عالوه بر سرودن ترانهي وطن سبب شد که وي  به مقولهيمي ابراهي ژهيتوجه و

ش از انقالب با يس آند و تا پي را تأسيشناس راني ايردولتي غي ن مؤسسهيشته است، اولها دا  از آني موفقيشه اجرايهم
 در خور يا ه کرده بود، مجموعهينه تهين زمي که در ايديلم، عکس و اساليران توانست از صدها فياد به گوشه و کنار اي زيسفرها

  . سپرده شديز جنگ به دست فراموشگر پس اي ديها ز مانند اغلب طرحين طرح نيتوجه فراهم آورد، اما ا
ن که اگر بخواهد، يست آهن يست، نشان داد مرد ينورد  کوهيها ن گروهيتر يميان نهادن گروه ابرمرد، که از قدي با بنيمينادر ابراه

ر پا نهاد، يرا ز ي بلند و مرتفعيها ن گروه نه تنها قلهي با ايو. ديآ يز بر ميده ني سخت و سر به فلک کشيها حتا از پس تمام کوه
  .ام آن است، توسعه دهدين پيتر  که استقامت مهمي را به عنوان ورزشينورد  کوهيا وهين شي کرد با استفاده از چنيبلکه سع

   
  .دي ديخواه. شکند يک روز، کوه مي. د و سنگ شکستيکوه خند. ِ  کوه خورديِ  سنگيشانيک سنگ بر پي! ايهل

   
ان ي ما پاين مرد در کودکي ايها م اما قصهينوشت، بزرگ شد يها م  بچهي برايميه نادر ابراه کييها ن درست که ما با قصهيا
 يگاه برا چي هيمي ابراهيها دست. مان يسال  و کهنهيسال انيمان، م ي جوانينوشت، برا  ما يگ  تمام دوران زندهياو برا. افتين

  . گفتن داشتي برايا شه حرف تازهياو هم.  نمانديما خال
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اما . ران در کمان نهادي اي که جان خود را برايهمان کس. اش ميشناس يد که ما خوب ميگو ي مياز مرد» ديرو ترد رش در قلمآ«

ن گذاشت و ير و کمان را زميدن زه، تيد که بدون کشيگو ي مياز آرش. کند ير مي تصويگري او را از نگاه دي بار قصه ني ايميابراه
  .داند يکس نم چيکه تا کجا رفت را ه نيفقط باال رفت، اما ا. امدين نييگاه از کوه پا چيه

 ي زهي ساخت و جايونيزي تلوي ش از انقالب، از آن مجموعهيهمان که پ. را در هفت جلد نگاشت» آتش بدون دود«او رمان بلند 
  .اش به ارمغان آورد ي سال پس از انقالب را برا٢٠ ي دهي برگزي سندهينو

بر اساس » ِ  سرخ راي آبيها بر جاده «يرا نوشت و رمان ده جلد» يد ابدي در تبعيمرد« مالصدرا يگ ده بر اساس زنيميابراه
ران را در کتاب ي ايات داستانيهزار سال ادب   پنج يليخ تحلي از تارين بخشيچن  هميميابراه. ي دوغابيرمهناي ميگ زنده

ران در شش يدور ا« با عنوان ي در کتاب١٣٧١ در يگرد رانيگاه ا شي نمانيآورد و گزارش خود را از دوم» ها ها و عارفانه انهيصوف«
  .ر درآوردي تحري به رشته» ساعت

گر آثار ياز د...  بد و يها ، رونوشت بدون اصل، در حد توانستن، غزل داستاني دروني باران، تضادهاي  آرام، افسانهي ک عاشقانهي
ست که اغلب  ي شهري  خود برگرداند، قصهيها را به سو ل چشمي که خيکتابان ين مي هستند، اما در ايمي ابراهينام آشنا
 تا ي نارنجيها دن آن غروبي دين که نه، حداقل براي چوبي ا و آن کلبهي از هلييدا کردن ردپاي پيگان آن را وادار کرد برا خواننده

  .ساحل چمخاله بروند
   

ها بر نگاه من  د آن غروبي را که خورشي نارنجيها ردند ــ آن غروبک يها پارس م  برد ــ سگياد خواهيگونه از  کن چهيل
  .انداخت يه مي قصر سايها شهي قصر و تمام شينشست و نگاِه من به رو يم

   
گان خود، چه در شعر   جلب نظر خوانندهيها برا  سندهيف شده است که اغلب نويقدر سخ  عشق آني که بهايد در روزگاريشا

 که دوست يگر شهريبار د« به يابي  که شده آن را در اثرشان بگنجانند، دستيدارند به هر نحو يچه در داستان، سع
 عشق را شناخته يچرا که او به خوب. ز دارديها بار خواندن را ن  که ارزش دهيکتاب.  باشديمت بزرگي غنيميابراه» داشتم يم

 ي د که هر چند حاضر است همهيگو ي سخن مياز عشقاو .  آن در کتاب در نظر گرفته استي مناسب برايگاه ياست و جا
چ کس زانوان خود را خم ي هيرد و برايپذ يز را تحمل کند، اما حقارت را نمين راه فدا و همه چيست، در ا يچه را که فدا کردن آن
  .کند ينم
   

چه  آورد، آن يگاِه عشق م انتواند به قرب يک مرد هر چه را که ميدارد،  يک مرد، عشق را پاس مياد داشته باش که يبه 
کند، اما هرگز به  يسوز است تحمل م چه را تحمل شکند و آن يست م يکند، آن چه شکستن يست فدا م يفدا کردن
  .رود ي نمييگاِه دوست داشتن به گدا منزل

   
 ياو به شکل نامه براست که  يا  از سخنان درِد دل گونهيا را که مجموعه» سرم  کوتاه به همي چهل نامه «يميگرچه ابراه

» داشتم ي که دوست ميگر شهريبار د «ي  ادامهي پرداخته است، به نوعيسر خود نگاشته و در آن به موضوعات مختلف هم
به کار برده » داشتم ي که دوست ميگر شهريبار د« در يمي که ابراهي نثري برايليچ بديقتا نتوان هيد حقيداند، اما شا يم

 در پرداختن يميست تا به قدرت قلم ابراه يده است، کافين کتاب به چاپ هجدهم رسيا ن موضوع که يدانستن ا. افتياست، 
ن يافت که اثرش به چنيتوان  ي را ميا سندهيتر نو را کميم، زييم و صد البته آن را بستاي ببري عاشقانه پي ک شعرگونهيبه 
  .افته باشدي دست يتيموفق

   
 يها خواهند ما را در قالب يها که م هاست ــ آن دگاه آنياز د»  شدنيزيچ « زديانگ يرا برمن پوزخنِد ميتر چه هنوز تلخ آن
ن و يتر قيشان به جنگ با عم ها با صفر مطلق آن. کنند يها با اعداِد کوچک به ما حمله م آن.  بدهندي خود جايفلز

  .ميت کوچک کفش هسيها گان جعبه ند ــ و ما خردکنندهيآ ياها مين رؤيتر جاذب
   

ها مواجهه است، دارد که  اش با آن  روزمرهي که هر انسان در زندگي به موضوعات مختلفييباين کتاب چنان نگاه زي در ايميابراه
اش   لذتي متماديها  که تا ساليرا آرام آرام طور  و بعد آنيات مزه مزه کن  را در دهانيا ها جمله  ساعتيکن ي هوس ميگاه

ن، ينفر«: کند يطور رسم م نين را ايتر صورت نفر  هرچه تماميمند جا که با هوش آن. ي، فرو دهيشته باشات دا را در پسِ  ذهن
تمنا بودن «: ديگو ي درهم شکننده ميها جا که از التماس ا آنيو » ...ر يست حق ي او برادرينام برا ست و دش يگ آور درمانده اميپ

  .کند يست آه انسان را دگرگون م ييها همه برگ» ماند ندامت است، ي ميه جاچه از هر استغاثه ب و آن. کند يرنگ م يرا ب
دار  يجا که پسرک سرا به عنوان نمونه آن.  از وطن استيست، بلکه نماديک زن نين شهر ي اياي معتقد است هليمينادر ابراه

ک مرد ي دانست يتو هرگز نخواه. ين باز داشتدييتو مرا از رو! يا تو مرا از من جدا کرديهل«: دهد ين مخاطب قرار ميا را چنيهل
گردد چه  يش باز مي که به باغ خويي شه سوختهيا تو با درخت ريحال. گونه باطل خواهد شد  چهيگ ازده سال راندهيدر امتداد 

 او دور  کهي همان وطن است که مرد از آن طرد شده است و غربتي دهنده ا نشانيسنده، هلياز منظر خود نو » گفت؟يتوان يم
دارد،   يرا دوست م آن. ست که زادگاه او يد از شهريست، بلکه تبعيک زن نيکند، دور ماندن از  يا با آن دست و پنجه نرم مياز هل

ک زن که خوِد يرد نه شکل يگ ي که به خود مينوردد و شکل يهن را هم در مي مين شهر حتا مرزهاي ايايرسد هل ياما به نظر م
 کودکانه، پروانه گرفتن در باغ آلوچه، يها طنتياز ش. ها دارد  آدمي  همهيگ  از زندهيست که طرح  يظرفا يهل. ست يگ زنده

، ي نوجواني گاه دوره ي گاه و بيها ت گرفته تا دل باختنينوشتند و طعم تلخ محروم يات م يگران براي که ديا  مدرسهيها مشق
دن مرگ مادر ي که به ديسال انيآرد، م ي سر بر ميه ناگهان در جوان کي عشقي  و شعلهي پنهانيها دست در گردن انداختن

ها در   بهار نارنجي بوي تند مرگ است که جايپوشند و بو ياه مرگ ميها س جا که سرانجام اتاق ر شدن پدر و آنيگذرد و پ يم
  .چديپ يفضا م
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  .ست يگريمرگ، سخن د

  .ست يي مرگ، سخن ساده
  .، سخن نخواهم گفتتي تو از نهايگر برايو من د

  .ها انيورانه است تمام پا که چه سوک
 يا لباس عاشقانه» داشتم ي که دوست ميگر شهريبار د« در يميست که نادر ابراه يگ ست، همان زندهيا زن ني، هليبه راست

  .ن استياش هم يگ د که راز جاودانهيک است و آشنا و شاي که نزدياش کرده است، در شهر از جنس شعر بر تن
   

ست سال از آن ين باران تمام غبارها را فرو خواهد شست؟ بيا کداميآ. ميي ست که رفته يراه! بس است! ايبخواب هل
  .اد سپردمي به يي دگاه تازهي گذشته است که من شهرم را از ديروز

   
ا ي ي بپنداريا انکار، مرا سرآغازي يق کنيمرا تصد«: ديگو يکه م  آنينه برا. رديپذ يان نميگاه پا چيست که ه ي مرديمينادر ابراه

ک دوست داشتن يکه روان دائم  ش از آنين است پين سرزميرو که او روان دائم ا نياز ا »روم، يها فرو نم انياِن پايان، من در پايپا
 يها   و با ترانهاند دهيياش رو  استادانهيرسازياند، با تصو دهي او خوابي   آموزندهيها اش با قصه  که کودکانينيسرزم. باشد
 او را ي خواهند قصه يها باز م  که بچهيست که هرگز نخواهد مرد تا زمان ي مرديميابراه. اند دهيران بالياش به ا دوستانه وطن

نادر . ده استيکشد و هنوز نخواب ي شهرش زنده است و نفس مياي که هليتا زمان. ها را خسته نخواهد کرد بشنوند و تکرار آن
  .او با بهار آمد، بهار جاودان نشد، اما او چرا. ن خاک استي ايوحِ  جار ريميابراه

   
  د آقا؟يي ــ خسته شده

  ...د يشا... بله ... ــ من؟ آه 
  د؟يخور يک استکان مشروب ميــ با من 

  .بله... دانم  ينم... ــ متشکرم 
  د آقا؟يزن يــ باز هم حرف م
  د؟يکن يزنم؟ اشتباه نم يــ من؟ من حرف م
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  يمينادر، نادر ابراه

  
  

 اين روزها خوش يحال نادر ابراهيم. مروز روز تولدش هم هست کنم که دست بر قضا اي شروع مينادر ابراهيمبا نوشتن از 
 ريزد تا خبر را بخوانم و بدانم که نه نادر ي پائين مي خورم اول دلم هري در اينترنت به نامش برمينيست و من هر بار که جاي

 را بياد بياورم دودآتش بدون  يا سريال  صحرايصدا دهد که يسنم آنقدر قد نم.  هست، ناخوش است اما هستيابراهيم
البته خبط و ربط داستان که نه، فقط يادم هست که در همان عالم .  را يادم هستي و کامي دور و دراز هاميسفرهااما 
اينها بود .  کردمي آنها تصور مي خودم را جاي راندند و از شما چه پنهان گاهي مجذوب اين دو پسر بچه بودم که جيپ ميکودک

 يسال هاي.  شروع شد داشتمي که دوست ميبار ديگر شهراولين بار فکر کنم ماجرا از کتاب . نشکده دايو بود تا سالها
 کردم تا بتوانم همچنان کتاب ين کتابدارها را تحمل مي سنگي دانشگاه و نگاه هايبود که مدام پالس بودم در کتابخانه مرکز

 گردن کج کرده بودم در کتابخانه يقبل اين هم کل. سيده باشد بودم که يکباره به سرچشمه ريتشنه ا.  محبوبم را ببلعميها
.  بزنمي آنجا باشم و کتاب ها را همان جا ورقي مسجد محل را برسميت بشناسند و اجازه دهند ساعتيمجلس که ورق پاره ها
ک شق يست و ي نيمادش کنم رمان فقط محصوالت راعتيل مسئول، چک و چانه زدم تا حاليرمرد فسي، پيچقدر با آن استاد حائر

پرت .  رسيد بخرمشينشد اما من در همان قرائت خانه چند جلد کليدر را تمام کردم که پولم نم.  شودي محسوب ميادب

http://bp1.blogger.com/_g7NvDGRYtJ4/RhK6P-ga6fI/AAAAAAAAAAc/a4Aor0FOu7s/s1600-h/Nader+Ebrahimi.jpg�
http://www.maziarhsr.blogspot.com/
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 شدم ي درگير آدمي غريبش من حسابيبا اين کتاب و آن فضا.  گفتمي م داشتمي که دوست ميبار ديگر شهراز . افتادم
تا . ي عموميمکان ها بود به گمانم و  گجراتيمصابا و رويا ديگر بود، يه داستان هابعد مجموع. يبه نام نادر ابراهيم

با همه .  هم داشتهي پر فراز و نشيبي که ديدم اين آدم عجب اعجوبه ايست و چه زندگابوالمشاغل و ابن مشغلهرسيدم به 
 ي ها ديده بودمش اما يادم نميآيد حتي فروشبارها در قفسه کتاب. آتش بدون دود ياين حرف ها هنوز خيز برنداشته بودم برا

 کنم از ي را آخرسر فکر مآتش بدون دود.  کرديم آن سال هايورق زده باشمش که ما بيشتر کتاب ها را با حسرت، نگاه م
ز رفتم  دانم چطور تخت گايجلد اول که تمام شد ديگر نم.  باشد٧٠حاال بايد اواسط دهه .  به امانت گرفتميکتابخانه حوزه هنر

.  دانم، هنوز هم ندارمش که دوباره بخوانم ببينم هنوز هم همان افسون را دارد يا نهينم.  و شدم عاشق اين کتاب٧تا آخر جلد 
  .اين که نوشتم احساس آن سالهايم بود

  
 ينما چه م و مشتاق بودم ببينم در سي که هوا ايستاديروز بنام يهمان سالها مشغول ساختن فيلم هم بود نادر ابراهيم

 بود که تکثير تاسف برانگيز پدربزرگبعدتر . دميش را هم هرگز نفهميچرا.  پرده به خود نديديکند که اين فيلم هرگز رو
 بود که ي در تبعيد ابديمرد دانم يبعد نم.  خواندي نمي نادر ابراهيمياصًال با سبک و سياق نويسندگ.  متعجبم کرديحساب

 و باز يک عاشقانه آرام و چهل نامه کوتاه به همسرم شدم که رسيدم به ي نا اميد مير ابراهيمدرآمد يا چه و داشتم از ناد
 ي هم در راه است که کليک عاشقانه بسيار آراموعده داده بود که .  مرا گرفت و زمينگير شدميافسون نادر ابراهيم

 دانم من عوض شده بودم يا نثر يرا خواندم اما نم  سرخي آبيبر جاده ها کنم دو جلد از يبعد فکر م. منتظرش بودم و ماندم
.  کردي داد و خواننده خرفهم مينثرش کهنه شده بود و مدام توضيح واضحات م.  که هيچ از نثرش خوشم نيامدينادر ابراهيم

. عرضه خواهند شد تازه در راهند که در نمايشگاه کتاب ي بعد اين کتاب اگر درآمده من نخوانده ام اما شنيده ام جلد هايجلدها
 توانستم يکاش م.  جاودانه شده اندي محمد نوري دوتا ترانه درجه يک هم دارد که با صدايميعالوه بر همه اينها نادرابراه

بهرحال االن .  از آنها را اينجا بگذارم تا شما هم بشنويد اما خوشبختانه در سايتش هست و حتمًا سر بزنيد و بشنويديقسمت
 آيد اما همين ها بس نيست که من عاشق اين مرد يگانه باشم و دلم از خبر بيماريش بلرزد؟ همسرشان قول يهمين ها يادم م

اما من اين روز ها اصًال فکر اين ها .  کنندي اين آثار کار مي روي کنند و دارند با گروهيداده اند که آثار منتشر نشده را منتشر م
 که گذشت، در اين يبعد اين سال بد. ًال نوشته نشده باشد يا اصًال منتشر نشود اگر يک عاشقانه بسيار آرام اصينيستم حت

  . دوست دارمي را خيلينادر ابراهيمگفتم، .  کنم که باشد و بهتر شود و بمانديسالروز تولدش آرزو م
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  )يمينادر ابراه  بر کارنامهيمرور(   نزديك نماي

 از   خواند و پس  درس  دارالفنون او در مدرسه . گشود  جهان  به  چشم ، در تهران  شمسي١٣١٢   سال ، در فروردين نادر ابراهيمي

   و ادبيات زبان   رها آرد و در رشته آاره  را نيمه  حقوق  درس ، ولي  نوشت  نام  تهران دانشگاه   حقوق در دانشكده،   ديپلم گرفتن

    گرفت  ليسانس انگليسي

  براي  اي خانه «  را آه  آتابش ، نخستين١٣٤٢   آورد و در سال  روي  نوشتن ، به سالگي 16  در ، يعني  در نوجواني نادر ابراهيمي.

  .آورد   و سينما روي نگاري  روزنامه  به  سپس وي.  رساند  چاپ ، به  داشت نام»  شب

،   مؤسسه  اين هدف.  را بنا گذاشت»  نوجوانان  و  با آودآان همگام «  همسر خود، مؤسسه ، با ياري١٣٥٠   در سال ابراهيمي

  و زبان  در رفتار ، تحقيق ، نقاشي  شعر و داستان  نوشتن هاي زمينه در   و نوجوانان آودآان   استعدادهاي  درباره و پژوهش مطالعه

  . بود  يادگيري هاي  شيوه  و بررسي آودآان

http://pazhuhesh-nameh.com/
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   و مقاالت سفرنامه ، نامه ، فيلم نامه  تا نمايش  گرفته ؛ از شعر و داستان  است  نوشته  آتاب گوناگون  هاي  در زمينه نادر ابراهيمي

   براي او حتي.   دانست نويس  چندگانه  هنرمندي توان  را مي ابراهيمي ، نادر  همين براي.   و بزرگساالن ان و نوجوان  آودآان براي

    است  آرده  هم ، تصويرگري شان هاي  و آتاب نوجوانان  و آودآان

 

  آارنامه

تر، آثار و  تر و بررسِي دقيق  بيش  آشنايي ايبر.  شويم  آشنا مي نوجوان  و  آودك  سني ، در حوزه جا با آثار نادر ابراهيمي در اين

 . ايم  آرده بندي ، بخش  آاري  و زمينه  موضوع  را برحسب نادر ابراهيمي  هاي آتاب

 : داستان)  الف

  ، برگزيده دك آو  آتاب  شوراي سوي ، از  چاپ  سال  در همان  آتاب اين .1347   و نوجوانان  با آودآان  همگام  ، انتشارات ـ دور از خانه1

 . شد  انتخاب  برگزيده  آتاب  عنوان  يونسكو، به  سازمان از جانب   آتاب ، اين چنين هم. شد

 : آرد دريافت  المللي  بين  جايزه ، سه  آتاب اين. ١٣٤٨   و نوجوانان  آودآان  فكري  پرورش آانون ها ، ـ آالغ2

 يو در توآ  آودآان هاي  آتاب  جشنواره  اول ـ جايزه

  ) تصويرهايش براي(  براتيسالوا   طاليي  سيب اول  ـ جايزه

 از يونسكو   و تربيت  تعليم  اول ـ جايزه

 ١٣٤٩   و نوجوانان  آودآان  فكري  پرورش ها ، آانون ـ سنجاب3

 ١٣٥٢   و نوجوانان  آودآان  فكري  پرورش  ، آانون  قالي هاي  گل قصه ـ4

   جشنواره  تصويرگري  بزرگ  جايزه  برنده آتاب  اين. ١٣٥٢   و نوجوانان  آودآان  فكري  پرورش ، آانون  ولي ي ، پوريا پهلوانان  ـ پهلوان5

 . شد١٩٧٨  سال  در  ژاپن  آنكور نوماي  آودك آتاب

 ١٣٥٣ ، اميرآبير   آاشي  و قصه ، آفتاب ـ باران6

 ١٣٥٣  انان و نوجو  آودآان  فكري  پرورش  شد ، آانون گم   آه ـ ُبزي7

 ١٣٥٣   ايران  ملي  راديو تلويزيون  ، انتشارات بلد نيستم  را ام  خانه  راه ـ من8

 ١٣٥٦  ، سروش) جلد١٦ (  در وطن  و آامي هامي  دور و دراز ـ سفرهاي9

 ١٣٥٧ فرزين ؟ است مانده خانه ـ پدر چرا توي10

 ١٣٥٧   ، فرزين  او خالي ـ جاي11

 ١٣٥٧  ، فرزين) انقالب  ايه قصه (  هوايي ـ نيروي12

 1358  شوند ، فرزين  مي  همافرها اعدام ـ سحرگاهان13

 ١٣٥٨   ، فرزين  را صدا بزن ـ برادرت14

 ١٣٦٨  ، همگام)  خانم  ريحانه هاي قصه(ها شنيدند  همسايه  را  فريادم  آه ـ روزي15

 ١٣٦٩  شود؟ همگام  مي  شكلي زند چه مي   حرف  وقتي ـ آدم16

 .شد   جايزه  برنده  و نوجوانان  آودآان  فكري  پرورش  آانون  از سوي  آتاب اين .1369   ، همگام  قصه هاي ، قمري  قصه درختـ 17

 ١٣٦٩   ، همگام  پهلوان ـ عبدالرزاق18

 ١٣٦٩   آرد ، همگام عمل  آه  و آن  بافت  خيال آه ـ آن19

 ١٣٧٠   ، همگام  خنك  آب  آاسه ـ حكايت20

 ١٣٧٠   خرما ، همگام دو درخت  كايتـ ح21

 ١٣٧١   تا سحر ، همگام  آه  شب ـ آن22
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 ١٣٧١  ؟ همگام  بدهم  هديه  آسي  چه  را به آوچكم  ـ قلب23

 1373   ، همگام  سار و سيب ـ قصه24

 ١٣٧٣   خودنما و شتر باصفا ، همگام  موش ـ قصه25

 ١٣٧٣   ، همگام ياد بگيري  تا  بخوان ـ با من26

 ١٣٧٥   اسرارآميز ، همگام  و قاليچه ـ نرگس27

 ١٣٧٧   ، همگام  شيري  قاليچه هاي قصه ـ28

 :  و نوجوان  آودك  مخاطبان  براي  فارسي  به ترجمه ) ب

   آنگلوند، همگام  والش ، جان  آن   نگاه ـ از پنجره1

  گام آنلگوند، هم  والش جان  دارد ،  را دوست  آدم  آه  است  آسي ـ دوست2

  ، تد هيوز، اميرآبير  آهني ـ آدم3

 :  و نوجوانان  آودك  ادبيات مسائل  درباره)  ج

 ١٣٥٣  ، همگام   آودآان  براي نويسي  بر فارسي اي ـ مقدمه1

 ١٣٦٧   ، آگاه  آودآان  آتاب  بر مصورسازي اي ـ مقدمه2

 ١٣٦٣   ، آگاه  آودك  و توليد ادبيات  خلق  بر مراحل اي مقدمه ـ3

 ١٣٦٨   ، آگاه  آودآان هاي  آتاب  و پيرايش آرايش  بر اي ـ مقدمه4

 :  آودآان هاي  آتاب  براي تصويرگري) د

   شكور لطفي  باشد ، نوشته  دنيا را داشته ي  خانه تميزترين  خواست  مي  دلش  آه  پيرزني ـ قصه1

  ور لطفي شك  ، نوشته آنيم  بيدار مي  را از خواب سرخ   گل ـ ما بوته2

   منصوري  فرزانه آرو، ترجمه   ، جان  هديه ـ سومين3

 الميرا دادور  ، ترجمه  ، آاتاليو والنتين  رنگ  هفت ـ گل4

   زندي  دور ، مريم ـ راه5

 :  ساده  زبان  به  و فلزات  معادن شناخت )ه

 ١٣٧١   و همگام  فوالد ايران  ملي  پوالد ، شرآت مثل ،  پسرم  پوالد باش ـ مثل1

 ١٣٧١   و همگام  فوالد ايران  ملي  ، شرآت آهن  و فلز و  سنگ ـ داستان2

 ١٣٧٤   فوالد و همگام  ملي ، شرآت)  معدني با مايعات ( نيستم  ، گر نروم روم  اگر مي ـ هستم3

 ١٣٧٤   فوالد و همگام  ملي  ، شرآت  و الزم قدر خوب اما همان   و قيمتي ـ آمياب4

 ١٣٧٥   فوالد و همگام  وجود دارد ، شرآت هم تر رگ بز ـ مدرسه5

 ١٣٧٥   فوالد و همگام ، شرآت)  فلزي  قصه يك) آباد امروز آباد ديروز، گل ـ گل6

  ١٣٧٥   فوالد و همگام ، شرآت)  فلزي  قصه يك) آباد فردا آباد امروز گل ـ گل7
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  ١٣٨٣ فروردين ٢٢

   )ي نادر ابراهيمي کوتاه به جهان داستانينگاه ! (  شوديکلمه ، نان نم

 همسر نادر –رزانه منصوري ابتدا قرار بود اين يادداشت گزارشي باشد از حال و روز امروز نادر ابراهيمي ؛ اما بعد از گفتگو با ف

 آه در حال حاضر بر انتشار آثار ابراهيمي نيز نظارت دارد ، به اين نتيجه مي رسيم آه محوريت يادداشت ام را بر –ابراهيمي 

ضعف شديد ، بيماري و عدم حضور ذهن آقاي نويسنده داليلي است آه فرزانه منصوري .جهان داستاني نادر ابراهيمي قرار دهم 

او معتقد است يادداشتهايي از اين دست منجر به تخريب . عدم تمايلش به انجام گفتگو با همسرش عنوان مي آند براي 

تصويري مي گردد آه از نادر ابراهيمي به عنوان نويسنده اي پرآار ، فعال و خوش صحبت در ذهن خوانندگانش نقش بسته 

 به درخواست فرزانه منصوري آه تصور  ديدارم با نادر ابراهيمي نيزهرچند آه شرح گفتگو مفصل من وفرزانه منصوري و . است 

مي آرد اين گفتگو نيز به مانند آنچه اين روزها و از سوي ديگران انجام شده بود ، تنها به وضعيت جسماني نادر ابراهيمي و 

  .شرايط حاآم بر چاپ و نشر آثارش محدود خواهد شد ، منتشر نمي گردد 

تحصيالت ابتدايي را در دارالفنون مي گذراند و سپس وارد .  در تهران متولد شده است ١٣١٥ چهاردهم فروردين نادر ابراهيمي در

دانشكده حقوق مي گردد ، اما پس از دو سال اين دانشكده را رها آرده و سرانجام در رشته زبان و ادبيات انگليسي به درجه 

او در ادامه به .  منتشر مي گردد ١٣٤١وعه داستان او است آه در سال اولين مجم» خانه اي براي شب « .ليسانس مي رسد 

ابن « ابراهيمي در دو آتاب . تاليف نزديك به يكصد اثر مي پردازد آه بيش از هرچيز پراآندگي را در آثارش نمايان مي سازند 

ا خوانندگان آتابهايش را تا حدي از به شرح آامل حوادث و رويدادهاي زندگي اش پرداخته است ت» ابوالمشاغل « و » مشغله 

اما آنچه در اين ميان ممكن است مورد توجه قرار گيرد ، پيوستن او به يك سازمان . جستجو در زندگي گذشته خود بي نياز سازد 

ري مساله اي آه شايد در شكل گي. سياسي در سيزده سالگي است آه تجربه زندان و بازجويي را براي او به ارمغان مي آورد 

  : باورهاي سياسي اين نويسنده ، آه غالب آثار او را نيز متاثر از خود ساخته اند ، نقشي اساسي بر عهده داشته باشد 

دلم مي خواست سياستمدار بشوم ، يك سياستمدار واقعي ؛ سياستمداري آه به مردم راست بگويد و به خاطر آزادي « 

افسوس اما آه ديگر گذشته است و تابوتم را بر . ن همانقدر آه به خاطر اعتقاد همانقدر بجنگد آه به خاطر رفاه ، به خاطر وط

  ) ١(» . سر دست مي برند 

ابراهيمي داستان نويسي را با خلق فابل ها و قصه هايي از زبان حيوانات آغاز مي آند و مي آوشد با انساني آردن اشياء و 

ياس و نا اميدي به شكلي فراگير در فابلهاي ابراهيمي حضور دارند و . زد حيوانات به توصيف آژيها و پليديهاي اجتماعي بپردا

گرايش به ادبيات تمثيلي و آميخته با .قهرمانهاي داستانهاي او عموما با شكست ، مرگ و يا سرخوردگي مواجه مي شوند 

 حقيقت نويسنده اي آه اجازه ندارد استعارات فراوان را مي توان يكي از راههاي انتقاد از شرايط غالب بر جامعه دانست و در

  .واقعيت هاي موجود را به نگارش درآورد ، با روي آوردن به مفاهيم انتزاعي به اثر خويش آليت مي بخشد 

. ابراهيمي پس از تجربه فابل نويسي به پيروي از نويسندگان روشنفكر زمان خويش به خلق داستانهاي تمثيلي روي مي آورد 

 نثري مالل آور از سوي نويسنده و عدم وجود حادثه اي مشخص براي پيشبرد   او معموال به دليل به آارگيرياين دسته از آثار 

جمالت قصار در . داستان ، در برقراري ارتباط با خواننده موفق نيستند و به تكرار مضاميني چون مرگ و نااميدي مي پردازند 

.  ارآان داستان تحميل مي آنند   يابند و از اين زمان آاربرد خود را به ديگرداستانهاي اين دوره ابراهيمي حضوري پررنگ تر مي 

http://natoor.khabgard.com/
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ابراهيمي براي پايبندي به تعهدات اجتماعي و اخالقي و نمايش آن ، ساده ترين راه را بر مي گزيند و حتي در دوره اي آه به 

 سياسي راه درمان – ها و مسايل اجتماعي دليل تغيير شرايط اجتماعي نويسنده ديگر قادر نيست با قطعيت در خصوص بحران

نشان دهد ، همچنان به استفاده از جمالت حكيمانه پايبند مي ماند ؛ گرچه نمي توان از آنار تبحر او در خلق اين جمالت بي 

روايت داستانهاي ابراهيمي ، جز معدودي ، به جاي پيروي از محور اصلي داستان و بهره گيري از ايجاز براي . تفاوت گذشت 

 به شمار مي روند آه بيشتر تالش دارند فلسفه بافيهاي نويسنده  مضموني اجتماعي عموما يادداشتهايي بلند از يك راوي پرگو

ابراهيمي با تعريف ديگرگونه اي آه از مفهوم تعهد يك نويسنده ارايه مي دهد ، آثارش را از چهارچوبهاي رايج . را شرح دهند 

  .وده است ادبيات داستاني خارج نم

ا ، در اوايل دهه پنجاه و با اوج گيري فشار رژيم بر نويسندگان و روشنفكران آه همراه با تعطيلي آتابخانه ها و توقيف آتابه    

 -  مانند ميرصادقي و گلشيري - ، ابراهيمي نيز همچون برخي ديگر از نويسندگان هم دوره خويش مجالت ادبي و روزنامه ها است

داستانهايي آه يا به گوشه نشيني و سكوت روشنفكران طعنه مي .  باب نقد عملكرد روشنفكران مي پردازد به خلق آثاري در

توجه به آن . زنند و يا به مالمت آن دسته از روشنفكراني مي پردازند آه خواسته يا ناخواسته به رژيم وابستگي پيدا آرده اند 

منتشر گرديده اند نشان مي دهد برخالف آنچه آه برخي از منتقدين آثار او ادعا دسته از آثار خالقه ابراهيمي آه پيش از انقالب 

مي آنند ، ابراهيمي هرگز در باورهاي سياسي خويش تغيير بنياديني ايجاد نمي آند و پس از انقالب نيز از همان جهان بيني 

اعي و سياسي و فراهم آمدن شرايطي تنها مي توان گفت آه به دليل تغيير فضاي اجتم. سياسي سابق پيروي مي نمايد 

مناسب و همسو با باورهاي سياسي اين نويسنده ، او به شكلي علني و صريح به بيان ديدگاههاي خود آه پيش از انقالب آنها 

را از زبان حيوانات و يا در لفافه مطرح مي ساخت ، مي پردازد ؛ مساله اي آه البته چندان با سليقه برخي از روشنفكران 

براساس زندگي رهبر فقيد انقالب ( » سه ديدار با مردي آه از فراسوي باور ما مي آمد « آتابهايي همچون . زگاري ندارد سا

 به بهترين شكل - آه پس از انقالب منتشر گرديده اند –) بر اساس زندگي مالصدرا ( » مردي در تبعيد ابدي « و ) اسالمي 

البته در مجموعه هايي آه در سالهاي اخير منتشر .نگ اسالمي و انقالبي مي باشند بيانگر دلبستگي نادر ابراهيمي به فره

، با داستانهايي از او مواجه مي شويم آه نشان دهنده نااميدي اش » حكايت آن اژدها «گرديده اند ، و به خصوص در مجموعه 

ي به اصول انقالبي و ملي گرايانه اش نسبت به  اودر عين پايبند در رسيدن به يك مدينه فاضله و بيانگر انتقاداتي است آه

  . شرايط موجود دارد 

مجموعه هزارپاي سياه و قصه هاي صحرا و رمان آتش بدون ( ابراهيمي در خلق داستانهايي آه موقعيتشان در صحرا مي گذرد 

افسانه ها ، آيين .  مي گذارد نوع خاصي از واقع گرايي را آه با اسطورها همراه گشته است در داستان خويش به نمايش) دود 

« مجموعه .  در اين رمان به شكلي شاعرانه توسط نويسنده روايت و توصيف مي گردند  هاي آهن قوم ترآمن و طبيعت صحرا

 برجسته ترين و شايد قابل – سال پس از انقالب را براي ابراهيمي به ارمغان مي آورد ٢٠ آه جايزه برگزيده - » آتش بدون دود 

ابراهيمي سه جلد نخست اين مجموعه هفت جلدي را پيش از انقالب منتشر مي سازد آه . ترين اثر او به شمار مي آيد تامل 

 آه -آنچه به اين مجموعه . در مقايسه با چهار جلدي آه پس از انقالب فرصت چاپ مي يابند از اقبال بيشتري برخوردار مي گردد 

 ضربه مي زند ، تحليل هاي سياسي نا بجاي نويسنده ، به -باشد »  خلق قوم ترآمن تاريخ« بنا بر ادعا نويسنده قرار است 

عالقه وافر ابراهيمي به ارايه تحليلهاي سياسي ، آه گاه رنگ و بوي شعار به خود مي . خصوص در چهار جلد آخر ، مي باشد 

  . سياسي تنزل داده است –قاالتي اجتماعي گيرند ، به شكلي علني در آثار او نمود دارد و گاه داستانهايش را تا سطح م

ابراهيمي چه در . مساله ديگري آه در آثار پراآنده ابراهيمي به چشم مي خورد نثر پرداخته شده داستانهايش است  

. اند داستانهاي واقع گرايانه و غزل داستانهايش و چه در فيلمنامه ها و داستانهاي استعاري اش از توجه به زبان اثر غافل نمي م

گرچه اين مساله نيز از . او شايد از معدود نويسندگاني باشد آه در تمامي داستانهايش بر ارايه زباني سالم و آهنگين تاآيد دارد 

انتقاد در امان نمانده است و منتقدان گاه زبان و نثر را در داستانهاي او سرپوشي براي پنهان آردن ضعفهاي بنيادين داستان 

ابراهيمي اساسا داستان آوتاه نويس « :  اند ؛ چنانكه شميم بهار در خصوص داستانهاي او مي گويد نويسي او دانسته

 ابراهيمي خود در  )٢(» . داستان هايش از نظر ساختمان و آدم ويران است و او در پي تزيين نثر است . هنرمندي نيست 



 
  هيمینادر ابرا  نامهء ويژه            

 

 
غم پذيرش برخي ضعفها در ساختار داستانهايش به مي نويسد ، علي ر» خانه اي براي شب « مقدمه اي آه بر مجموعه 

من نثر را چون جامه اي بر تن موضوع نمي بينم آه آرايش اين جامه ، تن را در « : شكلي متفاوت با اين موضوع برخورد مي آند 

 ضعف من است ، اگر موضوع يا محتوا ، گهگاه در قصه هاي من غريب و دور از دست مي ماند. غربت نگه دارد و در ناشناختگي 

  .» ... نه گناه آراستگي نثر

نادر ابراهيمي تجربه هاي گوناگوني را پشت سر گذارده است و پراآندگي موجود در آثارش نيز شايد ناشي از همين تغيير 

يات آودك ، آثار قابل تامل او در حوزه ادب. شرايط و تمايل او براي يافتن شيوه هاي گوناگون و نوين براي ارايه حرفهايش باشد 

داستانهاي ابراهيمي اما از جايگاهي در ميانه ادبيات عامه  .  فيلمسازي و تصويرگري آتاب آودك نيز دليلي بر اين ادعا هستند

نوعي از ادبيات آه در پرورش و تربيت خوانندگان آثار پاورقي و متمايل ساختن آنان به مطالعه آثار . پسند و متعالي برخوردارند 

هرچند آه هيچ آدام از ما . ادبيات نقش اساسي بر عهده دارد اما متاسفانه تاآنون آمتر به آن پرداخته شده است قابل تامل 

همه . نيز نمي تواند تاثير آتابهاي او را در بدست آوردن آرامشي آه در روزهاي پر التهاب جواني به آن نياز داشته ايم انكار آند 

 بي -  و گذشته مان را انكار نكنيم ، ساعاتي را به ياد داريم آه از خواندن داستانهاي ابراهيمي ما ، الاقل اگر با خود صادق باشيم

چه جهان داستاني اش را دوست داشته باشيم و چه او را يك سياستمدار و مصلح .  لذت برده ايم –توجه به ساختار آنها 

پرآردن خالء ميان آثار عامه پسند و متعالي ادبيات موفق بوده اجتماعي بدانيم تا داستان نويس ، داستانهاي نادر ابراهيمي در 

  .اند 

                                                                           - - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- -- -- - -- --       

  »حكايت آن اژدها « نادر ابراهيمي ، مجموعه ) ١(

  ١٣٤٤ ارديبهشت –انديشه و هنر ) ٢(

  »١٣٨٣نامه نوروز  ژهي و-  شرقي روزنامه«

6   
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 ميده شديختن آنچه کهنه است آفري فروريما برا
   ! منيايهل

 و يهودگي ست که بيم بگذرد لحظه اي که در تسليهر لحظه ا. ي بسته و پاسداران بستگي ست بر تمام درهاياني طغيزندگ
  . دهديم ميمرگ را تعل

  . است متعلق به گذشتگان که در حال رخنه کردن استيلحظه ا

  .اموزي بي کاغذيره هاين زنجيده تري را چون پوسگراني دينک گسستن لحظه هايا

  . کنديز ، ثبات در عشق را اثبات مي دهد؛ اما تکرار در گريختن، تنها از احساسات کودکانه خبر مي گريبار

  . ستيعشق، وابستگ. مان دارم که عشق، تنها تعلق استي ا-من 

  .ستيمار نيک بيالت يعشق مجموع تخ

  . ستييات آن جدايشه پاي کند اندير مي را امکان پذييآنچه هر جدا

http://varesh.blogfa.com/
http://varesh.blogfa.com/
http://varesh.blogfa.com/
http://varesh.blogfa.com/
http://varesh.blogfa.com/post-81.aspx
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 من، يامروز، برا. يگران بگذراني سلطه ديان لحظه هاينه توز، از مي کي و نگاه هاي سنگيوارهايان دياموز که محبت را از ميب

  .  گرفته استينجا را غباريا.  است ييست؛ روز بد تنهاي نيروز خوب

اد تو هر لحظه با من است؛ اما ي. ده استيچين کلبه نپين تن تو در اي آفري مستي جوشد و بوي خندند و آب نميپنجره ها نم
  . کنديمار مياد، انسان را بي

  . ... من بگذارد و بخندديان دستهاي نرمش را ميد و موهايست که غروبها به من خوشامد بگويچ کس نينجا هيا

  ! منيايبه من باز گرد هل

  . باز کنديادنرفتني از ييعماق من جا شبها در ايني روزها و سنگيمگذار که خال

  .ميده شديختن آنچه کهنه است آفري فروريما برا

  .مين باشيان گر و شورش آفريدند که طغيدر ما دم

  .ن راه از دست داده امياور آنچه را که من در اياد بيو به 

...  

  يمينوشته نادر ابراه"  داشتمي که دوست ميگر شهريبارد" برگرفته از کتاب 

 ام ييبارها و بارها و بارها تنها.  بلوغ گشته اميبا او در تمام پسکوچه ها. سي خيبا خودش بده تا همه کو چه ها. انده مرايگر
 داشتم در طبقه ي، اتاقيون سعديستگاه سراب، پانسيابان دانشگاه، ايدر مشهد خ. پرکرده ام..." يگر شهريبار د"را با خواندن 

 وارمر ي رو که رويزين چياول. از پنجره آب آمد و همه اتاقم پر از آب شد.  امد در مشهديدل بي سيشب ،۶٠٨فکر کنم .ششم
  .هنوز اون کتاب رو همون جور باد کرده دارم.بود...گري بار د خشک کردم کتاب

 خوندم يه م کيزي شدم، فقط خود اون چيه بار عاشق مي ي رو تازه تموم کرده بودم و ماهيي دورتر که راهنمايلي خياون روزا
  .  کنهير گوشت زمزمه ميک نفر آرام آرام زي عاشقانه تو رو يانهاين بودکه انگار هذيمهم ا. ر واژها و حس بوديمهم تاث.مهم بود

ه يست، آتش بدون دود، ابن مشغله، ابوالمشاغل، نامه ها و ي؛ فردا شکل امروز نيميگه ابراهي ديبعد رفتم سراغ نوشته ها
  .اد يادم نميشون االن گه که اسميعالمه د

 سر صحبت درباره - ن دوستان منهيکتري که بعدها و هنوز از نزد-  از دوستانم يکين برخورد من با ي وارد دانشگاه شدم اوليوقت
  !ادته نوشا؟ ي. بود"  داشتم ي که دوست ميگر شهريبار د" و يميابراه

سم چون به هر حال نادر يدم بنوي ترديدوست ندارم از علتها. د بودميردسم پر از تينکه در مورد او بنوي ايامروز برا! اما.... اما 
 يبرا.  بودهينجوريکان من که اي از دوستان و نزدياري بسيش براييخدا.  از ما رو پر کردهياري بسيي تنهاي لحظه هايميباراه
 مختلف يد در دوره هاي که او رو با کنمين فکر نميبه ا!  که هست و چه کردهيمي کنم که نادر ابراهين فکر نمين به ايهم
  .  کنميابيط حاکم رو درش بازي بازتاب شراين ببرم و در هر دوره اير ذره بي کشور زياسيس

 من يبا عشقها. ه کردهيانده و با من در کتابش گريکه مرا گر.  فکر کنميسم دوستتر دارم به مردي نوين مطلب رو مي که ا امروز
ان ، يمار است و دچار نسيدوستتر دارم در مراسم بزرگداشتش شرکت کنم و به او که حاال ب.  پر شده منييزمزه کرده و با تنها

  .نيفقط هم.  احترام کنميم، اداي خوانيگر نميانهاش را دي او که هذيوبرا

 يم خونه آقايه رفتادته اون روز رو کي ! ين جان جات خاليفرز ! تو مراسمش تار بزنهيدم قراره بهروز دولت آبادينکه شنيضمن ا
   سازش؟يم از مستيفور شديک ساعت برامون تار زد و ما کي و اون يدولت آباد

 يا؟ جات رو روز ده مهر در خانه هنرمندان حسابي اون سر دني و رفتي نوار ضبط شده بنده رو ورداشتيالبته بعدشم جنابعال
  . کنمي ميخال

  .گهي ده روز دنجايان ي بزنيه سرين يگه اگه شما هم اهل حاليخب د

  

http://www.iranao.com/news.php?id=2223
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 کتاب لهي از قبيرمردي احترام به پيادا

 راه  ييبـرد، توانـا     ي بـه سـر مـ      يمـار يهاسـت در بـستر ب        که مدت  يرانيسنده پر آوازه ا   ينو" يمينادر ابراه «: ا  يخبر کوتاه است و گو    
 يرونـد کنـد بهبـود   : ن مطلـب افـزود   ي با اعالم ا   يميهمسر نادر ابراه  " يفرزانه منصور "رنا،  يبه گزارش ا  .رفتن را از دست داده است     

هـم اکنـون   :  ادامـه داد   يو. ستيگر قادر به راه رفتن هم ن      ي تکلم، او د   يي از دست دادن توانا    ي متوقف شده است و در پ      يميابراه
  .ميکن ي چرخدار استفاده مي همسرم، از صندلييجا  جابهيبرا
  

 افتاده است اما با وجود از دست دادن قـدرت تکلـم و راه      يماري در بستر ب   يعه مغز ي است که به علت ضا     ي چندسال يمينادر ابراه 
 ».رفتن، حواس پنجگانه او فعال است و قدرت ادراک دارد

لمنامـه  يک فيـ سنده عاشـق؟  يـ ک نويـ ات کـودک؟  يـ سنده خبـره در عرصـه ادب  يـ  نويکـ يه بنگـرم ؟   يد از کدام زاو   ي را با  يميهنادر ابرا 
 چـون   ي دوسـت داشـتن    ي فـرا گرفتنـد کـه غـول هـا          ينـسل مـن  خوانـدن و نوشـتن را در دورانـ             .. ؟...کيـ ک ترانـه سـرا؟      يس؟  ينو

 در يمـ ي بـه نـام ابراه  يدر مقاطع مختلف عمـر شـاهد معجـزه ا   . کردند ي مين مرز و بوم  در افشان      يات ا ي ادب ي  بر بلندا   يميابراه
 يد برخـ  يشا. مي مطول و  کسل کننده مواجه شو       ي از آثارش  با نثر     يد در برخ  يشا.ن جا و آن جا بودم     يا

 يدر هــر حــال رد پــا. مي را دوســت داشــته باشــيمــيک ابراهيــد  فقــط يشــا. ميش را نپــسندياز کارهــا
 شـد   يخبـر صـدر مطلـب بهانـه ا        .   کنـد  ي م ييک از ما خود نما    ي مختلف عمر هر       در  مقاطع    يميابراه
  .ش را تمام کنديسد و ناتمام هايد که بماند و بنويام.ن چند خاطره ي ايبرا

ک کفـش و   يـ م را کـرده در  يپـا /مه اول دهه پنجـاه  يون در ن يزي بود و عشق تلو    يعوالم کودک :  خاطره اول 
م يآخر موافقت کـه بـر     .نمي خواهم آتش بدون دود را بب      يمامان م : ره ام که    چاير داده ام به مادر ب     ي گ يه

ه دل و قلـوه     يمامـان شـروع کـرد بـا زن همـسا          .ميرفتـ .ن حرفها ياز و از ا   يه به بهانه گرفتن پ    يخونه همسا 
 يورتمـه مـ   ي ي چـوب  يفرداش با بچه ها تـو دشـت سـوار بـر اسـبان             ! دادن و من شدم همراه گلن اوجا        

 .ريادش بخي.مي کردي در صحرا شکار مم و عشق رايرفت
م تـو اون  ي شـد يله ميزمستون ها با بچه ها . شده بود پاتوق ما) کانون (کتابخانه  کودک  : خاطره دوم 

 يز دل مـا بچـه هـا       يـ  مـوقر کتابـدار بـود و عز        يخـانم .  داشـت  يفـ يچـه ک  . کتابخونـه  ي سالن اصل  يگرما
  پهلـوان « ک روز پـنج جلـد  کتـاب    يـ .  داديواب مـ ک کتاب جي ما رو با دادن ي تخسياو با مهربان.تخس

زه  داد   يم و باز جـا    يم که کرد  يش خالصه کن  يه کرد و خواست برا    يبه جمع ما هد    »   ولي   ، پورياي   پهلوانان

 واژه نويس
  !!!!حاشيه ای بر دغدغه های ريز و درشت زندگی
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او هـر هفتـه بـا    .  مانـده بـود  ي باقي ما  خاطره اي هايحاال  از تخس باز. ت ادامه داشتين وضعيتا سه هفته ا .و خالصه خواست  
  . مان کرده بوديکتاب درمان.  گرفته بودي ما را به بازيمي از نادر ابراهيکتاب

ر بـارش   يـ مه شب ز  ي زد و ن   ي به سرش م   ييدايبد مصب ش  . مي از دوستان بود   يکي ي شاهد عاشق  ييدوره دانشجو : خاطره سوم 
 ي بـرا يحـاال دنبـال بهانـه ا    .ردازدواج کـ  .  گذشـت  يمـدت .ر زنجـان  ي پ ي ب ي اون سرما  ي خوند تو  ي م يتيرون و دو ب   ي زد ب  يبرف ها م  

چهـل  "يمـ ي از نـادر ابراه يبه او کتاب) يالميان خون گرم اي از دانشجويکي( خدا رحمت کند تورج را. گشتيمکاتبه با همسرش م  
تــو  و  : د و گفــت ي تــورج را بوســيشانيـ آن دوسـت عاشــق در حــضور جمــع پ .ک مــاه گذشــتيــ. ه کـرد  يــهد"  همــسرمينامـه بــرا 

  .د ممنونمير و رو کرديم را ز اي زندگيميابراه
. ميبا دوستان  بـه سـراغش رفتـ        !!.  به طرف بگه   يه رو چه جور   يرون که قض  يد عاشق شده بود و مونده بود ح       يسع : خاطره چهارم 

از اون  . کتـاب بخـر   :  گفـت  يکـ ي بخرم؟ ين بـراش چـ    يبگ: ق گفت يه طر ي ارا يبعد کل .  ميم که کمکش کن   يم که آماده ا   يغ گفت ي در يب
فش ينو گفـت و از کـ      يا.   کنه يکوالک م . ن کتاب رو بهش بده    يا ا يب:  بخرم؟ گفت    يچ: ه بهش کرد و گفت      ياقل اندر سف   ع ينگاها
 کـه نـامزدش  درسـت کـرده بـود دعـوت           يه ا يـ د همـه رو بـه صـرف سـاالد اولو          يهفته بعد سـع   .رو در آورد  " ک عاشقانه آرام  ي"کتاب  
  !يز خالي عزيمي ابراهي گفت جايم.کرد

ل شـده  يبرف تبد. زمستون بود .  اومد يبارون م .ميرفت.  بود ٦٦سال  .دي بزن يه گشت ين کرمانشاه     يد بر ي تون يگفتند م : مخاطره پنج 
دن يک درخت در حال لرز    ير  ي نزار ز  يگار به لب  با حال     ي س يجوانک.ستوني ب يم طرفا يرفت.دهيم موش آب کش   يشده بود . بود به باران  

اگـر  . پول ندارم: گفت .به گمانم همدان.  گشت  شهرستانيد بر ميسرباز بود و با. آمدبه طرفمان. چند کتاب به دست داشت    .بود

http://www.fadafan.blogfa.com/post-238.aspx
http://www.fadafan.blogfa.com/
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تـا  . محشر جمال زاده و سه جلـد اول آتـش بـدون دود             يوار فروغ ، صحرا   يد. دميخر. دين چند کتاب رو از من بخر      يد و ا  ييايد ب ياهل دل 
  .   نبودي خبري چوبي از اسب هاين سري البته ا. کردميگر خاطرات  گلن اوجا را مزه مزه مي بارد٦٧ تابستون يوسطا
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      ي نادر ابراهيم   
  . شناسنديِ او مآتش بدون دود و هنوز مردمِ  ترکمن را با  داندي را که به اعتراِف خودش نوشتن نميادمان باشد امروز مردي
  .دنيخت به دزديفان برانگي نوشت آِز حرييلمنامه هايست و فيس نيلمنامه نوي را که فيادمان باشد امروز مردي
  .ران شکل داديخ اي را در تارين گروه کوهنوردي را اوليادمان باشد امروز مردي
  . داردين خاک را عاشقانه دوست مي چهارراه ها نعره زد اي ي تمام را دريادمان باشد امروز مردي
چ بنـد و  ي کـه تـن دهـد بـه هـ      ي بزرگ بود در شعر؛ سـترگ، عاشـق، بـ          ي را همان است در نثر که شاملو       يادمان باشد امروز مرد   ي

  .يبست
خ و بـن وجـودش را       يا از بـ   يـ دانـستند و     يا راهـزنش مـ    يرمهنا دم زد که حضرات از دم        ي از م  ي را که رمان   يادمان باشد امروز مرد   يو  

  .س را کر کرده استي شان گوش ابليرمهنا شناسي ميه ي که امروز داعي کردند، همان حضراتيانکار م
  . دانديد نمي را که نامش را هم شايادمان باشد امروز مرديو 
 ي بـرا  ي را رقـم زده ا     يبتيد مـص  يـ ً  امـضا کن     کـه لطفـا    يريـ  در دست راهش را بگ     ي را اگر به ناگهان کتاب     يادمان باشد امروز مرد   يو  

  .ا فراموشيا ي کند آي را که شروع کرد تمام مييخانواده اش که امضا
اد نداشـته باشـد اغلـِب    يـ  توان فرساست بدانگونه که خـودش را بـه         ي ا يمارير ب ي را که سالهاست درگ    يادمان باشد امروز مرد   يو  

  .اوقات
  . ستيخوِد خوِد مهربان را که خوِد يادمان باشد امروز زنيو 
  .يمي بوده است نه فرزانه ابراهي فرزانه منصوريد فراموش کرده روزگاريت شاي را که سالهايادمان باشد امروز زنيو 
گر را عاشـقانه    يکـد يشه  يشه؛ که نادر و فرزانه هنوز و هم       ي که هم  يادمان باشد امروز که هنوز در خانه سرشار است از مهرورز          يو  
  . کننديش مياين

 عصر مصلوبت خواهد کرد و لگـدکوبت        ين نوزاِد زنازاده    ياِد ا يا که فر  ي ک يمِک دزِد پسِت مزوِر متقلِب حاتم     ياِد تو باشد امروز ابراه    يو  
بـاش تـا    . يمـ ي از نـادر ابراه    يفـت ربـوده ا    ي ظاهرالـصالحِ  کث    ي کـه بـا پـوزه        ييلمنامه  ي تمامِ  نوشته ها و ف      ي کن يخواهد کرد تا ق   

  .ميباش
  . خوشي هستي ي اهالي بر همه يمي نادر ابراهطلوعِ 
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  تداوم دارديمي نادر ابراهيضعف جسمان

سد اما ي تواند بنويد نمي گويهمسرش م. د استراحت کندين روزها فقط باي ايمينادر ابراه:  گروه فرهنگ و ادب - مهر يخبرگزار
 او از زبان يت جسمي از وضعيد شرحي آيسر نبود و آنچه ميط گفتگو با او مين شرايبا ا.  را بخواندييزهاي تواند چيگاه م

 .همسرش است

و از آن   شدهيديشد  دچار تبيسرماخوردگ ش در اثري گفته است که او دو ماه پيميبه گزارش خبرنگار مهر، همسر نادر ابراه
 .است  او مشکل شدهي هم براخ صحبت کردنيتار

 انجام ي بدن ويستم دفاعي سي بر رويتراپ مونوي ا١٣٧٩ سال يعني" آتش بدون دود" سنده ي نويماريل بيدر اوا: دي گوياو م
  . شديمي بدن ابراهيمنيش ايافزا شد که باعث

http://mardekhakestar.persianblog.com/
http://www.mehrnews.com/
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 و    کوچکي هايماريثر ابتال به با  دري، و يماريدر طول هفت سال ب   مطلوب همسرش باعث شده بود تاين امر و پرستاريا
د روند ي آيبه نظر م: دي گوي ميميابراه  همسر. امروز قطع شده است ن روندياما ا. د نشان ندهدي شدي واکنش هايعاد

 .سال گذشته وجود داشت متوقف شده است  که در چندي ايبهبود

پلم ين شهر گذراند و پس از گرفتن دي را در ايمقدمات التيصتح. ا آمديدن در تهران به ١٣١۵ماه سال  ن ي فرورد١٤ دريمينادر ابراه
ات يادب  زبان و ن دانشکده را پس از دو سال رها کرد و در رشتهياو ا  . حقوق وارد شد دانشکده رستان دارالفنون، بهي از دبيادب
 .سانس گرفتي ليسيانگل

 و نقد،  يقي تحق عالوه بر صدها مقاله يو . چاپ رساند به"  شبي براي ا خانه"ن کتاب خود را با عنوان ي نخست١٣۴٢در سال 
 لمنامه و پژوهشيشنامه، في رمان و داستان کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نما رندهيدربرگ ش از صد کتاب چاپ و منتشر کرده کهيب

 که يگر شهرينه باران، بار دصحرا، افسا ياه و قصه هاي سي توان از هزار پاين آثار مياز جمله ا.  گوناگون استيها نه يدر زم
ن چند اثر يهمچن.  شب نام بردي برايد و خانه ايگاجرات، آرش در قلمرو ترد ياي داشتم، عاشقانه آرام، مصابا و رويدوست م

 .ا برگردانده شده استي مختلف دنيها به زبان سندهين نويا

ها و   کرده و آهنگينوشته و کارگردان  رايونيزيو تل ن دو مجموعهي و همچنيينمايلم مستند و سين في چنديمينادر ابراه
  . آنها ساخته استي براييها ترانه

ران ي سال ا دهي کتاب برگز زهيونسکو، جايت يترب م وي نخست تعل زهيسالوا، جاي نخست برات زهيات کودکان، جاي ادب نهي در زميميابراه
بخاطر  را  " سال بعد از انقالب٢٠ يات داستاني ادب دهي برگز سندهينو" ن ن عنواياو همچن. است افت کردهيگر را دري د زهين جايو چند

 .دست آورده است به " آتش بدون دود " ي جلد داستان بلند و هفت

 .مينيبنش م و با او به گفتگويم آثار تازه اش را بخواني که بتوانيد روزيبه ام
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Luminaries 
Nader Ebrahimi  

 

Noted veteran author, Nader Ebrahimi, was born on April 3, 1936, in Tehran. He obtained his diploma in literature 
from Darolfonoun High School. Leaving his law studies unfinished, Ebrahimi received a bachelor’s degree in English 
language and literature. He was detained, interrogated and put behind bars several times since the age of 13 due to 
his inclinations toward a political organization.  
 
It is hard to list the jobs he has been engaged in throughout his life, as he acknowledges in books “Ibn al-
Mashghaleh,“ and “Abolmashaghel“ (a person who has tried various jobs). Ebrahimi worked as the assistant of a 
mobile auto mechanic in Turkman Sahra, a printing house worker, an accountant, a bank cashier, newspaper and 

http://www.irandaily.ir/
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magazine layout designers, translator, editor, Iranologist, documentarian and filmmaker, illustrator of children’s 
books, calligrapher, painter, textile painter and university lecturer.  
 
He began writing at the age of 16. His first book named “A House for the Night“ was published in 1963. Ebrahimi 
has authored over 100 books throughout his artistic life. His works include novels, short stories, books for children 
and young adults, playscripts and screenplays. A host of his books have been translated into other languages. He 
has also conducted research on various topics. Ebrahimi has made a number of documentaries and feature films, as 
well as two TV series. He has also composed songs and lyrics.  
 
Ebrahimi managed to establish the first non-governmental institute on Iranology. He expended a huge sum of 
money on travels across the country to provide photos, films and slides about Iran for the institute’s archives. But 
receiving a cold shoulder from the officials, the institute’s projects were halted in the wake of the 1979 Islamic 
Revolution. 
With the help of his wife, Frazaneh Mansouri, Ebrahimi established the institute “Along With Children and Young 
Adults“ to study issues pertaining to the age group. Ebrahimi followed his activities in writing, illustrating, 
photography, research on child behavior and training in the institute. The institute was titled Asia’s top publishing 
house. It also received prizes from the international festival on illustrations of children’s books as well as different 
Asian cultural events.  
 
Ebrahimi was awarded the Grand Prix of the Biennial of Illustration Bratislava, Slovakia. A UNESCO 
education/training award was also given to Ebrahimi. He was honored as exemplary author of the post-revolution 
literature for his seven-volume novel, “Fire Without Smoke.“ 
 
A number of books authored by Ebrahimi are “Arash in Territory of Doubt,“ “Once Again, the City I Loved,“ “Black 
Caterpillar and Desert Tales,“ and “Rain’s Fable.“ 
 
“Crows,“ “Squirrels,“ “Away From Home,“ and “Call Your Brother“ are among the 48 books he has authored for 
children. 
Ebrahimi, who is suffering from post-brain surgery complications, was commemorated in a ceremony held at Iran 
Artists Organization on Oct. 2 for his 40 years of artistic endeavors. 
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