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برای خالق ˝جن نامه˝ /  ˝با쓿د تكلیفم را با هدا쓿ت، صادقی و چوبك تعیین می كردم˝

امروز سالروز درگذشت، هوشنگ گلشیری، نو쓿سنده به نام معاصر است.

متولد می شود و در سرویس فرهنگ و ادبيات هنرآنالین: هوشنگ گلشيری اسفندماه 1316 در اصفهان 
دوره ی "از  می نویسد:  خود"  حيات  به  "نگاهی  در  او  می كند.  آبادان كوچ  به  خانواده  همراه  چهارپنج سالگی 
منتشر هنوز  رمان  در  و  است  آميخته  در  مادر  اقوال  با  همه  ندارم٬  چون  چندانی  خاطره ی  اصفهان  آغازین 
باید تا 1334  از 1321  آبادان  نشده است) اما اقامت در  تمام  هنوز  از آن سود جسته ام (كه  جن نامه  نشده ی 
شكل دهنده ی حيات فكری و احساسی من باشد." و البته این سال ها نيز در بخش های آغازین رمان جن نامه

نمود پيدا می كند.

به استخدام آموزش و  از جمله كار در دفتر اسناد رسمی در سال 1337  موقتی  چند كار  پس از  گلشيری 
پرورش در می آید و یک سال بعد٬ در 1338دیپلم ادبی خود را می گيرد.

جنگ اصفهان

نيز فعاليت با انجمن های ادبی اصفهان آشنا می شود و بعدها  برای گلشيری٬ از این حيث كه  اما سال 1338 
ادبی خود ر ا در كنار كسانی چون محمد حقوقی٬  ابوالحسن نجفی و ... گسترش می دهد٬  سال مهمی به
حساب می آید. او در این سال ها شعر٬  داستان كوتاه و یادداشت هایی برای این روزنامه و آن مجله می نویسد.
داستان كوتاه "چنار" شاید نخستين داستانی است كه او در "پيام نوین" و در سال 1339 به چاپ می رساند.
هوشنگ گلشيری در بهمن ماه 1340 به اتهام عضویت در حزب توده دستگير می شود و شهریورماه سال 1341

را در زندان های اصفهان و قزل قلعه ی تهران به سر می برد.

را می گيرد و در انتشار "ُجنگ اصفهان" كه ليسانس اش در رشته ی ادبيات  فارسی  مدرك  او در همين سال٬ 
اصوال از شاعران و نویسندگان نواندیش تشكيل شده بود٬ همكاری می كند.

نفيسی٬  خضرایی٬  مجيد  حقوقی٬  اورنگ  محمد  از  یادداشت ها یی  با  و   1344 تابستان  در  ُجنگ٬  اول  دفتر 
هوشنگ و احمد گلشيری و دیگران به چاپ رسيده و شماره ی دوم آن نيز در زمستان همان سال و با آثاری از
منوچهر آتشی٬  بهرام صادقی٬  نيما یوشيج٬  یدهللا رویایی٬  ابوالحسن نجفی٬  ابراهيم گلستان و ... روانه بازار
جنگ انتشار  "با  نویسد:  می  حلقه  این  جلسات  و  اصفهان"  "جنگ  پيرامون  گلشيری  می شود.  مطبوعات 
اصفهان در 1344 این جلسات شكل جدی تری گرفت و بعد ها با پيوستن نجفی و به همت او حاصل تجربه های
ما انسجام بيش تری گرفت؛ توجه به خود نوشته٬ اقبال به شكل نمایشی و نه گزارشی٬ نشان دادن به جای
روایت كردن چيزی٬  پذیرش حضور پنهان نویسنده٬ توجه به انسجام اثر٬ ارج نهادن به زبان هم به معنای اصالت
زبان در شعر و داستان و هم به معنای جستجوی زبان خاص هر صاحب قلم٬ از اهم معتقدات ما بود. حقوقی٬
جلسات این  ثابت  اعضای  از  نجفی  و  موحد٬  ميرعالیی  گلشيری٬  هوشنگ  و  احمد  كلباسی٬   دوست خواه٬  
باالخره نسل مانده اند و  یادم  نفيسی در  تراكمه٬  شيروانی٬  فرخفال٬ مجيد  ُجنگ اصفهان  بودند. از نسل دوم 

سوم با كسانی چون كوشان٬  ضيایی و دیگران تا 1353 ادامه یافت".

تکليف هوشنگ گلشيری با صادق هدایت و بهرام صادقی

با حضور كسانی چون داریوش آشوری٬  محمدعلی تهران و  تا 1356 در  بعد ها این جلسات از سال های 1353 
برای هميشه"  "مثل  و  شك"  "شب  داستان  دو  گرفت.  خود  به  دیگری  شكل  سيدحسينی  رضا  و  سپانلو 
تابستان 1346 به چاپ پنجم٬  در  نخستين بار در جنگ اصفهان٬ اولی در دفتر چهارم و "مثل هميشه" در دفتر 
ملكوت و سنگ بوف كور٬  بررسی  در  را  رمان نویسی"  مقاله ی "سی سال  زمان  همين  در  می رسد. گلشيری 
بوف كور با  را  تكليفم  باید  را می نوشتم  من "شازده احتجاب"  صبور می نویسد. او در این باره می گوید: "وقتی 
تعيين می كردم٬  باید تكليفم را با بهرام صادقی و سنگ صبور صادق چوبك تعيين می كردم؛ به همين دليل هم
برگزاری عليه  قلم  اهل  بيانيه  گلشيری   1346 بهمن  اواخر  در  نوشتم".  را  رمان نویسی"  "سی سال  مقاله ی 
"كنگره جهانی نویسندگان و شعرا و مترجمان" كه به واسطه حكومت وقت برگزار شده بود را امضا می كند. این

بيانيه موجب به وجود آمدن هسته ی اوليه ی كانون نویسندگان ایران می شود.

با كراوات همان سال "مردی  زمستان  در  بود" و  پرنده  یك  خرداد 1347 داستان کوتاه "پرنده فقط  در  گلشيری 
زندان محكوم می شود. ماه  به 6  ماه 1352 دوباره دستگير و  پنجم اسفند  او در  چاپ می رساند.  به  را  سرخ" 
گلشيری در ميان این سال ها (4752) مجموعه داستان مثل هميشه (1347) ٬ رمان شازده احتجاب (1347) و
اصحاب و  منتقدین  از  بسياری  تحسين  احتجاب"  می كند. "شازده  منتشر  را   (1350) كيد"  و  "كریستين  رمان 
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˝ندای خوشنویسی  نمایشگاه 
رمضان˝ در فرهنگسرای رازی

بسيج تئاتر  جشنواره  دوازدهمين 
هنرمندان برگزار می شود

نمایش رادیو  به  غریب˝  ˝آشنای 
می آید

پيشکسوت آبتين  غالمحسين 
موسيقی درگذشت

نمایش برگزیده فيلم های جشنواره
روح هللا در کرمان
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ادبی آن زمان را برانگيخت و تا سال ها بعد نيز بسياری همچنان این رمان را شاهكار گلشيری می دانستند.

شازده آقای کاتب

"شازده احتجاب" از معدود آثار داستانی در آن برهه بود كه نویسنده اش از ابزار و فنون داستان نویسی مدرن 
خصوصن روایت جریان سيال ذهن به شكلی آگاهانه بهره می گيرد و از این حيث٬ رمان (داستان بلند) موفقی
را روانه ی بازار كتاب می كند. گلشيری از نخستين نویسندگانی ست كه با تاكيد بر فنون داستان نویسی و ابزار
داستان نویس٬ مساله فرم را بيش از پيش در تحليل و بررسی آثار داستانی مد نظر قرار می دهد و نمود عينی
این بخش از اندیشه نویسندگی او نخستين بار در "شازده احتجاب" متجلی می شود. او در "كریستين و كيد"
نيز همچنان مصرانه سعی در به كارگيری تكنيك های داستان نویسی مدرن دارد. پر بيراه نيست اگر "كریستين و
كيد" را موفق ترین رمان عاشقانه معاصر بخوانيم؛ رمانی كه هرگز تن به وجوه احساسات گرایانه ی رایج در این

دست قصه ها نمی دهد.

با عنوان به چاپ می رساند. این مجموعه شامل داستان هایی  را  گلشيری سال 1354 "نمازخانه  كوچك من" 
"نمازخانه كوچك من"٬ "عكسی برای قاب عكس خالی من"٬ "هر دو روی سكه"٬ "گرگ"٬ "عروسك چينی من"٬
"معصوم اول"٬ "معصوم دوم"٬ "معصوم سوم" و"معصوم چهارم" (كه چهار داستان آخر صرفا با اعداد 3 ٬2 ٬1 و 4
در گلشيری  توانایی  نهایت  نشانگر  مجموعه  این  در  رسيده  چاپ  به  داستان های  می شود.  شده)  نام گذاری 

انتخاب سبك٬ توازن فرم و محتوا و توانایی های او در زمينه ی تكنيك های داستان نویسی است.

نمایش و فيلم

گلشيری در همين سال (1354) نمایش نامه  "سالمان و ابسال" و سپس فيلم نامه  سایه های بلند باد (هر دو
چاپ نشده) را می نویسد و در 1356 یكی از مهم ترین رمان هایش یعنی "بره گمشده راعی" (جلد اول: تدفين
مردگان) را به چاپ می رساند. "بره گمشده راعی" را می توان شروع دوران تازه ای در داستان نویسی گلشيری
ممارست خود  روایی غربی و شرقی از  تركيب شيوه های  بيش تر از هميشه در  دانست؛ دورانی كه او در آن 

نشان می دهد.

گلشيری كه در پی ماجرای دستگيری و حبس 6 ماهه در اسفند ٬52 به 5 سال محروميت از حقوق اجتماعی و
هنرستان فنی در  حكم٬  این  پایان  از  پس  در سال 1357 و  بود٬  محكوم شده  پرورش  آموزش  از  تعليق  حكم 
با فرزانه طاهری ازدواج می كند و از این بعد٬ در آبان همان سال  تدریس می كند. او چندی  به  اصفهان شروع 
ازدواج صاحب دو فرزند با نام های باربد و غزل می شود. داستان بلند "معصوم پنجم یا حدیث مرده بردار كردن آن
بعد در 1358 منتشر می شود. گلشيری در این اثر که تحریر آن 4 سال به طول سوار كه خواهد آمد" یک سال 
متون چارچوب  معاصر در  مضامين  بازنمایی  به  حيث جسورانه  این  از   و  مطلقن كالسيك  زبانی  با  انجاميد٬ 
كهن دست می زند. بازخورد این اثر در ميان اصحاب ادبی گرایش های متفاوتی را برانگيخت؛ از نقدهای سلبی

گرفته تا تمجيدهایی از شيوه ی بدعتگرانه روایت و زبان تجربی آن.

عصر پنجشنبه

نشست های ادبی كانون كه بعد ها به جلسات پنج شنبه ها معروف شد٬  در سال 1361 از سر گرفته می شود و
تا سال 1367 ادامه می یابد. در این نشست ها كسانی چون بزرگ نيا٬پورمقدم٬  زراعتی٬صفدری٬  محمدعلی٬
 عظيمی٬  نفيسی٬  سپانلو٬  روبين٬ روانی پور و مندنی پور حاضر می شوند و آثاری از نجفی٬ پارسی پور٬ دولت

آبادی٬  دریابندری٬  براهنی٬  رادی٬  دانشور و  مدرسی مورد بررسی قرار می گيرد.

انفصال و کار تمام وقت

در مرداد سال 1367 حكم انفصال دائم از خدمات دولتی برای هوشنگ گلشيری صادر می شود و این زمينه را
روی داستان نویسی  ادبی و  فعاليت های  به  تمام  وقت  صورت  به  پيش و  از  بيش  او  باالخره  تا  می کند  فراهم 
بياورد. گلشيری در همين سال مجموعه داستان "جبه خانه" و سال بعد داستان بلند "حدیث ماهيگير و دیو" را

منتشر می كند.

تا 10 شماره ادامه می یابد٬ در سال 65 به گلشيری مفيد كه انتشار آن  ماهنامه ی  مسئوليت صفحات ادبی 
؛ زنده رود  فصلنامه ی   ٬)1370 (خرداد  ارغوان  از  شماره  یك  سردبيری  روند  این  ادامه ی  در  او  می شود.  واگذار 
شماره های 9 ٬8 ٬7 ٬6 ٬5 ٬4 (بهار72) و ماهنامه ی كارنامه (دی ماه 77) را بر عهده می گيرد. مجموعه داستان
"پنج گنج" در سال 68 و در سوئد منتشر می شود. گلشيری در همين سال به دعوت سازمان آیدا برای شركت
در برنامه ی تبادل فرهنگی ایران و هلند به این کشور سفر می كند و در چند شهر دیگر اروپا نيز به سخنرانی و
داستان خوانی می پردازد. او همچنين در فروردین 69 به همين منظور به چند شهر در آلمان٬  سوئد٬ دانمارك و
زمان همين  در  گلشيری  می كند.  سفر  پاریس  در  سوربن  دانشگاه  در  ایرانی  مطالعات  دانشكده  همچنين 
منتشر سوئد  در  را  طنز  در  تفننی  هوا؛  در والیت  متفاوت  رمان   (1370) بعد  سال  در  و  رخ  دوازده  فيلم نامه ی 

می كند.

گلشيری در خارج از ایران

در فروردین 1371 سفرهای خارجی گلشيری ادامه می یابد و این بار دانشگاه های مختلفی ميزبان او هستند. او
طی سفری كه به آلمان و آمریكا دارد در كنفرانس سيرا در هوستون تگزاس٬ دانشگاه هاروارد٬ دانشگاه راتگرز٬
سخنرانی و ایراد  به  آلمان  و  سوئد  شهر  چندین  در  همچنين  و  بركلی  و  شيكاگو  دانشگاه  كلمبيا٬  دانشگاه 

داستان خوانی می پردازد.

را رمان  این  می رسد.  چاپ  به  آمریكا  و  ایران  در  همزمان  صورت  به  و   71 تابستان  در  دردار"  "آینه های  رمان 
زمان این  در  او  آثار گلشيری است.  پخته ترین  از  دردار"  "آینه های  می نویسد.  ماه 1370  در شهریور  گلشيری 
بيش تر از هميشه به داستان نویسی در سبك خودش تسلط پيدا می کند و حاال یكی از بدیع ترین رمان هایش را
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در كه  گلشيری ست  رمان های  مهم ترین  از  دردار"  "آینه های  و  "جن نامه"  رمان های  درمی آورد.  نگارش  به 
سال های پایانی عمر او نوشته می شوند و بخش مهمی از منویات و دغدغه های او پيرامون داستان نویسی در
عمر یك  اندیشه های  گویای  ماهوی  لحاظ  به    را  اثر  دو  این  می توان  كه  گونه ای  به  می یابد؛  تجلی  دو  این 

داستان نویسی گلشيری به حساب آورد.

سال 1374 "درستایش شعر سكوت" (نظریه ای در نقد شعر) و مجموعه داستان "دست تاریك٬ دست روشن"
رمان آلمان٬  به  سفر  پی  در  و  بل"  "هاینریش  بنياد  دعوت  به   1376 فروردین  در  گلشيری  می رسد.  چاپ  به 
"جن نامه" را پس از 13 سال به پایان می رساند و در همين زمان برنده جایزة "هلمنهوت" می شود. او در این
سال ها نيز همچنان به شهر های مختلف آلمان٬ هلند٬  سوئيس و فرانسه برای ایراد سخنرانی و داستان خوانی
سفر می كند. در زمستان 1376 رمان "جن نامه" در سوئد و كتاب "جدال نقش با نقاش" در آثار سيمين دانشور
بازار كتاب روانه  باغ در دو مجلد  باغ در  نيز مجموعه مقاالت گلشيری تحت عنوان  پایيز 78  به چاپ می رسد و 

می شود.

گلشيری در 16 خرداد 1379 درگذشت و دو روز بعد در گورستان امام زاده طاهر كرج به خاك سپرده شد.
 

نظرات

    در گفتگو شرکت کنيد...
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