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«واهللا یُحب الُمحسنین»
خدا محسنان و نیکوکاران را دوست دارد.

بشنو از نى چون شکایت مى کند        از جدایى ها حکایت مى کند

تو قلِب غریب را مى شناسى؛ زیرا که در سرزمین مصر، غریب بوده اى.

محسـن عزیـز! مـادرت بـر تـو، سـالم مى کنـد. سـال ها با نبـود پدر کـه از دنیـا رفته 
بـود، رنج هـا کشـید تا مـا را بـزرگ کرد.

محسـن عزیـز! همسـر فـداکارت، بر تو سـالم مى کند. چـه رنج ها در غربت کشـید و 
در کنـارت همپـاى تـو بـود. در آن لحظه هاى تنهایـى و هراس و غربـت در آمریکا، زمانى 

کـه قلبـت را شـکافتند؛ مثل شـیرزنى تو را پایدار و اسـتوار، نگه داشـت.
پـدر عزیـزم! فرزانـه، فـرزاد و َفریمهـر، عزیزانت، بر تو سـالم مى کننـد. فریمهر دختر 
کوچکـت بـر سـر جانماز مى نشـیند، نمـاز مى خوانـد و مى گویـد، مى دانم که بابـا مى آید.

محسـن عزیـز! برادرانـت بـر تو سـالم مى کننـد. چـه قصه هـا و خاطره ها با تـو دارند 
کـه مـا مى دانیـم و تـو مى دانـى. از «محمدرضا»، از «حسـن»، از «حسـین» با تو سـخن 

مى گویم.
در کودکـى و نوجوانـى، یـادت مى آیـد کتـاب مى خوانـدى و بـراى «نقى» کـه هنوز 
مدرسـه نمى رفـت، آن را تعریـف مى کـردى. محسـن جـان! از کتاب هایـى مى گویـم کـه 
کرایـه مى کـردى، از آن مـرد چـاق کتاب فـروش کـه موهـاى سیخ سـیخ داشـت، حـرف 

مى زنـم. 
محسـن عزیـز! قیصـر امین پـور، سیدحسـن حسـینى، عمـوزادة خلیلـى و دوسـتان 
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صمیمـى دیگـرت، بـر تـو سـالم مى کننـد. خاطـرات 
تلـخ و شـیرین حـوزة اندیشـه و هنـر، یادت هسـت؟ 
ترجمـه  را  داسـتان  بـاب  در  دیگـر  تأملـى  وقتـى 
و  جـوان  داستان نویسـان  بـراى  چقـدر  کـردى، 
حتـى نویسـندگان پیـر، سـاده و واضـح، داسـتان و 

کـردى. معنـا  را  داستان نویسـى 
داسـتان هاى  از  و  تحلیلـى  داسـتان هاى  از 

تفریحـى نوشـتى کـه مثـل دو انتهـاى یک مقیاِس سـنجش اسـت. دو قطبى کـه جهان 
اسـت. نوسـان  در  آن  میـان  در  داسـتان 
زاویه دید ها را، چه خوب تغییر دادى.

راسـتى محسـن عزیـزم! چـه کار کنیم کـه دمـاغ پینوکیو1 دراز نشـود؟ چـه کار کنیم 
کـه الیـور تویسـِت2 یتیـم، اگـر یـک َمالقه بیشـتر غـذا خواسـت، آن ها که سـر میـز غذا 
نشسـته اند، بـا تعجـب نگوینـد: یـک مالقـه بیشـتر، مى خواهـد؟! چـه کار کنیـم یتیم هـا 
جرئـت داشـته باشـند بگوینـد، یـک مالقه بیشـتر غـذا مى خواهیـم؟ چه کار کنیـم دکتر 

جکیـل3 غول بى شـاخ و دم نشـود؟
محسـن عزیـز!  اى آشـناى پنهـان!4 چـه شـوخ طبع بـودى. در خانـه همیشـه بـا 
شـوخى هایت، لبخنـد بـه لـب مـا مى نشـاندى. از اسـرار و ابـزار طنزنویسـى5 بـراى مـا 
مى گفتـى کـه فضـاى زندگـى را همیشـه لطیف تـر مى کنـد و خشـونت ها را از میـان 

مى بـرد.
راسـتى محسـن عزیـزم! چگونـه زندگینامـه بنویسـم؟6 به ما بگـو. بگـو، چگونه رمان 
بنویسـم. از روى دسـت رمان نویـس7 بـه مـا بگـو. بگـو چگونـه مـا دانشـجویانت رمـان 
بنویسـیم. مثـل همیشـه سـاده و روشـن بگـو. دلمـان مى خواهـد مثـل فردوسـِى بزرگ، 
داسـتان هاى سـرزمینمان را، داسـتان هاى امـروز مـردمِ  میهـن را بنویسـیم. چشـم در 
چشـم آینـه8 بـدوز و بـه مـا بگـو. مـا مى خواهیـم خـوب همه چیـز را لمـس کنیـم، بـو 
کنیـم، بِِچشـیم، ببینیـم و بشـنویم. حتـى واژگان ادبیـات داسـتانى9 را با تمـام معناهاى 

ضمنـى اش، بـراى مـا بگـو، بـا تمـام شـخصیت ها و بى شـخصیت هایش.
نویسـندگان، بـه احتـرام تـو، محسـن عزیـز! قلم هایشـان را روى میز، پیـش روى تو، 

مى گذارنـد، اسـتاد عزیز!
دوسـتان روزنامه نـگارت همیشـه بـه یـاد تـو هسـتند. کیهـان فرهنگـى بـا تمـام 
شـخصیت هاى فرهیختـه اى کـه بـه جامعـۀ فرهنگـى، معرفـى کـرد. آقـاى «دعایـى»، با 

تمـام بردبارى هایـش، از روزنامـۀ اطالعـات، برایـت دعـا مى کنـد.
همـکاران آمریـکا و اروپـا در رایزنى هـاى فرهنگـى، آهـى مى کشـند و مى گوینـد: 
«راسـتى چـه مـرد نجیبى بود. چقـدر خودمانى و خـوب و صمیمى. چه حیـف! که دیگر 

نیسـت». نمى داننـد کـه تـو، آشـناى پنهـان10، همین جایى.
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محسـن عزیز! از پشـت کلمات، از پشـت جادوى کتاب هایت، از پشـت شـوخ طبعى ها 
و شـوخى هایت، بـه مـا لبخنـد مى زنـى. حتى بـراى نوجوانان سـرزمین خـودت، آموزش 

کردى. منتشر  داستان نویسـى 
همـۀ مـا بـه تو اعتمـاد11 داریم. صبح امـروز12 که مى آمـدم برف، خانه را سـپیدپوش 
کـرده بـود، امـا دیـروز اتفاق جالبـى افتاد. دیـروز در فـرودگاه که آمـده بـودى13 همه از 

بهـار14 حـرف مى زدند. چـه بارانـى مى بارید.
در شـرق15 از عظمـت و قدرت مشـرق زمین و حتـى از آفتاب یزد16، حـرف مى زنیم. 
ضـرورت اسـت کیـاِن17 ایـران18 را حفـظ کنیـم. همشـهرى19 ها با کمـال احتـرام، برایت 

کاله از سـر برمى دارند.
مـا همـه شـهادت مى دهیـم که تـو نجیـب، فروتـن و بزرگـوار بـودى. همیشـه مثل 
قیصـر عزیـز، آشـناى پنهـان بـودى، بـا لبخنـد و شـوخى مى آمـدى و کار و کار و کار و 

کتاب هـاى تـازه.
چهـل سـال رنج بـردى و کار کردى تا ادبیات داسـتانى و طنزپـردازى در ایران عزیز، 
اوج دیگـرى بگیـرد. مى گفتـى همان طور کـه تولسـتوى، نویسـندة بـزرگ جهـان گفـت: 

«قصـه، 4000 سـال تاریـخ دارد» و مـا بایـد به طور عمیـق کار کنیم.
مسـیر یک طرفـۀ ترجمـه از غـرب به شـرق را چرخانـدى و گفتى، هم ضرورى اسـت 
از ادبیـات جهـان ترجمـه کنیـم و هـم بـه ادبیـات جهـان، گنجینه هـاى فرهنگمـان را 

کنیم. عرضـه 
بـه مـا آموختـى در دنیـاى ادبیـات و در میان نویسـندگان، «دشـمن» وجـود ندارد، 
«رقابـت» وجـود دارد؛ همان طورکـه در جهـان ورزش چنین اسـت. حافـظ و مولوى، ویزا 

نمى خواهنـد. آن هـا، از راه دل هـا بـه تمام کشـورها وارد مى شـوند.
محسن عزیز! از فرزانگان با ما سخن بگو. همیشه بگو.
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