




»هنا كتْبُت: »يف يوم اخلمي�س الثاين من �شهر مهر لعام 1349، املوافق 

ل�شهر رجب من �شنة 1390هـ.ق، ويف ال�شاعة الواحدة وع�شرين دقيقة 

من بعد الظهر، جاء �شخ�شان من عنا�شر ال�شافاك اإىل منزل والدي، 

فاعتقالين من هناك واأخذاين اإىل املنظمة ومن ثّم نُقلت اإىل ال�شجن. 

واإنّني اليوم اأم�شي يومي الرابع يف ال�شجن را�شياً، �شاكراً، حمت�شباً، 

�شابراً وثابتاً. واأ�شاأل اهلل ملتم�شاً نظرة لطف منه، وقبوله ور�شاه. يا من 

يعطي الكثري بالقليل؛ اأعِط لعملي القا�شر الناق�س القليل، الكثري من 

لطفك ور�شوانك بحّق حمّمد واآله امليامني«.

عند  �شباحًا  يوم  »كّل  كتبُت:  القراآن  هذا  من  املو�شع  هذا  يف 

ال�شاعة 5:05 بالتوقيت املحّلي، املتزامن وال�شاعة 6:00 بتوقيتنا، على 

املوجة املتو�ّشطة.

الكّل،  اأ�شتاذ  �شع�شاعي  الفّتاح  عبد  جّيدة:  هوؤالء  قراءة  كانت 

ال�شيخ  البا�شط،  عبد  �شحرين(،  )الّــذي  اإ�شماعيل  م�شطفى  ال�شيخ 

القوّي  املناف�س  ـ  خليل احل�شري، ال�شيخ حممود علي البّنا  حممود 

لل�شيخ م�شطفى اإ�شماعيل، والّذي كان واقعًا يقراأ ب�شكل ممتاز، ال�شيخ 

حمّمد �شّديق املن�شاوي، والّذي يعّدـ  بالتحقيقـ  يف �شفوف االأوائل«.

يف ذلك الوقت، مل تكن هذه االأ�شماء معروفة الأبناء �شعبنا.

يف االأ�شفل دّوْنُت التاريخ:

»يف اليوم اخلام�س من �شهر �شعبان �شنة1391هـ. ، املوافق لل�شاد�س 

والع�شرين من �شهر اأيلول �شنة 1971م«.   



هذه ال�شورة عائدة اإىل تاريخ االأّول من �شهر �شباط عام 2005م.

 

كان قائد الثورة املفّدى يتحّدث يف لقاء له، اإىل جمع من كّتاب الثورة االإ�شالمية 

عن اأيّام االعتقال. ومن جملة ذلك، اأنّه اأ�شار اإىل ن�شخة من القراآن الكرمي كانت معه 

يف بع�س املعتقالت. لقد كتب �شماحته على الغالف الداخلي لهذا امل�شحف، ف�شاًل 

عن ذكريات اعتقاله، برامج التالوات القراآنية الّتي تبّثها اإحدى االإذاعات العربية:

اإنني اأ�صعر اأن الإن�صان اإذا اأراد اأن يبقى على ال�صعيدين 

املعنوي والثقايف غ�ّصًا ومتجددًا ، 

فال منا�ص له من الرتباط بالكتاب.

اإلمام الخامنئي)دام ظّله( 
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)سورة العلق، 5-1(

جاءت فكرة تعريب هذا الكتاب �شمن اجلهود املبذولة لدعم 

وحتكيم بيئة تنمو فيها ا�شتعدادات النا�س يف جمتمع مقاوم، ي�شري 

نحو العزة والكرامة ..

يف  الكبرية  واآماله  اخلامنئي{  ــام  االإم اآراء  وتبليغ  طرح  اإّن 

املجتمعات االإ�شالمية الناه�شة من املهام العظيمة الّتي يتحّملها من 

على اأكتافهم م�شوؤولية تبليغ الدين وقيادة النا�س وحمايتهم.

يتعّلق  فيما  وجديدة  غريبة  اخلامنئي{  االإمــام  روؤية  لي�شت 

بالكتاب واملطالعة و�شوؤونهما.. كما تبدو للوهلة االأوىل؛ اإّنا هي 

مقدمات  ومن  ت�شريعاته  ويف منت  الدين  تعاليم  روح  موجودة يف 

و�شبل االإميان مببادئه وااللتزام بحدوده..

فاحلامل للواء االإ�شالم وامل�شلمني يف ع�شر الغيبة، على عاتقه 

هموم االأّمة واآالمها ويوؤّرقه ا�شتغالهم يف غري ق�شاياهم ووظائفهم؛ 

م�شوؤولية  ويراها  وموقعهما  واملطالعة  الكتاب  حيثية  على  يوؤكد 

كبرية ترتتب عليها الكثري من عوامل نه�شة املجتمع وانت�شاره ..

عنها  حتــّدث  وتف�شيلية،  كّلية  برامج  الكتاب  هذا  يحت�شن 
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غو�شه  وما  حزم،  بكل  اإليها  ودعا  عديدة،  منا�شبات  �شماحته يف 

على قيمتها ودورها يف النه�شة  يف تفا�شيلها وجزئياتها اإال تاأكيداً 

ال�شاأن  يف  واال�شتثمار  االهتمام  باأن  �شّرح  وقد  املجتمع،  وتطور 

الفكري والثقايف يرتب اآثاراً كبرية على م�شري اأي �شعب واأي بلد 

ولو على املدى البعيد. 

يالحظ القارئ العزيز ورود الكثري من املحطات الّتي ت�شتدعي 

املبا�شرة والتخطيط واإعادة النظر يف بع�س االأولّويات واالأعمال يف 

ال�شاأن التبليغي والثقايف والعمل الفني واالإعالمي، وذلك:

الفقيه  والويل  اخلامنئي{  االإمام  هو  يتحدث  من  الأن  اأواًل، 

اإنا  املعنويات،  لبّث  حما�شية  خطابات  هنا  كلماته  ولي�شت  نف�شه، 

ـ من يقني تكتنفه هموم واآالم وم�شاعر قوية جتاه  ـ كما يتبنّيـ  ينطلقـ 

واقع متاأخر..

االأّمة  بعيوب  ب�شرية  وعني  ثابتة  بروؤية  كالمه  يف  ينطلق  ثانياً، 

خوا�شهم  حّتى  النا�س  عموم  به  مبتلى  جرح  على  يده  وا�شعاً 

وامل�شوؤولني عنهم.

غنيًا ملهمًا للكثري من الربامج  ثالثًا، يعّد هذا الكتاب م�شدراً 

واالأعمال التثقيفية والتبليغية، وي�شتفاد منه يف برامج على م�شتوى 

ة والفنون الرتبوية والتوجيهية واالإعالمية.. الثقافة العاّمّ

االأ�شول  من  جمموعة  �شماحته  كلمات  من  ا�شتخل�شنا  وقد 

والقواعد ــ ال على �شبيل احل�شرــ، ميكن البناء عليها يف و�شع 

برامج وم�شاريع ثقافية متنوعة:

1. اعتبار الكتاب قيمة والتعامل مع املطالعة كاأمر حياتي يومي.

واأثقل  الظروف  اأ�شعب  مع  حّتى  ــادة؛  ع املطالعة  جعل   .2
امل�شوؤوليات.
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3. الرتويج للكتاب واملطالعة م�شوؤولية اجلميع دون ا�شتثناء.

واملواكب  ـــداف،  االأه مع  املن�شجم  اجلّيد،  الكتاب  اإنتاج   .4

للم�شاريع؛ �شواء اأكان تاأليفاً اأم ترجمًة..

ولو  ــات،  ــرواي وال الق�ش�س  وو�شع  الكتابة  فنون  تطوير   .5

باال�شتعانة بتجارب االآخرين.  

6. تاأ�شيل الكتابة الق�ش�شية والروائية، يف تخليد االآثار واملنجزات.

7. ال �شيء يحل حمل الكتاب، وال تطور من دون الفن.

8. املطالعة يف مرحلة ال�شبا اأجدى منها يف املراحل الالحقة.

9. �شرورة تدوين خواطر وذكريات الثورة واملقاومة يف قالب 

ة والرواية والنرث. الق�شّ

10. الكتابة الق�ش�شية لالأطفال.

11. الرتجمة اإىل اللغات االأخرى.

12. الروايات العاملية حفظت ت�شحيات وتاريخ ثورات و�شعوب. 

ة و�شيلة اإعالم املقاومة والثورة، والرواية حاوية لكّل  13. الق�شّ

�شروط العمل الفني.

14. احلروب توفر فر�شة للكتابة.

15. طباعة الكتب �شدقة جارية، وحت�شني �شروط الطباعة والن�شر 

اأمر الزم.

املدار�س،  يف:  وعر�شه  الكتاب  لرتويج  برامج  اعتماد   .16

واالإدارات واملراكز، واالأماكن ال�شعبية، ..

17. اعتماد كتاب اجليب وتعبئة االأوقات ال�شائعة.
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18. اإقامة م�شابقات املطالعة، واملعار�س الدائمة واأ�شبوع املطالعة.

19. اال�شتثمار يف الثقافة ينتج اأرباحاً اقت�شادية اأي�شاً.

االأخــوة مع  بني  واأوالدهــم،  االأهــل  بني  امل�شرتكة،  القراءة   .20
بع�شهم،...

يف اخلتام 

الفكر  اأهــل  ة  وخا�شّّ اجلميع،  متناول  يف  العنوان  هذا  ن�شع 

والثقافة واملربني والطالب، كخطوة مهّمة على طريق البناء الثقايف 

طيات  يف  وحملت   .. وانت�شرت  قاومت  ملجتمعات  واحل�شاري 

ومفاخر زاخرة باملعنويات والت�شحيات الّتي ال  انت�شاراتها كنوزاً 

ترى يف اأّي ثورة واأّي مقاومة، �شوى تلك الّتي �شنعت معجزات 

تعجز االأقالم، حّتى عن بيانها، يف كثري من االأحيان، واآٍت ال حمالة 

اليوم الّذي �شتدونها تلك االأقالم ال�شادقة الوفية، لتقراأها االأجيال 

جيٌل بعد جيل.. 

للتذكري: الكتاب من العناوين املطبوعة بكرثة بالفار�شية جتاوزت 

الـ)20 طبعة(، وهو من اإ�شدار موؤ�ّش�شة )حوزه هرنى(. قمنا بتعريبه 

حداد  للدكتور  جدا  الفتة  كلمة  عن  عبارة  ملحقا،  عليه  واأ�شفنا 

عادل رئي�س الربملان ال�شابق، يحكي فيها عن عالقة القائد بالكتاب، 

ذائقته وطريقته ومزايا اأخرى يف هذا ال�شاأن.. 

بعد هذا العر�س الأهمّية هذا الكتاب ي�شكر مركز نون للتاأليف 

والرتجمة االأخت فاطمة �شوربا التي قامت بنقل الكتاب اىل اللغة 

العربية كما وي�شكر كل الّذين �شاهموا مبراجعة الن�س وتقوميه ومن 

بالذكر  ونخ�س  العربية  املكتبة  اإىل  الكتاب  اإخراج  يف  جهداً  بذل 

االأخوة يف مركز مداد للربامج الثقافية.

مركز نون للتاأليف والرتجمة



اأهمّية الكتاب واملطالعة

1





19

الإ�صالم حامل لواء املطالعة

كّلما تذّكرت الكتاب وو�شعه يف جمتمعنا، يعتمر قلبي باالأ�شى 

نظرمت،  زاوية  اأّي  من  بلدنا،  يف  ينبغي  اأنّه  ذلك  و�شبُب  واالأ�شف. 

ممّا  ينت�شر الكتاب ويتطّور ويح�شر مبعّدل ع�شرة اأ�شعاف اأكرث  اأن 

االإ�شالمي  الفكر  اعتالء  باحل�شبان جهة  اأخذمت  اأنّكم  لو  كائن.  هو 

وحاكمية االإ�شالم فاإّن هذا املعنى ي�شدق؛ حيث اأّن االإ�شالم يويل 

اأهمّية كربى للكتاب والقراءة والكتابة. اإّن كّل من�شف اإذا ما تاأّمل 

يف اأحاديث نبّي االإ�شالم الكرميP، واالأئمةR، وامل�شلمني االأوائل، 

وفّكر يف اأّي زمان دعا هوؤالء اإىل الكتاب والقراءة، �شوف تنجلي 

يكن  مل  عن ذهنه كّل اخلرافات، و�شوف يعلم اأّن اأعداء االإ�شالم 

لديهم �شوى هذا الطريق وهو اإ�شاعة االأ�شاطري ب�شاأن حرق الكتب 

.
1
واملكتبات على االأل�شن؛ الأن االإ�شالم حامل لواء املطالعة

اخل�صارة الكربى

اإّن الكتاب هو نافذة على العامل الوا�شع للعلم واملعرفة. والكتاب 

اجلّيد، هو اأحد اأف�شل و�شائل الكمال الب�شري. ... فال�شخ�س الّذي 

الكتاب(،  )عامل  واملحيي،  اجلميل  العامل  بهذا  ارتباط  لديه  لي�س 

اأكرث  من  واأي�شاً  االإن�شانية  النتاجات  اأهّم  حمروٌم من  �شّك  بال  هو 

�شاأن  ال  الّتي  لالأّمة  عظيمة  خل�شارة  اإنّها  والب�شرية.  االإلهية  املعارف 

الأبنائها بالكتاب؛ واإنّه لتوفيٌق عظيٌم لالإن�شان اأن ياأن�س مع الكتاب، 
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2
واأن يكون يف حالة ا�شتفادة دائمة منه، فيتعّلم اأ�شياء جديدة...

جمربَون على الهتمام

ال�شعب  هذا  اأّن  وهي  اجلهة،  هذه  من  امل�شاألة  اإىل  نظرنا  اإذا 

اليوم، هو �شعب اْبتُِلَي ـ يف هذه الدنيا ـ بالظلم النا�شئ من ماآرب 

نف�شه،  عن  الدفاع  عليه  يجب  لذا،  العاملية،  اال�شتكبارية  القوى 

فاأّي دفاع وطني ال يعتمد بالدرجة االأوىل على الثقافة والتعليم 

اأي  جمّدداً.  »الكتاب«  اإىل  نعود  اأن  يجب  لذا،  والعلم؟  والفكر 

اأنّكم مهما جلتم وُدرمت، فاإنّكم جمربون على العودة واالهتمام 

ن�شاعف  ال  اإ�شالمية،  كجمهورية  اأنّنا  من  اأعجب  اإنّني  بالكتاب. 

3
اهتمامنا بالكتاب ع�شرات االأ�شعاف عّما نحن عليه االآن!

التعّود على املطالعة

اأخباٌر  املجاورة  الغرفة  يف  وتوجد  هنا،  جال�شًا  اأحٌد  كان  اإذا 

حديثة واأحاديث جديدة، فقّلما جتد �شخ�شًا يحتمل اجللو�س هنا 

اجلهات من  كّل  هناك.  يدور  ماذا  ليعرف  نظرة  ويلقي  يقوم  وال 

واملعارف  املعلومات  من  فهناك  اجلديدة؛  باالأخبار  مليئة  حولنا 

يف جميع املجاالت ما يطرح هذا ال�شوؤال وهو اأنّه كيف ال نكون 

م�شتعّدين لنطّل بروؤو�شنا ونلقي نظرة لنعرف ما اخلرب وماذا يدور 

يف عامل املعارف هذا؟! الطريق هو اأن نقراأ الكتب. فاإّن من يقراأ 

الكتب، �شوف يّطلع على بع�س املعارف املوجودة يف هذا العامل، 

على االأخبار الدائرة يف الدنيا، على االأ�شياء الّتي حدثت يف املا�شي، 

حّتى اأنّه �شوف يّطلع على ما �شيحدث يف املجاالت كاّفة. من اأجل 
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.
4
هذا، ينبغي اأن جنعل املطالعة عادة بالن�شبة لنا

ل �صيء يحّل حمّل الكتاب 

كثرياً  ــن  اأوؤم اإنّني  بالطبع،  االأهمّية.  يف  غاية  ــٌر  اأم الكتاب 

باالأعمال الفّنية، الت�شويرية، والتلفزيونية، وال�شينما، وما �شاكل؛ 

، فال �شيء يحّل حمّل الكتاب. وينبغي  لكن، للكتاب دوٌر خا�سٌّ

الرتويج له. 

الكتاب  يدخل  واأن  املطالعة  على  يعتادوا  اأن  للنا�س  ينبغي 

حياتهم. منذ مّدة وجيزة، �شاهدت مرا�شل التلفزيون يجري مقابلة 

فاأجابوا:  تطالعون؟  هل  ال�شادة!  اأيّها  وي�شاأل:  ال�شباب  بع�س  مع 

 
5
كال، فهم من االأ�شا�س مل يعتربوا الكتاب من �شروريات احلياة!

الطريق املخت�رص
الطرق  ويطوي  ومتعّلمًا،  ومثّقفًا،  متقّدمًا،  �شعبًا  نريد  كّنا  اإذا 

املخت�شرة لعبور كّل اأنواع التخّلف، واّدعينا اأّن هذا ال�شعب لديه 

فال  اأي�شًا،  �شحيح  وهو  االإن�شانية،  الطاقة  حيث  من  القابلّية  هذه 

ة  العاّمّ والثقافة  واالأبحاث  الدرا�شات  تت�شاعف  اأن  من  منا�س 

تكون  الّتي  املجاالت  يف  النخبوية  بال�شرائح  ة  اخلا�شّّ واملعلومات 

.
6
مورد ابتالء وحاجة لهم، عّما هي عليه االآن

عامل جناح حزب توده7

اأعتقد اأّن هناك عاملني النغرا�س حزب »توده« يف بلدنا واتّ�شاع 
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ت�شكيالته الّتي كانت منت�شرة جداً بال �شجيج:

اأحدهما ما يتعّلق بالتنظيم، حيث اعتمدوا على املعايري العاملية. 

فكان ذلك التنظيم املعّد �شلفًا، يُطرح يف جميع املناطق ويُعمل به.

وثانيهما: كان االأدب القوي الّذي متّيزوا به. فقد كان لهم منذ 

�شنوات عهد ر�شا خان القمعي، اأدبّيات قويّة جّداً. ولقد راأيتم بعد 

الثورة اأنّهم اأطلقوا مبا�شرة جمعية الكّتاب؛ ولو مل تكن »جمعية 

مئات  طبعوا  فقد  ال�شكل.  بهذا  جناحات  حّققوا  ملا  هذه،  الكّتاب« 

اأماكن  يف  واالأبحاث  واملقاالت  الكتّيبات  اآالف  ون�شروا  الكتب، 

خمتلفة، �شّكل ذلك م�شادر هائلة لكّل من اأراد اأن ي�شارك يف هذا 

 .
8
العمل اأو يقّدم التحليالت



اأنا والكتاب

2
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�صوت الأذان

كنت كثري التجوال يف الكتب يف حداثة �شّني. فقد كان لوالدي 

مكتبة كبرية، وكنت اأ�شتفيد من كثري من كتبها. بالطبع، كان لدّي 

ة، وكنت اأي�شاً اأ�شتاأجر بع�شها. كان بجانب منزلنا مكتبة  كتبي اخلا�شّّ

�شغرية توؤّجر الكتب. وعادة ما كنت اأ�شتاأجر منها الروايات الّتي 

كنت اأقراأها. كما كنت اأترّدد اإىل مكتبة العتبة الر�شوية امل�شّرفة يف 

م�شهد. فقد كانت مكتبة جّيدة جّداً. يف  املرحلة االأوىل من درا�شتي 

للعلوم االإ�شالمية، اأي يف �شنّي اخلام�شة ع�شر وال�شاد�شة ع�شر، كنت 

اأذهب اإىل هناك. اأحياناً كنت اأذهب نهاراً، واأن�شغل باملطالعة. كان 

االأذان يُبّث عرب مكرّب ال�شوت؛ لكّنني ل�شّدة ا�شتغراقي يف املطالعة 

مل اأكن اأ�شمع �شوت االأذان! كانت مكربّات ال�شوت قريبة جّداً، 

و�شوت االأذان مرتفع جّداً يف قاعة املطالعة، لكن كنت حني يحّل 

9
وقت الظهر، ال األتفت لذلك اإاّل بعد مّدة!

العهد الذهبّي للمطالعة

الكتب  جانب  فاإىل  املطالعة.  كثري  كنت  ال�شباب،  مرحلة  يف 

التاريخ،  كتب  اأقراأ  كنت  واأدر�شها،  اأطالعها  كنت  الّتي  الدرا�شية 

واالأدب، وال�شعر، وكذا الكتب الق�ش�شية والروائية. اأحببت الكتب 

تلك  يف  امل�شهورة  الروايات  من  الكثري  وقــراأت  كثرياً،  الروائية 

كان  و�شبابي،  حداثتي  اأيّام  ففي  ال�شعر.  اأقراأ  كنت  كذلك  الفرتة. 
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لدّي اّطالع على الكثري من الدواوين ال�شعرية. كنت اأحّب كتب 

فقد  خربُتها جّيداً،  قد  العربية  اللغة  اأدر�س  كنت  وحيث  التاريخ، 

قراأتها  قد  كنت  اأحاديث،  االآن  اأذكر  االأحاديث)ال�شريفة(.  اأحببت 

فيه  اأدّون  �شغرٍي  بدفرٍت  اأحتفظ  كنت  احلداثة.  مرحلة  يف  ودّونتها 

هذا  يف  اأو  البارحة  حولها  بحثت  الّتي  االأحاديث  اإّن  االأحاديث. 

االأ�شبوع، ال تبقى يف ذاكرتي؛ اإال اإذا �شّجلتها؛ اأّما تلك الّتي قراأتها 

اأن  عليكم  متامًا.  اأذكرها  فاإنّني  ال�شباب،  ومرحلة  االأيّام  تلك  يف 

يبقى  اليوم  تطالعونه  فما  وال�شباب.  احلداثة  مرحلة  قيمة  تدركوا 

لكم، وال ميُحى من اأذهانكم اأبداً. 

للمطالعة والتعّلم،  مرحلة جّيدة جّداً  هي  هذه،  با  مرحلة ال�شِّ

اإنّها بالفعل مرحلة ذهبية ال تُقارن باأّي مرحلة اأخرى.

فيه  ميكنهم  وقتاً  الأنف�شهم  �شون  يخ�شّ �شبابنا ال  بع�س  اأرى   ..

القيام ببع�س املطالعات اجلانبية. واحلقيقة اأنّه ميكن لل�شاّب، اأن يدر�س 

  .
10ً

درو�شه، ويطالع، وميار�س الريا�شة اأي�شا

ل تقولوا لدينا اأعمال

ـ الن�شغاله بالتبليغ والعمل يف اأّي جماٍل اأو  ال يقطعّن اأّي �شخ�سـ 

ـ عالقته بتح�شيل املعارف؛ ال ينبغي اأن نقول لدينا  مكان من االأمكنةـ 

عمل وال ن�شتطيع. اإنّني نف�شي يف بدايات الثورة قد تركت املطالعة 

قرابة ال�شنتني، وذلك ب�شبب االن�شغاالت الّتي كانت حتيط بنا، فهل 

كان هذا اأمٌر لينتهي! مل يكن هناك من جمال اأبداً؛ كنت اأعود اإىل 

البيت يف ال�شاعة احلادية ع�شر م�شاًء اأو اأكرث، واأبداأ العمل يف ال�شاعة 

اخلام�شة اأو ال�شاد�شة �شباحاً، علماً اأنّه، كان لدّي  بع�س املواعيد يف 

الأرى  اأعود  كنت  املراجعني؛  اأمام  مفتوحاً  كان  فقد  اأي�شاً.  منزيل 
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بع�شاً من اأركان الدولة، واملوؤ�ّش�شات الثورية، والقطاعات املختلفة، 

اأعمال  لديهم  الغرفة  يف  جال�شني  وغريهم،  املحافظات  وعلماء 

ينتظرونني. كانت متّر فرتات من دون اأن اأرى اأوالدي رغم كوين 

معهم يف املنزل نف�شه! ففي امل�شاء، عندما كنت اأعود كنت اأجدهم 

نياماً، ويف ال�شباح اأي�شاً كنت اأخرج قبل اأن ي�شتيقظوا. كانت مت�شي 

اأيّام طويلة دون اأن اأرى اأوالدي. هذا ما كان عليه و�شع حياتي. 

فجاأًة، دققت ناقو�س اخلطر، وها اأنا ذا االآن قد عدت اإىل املطالعة 

منذ حوايل الثالث اأو االأربع �شنوات )1984(...

لقد كانت عودتي اإىل املطالعة ثانيًة بعد ت�شّلم رئا�شة اجلمهورية. 

اإنّني االآن اأطالع واأتابع اأعمايل اأي�شًا وال اأجد تعار�شًا بني االأمرين. 

.
11

كما اأّن يل قراءاتي العلمّية والتاريخّية وكذلك مطالعات م�شّلية

انت�شار  قبل  العمل.  حال  حّتى  ممكنة  املطالعة  اأّن  اأرى  اإنّني   

الثورة مبّدٍة وجيزة، وبعد االنت�شار اأي�شًا، حيث اأتيت اإىل طهران 

على  للمطالعة  فر�شة  اأجــد  اأكــن  مل  كثرية،  باأعمال  وان�شغلت 

ي�شّح  االأمر ال  اأن  راأيت  االأخريتني،  ال�شنتني  هاتني  االإطالق... يف 

للمطالعة.  فر�شة  اأجد  اأن  بالنهاية،  علّي  ويجب  النحو،  هذا  على 

بل  تقّل  مل  ان�شغاالتي  اأّن  الرغم من  وعلى  ال�شنتني،  حوايل  منذ 

ووجدت  بداأت،  املطالعة؛  اإىل  جمّدداً  اأعود  اأن  قّررت  ازدادت، 

ما. لقد  االأمر ممكنًا، اإنّني االآن اأطالع يف كّل يوم وكّل ليلة مقداراً 

من  ال�شفحات  مئات  دّونت  ...لعّلني  تدريجيًا،  باملطالعة  قمت 

.
12

التعليقات، ...اأدركت اأن االأمر ممكن

 

الكتاب يوؤّثر بي يف ال�صميم

اأعماق  اإىل  ينفذ  اأنّه  اأي  نف�شي،  يف  يوؤثّر  اأقــراأه  الّذي  الكتاب 
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وجودي. فجزٌء من انعكا�شاته يظهر بالتاأثّر، لكن هناك جزًء اآخر 

ناجت عن ارتباطي بالنا�س، وعن كون ق�شايا النا�س ونب�س التحّرك 

العاّمّ للمجتمع يف يدي، ول�شت بغافٍل عن هذه االأمور. اأريد اأن 

اأقول لكم ... اأّن كتابكم هذا، ومقالتكم هذه، وهذا الفيلم، وهذا 

ال�شعر،  كّلها موؤثّرة جداً. ملاذا ي�شتبه علينا االأمر عند تقييم نتاجاتنا 

13
ونت�شّور اأّن هذا العمل قليل االأثر؟

الّطالع على التاريخ

اأي�شًا  اأنا  جّيداً.  التاريخ  على  مّطلع  منكم  بع�س  اأعّزائي! 

ال�شنوات  تاريخ  �شفحات  مراراً  قراأت  لقد  التاريخ.  على  مّطلع 

ال�شبعني والثمانني �شنًة املا�شية وما قبلها، �شطراً �شطرا. واأنا العبد 

يل يف باب �شبه القاّرة الهندية مطالعات مطّولة، وقد األّفت كتابًا 

.
14

يف هذا املجال اأي�شًا

قارئ رواياٍت حمرتف

لي�س يل يف مقوالت ال�شينما والفنون الت�شويرية واأمثالها مثل 

هذه اخلربة، هنا اأكون م�شتمعًا عاديًّا. لكن يف ال�شعر والرواية، ل�شت 

اإن�شانًا عاديًّا ، لقد قراأت الكثري من هذه االآثار املوجودة. اإذا األقيتم 

مو�شواًل  �شتاراً  هناك  اأّن  �شتُفاجوؤون  الرو�شي،  االأدب  على  نظرًة 

يوجد  طريف ال�شور هذا،  من الو�شط؛ اأي اأّن هناك �شوراً، وعلى 

اأعمال عظيمة مرتبطة بالطرفني. لكن عندما تنظرون مثاًل يف اأعمال 

اآخر.  مذاقًا  لها  جتدون   
16

تول�شتوي« »األك�شي  اأو   
15

»�شولوخوف«

كثرية،  روايات  وله  قوّي جّداً  كاتب  هو  هذا،  تول�شتوي  األك�شي 
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اجلديد يف  العهد  مذاق  وجتدون  الرو�شية،  الثورة  كّتاب  من  وهو 

 
17

كتاباته. بينما ترون يف كتاب »احلرب وال�شلم« لـ »ليو تول�شتوي«

�شنًة  ال�شتني  فرتة  اآثــار  ترون  ال  لكّنكم  الرو�شية،  القومية  االآثــار 

مبكان  اأ�شا�شًا  ومرتبطة  اأخرى  واآثار  اأخرى  حقبة  فتلك  االأخرية، 

اأثر  اإنّه  املعا�شرة؟  رو�شيا  مالمح  يبنيّ  الّذي  ال�شيء  هو  ما  اآخر. 

على  بناًء  واأمثالهما.  هذين،  تول�شتوي  األك�شي  واأثر  �شولوخوف، 

هذا، اإّن فّنان كّل ع�شر هو الّذي يُعترب ابن ذلك الع�شر و�شنيعته 

ويكتب  ال�شابق  الع�شر  جاء من  الّذي  ذاك  بينما  با�شمه،  والناطق 

عنه لن يكون ابن الع�شر الالحق واأدبه.

املو�شوع،  هذا  عن  تاّمًا  نوذجًا  اأعر�س عليكم  اأن  اأردت  اإذا 

»قلب  تُ�شّمى  روايــة  قــراأت  لقد  روايــة.  ذكر  على  اآتي  اأن  ينبغي 

اخليال  يف  ة  ق�شّ عن  عبارة  الرواية  هذه  رو�شّي.  لكاتٍب  الكلب«، 

اأن  ميكن  زماننا حيث  بع�ٌس يف  به  يقوم  ملا  نوذج  وهي  العلمي، 

املعا�شر يف  الفّن  من  لي�شت  لكّنها  االأفالم،  من  النوع  هذا  ينتجوا 

للفّن  تقليد  هي  حم�س،  وكذب  االأ�شا�س،  من   
ٌ
خطاأ هي  �شيء، 

اأمريكا  يف  يجري  ملا  مقّلدة  ن�شخًة  لي�شت  اأنّها  ولنفرت�س  ال�شابق. 

واإنكلرتا وفرن�شا، لكّنها حاكيٌة عن فّن ما قبل ثورة اأكتوبر، ولي�شت 

مليئة  لكّنها  اأي�شًا،  �شغرية  رواية  هي  الرواية  هذه  معا�شراً.  فّنًا 

بالنواحي الفّنيًة. لقد تُرجمت يف اإيران وُطبعت اأي�شًا، ولكّنكم مل 

ت�شمعوا بها. رواية »قلب الكلب« هي رواية �شّد الثورة، وقد ُكتبت 

يف حدود العاّم 1925م اأو 1926م، اأي يف بدايات الثورة الرو�شية، 

وكان كاتبها من املعرت�شني على الثورة وعلى بع�س االأمور، وقد 

لها هنا. هذا  �شخر منها. مثل هذه االأعمال الّتي راأينا نحن نظرياً 

  .
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االأثر لي�س من االأدب الرو�شّي على االإطالق
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قراأت اآلف الق�ص�س

 نتيجة كرثة ا�شتغايل بالروايات املتنّوعة، ميكن اأن اأبدي راأيي. 

من  االأربعني  اأو  الثالثني  ال�شنوات  هذه  امتداد  على  قراأت  لعّلني 

عمري، الّتي اهتممت فيها بالكتب الروائية، اآالف الق�ش�س الأهّم 

فيها  يتكامل  الّتي  هي  الق�ش�س  اأف�شل  اإّن   ... العامل.  يف  الكّتاب 

امل�شمون... هي تلك الق�ش�س املحّققة لكّل هذه ال�شروط، ولكّنها 

ة على م�شاألة ما، وُعلم  غري مبا�شرة، اأّما لو �شّلطتم ال�شوء يف الق�شّ

.
19

ة عندها �شوف تف�شل ة فيما بعد، فالق�شّ كيف �شتّتجه الق�شّ

دقائق تتعلق بالرتجمة

جاءين يومًا اأحد املرتجمني امل�شهورين واملحمودين، والّذي يف 

الواقع لي�س لدينا اأّي م�شكلة معه، فهو �شخ�س حمرتم والئق، مع 

جماعة من النا�س. وكنت قد قراأت الرواية الّتي ترجمها واملوؤلّفة 

من اأربعة جمّلدات... الظاهر اأنّه تعّجب من كوين قد قراأت روايًة 

موؤلّفًة من اأربعة جمّلدات، تُرجمت عن اللغة الفرن�شية.

االأوىل،   ... الكتاب.  ذلك  يف  �شّيئتان  م�شاألتان  هناك  كانت 

عبثي،  حلّب  �شهوانية  م�شاهد  على  يحتوي  كان  االأّول  املجّلد  اأّن 

تكون  اأن  دون  من  الكاتب،  قبل  من  دقيقًا  تف�شياًل  لت  ُف�شّ قد 

اأن  للمرتجم  ميكن  وكان  اإليها،  بحاجة  للرواية  الرئي�شة  االأحداث 

كتبه  مطلب  كّل  بذكر  يتعّهد  مل  فاملرتجم  منها.  الكثري  يحذف 

اأو  �شفحات  ع�شر  هنا  حذفنا  اأنّنا  يقول  اأن  بعينه؛ وميكنه  املوؤلّف 

خم�شة اأ�شطر لكونها غري منا�شبة، فال مانع من ذلك. امل�شاألة الثانية، 

كانت حواراً بني كاهن يوؤمن بالدين وبني �شخ�س ملحد، بحيث 

ي�شعى كّل طرف من خالل اال�شتدالل اإىل فر�س راأيه على االآخر 
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هذا  ينت�شر  النهاية  لكن يف  اأي�شًا،  الكالم  ويطول  عليه.  عر�شه  اأو 

امللحد! قلت له: اأّن هذه لي�شت حقيقة امل�شاألة. اأنت نف�شك ال تعتقد 

اأّن االإحلاد �شحيح؛ فما الداعي لك الأن تن�شر هذا امللحد؟ ذلك 

الف�شل االأخري الّذي هو كالم امللحد، عبارة عن �شفحة واحدة؛ 

 .
20

لو كنت حذفته؛ فال �شري يف ذلك

الن�صارة املعنوية والثقافية

اهلل،  بحمد  لكن  الكثرية،  م�شاغلي  من  الرغم  على  العبد،  اأنا 

مل اأنفّك عن قراءة الكتب، ويف احلقيقة، ال اأ�شتطيع اأن اأنفّك. ويف 

على  فاأنا  عاتقي،  على  هي  الّتي  والهاّمة  الكثرية  االأعمال  زحمة 

توا�شل دائٍم  مع الكتاب. اإنّني اأ�شعر اأّن االإن�شان اإذا اأراد اأن يبقى 

حيلة  له  فلي�س  ومتجّدداً،  ًا  غ�شّ والثقايف  املعنوي  ال�شعيدين  على 

اجلريان،  ودائم  �شّيال  بنبع  كاالرتباط  بالكتاب،  االرتباط   �شوى 

ميّد االإن�شان ـ ب�شكل منّظم ـ بكّل جديد. طبعًا، امل�شاألة لي�شت م�شاألة 

حيلة اأو عدمها، بل هي م�شاألة ميل ورغبة واأمر ال بّد منه بالن�شبة 

.
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ملن هو من اأهل املطالعة والكتاب

مرحلة اإظهار ال�صتعدادات

اإّن الفرتة ال�شعبة بالن�شبة لبلد ما، �شواء كانت ال�شعوبة يف احلرب، 

اأم يف االقت�شاد، اأم من ال�شغوطات ال�شيا�شية املختلفة، متّثل مرحلة 

اإظهار هذه اال�شتعدادات؛ ومدى ما تبلغه قدرة هذا ال�شعب على 

العمل، وكم عنده من قابلّية الإثبات نف�شه، وكم هو الئق بالبقاء. لذا، 

فاإّن اأف�شل االأعمال الفنّية الّتي ينظر اإليها االإن�شان، اأو املقاطع  اجلميلة 

باملراحل  ]اأي  نف�شها  املراحل  بهذه  مرتبطة  الفّنية،  االآثار  الأف�شل 
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املوجودة،  الق�ش�شية  االآثار  اإىل  نظرمت  فاإن  البلدان.  لهذه  ال�شعبة[ 

ف�شوف ترون اأّن اأجمل املوؤلّفات الفنّية والروايات الكربى واأكرثها 

براعًة هي تلك املرتبطة باملراحل الّتي كان ال�شعب فيها ينجز اأعمااًل 

كبرية من هذا القبيل. »احلرب وال�شلم« لـتول�شتوي مرتبط باملقاومة 

العجيبة لل�شعب الرو�شي �شد حملة نابليون، واحلركة العظيمة الّتي 

قام بها اأهل مو�شكو الإف�شال نابليون. لتول�شتوي كتب اأخرى، لكّن 

تاألّق هذا الكتاب، بنظري، هو ب�شبب كونه يدور متاماً حول روح 

املقاومة لدى ال�شعب الرو�شي. متاماً ككثري من الكتب االأخرى الّتي 

األّفت حول الثورة الرو�شية، اأو الثورة الفرن�شية الكربى، اأو حول 

احلروب الفرن�شية واالأملانية ومقاومة ال�شعب الفرن�شي؛ كبع�س كتب 

.
22

اإميل زوال

كنت من املولعني ب�رصاء هذه الكتب

اإّن اأدب وفّن املقاومة، وما هو مرتبط  ب�شنوات الدفاع اخلا�ّس 

لبلدنا و�شعبنا، هو بالفعل من اأبرز واأهّم االأعمال. بالطبع، لقد اأجنز 

االأ�شدقاء الكثري من االأعمال. منذ ال�شتينات ]هـ �ش[، حيث بُدئ 

، ون�شرت 
)1(

العمل بهذه االأعمال الفّنية واالأدبّية يف »الدائرة الفّنية«

هذه الذكريات؛ كنت من املولعني ب�شراء هذه الكتب الأتعّرف على 

هذه  وخلو�س  و�شدق  بجاذبية  جّداً  اأتاأثّر  اإنّني  الذكريات.  تلك 

الكتابات واملقوالت، اأقول هذا حّقًا. اإّن ذكرى االأ�شخا�س الّذين 

على  قراأتها  الّتي  واالأ�شماء  اأبــداً.  حى  متُ لن  االأعمال  هذه  اأنتجوا 

1- هياأة فنية اأدبية وا�شعة جدا يف اإيران، ت�شمل جمموعة موؤ�ّش�شات تعمل يف احلقل ال�شينمائي وتفرعاته 
الثورة  اأدب  ال�شينمائي واالأدبي ومن جملتها  الكتاب واالأفالم واالإنتاج  الفنية واإنتاج  الكتابة  وكذلك 

واملقاومة . اأنتجت مئات االأفالم والكثري من الق�ش�س والكتب واملن�شورات.  
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ذاكرتي،  يف  غالبًا  هي  كتبها،  قراأت  والتي  الكتب،  هذه  مغّلفات 

على  االأعمال.  هذه  ملدحت  اأمكنني  ولو  هوؤالء،  قّدر 
ُ
واأ جّل 

ُ
اأ اإينّ 

امتداد التاريخ، عادًة ما كان ال�شعراء ميدحون اأهل ال�شلطة والرثوة 

واأمثالهم؛ اأّما من وجهة نظري، فاأنتم من ي�شتحّق املدح. ولو كنت 

ال�شّيد  مدح  يف  مدحكم،  يف  ق�شائد  كتبت  يقينًا،  لكنت  �شاعراً، 

القدمي،  ال�شّيد  مدح  ويف  بهبودي،  ال�شّيد  مدح  ويف  رسهنگي، 
يف  عمل  واقعًا  اإنّه  وخمّلديها؛  هذه،  الذكريات  كّتاب  مدح  ويف 

 .
23

حمّله، الأنه عمل عظيم جّداً وبالغ االأهّمية

طريق ت�صدير الثورة

يف  اأنتم  ن�شرمتوها  الّتي  الكتب  هــذه  كــّل  تقريباً  ــراأت  ق لقد 

مكتب اأدب وفّن املقاومة، ووجدت بع�شها ا�شتثنائياً جّداً. وكتاب 

 هذا الّذي ُذكر للّتّو، هو من جملة العناوين البارزة جّداً 
24

»قائدي«

يف هذا العمل... عندما اأقراأ هذه االأعمال، اأفّكر اأنّنا لو ن�شرنا هذه 

بالعمل  لي�س  فهو  الثورة  مفاهيم  ت�شدير  بغية  والكتب،  الكتّيبات 

جنزت اأعمال كثرية... وهي اأعمال قّيمة جّداً. �شاهدت 
ُ
القليل؛ لقد اأ

اللحظات  تلك  اأظهر  حيث  »املقتل«،  عنوان  يحمل  كتّيباً  اأي�شاً 

احل�ّشا�شة وامل�شرييّة، الّتي تف�شح فيها املفاهيم االإ�شالمية عن نف�شها. 

االإ�شالمية  املفاهيم  من  �شيء  يُرى  ال  الع�شكرية،  احلمالت  يف 

كاأعمال عظيمة.

يقاتلون،  العامل  كّل  الع�شكرية، يف  باحلمالت  يقوم  العامل  كّل 

الكّل بالنهاية �شيُديل يوماً ويُدال عليه يوماً اآخر، الكّل يفّر، والكّل 

يكّر و يهجم وي�شّحي؛ لكّن ذلك املكان الّذي يوؤّطر نف�شه باإطار 

؛ اإّن البحث عن  الفكر االإ�شالمي وروحّيته وخّطه، هو مكان خا�ّسّ
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تلك االأماكن واال�شتناد اإليها، وتبيانها بنحٍو وا�شح، هو واقعاً، عمٌل 

بارٌز وهاّم. ومن ح�شن احلّظ اأّن اأعمالكم هي من هذا القبيل.

لقد وجدُت بع�س هذه الكتابات ]اآثار مكتب اأدب وفّن املقاومة[ 

يف قّمة الفن. ...اإّن خ�شو�شيات �شاعة واحدة مبا فيها من اأحا�شي�س 

قد  والعاطفية  ال�شاعرية  االأجواء  تلك  بدّقة.  تف�شيلها  مّت  وم�شاعر 

ُجمعت كّلها يف هذه الكتب. ... اإنّها هاّمة جّداً، عظيمة جّداً؛ مثل 

 .
25

هذه االأمور ينبغي اأن تُكتب

ميكنكم اأن تهّزوا الب�رص

اخللفّية  ال�شفحات  على  تقريظا  اأو  مالحظات  اأكتب  ما  عادة 

على  اأكتبه  فاإينّ  ببايل  �شيٌء  خطر  ما  اإذا  اأي  اأقراأها؛  الّتي  للكتب 

ال�شفحة اخللفّية للكتاب. وقد كتبت بنحٍو ال اإرادي، على كتاب 

يا  عليكم  »ال�شالم  الزيارة:  من  عبارات  قراأته،  عندما   
)2(

»قائدي«

اأولياء اهلل واأحّباءه«. لقد راأيت واقعًا اأّن االإن�شان ي�شعر باحلقارة يف 

الكتاب،  هذا  يف  العظمة  هذه  راأيت  وعندما  العظمة.  هذه  مقابل 

َعة يف نف�شي. اأح�ش�شُت واقعًا، بال�شِّ

العظمة  هذه  لنا؟  العظمة  هذه  يظهر  اأن  ميكنه  الّــذي  ذا  من 

هذا  هو  فمن  ما.  �شخ�س  لنا  يظهرها  اأن  يجب  لكن  موجودة، 

ال�شخ�س؟ هو اأنتم. اأي اأنّكم اإذا عرفتم قدر اأنف�شكم، ميكنكم اأن 

حتملوا مثل تلك النورانية الّتي تهّز االإن�شان. فمثل تلك احلقائق، 

.
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واقعًا، حتدث حتّواًل فينا

2- فرما نده من الكتب الّتي عربت حديثا. 
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�صالم على اأمثال �رصهنكي وبهبودي

 وقد كتبت على 
27

 لقد األّف ال�شّيدان رسهنگي وبهبودي، كتابًا

اخللفّية الداخلية له �شطرين اأو ثالثة اأ�شطر. فعادة ما اأكتب تقريظًا 

اأكتبها  اأكتبها،  عندما  اأي  اأحا�شي�شي؛  من  ينبعث  كتاب  كّل  على 

اأمثال  على  �شالم  ال�شفحة:  اأ�شفل  يف  كتبت  لقد  �شادقة.  مب�شاعر 

رسهنگي وبهبودي! هذا هو اعتقادي. ملاذا اأكتب مثل هذه االأمور؟ 

ما عّلة ذلك؟ اأَوتربطني بال�شّيدين رسهنگي وبهبودي عالقة قرابة؟ 

اأو زمالة قدمية؟ كال، فاإنّني مل األتِق بهما �شوى مّرتني اأو ثالثة. هذا 

 .
28 الكتاب كتاٌب جّيد؛ موؤلَّف موؤثّر وعمل مفيد جداً

الكتب اجلّيدة من الدائرة الفّنية29

اإّن الق�ش�س الق�شرية هذه الّتي ُكتبت، هي ـ اإن�شافًا ـ جّيدة. لقد 

قراأُت الكثري من هذه الق�ش�س الّتي األّفها هوؤالء ال�ّشادة واأ�شدقاوؤهم 

الكثري  قراأُت  وقد  بع�شها،  الفّنية«  ون�شرت »الدائرة  احلرب،  حول 

منها وكتبُت تعليقات على بع�شها... هذه الكتبـ  حّقًاـ جّيدة جّداً. 

اإّن ما يف بع�شها من اأموٍر ممّيزة حتمل االإن�شان على االإعجاب؛ اأي 

ينتج  ف�شوف  الطاقة،  وهذه  الذوق  هذا  عمل 
ُ
اأ اإذا  اأنّه  الوا�شح  من 

  .
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عنه روايات راقية وجّيدة

�صلب النوم من عيني!

 كتبه ال�شّيد ح�شن احل�شيني حول ال�شاعر 
31ً

لقد قراأُت نقداً جّيدا

العربي نزار قّباين. فبعد ظهر اأحد االأيّام حني اأردُت اأن اأنام، قراأُت 

هذا النقد فطار النوم من عينّي! يعلم اهلل اأينّ بكيت. قلت: اأنظر 
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ويتكّلم  النقد،  عامل  لتّوه  ورد  قد  يافٌع  �شاّب  الثورة؟  فعلت  ماذا 

مثل  متلكون  اهلل،  بحمد  اإنّكم  وال�شجاعة!  اجلودة  القدر من  بهذا 

.
32

هذه الطاقات، ومثل هذه االإمكانات متوّفرة فيكم

اأخ�صى اأن ل ت�صلكم هذه الكتب

حياة  �شرية  حول  نُ�شرت كتٌب  وقد  �شنوات  عّدة  قد مّرت  ها 

م�شوؤويل اجلبهة وقادة احلرب وما زال هناك ما يُكتب، واإنّني من 

املعجبني بهذه الكتب واأقوم بقراءتها. ومع اأنّني اأعرف بع�شاً منهم 

عن قرب، وما ُكتب عنهم كان عبارًة عن رواياٍت �شادقة ـ مع اأن 

القارئ ميكنه بنحٍو ما، متييز ما هو مبالَغ فيه وما هو �شادق ـ تهّز 

البارزة،  ال�شخ�شّيات  هذه  اأّن  االإن�شان  يرى  االأعماق؛  االإن�شان من 

قد التحقت مبيدان احلرب حّتى يف لبا�س عامل. فهذا املعّلم )معّلم 

قبل  يعمل  كان  بّناء،  م�شهدّي  �شاّب  برون�شي،  احل�شني  عبد  بناء( 

انت�شار الثورة بالبناء، وكان على عالقة بي، وقد ُكتبْت �شرية حياته، 

ت�شل  اأن ال  اأخ�شى  اإنّني  تقروؤوها.  اأن  واقعاً،  واأحّبذ  اأو�شي  واإنّني 

هذه الكتب اإىل متناول اأيديكم. ا�شم هذا الكتاب »تراب كو�شك 

، وقد ُكتب بنحٍو جميل.
)3(

الناعم«

كان )ال�شهيد برون�شي(  قد التحق باجلبهة يف بدايات احلرب، 

الّذين  اأ�شدقائنا  بع�س  قال  ا�شت�شهاده،  بعد  بذلك.  اأعلم  اأكن  ومل 

وحتّدثوا  والتعبوينّي،  اجلامعّيني  جمموعات  مع  اجلبهة  اإىل  ذهبوا 

3- من اأكرث الكتب املطلوبة يف اأن�شطة املعار�س وفعاليات الكتاب يف اجلمهورية االإ�شالمية. ترجم 
العربية و�شدر عن جمعية  اإىل  اأخرى واأنتج من وحيه فيلما �شينمائيًا وثائقيًا . ترجم  3 لغات  اإىل 

املعارف  - 2010م .
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لكّنه  اال�شطالحي؛  باملعنى  املتعّلم  ـ  املتعّلم  غري  ال�شاّب  هذا  اإىل 

�شيئًا  العلمية،  احلوزة  �شنوات يف  اأربع  اأو  ثالث  در�س  قد  بالطبع 

ويتكّلم  اإليهم  يتحّدث  كان  اإنّه  واأمثالها.  والبدايات  املقّدمات  من 

بطريقة اأ�شرت قلوبهم جميعًا. لهذا قلُت، كان يظهر معرفًة قلبيًة، 

واإدراكًا واإح�شا�شًا �شادقًا، وفهمًا لعامل الوجود؛ ثّم يف النهاية، نال 

ال�شهادة بعد بطوالت كبرية وتواجد يف امليادين اخلطرة واحل�ّشا�شة، 

اأن  ميكن  الّتي  اجلماليات  هذه  االآن.  بتفا�شيلها  اأخو�س  لن  الّتي 

يجدها املرء يف حياة مثل هكذا اإن�شان، اأو يف حياة ال�شهيد هّمت، اأو 

ال�شهيد خّرازي، اأو هوؤالء املوجودين حاليا، اأين ميكنكم اأن جتدوا 

   
33

لها مثياًل؟ واأين ميكن اأن حت�شل؟

التعريف ببع�س الكتب

من  له  يا  القدمي...  لل�شّيد  هذا،   
)4(

ال�شهداء« »اأعرا�س  كتاب 

كتاٍب جّيد! ...ويا الأ�شلوبه اجلّيد.

كم هو عظيٌم كتاب »قائدي« هذا، وكم اأثّر بي وقلب كياين! 

 
)6(

 اأو »عا�س كميل«
)5(

اأو بع�س هذه الق�ش�س الق�شرية، كـ »جنيب«

.
34

و... الّتي هي عامل من الدرو�س، ورفع املعنويات

والــروايــات  الكتب  من  بالكثري  التعريف  هنا  اأريــد  ال  ــا  اأن

�شبيل  فعلى  موؤلّفيها.  اأ�شماء  اأذكر  اأن  االآن  وميكن  للحا�شرين؛ 

4- )ج�شن حنابندان(. من العناوين املعدة للتعريب. 
5- )جنيب( من العناوين املعدة للتعريب.

6- )زنده باد كميل(  مّت تعريبه وهو يف طور ال�شدور.
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 له كتٌب 
35

املثال، هناك كاتب فرن�شّي  م�شهور يدعى مي�شال زفاكو

كثرية. لقد قراأت معظم كتبه يف تلك املرحلة ]مرحلة ال�شباب[. اأو 

كتابه  ا�شتعرت  الّذي   
36

هيغو فيكتور  املعروف  الفرن�شّي  الكاتب 

الر�شوية  العتبة  مكتبة  من  �شّني،  حداثة  يف  مّرة  الأّول  »البوؤ�شاء« 

 .
37

املقّد�شة وقراأته

 ،
38

ال اأعلم من منكم كتب ذلك الكتاب »احلياة كانت جّيدة«

الكتاب  هذا  اأّن  حّقًا، كم  راأيت  لقد  امل�شعفني.  عن  يحكي  الّذي 

فمن  م�شعفًا.  كان  نف�شه  ال�شخ�س  هذا  اأّن  الوا�شح  �شروري. من 

هذه  حول  �شيئًا  يكتب  اأن  ميكنه  ال  م�شعفًا  الفرد  يكون  اأن  دون 

فقد   ،
39

ال�شيطرة« حتت  »نار  الّذي كتب  ال�شخ�س  ذاك  اأو  امل�شاألة. 

.
40

د كان وا�شحًا اأنّه حتمًا ... قد َخربَُ م�شاألة الّر�شْ

اأخذته اإىل البيت وقلت: فليقراأه اجلميع

، جل�شُت 
41

عندما �شدر املجّلد االأّول من كتابكم »ثقافة اجلبهة«

ما  �شّدة  ومن  تردين.  الّتي  املن�شورات  كبقّية  عادّي  ب�شكٍل  وقراأته 

جذبني، قراأته حّتى نهايته؛ بعدها، راأيُت اأّن هذا غري كاٍف، اأخذته 

جّو  ويف  الكتاب!  هذا  لنقراأ  اجلميع  فليجل�س  وقلت:  البيت  اإىل 

قلت:  وقراأت.  الكتاب  املوا�شع من  بع�س  بنف�شي  فتحت  العائلة، 

ينبغي لهذا الكتاب اأن يبقى يف اأجواء البيوتات، واأن يبقى يف متناول 

اجلميع على الدوام.

لقد جمعتم هذه امل�شطلحات ]كتاب ثقافة اجلبهة[؛ ولها قيمة 

خام  تاريخية  ماّدة  �شكل  على  اأيدينا،  بني  باقة  لدينا  واالآن  كبرية. 

تُنجز  اأن  التاريخية  الوثائق  اإىل  ا�شتناداً  ميكن  تاريخية.  ووثائق 

االأفالم،  منتجو  ي�شتفيد  اأن  جميل  هو  كم  كثرية.  �شردية  اأعمال 
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الكتابات  هذه  من  امل�شرح،  وكّتاب  وال�شعراء،  الق�ش�س،  وكّتاب 

حت�شر  حينما  ذروتها،  تبلغ  كتاباتكم  جدوائية  اإّن  الوثائق.  وهذه 

اأّن  كما  وتخدمهما؛  باحلرب،  املرتبط  الرائج  الفّن  ويف  االأدب  يف 

تلك االأ�شماء واالألقاب الّتي اأ�شرمت اإليها، كـ »ح�شن بال رياء« هي 

ة؛ ينبغي لهذه اأن حت�شر وتو�شع يف مكان ممّيز،  نف�شها مو�شوع لق�شّ

     .
42

كاجلوهرة الّتي ي�شعها االإن�شان يف مكان مهم

ق�ّصة »اإن�صان واقعي«

قبل عّدة �شنوات قلت لبع�س االأ�شدقاء، ملاذا ال تنتجون اأفالمًا 

لّف عن جريح معّوق 
ُ
عن معّوقي احلرب؟... كنُت قد قراأُت كتابًا اأ

نتج عن ذلك الكتاب... لقد طبع 
ُ
رو�شي، و�شمعُت بعدها اأّن فيلمًا اأ

الرو�س اأنف�شهم هذا الكتاب ووّزعوه. وكان هذا اأي�شًا من كتبهم 

وا�شمه  الثورة.  بدايات  يف  يدّي  بني  الكتاب  هذا  وقع  الدعائية. 

ة طّيار ت�شقط طائرته فتُقطع رجله.  ة اإن�شان واقعي«. حتكي ق�شّ »ق�شّ

راأيت اأّن كّل طّيار اأو كّل جريح ُقطعت رجله اأو فقد ب�شره، لو قراأ 

هذا الكتاب، �شوف ي�شعر باالطمئنان والّر�شا. ونحن الّذين لدينا 

كّل هوؤالء اجلرحى املعّوقني، ملاذا ال نكتب مثل هكذا كتاب؟ وال 

.
43

ننتج هكذا فيلم؟ فهذا من نقائ�شنا

»ذكريات م�صتويف«

لدينا الكثري من كتابة الذكريات اجلّيدة، ولالإن�شاف، اإن كتاب 

هذا  قارنتم  فلو  جداً.  جميٌل  كتاٌب  هو  هذا،  م�شتويف«  »ذكريات 

الكتاب بكتاب �شرية حياة نهرو، فاإنّه ال يقّل �شاأنًا عنه، هذا اإذا مل 

.
44

يَكن اأف�شل منه. اإال اأنّه يخلو من ن�شج اخليال، والبُعد الق�ش�شي
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خدمات املتنّورين وخيانتهم
، �شاد �شمٌت عجيٌب يف 

45
بعد الثامن والع�شرين من �شهر مرداد

ال�شاحة الثقافية، بلحاظ االإعالن والتعبري عن الدوافع والتوّجهات 

يف  كانوا  الّذين  االأ�شخا�ّس،  من  فالكثري  فا�شد.  نظام  مقابل  يف 

الع�شرينات الهجرية ال�شم�شية ]االأربعينات امليالدية[، مورد غ�شب 

النظام، قد حتّولوا يف العقد الّذي تاله اإىل اأعوان مطيعني له! واآل 

اأحمد يف كتاب »خدمة املتنّورين وخيانتهم«، كان يتكّلم عن هوؤالء 

�شنة  الكتاب  هذا  بكتابة  اأحمد  اآل  �شرع  لقد  اأنف�شهم.  املتنّورين 

1343هـ.�ش.، وا�شتمّر بها حّتى �شنة 1347 هـ.�ش..عندما قدم اآل 
اأحمد اإىل م�شهد يف نف�س ذلك العام، التقينا به. وقد جرى احلديث 

يف اإحدى املنا�شبات عن هذا الكتاب، فقال: »منذ مّدة واأنا م�شغول 

باأحد االأعمال«. بعدها علمنا اأنّه كان م�شغواًل بهذا الكتاب منذ �شنة 

43 هـ.�ش. كان يطلب مّنا م�شائل يف جماالت حمّددة، اإذ كان يظّن 
اأنّنا على علم بها. عندها علمنا اأنّه كان يوؤلّف هذا الكتاب. لقد 

نُ�شر هذا الكتاب بعد وفاته، حيث كان من الكتب الّتي ال يُ�شمح 

وال  باملائة،  مائة  ممنوعًا  كتابًا  يُعّد  كان  ال�شابق؛  النظام  يف  بن�شرها 

 .
46

اإمكانية لن�شره

هاورد فا�صت47

عن  ُكتبت  الّتي  الكتب  بع�س  لقراءة  الفر�شة  لكم  ت�شّنت  اإذا 

الو�شع االجتماعي يف اأمريكا، �شوف تلتفتون اإىل هذه امل�شاألة... 

قد  كنتم  اإن  اأعلم  ال  املجال؛  هــذا  يف  عديدة  كتبًا  ــراأُت  ق لقد 

قراأمتوها اأي�شًا اأم ال. ...على �شبيل املثال، قراأُت يف جمال الق�شايا 

االنتخابية، كتابًا للكاتب االأمريكي هاورد فا�شت، املعروف ن�شبيًا 
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هو  ...بالطبع  اأي�شًا.  اأخرى  كتٌب  الكاتب  ولهذا  الي�شارية.  مبيوله 

بدايات  يف  عائلته  تهاجر  طفل  �شرية  يتناول  كتابه  روائي.  كاتب 

ويولد  اأمريكا.  اإىل  االأوروبية  الدول  اإحدى  من  الع�شرين  القرن 

هذا الطفل يف اأمريكا، حيث ي�شبح مواطنًا اأمريكيًا وفق القوانني. 

ل  ُف�شّ لقد  لالنتخابات.  يرت�ّشح  ثّم  ومن  حماميًا،  ي�شبح  بعدها، 

االأمر  هذا  التفتوا،  اأمريكا.  االنتخابي يف  الو�شع  الكتاب  ذلك  يف 

ذلك،  بعد  والثالثينات؛  بالع�شرينات  القرن،  ذاك  باأوائل  مرتبط 

�شاء الو�شع بدرجات، وذلك باعرتاف كّل من لديه خربة يف هذا 

يعنيّ  من  اإّن  الواقع،  يف   ... املو�شوع.  هذا  حول  وكتب  املجال 

امل�شيطرة  الكربى  لل�شركات  الدعائية  والقّوة  املال  هو  املر�ّشحني 

  .
48

على اأمور البلد كاّفة

فرانتز فانون49

حول  ذاك  زماننا  يف  ُكتبت  الّتي  الكتب  تلك  قراأمت  كنتم  لو 

كانوا  والّذين  فانون  فرانتز  ككتب  واأفريقيا،  الالتينية  اأمريكا 

على  باقية  اأي�شًا  االآن  وكتبهم  ــ  الوقت  ذلك  يف  الكتب  يوؤلّفون 

ــ لوجدمت اأّن و�شعنا كان على هذا ال�شكل، ال  اعتبارها وقيمتها 

ت�شيلي  اأو  اإفريقيا  حول  اأّما  اإيران.  حول  الكتابة  على  يجروؤ  اأحد 

قراءتي  خالل  من  اإينّ  �شهولة.  بكّل  يكتبون  فكانوا  املك�شيك  اأو 

لهذه الكتب وجدت اأّن و�شعنا هو عني ذلك الو�شع. اأي اأّن هذا 

ون�شف(،  )قر�شًا  وينتج  العمل  يف  يجهد  اأن  بعد  العاّمل  ال�شاب 

ي�شرف ن�شف ذلك املال يف الرتف والف�شق واملجون واأمثال هذه 

االأمور. هذه هي املوا�شيع الّتي كّنا نقراأها يف تلك الكتب ونرى 

.
50

اأن واقع جمتمعنا هو اأي�شًا كذلك
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الروح الولهة

( هي اأكرب 
51

قيمة هذا الكتاب »الروح الولهة« لـ )رومان روالن

بدرجات من هذا؛ هي تاريخ، واأدب، واأخالق وفّن اأي�شًا. يحوي 

.
52

هذا الكتاب كّل �شيء. وقد قراأته منذ �شنوات

كتب جني اأو�صنت53

ومن  اأو�شنت،  جني  لكتب  االإنكليزية  امللّخ�شات  قراأت  لقد 

ملّخ�شات  يعّدون  اإنّهم    .
)7(

والتحامل« »الكربياء  كتاب  جملتها، 

.
54

ب�شيطة لّلذين يتعّلمون اللغة االإنكليزية

ملاذا  يقراأ معّمٌم »الدون الهادئ55«؟

العامل.  يف  الروايات  اأف�شل  من  واحدة  هي  الهادئ«  »الدون 

بالطبع اإن املجّلد االأّول منها هو االأف�شل؛ وفيما بعد فاإّن االأجزاء 

التالية جتعل الرواية متو�ّشطة امل�شتوى. اأّما كتابه الالحق، »االأر�س 

البكر« فلم يكن جيداً. لقد قراأُت »الدون الهادئ« قبل الثورة، اأّما 

الكتاب  هذا  ففي   ... ذلك.  بعد  قراأتها  فلعّلني  البكر«،  »االأر�س 

اآخر.  كتاب  اأّي  اأ�شاهده يف  مل  ما  اال�شتثنائي  الو�شف  يوجد من 

فاإنّه ي�شف تالل وروابي رو�شيا لعّله مئة مّرة، ولكّنه يف كّل مّرة 

هكذا  للغاية.  ومهّمة  عالية  فّنية  جودة  ذات  اأمور  فهذه  بطريقة! 

 يف بلٍد اإ�شالمّي، كتاب »الدون 
56

يُخّلد االأدب. ملاذا اأقراأ اأنا املعّمم

فلن  بالقراءة،  جديراً  يكن  مل  اإذا  جّذابًا،  يكن  مل  اإذا  الهادئ«؟ 

.)Pride and Prejudice( -7 
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.
57

يقوم �شخ�س مثلي بقراءته

عذٌب كاملاء ناعٌم كاحلرير...

...هناك نوٌع هو اأف�شل واأرقى من هذا، وهو ذلك الفّن الّذي 

اأف�شل  هو  هذا  مبا�شر،  غري  ب�شكل  الذهن  يف  مو�شوعاته  يطرح 

هذا  من  هي  هيغو  لفيكتور  البوؤ�شاء  رواية   ... واأفخرها،  الفنون 

االأنظمة  م�شري  اإىل  اإ�شارة  تت�شّمن  كانت  البوؤ�شاء  فر�شالة  القبيل. 

االجتماعية والعادات االجتماعية للنظام الطبقي القائم يف فرن�شا 

الق�شائي  الو�شع  ووخامة  ال�شقوط؛  اإىل  االآيل  الع�شر  ذلك  يف 

االأيّام،  تلك  يف  النا�س  تفكري  م�شتوى  وانحطاط  احلقبة،  تلك  يف 

عن  ال�شادرة  ال�شغرية  االأخطاء  على  كبرية  اآثاراً  يرتّبون  بحيث 

الأ�شحاب  الكربى  االأخطاء  عن  يتغا�شون  فيما  النا�س،  �شعاف 

ر�شالة  اأّن  ترون  تقروؤونها،  اإنّكم حني  عينه،  الوقت  ويف  النفوذ. 

االإن�شان  ذهن  خاليا  يف  تنفذ  املن�شاب،  وكاملاء  كاحلرير  الكتاب 

االأ�شلوب  ت�شتخدم  مل  الّذي  الوقت  يف  جميعًا؛  وجتذبها  كاّفة، 

 .
58

املبا�شر ولو بكلمة واحدة





نقد الو�ضع القائم
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ذاك العالَ اّلذي ل خرب عنه يف اإيران!

اإذا ازداد عدد الكتب، وكرثت عناوينها، واإذا توّفرت الكتب 

على  الكتاب  العثور يف  النا�س  وا�شتطاع  كاّفة،  املطلوبة  باملوا�شيع 

اإجابات ال�شتفهاماتهم وت�شاوؤالتهم واأمكنهم الرجوع اإليه، �شوف 

ـ يف  ولالأ�شف  ـ  اليوم  عنه  خرب  اآخر، ال  وعامٌل  اآخر  جّو  يحدث 

ترون  االهتمام،  من  فيه حّيزاً  الكتاب  ي�شغل  مكان  كّل  اإيران! يف 

مقارنًة  الفكري،  والو�شع  الروحية  الناحية  من  الوا�شح  الفرق 

.
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باملكان الّذي ال يحظى بهذه امل�شاألة

جوهر النتقال اإىل الأعمال الكربى

قلياًل  عليها  ُعمل  لو  اأنّه  اأرى  رواياتكم،  اإىل  االآن  اأنظر  حني 

وال�شلم«  و»احلــرب  هيغو،  لفكتور  »البوؤ�شاء«  كرواية  الأ�شحت 

لتول�شتوي. اإنّني اأرى هذا اجلوهر يف الروايات ال�شغرية الإخواننا 

املوؤ�ّش�شات  بع�س  عن  اأو  الفّنية  الدائرة  عن  ال�شادرة  ــوؤالء،  ه

الكّتاب،  الأولئك  التقليدية  الكتابات  يف  املرء  يراه  ال  ما  االأخرى، 

ويف ع�شرة جمّلدات وخم�شة جمّلدات، ويف األفي �شفحة وخم�شة 

اآالف �شفحة. هذا اجلوهر موجوٌد واقعًا يف اأعمالكم. اأّما اأولئك، 

فتجدون اأعمالهم نطّية؛ وذلك يعود اإىل اأنّهم يفتقدون ــ واقعًاــ 

.
60

للحما�شة يف داخلهم
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احلرب فر�صة للكتابة

هذا  على  اال�شتعدادات  لــربوز  �شاحة  احلــرب  اأ�شحت  لقد 

تفّتح  الّتي  االأ�شياء  من  هي  ال�شدائد  اإّن  تعلمون.  اأنتم  ال�شعيد. 

اال�شتعدادات الفّنية واالأدبية يف اأّي بلد، ومنها احلروب. اإّن اأجمل 

ن�شدت 
ُ
الروايات واأف�شل االأفالم، ورمبّا اأ�شمى الق�شائد ال�شعرية قد اأ

لّفت وظهرت يف احلروب ومن وحي احلروب. وهكذا 
ُ
لقيت واأ

ُ
واأ

.
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كان االأمر يف حربنا اأي�شًا

ل اأعلم .. هذا التكرار قد ترك اأثرا اأم ل؟

لكرثة ما تكّلمت حول هذا املو�شوع الهاّم »القراءة واملطالعة« 

اأريد  عندما  احلقيقة  يف  فاإنّني  الكالم،  هذا  تاأثري  مبدى  بّلغ 
ُ
اأ ومل 

اخلو�س فيه ثانيًة، اأترّدد خوفاً من وقوعي يف لغو الكالم! اأنا واقعًا 

ال اأعلم اإن كان هذا التكرار قد ترك اأثره اأم ال؛ ينبغي عليكم اأنتم اأن 

تبّينوا ذلك. اأن تقوموا باالإح�شاءات، لرنى كم ارتفع معّدل املطالعة. 

.
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تعالوا نعمل على اأن ي�شبح جميع النا�س من اأهل املطالعة

ال�صعوب الأقّل م�صاهمة

مع اأنّنا األّفنا اأكرث الكتب يف العامل على امتداد القرون املا�شية، 

لكّننا اليوم وخالل القرون الثالثة االأخرية، اأ�شبحنا من ال�شعوب 

االأقّل م�شاهمة من معارف الكتاب واملكتوب! واأنا على يقني اأنّه 

كان لالأو�شاع ال�شيا�شية واالجتماعية تاأثري يف هذا الو�شع الّذي هو 

ثقايف بحّد ذاته. ما كان فقد م�شى. 
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جربان  وعلينا  لنا،  بالن�شبة  جديد  وع�شٌر  جديد،  يوٌم  اليوم، 

هذا النق�س.

...القراءة عادة غري رائجة بني اأبناء �شعبنا؛ حّتى بني املتعّلمني 

بالكتاب،  ياأن�شون  الّذين  االأ�شخا�ّس  درا�شتهم،  تابعوا  والّذين 

قّلة  بالتاأكيد  هم  للمطالعة  وقتًا  اليومية  حياتهم  يف  �شون  ويخ�شّ

قليلة، يف حني نرى االأمر مغايراً يف الكثري من الدول الّتي تعّد اليوم 

النا�س  بني  املطالعة  لروحية  اإّن  العلمي...  التقّدم  جمال  يف  ممتازة 

واالأن�س باالأخبار واملعارف والتقّدم العلمي للبالد على امل�شتويات 

كاّفة، ارتباطًا بع�شها ببع�س، وينبغي اعتبارها كذلك، وترويج هذه 

.
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الروحية بني النا�س

عدم الهتمام باملطالعة

فادح.  نق�ٌس  هو  هذا  املطالعة  وعدم  قارئًا،  �شعبًا  لي�س  �شعبنا 

ما  واإذا  اليومية.  ال�شحيفة  حّتى  يقروؤون  ال  �شعبنا  اأبناء  من  كثرٌي 

األقوا نظرة على ال�شحيفة اليومية، فاإنّهم يكتفون بقراءة العناوين 

العري�شة. الكثري من النا�س، ي�شتمعون اإىل املذياع من اأجل الت�شلية 

احلياة  على  والتعّرف  االأخبار  و�شماع  التعّلم  اأجل  من  ال  فقط، 

.
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وامل�شائل الثقافية. ينبغي علينا اأن نزيل هذا النق�س

املطالعة متخّلفة عن الن�رص

ف�شاًل عن اأنّنا متاأّخرون يف جمال ن�شر الكتب، نحن متاأّخرون 

يف جمال املطالعة اأي�شًا. اإّن مطالعة الكتب يف بلدنا، ولالأ�شف، هي 
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باجلميع.  مرتبطة  ولي�شت  النا�س،  بفئة من  خمت�ّس  خا�ّس؛  عمل 

يف حني اأّن املعارف والعلوم والفّن والذوق وكل ما يدور يف فلك 

ة. اجلميع بحاجة  ًا بفئة خا�شّّ الثقافة، هو لكّل النا�س، ولي�س خمت�شّ

اإىل ما يقدمه الكتاب، هذا، يف الوقت الّذي ال ي�شتفيد اجلميع منه. 

على �شعب اإيران ــ اليوم ــ اأن يجرب هذا التاأّخر. اإنّها فر�شة ال 

والتي  اإيران،  على  والعلم  الدين  حاكمية  نتيجة  حتققت  لها  نظري 

املطالعة  اإّن  البلد.  هذا  وثقافة  فكر  اإعالء  منها يف  اال�شتفادة  يجب 

والتعّلم اليوم، لي�شا م�شوؤولية وطنية فح�شب، بل هما واجب ديني. 

وعلى النا�شئة وال�شباب اأن ي�شعروا بامل�شوؤولية اأكرث من اجلميع. فاإذا 

ما جاء الوقت وراج االأن�س بالكتاب، فلن تكون املطالعة تكليفًا، 

بل �شوف تُتلّقى كاأمر عذب وحاجة ال تقبل الت�شويف، وو�شيلة 

لتقومي ال�شخ�شية. ولي�س ال�شباب فقط من �شيُقبل عليها، بل �شتقبل 

.
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عليها جميع االأجيال وال�شرائح برغبٍة و�شوق

الكتاب جزء من لوازم احلياة

باأن  �شعبنا،  اأبناء  بني  مكانًا  االآن  اإىل  لها  جتد  مل  العادة  هذه 

الأ�شدقائهم  يعطوه  ثّم  ومن  فيقروؤوه،  كتابًا،  وي�شرتوا  يذهبوا 

اأو  جانبًا؛  واألقوه  كتابًا،  ا�شرتوا  ولرمبّا  اأي�شًا،  ليقروؤوه  اأبنائهم  اأو 

جانبًا! يف  فريميه  كتابًا،  اآخر  اإىل  �شديق  يهدي  املثال،  �شبيل  على 

اإنّنا  كبري.  اأمٌل  وهذا  بلدنا؛  يف  مكانًا  لها  القراءة  جتد  مل  الواقع، 

غافلون عن مدى هذا االأمل و�شّدته؛ يف حني اأّن كّل هذه املطالب 

والتي  االأوراق،  على  االأقالم  من  واجلارية  االأذهان،  يف  املوجودة 

تُطبع بنفقاٍت عالية، اإذا ما ُوزعت بني جميع النا�س؛ الحظوا كم 

�شريتفع م�شتوى ثقافة املجتمع، وما هي املنافع الّتي �شتتحّقق من 
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والتي  ما،  بنحٍو  املوؤثّرة  العمل  بفرق  والتحقوا  تعالوا  اجلهة.  هذه 

ابتداأت منذ عّدة �شنوات بحّث النا�س على املطالعة؛ تكّلموا عنها 

ان�شروا...  واملقاالت،  الكتب  األّفوا  وت�شريحاتكم.  دعاياتكم  يف 

على  النا�س  حلّث  الفنية،  االأعمال  ولتُنجز  الق�ش�س...  فلتُكتب 

.
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املطالعة... ولي�شبح الكتاب جزءاً من لوازم احلياة

مع كّل هوؤلء ال�صعراء والكّتاب

باملقدار  رائج  غري  ولالأ�شف،  الكتاب،  اأّن  جمتمعنا  يف  اأرى 

الّذي يقت�شيه �شاأن هذا املجتمع. لو كّنا جمتمعًا بال تاريخ، جمتمعًا 

وبارزون يف  علماء  اأ�شخا�ّس  فيه  لي�س  له،  ثقافة  ال  له،  ما�شي  ال 

بروؤية  ويتمّتعون  واأذكياء  الئقون  اأنا�س  فيه  لي�س  الثقايف،  املجال 

ومنهج تفكري راٍق، كبع�س املجتمعات املنت�شرة يف اأطراف العامل، 

لقلنا اإّن عدم ميلنا اإىل الكتاب مرّبر؛ لكن، ملاذا ينبغي اأن يكون 

كّل  وفيه  بالكتاب،  باالأن�س  يتعّلق  فيما  النحو  هذا  على  جمتمعنا 

والعاملني  واملوؤلّفني،  واالأ�شاتذة،  والكبار،  البارزين  املثّقفني  هوؤالء 

واجلامعّيني  الكبار،  والعلماء  والكّتاب،  وال�شعراء،  بالكتاب، 

جمتمع  وجمتمعنا  والتاريخ.  الثقافة  يف  �شابقة  ذوو  اإنّنا  النوابغ؟ 

اأكرث  يكون  اأن  �شعبنا  وعلى  بدائيًا.  جمتمعًا  ولي�س  وبالغ؛  نا�شج 

.
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معرفة بالكتاب

كالأكل والنوم

ال تُعّد املطالعة لالأ�شف، عماًل �شائعًا ويوميًا، �شوى بني قّلة من 

اأهل العلم والتح�شيل واالأ�شخا�ّس الّذين ا�شتغلوا بالكتاب ب�شكل 
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النا�س  حياة  تدخل  اأن  للمطالعة  ينبغي  اأنّه  حني  يف  ا�شطراري؛ 

.
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كاالأكل والنوم و�شائر االأمور اليومية

ًا مبجموعة من اأفراد املجتمع؛  ال ينبغي للكتاب اأن يبقى خمت�شّ

مثلما كان يف ال�شابق حيث اقت�شر االأمر على جماعة من القّراء، 

الكتاب  عن  بعيدة  واالأكرثية  الكتب؛  يراجع  ومن  الكتاب  واأهل 

وفارغة البال من االهتمام به، هذا لي�س �شائبًا. بالطبع، قد حت�ّشن 

.
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الو�شع اليوم، وميكن للمرء اأن ي�شت�شعر ذلك

التعّود على الكتاب

يف  يرغبون  ال  جانبًا،  امل�شّنني  ولندع  كرث،  �شبابًا  راأيت  لقد 

ثمان  الرواية  من  يقروؤون  منها!  الروائية  حّتى  الكتب  مطالعة 

اأنهم  حني  يف  ذرعــًا؛  �شقنا  لقد  ويقولون  �شفحات،  ع�شر  اأو 

مل�شاهدة  ن�شفها  اأو  ال�شاعة  ثلث  التلفاز  اأمام  للجلو�س  م�شتعّدون 

وهم  ال�شينمائي!  الفيلم  بدء  قبل  تُبّث  الّتي  الدعائية  االإعالنات 

ة  غري م�شتعّدين الأن يقروؤا يف هذه الع�شرين دقيقة، حّتى تلك الق�شّ

الروائية؛ نحن ال نقول قراءة كتاب اجتماعي اأو كتاب �شيا�شي اأو 

كتاب علمي! فمن اأين ن�شاأ هذا االأمر؟ اإنّه نا�شىء من عدم التعّود 

على الكتاب. النا�س ال مييلون اإىل املطالعة؛ ومن اأجل هذا عليكم 

.
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التفكري يف حّل لهذه امل�شاألة 

الثورة قليلة العمل!

هذه الثورة بعظمتها واأبعادها واآثارها العلمية هي من اأ�شعف 

ثورات العامل، واأقّلها عماًل، من حيث تبيانها الأ�ش�شها الفكريّة!...
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عندما قامت ثورة اأكتوبر، ُكتب على امتداد ال�شنوات اخلم�شة 

ع�شر الّتي تلت، كمٌّ كبرٌي من الكتب واالأفالم والق�ش�س والكتّيبات 

ـ عن االأ�شول الفكرية لهذه الثورة، بحيث مل  ــ ومب�شتويات خمتلفةـ 

يعد النا�س يف البالد الّتي و�شلت رياح الثورة اإليها بحاجة اإىل كتبهم! 

لقد �ُشحنت العقول اإىل درجة جل�س فيها مفّكرو تلك البالد اأنف�شهم، 

واألّفوا كتباً حول مباين تلك الثورة القيمية والفكرية! 

يف العقود الثالثة واالأربعة املا�شية، كم كانت الكتب الّتي األّفها 

االإيرانيون باللغة الفار�شية حول االأ�ش�س الفكرية للثورة ال�شيوعية؛ 

�شبعوا؛  فال�شوفيات كتبوا كثرياً بحيث اأّن كّل 
ُ
ذلك اأنّهم كانوا قد اأ

املفّكرين الّذين كانوا بنحو ما على ارتباط بهم من الناحية الفكرية 

�شبعوا فكريّاً. ومن ثّم ياأتي امروؤ، كاتب على �شبيل املثال اأو مفّكر 
ُ
اأ

اأو متنّور، يجد حما�شة يف نف�شه، ويكتب موا�شيع يف هذا املجال، 

هذا عدا عن الرتجمات الكثرية الآثارهم الّتي قد تُرجمت. ما العمل 

الّذي اأجنزناه نحن؟ العمل الّذي اأجنزناه يف هذا املجال هو يف الواقع 

قليٌل جّداً؛ اأحياناً يخجل االإن�شان من القول اأنّه »يف حدود ال�شفر«، 

الأنه يف الواقع، هناك اأ�شخا�ّس قد اأجنزوا اأعمااًل بكّل اإخال�س. اأّما اإذا 

مل ن�شاأ مالحظة هذه النواحي العاطفية، فينبغي اأن نقول: ذّرة فوق 

ال�شفر!. لقد م�شى على الثورة اإحدى ع�شرة �شنة؛ كان من اجلّيد اأن 

يكون هناك مئات الكّتاب االإ�شالمّيني الّذين يكتبون اأ�ش�س الثورة...

.
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كان علينا اأن نعّد مثل هوؤالء، ومل نفعل

كتب دينية دون اإفراط ول تفريط

رنا فيها اأي�شًا، والتي رمبّا هي غري قابلة  امل�شاألة االأخرى الّتي ق�شّ

ر ولالأ�شف، يف العمل على  للت�شديق، هي الكتب الدينية! لعلنا نق�شّ
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الكتب الدينية وامل�شائل االإ�شالمية! هذه املتون االإ�شالمية قّيمة جداً. 

اإنّنا بحاجة اإىل كتب يف م�شتوى كتب ال�شهيد مطّهري، تبنيّ امل�شائل 

واالإفراط  االنحراف  عن  وبعيدة  �شائبة  بروؤية  لالإ�شالم  االأ�شا�شية 

والتفريط، بلغة مفهومة لفئات املجتمع املتو�ّشطة، فال يكون املالك 

ومن  الدنيا...  امل�شتويات  وال  واملفّكرين،  العلماء  اإىل  التوّجه  فيها 

العلمية  احلوزات  ملقام  واالإذعان  الت�شليم  مع  هنا،  علّي  الواجب 

ة احلوزة العلمية يف قم، يف ن�شر االأفكار واملعارف  الرفيع، وخا�شّّ

االإ�شالمية، اأن اأوّجه خطابي اإىل تلك احلوزة، واأقول: اإنّكم ــ هناــ 

احل�شرّي،  باملعنى  لي�س  بالطبع  احلاجة،  هذه  تلبية  عليه  يجب  من 

لكن على اأيّة حال، القاعدة هي قم. هذه هي املجاالت الّتي ينبغي، 

.
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بنظري، العمل عليها

الثورة بال رواية

ثورة  حول  ُكتب  تاريخّي  ن  مدوَّ الأّي  ميكن  ال  اأنّه  باعتقادي 

تلك  حول  لّفت 
ُ
اأ الّتي  الروايات  تلك  ي�شاهي  اأن  البل�شفية  اأكتوبر 

ما  تفهمون  �شوف  الروايات  تلك  قراأمت  كنتم  اإن  التاريخّية.  احلقبة 

اأقول. خذوا مثاًل رواية »الدون الهادئ«. ال اأعلم اإن كنتم قراأمت اأيّها 

ال�شادة تلك الرواية اأم ال. هذه الرواية، كانت من الروايات الدعائية 

للمارك�شّيني يف عهد نظام ال�شاه القمعي. وعلى الرغم من اأّن هذا 

نحو  على  بينهم  فيما  يتناقلونه  كانوا  اأنّهم  اإاّل  رواية،  كان  الكتاب 

الثورة  وو�شفوا  ب�شورٍة،  كتبوا  قد  هوؤالء  ويطالعونه!...  الدعاية 

بطريقٍة، ميكنكم من خاللها االإطالع على اأبعادها بعظمة. بالطبع، 

ما  اأّن  مع  نف�شها؛  الكتب  هذه  يف  اأي�شاً  �شعفها  نقاط  اإدراك  ميكن 

نحن يف  كتبنا  ماذا  ال�شعف.  نقاط  بيان  اأجل  من  يُكتب  مل  ُكتب 
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هذا املجال؟ بالطبع، قد ُكتب، لقد ُكِتبت اأ�شياء؛ .. لقد ُكتب حول 

الثورة كتاب يتناول تلك ال�شباحات املعدودة قبل جميء االإمام اإىل 

اإيران، وهو اأي�شاً كذب وخمالف للواقع! نحن الّذين عاي�شنا هذه 

الثورة وكّنا يف اأزّقة طهران و�شوارعها ويف اأماكن اأخرى، عندما نقراأ 

هذا الكتاب نرى اأنّه كذب حم�س، فقد انتقوا ما يتنا�شب ووجهات 

.
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نظرهم ومن ثّم كتبوه

»جالل« طليعة الروائّيني الإيرانّيني

ال�شتني  حوايل  منذ  اأي  احلــايل،  ال�شم�شي  القرن  مطلع  منذ 

روائّيينا،  اإىل  ننظر  حني  كّنا  االآن،  حّتى  املا�شية  �شنًة  وال�شبعني 

...نرى اأنّهم واقعًا، بعيدون عن الفّن؛ اأي اأّن لديهم خامات، لكن 

ال ميكن مقارنتها بالروايات املنت�شرة يف العامل باأّي وجه. بالطبع، 

بعد ذلك، حني و�شل االأمر اإىل اأمثال »اآل اأحمد«، حت�ّشنت االأو�شاع 

بف�شل تلك الواقعية، والتحّرق، والدافع واالإميان. فبح�شب تقييمي 

ال�شخ�شي، وعلى حّد علمي، اأرى رواية »اآل اأحمد«، بحّق، طليعة 

الروايات الفار�شية عندنا؛ وهي اأف�شل من كّل الروايات االأخرى؛ 

فاإذا  قيمة...  ذا  �شيئًا  يكتبوا  مل  اأنّهم  اإاّل  كتبوا،  االآخرين  اأّن  ومع 

ف�شوف  اجلديد،  التوّجه  وهذا  اجلديدة  الغر�شة  هذه  رعاية  تابعتم 

ة يف  يتحّقق ما نحن بحاجة اإليه اليوم؛ اأي اأّن الرواية وكتابة الق�شّ

 .
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اإيران �شوف تتطّور وترتقي

الكتابة من كّل واٍد ع�صا 

ة طويلة وقد فعل؛ مل  لقد �شعى بع�ٌس بالطبع، اإىل كتابة ق�شّ
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تكن �شّيئة من حيث املظهر وال�شكل اخلارجي، لكّنها لي�شت �شيئًا 

اليوم، كـ »البوؤ�شاء«  العامل  املنت�شرة يف  الراقية  الق�ش�س  مقارنًة مع 

الّتي  والق�ش�س  لتول�شتوي  وال�شلم«  »احلرب  و  هيغو،  لفكتور 

ق�ش�شًا  يكتبون  للق�شة.  تقليداً  كانت  البل�شفية:  الثورة  عن  ُكتبت 

عن  مقّلدة  لوحة  ر�شم  يرى  اإليها  املرء  ينظر  عندما  لكن  طويلة، 

لوحة حقيقية؛ ومن الوا�شح اأنّها ال حتتوي على اأّي حيوية طبيعّية. 

فلنُعر�س االآن عن االإ�شكاالت الكثرية الّتي حتويها هذه الق�ش�س 

اخلم�شة  ال�شنوات  )يف  موؤّخراً،  كتبها  والتي  امل�شمون،  حيث  من 

ع�شر االأخرية(، اأولئك املخالفون للفكر االإ�شالمي ون�شروها، فاإّن 

ق�ش�شهم كذب وبعيدة عن الواقع.

عندما تقروؤون على �شبيل املثال »البوؤ�شاء« و»احلرب وال�شلم« 

ذلك  اأو�شاع  على  التعّرف  ميكنكم   ،
75

زوال اإميل  ق�ش�س  اأو 

املجتمع الرو�شي اأو الفرن�شي اأو االإنكليزي اأو اأّي مكان اآخر من 

ة؛ اأي اأّن االإن�شان ميكنه العثور يف هذه الق�ش�س  خالل هذه الق�شّ

االأمور  اأّن  التاريخ، يف حني  كتب  موجودة يف  لي�شت  اأمور  على 

الّتي تناولها هوؤالء ال�شادة )بع�س الكّتاب االإيرانّيني( يف ق�ش�شهم 

ال وجود لها يف اخلارج على االإطالق! تلك القرية الّتي ي�شّورها 

قراأت  لقد  مطلقًا...  اإيــران  يف  لها  وجود  ال  ق�ش�شهم،  يف  هوؤالء 

معظم كتابات هوؤالء. وقد قراأت كتابًا فوجدته يتكّلم عن قرية. 

فال  النا�س،  و�شع  حيث  من  لكن  القرى؛  اإحدى  يف  تقع  ة  الق�شّ

وباخل�شو�س يف  االإطالق!  على  العامل  القرية يف  هذه  ملثل  وجود 

املنطقة الّتي تكّلم عنها ذلك ال�شخ�س، منطقتي اأنا، »خرا�شان«. كّنا 

نعي�س حياتنا يف تلك املناطق. ونعرف قرى تلك املنطقة؛ ال وجود 

وال  دعارة،  بيت  فيها  يوجد  قرية  االأ�شا�س!  من  القرية  تلك  ملثل 

منطقة  اأّي  قرية؟! يف  هكذا  مثل  تعرفون  هل  مل�شجد!  فيها  وجود 
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من اإيران توجد مثل هكذا قرية؟! وهذا غري ما كتبه ذاك الكاتب 

الفرن�شي عندما ي�شّور قرية فرن�شية، فاإنّه ي�شّورها بواقعية، ويبنيّ 

حتدث  كانت  حقائق  اأّي  تدركون  تقروؤونها،  عندما  لذا  الوقائع. 

يف قرى ومدن وبيوت ومناطق باري�س نف�شها، وراء �شتار بهارج 

احل�شارة الفرن�شية يف القرن التا�شع ع�شر. فلماذا  ح�شل هذا هنا؟ 

ين�شاأ عن كون روح الفّن ال تكرب وتنمو يف الكاتب هذا )االإيراين( 

على االإطالق. كما قد يحدث وياأتي �شخ�س �شاحب ذوق، ويريد 

اأن يكتب �شيئًا، لكّنه ال ميلك امل�شدر الالزم لذلك العمل، فيقّرر 

التقليد وياأتي باأ�شياء من هنا وهناك، ومن كّل واٍد ع�شا وينتج �شيئا 
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لَْي�ش هذا نق�شًا فينا؟
َ
ما ! اأ

املوؤوا الفراغ بالرتجمات اجلّيدة

ة والرواية نف�شها،... تعلمون اأنّني مهتم اإىل حدٍّ  يف مقولة الق�شّ

بلدنا  داخل  لدينا  لي�س  فارغة.  اأيدينا  اإّن  واقعًا،  املو�شوع.  بهذا  ما 

اأّي عمل كبري. االأعمال الكربى يف هذا املجال موجودة يف البالد 

وال�شعوب االأخرى، واإنّنا ال نلك �شبيهًا لها على االإطالق؛ ال �شبيه 

لبع�س ال�شعوب االأخرى! وهذه  للفرن�شّيني، وال للرو�س، وال  ملا 

اال�شتفادة من  ميكننا  ملوؤها،  يتم  اأن  واإىل  الأ؛  متُ اأن  ينبغي  فراغات 

 .
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الرتجمات اجلّيدة

م�صتعدٌّ لأوّجه ال�صكر مئة مّرة

اأي�شًا،  الكبري  احلجم  بهذا  لي�شت  توّقعاتي  م�شتوى  اإّن  بالطبع، 

بحيث تقولون اإّن كّل ما هو دون م�شتوى »البوؤ�شاء« فهو مرفو�س؛ 
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ًة، وكانت اأقل من م�شتوى  فاإذا ما األّف اأحٌد اليوم يف هذا البلد ق�شّ

»البوؤ�شاء« بدرجتني، فاإنّني م�شتعّد ل�شكره مئة مّرة. لكن حّتى هذا 

  .
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امل�شتوى ولالأ�شف، لي�س متوّفراً لدينا

ِجُدوا وترجموا

ويف  الكتب،  يف  كبري  �ُشحٍّ  من  نعاين  االأدب،  جمال  يف  اإنّنا 

ة والفّن هناك اأي�شًا نق�ٌس كبري، وكذا يف جمال الرواية  جمال الق�شّ

الكبار  الكّتاب  هوؤالء  كّل  اأّن  القول  ميكن  الراقية، ال  والرتجمات 

يكتبون  الكتابة؛  ميار�شون  والّذين  العامل[  ]يف  اليوم  املوجودين 

تنتهي  �شوف  التاريخية،  التحقيقات  وحّتى  والق�ش�س،  الروايات، 

كتاباتهم جميعًا �شّدنا؛ ال، فهناك الكثري ممّا ميكن اأن ينفعنا؛ ينبغي 

العثور على هذه الكتابات وترجمتها. لقد نُ�شرت هذه االأيّام  رواية  

للكاتب  ثالثة،  اأو  جمّلدين  عن  عبارة  وهي  »بطر�شربغ«،  با�شم 

»األك�شي تول�شتوي«. هذه الرواية، رواية قوية جّداً يف عر�س �شرية 

بطر�س. براأيي، اإذا ما ترجم مرتجم قدير هذا الكتاب، فاإنّه ميكن 

اأن يكون كتابًا مفيداً، حّتى بالن�شبة الأدب جمتمعنا احلايل؛ اإال اأنّه ال 

.
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يتم التعامل بهذا االأ�شلوب

التاأّخر يف كتابة الن�صو�س امل�رصحية

وهناك  امل�شيح، كّتاب م�شرحّيون،  ميالد  قبل  اليونان،  كان يف 

اأي�شًا  ُطبعت  وقد  االآن  اإىل  موجودة  تزال  ال  م�شرحية  ن�شو�س 

باللغة الفار�شية، وتُرجم بع�شها، وقد قراأت بع�شها اأي�شًا. منذ ذلك 

الوقت، ال تزال كتابة الن�شو�س امل�شرحية تنمو وتتطّور يف حميط 
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اأدب الثقافة الغربي، ونحن االآن ال نتلك هذا الفّن!... ينبغي علينا 

 .
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االإ�شراع يف اللحاق بالركب

هل الطهرانيون فقط هم الكّتاب؟

فيلق  حول  هي  الكتابات  هذه  معظم  اأّن  فراأيت  نظرت  لقد 

كان  الّتي  االأخرى  الفيالق  عن  خرب  وال  اهلل،...  ر�شول  حمّمد 

لها كّل هذه االأدوار يف احلرب على االإطالق. لقد انربى ال�شادة 

بعدها  فيلقهم؛  يف  وا�شتقّروا  اجلبهة،  اإىل  وذهبوا  الطهرانّيون 

عادوا وكتبوا هذه الكتابات! ... يف األوية اأ�شفهان، لواء النجف، 

االإمام  ولواء  م�شهد،  ـ  الن�شر  ولواء   ،Qاحل�شني االإمام  ولواء 

املتنوعة  واالألوية  الفجر،  ولــواء  اهلل،  ثار  ولــواء   ،Qالر�شا

�شبب  فالأّي  واحلما�شة؛  الثورة  من  عامٌل  مكان،  كّل  يف  املنت�شرة 
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ال ميكنهم اأن يكتبوا؟

اأدب �صّد احلرب

لقد �شدرت يف بلدنا هذا، الّذي هو ــ وبح�شب قولكم ــ منبع 

االأدب املقاوم، كتابات اأدبيٌة �شّد احلرب من قبل اأنا�س مغر�شني! 

ففي �شنة 82 و83 م كتب ذلك ال�شّيد... كتاب االأر�س املحروقة، 

الّذي هو �شّد احلرب بالكامل، وال يوجد فيه اأّي اأفكار ثوريّة على 

االإطالق! كما اأّن له كتابًا اآخر �شّد الثورة... رواية طويلة موؤلّفة من 

ثالثة جمّلدات. ال اأريد االآن اأن اأذكر ا�شمه، بحيث من مل ي�شمع 

به اإىل االآن، فليبَق دون اأن ي�شمع به. لقد تعّجبت عندما راأيت يف 

اأدب  حول  كتابًا  كتب  االإخوة  اأحد  اأّن  ة  اخلا�شّّ ال�شحف  اإحدى 
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احلرب، وقّدم كتاب »االأر�س املحروقة« كواحٍد من اأوائل الكتب 

الّتي ُعنونت حتت باب اأدب احلرب! ملاذا ينبغي اأن يكون الو�شع 

 .
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على هذا النحو؟..



ما العمل؟

4
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لغة الثورة واحلرب هي فقط  لغة الفّن

على  بيانها  ميكن  ال  الّتي  ــوادث  احل من  الثورة  احلقيقة،  يف 

االإطالق اإاّل بلغة الفّن. فعلى �شبيل املثال، كيف ميكن ل�شخ�س اأن 

ي�شّور يف تاأريخ ما، و�شع �شجون النظام البهلوي؟ هذا االأمر غري 

متي�ّشر يف الكتابة التاريخية على االإطالق، ولي�س الأحد طول بال 

ــ  وال�شعر  ة  الق�شّ وبغري  التاريخ.  االأمور يف كتب  هذه  قراءة  على 

ة ــ ال ميكن تبيان هذه االأمور. وهكذا اأحداث  وباالأخ�ّس يف الق�شّ

ة واالأعمال الفنية. لذا، كان  ينبغي  الثورة، ال تُبنيّ �شوى يف الق�شّ

ة الثورة اأن تُكتب.  لق�شّ

االآن  عليكم  وينبغي  الثورة؛  ة  ق�شّ تكتبوا  اأن  االآن  ميكنكم 

ة الثورة يف االأزمنة الالحقة.  اأن تكتبوها. ال ي�شّح اأن تُكتب ق�شّ

االآن.  تُكتب  اأن  يجب  اأي�شًا  احلرب  ة  ق�شّ ّن  اإ لكم  اأقول  مثلما 

قد  ما  وهو  تُكتب،  اأن  احلرب  لذكريات  ميكن  احلرب  زمن  يف 

ة احلرب اأمر اآخر. فالفّنان الّذي يريد اأن يوؤلّف  فعلتموه، لكّن ق�شّ

ة من هذه احلادثة، يجب اأن يكون مّطلعًا على االأجواء حّتى  ق�شّ

ية  خا�شّّ اأ�شا�شًا،  هي،  وهذه  كاّفة...  العنا�شر  من  االإفادة  ميكنه 

ة اآثار وب�شمات  العمل الفّني. ينبغي عليه اأن يقتفي يف هذه الق�شّ

يف  حادثة  حتدث  ما،  زقاق  يف  حادثة  حتدث  الثورة.  ق�شايا  كّل 

الّتي  الكربى  احلادثة  تلك  عن  م�شّغرة  لوحة  هذه  لكّن  ما؛  بيت 

 .
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حدثت يف كّل اأنحاء البالد
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اجعلوا من النقاط املتاألقة موا�صيع 

ينبغي اأن جتُعل ق�شايا الثورة املختلفة واحلائزة على اأهمّية كبرية 

ة، اأو  مو�شوعات الأعمالنا الفنّية. اأحياناً يرى االإن�شان اأّن كاتب الق�شّ

كاتب امل�شرحية، اأو �شانع الفيلم اليوم، عو�س اأن يلتفت اإىل م�شائل 

الثورة االأ�شا�شية ويخرجها بقالب فّني، تراه يقتفي امل�شائل الثانوية اأو 

امل�شّرة اأحياناً، الّتي ال ينبغي اأن تُطرح من االأ�شا�س. فمالحظة عيوب 

الق�ش�شي  بالطابع  و�شبغها  وتظهريها،  وتكبريها  الثورة،  واأوجاع 

وعر�شها، ال يقّدم اأّي خدمة للثورة. اإّن نقاط قّوة الثورة وتاألقها 

جتدوا  اأن  ميكنكم  ال  واحلرمان.  والنق�س  ال�شعف  نقاط  من  اأكرث 

اأيّة ثورة خالية من املتاعب واالآالم وامل�شّقات. فحاالت التحّول ال 

تخلو من هذه االأمور. ينبغي للروح الفنّية املوجودة اليوم، �شواء 

كانت �شعراً، اأم فيلماً، اأم م�شرحيًة، اأن تعرث على اأدق امل�شائل املمكنة 

يف هذه الثورة، واأكرثها اإن�شانية، و�شمّواً ورقياً، وتخرجها اإىل حّيز 
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عمل منّظم؛ وهذا ممكن ب�شكل تام

الآخرون قاموا بهذا العمل

قلت يوماً الأحد الكّتاب اجلّيدين، اذهب اإىل اأحد املراكز ال�شحّية 

التابعة ملوؤ�ّش�شة اجلرحى، اذهب وارتِد اللبا�س االأبي�س كاملمّر�شني، 

ل لك اإذنا. اذهب وامكث  واخدم يف ذلك املركز ال�شّحي، واأنا اأح�شّ

مالءته،  اجمع  بيدك،  اأطعمه  اجلريح،  وعاء  فّرغ  �شهر؛  ملّدة  هناك 

وتعّرف على معاناته وم�شاكله، وتعّرف من هو اجلريح. اأنا واأنت 

ال نعرف من هو اجلريح وماذا يعاين. اإنّنا نرى ج�شد اجلريح، لكن 

كيف لنا اأن نعرف اأحا�شي�شه!. قلت، اذهب وتعّرف على اجلريح 

م�شاعر  حول  رواية  واكتب  ارجع  ثّم  ومن  الفّنية،  النظرة  بتلك 
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ة اآالمه وبل�شم جراحه كما  اجلريح واأحا�شي�شه، وخّفف بهذه الق�شّ

 .
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 الّذي كتبه الرو�س
85

فعل االآخرون، مثل ذلك الكتاب

مهما فعلنا واأنفقنا فلي�س بالكثري

هذان  ورسهنگي.  بهبودي  ال�شّيدين  مقابلة مع  موؤّخراً  اأقراأ  كنت 

املقّد�س،  الدفاع  مرحلة  اأحــداث  توثيق  يجب  اأنّه  يريان  ال�شّيدان 

وتبّيينها، واال�شت�شهاد بها، حّتى تُنتج االآثار الفنية على اأ�شا�شها، وهذا 

الدفاع  فرتة  على  وعملنا  ا�شتثمرنا  مهما  باعتقادي  متاماً.  �شحيح 

املقّد�س، فلي�س بكثري؛ ذلك اأّن القابليات الفنّية واالأدبية للبالد من 

يُ�شتفد  ومل  وعميقة،  ووا�شعة  املرحلة كبرية جّداً،  هذه  تبّيني  اأجل 

لّفت كتب جّيدة، لكّن 
ُ
منها اإىل االآن ا�شتفادة جّيدة والئقة. بالطبع، اأ

اأقّدر جهود  �شي اأن ي�شتمّر... اإنّني واقعاً  ينبغي لهذا الفرع التخ�شّ

�شّر حتماً على اال�شتمرار يف هذا املجال وهذه ال�شل�شلة، 
ُ
ال�شادة، واأ

وعلى متابعة مكتب اأدب وفن املقاومة اأعماله ب�شغف وجّديّة اأكرث 

هذه  األّفوا يف  الّذين  الفّنانني  االأ�شدقاء  متابعة  وكذلك  اهلل،  �شاء  اإن 

ــ اآثاٌر قّيمة. بع�س االأ�شدقاء  ــ بحق واإن�شاف  ال�شنوات اآثاراً، هي 

اخلاطرًة  اأو  ةًّ  الق�شّ اأقارن  عندما  تطّوروا.  قد  ــ  ولالإن�شاف  ــ  اأي�شاً 

الّتي كتبها بع�س االأ�شدقاء الفّنانني اليوم، باالآثار الّتي كانت قبل 18 

�شنة، اأرى فرقاً �شا�شعاً، اأي اأنّهم واقعاً قد تطّوروا. واالآثار الفنّية الّتي 
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يقّدمها هوؤالء اليوم ذات قّيمًة عالية

اإظهار ما ل يراه حّتى ال�صهود

عن  املادية  العني  تعجز  ــا  رمبّ حــوادث،  العني  بــاأّم  راأيــت  لقد 
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اأن  بعد  احلــوادث،  تلك  م�شاهدة  اأعــاود  عندما  لكّنني  اإدراكها؛ 

بلغة  اأو  امل�شرح،  قالب  اإّما يف  فبّينتموها  الفّنانون،  اأنتم  حّررمتوها 

ة، اأرى كم كانت حوادث عجيبة، واأبداأ باإدراكها من جديد.  الق�شّ

.
88ً

لذا، باعتقادي اأّن دور الفّنان امل�شلم دوٌر هاّم جّدا

جعبتنا خالية من الق�ّصة

اإذا كان ن�شف ما تن�شرونه ق�ش�شًا فقط، وكانت ق�ش�شًا جيدة، 

فال اإ�شكال يف ذلك. اإنّنا ولالأ�شف من هذه الناحية، متاأّخرون جّداً 

معّينة،  الأ�شباب  اأنّنا  هي  دومًا  عليها  اأحت�ّشر  الّتي  االأ�شياء  جّداً. من 

وبالطبع هذه االأ�شباب وا�شحة بالن�شبة يل، بقينا حمرومني اإىل حّد 

اأّن  اأي  وقيمها؛  الثورة  ر�شاالت  اإبالغ  الفّن يف  ا�شتخدام  كبري من 

ذلك القدر الالئق مل يتحّقق. وال�شيوعيون كانوا من هذه الناحية 

والزائفة من  الكاذبة  قيمهم  زيّن]االأعداء[  هكذا  علينا...  متقدمني 

خالل الفّن االأ�شيل والرفيع، وقاموا بعر�شها. ملاذا نحرم ــ نحن ــ 

قيمنا احلقيقية ال�شادقة من هذا االأمر املهم؟ يف الواقع، ينبغي العمل 
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على هذا ال�شعيد

الق�ّصة اأكرث جاذبية من املو�صيقى

التفتوا، اإّن الرواية الّتي يُطبع منها مائتا األف ن�شخة على عّدة 

دفعات، اإنا ذلك ب�شبب الفراغ احلا�شل يف جمال الرواية. للميول 

يف  عالج  واالأرواح،  القلوب  جتذب  الّتي  وال�شهوانية،  النف�شانية 

متامًا  مقاباًل  فّنيًا  عماًل  عملتم  اإذا  الفّن.  مقولة  وهو يف  ما،  مكان 

اأن  ميكنه  الّذي  الوحيد  اال�شتثنائي  املورد  هو  فهذا  امليول،  لتلك 
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من  اأي�شًا  ة  الق�شّ جاذبية...  نف�شه  للفّن  الأن  مَل؟  القلوب.  يجذب 

املو�شيقى  املو�شيقى.  من  جاذبّية  اأكرث  وهي  اجلّيدة،  الفّنية  االأطر 

ة، فهي ال�شيء الّذي ال يتعب االإن�شان يف  تتعب االإن�شان، اأّما الق�شّ

.
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اأّي وقت من االأوقات

اأيكون جمتمع من دون كتابة الق�ّصة؟

...تعالوا  احلرب،  لنا  �شنعته  الّذي  الراأ�شمال  هذا  من  انطالقًا 

اأوجبت  ة يف اإيران. وبالنهاية، لقد  االآن نعيد اإحياء فّن كتابة الق�شّ

احلرب على من يريد كتابة ذكرياته، اأن يذهب ــ على حّد تعبريكم 

ــ ويقراأ عّدة روايات ليتعلم كيفية كتابة الوقائع واالأحداث. لو مل 

ي�شهد احلرب لرمبّا مل يفّكر يف الكتابة على االإطالق؛ لكن، مبا اأّن 

هذا اال�شتعداد قد حتّقق االآن، ح�شنًا، فلن�شتفد منه. هذا اال�شتعداد 

اإّن  واقعًا،  جّيداً.  وي�شّورها  احلرب  ي�شف  نراه،  الّذي  اجلّيا�س 

ب�شكل  بُّينت  ...قد  ال�شادة،  هوؤالء  كتابات  يف  املوجودة  ال�شور 

ا�شتعداداً  اأّن  اإىل  ي�شري  وهذا  بها،  االإن�شان  يلتّذ  بحيث  جّداً  جّيد 

ة  يتاأّجج هنا. فلنوّظف نحن االآن هذا اال�شتعداد يف خدمة كتابة ق�شّ

ة. اأميكن اأن يكون هناك  جمتمعنا. هذا البلد بحاجة اإىل كتابة الق�شّ
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ة؟ جمتمع من دون كتابة الق�شّ

الق�ّصة من اأجل بيان التاريخ

ة يف عر�س التاريخ. عندما  ال ميكن الأّي بيان اأن ي�شاهي الق�شّ

ملدينة من  �شورًة  نلتقط  فكاأنا  فّنية،  غري  بلغة  التاريخ  عن  نتكّلم 

ارتفاع 10 اآالف قدم. من الطبيعي اأن تظهر اأبعاد املدينة و�شوارعها 



68

اأو�شاعهم جّيدة؟  اأّن  هل  هناك؟  النا�س  ي�شنع  ماذا  لكن  الرئي�شة، 

مون؟ يرق�شون؟  �شّيئة؟ فقراء؟ اأغنياء؟ مرتاحون؟ نائمون؟ يتخا�شّ

ذلك  من  مدينًة  ي�شّور  التاريخ  االإطــالق.  على  معلوم  �شيء  ال 

مدينًة  تدخل  قد  اإيّاها!  ويرينا  قدم،  اآالف  ع�شرة  من  االرتفاع، 

لكّنك  املدينة؛  طرقات  جميع  روؤية  ت�شتطيع  لن  بالطبع  ما.  يومًا 

تق�شد زقاقني اأو ثالثة من اأزقتها، تتكّلم مع اأهلها، تلتقط �شوراً 

للبيوت، وللغرف، والألعاب االأطفال، والأّم تطبع قبلًة على وجنة 

بالطبع  اأمامنا.  �شورة  وت�شعها يف  االأمور  هذه  كّل  ت�شّور  ابنها... 

هو زقاق واحد و�شارعان، لي�س كّل املدينة، لكن ميكن التعميم. 

كبيان  بيان  هذه. ال  هي  ة  الق�شّ التاريخ؛  حول  الفّن  لغة  هي  هذه 

كتاب �شولوخوف املعروف »الدون الهادئ« ميكنه اأن يُعرِّف بثورة 

ومن  القوقاز،  مناطق  من  واحدة  منطقة  اإىل  ذهب  فقد  اأكتوبر. 

هناك �شرح لنا اأموراً، لكّن جميع القرى هي مناطق قوقازية ال فرق 

االأحداث،  اإلينا  ينقل  اإنّه  نف�شها.  الق�شية  اأي�شًا،  »�شيبرييا«  بينها. يف 

فرنى الثورة عن قرب.  كتاب »درب االآالم« اأي�شًا كذلك... هذه 
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الكتب تبنيّ جزئيات االأمور

الق�ّصة و�صيلة ترويج الثورة

اإحدى و�شائل االإعالم يف الثورات والنه�شات التحّررية الكربى 

ة نف�شها... لهذه الثورات ق�ش�ٌس جيدة  يف العامل، هي الرواية والق�شّ

جّداً... لقد بّينوا اجلماليات باأف�شل وجه... ويف قوالب راقية جداً. 

... عندما اأقراأ هذه الكتب... واأقارنها بثورتنا، اأرى اأّن ثورتنا حتوي 

م�شاهد اأكرث رقّياً، وعظمًة، وحما�شًة، وجمااًل ميكن بيانها وعر�شها. 

يف احلقيقة، اإّن فّنانينا م�شوؤولون، وينبغي اأن يلّبوا هذه احلاجة. عليهم 

اأن يفّت�شوا عن هذه اجلماليات الّتي ميكنهم روؤيتها اأكرث من النا�س 
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العادينّي، اأن ي�شاهدوها ويظهروها للنا�س

الرواية جامعة لكل موا�صفات البيان الفّني

من بني اأ�شاليب البيان الفّني، جند الرواية اإجمااًل، هي االأ�شلوب 

من  اأكرث  حّتى  غريها،  من  اأكرث  املتنّوعة  املوا�شفات  يجمع  الّذي 

ال�شينما على �شبيل املثال. ...يف الوقت نف�شه، اال�شتنتاج من الفيلم 

يتفاوت مع اال�شتنتاج من الرواية. للفيلم حمدودية ال ميكن معها 

بيان كّل االأمور.

هيغو  فيكتور  كتاب  حول  االآن  حّتى  نتج 
ُ
اأ فيلمًا  انظروا، كم 

اأو  فيلمني  االآن  اإىل  التلفزيون  عر�س  اإيران،  بلدنا  يف  »البوؤ�شاء«. 

ثالثًة عنه. قد قراأت رواية »البوؤ�شاء« عّدة مّرات، و�شاهدت اأي�شًا 

هذه االأفالم ب�شوق؛ لكن �شّتان ما بني الرواية وهذه االأفالم؟! ال 
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جمال للمقارنة بينها على االإطالق

الرواية تبقى

ال تزال روايات القرن التا�شع ع�شر اإىل االآن، اأف�شل روايات 

لّفت يف القرن التا�شع ع�شر روايات مل ياأِت لها نظري 
ُ
ع�شرنا. لقد اأ

اإنكلرتا،  يف  وحّتى  ورو�شيا،  فرن�شا،  يف  روايات  ُكتبت  وقد  بعد. 

ولها  امتدادها،  ولها  تبقى،  الرواية  اإذاً،  االآن.  اإىل  مبثلها  يُوؤَت  مل 

من  فّن  اأّي  يف  اأخربوين،  ودقيق.  ا�شتثنائي  وتو�شيف  بياٌن  اأي�شًا 

الفنون االأخرى ميكنكم اأن جتدوا هذه اخل�شائ�س؟ هذه اخل�شائ�س 

غري موجودة يف املو�شيقى، وال يف ال�شينما، وال يف امل�شرح، وال يف 

جم،  ال�شعر. ال ميكن اإيجاد �شيء مماثل للرواية على االإطالق؛ ترُتَ
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وتنت�شر يف كّل مكان، وتبقى، وال تبور

هذه الأ�صباب، مدعاة وجود الرواية

اأحدها  اأكتوبر.  ثورة  روايات  مثال  مراراً  اأمامكم  ذكرت  لقد 

كتابًا  يعترب  الّــذي  تول�شتوي«  »األك�شي  لـ  االآالم«  »درب  كتاب 

ا�شتثنائيًا. هناك اأي�شًا »الدون الهادئ« لـ »�شولوخوف«. هذه كتب 

ثورية، وكتاب »قلب الكلب« وهو كتاب معار�س لثورة اأكتوبر.

انتقوا عّدة اأ�شخا�ّس و�شعوا اأمامهم هذه النماذج وقولوا: نريد 

التعريف  يتم  اأن  على  الثورة؛  عن  الق�ش�س  هذه  مثل  نكتب  اأن 

بالثورة واالإمام ب�شكل حقيقي. �شعوا اأمامهم ذكريات احلرب هذه 

الّتي كتبها املجاهدون. براأيي، ميكن اأن تُ�شتخرج منها رواية مطّولة 

نفقاتهم.  كّل  وتعّهدوا  �شنوات.  ثالث  مّدة  اأمهلوهم  وجّذابة. 

تابعوهم وانظروا اإىل اأين ت�شلون، رمبّا حتّققون نتيجة. يف النهاية، 

هل �شرنى يف بلدنا روايتني اأو ثالث روايات طويلة ومقبولة، ميكن 

اأن ت�شدر وت�شّد الفراغ؟

الثقافة  وهذه  الدواعي  هذه  كّل  مع  الإيــران  املقبول  غري  من 

والنتاج الثقايف اأن تبقى من دون رواية؛ وهذا العمل ال بّد اأن يتحّقق. 

ما زالت ال�شاحة خالية اإىل االآن، ولقد قام بع�س النا�س من التافهني 

ومثريي القالقل... وقّدموا اأنف�شهم كروائّيني كبار، وقد رّوج لهم 

ر�شلت 
ُ
اأي�شًا اأعداء الثورة. ذلك ال�شخ�س، مبجّرد اأن �شدر كتابه، اأ

اإليه الر�شائل من مئات االأماكن باأنهم قروؤوا كتابه وقالوا: »بٍَخ، بٍخ! 

لقد ا�شتمتعنا بقراءته«، يف حني اأّن كّل هذه االإ�شكاالت من الناحية 

لة، عليكم اأنتم القيام  الفنّية وغريها ترد على هذا الكتاب! باملح�شّ

 .
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بهذا العمل
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ترجمة الروايات اجلّيدة

االأخرية.  االأيّام  يف  واأطالعها  فيها  اأنظر  كنت  رواية  يدّي  بني 

وغاية يف  وجّذاب  م�شلٍّ جّداً  �شفحة،  �شّتمائة  من  �شميك  كتاٌب 

يف  عليه  نعمل  ملا  متامًا  خمالف  لكّنه  الفّنية؛  الناحية  من  االأهّمية 

لكّنه  الكتاب،  هذا  قراءة  لل�شباب  اأجّوز  ال  قطعًا  اإنّني  معارفنا! 

رواية  على  نعرث  اأن  يف  ال�شري  ما  كثرية!  ن�شٌخ  منه  وتُباع  يُطبع، 

  ، االإ�شكال من  وخالية  جّذابة،  رواية  ونطبعها؟  فنرتجمها  جّيدة، 

.
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�شبابنا فيقروؤها 

ترجمة الكتب اإىل اللغات الأخرى

اإّن الرتجمة اأمٌر هاّم جّداً، بيد اأنه ينبغي اأن تتّم بذكاء. عندما 

كنت اأقراأ اأحيانًا هذه الكتب ]اإ�شدارات مكتب اأدب وفن املقاومة 

للدائرة الفّنية[ كان يخطر ببايل: لو اأردنا مثاًل اأن نعّد ترتيبًا الإر�شال 

ة باحلرب، علينا اأواًل اأن نر�شل كتابًا �شغرياً،  الكتب املرتجمة اخلا�شّّ

جّيدين  وكتابة  وباأ�شلوب  كثرياً،  االإيراين  اجلانب  ترُبز  ال  مب�شحة 

بعدها،  للقراءة.  ونن�شره  فرن�شله،  طباعته،  يف  اجلودة  روعيت  قد 

اإذا اأِلفت االأذهان هذا العمل، نر�شل كتابًا اآخر ... وكّل كتاب ... 

لة  يفتح طريقًا للكتاب التايل، حّتى ي�شل الدور اإىل الكتب املف�شّ

.
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والذكريات االأطول

قناة وحدة املجتمعات الإ�صالمية

د نقاط االختالف،  يُ�شاهد ولالأ�شف، اأن بع�س ال�شيا�شات ترت�شّ

ميكن  االإ�شالمية.  الفرق  بني  ال�شقاق  الإيجاد  تختلقها،  اأنها  حّتى 
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هو  كم  االإ�شالمية.  الفرق  بني  الوحدة  ر�شالة  ي�شّكل  اأن  للكتاب 

وعن  االإ�شالمي،  العامل  من  االإ�شالمية  الكتب  ننقل  اأن  جميل 

مفّكري االإ�شالم، وعن اأ�شحاب االأقالم البارزة، اإىل اللغة الفار�شية 

وجنعلها بني كتبنا يف مكتبتنا الوطنية، وننقل الكتب االإ�شالمية وما 

داخل  وعلمائنا، من  البارزين  وكّتابنا  مفّكرينا  عقول  عن  ير�شح 

قنوات  اإيجاد  ليمكننا  االأخــرى،  االإ�شالمية  اللغات  اإىل  جمتمعنا 

للوحدة بني املجتمعات االإ�شالمية؛ بالتاأكيد فاإّن هذه حركة ثقافية، 

.
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وهي اأي�شًا حركة �شّد اال�شتعمار

الكتب الّتي لي�صت لدينا

اأرجو من املفّكرين يف بلدنا اأن ينظروا اإىل م�شاألة ن�شر الكتاب 

ملجتمعهم  وفورية  ملّحة  كحاجة  واإنتاجه،  واملطلوب  اجلّيد 

يف  جّيدة  كتب  ــ  اهلل  بحمد  ــ  لدينا  كــان  واإن  ــنــا  اإنّ وبلدهم. 

جمتمعنا، لكننا نعاين فراغًا ونق�شًا كبريين. كثري من الكتب غري 

لدينا �شيٌء  لي�س  املو�شوعات  الكثري من  وهناك  عندنا.  موجودة 

الوقت  يف  للعر�س.  قابل  غري  فهو  �شيٌء  لدينا  كان  اإن  اأو  عنها، 

الّذي يحظى االآخرون يف البلدان االأخرى، بع�شرات االآالف من 

عدد  يتجاوز  املختلفة، ال  املوا�شيع  واملوؤلّفات يف  الكتب  عناوين 

قليل،  كتبنا  عدد  اإّن   ... اليد!  اأ�شابع  املوا�شيع  هذه  حول  كتبنا 

كثرية  وجماالت  فيها  وخربة  ريادة  لدينا  الّتي  املوا�شيع  يف  حّتى 

من االّطالع والعلم. واحلقيقة، اأنّنا يف املا�شي مل نقم بعمل الئق 

يف جمال طرح املوا�شيع الالزمة. وقد نظرنا اإىل الكتاب ك�شيء 

الزمة  كو�شيلة  ولي�س  معّينة،  بجماعة  وخمت�ّس  و�شكلّي  كمايل 

و�شرورية لكّل النا�س.
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علينا اأن جنرب هذا النق�س، فهناك حمٌل ثقيل ملقًى على االأر�س 

هو  واأي�شاً،  والفّنانني،  والكّتاب  واملحّققني  املوؤلّفني  عهدة  يف  هو 

بعهدة القّيمني على اإعداد وتاأليف الكتب ون�شرها واالأجهزة الّتي 

  .
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تدعمهم

                                                                                

الأولوّيات

الكتب  عن  االأوىل  بالدرجة  فّت�شوا  لالأولوية،  بالن�شبة  اأّمــا 

جتذب  الّتي  والكتب  الفّنية  والكتب  االأدبّية،  والكتب  ال�شيا�شية، 

اأفكار ال�شباب، واجمعوها. اأ�شا�شًا، �شعوا االإعالنات واطلبوا من 

ومن  وموؤلّفاتهم،  ترجماتهم  ي�شّلموكم  اأن  واملوؤلّفني  املرتجمني 

.
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ثّم اطبعوها

اأيّة  حتديد  العاملية  ال�شاحة  �شعيد  على  اليوم  مّت  اأنّه  افرت�شوا 

ف�شوف  العامل،  اأمام  عر�شناها  اإن  الّتي  الثورة  م�شائل  من  م�شاألة 

�شّدة  اإىل  ذلك  يوؤدي  و�شوف  الثورة،  حّقانية  اإىل  اأكرث  يلتفتون 

ذاته.  بحّد  فنٌّ  هو  مطالب  هكذا  على  العثور  اإّن  اإليها.  االجنذاب 

فليجل�شوا وليفّت�شوا من خالل رحالت ال�شفر، واملطالعة، وقراءة 

الكتب، وقراءة املجالت وقراءة الدعايات امل�شاّدة لنا، عن امل�شائل 

االأ�شا�شية الّتي تاأتي بالدرجة االأوىل يف العامل. وبعد اأن تُ�شّخ�س، 

االآخرين،  املفّكرين  مب�شاعدة  ويعّدوا  املفّكرون  هــوؤالء  ليحّدد 

لي�شعوا  ثّم  ومن  الفراغ،  هذا  ل�شّد  الالزمة  وامل�شامني  املطالب 

وال�شعراء،  واملنتجني،  والر�ّشامني،  الفّنانني،  باأيدي  املطالب  تلك 

»اعملوا  ويقولوا:  والق�ش�س،  امل�شرح  وكّتاب  الكتب  وموؤلّفي 

  .
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على هذه االأمور«
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ل تطّور من دون الفّن 

الفنّي  القالب  هــذا  يف  ال�شامية  الــقــراآن  مفاهيم  تُبنّي  مل  لو 

اال�شتثنائي جّداً، ملا كانت راقية بهذا ال�شكل. َفهل هناك �شيء اأ�شمى 

لهذه  ي�شتخدم  مل  تعاىل  اهلل  اإّن  والتوحيد؟!  القراآن  مفاهيم  من 

املفاهيم البيان الطبيعي للنبي االأكرمP، الّذي هو اأ�شلوب ب�شري، 

 .
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اإنّا ا�شتخدم اأ�شلوبًا اإعجازيًا حّتى تبلغ جماليته حّدها االأعلى

اختيار اأف�صل الأعمال

اإّن عر�س الكتاب بحّد ذاته، وجذب النا�س اإىل ميدان مطالعة 

نوع  وتبّيني  بالنوعية...  يُهتّم  الأن  ا�شعوا  مفيد.  اأمٌر  هو  الكتب، 

الكتاب، ... واملو�شوعات املطروحة، كّلها موؤثّرة. ...ينبغي اختيار 

اأف�شل االأعمال من ناحية طريقة العر�س، الفّن وال�شكل؛ واإذا مل 

يتم اإيالء االأهمّية للمحتوى ولل�شكل، ف�شوف تت�شّرر ثقافة البلد.

... وّجهوا دعوًة للفّنانني ال�شباب، خذوا باأيديهم وقولوا لهم: 

»انظروا باأنف�شكم ماذا ت�شتطيعون اأن تفعلوا«. فلياأتوا وليّطلعوا على 

م�شاريعكم وليُحّدد النق�س.

 .
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ة، ينبغي ن�شر »الكتاب« من اأجل اإ�شالح الثقافة العاّمّ

ل حتلقوا راأ�صاً بال �صاحب

حتلق؟  اأن  تريد  من  راأ�س  تتكّلم؟  من  مع  خماطبك؟  هو  من 

بال  راأ�شًا  يحلق  »فــالٌن  يُقال:  حيث  تعبري  مدار�شنا  يف  يُتداول 

واأحدهم  له،  �شاحب  ال  راأ�شًا  هناك  اأّن  مثاًل  افر�شوا  �شاحب«. 
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من  مع  تعلموا  اأن  عليكم  الفائدة؟!  هي  فما  حلقه؛  على  يعمل 

يكونوا من  اأن  وا�شعوا  قرائكم،  جمهور  فوراً  تتعاملون؛ حّددوا 

املطالب  اأ�شمى  لهم  عر�شتم  فاإن  ة.  خا�شّّ طبيعة  لل�شباب  ال�شباب. 
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ب�شكل غري جّذاب، فلن يتقّبلوه

كتب بال فائدة

يف االإح�شاءات املتعّلقة بالكتاب اأعطوا االهتمام االأكرب جلودة 

قد  الكتب  كمّية  اإّن  االآن،  يقال  ب�شرعة.  تقنعوا  ال  حّتى  النوعية، 

ت�شاعفت عن املا�شي، هذا ما تبّينه االإح�شاءات، والكّل يتحدث 

الكبرية  الكمّيات  هذه  من  كثري  يكون  اأن  اأخ�شاه  ما  لكن  عنه؛ 

اأحد.  يقراأها  ال  كتبًا  تكون  واأن  اإليها،  لبلدنا  حاجة  ال  موا�شيع 

تردين كتب كثرية، وير�شل النا�شرون واملوؤلّفون اإيّل بع�س الكتب. 

من ح�شن حّظنا، واحلمد هلل اأنّه يُر�شل اإلينا الكثري من الكتب، واإنّني 

على  واالّطالع  اأوراقها  بت�شّفح  ولو  الكتب؛  هذه  على  اأمّر  حتمًا 

م�شامينها. اأرى يف بع�س الكتب الّتي تردين اأنّها غري ذات فائدة. 

غري  الكتاب  هذا  اأّن  فاأرى  �شخ�س،  اأّي  مكان  نف�شي  اأ�شع  اإنّني 

جّذاب؛ وهو من االأ�شا�س كتاب ال قيمة له وال فائدة. اإن كان كتابًا 

واإن  فائدة.  بال  فهو  �شيا�شيًا،  كتابًا  كان  واإن  فائدة.  بال  فهو  دينيًا، 

كان كتابًا اجتماعيًا. فهو بال فائدة. واإن كان كتابًا تاريخيًا، فهو بال 

.
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فائدة ومكّرر. لقد نُ�شر ع�شر مّرات، ثّم عاد ليُن�شر مّرة اأخرى

الطباعة الرخي�صة

الكتاب  طباعة  اجلّيد  كان من  واإن  اأنّه  اأي�شًا،  النا�شرين  اأو�شي 
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الكتب  بع�س  ليطبعوا  لكن  والتجليد،  االأوراق  اأنــواع  اأف�شل  يف 

الّتي جتد لها م�شرتين كرث، طباعًة عامًة و�شعبيًة؛ اأي بورق اأ�شمر 

لكن  الطباعة جّيدة،  تكون  اأن  ينبغي  ووا�شحة.  مقروءة  وبطباعة 

على الورق االأ�شمر وتوّزع بكرثة، حّتى تُنجز بكلفة اأقّل وي�شتطيع 

  .
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الكثري من النا�س اال�شتفادة منها

العمل يف جمال الأطفال

اأنتم اأيها املربّون االأعّزاء، اأنتم الّذين تلتقون باالأطفال يف املكتبات، 

اأنتم الّذين تروون الق�ش�س، اأنتم الّذين تر�شلون الكتب، اأنتم الّذين 

واإبداعاتكم  اأعمالكم  يف  لالأطفال  تتوّجهون  الّذين  اأنتم  تقروؤون، 

الفّنية، اعلموا اأنّكم ت�شريون االآن على الطريق ال�شحيح وامل�شتقيم 

 .
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متاماً. اإنّكم تقومون حقاً، بالعمل الّذي ينبغي اأن يُنجز

االأمر يف  هذا  �شعوا  عالية.  روحية  ذوي  اأوالداً  ربّوا  اأعّزائي! 

م�شاريع الكتابة، والتخييم، ويف الو�شايا للمعّلمني، ويف �شلوككم 
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ال�شخ�شي. ينبغي اأن يتحّول الطفل اإىل اإن�شاٍن مفعٍم  باالأمل.

والّذي  االأطفال،  اأدب  ة  وخا�شّّ االأطفال؛  جمال  يف  ...اإحداها 

ـ  ـ يف املا�شيـ  حّقق العامل فيه اأي�شاً تطّوراً ا�شتثنائياً، ومل نتقّدم نحنـ 

خطوة واحدًة جماراًة لهذا التطّور. اإّن عهد الثورة فر�شة جيدة ل�شّد 
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هذه الثغرة

ع�رصة اأ�صعاف على الأقّل

براأيي، ينبغي علينا رفع م�شتوى اإنتاج الكتب ون�شرها وو�شعها 
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لقد   .
)٭(

االآن عليه  هي  ممّا  اأ�شعاف  ع�شرة  اإىل  النا�س،  متناول  يف 

اأ�شار]وزير الثقافة واالإر�شاد االإ�شالمي حينها[ اإىل عدد الن�شخ، باأن 

األف  خم�شني  مثاًل  ن�شخة  اآالف  اخلم�شة  فتُجعل  الكمّية  ن�شاعف 

ن�شخة. بالطبع اإّن عدد الن�شخ مهّم جّداً، لكّن املعّدل العاّم للكمية 

هو مورد بحث ونظر؛ فقد يكون عدد الن�شخ قلياًل بالن�شبة لبع�س 
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الكتب، وكثرياً لبع�شها

طبعات ذات 300.000 ن�صخة
التكليف التايل هو اأن تتحّول املطالعة اإىل �شّنة وعادة رائجة، 

الكتاب  يخت�ّس  وال   ... القّراء.  من  الوطن  يف  اجلميع  ي�شبح  واأن 

بجماعة حمدودة من اأفراد املجتمع ... كان يقول يل بع�س النا�شرين 

)�شكراً هلل اأنّنا نرى ثقافة املطالعة قد نت، واأن النا�س يظهرون مياًل 

اأكرث اإىل املطالعة(. ...بالطبع، اإذا و�شلنا اإىل احلّد الّذي اأتطّلع اإليه، 

عندها ينبغي اأن يبتدئ عدد الكتب الّتي تُطبع يف كّل مّرة، من األفني 

وخم�شة اآالف وع�شرة اآالف ن�شخة، لت�شل اإىل مائتي األف، وثالثمائة 

األف ن�شخة؛ اأي اأنّه: هكذا ينبغي اأن يتّم توزيع الكتب يف جمتمعنا... 

اإيران  �شكان  عدد  ي�شّكلون  الّذين  ن�شمة  مليون  ال�شتني  هوؤالء  من 

اليوم، هناك عدد كبري هم من اأهل الكتاب، ومن اأهل العلم و�شوف 

يت�شاعف عددهم؛ ويتزايد. اإذا �شار اجلميع من اأهل املطالعة، ينبغي 
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علينا نحن اأن ن�شع كتباً كثريًة يف متناول اأيديهم

طباعة الكتب �صدقة جارية
اأ�شخا�سٌّ  ينربي  اأن  الزمان  من  م�شى  فيما  الرائج  من  كان 

)٭(- تنويه: هذه الكلمة تقود اإىل عام 1996 م.
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ويوّزعه  كتابًا  فيطبع  پور،  كو�شان  كال�شيد  املوؤمنني،  التّجار  من 

قّل  اأنّه  اأو  ال�شّنة،  بهذه  يُعمل  ال  االآن  لكن  جمانًا،  الطاّلب  على 

العمل بها. وحيث اأ�شبح من املعلوم اأّن الكتاب �شيء هاّم جداً، 

جتُعل من  اأن  ينبغي  طباعته،  نفقة  كانت  ومهما  يُطبع.  اأن  فينبغي 

هذا  اأهمّية  على  واملّطلعون  املثّقفون،  اأنتم  اجلارية.  ال�شدقات 

العمل، رّوجوا لهذه امل�شاألة. اإذا تر�ّشخت م�شاألة املطالعة، ف�شوف 
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يتحّقق هذا االأمر

النفقات الثقافية ربح اقت�صادي

اأمام  عائقًا  تقف  اأن  وامليزانية  املال  قبيل  من  مل�شائل  ينبغي  ال 

الثقافية يف  واحلاجات  النقائ�س  جنعل  اأن ال  مبعنى  الثقايف؛  العمل 

اإن  اأّولها،  بل يف  الالئحة،  اآخر  ن�شعها يف  وال  املوازنة،  رتبة ك�شر 

مل نقل يف املرتبة االأوىل. اإذا تاأّملنا جّيداً، فهذا االأمر �شوف يعود 

للميزانيات  توجيهنا  بف�شل  اأي  البلد.  على  االقت�شادي  بالنفع 

ثقافة  وباالأخ�ّس  الثقافية،  االأعمال  نحو  الكربى  واالإمكانات 

�شيولّد  نف�شه  االأمــر  هذا  الأن  يت�شّرر،  لن  البلد  ــاإّن  ف التعليم، 

 .
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االإمكانات مل�شتقبل البلد

دعم و�رصاء الكتاب

يف  الكتب.  �شراء  من  النا�س  ليتمّكن  االأمــور  ت�شهيل  ينبغي 

النهاية، ينبغي اأن متنح امل�شاعدات ملن هم من اأهل مطالعة الكتب، 

.
115

...حّتى ميكنهم احل�شول عليها
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طرق البيع

خم�شة  اأّن  مثاًل،  اليوم  افر�شوا  الفر�س.  من  اال�شتفادة  ميكن 

هذه  من  الكثري  ...وهناك  ملالقاتي؛  �شياأتون  تعبوّي  اآالف  �شّتة  اأو 

الكتب  ]البع�س  اأ�شماء  اللقاءات  هذه  يف  ُذكرت  ...اإذا  اللقاءات. 

اإليها،  قبلي  من  االإ�شارة  ومتّت  املقّد�س[،  الدفاع  بجبهات  املرتبطة 

ي�شرتونها.  �شوف  فاإنّهم  اأمامهم،  وُعر�شت  الكتب  هذه  وُهّيئت 

فجاأة �شرتون كيف �شريتفع عدد الن�شخ، كاأن توزع خم�شة اآالف اأو 

�شّتة اآالف ن�شخة. اأو يف تلك اللقاءات الّتي ي�شارك فيها قادة احلر�س 

واجلي�س، ...فيمكنكم هناك ا�شتح�شار ا�شم الكتاب على ل�شان ذلك 

اخلطيب. ...افر�شوا مثاًل اأنّنا نقرتب من الذكرى ال�شنوية لعمليات 

حول  كربالء ــ واحد، ... فلتُهّياأ عّدة ن�شخ من الكتب اجلّيدة جّداً 

ـ واحد ... وليُوؤَت على ذكر اأ�شمائها هناك؛ ... �شوف ترون  كربالءـ 

 .
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اأّن اآالف الن�شخ تُباع

كتب اجليب والأوقات ال�صائعة

ال�شغرية.  والكتب  اجليب  عر�س كتب  وهو  اأال  اقرتاح،  هناك 

من االأمور الرائجة اليوم يف العامل، تلخي�س الكتب الكبرية وتب�شيط 

الكتب ال�شعبة. بالطبع، غالباً ما يقومون بهذا العمل من اأجل تعليم 

اللغات، يب�ّشطون اللغة، لكن الكتاب هو الّذي يُخت�شر عملياً. اإنّهم 

يلّخ�شون ويخت�شرون الق�ش�س الكبرية. فعلى �شبيل املثال، حّولوا 

ة موؤلّفة من جزء واحد يرتاوح بني املئة واملئة  رواية البوؤ�شاء اإىل ق�شّ

ة �شل�شة يقراأها اجلميع. اإذا  وخم�شني �شفحة، بحيث اأ�شبحت ق�شّ

تي�ّشر هذا االأمر فهو اأمر جّيد.
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االأمر  هذا  اأجل  من  العامل  يف  اجليب  كتاب  لقد ظهر  نعم، 

الكتاب يف  ي�شعون  اأنّهم  اأي  القّراء؛  النا�س من  ي�شبح  اأن  وهو 

يفتحونه  احلافلة  اأو  االأنفاق  قطار  ي�شتقّلون  وعندما  جيوبهم، 

ويقروؤون. اإذا ُعمل بهذا االأمر، �شوف حتيا الكثري من االأوقات 

 .
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امليتة

عر�س الكتب يف القطار واملرتو
واحلافالت واملراكز الإدارية

ت�شتغرق  م�شهد  اإىل  طهران  من  بالقطار  امل�شافة  اأن  اأظــّن 

بال�شجر  ي�شعرون  ممّن  الكثري  هناك  �شاعة.   15 اأو   14 حوايل 

للتخّل�س  طريقة  اأيّة  لديهم  فلي�شت  ب�شيء،  اال�شتغال  عدم  جّراء 

ذلك  يُفر�س  اأن  ميكن  حّتى  اأو  اأ�شخا�ّس،  فليكّلف  ال�شجر.  من 

الدولة  م�شوؤولو  يقوم  اأن  االأمر  بادئ  ميكن  اأو  النا�شرين،  على 

للباعة  واملتنّوعة  وامل�شّلية  املفيدة  الكتب  ي�شّلموا  باأن  االأمر،  بهذا 

املتجّولني، ليدخلوا القطار، ...وينتقلوا من مق�شورة اإىل اأخرى، 

اأن  فاحتمال  ويبيعونها.   الكتب  ويعر�شوا  االأبــواب،  ويطرقوا 

�شاء  اإن  االأنفاق  قطار  ينطلق  �شوف  كبري.  هناك  الكتب  تُ�شرتى 

اأي�شًا  االأمر  هذا  ولينجز  االأنفاق،  قطار  االأمر يف  هذا  لينجز  اهلل. 

لوقت  النا�س  فيها  ينتظر  الّتي  االإدارية  املراكز  يف  احلافالت،  يف 

طويل، كاملحاكم، فاإذا تالحظون اأن هناك �شجيجًا يف هذا املبنى 

اأو  �شاعتني  الكثريون  يجل�س  ...حيث  النا�س،  ازدحــام  جــّراء 

اأّن  �شّك،  فال  هناك؛  الكتب  بيع  ...فليتّم  ما،  اأمٍر  بانتظار  ثالث 

    .
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هذا االأمر �شوف يرّوج املطالعة  بن�شبة معينة
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اإقامة م�صابقات املطالعة

وعلى  املــدن،  ويف  املدار�س،  يف  للمطالعة  م�شابقات  اأقيموا 

يف  املباراة  هذه  مرا�شم  فلتبّث  ذلك  وبعد  عامة،  البلد  م�شتوى 

اأ�شهر،  عّدة  وقبل  موؤّخراً،  ال�شعر.  مباريات  يُفعل يف  كما  التلفاز 

ُعر�شت  مباراة يف ال�شعر من خالل التلفاز، وكانت اأي�شًا مباراًة 

احللقة  ا�شتغرقت  منها،  حلقات  عّدة  �شاهدت  لقد  جداً.  جّيدة 

ع�شرين دقيقة، اأو ن�شف �شاعة رمبّا. والظاهر اأن هذه امل�شابقة قد 

قيمت يف مدينة �شمنان. كان هناك اأطفال قد حفظوا الكثري من 
ُ
اأ

ال�شعر. هذا العمل يرّوج لل�شعر. وميكن القيام به نف�شه يف مورد 

املطالعة. فلتُطلق مباراة على م�شتوى البالد كاّفة، ...بعدها فلتقام 

ولياأتوا  املباراة.  هذه  يف  للفائزين  والتلفزيون  االإذاعة  يف  املرا�شم 

اإىل  االأ�شئلة  ولتوّجه  ما،  بطريقة  ويقّدموه  االأمر  هذا  ويعر�شوا 

 .
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املتبارين، وتُقّدم اجلوائز للفائزين

املعر�س الدائم، اأ�صبوع املطالعة

النا�س  توجيه  اأجل  و�شائل من  هناك  تكون  اأن  اأي�شًا  ...ينبغي 

عندنا  كان  لو  اأنّــه  اليوم،  ال�شادة  اأحد  طرح  لقد  املطالعة...  اإىل 

االأ�شبوع  هذا  يف  تُعنيّ  بحيث  للمطالعة،  اأ�شبوع  اأو  دائم،  معر�س 

جوائز حمّددة لالأ�شخا�ّس الّذين يقراأون عدداً من الكتب، فهو اأمر 

النا�س  ليت�شّوق  القبيل  هذا  اأموٌر من  عندنا  يكون  اأن  ينبغي  جيد. 

اإىل املطالعة قدر االإمكان، اإن �شاء اهلل.

لو علمُت اأنني اإذا تكّلمت كّل يوم ملّدة �شاعة، وكانت نتيجة 

كّل  الأتكّلم  م�شتعّد  فاإنّني  املطالعني،  من  النا�س  ي�شبح  اأن  ذلك 
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ال�شكل،  بهذا  حتّل  الق�شية  كانت  اإذا  ال�شاعة!  ون�شف  �شاعة  يوم 

فال باأ�س. نعم، يجب علينا اأن نبنيّ للنا�س، واأي�شًا اأحتّدث واأبنيّ.. 

لكن، هناك اأ�شياء ال تتحّقق مبجّرد الكالم. 

املّرة  من  يفهمها  املقابل  الطرف  اأن  املعلومات  ّية  خا�شّّ من 

وللمّرة  وثالثًة  ثانيًة،  التكرار  اإىل  بعدها  حتتاج  فال   ، االأوىل 

والطبائع  االأخالق  لكّن  مماًل؛  يكون  اأن  للتكرار  ميكن  العا�شرة، 

املرء  يف  تكون  فعندما  هكذا،  لي�شت  وال�شلوكيات  والعادات 

�شّيئة،  العادة  هذه  فالن،  يا  له:  نقول  اأن  يكفي  ال  �شّيئة،  عادة 

اأو ال تقم بهذا الفعل، اأو قم بهذا الفعل. اأن نذّكره مّرة واحدة 

لي�شت  امل�شاألة  كال،  تكليفنا؛  وانتهى  حّذرناك  لقد  ونقول: 

بطرق  والتنبيه  والتذكري  والتكرار  القول  يتطّلب  هذا  كذلك. 

الفكرة،  خالل  من  وتطويقه  عّدة  جهات  من  واالإلفات  متعّددة 

.
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حّتى يقلع عن عادة، اأو يتعّود على اأخرى

اخلمول الذهني

ينبغي اأن يُعمل يف حقلي التعليم والرتبية على اإفهام ال�شاّب 

اأّن عليه اأن ي�شغل كّل وجوده يف الدر�س والعلم والتحقيق؛ ... 

العلم  نحو  التوّجه  اإىل  االآتية  واالأجيال  احلايل  اجليل  دفع  مبعنى 

اأن  نحن  علينا  والفهم،  واالأ�شتذة  والتعّلم  والدر�س  والتحقيق 

حتُّل  �شوف  عندها  امل�شاألة،  هذه  ُحّلت  فاإن  احلالة،  هذه  نوجد 

يف  م�شكلة  من  نعاين  بلدنا  يف  اإنّنا  هذه.  املطالعة  م�شكلة  اأي�شًا 

لبع�س  املطالعة، النا�س ي�شيقون ذرعًا باملطالعة. لقد قلت مراراً 

املثال،  �شبيل  على  جنل�س  اإنّنا  االأمور،  بهذه  املهتّمني  االأ�شدقاء 

ننتظر  كوننا  دقيقة،  ع�شرين  ملدة  االإعالنية  الدعايات  ون�شاهد 
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فيلمًا نريد م�شاهدته؛ يف حال اأنّنا لو قراأنا كتابًا يف هذه الدقائق 

�شوف نقراأ الع�شرات من ال�شفحات، ونتعّلم الكثري؛  الع�شرين، 

ة؛ فذلك ]مطالعة  لكّننا ال نقراأ حّتى لو كان الكتاب رواية اأو ق�شّ

كتاب[ اأف�شل بكثري من اجللو�س وم�شاهدة �شيء بال فائدة، كما 

�شفحة  يف  وينظر  �شيء  اأّي  يعمل  اأن  دون  من  االإن�شان  يجل�س 

هذه  االأقّل.  على  بها  يلتّذ  اأو  معلومة  اأيّة  منها  ي�شتفيد  اأن  دون 

ب�شّدة،  نحاربها  اأن  ينبغي  الّتي  تلك  الذهني  اخلمول  حالة  هي 

  .
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والرتبوية التعليمية  املوؤ�ّش�شات  هذا  وحمل 

ح�ّصة املطالعة

هذا  يف  حــدٍة،  على  كلٌّ  اليوم،  اأ�شخا�ّس  ثالثة  يل  قّدم  لقد 

املعر�س اقرتاحًا موّحداً وهو اأن حتُّدد يف املدار�س �شاعة للمطالعة، 

وقد كانت بنظري فكرة جّيدة؛ على وزارة التعليم والرتبية درا�شة 

هذا االأمر لرتى ما ميكن فعله.. افر�شوا مثاًل، اأن تو�شع بدل �شاعة 

االإن�شاء �شاعة للمطالعة حّتى يتعّرف التالميذ على ثقافة املطالعة، 

�شواًء قروؤوا باأنف�شهم اأو قراأ املعّلم لهم ، اأو قراأ اأحد التالمذة وا�شتمع 

االآخرون. ال باأ�س بهذا االقرتاح براأيي، بالطبع ينبغي درا�شة هذا 

االأمر، ومّدنا بالتقارير، فاإذا ما لوحظ جناحه يف املدار�س، حتُّدد مثل 

.
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هذه ال�شاعة، لرمبّا كان هذا االأمر موؤثّرا

لن�صنع قّراًء، فياأتي الكتاب بنف�صه

تلحظ  اأن  للتدابري  ينبغي  براأيي  املطالعة،  اإىل  مييلون  النا�س ال 

هذه امل�شاألة يف االأ�شا�س. وبالرغم من اأّن اإن�شاء املكتبات كان لهذا 
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الغر�س حتديداً، لكن اإذا كّنا ن�شتطيع اأن نن�شىء نوعني من املكتبات، 

اأحدهما  نحوين،  على  التوزيع  نرفع من كمّية  اأن  ن�شتطيع  كّنا  اأو 

يتكفل باإيجاد هذا امليل، واالآخر من دون النظر اإىل هذه امل�شاألة، 

فالالزم هو النوع االأّول؛ اأي يجب اأن نفّكر يف حّل للم�شاألة وجنده. 

و�شدق ال�شاعر حيث قال:

123
اإذا قّل املاء وح�شل العط�س         ينبع من اأعلى ومن اأ�شفل

اإذا كان النا�س من اأهل املطالعة ويبحثون عن الكتب، ف�شوف 

بكّل  النا�شر  ي�شعى  و�شوف  املوؤلّف،  ووراء  النا�شر  وراء  ي�شعون 

.
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جهده الإ�شدار الكتب

بان؟  كم تدفع من املال مقابل ب�صع قطع من اللُّ

عندما ي�شبح )الكتاب( من لوازم احلياة، ال يعود باهظ الثمن. 

بـاألفي  ــ  احلجم  بهذا  كتاب  ــ  الو�شيط  املعجم  كتاب  �ُشّعر  لقد 

تومان، اذهبوا اإىل ال�شوق باألفي تومان وانظروا ماذا ت�شرتون بها... 

بالطبع، هناك من ال ميكنهم �شراء كّل م�شتلزمات احلياة،  الأنهم ال 

اأجلهم؛  نفّكر من  اأن  وعلينا  منه،  القليل  ميلكون  اأو  املال  ميلكون 

فذاك من اهتماماتنا. ... اإذا ُعّد الكتاب من �شروريات احلياة فلن 

من  علبة  اأو  اجلوارب  من  زوجًا  ت�شرتون  بكم  الثمن،  باهظ  يُعّد 

املناديل الورقية؟ وكم يدفع املرء مقابل عدد من قطع اللبان ي�شرتيها 

لولده؟ قي�شوا الكتاب بهذه االأمور. ]ولي�س من ال�شحيح اأن نقول:[ 

الكتاب حالّيًا، لي�س من ال�شروريات! هو من الكماليات والزينة، 

مل  واإن  اجلّيد،  باالأمر  فهو  توّفرت  اإن  الّتي  اجلّيدة  االأ�شياء  اإنّه من 

تتوّفر فلن تقع ال�شماء على االأر�س! يجب اخلروج من هذه احلالة 

 .
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وجعله من �شروريات احلياة
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االأ�شا�شية  امل�شاريف  من  واحــداً  الكتب  �شراء  يُعّد  اأن  ينبغي 

للعائلة، فعلى النا�س قبل اأن ي�شرتوا بع�س اأدوات الديكور والتحف، 

وال�شتائر  املختلفة  ــك  واالأرائ املتنوعة  والطاوالت  الرثيّات  كهذه 

واأمثال هذه االأمور، اأن يولوا الكتاب اأهمّيًة وي�شرتوا الكتب قبل اأّي 

�شيء، كاخلبز والطعام وو�شائل العي�س الالزمة الّتي تكون موجودة 

يف البيت، ينبغي اأن يكون الكتاب من هذا القبيل. ...خال�شة الكالم 

اأنّه ينبغي اإيجاد االأن�س بالكتاب، فاإذا مل يوؤن�س به لن ي�شل املجتمع 

 .
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االإيراين اإىل هدفه واأمنيته الّتي هي حّقه

كيف نقراأ كتباً ذات ع�رصين جمّلدًا؟

واأهل  والن�شاء،  والرجال،  وال�شيوخ،  ال�شباب،  على  اأقــول، 

اأن  بالكتاب،  يرتبط  اأن  ميكن  �شخ�س  وكّل  القرى،  واأهل  املدن، 

كما  عمل،  دون  فيه  يكون  وقت  اأّي  ويف  جيبه،  يف  كتابًا  يحمل 

واملراكز  الطبيب،  وعيادة  االأجرة،  و�شيارات  النقل،  حافالت  يف 

االإدارية، وعلى باب الدّكان عندما ال يتواجد الزبائن، ويف البيت 

  .
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يف اأوقات الفراغ، اأن يخرج الكتاب ويطالع

ــون،  االإداريّ ــ  يومية  اأعمال  لديهم  الّذين  االأفراد  �س  فليخ�شّ

يعودون  كانوا  لو  فيما  واأمثالهم،  املزارعون،  القرويّون،  التّجار، 

ن�شف  ولو  الوقت،  من  بع�شًا  ــ  النهار  و�شط  اأو  لياًل،  البيت  اإىل 

�شاعة، للمطالعة. فكم من الكتب ميكن اأن تُقراأ يف ن�شف ال�شاعة 

هذه.. قد قراأت يف فرتات الع�شر دقائق، والع�شرين دقيقة، والربع 

وع�شرين  ب�شع  من  موؤلّفة  الكتب  من  جمموعات  هذه،  �شاعة 

من  املجّلدات  مئات  على  الطريقة  بهذه  اطلعُت  ولرمبّا  جمّلداً، 

الكثري  اأعرف  اإنّني  الوقت.  الق�شرية من  الفرتات  هذه  الكتب، يف 

ممّن هم كذلك. ...لقد طالعت كتابًا من ثمانية جملدات يف حافلة 
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النقل.. ينبغي اأن تتحّول هذه اإىل عادة و�شّنة رائجة بني اأبناء �شعبنا، 

باأن يقروؤوا الكتب، ويعّلموا اأوالدهم ذلك. فلتطالع  ال�شّيدات يف 

 .
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لن املعلومات البيوت ولتح�شّ

هّيئوا اأنتم الكتب الّتي ميكن اأن ت�شتخدم يف مثل هذه االأماكن 

)حافالت النقل و...( اأو قوموا من االأ�شا�س بعمٍل ميّكن النا�س من 

ـ يف احلافلة، ويف عيادة  ـ يف حال مل يكونوا يحملون الكتبـ  القراءةـ 

الطبيب، ويف املراكز االإدارية حيث ينتظرون دورهم، .. اإذا اأمكن 

تقّدمون  �شوف  فاإنّكم  وتر�ّشخوه،  العمل  هذا  م�شرية  تطلقوا  اأن 

اأنّنا  بدليل  ممكن،  هو  بل  م�شتحيل،  غري  االأمر  هذا  كبرية:  خدمة 

جنزت اإىل حّد ما يف البلدان االأخرى، اإنّنا 
ُ
نرى اأن هذه االأمور قد اأ

 .
129

اأهل هذا العمل، واأوىل به من غرينا

مطالعة التاريخ املعا�رص

ال اأعلم مدى اطالعكم على التاريخ املعا�شر، وكم قراأمت منه، 

من  الكثري  جتدون  حيث  ال�شيف  يف  تخّططوا  اأن  جميل  هو  كم 

اأوقات الفراغ، ملطالعة بع�س مقاطع التاريخ املعا�شر، ومنها ق�شية 

لّفت كتب حول هذا املو�شوع، من املنا�شب اأن 
ُ
فتوى التنباك، لقد اأ

تقروؤوها. اأق�شد بالطبع، الكتب املوثوقة، فبع�ٌس ب�شبب دور الدين 

م�شتعّداً  لي�س  للدين،  منه  ومعاندة  امل�شاألة،  هذه  يف  الدين  وعلماء 

  .
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لالعرتاف بهذا الفخر العظيم والتكّلم عنه

مطالعة الكتب هي غري الدر�س

ـ مطالعة  ـ اإىل جانب الدر�سـ  اإنّني اأرى اأيّتها الفتيات، اأن عليكّنـ 
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اجلّيدة  الكتب  ُخذن  مكتبات،  مدار�شكّن  يف  توجد  حتماً  الكتب. 

الّتي حتّددها املعّلمات القديرات للمطالعة وطالعنها، وعالوة على 

 .
131

االهتمام بدرو�شكّن، تعّرفن على الكتب، واأن�شن بها

ل ينبغي اأن تناموا دون مطالعة

جميع اأفراد عائلتنا تقريبًا، ورمبّا ميكنني القول اأن ال ا�شتثناء يف 

ذلك، ينامون دائمًا م�شاًء، وهم يف حال املطالعة. اأنا اأي�شًا كذلك؛ 

لي�س مبعنى اأن اأنام و�شط املطالعة، بل اأطالع اإىل اأن اأ�شعر بالنعا�س، 

فاأ�شع عندها الكتاب جانبًا واأنام. كّل اأفراد عائلتنا كذلك. عندما 

بني  كتاب  هناك  �شيكون  فحتمًا  النوم،  اإىل  يخلدوا  اأن  يريدون 

اأيديهم، اأعتقد اأنّه على جميع العائالت االإيرانية اأن تكون كذلك، 

 .
132

توّقعي هو هذا

الأعمال غري الرائجة

القرائن،  تُفهم من  الّتي  ــ  االأوروبّيني  بني  الرائجة  االأمور  من 

اأو  مثاًل  االأمهات  اأّن  هي  ــ  بالدنا  رائجة يف  لي�شت  لالأ�شف  والتي 

الكبار يقروؤون الأطفالهم كتبًا من وقت الآخر، اأو يجل�س �شخ�شان 

اأو ثالثة اأ�شخا�ّس، فيقراأ اأحدهم كتابًا للبقّية. فهذه االأعمال لي�شت 

معتادة هنا اأبداً. قد يجل�س اجلميع، يطالع كّل منهم كتابًا، اإن كانوا 

فيفتح  االأب  اأو  االأّم  جتل�س  اأن  اأّما  والكتب،  املطالعة  حمّبي  من 

فهذا  االأطفال،  ي�شمع  عاٍل يف حني  ب�شوت  ويقراأ  كتابًا،  اأحدهما 

133
االأمر يف الظاهر معروفٌ  عندهم ، اأما هنا فغري ماألوف! ...

االأوروبّيني  اأّن  �شمعته  ما  النا�س،  بني  املطالعة  عادة  ر�ّشخوا 
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يقومون به يف بيوتهم. تقراأ االأّم كتابًا لطفلها قبل النوم، نحن لي�س 

لدينا هذه العادة على االإطالق. بالطبع، لقد كانت رائجًة قدميًا يف 

بع�س االأ�شر، يف بيت والدي كان هنا من يجل�س ويقراأ كتابًا الآخر، 

كان يحدث هذا االأمر ل�شنوات؛ �شواًء لل�شغار اأم للكبار، لكّن هذا 

 .
134

االأمر لي�س �شائعًا هذه االأيّام بني النا�س

ينبغي اأن يقال هذا: 

؛                  الأ�شاهدك مبائة األف عني. خرجَت مبائة األف جتلٍّ

هذا ما ينبغي اأن يكون. ينبغي اإظهار الكتاب لالأعني من خالل 

مئة األف م�شهد، حّتى يُجذب كّل �شخ�س مهما كان ذوقه. ينبغي 

بالكتاب،  ياأن�شوا  اأن  االأّوالد،  ة  وخا�شّّ واالأّمهات  واالآباء  لل�شباب 

فهناك  املطالعة،  اأهل  من  واالأّم  االأب  كان  اإذا  ممكن،  اأمــٌر  وهذا 

 .
135

احتمال كبري اأن ي�شبح االأّوالد من اأهل املطالعة اأي�شًا

القراءة لالأطفال

ينبغي لالآباء واالأمهات منذ البداية اأن يجعلوا االأّوالد ي�شتاأن�شون 

ياأن�شوا  اأن  ينبغي  ال�شغار  االأطــفــال  فحّتى  ويع�شقونه،  بالكتاب 

 .
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بالكتاب

قراءة  على  االأوىل  الطفولة  عهد  منذ  اأي�شاً  اأطفالنا  فلنعّود 

كتابًا  يقروؤون  مثاًل،  النوم  اإىل  اخللود  يريدون  فعندما  الكتب، 

اجلمعة  اأيّام  اأو  العطل  اأيّام  من  ق�شماً  حتماً  �شوا  فليخ�شّ وينامون. 

مثاًل حيث يلعبون فيها، للكتاب. ويف اأيّام ال�شيف الّتي يعّطل فيها 

االأّوالد وال�شباب، فليقروؤوا الكتب حتماً؛ ليحّددوا كتباً، يقراأونها 

  .
137

وينهونها



باقة من العناوين الّتي طالعها القائد

وتعليقاته على جمموعة منها
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خمّيم عنرب138
مهدي  كهن،  ح�شني  غالم  اإ�شالحي،  فرهنگ  ح�شني  تاأليف: 

گاليب 

اإّن كتابة ون�شر ذكريات االأ�شرى)االأحرار( هو عمل خالد، وله 

تاأثريه اخلا�ّسّ يف ت�شكيل تاريخنا يف امل�شتقبل. تتمّيز بع�س املقاالت 

باللطف والدّقة .. النكتة امللفتة هي القراءة امل�شرتكة لالأحداث الّتي 

كانت تعّم املخّيمات املتباعدة عن بع�شها..

ت�شرين اأّول 1991م 

خّط »فّكة«139
تاأليف: ال�شهيد حمّمد �شكري

هذه وثيقة هاّمة عن اأو�شاع اجلبهة وعادات وخ�شال التعبوينّي، 

املادينّي  الدنيا  اأهل  قبل  واالإدراك من  للفهم  قابل  غري  الكالم  هذا 

لهذه  والدقيقة  والوا�شحة  ال�شل�شة  الكتابة  اّن  اإاّل   ... والظلمانّيني، 

املوؤلّفات، �شوف تزيد من قيمتها التوثيقية، وال�شهيد العزيز موؤلّف 

هذه املذّكرات يج�ّشد من خالل هذا الكتاب اأي�شاً، بع�شاً من االأجواء 

املعنوية للروح التعبوية. رحمة اهلل على روحه الطاهرة...

وهو من املوؤلّفات الّتي ينبغي، ترجمتها اإىل اللغات االأخرى حتماً.

1991/12/10م  
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جنيب140
مب�شعى: حمّمد جواد جزيني

الظاهرة  هذه  ــ  التعبئة  روحية  الكتاب،  هذا  يف  ّورت  �شُ لقد 

اال�شتثنائية يف فرتة احلرب ــ ت�شويراً جّيداً: ال�شجاعة، االإخال�س، 

روح التديّن، الروح املرحة، وقد طالعت هذا الكتاب يف اأرق ليلة 

الثالثاء، 1991/12/10م.

قناة نوين �صفر141
تاأليف: ال�شّيد ح�شن �شكري

املقّد�س،  الدفاع  ملرحلة  الدقيقة  الوثائق  جملة  من  اأي�شًا  هذا 

مفعم  الكتاب  هذا  كثرياً.  عليه  املوؤلّف  ن�شكر  اأن  يجب  حيث 

بال�شفاء والروحانيات.1991/12/12

اأكرث  من  كتاباته  تعّد  الّذي  �شكري  حمّمد  ال�شهيد  اأّن  الظاهر 

الكتاب.  هذا  موؤلّف  �شقيق  هو  نورانّية،  املقّد�س  الدفاع  ذكريات 

مرحى بالكرامة والعّزة..  

الّلهّم اح�شرنا مع هوؤالء يف الدنيا واالآخرة...

قائدي142
كلچني،  نژاد،  خاوري	 اأمرييان،  كاوري،  خمدومي،  تاأليف: 

جم�شيديان، پا�شيار

ال�شالم عليكم يا اأولياء اهلل واأحّباءه، ال�شالم عليكم يا اأ�شفياء 

اهلل وخريته، ال�شالم عليكم يا اأن�شار دين اهلل واأعوان ولّيه، يا اآيات 



93

اهلل، يا معجزات االإميان، يا دالئل �شمّو االإن�شان اخلالد.. يا وروداً 

مينع من  اأن  وتلّوثه،   املعا�شر  العامل  ف�شاد  كّل  ي�شتطع  مل  حمراء 

على  دامغة  حّجًة  يا  املظلمة..  دنيانا  اأنار  �شديداً  برقًا  يا  تفّتحها، 

قا�شري النظر اأولئك، الّذين يعتربون اأّن رقّي االإن�شان االإلهي غري 

ممكن يف ع�شر غلبة املاّدة، لقد اأحييتم فينا ذكريات م�شلمي �شدر 

منهم.  اأكرث  اهلل،  يف  والفناء  واالإرادة  ال�شدق  واأظهرمت  االإ�شالم، 

والقلبية من  املعنوية  اال�شتفا�شة  فر�شة  لهم  �شنحت  الّذين  اأولئك 

عنكم؟!!  ماذا  ولكن  املتتالية،  القراآن  اآيات  ونزول  النبّي  اأنفا�س 

الئقني لذلك  لقد ج�ّشدمت اخللو�س والتقوى حّقًا، و�شرمت جنوداً 

االإمام الّذي كان بحٍق، مظهر اخللو�س والتقوى.. �شالم اهلل عليه 

وعليكم، وهنيئًا لكم رحمة ربّكم.. 

كتبه بيمينه الوازرة، اأ�شري اأمانيه وذليل نف�شه، علي احل�شيني غفر 

اهلل له ورحمه، وح�شره مع اأوليائه واأحلّقه بهذه الزمرة الطيبة اآمني. 

متّت مطالعة هذا الكتاب يف الثالث ع�شر من رجب ل�شنة 1411هـ 

بعني تفي�س بدموع ال�شوق واحل�شرة اإىل الزيارة.

عر�س املخ�صبني143
تاأليف: حمّمد ح�شني القدمي

قبل يوم وليلة يف حلظات ما قبل النوم، حّلقت يف ف�شاء معّطر 

مليء بال�شفاء، ويف معراج من احلما�س واحلالة املعنويّة الّتي ت�شفيها 

�شطور وكلمات هذا الكتاب النورانية على قارئه، �شكرت اهلل على 

قطرة الع�شق تلك الّتي األقاها يف روح هذا الكاتب، وعلى مثل هذا 

الفكر الزالل والذوق الّذي اأجراه على قلمه، واأي�شاً على يد القدرة 

�شفحة  يف  والفريدة  البديعة  اللوحة  تلك  مثل  اأوجدت  الّتي  تلك 



94

غريبة يف  هي  الّتي  االأ�شطورية  امل�شاهد  وحفرت  املعا�شر،  التاريخ 

اأفكار واأعني النا�س هذه االأيّام، يف واقع حياة هذا اجليل من �شعب 

الف�شائل  اأغلب  اإّن  االآبدين.  واأبد  احلامدين  احلمد حمد  له  اإيران. 

الّتي زيّنت تاريخ االإن�شان وح�ّشنته، والتي اأ�شبحت امل�شعل والدليل 

الأبناء الب�شر، هي نتاج حلظة مثمرة من حياة اإن�شان اأو عّدة اأنا�س؛ 

ال�شرب، والزهد، واالإباء، والت�شامح، وال�شجاعة، وال�شدق، واالإيثار.. 

والف�شائل االإن�شانية كاّفة الّتي نراها يف م�شريه، هي من هذا القبيل، 

من  وليلة  يوم  كّل  مكنونة يف  املثمرة  اللحظات  من  االآالف  هناك 

اإليها  ينظر  من  كّل  واإّن  املقد�س،  للدفاع  الثمانية  ال�شنوات  ملحمة 

بنظرة فّنية، ويكتبها ويخّلدها باأ�شلوب بارع، وقبل ذلك كله، ي�شل 

اإىل جميع هذه االأمور بالتوفيق االإلهي، فاإنّه ي�شيء م�شعل �شالكي 

املعراج االإن�شاين، وهذا الكتاب وموؤلّفه من هذه املجموعة.

1992/1/26م

عا�س كميل144
تاأليف: حم�شن مطلق

ي�شت�شّم من هذا الكتاب عطر االإخال�س، وكم هو جميل اأن 

تكون رواية امل�شاهد املفعمة باالإخال�س واالإيثار، منطلقة اأي�شًا من 

االإخال�س، غالبًا ما اأخفى الكاتب ـ توا�شعًا ـ نف�شه خلف اأ�شحابه 

ا  اأميّ ا�شتفادوا  الّذين  النورانّيني،  ال�شباب  لهوؤالء  هنيئًا  ال�شهداء، 

ا�شتفادة  يف واحدة من اأكرث الفر�س االإلهية يف التاريخ، ا�شتثنائيًة، 

االإن�شانية  املدارج  اإىل  والت�شحية  واالإميان  االإرادة  بف�شل  وو�شلوا 

العالية. هذا الكتاب اأي�شًا، ب�شبب عذوبة لغة روايته، والفكاهة الّتي 

اأ�شفت ظرافة على موا�شع كثرية منه، هو اأجدر بالقراءة من بع�س 
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الذكريات املكتوبة االأخرى. ويجب ترجمته.

1992/2/3م 
الفرقة 83 145

اإعداد: ال�شّيد حمّمد علي ديباجي

املجاهدين  ال�شباب  لذكريات  عر�س  الكتاب  هذا  يف  �ُشّجل 

من طلبة العلوم الدينية، والّذي يحتوي �شمنًا، بيانًا مقت�شبًا اأي�شًا، 

لبع�س جماهداتهم الطاهرة، باأ�شلوب وحترير بليغني. اإنّها لطريقة 

اإن�شاج  مّت  اإن  يقّرر.  واالآخــر  اأحدهم  يروي  بحيث  م�شتحدثة، 

جّداً  حمظوظًا  كنت  لقد  بالغة،  اأكرث  ي�شبح  ف�شوف  القلم  هذا 

يعطي  ـ  الكتاب  هذا  ـ يف  دينّيًا  عاملًا  اأّن  ذلك  الكتاب،  هذا  بقراءة 

يف  النا�س  وي�شارك  االأماكن،  اأخطر  يف  واملعرفة  الدين  يف  درو�شًا 

اإن  الطّيبة،  الروحية  ذوو  الطلبة  هوؤالء  ال�شعبة،  احلياة  اختبارات 

طووا مراتب التح�شيل العلمي، �شوف ي�شبحون قادًة بارزين يف 

الثورة واجلمهورية االإ�شالمية، وعلماء حاملني للواء الدين الباين 

علماء،  هكذا  برتبية  تفخر  العلمية  احلــوزة  اأن  �شّك  ال  للحياة.. 

وت�شعر بالر�شا من اأداء وظيفتها التاريخية تلك، والتي كانت دومًا 

موّفقة بها بحمد اهلل تعاىل.

اإنّها مل�شادفة ملفتة اأنّني ُوّفقت ملطالعة هذا الكتاب يف ذكرى 15 

من �شعبان، ومن بعد اأن ذهبت اإىل قم للزيارة. 

رفيق ال�صاعقة146 
تاأليف: ح�شني بهزداد، وكل علي بابائي

يُ�شتخرج  اأن  ميكن  اإذ  وقّيم،  جــّداً  غنّي  م�شدٌر  الكتاب  هذا 
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امل�شّجلة  واحلاالت  اللحظات  ري.  وال�شِّ واالأفالم  الكتب  مئات  منه 

يف ف�شول هذا الكتاب، هي تلك الروائع املحرّية الّتي ظهرت من 

جمموعها لوحة عمليات فاخرة وعظيمة اأمثال الفتح املبني وبيت 

املقد�س. وهي تظهر اأف�شل فنون اجلهاد واالإيثار وال�شجاعة واالبتكار 

يف جمموعة معر�س فنون الثورة االإ�شالمية الّذي ال مثيل له. 

هوؤالء الرجال العظام الّذين متّر اأ�شماوؤهم على األ�شنتنا وقلوبنا 

الغافلة ب�شهولة كربى، هم من �شنخ اإخوان ال�شفا وفر�شان الهيجا 

الّذين خاطبهم �شيد ال�شهداء �شالم اهلل عليه بتعظيم وحرقة وحمّبة، 

لفراقهم، �شالم اهلل وعباده املنتجبني ومالئكته ور�شله  وكان مغتّماً 

على اأرواحهم الطاهرة.

يف اأيّام ولياٍل من �شهري ت�شرين اأول وت�شرين الثاين لعام 2007م، 

متّت مطالعة وقراءة هذا الكتاب �شفحة �شفحة، و�شطراً �شطراً. 

حرب احلفاة 147
تاأليف: رحيم خمدومي

مع  مقارنًة  يبدو  والّذي  احلفاة،  النا�س  لعذابات  انعكا�س  هذا 

ت�شهد  وعندما  مقبول،  وغري  ــّراً  وُم للروح  منّغ�شًا  ت�شحياتهم، 

تعاي�شهما،  عندما  بل  االأمرين،  هذين  واحل�ّشا�شة  اللطيفة  الروح 

فاإنّها ترويهما بلغة لها عني تلك املرارة، وبالطبع اإّن جماح خيال 

خر 
ُ
اأهل الفّن ي�شبق الواقع دومًا، ويف جميع امليادين. يف روايات اأ

عن هذه اجلبهة نف�شها، .. ويف مقابل العدو نف�شه، هناك �شيء اأهّم 

من اجلميع واأحلى، وهو التوا�شع وعدم ا�شتعظام املرء لعمله يف 

مقابل اأعمال االآخرين، الّذين يكونون ـ اأحيانًا ـ يف جبهات اأخرى، 

ولكّنهم يجاهدون يف مقابل ذلك العدّو نف�شه، وع�شقًا لذلك االإله 
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نف�شه، حّتى لو كان اخلطر لي�س ذاته يف جميع امليادين، وعدم اعتبار 

االأ�شخا�ّس الّذين مل ينهلوا من في�س تلك اجلبهة، من اأهل الدنيا 

واملن�شغلني بتعّلقاتها... وهذه هي �شفات املخل�شني واالأتقياء..

ليلة اجلمعة 1992/2/28م 

�صفر اإىل القبلة148
تاأليف: هدايت اهلل بهبودي

اهلل  بيت  لزيارة  واحل�شرة  بال�شوق  ثانية  الكتاب  هذا  غمرين 

وحرم ر�شوله، حما�س وحاٌل وا�شتياق لي�س فيها من اأمٍل. حّتى 

من  اأبــداً  قلبي  رح 
ُ
اأ مل  ـ  البعيدة  ال�شباب  �شنّي  منذ  ـ  اأينّ  اأذكر 

نار هذا اال�شتياق. لكن حّتى يف عهد القمع احلالك، حيث كان 

قبيل  من  حّتى  اأو  رغبة  عن  اأهل،  غري  اأو  اأهل  دين  عامل  كّل 

اأو  اأ�شتطيع!  اأكن  ومل  احلّج..  طريق  ي�شلك  اأن  ي�شتطيع  الت�شّبع، 

من االأف�شل القول: مل يكن �شاحب اأّي حملة ي�شتطيع اأو يتجّراأ 

اأن ي�شع ا�شمي يف الئحة حّجاجه، خوفًا من ال�شافاك، فكيف بي 

كمر�شد ديني للحملة.. نعم، فحّتى يف تلك املرحلة ال�شعبة اأي�شًا، 

مل يخُل قلبي من اأمل زيارة الكعبة وتقبيل اآثار اأقدام الر�شول، 

يف مّكة واملدينة.. اإنّه واإن حتّقق هذا االأمل من خالل احلج الّذي 

اإاّل  حماّلتي،  ال�شهيد  بف�شل  79م  �شنة  اأيّام  ع�شرة  ملدة  يل  ُق�شم 

اأّن نريان هذا ال�شوق ازدادت تاأّججًا واأ�شبحت اأكرث اإيالمًا.. يف 

فرتة رئا�شتي للجمهورية، كانت عيون اآمايل من�شّبة على ما بعد 

تلك الفرتة.. لكن اليوم..؟ ا�شطراب و�شوق ال قرار لهما، واأمٌل 

قارب الفناء.. العزاء الوحيد هو قراءة مثل كتب اأدب الرحالت 

هذه اأو �شماعها، الّذي هو بحّد ذاته، موؤّجج لل�شوق من جديد. 
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هذا الكتاب عذب، موجز، قد ُكتب بروحية ومبهارة.

زيارة مقبولة؛ عزيزي املوؤلّف، زيارة مقبولة..

1992/2/29م

تالل �صقائق النعمان149
في�س،  ر�شا  حمّمد  ال�شّيد  ال�شهيد  اإيــرواين،  حّجت  تاأليف: 

غالم ر�شا نباتي

احلمراء،  ال�شقائق  تالل  اأي  الكتاب،  هذا  من  االأخرية  ة  الق�شّ

اأجمل واأكرث دّقة من باقي الق�ش�س. مقالة ال�شهيد اأي�شًا، الّتي �ُشّميت 

يف  واالإخال�س..  ال�شهادة  عطر  منها  يُ�شت�شّم  جديد،  من  ال�شروق 

لت جّيداً اجلهود املريرة والتحّمل الأوامر  مقالة حّجت اإيرواين ف�شّ

قّوات الر�شد. 

اأولياءك  تعطيه  ما  اأف�شل  الطاهرين  ال�شباب  هوؤالء  اأعِط  اإلهي! 

ال�شاحلني.. واأنلنا نحن اأي�شًا ن�شيبًا من ذلك الع�شق واالإخال�س.

1992/3/4م

خطوة خطوة نحو املطر150
تاأليف: مرت�شى رسهنگي، هدايت اهلل بهبودي

وبــارع،  موجٌع،  للقلب،  حمــرٌق   ، معربٌّ املوؤلَّفني  هذين  كال 

�شلمت يدا هذين العزيزين اللذين يرويان اأوجاع غربة مدينة ـ بل 

�شعٍب ـ مبثل هذا العطف واحلرقة. والتاريخ االآتي �شوف لن يثني 

فقط على مدينة خّرم�شهر و�شبابها واآبائها واأّمهاتها املقاومني، بل 
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على تلك القلوب وال�شمائر اليقظة والباحثة عن احلقيقة والناطقة 

اأن  العظمة،  هذه  مبثل  جهاديّة  ة  تر�َس لق�شّ مل  والتي  اأي�شًا،  باحلق 

ت�شيع يف مطاوي الرثثرات وخزعبالت الدهر.

�شالم على اأمثال بهبودي!  

�شالم على اأمثال رسهنگي!

الثالث من �شهر رم�شان 1412، 1992/3/8م

وداعاً »كرخه«151
تاأليف: داود اأمرييان

هذا الكتاب اجلميل والب�شيط، ي�شرح حياة واأحا�شي�س ومواقف 

هذه  حتمله  مبا  تعبوّي،  نف�شه  هو  الّذي  املوؤلّف  جّيداً.  »التعبوّي« 

اأنّه  اإاّل  العمر،  مقتبل  �شاّب يف  اأنّه  ومع   .. ثقايف،  معنى  الكلمة من 

يكتب ويفّكر بطريقة اأكرث ن�شجًا من �شّنه. وباخت�شار، اإنّه واحد 

من الكتب اجلّيدة جّداً يف جمموعة الذكريات.       

1992/3/10م

جدال يف »زيويه«152
�شابري،  ويل  پا�شيار،  عبا�س  م�شكوري،  ال�شهيد  تاأليف: 

ح�شيني حميد 

لقد اأم�شيت عّدة �شاعات من اأيّام وليايل �شهر رم�شان املبارك 

خمتلفون،  اأنا�س  اأنّهم  من  الرغم  على  الذكريات.  هذه  قراءة  يف 

واآتون من اأمكنة وخلفيات خمتلفة، ومن اأزمنة خمتلفة، وقد رووا 
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نتيجة  اأّن  اإاّل  ببع�س،  بع�شهم  لهم  معرفة  دون  من  وكتبوا  جميعاً 

هذه الذكريات جاءت واحدة: الكّل يخرب عن عظمة واقعة �شنوات 

الدفاع املقّد�س الثمانية، والتحّول العجيب الّذي اأحدثته يف قلوب 

ونفو�س واأفكار واأعمال �شباب هذا البلد، وي�شريـ  تقريباًـ اإىل االأبعاد 

الالمتناهية ملعجزة  التاريخ االإلهية هذه.. واح�شرتاه على تلك االأيّام 

الّتي ال تُن�شى، واح�شرتاه على تلك الوقائع االإعجازية، واح�شرتاه 

على تلك التجربة املفيدة واالأنف�س الطاهرة الّتي �شنعتها.. واح�شرتاه 

على نبع الرحمة والف�شل االإلهي ذاك، الّذي �شرب منه اأنا�س اأذكياء 

لهم، وواح�شرتاه على النفو�س املحرومة الّتي مل  وفطنون.. هنيئاً 

يُق�شم لها االنتفاع من ذاك اللطف الالمتناهي.  

اأولئك الّذين انتفعوا، اإنّا نالوا هذه النعمة بالتجاوز واملجاهدة 

وانتهاز الفر�س ـ وبالطبع بتوفيق احلق ـ .. ونحن، اأال يجدر بنا من 

خالل الذكاء والفطنة اأن نتعّرف على منبع الرحمة ذاكـ  الّذي يكون 

كّل حني ب�شكل ما ومبجرًى ما ـ والّذي ال انقطاع له، واأن ن�شتجلب 

التوفيق االإلهّي ونروي اأنف�شنا منه من خالل التجاوز واملجاهدة؟.. 

اإّن االأكرث عطراً ومعنويّة واالأ�شّد تاأثرياً من بني هذه املوؤلَّفات، هو ما 

كتبه ال�شهيد. اأّما ما كتبه »ويل �شابري« فهو االأجمل واالأكرث مهارة.

1992/3/13م

ذكرى الأ�صحاب153       )من معراج العائدين(
تاأليف: حميد داوود اآبادي

ميوج هذا املوؤلَّف بال�شدق وال�شفاء العارم. فغالباً ما غّيب الكاتب 

دوره، وبّرز ذكرى رفاقه ال�شهداء. تنعك�س هنا روحية التعبوّي تقريباً، 

بجميع جوانبها، فيمكن الفهم عندها كيف اأّن �شباباً يف اأتون احلرب 
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امل�شتعرة، كانوا يتحّولون اإىل جواهر متالألئة... �شوؤايل لنف�شي هو: 

كم �شيتمّكن الّذين رجعوا من معراجهم من حفظ تلك احلال والهيام 

بعد الرجوع من ال�شفر »من احلّق اإىل اخللق«، اأو حّتى ا�شتح�شارها 

جّيداً؟ وماذا قّدمنا نحن يف �شبيل هذا الهدف ال�شامي؟ وماذا فعلنا؟ 

بالطبع، اإّن ق�شوري اأو تق�شريي وتق�شري َمن هم اأمثايل، ال ميكن اأن 

يرفع هذا التكليف ال�شاّق عن اأولئك الّذين اأمّت اهلل حّجته عليهم. هذا 

الكتاب، من خالل الروح املرحة واالأدب ال�شاخر املنت�شر يف جميع 

ة، هو اأكرث كتب  ف�شوله، والّذي اأ�شفى عليه حالوًة وجاذبّية خا�شّّ

اجلبهة اإلفاتاً وجاذبّية. طالعته يف الليايل واالأيّام املوؤّدية اإىل الع�شرين 

من �شهر رم�شان 1412 )1992/3/25م(.

كتف ال�صاتر الرتابّي اجلريح154
تاأليف: �شباح پريي

االإخال�س  بروح  اأكرث  ن�شعر  الكتاب،  نهاية  من  اقرتبنا  كّلما 

وال�شفاء احلافل بهما. اإنّني اأحت�ّشر على نف�شي، واأغبط هوؤالء ال�شباب 

من  اأقّل  هو  عمر،  نالوا يف  الّذين  وامل�شّحني،  واملوؤمنني  ال�شجعان 

ن�شف اأعمارنا، مقامات ي�شعر اأمثايل عند قراءة تفا�شيلها بالعروج 

املعنوي.. ع�شى اأن يتمّكنوا على امتداد الزمان، من حفظ ما نالوه 

ويحتوي  اإبداعّي  الكتاب  هذا  جّيداً..  والفداء  اجلهاد  معراج  يف 

الكتاب  هذا  الهاّمة يف  امليزة  قيمته.  من  يزيد  ممّا  حمكماً  نرثاً  اأي�شاً 

يزال،  وال  جّداً  الالزم  من  كان  امل�شعفني.  اأحــوال  عن  يحكي  اأنّه 

على اجلبهوينّي اللوج�شتّيني ـ اأمثال: عّمال االإن�شاءات، وامل�شعفني، 

الّذين  والتموين،  التجهيز  على  والعاّملني  والطّباخني،  وال�شائقني، 

، ومل تكن ت�شحيات بع�شهم لتقّل خطراً  لكّل منهم عامله اخلا�ّسّ

اأ�شّد  حّتى  كانت  بل  للجبهة،  االأمامية  اخلطوط  املجاهدين يف  عن 
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يكتبوا  اأن  ـ  الرتابية(  ال�شواتر  ووا�شعي  اخلنادق،  )كَحَفرة  خطراً 

ريهم، اأو يرووا هم، ويكتب �شخ�س اآخر. وباجلملة، ينبغي �شكر  �شِ

هذا ال�شاب العزيز والنا�شرين.

1992/3/26م املوافق لـ 21 رم�شان املبارك 1412 

ال�صفر اإىل مدينة الزيتون155
مب�شعى: جواد جّزيني

مل اأ�شتطع اأن اأكمل حّتى اجلزء االأّول من هذا الكتاب. فما اأن 

ة ذلك القلب ال�شغري املثقلة بالغّم،  قراأت ما جرى مع كميل، وق�شّ

حّتى فقدت قدرتي على التحّمل.. لقد كان الو�شع خمتلفًا عّما 

اأمام  بالدموع  الوجه  تبّلل  الدقائق  لكم من  اجلبهة،  تقارير  هو يف 

تلك ال�شور الدامية.. لكّن غّم وقائع ال�شهادة يحمل يف نف�شه حرقة 

�شعور  فيه  فلي�س  الع�شق..  جمريات  كالغّم يف  متامًا  عذبة،  ولوعة 

غريب  الأمر  اإنّه  وح�شن..  جميل  فهو  يحدث  ما  وكل  باخل�شران، 

اأبدع  ما  اهلل،  تبارك  واخلراب..  والفناء  باملوت  له  ارتباط  حقًا.. ال 

�شبيله، واأحلى الت�شّرع اإليه!..

1992/6/18م

مرج ال�صقائق156
تاأليف: حمّمد ر�شا بايرامي

..ال�شبك الفّني والقلم اجلميل لهذا الكاتب قّدم معونة ت�شتحّق 

يف  جرت  الّتي  والوقائع  احلوادث  على  الرونق  اإ�شفاء  يف  الثناء، 

خطوط اجلي�س..  بالطبع اإّن الفجوة بني هذا وبني ما نعلمه وقراأناه 
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عن التعبئة، عميقة جّداً. هنا ميكن اأن نرى و�شع وحدات اجلي�س 

بنحو جّيد. قراأت الكتاب دفعٍة واحدة يوم اجلمعة.

1992/4/6م. 

اجلبني الزجاجي157
تاأليف: حمّمد طّيب  

متّت مطالعته يف 1991/2/8م.

من  اإجمااًل  والكّل  جّداً،  جّيٌدة  موؤلّفاته  من  اإثنتان  اأو  واحدة 

االآثار اجلّيدة.

تقرير لتحقيق158       )مع �شابط بعثي وقع يف االأ�شر(
تاأليف: مرت�شى ب�شريي

للطبيعة،  ت�شويره  اأي�شًا.  ونوذجّي  مبتَكر  جــّذاب،  اأثــٌر  هو 

واأحداث احلرب..!

عام  �شباط  �شهر  من   23 يف  ال�شبت  يوم  قراءته  من  انتهيت 

1991م يف حلظات من االأرق الناجت عن اال�شتياء .

امليدالية والإجازة159    )اإحدى ع�شر خاطرة الأ�شري بعثي(
مب�شعى: هدايت اهلل بهبودي

املنت  من  فكال  احلــرب،  مــذّكــرات  واأقــوى  اأجمل  من  اإنّها   

والرتجمة قوي. 

1991/12/10م 
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اجتياز اآخر �صاتر ترابي160 
تاأليف: د. اأحمد عبد الرحمن

ترجمة: حمّمد ح�شني زّوار الكعبة

متّت مطالعة هذا الكتاب ليلة الثالثاء  1991/12/10م. حّبذا 

هوام�س  وين�شر يف  االأجنبية،  اللغات  اإىل  بع�شه،  اأو  كّله  يرتجم  لو 

�شحفهم.

حرب ال�صوارع161
تاأليف: ال�شّيد نظام موال هويزة

اأنهيت مطالعته يف رجب 1412هـ

مذّكرات خرم�صهر162     )مذّكرات ور�شائل ال�شهيد مرادي(
مب�شاعي: مكتب اأدب وفن املقاومة

تغّمد اهلل هذا ال�شهيد العزيز برحمته حيث كان ي�شتح�شر متاأملًا 

النقاط ال�شلبية لعام 1985. 

1992/1/29م

مذّكرات ل تكتمل163
اهلل  هدايت  �شمندريان،  علي  ال�شهيد  �شپاهي،  كمال  تاأليف: 

بهبودي، اأ�شغر اآب خ�شر، وال�شهيد حمّمد �شكري

اأنهيت مطالعته ليلة اخلمي�س، 1992/2/27م، �شعبان1412هـ.ق
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الفرقة الثالثة164
تاأليف: د. جمتبى احل�شيني

ترجمة: حمّمد ح�شني زّوار الكعبة

طالعت هذا الكتاب يف �شهر ت�شرين االأّول �شنة 1991م.

الرحلة رقم22  165       )ذكريات ع�شام عبد الوهاب الزبيدي(
ترجمة: حمّمد ح�شني زّوار الكعبة

متّت مطالعته يف 1992/6/17م.
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)رئي�س جمل�س ال�ضورى ال�ضابق، وم�ضت�ضار الإمام اخلامنئي( 
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القائد والكتاب عالقة وطيدة
برواية الدكتور غالم علي حداد عادل 

الكتب، هي  مطالعة  القائد يف  متّيز  الّتي  اخل�شائ�س  اإحدى  اإن 

يدّون  ما،  لكتاب  مطالعته  عند  القائد  اأّن  مبعنى  الفّعالة،  مطالعته 

بع�س االأفكار يف حا�شيته. 

اهلل  اآية  �شماحة  مع  جل�شنا  اأن  ي�شبق  مل  اإنّّنا  القول  اأوّد  بداية 

مطالعاته؛  وجمال  مكتبته  حول  م�شتقّل  ب�شكل  وحتّدثنا  اخلامنئي 

غالبًا  ال�شخ�شّية.  القائد  بحياة  ما  بنحٍو  يرتبط  املو�شوع  هذا  الأن 

بالثقافة  واملرتبطة  ـ  البلد  يف  واالأ�شا�شّية  املهّمة  الق�شايا  تكون  ما 

وال�شيا�شة واملتابعات ـ كثرية عندما نلتقي به، بحيث ال يبدو منا�شبًا 

بعدها االأخذ من وقته للحديث عن مكتبته ب�شكل خا�ّس. وعليه، 

فما اأقوله م�شتند اإىل ا�شتنتاجات جمعتها يف ذهني خالل �شنوات 

طوال، اأي 30 �شنة من االأن�س واملعرفة به.

املجال الوا�صع
النقطة االأوىل هي اأّن املجاالت الّتي يهتّم القائد باملطالعة فيها 

رجال  بني  املعهودة  املطالعات  مع  ومتطابقة  ر�شمّية  جّد  لي�شت 

الدين، فرجال الدين يهتّمون باملطالعة يف جمال خا�ّسّ ح�شب ما 

يقت�شيه جّو احلوزة من درا�شة وبحث.
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االأخــرى،  املجاالت  يف  �شني  للمتخ�شّ بالن�شبة  االأمــر  وهكذا 

النهاية كّل �شخ�س يهتم باملطالعة  كاملهند�شني، واالأطباء، و.... يف 

اأن يكون بني هذه الفئات  يف جمال اخت�شا�شه. طبعاً، من املمكن 

جتدهم  املطالعة،  اأرادوا  اإذا  ولكن  باملطالعة،  يهتمون  ال  ًا  اأ�شخا�شّ

يطالعون يف جمال اخت�شا�شهم.  اأّما القائد، فاإنّه اإىل جانب مطالعاته 

املطلوبة يف جمال درا�شته واأبحاثه الّتي ت�شتلزمها درا�شته التقليديّة 

للفقه واالأ�شول واملعارف االإ�شالمّية، قد و�شع ن�شب عينيه جمااًل 

وا�شعاً للمطالعة، و ذلك منذ بداية حياته؛ وجمال املطالعة الوا�شع 

هذا هو اجلزء االأ�شا�س من مكتبته ال�شخ�شّية.

من  ق�شم  فهذا  اأّواًل،  االأدب  على  هذا  املطالعة  ي�شتمل جمال 

لطائف وظرائف  فهم  اأ�شتاذ يف  والقائد  ال�شعر،  ة  مطالعاته. خا�شّّ

ال�شعر؛ وله اإملام بفّن نقد ال�شعر، فقد كان منذ ال�شباب ي�شارك يف 

جمال�س قراءة ال�شعر ونقده. تلك اجلل�شات الّتي كان يديرها اأدباء 

املعروفني  ال�شّن  وكبار  خرا�شان،  يف  االأّول  الطراز  من  و�شعراء 

ال�شّيد  العظمى(  اهلل  اآية  )�شماحة  كان  فقد  بــاالأدب؛  باهتمامهم 

اخلامنئي مرتبط بهذه املحافل االأدبّية، وبالتايل من الطبيعي اأن تعرث 

يف مكتبته على الكثري من دواوين ال�شعر، القدمي منها واحلديث.

يعرف  وهو  الفار�شي،  ال�شعر  عامل  اأخبار  اآخر  يتابع  والقائد 

اأكرثيّة ال�شباب الّذين تظهر فيهم القريحة والنبوغ ال�شعري. وهو 

هذا  به  يّت�شف  مبا  ذهنه  يف  ويحتفظ  ح�شابًا،  �شاعر  لكّل  يفتح 

يف  معينة  رتبة  �شمن  ي�شّنفه  ثّم  ومعايب،  ح�شنات  من  ال�شاعر 

االأدب االإيراين.

املجال الثاين الّذي يطالع فيه القائد هو اأدب الق�ش�س، االإيرانّية 

امل�شبوق  لعّله من غري  ق�شرية.  اأم  منها واالأجنبّية؛ وطويلة كانت 

اأن ترى جمتهداً ومرجعًا قد قراأ االأعمال  ومما قد ال جتد له نظرياً 
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قراأ  اأو  ل�شولوخوف،   
)8(

الهادئ« »دون  قبيل  من  الكبرية  الروائّية 

، واأن يكون لديه 
)9(

اأعمال رومن روالن من قبيل »الروح املفتونة«

تقييم دقيق لها. وال زال حّتى االآن يقراأ الروايات االأجنبّية. ومن 

اأنّه يدّون بع�س املالحظات ب�شكل خمت�شر  القائد هو  به  ما ميتاز 

راأيه  الّتي كتب  الروايات  الكثري من  راأيت  الكتاب. وقد  نهاية  يف 

لهذه  ظله(  القائد)دام  حتليل  نرى  املالحظات  هذه  يف  نهايتها.  يف 

الكاتب  الّتي كتبت فيها، وما هدف  الروايات، وما هي الظروف 

من كتابتها، وما هي الطريقة الّتي عرّب بها لبلوغ مق�شوده... فيكتب 

القائد هذه االأمور، ثّم يعطي حكمه، هل اأّن العمل كان جّيداً اأم ال، 

هل كان الكاتب ناجحًا اأم ال؟

املفّكرين  اأعــمــال  فهو  فيه  يطالع  ــذي  الّ ــر  االآخ املجال  ــا  اأم

الفكر. ويف  من  وا�شع  الرغم من وجود طيف  املعا�شرين؛ على 

الواقع تعترب معرفته اجلّيدة بالتّيار الفكري املعا�شر يف اإيران، وقبل 

هذه  رموز  اأعمال  قراأ  وقد  القائد.  ممّيزات  اإحدى  ًة،  الثورة خا�شّّ

 .
)10(

اأحمد اآل  )جالل(  كتبه  ما  الديني  للجو  اأقربها  ولعّل  احلقبة. 

لقد كان القائد على معرفة �شخ�شّية بـاآل اأحمد، وباأعماله واأفكاره، 

الفار�شي.  النرث  واأ�شلوبه يف  الفكر  ملنزلته يف معرتك  ومدركًا متامًا 

وكذلك االأمر بالن�شبة لالآخرين... فال�شّيد القائد مّطلع على جيل 

املفّكرين املعا�شرين الّذين ي�شّكلون اإجمااًل كّتاب ومفّكري ع�شر 

امل�شروطة. وكمثال على ذلك، يهتّم القائد بكتاب »ق�شة املفّكرين 

 ب�شكل خا�ّس. 
)11(

االأوائل«

.Tikhiy Don (Тихий Дон, literally "The Quiet Don"( :8- ا�شمها بالرو�شية واالإنكليزيّة

.L'Âme enchanté (The Enchanted Soul) :9- ا�شمها بالفرن�شية واالإنكليزية

10- جالل اآل اأحمد.
11- ماجراي روشنفکران اوليه.
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املجال االآخر الّذي يطالع فيه القائد هو التاريخ؛ وتاريخ اإيران 

ب�شكل خا�ّس. ولديه اهتمام بالغ مبطالعة تاريخ و�شري ال�شخ�شّيات 

ولدى  وجّيدة.  ة   خا�شّّ ا�شتفادات  منها  ي�شتفيد  وهو  وال�شعوب، 

وال�شخ�شّيات،  الرجال  يف  للنظر،  ملفتة  معرفة  اخلامنئي  القائد 

عندما  اأحيانًا   ... املعا�شرة،  التحّوالت  يف  املوؤثّرين  واالأ�شخا�ّس 

اأزوره، ونّر على ذكر �شخ�شّيٍة ما، نرى اأنّه يعرفها جّيداً، وين�شب 

بحث  الفالين  الكتاب  اأّن  من  وكــذا،  كذا  كتاب  اإىل  معلوماته 

املو�شوع بهذه الطريقة، ون�شب اإىل فالن االأمور الكذائّية. 

ومن بني جماالت مطالعة قائد الثورة اأي�شًا، التاريخ ال�شفهي، 

ة االآثار املنبثقة عن الثورة االإ�شالمّية؛ �شواء تلك الّتي تتحّدث  خا�شّّ

عن الثورة اأم عن الدفاع املقّد�س اأم... غريها  ومن بني االأعمال 

اإىل  االإ�ــشــارة  ميكن  املجال،  هــذا  يف  اهتمامه  على  حــازت  الّتي 

وكتاب  �شاهي«  عزت  و»خاطرات   
)12(

اأحمد« اأحمد  »خاطرات 

.
)14(

، وكتاب »د�شته ي يك«
)13(

»همپاي �شاعقه«

ف�شاًل عن مطالعة اآخر الكتب يف العلوم ال�شيا�شّية، يعتني القائد 

ًا بالكتب العلمّية واالإ�شالمّية، من مطالعات يف ال�شرية  اعتناءاً خا�شّّ

والفل�شفة، كما اأنّه يقراأ املجاّلت املختلفة، العلمّية والثقافّية والبحثّية 

يف خمتلف املجاالت بجّديّة واهتمام.

12- خاطرات = مذكرات ...
 Along with the اأو اأو مع ال�شاعقة  13- تلفظ هكذا: hampaye saa’eghe. وتعني رديف 
thunderbold. كتاب يتحّدث عن جمريات مرحلة من معارك احلرب املفرو�شة )اإيران ـ العراق( ـ 

عمليات "فتح املبني" و "بيت املقد�س".

14- ا�شم الكتاب: Dasteye yek، "املجموعة االأوىل" كتاب مذّكرات يتحّدث حول معارك جادة 
الفاو ـ اأم الق�شر، من معارك احلرب املفرو�شة.
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الت�صلية الفكرّية

عن  النظر  بغ�ّس  املداومة.  املطالعة،  يف  القائد  خ�شائ�س  من 

بحكم  الرئي�شّية  البلد  مو�شوعات  حول  بها  يقوم  الّتي  املطالعة 

العمل، اعتاد القائد املطالعة يف الليل قبل النوم؛ مطالعة خفيفة غري 

مطالعته املكّثفة لتح�شري در�س بحث اخلارج يف الفقه، اأو التح�شري 

الإلقاء خطاب، املطالعة اآخر الليل هي يف الواقع عبارة عن ترويح 

وت�شلية فكرية. طبعًا، مطالعة القائد تعترب بالن�شبة لنا مطالعة مكّثفة، 

وهذا ما لدّي ذكرى جميلة حوله.

خاطرة حلوة

عن  عبارة  وهو   ،
)15(

نامه« »مهدوي  عنوان  كتاب حتت  طبع 

جمموعة من املقاالت ُقّدمت اإىل اأ�شتاذنا الدكتور يحيى مهدوي. 

وب�شبب موّدتي للدكتور مهدوي، اأهديت ن�شخة من هذا الكتاب 

مو�شوعها  اإحداهما  مقالتان.  الكتاب  هذا  يف  يل  وكان  للقائد. 

فل�شفة  حــول  علمّية  واالأخـــرى  مهدوي،  ب�شخ�شّية  التعريف 

الغربّية.  الفل�شفة  فغالبيتها يف جمال  املقاالت  باقي  اأّما   .
)16(

اليبنتز

وكنت قد اقرتحت فيما م�شى تاأليف هكذا كتاب، وتابع االأٍ�شاتذة 

وبع�س االأ�شدقاء املو�شوع، وبعد عّدة �شنوات خرج هذا الكتاب 

من الطبع يف ما يقرب من 500 �شفحة. على كّل حال، اأعطيت 

القائد ن�شخة منه. 

15- الر�شالة املهدويّة، ن�شبة اإىل اإ�شم االأ�شتاذ الّذي قّدم الكتاب له.
16- غوتفريد فيلهيلم من اليبنتز.
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ذلك  ولعّل  ب�شماحته؛  التقيت  حّتى  طويلة  فرتة  مت�س  ثم مل 

كان بعد �شهر تقريبًا. فقال يل: »لقد قراأت الكتاب الّذي اأعطيتني«. 

لّف باقرتاح مّني، ويف 
ُ
فبقيت متحرّياً كيف اأّن هذا الكتاب الّذي اأ

خم�شه،  من  اأكرث  بقراءة  وقتي  يل  ي�شمح  مل  تاأليفي،  من  مقالة 

لديه من  ما  كّل  الكتاب مع  قراأ هذا  اأعرف كيف  فال  القائد،  اأّما 

يدّل على  اإطار عمله؛ وهذا  لي�س يف  الكتاب  اأّن  �شّيما  التزامات، 

متّر�شه يف املطالعة واهتمامه باملجاالت الفكريّة والثقافّية املختلفة.

بها  يقوم  الّتي  مطالعاته  من  ذكرت  ما  قلت، غري  كما  وهذا، 

ف�شماحته  ومرجًع.  كقائد  ومركزه  النظام  يف  م�شوؤولّيته  باعتبار 

يف  املهّمة  املجاّلت  مقتطفات  وتقارير  ال�شيا�شّية،  التقارير  يطالع 

العامل الّتي تو�شع بني يديه، اأو الكتب املهّمة الّتي تدّون يف جمال 

ة العاملّية والثورة، والكتب الّتي تّت�شم بجنبة  الق�شايا ال�شيا�شّية العاّمّ

وح�شابها  �شماحته  فيها  يطالع  اأخرى  جماالت  فهذه  ا�شرتاتيجّية؛ 

على حدة.

نف�س  متنّوع، وبالطبع كثري؛ وهو يف  القائد  يقراأه  فما  وعليه، 

يجل�س  فال  مدرو�شة،  منظومة  �شمن  االأمــور  هذه  ينّظم  الوقت 

ليطالع اأّي كتاب يح�شل عليه، ليقراأ  كي ميالأ وقت فراغه! 

من االأمور الّتي ميتاز بها القائد اأي�شًا بالن�شبة للمطالعة، مطالعته 

الفّعالة. اإذ اأنّه يدّون بع�س االأفكار يف حوا�شي الكتاب اأثناء قراءته، 

وكان املرحوم ال�شهيد مطهري يّتبع نف�س هذا االأ�شلوب، وحوا�شيه 

على ديوان حافظ هي اإحدى ناذج هذا النوع من املطالعة.

هذا  با�شتطالع  مكتبه  يقوم  كتابًا،  القائد  يقراأ  اأن  بعد  وهكذا 

الكتاب، ويدّون وي�شبط ما كتبه �شماحته عليه. يف اإحدى املّرات 

من  »ر�شائل  ا�شمه  كتابا  موؤخراً  قراأت  لقد  فقلت:  للقائه،  ذهبت 
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لندن« لتقي زادة، اإ�شراف ايرج اف�شار، وقد طبع منذ 15 �شنة. اإن هذا 

كتاب ي�شتحّق القراءة«. ثم كنت قد حملت اإليه كتابي، فاأعطيته اإياه 

وقلت فلتقروؤوه. فقال �شماحته يل: »اإذا اأخذت كتابك لن اأ�شتطيع 

رّده اإليك، الأين �شاأكتب يف حا�شيته، و�شيحتفظ املكتب به«. فقلت: 

»اإقراأه، وال م�شكلة« واأعطيته الكتاب. وبعد مدة، مل يرجع الكتاب 

اإيّل، لكّنه تلّطف واأر�شل اإيّل �شور عن ال�شفحات الّتي كنت قد 

اأّن بع�س حوا�شيه كانت اإىل  دّونت عليها بع�س االأمور. واأعتقد 

، وهي االآن يف مكتبتي اأحتفظ بها. جانب حوا�شيَّ

الن�صخة الثانية

كثرٌي من االأ�شخا�ّس الّذين يوؤلّفون كتابًا، ير�شلون ن�شخًة اإىل 

ر�شمّيا،  املعهود  بح�شب  الكتاب،  هذا  يكون  واأحيانًا  �شماحته. 

كما  اإليه.  ت�شليمه  فيها  يطلب  القائد  مكتب  اإىل  بر�شالٍة  م�شحوبًا 

ذلك  يف  �شواًء  اإليه،  من�شوراتهم  النا�شرون  بع�س  اأحيانًا  ير�شل 

النا�شرون الّذين يطبعون تلك الكتب على نفقة الدولة ويعتربون 

القائد،  اإ�شراف  حتت  البلد  يف  العاّمل  الثقايف  اجلهاز  من  جــزءاً 

فري�شلون هذه الكتب اإىل �شماحته كجزٍء من جدول اأعمالهم، اأم 

الكتب الّتي ير�شلها النا�شرون ملحّبتهم للقائد، والأنهم يريدون اأن  

يّطلع القائد على طبيعة عملهم. وال �شّك اأّن القائد على اّطالع مبا 

يعاين منه قطاع الن�شر من نواق�س وعيوب، ولكّنه ال يتعامل مع 

هذا املو�شوع ب�شكل مبا�شر.

عندما  ن�شختني،  اإيّل  ير�شلون  الّذين  النا�شرين  بع�س  هناك 

الن�شخة  من  الهدف  اأن  اأعلم  واأنا  كتابًا.  اإيّل  ير�شلو  اأن  يريدون 

الثانية اإي�شالها اإىل �شماحته. يقول يل اأحيانًا، من اأين علمت اأنهم 
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اأنّهم  اليقني  من  يقرب  قوّي  »لدي حد�س  فاأقول:  اأر�شلوها يل؟ 

اإحدى املرات  اأجلكم«. يف  اأر�شلوه من  اأزورك وهم  اأيّن  يعرفون 

قال يل: »ممّا ال �شّك فيه اأّن هذه الكتب هي ملك لك. فاعترب اإذن 

فقلت: »ح�شنًا،  اإيّاها هدية«.  اأعطني  ثم  الكتب هي لك،  اأّن هذه 

اإذا كنتم حتتاطون اإىل هذا احلّد«. بعدها، عندما راأيت ذلك النا�شر 

�شاألته: »ملاذا اأر�شلتم ن�شختني من الكتاب الفالين؟« فقال: »لتعطوا 

اإحداها ل�شماحة القائد«، فقلت: »وهذا ما قلته له، ولكّنه مع ذلك 

بقي ي�شّك«. فقال النا�شر: »ال؛ متى ما اأر�شلت لكم ن�شختني، فهذا 

يعني اأّن الثانية لتو�شلوها اإىل �شماحته«.

 وال�شّيد علي 
)17(

من �شمن هوؤالء النا�شرين، دار ن�شر »�شخن«

اأ�شغر علمي، الّذين ي�شدرون االأعمال االأدبية والتارخّية والفكريّة. 

كما اأّن هناك الكثريين الّذين عندما ياأتون لزيارتي، يطلبون مّني اأن 

اأعطي ن�شخًة من اآخر اأعمالهم للقائد. واأنا بدوري عندما اأرتاأي اأّن 

كتاباً ما ميكن اأن يثري اهتمامه اأو اأن يكون له راأي فيه، اأو ميكن اأن 

ي�شعده ن�شره ل�شبٍب من االأ�شباب، اأقوم بت�شليمه اإيّاه.

اأّما بالن�شبة لكتبي، فعادًة اآخذ راأيه قبل اأن اأطبعها. طبعاً، اأنا ل�شت 

بالكاتب املحرتف، بحيث اأجنز الكتب با�شتمرار، ولكّني عر�شت 

عليه خالل هذه ال�شنوات، كّل عمٍل اأمتمته. وكان يبدي راأيه اإن كان 

هناك ما يقال. طبعاً، مل تكن هذه االآراء مكتوبة؛ بل كنت اأجل�س 

للقراآن يف  ترجمًة  يقوله. وقد عر�شت عليه  ما  اإىل  واأ�شتمع  اإليه، 

فرتة من الفرتات. فذهبت اإليه، وكان �شماحته يحمل يف يده بع�س 

املالحظات الّتي كان قد دّونها حول جزٍء من ترجمة القراآن هذه، 

وكان يقول يف املورد تلو املورد، راأيي هنا كذا وكذا بينما اأنا اأقّرر ما 

ة. 17- تلفظ: Sokhan وتعني بالفار�شية، الكالم، ويظهر االن�شراف منها اإىل الكالم االأدبي خا�شّّ
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�شوا وقتًا  يقوله. كنت قد بعثت اإليه ر�شالة، اأن اأرجو منك اأن تخ�شّ

ب�شكل  ما، وت�شمعونا راأيكم. وقد �شمعت ودّونت راأي �شماحته 

متفّرق يف ترجمة 20 جزٍء من القراآن الكرمي حّتى االآن.

على كّل حال ميتلك القائد مكتبة كبرية، ت�شّم حوايل الثالثني 

املرع�شي  اهلل  اآية  املرحوم  مثل  ًا  اأ�شخا�شّ اأن  امللفت  جمّلد.  األف 

النجفي كانت نّيتهم منذ البداية تاأ�شي�س مكتبة، اأما مكتبة القائد فقد 

تكّونت بطور طبيعي. يوجد ق�شم من هذه املكتبة يف بيت �شماحته. 

وي�شاعد اأبناء القائد يف اإدارة هذه املكتبة ب�شكل جّيد.

يوجد يف هذه املكتبة ق�شٌم حلفظ جميع ن�شخ القراآن الّتي ت�شل 

وهكذا،  هناك.  في�شعونها  واخلــارج،  الداخل  من  القائد  يد  اإىل 

خزانتني  متالأ  لعّلها  الّتي  املتنّوعة،  امل�شاحف  من  فهناك جمموعة 

للكتب. والقائد يقراأ يف هذه امل�شاحف واحداً بعد االآخر، وذلك 

البيت  اإذا و�شع يف  القراآن  اأن  الّتي تقول  الروايات  لبع�س  مراعاًة 

، هذا 
)18(

القيامة اإىل اهلل االإهماَل يوم  اأن يقراأ فيه، ف�شي�شكو  دون 

ويعترب التدبّر يف القراآن اأهم �شيء عند قراءته.

القلب اّلذي ي�صع اجلميع

اأحياناً يقوم بع�س االأ�شخا�ّس ممّن يعملون يف جمال علم النف�س 

وعلم ال�شلوك بالتعّرف على �شخ�شّية الفرد اإىل حدٍّ ما، ويحاولون 

الت�شّرفات والعالئم  عك�س �شورة عنها، وذلك من خالل بع�س 

18- وعن اأبي عبد اهلل )عليه ال�شالم( قال: "ثالثة ي�شكون اإىل اهلل عزوجل: م�شجد خراب ال ي�شلي 
ال�شيعة ج4  و�شائل  فيه."  يقراأ  الغبار ال  عليه  وقع  قد  مغلق  بني جهال، وم�شحف  اأهله، وعامل  فيه 

�ش855 ب20 ح2 والكايف ج2 �ش613 ح3.
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�شماحة  �شخ�شّية  اأعك�س �شورة عن  اأن  اأردت  اإذا  واأنا  ال�شلوكّية. 

القائد من خالل مكتبته وجمال مطالعاته، فال بد يل اأن اأقول: 

النظري  العاملني  اأديب، و�شخ�شّية قديرة يف  اإنّه رجل عامل و 

والعملي، قد واءم بني العلم والعمل. ال�شورة الّتي يف ذهني عن 

�شاحب  فهو  ومتعّهد؛  مثّقف،  ر  متح�شّ اإن�شان  اأنّه  هي  �شماحته 

معتقدات يلتزم بها، وجماهد يف �شبيل ما يوؤمن به. ال يقف على 

الرذائل، واجتاهه وا�شح و�شّفاف  القيم مع  احلياد يف عامل �شراع 

متامًا. قّل ما جتد  مثيله يف �شعة االأفق، اإذ اأّن �شماحته �شاحب راأي 

ال�شيء  اأّما  املختلفة.  والتّيارات  بال�شخ�شّيات  يتعّلق  فيما  ونقد 

امللحوظ عند �شماحة ال�شّيد القائد اخلامنئي هو قّوة االإميان والغرية، 

ب و�شيق االأفق. وهذان  واأّما ال�ّشيء الّذي يفتقده القائد، فهو التع�شّ

اأمران خطريان للغاية، اإذ اأنّهما ينّمان عن اجلهل. 

على  اّطالع  ولديه  والعامل،  اإيران  حول  الكثري  القائد  ويعلم 

ال�شخ�شّيات واأفكارها، و�شعة اطالعه هذه، هي الّتي ترفده بنوع 

من االإن�شاف واالعتدال قّل نظريهما. لدى القائد معرفة اإجمالية 

الفكري  واملخزون  وتّيار،  مفّكر  كّل  يحوزها  الّتي  باالأهمّية 

اأن لكل واحد من  لذا ترى  املختلفة.  ال�شخ�شّيات  والعلمي لدى 

اأحيانا  تراه  به.  وعالقة  ارتباط  نوع  والتّيارات  ال�شخ�شّيات  هذه 

واحلّي  املعروفة  ال�شخ�شّيات  اإحــدى  جّد  �شرية  بدّقة  لك  ي�شرد 

االآن، وكيف اأنّه بارع يف الفّن الفالين. وعندما يتحّدث اإىل نف�س 

ال�شخ�شّية يذكر له اأيّن �شمعت عن جّدك املحرتم كذا اأو راأيته، واأنه 

كان يف النجف كذا، اأو يف م�شهد... وهذا ما يخلق له منزلة يف قلب  

كّل �شخ�س... بدءاً باملفّكر وال�شاعر احلديث، اأو ال�شاعر التقليدي 

اأحٍد  من  لي�س  و... غريهم،  اجلذعّية  باخلاليا  الباحث  العامل  اإىل 

منهم غريب عنده. لكلٍّ منهم يف �شخ�شّية القائد ما يعجبه. 
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 حتت عنوان 
166

ُطبع يف اإحدى املّرات كتاٌب لـ»جمتبى مينوي«

»مينوي وگسرتۀ ادب فار�شي«، وهو عبارة عن مقاالٍت له جمعتها 

اأخته ماه منري مينوي. كنت قد قراأت هذا الكتاب منذ عّدة �شنوات، 

وجلبت منه ن�شخًة للقائد. ومبا اأيّن ال اأعرف راأيه بـ مينوي وهل 

يعرفه اأو ال، قلت له على مهل: »�شّيدنا ال باأ�س باأن تلقوا نظرة على 

وله  تاّمة،  معرفّة  مينوي  يعرف  اأنّه  تبنّي يل  ولكن  الكتاب«؛  هذا 

راأي اإيجابّي بعلمه و�شخ�شّيته، وكان قد التقى به اأي�شًا. على اأّي 

حال، اأخذ الكتاب م�شروراً، وحتّدث قلياًل حول مينوي. مينوي 

ما  احلوزة  االآن يف  يكون  اأن  اأ�شتبعد   .
)19(  1356 من وفّيات عام 

يتجاوز عدد االأ�شابع ممّن يعرفون مينوي ولديهم فكرة وا�شحة 

عنه، ممّن هم من جيل القائد. 

امل�شائل  وا�شع حول  واأفق  غنّي  بذهن  يتمّتع  فالقائد  وهكذا، 

املحافل  يف  وح�شوره  الوا�شعة،  الدائمة  مطالعاته  بربكة  والق�شايا 

وحتّركاته  ن�شاطاته  كّل  رافقت  الّتي  واحليوية  واحلما�شة  االأدبّية، 

بلد  قيادة  يريد  ملن  االجتماعية وال�شيا�شية؛ وهذا �شيٌء ثمني جّداً 

كبري، ذو تاريٍخ عريق، وله �شابقة قدمية كاإيران، ومع �شعٍب كهذا، 

وغنّي  ذوق،  و�شاحب  وحما�شّي،  قابلّيات،  من  ميتلكه  ما  مع 

بالقومّيات املتعّددة. 

يف ق�شيدة اأن�شدتها له، قلت: 

لو اأّن �شخ�شًا �شاألني عن عالمة لك لقلت

.
)20(

بيته يف ب�شتان قلب عامر، ي�شع اجلميع

19- جمتبى مينوي )1977 ـ 1904(، اأديب وموؤّرخ وكاتب اإيرايّن م�شهور.
20- گر	کيس از من ن�شاين از تو جويد گوميش خانه اي در کوچه باغ دل، پذيراي همه.
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وال�شيا�شّية  الثقافّية  ال�شخ�شّيات  بني  من  نختار  اأن  اأردنــا  اإذا 

البارزة يف تاريخ اإيران، �شخ�شّية ت�شبه �شخ�شية القائد، وهذا بالطبع 

�شحيحة  ومعرفة  اإيران،  ثقافة  و  بتاريخ  ن�شبية  اإحاطة  يتطّلب  ما 

بال�شخ�شّيات، فلعّله ميكننا اختيار اخلواجة ر�شيد الدين ف�شل اهلل 

بالطبع من بع�س اجلهات فقط ال جميعها؛ فهو  الهمداين، وهذا 

يف  نقراأ  ولكن حني  وزيراً،  كان  بل  للجمهوريّة،  رئي�شًا  يكن  مل 

�شريته نرى اأنّه يف نف�س الوقت الّذي كانت اأمور البلد املهّمة موكلة 

الدين  ن�شري  اخلواجة  والعلم.  الف�شل  كان وحيد ع�شره يف  اإليه، 

الطو�شّي كذلك، هو من هذا النوع من ال�شخ�شّيات، حيث يعترب 

يف تاريخنا من بني رجاالت ال�شيا�شة الّذين كانوا من اأهل الثقافة، 

كّل  اأّن  نن�شى  ال  اأن  يجب  طبعًا،  ع�شرهم.  علوم  على  امل�شرفني 

ت�شبيه يقّرب من جهة و يبّعد من االأخرى.

فهو  الر�شمّية  الناحية  من  اأّما  ال�شخ�شّية.  حلياته  بالن�شبة  هذا 

املنا�شبة  واالإمــكــانــات  املكان  بتقدمي  دائــمــًا  امل�شوؤولني  يو�شي 

يعملوا  اأن  با�شتمرار،  الثقافّية  املوؤ�ّش�شات  يو�شي  كما  للمكتبات، 

اأكرث وب�شكل اأف�شل، فيوؤلفوا الكتب ويقّدموها للّنا�س، وذلك مبا 

ب�شراء  ال�شعب  يو�شي  القائد  اأّن  يتنا�شب مع طبيعة مهّمتهم. كما 

الكتب اأكرث، وقراءتها؛ الكتب اجلّيدة واملفيدة طبعًا. 

عندما اأزوره مثاًل واأقول له: »اأريد اأن اأب�ّشركم، هناك نا�شر لديه 

برنامج عمل لتاريخ اإيران، يريد اأن ين�شر مئتي كتاب، وقد �شدر 

عنه حّتى االآن ع�شرون جمّلداً منها. ها هي..« فهذا يبعث ال�شرور 

االإ�شالمّية،  اإيران  يريد  اخلامنئي  ال�شّيد  القائد  ف�شماحة  فيه،  العارم 

الّتي يكون �شعبها من العلماء ومن حمّبي العلم، من القّراء ومن 

اأهل الفكر والثقافة. هذه هي اأمنيته لهذا البلد ولهذا ال�شعب.
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ال�شاد�س للكتاب،  1993/5/16م.

6. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء اأ�شبوع الكتاب، 1997/11/10م.
7. حزب توده: حزب ال�شعب، من االأحزاب اال�شرتاكية الّتي كانت نا�شطة يف اإيران 

قبل انت�شار الثورة.

8. يف لقاء له مبجمع الكّتاب امل�شلمني، 1992/7/1م.
9. يف لقاء له بجمع من ال�شباب والنا�شئة والقّيمني على برنامج »نيمرخ« التلفزيوين، 

1998/2/3م.
10. امل�شدر نف�شه.

11. يف لقاء له بالعلماء ورجال الدين يف منطقة قائن، 1987/4/2م.
12. من كالم له يف موؤمتر اأئّمة اجلمعة يف حمافظة طهران، 1984/11/6م.

13. يف لقاء له باأع�شاء جمّمع الكّتاب امل�شلمني، 1992/6/29م.
14. يف لقاء له مع املثّقفني والفّنانني، 2001/7/23م.

15. ميخائيل األك�شاندروفيت�س �شولوخوف ) 1905 1984 (.
16. األك�شي نيكاليوفيت�س تولو�شتوي )1883 1945(.

17. ليو نيكوالو تولو�شتوي )1828 1910(.
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18. يف لقاء له بجمع من الفّنانني، 1991/11/25م.
19. يف لقاء له باملدراء واملنتجني يف امل�شل�شل التلفزيوين »�شاهد«، 1994/1/3م.

20. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء اأ�شبوع الكتاب، 2006/10/22م.
21. يف لقاء له باملنتخبني يف مرا�شم اختيار كتاب العاّم، 1993/12/28م.

22. يف لقاء له بجمع من رّواد اجلهاد وال�شهادة ورواة الذكريات يف مكتب االأدب 
والفّن املقاوم التابع لّلجنة الفنّية يف منظمة االإعالم االإ�شالمي، 2005/9/22م.

23. م. ن.
منظمة  يف  الفنّية  لّلجنة  التابع  املقاوم  والفّن  االأدب  مكتب  باأع�شاء  له  لقاء  يف   .24

االإعالم االإ�شالمي، 1991/7/16م.

25. )فرماندۀ من(.
26. امل�شدر نف�شه.

27. خطوة خطوة نحو املطر )پا به پاى باران(.
28. يف لقاء له مبجمع الكّتاب امل�شلمني، 1992/6/29م.

29. حوزه هرنى.
الثورة  التابعة ملوؤ�ّش�شة امل�شت�شعفني وجرحى  اأدب احلرب  30. يف لقاء له مبجموعة 

االإ�شالمية، 1993/10/17م.

31. جمّلة »�شورة«، املجّلد الثامن، الطبعة االأوىل، �شهر �شباط 1985م، �س37، مقالة 
» ال�شعر العربي املعا�شر )نزار قّباين(« كتابة: ال�شّيد ح�شن احل�شيني.

32. يف لقاء له مبجمع الكّتاب امل�شلمني، 1991/10/20م. 
والتلفزيون،  ال�شينما  يف  واملــ�ــشــوؤولــني  املخرجني  مــن  بجمع  لــه  لقاء  يف   .33

1991/10/29م.
منظمة  يف  الفنية  لّلجنة  التابع  املقاوم  والفّن  االأدب  مكتب  باأع�شاء  له  لقاء  يف   .35

االإعالم االإ�شالمي، 1992/7/13م.

36. مي�شال زفاكو)1860 ـ 1918(.
37. فيكتور هيغو)1802 ـ 1885(.

38. يف لقاء له بجمع من ال�شباب والنا�شئة والقّيمني على برنامج »نيمرخ« التلفزيوين، 
1998/2/3م.

39. )زندگى خوب بود(.
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40. ) اآت�س به اختيار(.
منظمة  يف  الفنية  لّلجنة  التابع  املقاوم  والفّن  االأدب  مكتب  باأع�شاء  له  لقاء  يف   .41

االإعالم االإ�شالمي، 1992/7/13م.

42. )فرهنگ جبهه(.
43. يف لقاء له باأع�شاء مكتب حتقيق ون�شر ثقافة اجلبهة، 1992/1/6م.

44. يف لقاء له بوزير الثقافة واالإر�شاد االإ�شالمي وم�شوؤويل الوزارة، 1992/11/25م.
45. يف لقاء له باملدير التنفيذي وامل�شوؤولني يف مركز الرتبية الفكرية لالأطفال والنا�شئة، 

1997/8/9م.
46. ]تقومي هجري �شم�شي[.

47. يف لقاء له بطالب جامعة طهران، 1998/5/12م.
48. هاورد فاو�شت )1914 ـ 2000(.

49. يف لقاء له بجمع من املنّظمات الطالبية يف جامعات البالد، 1996/12/5م. 
50. فرانت�س فانون )1925 ـ 1961(.

51. يف لقاء له بال�شباب مبنا�شبة اأ�شبوع ال�شاّب، 1998/4/27م.
52. رومان روالن)1866 ـ 1944(.

للكتاب،  التا�شع  الــدويل  طهران  معر�س  يف  الفار�شية  للغرف  تفّقده  اأثناء   .53
1996/8/12م.

54. جاين اأو�شتني )1775 ـ 1817(.
55. اأثناء تفّقده ملعر�س طهران الدويل العا�شر للكتاب، 1997/5/4م.

.)The Don Quiet( .56
57. ن�شبًة لالآخوند اخلرا�شاين وهو اأحد اأهم علماء اأ�شول الفقه.

58. يف لقاء له بكّتاب وفّناين اللجنة الفّنية يف منظمة االإعالم االإ�شالمي، 23/5/1998م. 
االإ�شالمي،  االإعالم  منظمة  لتاأ�شي�س  الثالثة  الذكرى  مرا�شم  يف  له  من خطاب   .59

23/6/1984م.
60. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء اأ�شبوع الكتاب، 10/11/1997م. 

61. يف لقاء له باأع�شاء جمل�س درا�شة وانتخاب كتاب الدفاع املقّد�س، 23/5/1994م.
62. من خطاب له يف جمع من طالب جامعة طهران،12/5/1998م. 

63. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء اأ�شبوع الكتاب،21/10/1996م.



136

64. مرا�شم افتتاح معر�س طهران  الدويل االأّول للكتاب، 5/11/1987م. 
65. يف لقاء له بوزير الثقافة واالإر�شاد االإ�شالمي وم�شوؤويل الوزارة،25/11/1992م.

66. ر�شالة مبنا�شبة ابتداء اأ�شبوع الكتاب، 25/12/1993م..
67. يف لقاء له باأع�شاء هيئة التحرير يف مكتب ن�شر الثقافة االإ�شالمية، 8/5/1995م.

68. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون االإيراين، بعد تفّقده ملعر�س طهران 
الدويل ال�شابع للكتاب، 10/5/1994م.

69. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون االإيراين، بعد تفّقده ملعر�س طهران 
الدويل الثالث للكتاب، 9/5/1990م. 

70. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون االإيراين، بعد تفّقده ملعر�س طهران 
الدويل ال�شابع للكتاب، 10/5/1994م.

71. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء اأ�شبوع الكتاب، 10/11/1997م.
72. يف لقاء له مبجمع ممّثلي طاّلب وف�شالء احلوزة العلمية يف قم،28/11/1989م.

73. من خطبة له يف مرا�شم الدورة اخلام�شة النتخاب كتاب العاّم، 8/2/1988م.
74. يف لقاء له بوزير الثقافة واالإر�شاد االإ�شالمي وم�شوؤويل الوزارة، 25/11/1992م.
منظمة  يف  الفّنية  لّلجنة  التابع  املقاوم  والفّن  االأدب  مكتب  باأع�شاء  له  لقاء  يف   .75

االإعالم االإ�شالمي، 13/7/1992.

. Zola  Emile)1902 76. اإميل زوال )1840 ـ
77. يف لقاء له بوزير الثقافة واالإر�شاد االإ�شالمي وم�شوؤويل الوزارة، 25/11/1992م.
78. يف لقاء له باملدير التنفيذي وامل�شوؤولني يف مركز الرتبية الفكرية لالأطفال والنا�شئة، 

27/7/1992م. 
79. يف لقاء له باملدير التنفيذي وامل�شوؤولني يف مركز الرتبية الفكرية لالأطفال والنا�شئة، 

9/11/1997م.
80. يف لقاء له مبجمع ممّثلي طاّلب وف�شالء احلوزة العلمية يف قم، 28/11/1989م.

االإ�شالمي،  االإعالم  منظمة  لتاأ�شي�س  ال�شابعة  الذكرى  مرا�شم  له يف  من خطبة   .81
22/6/1988م.

82. يف لقاء له باأع�شاء مكتب االأدب والفّن املقاوم التابع للمجمع الفّني يف منظمة 
االإعالم االإ�شالمي، 13/7/1992م.

االإ�شالمي،  االإعـــالم  منظمة  يف  الفّني  املجمع  وفناين  بكّتاب  له  لقاء  يف   .83
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23/5/1998م.
االإ�شالمي،  االإعـــالم  منظمة  يف  الفّني  املجمع  وفــّنــاين  بكّتاب  له  لقاء  يف   .84

23/5/1998م.
االإ�شالمي،  االإعـــالم  منظمة  لتاأ�شي�س  ال�شابعة  الــذكــرى  يف  له  خطبة  من   .85

22/6/1988م.
ة اإن�شاٍن واقعي، بقلم بوري�س نيكال يوفيت�س، بوليفيا )1908م(. 86. ق�شّ

87. يف لقاء له بامل�شوؤولني الثقافّيني يف موؤ�ّش�شة �شهيد الثورة االإ�شالمية،24/5/1988م.
88. يف لقاء له بجمع من رّواد اجلهاد وال�شهادة ورواة الذكريات يف مكتب االأدب 

والفّن املقاوم التابع للمجمع الفني يف منظمة االإعالم االإ�شالمي، 22/9/2005م. 

89. يف لقاء له باأع�شاء مكتب االأدب والفّن املقاوم التابع للمجمع الفّني يف منظمة 
االإعالم االإ�شالمي،16/7/1991م.

90. يف لقاء له باأع�شاء هيئة التحرير يف مكتب ن�شر الثقافة االإ�شالمية، 8/5/1995م.
91. يف لقاء له باملدير التنفيذي وامل�شوؤولني يف مركز الرتبية الفكرية لالأطفال والنا�شئة، 

9/11/1995م.
92. يف لقاء له باأع�شاء مكتب االأدب والفّن املقاوم التابع للمجمع الفني يف منظمة 

االإعالم االإ�شالمي، 13/7/1992م.

93. يف لقاء له بوزير الثقافة واالإر�شاد االإ�شالمي وم�شوؤويل الوزارة، 20/5/1996م.

94 . من خطبة له يف الذكرى ال�شابعة لتاأ�شي�س منّظمة االإعالم االإ�شالمي،22/6/19982م.
الثورة  وجرحى  امل�شت�شعفني  ملوؤ�ّش�شة  التابعة  احلرب  اأدب  بلجنة  له  لقاء  يف   .95

ااالإ�شالمية، 17/10/1993م.

96. امل�شدر نف�شه.
97. يف لقاء له باملدير التنفيذي وامل�شوؤولني يف مركز الرتبية الفكرية لالأطفال والنا�شئة، 

9/8/1997م.
98. يف لقاء له مب�شوؤويل واأع�شاء موؤ�ّش�شة االأبحاث االإ�شالمية التابعة لالأ�شتانة الر�شوية 

املقّد�شة، 5/4/1987م.  

99. يف لقاء له باأع�شاء مكتب االأدب والفّن املقاوم التابع للمجمع الفني يف منظمة 
االإعالم االإ�شالمي، 13/7/1992م.

للكتاب،  االأّول  الدويل  طهران  ملعر�س  االفتتاحية  املرا�شم  يف  له  خطبة  من   .100



138

4/11/1987م.
101. امل�شدر نف�شه.

102. من كالم له اأثناء لقائه مب�شوؤويل واأع�شاء موؤ�ّش�شة االأبحاث االإ�شالمية التابعة 
للعتبة الر�شوية املقّد�شة،5/4/1987م. 

االإعــالم  منظمة  لتاأ�شي�س  ال�شابعة  الذكرى  مرا�شم  اإحياء  يف  له  خطبة  من   .103
االإ�شالمي، 22/6/1988م.

104. يف لقاء له مب�شوؤويل من�شورات حر�س الثورة االإ�شالمية، 10/10/19985م.
للكتاب،  االأّول  الدويل  طهران  ملعر�س  املنظمة  الهيئة  مب�شوؤويل  له  لقاء  يف   .105

9/9/1987م.
االإعالم  منظمة  لتاأ�شي�س  ع�شر  ال�شاد�شة  الذكرى  مرا�شم  يف  له  خطاب  من   .106

االإ�شالمي، 16/6/1997م.

107. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء اأ�شبوع الكتاب، 21/10/1996م.
108. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون بعد تفّقده معر�س طهران الدويل 

الثالث للكتاب، 9/5/1990م.

لالأطفال  الفكرية  الرتبية  مركز  يف  وامل�شوؤولني  التنفيذي  باملدير  له  لقاء  يف   .109
والنا�شئة، 13/5/1998م.

110. يف لقاء له بوزير التعليم والرتبية وم�شوؤويل الوزارة، 27/7/1998م.
111. من كالم له يف مرا�شم الدورة اخلام�شة الختيار كتاب العاّم، 8/2/1988م.

112. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء اأ�شبوع الكتاب، 10/11/1997م.
113. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون بعد تفّقده ملعر�س طهران الدويل 

ال�شابع للكتاب، 10/5/1994م.

114. يف لقاء له باأع�شاء هيئة التحرير يف مكتب ن�شر الثقافة االإ�شالمية،8/5/1995م.
115. يف لقاء له باأع�شاء املجل�س االأعلى للثورة الثقافية، 12/12/1989م.  

116. يف لقاء له باملنتخبني يف مرا�شم كتاب العاّم، 28/12/1993م.
الفنية يف منظمة  التابع للجنة  املقاوم  باأع�شاء مكتب االأدب والفّن  117. يف لقاء له 

االإعالم االإ�شالمي،13/7/1992م.

118. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء ا�شبوع الكتاب، 10/11/1997م. 
119. امل�شدر نف�شه.
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120. امل�شدر نف�شه.
121. يف لقاء له باملنتخبني يف مرا�شم انتخاب كتاب العاّم،28/12/1993م.

122. يف لقاء له بوزير التعليم والرتبية وم�شوؤويل الوزارة،23/12/1997م.
123. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون بعد تفّقده ملعر�س طهران الدويل 

العا�شر للكتاب، 4/5/1997م.

124. اآب كم جو تشنگي اآور به د�شت          تا بجو�شد اآبت اأز باال وپ�شت
125. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء اأ�شبوع الكتاب، 10/11/1997م.

126. يف لقاء له باأع�شاء هيئة التحرير يف مكتب ن�شر الثقافة االإ�شالمية، 8/5/1995م.
127. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون بعد تفّقده ملعر�س طهران الدويل 

الثامن للكتاب، 16/5/1995م.

128. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون بعد تفّقده ملعر�س طهران الدويل 
الثالث للكتاب، 9/5/1990م.

129. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون بعد تفّقده ملعر�س طهران الدويل 
ال�شاد�س للكتاب، 11/5/1993م.

130. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء اأ�شبوع الكتاب، 21/10/1996م.
131. من خطاب له يف جمع من طلبة جامعة طهران، 12/5/1998م.

132. من خطاب له يف مرا�شم احتفال تكليف تلميذات يا�شوج، 8/6/1994م.
133. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون بعد تفّقده معر�س طهران الدويل 

الثامن للكتاب،16/5/1995م.

134. اأثناء تفّقد معر�س طهران الدويل العا�شر للكتاب، 4/5/1997م.
135. يف لقاء له بالقّيمني على اإحياء اأ�شبوع الكتاب، 10/11/1997م.

136. يف لقاء له مع املنتخبني يف مرا�شم اختيار كتاب العاّم،28/12/1993م.  
137. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون بعد تفّقده معر�س طهران الدويل 

الثامن للكتاب، 16/5/1995م.

138. يف حوار له مع مرا�شل االإذاعة والتلفزيون بعد تفّقده معر�س طهران الدويل 
ال�شاد�س للكتاب، 11/5/1993م.

139. پي�شانى �شي�شه اى.
140. گزارش يك بازجويى.
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141. هنگ	سوم.
142. اردوگاه عنرب.

143. خط فكه.
144. جنيب.

145. مدال ومرخ�شى.
146. عبور از اآخرين خاكريز.

147. نوين �شفر.
148. جنگ خيابانى.

149. فرماندۀ من.
150. ج�شن حنابندان

151. ياد�شت هاى خرم�شهر.
152. زنده باد كميل.

153. تي 83
154. ياد�شت هاى نامتام.

155. همپاى �شاعقه.
156. جنگ پا برهنه.
157. �شفر به قبله.

158. تپه هاى اللۀ �شرخ.
159. �شفر به قله ها.

160. پا به پاى باران.
161. خدا حافظ كرخه.

162. جدال در زيويه.
163. ياد ياران. اأو  از معراج برگشتکان

164. پرواز شامرۀ 22
165. شانۀ زخمى خاكريز
166. �شفر به �شهر زيتون.

167. د�شت �شقايق ها.
168. منظومه ى اأن�شار.


