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به بهانه پنجاه و چهار سالگی کوروش اسدی

زمانه با او بنای ناسازگاری داشت

علی خدایی
نویسنده

اگر روزگار
قدری با او مهربانتر بود...

بعــد از انتشــار «پوکه باز» و «بــاغ ملی» کوروش اســدی در انتظار
آثــار بعــدیاش بودیم که متأســفانه کتابهایش اســیر ممیزی و
مشکالتی شد که پیشروی اهالی کتاب قرار دارد .گیر و گرفتهای
ممیزی آنقدر نوشتههای این نویسنده جنوبی را اسیر کرد که سالها
منتظر ماندیم .با این وجود همین دو مجموعه داستان کوتاه کافی
بودتاکوروشاسدیبهنویسندهایمحبوبمیانکتابخوانانتبدیل
شود ،بعد از چندین سال وقفه و انتظار دو مجموعه داستان دیگر
هم از او روانه بازار نشــر شــد .با این حال هیچ کدام به اندازه رمان
بلند «کوچه ابرهای گمشده» توجه همگان را به خود جلب نکرد،
ایــن رمان باعث شــد که عالقهمندان و از ســویی ادبیاتدوســتان
دوباره به نوشتههای گذشتهاش مراجعه کنند و آنها را بخوانند.
اسدی تعبیرهای جالبی در نوشتههایش به کار میبرد و فضاهای
بکــری را به تصویر قلم میکشــید کــه تجرب ه خواندنــش برای هر
انســانی لذتبخش و حتی گاه تعجببرانگیز اســت .این نویســنده
آبادانی نشــان داد که مخلوقات ادبیاش تنها به یک نســل تعلق
نــدارد .از همین رو بــه جوانان توصیه میکنم حتمــاً کتابهایش
را بخوانند ،نوشــتههایی که میتوان آنهــا را نقبی به دنیای ادبیات
ایرانــی دانســت .از ســوی دیگــر نثر پاکیــزه اســدی در کتابهایش
هم ستودنیســت ،نگاه مسلطی به داســتانها ،ساختار و از سویی
کاراکترهای آثارش داشــت که همه اینهــا را میتوان امتیازی برای
داستانهای کوتاه و رمان او دانست.
اسدی تحت تأثیر دو مکتب ادبی جنوب و اصفهان دست به خلق
آثاری زد که هماکنون از وی به یادگار باقی مانده ،او توانست این دو
مکتب را بســیار هنرمندانه کنار هم بگذارد و هر آنچه برای تألیف
آثاری خوب احتیاج داشت را از آنها وام بگیرد.
اگر به ســراغ آثار ادبی عرضه شــده در بازار نشــر بروید کم نیستند
کتابهایی که بافت جمالت و نثر آنها به مرور زمان کهنه میشود،
آنچنان که ممکن است حتی متوجه برخی سطرها و کلمات آنها
نشوید .اما همان طور که گفتم در ارتباط با کارهای کوروش اسدی
ماجــرا بــه گونــهای دیگر اســت و نوشــتههایش برخــوردار از نثری
قوی اســت .با وجود تمام نقاط قوتی که میتــوان در ارتباط با آثار
او به آنها اشاره کرد برخی اصرار دارند بگویند که ردپای پررنگی از
هوشنگ گلشیری در داستانهای کوروش دیده میشود ،من این را
قبول ندارم .کوروش خودش بود ،هر چند از مکتب ادبی اصفهان
و جنوب تأثیر پذیرفته بود اما نوشتههایش هویتی مختص خود او
داشت .در این رابطه به گفته گلشیری اشاره میکنم که خودش را
ایســتاده بر شانه نویســندگان دیگر خوانده بود .در ارتباط با اسدی
هم همین طور بود ،او نیز نویســندهای بود که بر شــانه نویسندگان
قبــل خــود ایســتاده بــود بــا این حال خــودش بــود و هویــت ادبی
مستقلیداشت.
حاال که ســالروز کوروش است بد نیست اشــارهای هم به اخالقش
داشته باشم ،وقتی خبر درگذشت او را شنیدم گفتم که مردی بود
مهربان .دیگران به من ایراد گرفتند که چرا میگویم مهربان! مگر
مهربان بود؟ حاال شــاید فرصتی باشــد برای پاسخ به آن گفتهها.
در تمام این ســالهایی که اسدی را میشناختم ،در دیدارهایی که
داشــتیم رفتاری دوســتانه داشت .رفتار دوســتانه مگر از چیزی به
غیر از مهربانی میآید! اصالً مگر میشــود دوستی و مهربانی را از
هم جدا کرد؟ متأســفانه زمانه با او بنای ناســازگاری داشت و طبع
رندانــهاش را به کــوروش نشــان داد .روزگار نامهربــان او را از میان
ما برد ،حاال که ســالروز تولد این نویسنده و دوست آبادانیام شده
به همه جوانان و عالقهمندان ادبیات داستانی توصیه میکنم که
کتابهای او را بخوانند.

نویسنده و مترجم

پژوهشگر و منتقد ادبی

خبرنگار

چندهفتهقبلازآنکهطلوعپنجاهوسهسالگیزندگیاشرا
ببیندزندگیرابدرودگفت.بهقولگلشیریوآنمقالهایکهاز
نویسندگان جوانمرگ شده ادبیات نوشت ،او هم جوانمرگ
شــدورفت.البتهجوانمرگیکوروشاســدیقدریباتشــبیه
گلشــیری فرق داشــت و تنها به قلمش ختم نمیشد .متولد
هجده مــرداد ماه جنوب بــود و کودکیهایش میان نخلهای
ســر به آسمان کشیده خرمشهر و آبادان سپری شد .جنگ را با
اعماق گوشت و استخوانش حس کرد ،شاید به همین خاطر
بــود که وقتی از آن هشــت ســال و آوارگیهایش مینوشــت
مخاطب با داســتانهایی شــعارزده روبهرو نمیشــد .با این
همهدرســرزمینیمتولدشدکهادبیاتبهلطفکتابخانههای
شرکتنفتوتأثیریکهدرمعرفیآثارادبیاتجهانداشت
به عمق روح و جــان مردمانش نفوذ کرده بــود .ادبیات ایران
و جهــان را میشــناخت و آنقدر اهــل مطالعه بــود که عالوه
بر نویســندگی بهعنوان منتقــد ادبی هم فعالیت داشــت .با
این همه نه بهدنبال ژســتهای روشنفکری بود و نه تفکرهای
افراطــی این طرفــی و آن طرفــی .وقتی از انتشــار نخســتین
مجموعهداستانشدراواخردههشصتوبهلطفمسئوالن
ارشــاد وقت ناامید شد باز هم دســت از نوشتن نکشید« .باغ
ملی»دومین مجموعه داســتانیاش بود که روانه بازار شــد و
همینیککتاببسبودتابهگفتهاهالیادبیاتروحامیدواری
تازهبهجامعهادبیدمیدهشود.ازمکتبخوزستانبرخاسته
بــود اما ســر از مکتــب اصفهان و حلقه شــاگردان هوشــنگ
گلشــیری درآورد .آنجــا را خانه داســتان میدانســت ،آنقدر
رفت،داســتانخواندوبهآثاردیگرانگوشفرادادکهدرآخر

به یکی از شاگردان محبوب استاد تبدیل شد .آنقدر که به قول
اسداهللامراییکمترپیشمیآمدگلشیریازکسیتعریفکند
اماوقتیبحثکوروشاسدیبهمیانمیآمد،میگفت«:او
شش دانگ نویسنده اســت».بعد از «پوکه باز» و«باغ ملی»
برای انتشار آثار بعدیاش نزدیک به یک دهه اسیر راهروهای
ممیزی ارشاد شد .خاک خوردن چندین ساله کتابهایش در
ارشاد و وضعیت نابسامان نشر سرخوردهاش کرد ،آن هم در
شرایطی که تنها به نوشتن اشتغال داشت .اسدی را میتوان
از آن دست نویسندههایی دانست که هیچگاه زادگاهشان را
فراموش نمیکنند ،با اینکه حول و حوش ســال  59به همراه
خانواده عازم تهران شــد اما تا آخر عمر به آبادان وفادار بود و
ردپای پررنگی از جنوب ایران در داســتانهایش دیده میشد.
توصیفهــای بکــر ،نثــری پاکیــزه و خلــق شــخصیتهایی
برخاسته از اعماق جامعه و مشــکالت آن را میتوان از جمله
ویژگیهایداستانهایشدانست.بهغیرازرمانبلند«کوچه
ابرهایگمشده»دیگرکتابهاییکهازاومنتشرشدندمیتوان
بــه«گنبــدکبــود»و«پایانمحــلرؤیتاســت»اشــارهکرد
که مجموعه داســتان کوتاه بودند .حاال یک ســالی میشــود
که رفته ،شــاید اگر اهل جنگیــدن بود ،روزگار مجال بیشــتری
بــرای بــودن و زندگــی کردن بــه او مــیداد و همچنان شــاهد
انتشــار آثار دیگــری از او بودیم .هنوز هم بســیاری از دوســتان
وهمکارانــشباورندارنــدکهرفته،دیگرنهخبــریازاثریتازه
از اوســت و نــه کالسهــا و کارگاههــای داستاننویســیاش،
پنجشنبهایکهگذشتکوروشاسدیپنجاهوچهارسالهشد،
زادروزتمبارک.

وقتی بحث کوروش اســدی به میان میآید یاد آن مقاله مشهور
گلشــیری دربــاره جوانمرگــی نویســندگان کشــورمان میافتــم،
مقصودم ازجوانمرگی ،نویســندگانی اســت که برخالف کارهای
ابتداییشــان وقتی پا به ســن میگذارند دیگر اثر شاخصی خلق
نمیکننــد .هر چنــد که جوانمرگی اســدی قدری متفــاوت از این
ی است ،او وقتی دیده بر جهان بست که هنوز فرصت
گفته گلشیر 
بسیاری برای خلق آثار شاخص داشت؛ مرگ به او مجالی برای
زندگی نداد.
به گمانم اســدی در داســتان کوتاه بســیار موفقتر از رمان بود ،او
را میتوان نویسنده بســیار زبدهای دانست که کارش را علیرغم
تمــام مشــکالتی که بــا آن روبهرو بود بســیار جــدی گرفت و طی
ســالهای فعالیتــش کارهایی نوشــت کــه از نظر هنــری و فکری
درونمایهای قابل تأمل داشتند.
اگر دست به بررسی آثار او در دستهبندیهای رایج جریانشناسی
ادبیــات معاصــر بزنیم خواهیــم دید که تأثیر بســیاری از فضای
داستاننویســی اصفهــان و بویژه گلشــیری پذیرفته اســت ،از آن
شــیوه خــاص داستاننویســانی پیروی کــرده که معمــوالً حول و
حــوش مضمونــی که مد نظرشــان اســت میچرخند بــیآن که
بهطور مشخص چیزی دربارهاش بنویسند .اسدی درک بسیاری
از دقایق داســتانهایش را به عهده خواننده میگذاشــت و تا حد
بســیاری مخاطــب را در نوشــتههایش دخیــل میکرد کــه این را
میتوان یکی از بارزترین ویژگیهای کتابهایش دانست.
اما اگر از نظر فرم و ساختار به سراغ نوشتههایش برویم خواهیم
دید که مایه بســیاری از شــیوه داستاننویسی گلشــیری و از سویی
مدرنیسم داستاننویسان جنوب گرفته است؛ آن هم مدرنیستی
که از دهه چهل به بعد در خوزستان متولد شد.
کوروش اســدی متولد آبادان بود و در منطقهای رشد یافت که به
دلیل ویژگیهای خاص آن خطه و از سویی نقشی که شرکت نفت
وکتابخانههایشدرمعرفینویسندگانمطرحامریکاییهمچون
همینگوی و فاکنر ایفا میکرد با ادبیات خو گرفته بود.
او فرزند جنوب ایران بود و مضمونها و تصویرهای بسیار خوبی
هم از زادگاهش در داســتانهایی که نوشت به مخاطبان عرضه
کرد و همچون دیگر نویسندگان همشهریاش مدرنیسم جنوب
را ادامه داد .با این حال او حتی از کار خالق نویســندگان اصفهان
که جدا از میراث مدرنیسم جنوب نبود هم بهره گرفت.
اسدی نویسندهای بود که با همان تعداد معدود آثاری که نوشت
امیدواری بســیاری به آینده نوشــتههایش در جامعه ادبی ایجاد
کرد .با این حال درست در لحظهای که همه در انتظار خلق آثاری
به مراتب شــکوفاتر و خالقانهتر از او بودیم اســیر دنیای نابهنجار
امروز شد و ما را ترک کرد.

داشتههایش را از جوانان دریغ نمیکرد

عکس :؟؟؟

اسداهلل امرایی

حسن میرعابدینی

مریم شهبازی

تمایل به خودنمایی نداشت
صحبــت از کــوروش اســدی و نوشــتههایش که به میــان میآید
تمــام ســالهایی که بــرای ادبیــات و این حــوزه فعالیت کــرد در
ذهنم تداعی میشــود .اواسط دهه هفتاد بود که به واسطه علی
اصغر شــیرزادی ،نویســنده رمان «طبل آتش» با کوروش اسدی
آشنا شــدم .آن سالها شیرزادی در روزنامه اطالعات کار میکرد
و مســئولیت صفحــهای با عنــوان «در وادی ادبیــات» را برعهده
ت و آمدهایم به این روزنامه با اســدی هم آشــنا
داشــت .طی رف 
شــدم .برخــی اوقات هــم به همــراه دیگر دوســتان در جلســات
داســتانخوانی این نشــریه شرکت میکرد؛ جلســاتی که در البی
روزنامــه برگــزار میشــد و بعدهــا هــم به دفتــر مجلــه کارنامه و
نشریههای دیگر کشیده شد.
کوروش اسدی آن سالها هم نویسندهای گوشهگیر بود و عالقه
چندانی به جنجال و سر و صدا کار کردن نداشت .اغلب ترجیح
میداد گوشهای بنشیند و به گفتهها و داستانهای دیگران گوش
بدهد حتی معتقد بود که گوش شنوا تأثیر بسیار مثبتی در خلق
آثار داســتانی دارد .پس از مدتی با هوشــنگ گلشــیری آشنا شد
و در کالسهای او شــرکت کرد .داســتانهای اسدی از آن جنس
نوشــتههایی اســت که از بطــن جامعه میآیند .داســتانهایش
درباره آدمهایی درد کشــیده و برآمده از اعماق جامعه اســت.
از مضمون و محتوای نوشتههایش که بگذریم نثر داستانهای
اسدی بسیار پخته اســت ،این نثر پخته را میتوان نشأت گرفته
از ارتباط و همنشــینی با آدمهایی همچون گلشیری دانست که
بــه واســطه فعالیت در نشــریات ادبی آن روزگار بــا آنان رفت و
آمد داشت.
هوشنگ گلشیری آنقدر اسدی و نوشتههایش را قبول داشت که
همواره با این جمله که او شش دانگ نویسنده است از اسدی یاد
میکرد .آنهایی که گلشیری را میشناسند میدانند که او به ندرت
از کســی اینگونه تعریــف میکرد .از دیگــر مؤلفههایی که باعث
درخشــش نوشــتههای اســدی شــد مطلع بودن او بــود .هیچگاه
دانستههایش را به رخ کسی نمیکشید و برخالف دیگران تمایلی
به خودنمایی نداشت .کوروش از خطه آبادان برخاست ،از مکتب
جنوب و بعد هم از آموختههای مکتب اصفهان بهرهمند شد ،بر
این اســاس نمیتوان او را از هیچکــدام از این دو مکتب جدا کرد.
جنــگ را درک کــرده بود و با آوارگی و تبعات ناشــی از آن بخوبی
آشــنا بود ،از همین رو در نوشــتههایش ورود و پرداختی موفق به
موضوع جنگ داشت .در نهایت کوروش اسدی نویسندهای خود
آموختــه بود که بــا وجود تمــام نامالیمات مرســومی که متوجه
کتاب و اهالیاش است کار و عالیقش را پی گرفت و نوشت .هنوز
فرصت بســیاری برای نوشتن داشــت؛ اما آنقدر بیمهری دید و
آثارش در گرفتوگیرهای کسب مجوز نشر ماند که تاب نیاورد.
برای نویســندهای که با خون و دل بسیار در این حوزه فعال است
و اثر ادبی خلق میکند خیلی سخت است که ببیند نوشتههایش
برای ســالیان دراز پشــت در ممیزی مانده اســت .بــا این که یک
ســالی از مرگ او میگذرد اما هنوز هم نتوانستهام با رفتنش کنار
بیایم.

هنوز فرصت بسیاری
برای خلق آثار شاخص داشت

محمدعلی جعفریه

مدیر مسئول نشر ثالث

جنوب ،منظر یک گفتمان داستانی

محمود معتقدی

شاعر و منتقد ادبی

بیشکدرقلمروادبیاتمعاصربویژهدرحوزهداستاننویسی،
دهــه  70یکی از دهههای ماندگار و بــه یادماندنی از صداهای
تازه و آثار ســاختمندی اســت که در چشمانداز آن ،چهرههای
جوان و صاحب سبکی به میدان آمده بودند.
در این بین از میان حلقه داستانی زنده یاد هوشنگ گلشیری،
نویســندگان جوان و تازه نفســی پا به عرصه نوشــتن گذاشته
بودند که یکی از آنان زنده یاد کوروش اســدی اســت؛ جوانی
در حوالی دهه  60ضمن خوانش آثار دیگران به قلمرو نقد و
نظر ،در مجله مفید و کارنامه با گلشیری آشنا شد و مورد توجه
وی قرار گرفته بود.
کوروش اسدی اهل جنوب بود و در آثارش پیوسته به ادبیات
و یافتههای فرهنگی جنوب(خوزســتان) عالقه فراوانی نشان
میداد .از همین جهت است که میبینیم بیشتر شخصیتها
و مکانهــای داســتانهای اســدی از همیــن خطــه هســتند و
حضوری جدی در نوشتههایش دارند.
رویکرد اســدی به فضای قصهنویســی اغلب بر محور داستان
کوتاه شکل گرفتند .بنابراین در حوزه داستانهای کوتاه ،اسدی
از چشمانداز فرم و محتوا جایگاههای خاصی را تجربه میکرد.
اغلب فضاهای وهم انگیز ،رازهای گمشــده و شخصیتهای
غیــر متعــارف و مالیخولیایی در قصههــای وی به رنگ بومی
در میآمدنــد و فضاهــای شــهری نوشــتههایش نیز نشــان از
دغدغــه او از این نوع روایتها داشــت .شــاید بتــوان گفت که
نقطه عزیمت داســتانهای اســدی اغلب با زبان عاطفی و با
نوعی فرمگرایی یادآور ردپای آثار گلشــیری و ســاعدی است.
اسدی نخستین اثرش را در دهه  70با عنوان «پوکه باز» نوشت
کــه مورد توجــه اهالی ادبیــات قــرار گرفت .در ایــن مجموعه
فضاهای مه آلود و نوعی تعلیق شخصیتها در قلمرو مقوله
جنگ ،از زاویهها و زبانهای مختلف به گوش میرسد.
زمان واقعی اغلب دور از واقعیتها حضور دارند و بیگمان
فضاهای ســیار و لغزنده به کمک فرمهای خاص ،نویســنده
را بــه تجربههــای تازه تری نزدیک میکند .شــاید بتوان گفت
که فضــای قصههــای اســدی تلفیقــی از چشــمانداز بومی و
کالسیک ،در پیوند با نوعی مدرنیسم را بهدنبال دارد .بنابراین
موتیفهــای داســتانی اغلــب در منظــر روایــت بــه خوانش
توگوست.
بینامتنیتبهتأثیرنگرشهایتلفیقیمحلگف 
ایهام و ابهام در آثار اســدی ،در بیان و نشــانه شناسی پیوسته
مخاطــب را بــه گونــهای درونی درگیــر میکنــد ،همچون مد
و مــه کــه دیگران هم به شــکلی بــه نشــان دادن آن پرداخته
و میپردازنــد .بیشــک ،نشــان دادن زندگــی و عرصههــای
متفاوت از جنبههای نوعی«شکست» و «گریز» ،خود فرصتی
است برای نویسنده تا از بعد جامعه شناختی و مردم شناسی
هــم دســت بــه تجربههــای خاصی بزنــد کــه خــود در حوزه
ادبیات جنوب میتواند یک صدای تازه باشد .البته در برخی
متنهای نویسنده نوعی روایت چند وجهی و چند صدایی هم
دیده میشود .اما دو خط موازی در این فضاها به گونهای دیگر

در هدایت هم به نمایش گذاشته میشوند.
در نهایــت میتــوان گفــت چهرههــا و شــخصیتها در آثــار
اســدی از نظر بنیادی ،دچار گسست از خود هستند و با نوعی
دورماندگــی از واقعیتهای زندگی درگیر نگــرش فراواقعی
خودنــد .شــاید بشــود گفــت بخشــی از چشــمانداز قصهها از
تجربههای شــخصی و دغدغههای فردی خود نویسنده مایه
میگیرد ،چراکه مرز خاطرهها از یک سو و تقابل با هستیهای
گمشــده از ســوی دیگــر ،نوعــی فضاهــای برزخــی همــراه با
فشــارهای زیســتن جاری ،همه و همــه خود نشــان از آدمها،
مکانها و ناسازگاریها به مخاطبان آثارش را یادآور میشود.
در ایــن پــازل بزرگ ،کــه منظر روزگاران جنــوب را به نمایش
میگذارد ،در هر زاویهاش نویسنده بر اساس بسیاری ماجراها
و ســرخوردگیها از آتش اتفاقهای فراوانی ســخن میگوید.
نکته اساســی دیگر در آثار اسدی ،شــیوههای روایتی آن است
که محصول شــرایط بیرونی و آسیبهای خاص اجتماعی و
فردی روزگارش اســت .این مســأله در زمینه آســیب شناسی
توگوست.
جنگ ،خود محمل گف 
هراس آدمها و عکس العملهای آنان را شاید بتوان گفت که
نویســنده نوع فراری از خود را به میان میکشاند و این هستی
وقایع است که به کمک ساختار قصهها به میدان میآیند.
«باغ ملی»( )1382دومین اثر داستانی کوتاه اسدی را با خود
دارد در ایــن متــن فرم و موضوع به گونه تازهتر و شســته تری
عرضه میشود .به همین خاطر ،جایزه گلشیری در این سال
به کوروش اســدی تعلق گرفت و این متن بزودی مورد توجه
رسانهها ،منتقدان قرار گرفت.
بــوی جنوب(خوزســتان) در نوشــتههای کــوروش اســدی بــه
روشنی دیده و شنیده میشود .او نشان نسل سوم نویسندگان
جنوبی را بر شانه دارد و پرداختن به آدمهای شهری و اوهام و
دغدغههای آنان در آثارش با جغرافیای خاصی همراه است.
در «باغ ملی» نویســنده از شــرایط دشوار اجتماعی در جهت
نشان دادن مشکالت و مطالبات مردمی حرف زیادی میزند
و از این رهگذر بزودی دنیای (جنگ) با گذشت زمان از ابعاد
دیگــری به قصه راه پیــدا میکند .چراکه مقولــه «مهاجرت»
و آوارگــی و ســرگردانی و بیــکاری جنگ زدهها به چشــمانداز
نامکرری ،معناهای زندگی و زیســتن را که به مردم این خطه
تحمیل میکند که خود بازتاب مصائب و دردهای فراوانی را
در اینجا و آنجا ،به واگویی مینشیند.
صــد البتــه در آثــار کــوروش اســدی بســیاری از لحظههــا گاه
بــا تلخیهــای زیــادی همــراه اســت امــا زمــان یــک لبخنــد
باســتانی هــم از دل تاریــخ در اینجا و آنجا خــود را به نمایش
میگذارد .کوروش اسدی متولد آبادان است(مرداد )1343و
خاموشــیاش هم در تهران( .)1396وی زندگانی دشــوار و پر
پیــچ و خمی را تجربه کرده بود و همــواره در پی فرصتهای
توجوها بود که به مرزهای
گمشد ه میگشت و در دل این جس 
بیحاصلی رسید و بار سفری ابدی را بر دوش کشید.

سابقه دوستی و آشناییام با او به بیست سال قبل بازمیگردد ،با
منوچهر عدنانی که چند کتابی را با همکاری نشر ما منتشر کرده
نســبت فامیلــی داشــت و در رفت و آمد به خانــه عدنانی بود که
باب آشــناییمان گذاشته شــد .کوروش شخصیت بسیار خاصی
داشــت ،درست مانند نوشتهها و داستانهایی که خلق میکرد و
همگی به خودش تعلق داشتند .با این که تنها یکی از کتابهای
او با همکاری نشــر ما روانه بازار کتاب شد اما چند سالی در جمع
همکارانمان حضور داشــت و ویراســتاری برخی از کتابهایمان
را انجــام میداد .اگر مســئولیت کاری را برعهده میگرفت دقت
بسیاری به خرج میداد و حداکثر توانش را به کار میبست.
زمــان دوران ریاســت جمهــوری محمــود احمدینــژاد یکــی از
کتابهایش(بعدها نشــر نیماژ آن را منتشــر کرد) را برای انتشــار
به ما داد ،آن را برای کسب مجوز به ارشاد سپردیم اما متأسفانه
بیش از پنج -شــش ســالی گذشــت ولی موفق به دریافت مجوز
نشر آن نشدیم.
طی یک دهه آخر زندگیاش از بابت وضعیت نشر کتابهایش
و گرفــت و گیرهــای ممیــزان آزار بســیاری دیــد کــه بیشــک در
ســرخوردگی او بیتأثیر نبود .در تمام دنیا نویســندگان از ســطح
قابــل قبولی بــرای زندگی برخوردار هســتند ،اگر کــوروش هم در
جامعه و زمانهای مهربانتر میزیست شاید به چنین سرنوشتی
دچار نمیشد و ما باز هم شاهد خیل آثار دیگری از او بودیم.
با وجود آن که شــخصیت گوشــهگیری داشــت و اهل هیاهو نبود
اما هیچ گاه به خاطر ندارم که جوان عالقهمندی به سراغ او رفته
باشــد و ناامید بازگشته باشــد .از در اختیار گذاشتن داشتههایش
دریــغ نمیکــرد و بهتریــن مصــداق آن را هــم میتــوان برپایــی
کارگاهها و کالسهای نویسندگیاش دانست ،شاید به این خاطر
که خودش هم نوشــتن را در حلقه شــاگردان هوشــنگ گلشیری
آغاز کرده بود و حاال میدانســت که چنین وظیفهای هم در قبال
جوانترهایی دارد که مشتاقانه به سمت او و امثالش میروند.

نویسندهای زبده با قلمی توانا

امیرحسن چهلتن
نویسنده

معاشــرت چندانی با کوروش اسدی نداشتم و عمده شناختم از
او به نوشتهها و کتاب هایش بازمی گردد .شاید تعداد کتابهایی
که نوشــت چندان زیاد نبود اما همان چند کتاب هم آثاری قابل
تأمل بودند و نمیتوان به آنها بیتوجه بود .ناراحتم از اینکه او را
در آن شرایط از دست دادیم ،اگر روزگارمان قدری با او مهربانتر
بــود باز هــم فرصت این را داشــتیم که اثری دیگــر از او بخوانیم.
مسئوالنمان باید از خود بپرسند چرا نویسندگان ایرانی برخالف
اهالی قلم در سایر کشورهای جهان از بیپناهترین اقشار جامعه
به شمار میآیند .از فردی که قدم به عرصه کتاب میگذارد هیچ
حمایتی نمیشود مگر آنکه نویسنده حاضر به خلق آثاری شود
که مدنظر فالن ســازمان و مدیر است ،مســألهای که در ارتباط با
اســدی صدق پیدا نمیکرد چراکه او تا انتها مســتقل باقی ماند.
کارهای اســدی را خواندهام و بیهیچ اغراقی تأکید میکنم که او
نویسندهای بسیار زبده و قابل بود ،اسدی توانست دست به خلق
آثــاری بزند که توجه جامعــه ادبی را به خود جلب کرد .ای کاش
دغدغه معیشــت و گرفتاری مشــکالت به او امان بیشــتری برای
زندگی میداد .شــاید نتوانم به نکتهای در خصوص شــخصیت
و اخــاق او اشــاره کنــم امــا دربــاره قلمــش میتوانــم بگویم که
نویســندهای بســیار توانا بود .البتــه از فردی که در زمره شــاگردان
گلشــیری قرار داشــته هم نمیتوان انتظاری کمتر از این داشت،
ایکاش اینچنیــن بیمهری نمیدیــد و رفتنش اینچنین تلخ به
ثبتنمیرسید.

