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کند، تالش هاي چندجانبه و بی وقفه اش در عرصه فرهنگ، بـه ویـژه   آنچه که او را براي من جذاب می
مدیر مسوول مجلـه ادبـی   ،»ویستار«نویسنده، شاعر، ناشر، مدیر کتابفروشی حاجی زاده . کتاب است

ته باشیم کـه  شاید در بین فعاالن عرصه فرهنگ، کمتر کسی مثل او داش. و کتابدار دانشگاه است»بایا«
محدده فعالیتش از تالیف کتاب باشد تا گذراندن آن از هفت خان مجوز و چاپ و نشر و تا عرضـه آن بـه   

به تالشی مستمر و نفس گیر احتیـاج  ها مسلم است که هر کدام از این. عنوان مدیر کتابفروشی و کتابدار
لیـل حساسـیت کارهـاي فرهنگـی     دارد، به روحیات و عملکردهاي متفاوت و گاه حتی متضادي که بـه د 

ها و شاعران ما براي امرار معاش مجبورنـد سـاعاتی از روز را   اکثر نویسنده. طلبدانرژي اي صدچندان می
حـاجی  اما براي کسی مثل خـانم  . به کارهایی بپردازند که با عالقه و دلمشغولی شان فاصله زیادي دارد

به عنـوان  . کندین شده و پا به پاي کتاب حرکت میطور نیست، زندگی اش با کتاب عجظاهرا اینزاده
انگار مثل یک پروانـه کتـاب را مـادري    . نویسنده، خالق معنوي آن است و به عنوان ناشر خالق مادي آن

.کند، که البته کار آسانی نیستمی

از چشـم هـاي شـما   «، )یک داسـتان بلنـد  (» سرگردان چشم هاۀخال«:عبارتندازحاجی زادهآثار خانم 
و1گزارش قصـه  «، »کتاب شناسی اساطیر«، )مجموعه داستان(» خالف دموکراسی«، )رمان(» ترسممی

من، منصـور و  «، )مجموعه شعر(» !طلعت منم «، »؟تی.آن.یا تیخوبه زن عجم «و» )سینه سهراب(2
اي اولیـه  که جزو کارهـ »ترسمهاي شما میاز چشم«و »سرگردان چشم هاۀخال«... و) رمان(» آلبرایت

هـا مـا بـه ازاي    پررنگ تر است، شخصـیت ها هستند پیچیدگی بیشتري دارند، تخیل در آنحاجی زاده
رسد کـه  اما به نظر می. بیشتر رعایت شده استها ها و فنون متداول در آندقیق بیرونی ندارند و تکنیک

وشبختانه بدون این که باعث کم درگیري با کار نشر و مجله، رفته رفته روي کارهاي او تاثیر گذاشته و خ
و1گزارش قصه «. کاریش شوند یا نوشتنش را در حاشیه قرار دهند، به نفع قصه هایش مصادره شده اند

او بـه  . نتیجه چنین فرآیندي است؛ ژانر جدیدي در ادبیات که بین گـزارش و قصـه در نوسـان اسـت    »2
خواهـد،  نوشتن خلوت می. گزارش قصه اش رانویسد، یا به قول خودش نوعی قصه قصه ننوشتنش را می

خواهد و در آوردن مجله، عالوه بر ارتبـاط وسـیع، حـال و حوصـله سـروکله زدن بـا       اتاقی از آن خود می
شـود  جمع این نیروهاي ناهمسـو، نیـروي محرکـه اي مـی    . عوامل پس و پیش و پشت پرده را الزم دارد

کند و چون حـوزه  سوژه هایش را در بین اتفاقات دوروبرش جست وجو می. براي نوشتن گزارش قصه ها
از چم و خم قصه نویسی آگاه اسـت، امـا   . ارتباطش وسیع است، دچار یکنواختی و کمبود سوژه نمی شود

ت هـایش  دهد کـه اگـر چـه شخصـی    نشان می»من، منصور و آلبرایت«در کارهایش به ویژه کار آخرش 
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گیـرد کـه خـود را بـه قلمـش      گاه آنچنان سرعتی مـی . بیرونی تر شده اند اما تکنیک هایش درونی ترند
البته این به معناي ساده انگاري نیست، بلکه به معناي فراروي و به فراموشی سـپردن آموختـه   . سپاردمی

ی دانم در برخی از قصه هاي مثالمن خودم نم. آمیزدهایی است که مسلما با آزمون و خطا نیز در هم می
کند، تا چه حد شناخت قبلی مـن از  که از افراد حقیقی به عنوان شخصیت استفاده میحاجی زادهخانم 

شود و احتماالشخصیت پردازي اش را بـراي مـن تکمیـل    ها، با شخصت هاي درون قصه ممزوج میآن
شناسند ممکـن  صیت هاي مذکور را میاین البته فقط براي کسانی مثل من که شخ. کند و یا بالعکسمی

است پیش بیاید، اما در عوض، این نوع نوشتن این حسن را دارد که چند صدایی ا ست و از آنجا کـه هـر   
رهانـد؛ ضـمن   شود، قصه را از یکنواختی و کسالت مـی شخصیت داراي زبانی متمایز و خاص خودش می

پردازند، به شکلی، بخشی از تاریخ ما را در لفافه این که این قصه ها، چون به مسائل ملموس امروزي می
رود که دچار سطحی نگـري  کند همیشه بیم آن میمعموالوقتی آدم در چند حوزه کار می. پیچندخود می

نویسنده، خـالف ایـن را ثابـت    حاجی زادهاما خانم . شود و کارها از نظر کیفی رشد کافی نداشته باشند
. به عنوان یک مجله جدي ادبی»بایا«ه عنوان یک نشر معتبر، و مجله ب» ویستار«کرده است، با نشر

. آثارش نیز چه از نظر خالقیت و چه از نظر پختگی و کشش و نیز جذب مخاطب، رو بـه جلـو بـوده انـد    
. گواه این گفته است»من، منصور و آلبرایت«آخرین رمان او 

دگی اش به وجود آمـد کـه عمـده تـرینش     علی رغم مشکالت عدیده اي که در زنحاجی زادهفرخنده 
مرگ برادر، برادرزاده و مادرش بود و علی رغم بیماري خود، همچنان با روحیـه اي باالبـه ادامـه کـارش     

در جامعه اي کـه افـراد زیـادي را بـه     . پرداخت و نشان داد که هیچ چیز نمی تواند او را از کتاب جدا کند
ها هستند که انرژي بخش اند و به ما دهد، همین آدموق مینحوي به سمت بی تفاوتی و منفعل بودن س
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