رسشناسه :فرحانیفر ،نرجس-1361 ،
عنوان و نام پدیدآور :ششوپنجاهونه :مستندی داستانی از زندگی حسین خدادادی /نرجس
فرحانیفر.
مشخصات نرش :تهران :موزه عربت ایران.1396 ،
مشخصات ظاهری136 :ص :.مصور؛ 21/5×14/5سم.
شابک 80.000 : 978-600-04-8067-7 :ریال
وضعیت فهرستنویسی :فیپا
موضوع :خدادادی ،حسین.1394-1324 ،
موضوع :داستانهای فارسی  --قرن 14
موضوعPersian fiction--20th century :
ردهبندی کنگره۵ ۱۳۹۶ :ش۷۷۴۴رPIR81۵9/
ردهبندی دیویی:۳/۶۲فا۸
شامره کتابشناسی ملی۴۷۷۸۹۰۴ :

مستندی داستانی از مبارزات مرحوم حجتاالسالم حسین خدادادی
مؤلف :نرجس فرحانیفر
ویرایش و صفحهآرایی :موزه عربت ایران
طراحی جلد :فائزه اردستانی
چاپ و صحافی :متیران
نوبت چاپ :اول ـ تابستان 1396
شامرگان 2000 :نسخه
قیمت 80.000 :ریال
شابک978-600-04-8067-7 :
هر گونه استفاده از این اثر ،منوط به اجازه رسمی از «موزه عربت ایران» است.

نشانی مرکز پخش :میدان امام خمینی (ره) ،ابتدای خیابان فردوسی ،کوچه طبس،
خیابان شهید یارجانی ،پالک  11ـ موزه عربت ایران
تلفن 66722096-7 :منابر66727597 :
نشانی اینرتنتیwww.ebratmuseum.ir :

مقدمة ناشر
«زنــده بــودن» و «زندگــی کــردن» ،شــاید بــرای خیلیهــا دو واژة متــرادف
باشــد ،امــا بــرای برخیهــا اینگونــه نیســت .از منظــر ایــن افــراد ـکــه
تعدادشــان کــم هــم نیســتـ «زنــده بــودن» ،حرکتیســت طبیعــی ،از گهــواره
تــا گــور ،و «زندگــی کــردن» ،تالشیســت بــرای حرکتــی مســتمر و عمــودی ،از
خــاک تــا افــاک.
از منظــر همیــن افــراد ،زندگــی شــبیه ســفر اســت و ســفر ،همــواره بــا رنــج
همــراه اســت و مقصــد از ســفر ،اگــر ثمــرات عــام باشــد و رســیدن بــه بهشــت،
چشــیدن رنــج ســفر ،گواراســت.
میگویند :برای رسیدن به رویاها ،باید «زندگی» کرد.
میگوییم :بعضیها ،زندگیشان را فدای رسیدن به رؤیاهاشان کردند.
بــه راســتی ،برچیــده شــدن رژیــم ستمشــاهی ،پیــروزی انقــاب اســامی و
برقــراری حکومتــی اســامی در ایــران ،رؤیــای همینهــا بــود .رؤیایــی زیبــا کــه
بــرای وقوعــش ،زندگیشــان را فــدا کردنــد.
تیکتــاک ســاعت ،صــدای گــذر زندگیســت .صــدای گــذر ثانیههــای عمــر
کسیســت .وقتــی عقربکهــای زندگــی از حرکــت میماننــد ،زندگــی میمانــد.
و چــه خــوش وقتیســت ،وقــت رســیدن بــه مقصــود.
زندگــی حجتاالســام «حســین خــدادادی» بــا رســیدن عقربکهــا بــه

ســاعت «شــشوپنجاهونه» بــه پایــان رســید و بیگمــان ،رؤیاهایــش را دیــد و
بــه مقصــودش هــم رســید.
...و تــو ایســتادهای مقابــل کســی کــه هــزار هــزار از ایــن تيکتاکهــا را
بــرای ســاختن رؤيايــی کــه تــو نظارهگــرش هســتی ،پشــت ســر گذرانــده.
...و تو ...چرا ایستادهای؟!
سالهاســت رؤیاهــای ایــن مــردا ِن مــرد ،ثمــر داده .تیکتــاک ســاعت بــرای
تــو ادامــه دارد و تــو بایــد بدانــی عقربکهــای زندگــی حســین خــدادادی چگونــه
مـیزده و چگونــه بــه ایســتگاه «شـشوپنجاهونه» رســیده و متوقــف شــده.
کتــاب حاضــر ،نگاهــت را بــه صفحاتــی از زندگــی یکــی از کســانی بــاز
میکنــد کــه بــرای پیــروزی انقــاب اســامی ،خــون دل خوردهانــد.
باشد که در حفاظت از ثمراتش ،بکوشیم.
مدیریت موزه عبرت ایران

یادمان باشد
پرواز در پردیس خوبیِ امروز
پیشکش پرندههای خونیِ دیروز است
که به بهای رهایی
در هوای قفس ،نفس کشیدند.
یادمان بماند
پرندههای زخمی
شبهای نخفته
رازهای نهفته
و حرفهای نگفتهشان را
به جنون نکشیدند،
بلکه بفهمیم تا چه حد
به این مظلومیت مدفون ،مدیون
و چقدر باید از معصومیتشان،
ممنون باشیم
یادمان نرود
از بیداد صیاد ،فریاد کشیدند
تا با علم و حلم  ،پندار را آزاد کنند
و من...
یادم میماند
که قدرت قلمم
قوت قلبی برای قناریهاست!
نرجس فرحانیفر

چهارشنبه  27 /خرداد 1394
امـروز هـوا از همیشـه گرمتـر بـود ،آنقـدر گـرم کـه دلـم نمیخواسـت بـه هیـچ
قیمتـی گوشـة خلـوت و خُ نـک اتاقم را از دسـت بدهم و حـاال که روزة پیشـواز گرفته
ـر دل نوشـتن بود.
بـودم ،تنهـا کار ممکـنَ ،سـر از معرکـة دنیـا دزدیـدن و ِس ّ
قصهپـردازی و شـعر را دوسـت داشـتم ،عـادت دیرینـهای که هم لذتبخـش بود و
هـم نیروبخـش .لذتبخـش از ایـن حیث کـه در عالـم رؤیا ،هـر غیرممکنـی ،ممکن و
هـر رؤیایـی رنـگ واقعیت میگرفـت ،و نیروبخـش ،چون از آزادانه نوشـتن ،احسـاس
غـرور میکردم.
گاهـی اوقـات قصـهای بـه سـبک و سـیاق دربـار قدیـم مینوشـتم کـه تصـ ّور
شاهنشـینی و قـدم زدن در کاخهـای مجلـل ،بخـش اعظم آن بود .این سـبک نوشـتن را
از پـدرم یـاد گرفتـه بـودم .پدرم اغلب دسـت بـه قلم بـود و برای خود مینوشـت و در
نوشـتن ،مشـ ّوق و کمـک مـن بـود .حاال مـن هـم ،در خُ نکای فضـای روحبخـش اتاق،
حسـی نداشـتم جـز تص ّور یک شـاه ،کـه از موضع قـدرت ،از گرمـا مینالید و بـر بالینِ
پـر زرق و برقـش بـا اقتـدار میگفت:
«بابـت ایـن گرما عارضم کـه ،بهـاران ،خرامانخرامان گذشـت و ُهـرم تیرماه ،چون
تیـری در سـر سـنگینمان فـرود آمـد .گویی که اکنون بیـش از پیـش میرغضبیم و طالب
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سـلمانی ،و اکنـون کـه دسـت به قلـم بردیـم در عمارتی به غایـت موزه و زبانـی روزه،
همچـون کاتبـان شـوربخت از این دنیـا ـکه عجوزة هـزار دامادسـتـ و از خودمان ـکه
نوبـر روزگاریـمـ کالفهایم!
علیایحـال ،حالمـان چـون آثارمـان خـراب اسـت و الحـق ماللـی نیسـت جـز
گرمـای جانسـوز دوزخ ماننـد ،کـه مجـال معرکهگیری را در جوار شـما از ما میسـتاند
و طـراوت کلمـات این از آدمیزاد برگشـته را ،که از دولتی سـر شماسـت ،میخشـکاند،
لیکـن بـا این اوصـاف ،فکـر و ذکرمـان تمام ًا»...
غـرق در نوشـتن بـودم کـه تلفـن همراهـم زنـگ خـورد .اینقـدر از ایـن تمـاس
بیموقـع و پـرش افـکار ناراحـت شـدم کـه گفتـم هـر کسـی بـود ،پاسـخ نمیدهـم.
نگاهـی بـه گوشـی انداختـم و دیـدم نوشـته «اسـتاد راد» .انـگار مجبـور شـدم بـه
جو ا ب !
ـ سالم استاد
ـ سلام خانـم کیانـی ،پروپوزالتـون رو مطالعـه کـردم .بـه نظرم موضـوع «طراحی
زنـدان» بـد نیسـت .اگـر رویکـرد هـم بهـش بدیـد ،بهتر هـم میشـه .مضاف ًا بـر اینکه،
ایـن طـرح ،سـختیهای خـاص خـودش رو داره! علاوه بر کتـاب و مقاله ،سـعی کنید
چنـد تـا پایاننامـه در ایـن راسـتا رو مطالعـه کنیـد .من هـم سـعی میکنم با چنـد تا از
دانشـجوها یـا یکـی از دوسـتانم هماهنـگ کنـم کـه اگـه شـد ،از چنـد مـکان مرتبط با
زنـدان ،دیـدن کنید.
ـ خیلی لطف میکنید استاد .متشکرم.
تلفـن را کـه قطـع کـردم ،خیلـی خوشـحال شـدم از تأییـد موضوعم .چرا کـه دکتر
راد ،یکـی از بهتریـن اسـتادهای معمـاری بـود و در مقطـع کارشناسیارشـد ،بهتریـن
گزینـه بـرای اسـتاد راهنما.
گرچـه اغلـب دوسـتانم بـا ایـن موضـوع مخالف بودنـد ،اما طراحـی زندان بـا تمام
مشـ ّقتهایش بـه نظـرم خاص بـود ،چون مـورد توجة کمتر کسـی بود و مجـال خوبی
بـرای پایاننامـة من.
دلـم میخواسـت زندانـی بـا معمـاریای پیچیـده طراحـی کنـم ،طـوری کـه از
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هندسـة فضایـیاش تـا حـس مکانـش گیج کننده باشـد؛ بـا دیوارهـای بلند و بـا ابهت،
پنجرههـای کوچـک و کمنـور ،سـلولهای تنـگ و محصـور ،کـه صـدای احـدی بـه
بیـرون درز نکـرده و الیههـای حفاظتی زیـاد ،تص ّور فـرار را از خیال خاطیـان دور کند.
رفتـم سـراغ دفتـر خاطراتـم و بابـت امـروز بـرای خـود یادداشـتی نوشـتم ،امـا از
آنجایـی کـه همیشـه مرموز بودن را دوسـت داشـتم ،خاطراتـم را طوری مینوشـتم که
ـر دل در نیـاورده و راز این روزنوشـتها،
اگـر روزی بـه دسـت کسـی افتـادَ ،سـر از ِس ّ
شـعری باشـد میـان دل و صاحبدل:
سالها پیروی مذهب رندان کردم
تا به فتوای خرد ،حرص به «زندان» کردم
(حافظ)
					

