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شايد كمتر كس��ي فكرش را مي كرد كه آخرين بچه 
خرده فروش��ي جزو در نجف آب��اد اصفه��ان، روزي، 
روزگاري بشود يكي از نويس��ندگان نامدار اين ملك 
و با وجود آثار نه چندان پرش��مارش، تاثيري غيرقابل 
ان��كار بر ادبيات ايران داش��ته باش��د اما بهرام، پس��ر 
كوچك حس��ينعلي صادقي، از همان دوره نوجواني 
راهش را پي��دا كرد.  18 دي ماه س��ال 1315 آخرين 
فرزند حس��ينعلي صادقي به دنيا آمد. پيش از او سه 
فرزند ديگر در اين خانواده كه مادرش جهان سلطان 
بود، متولد شده بودند. پس��ر كوچك تر اما خيلي زود 
عالقه اش را به شعر و ش��اعري نمايان كرد؛ عالقه اي 
كه از پدر ب��ه ارث برده بود و از هم��ان دوران نوجواني 
يا حتي كودكي با ذوق و قريحه اي كه داشت، سرودن 
شعر را آغاز كرد و شعرهايش را براي انتشار به مجالت 
ادبي و فرهنگي آن زمان س��پرد؛ مجالتي كه در دوره 
نوجواني او بسيار پررونق و تاثيرگذار بودند و شاعران 
و نويس��ندگان نوقلم خيلي زود به واسطه آنها معرفي 
مي شدند. هرچند شعرهاي او به سبك و سياق نيمايي 
بودند اما ش��اعر نوجوان با شعر كالسيك هم آشنايي 
كامل داش��ت و اوزان عروضي را خوب مي شناخت. با 

اين حال قالب شعري نيمايي را انتخاب كرد. 

دوستي با محمد حقوقي
بعد از پايان تحصيالت ابتدايي كه در نجف آباد انجام 
داد، براي دوره متوس��طه به دبيرستان ادب اصفهان 

رفت. در همين دبيرستان بود كه دوستي او با محمد 
حقوقي آغاز ش��د؛ جوانكي كه او هم ش��يفته شعر و 
ش��اعري بود و نه تنها خود شعر مي س��رود بلكه شعر 
ديگر شاعران را نيز نقد مي كرد. آن عالقه ذاتي و اين 
دوستي سبب ش��د تا حضور در دنياي شعر و ادبيات 
برايش جدي تر ش��ود. عالقه او به ادبيات پليس��ي از 
همان دوره نيز مشخص بود. براي انتشار شعرهايش 
در مج��الت ادب��ي آن دوره نام »صهبا مق��داري« را 
انتخاب كرده بود؛ همان حروف ن��ام و نام خانوادگي 
خودش بود ك��ه در هم ريخته ش��ده ب��ود و تركيب 
تازه اي ساخته بود. شايد انتخاب اين نام براي اين پسر 

نوجوان همچون يك بازي معمايي بود. 
آن گونه كه در شناختنامه بهرام صادقي منتشر شده 
از سوي نشر »بن گاه« آمده است، او با انتشار داستان 
كوتاه »فردا در راه است« اولين حضور خود را به عنوان 
داستان نويسي جوان تجربه كرد. اين داستان در سال 

1335 در مجله ادبي »سخن« منتشر شد. 
نوجوان عالقه مند به ش��عر و داس��تان، ب��راي ادامه 
تحصي��ل در دوره دانش��گاه، س��راغ هن��ر و ادبيات 
نرفت بلكه رش��ته پزش��كي را انتخاب كرد كه شايد 
براي او انتخاب��ي دور از ذهن بود و از س��ال 1334 در 
دانشكده پزش��كي دانش��گاه تهران آغاز به تحصيل 
كرد. تحصيلش در دانشگاه در چند مقطع براي انجام 
كارهايي مانند خدمت نظام وظيفه متوقف شد با اين 
همه او در رشته پزش��كي تحصيالت خود را به پايان 
رس��اند و مانند برخي از بزرگان هنرمند، تحصيالت 

خود را نيمه كاره رها نكرد. 

آدم هايي كه دست از سرش برنمي داشتند
بهرام صادقي نيز همچون غالمحس��ين س��اعدي با 
وجود تحصيالت نامرتبطش )ساعدي هم روانپزشك 
بود( و با وجود اش��تغالش به عنوان پزش��ك، هرگز از 
جهان ادب و هنر دور نش��د و در سرزمين مادري اش 
به عنوان نويسنده شناخته شد. در تمام آن سال هايي 
كه مشغول درس خواندن بود يا دوره سپاهي دانش را 
در جنوب كشور مي گذراند، يا آن دوره اي كه همزمان 
با جنگ ايران و عراق براي انجام خدمات پزش��كي به 
مناطق جنگي فرستاده شد، آدم هاي داستان هايش 
همچن��ان حض��ور پررنگ��ي داش��تند و او همچنان 
در كار خلق دنياهاي ش��گفت بود. ان��گار اين آدم ها 
كه اتفاق��ا آدم هاي چندان عجي��ب و غريبي نبودند، 
دست از سرش برنمي داش��تند و رهايش نمي كردند 
و او چ��اره اي نداش��ت جز اينك��ه آنه��ا را روي كاغذ 
بياورد، به دنياهاي غيرواقعي ببردشان و ماجراهايي 
ش��گفت انگيز براي ش��ان ترس��يم كند. آدم هايش 
آدم هاي ع��ادي جامعه بودن��د؛ كارمند، دانش��جو، 
پزشك و... هيچ كدام شغلي غيرعادي نداشتند اما اين 
آدم هاي عادي عموما در موقعيت هايي غيرعادي قرار 
مي گرفتند. يكي گرفتار جن گرفتگي مي شد، ديگري 
نمي توانست در يك عكاسي عكس خود را تشخيص 

بدهد، يكي مرگ را به مردمان هديه مي داد و... 

نمي خواست مردم را نصيحت كند
دوره تاريخ��ي زندگ��ي او هم به گونه اي ب��ود كه به 
ناچار حوادثي همانند كودتاي 28 مرداد را پشت سر 

گذاشته بود و هرچند اولين داستان اين نوجوان سه 
س��ال بعد از كودتاي 28 مرداد منتشر شد، اما تاثير 
اين رويداد و ديگر تالطمات سياسي بر داستان هاي 
او تاثير چندان رو و گل درشتي نبود و اينچنين است 
كه در داس��تان هاي بهرام صادقي هرگز ش��عارهاي 
س��طحي سياس��ي نمي بينيم و دغدغه ه��اي مرد 
نويس��نده به گونه اي ديگر و بسيار ظريف نمود پيدا 
كرده ان��د؛ آنقدر ظريف ك��ه گاه خ��ود را در جهاني 

بي زمان مي بينيم. 
حتي در آن دوره پرآش��وب سياس��ي ك��ه ممكن بود 
برخي از هنرمندان تحت تاثير مسائل روز قرار بگيرند 
و خلق اثر هنري را وس��يله اي براي تخليه هيجان ها و 
دلمشغولي هاي سياس��ي خود بدانند، نويسنده مورد 
نظر ما كه روايت مدرن را براي داستان هايش انتخاب 
كرده ب��ود، هرگز ادعايي نداش��ت ك��ه بخواهد مردم 
را نصيحت كند يا آنان را به راه راس��ت يا چپ هدايت 
كند. او كار خودش را مي كرد. بهرام صادقي در تمام آن 
سال ها داستان مي نوشت. آن هم داستان كوتاه. حاال 
شايد خيلي هم پر كار نبود. ش��ايد رديف رديف كتاب 
ننوش��ت. ش��ايد تنها دو يادگار براي ما بر جاي نهاد؛ 
»ملكوت« و مجموعه داس��تان »سنگر و قمقمه هاي 

خالي« اما مگر مي توان او را ناديده گرفت؟ 

داستان هاي پليسي خالص داستانند
دوستدار داس��تان هاي پليس��ي بود و با تسلطي كه 
به زبان انگليس��ي داش��ت، داس��تان هاي جنايي و 
پليسي و به ويژه آثار آگاتا كريس��تي و ژرژ سيمون را 

يكي از پرسش هايي كه هميشه 
در ميان منتق��دان حوزه ادبيات 
داس��تاني مطرح مي ش��ود اين 
اس��ت ك��ه نويس��نده اي چون 
بهرام صادقي چرا هيچگاه كهنه 
نمي ش��ود و چ��را نمي ت��وان با 
تمام اين هم��ه نظريات متضاد، 
اصوال نادي��ده اش گرفت يا حض��ورش را كمرنگ جلوه 
داد؟ صادقي نويسنده اي اس��ت كه در عصر شكوفايي 
داستان نويسي ايران س��ربرآورده و توانسته درميان آن 
همه غول ، خودي نش��ان بدهد و به قول معروف سري 

ميان سرها دربياورد. 
گرچه اغلب تالش شده مثال شخصيت هميشه عصباني 
و پرخاشگر صادقي از زبان بس��ياري از دست اندركاران 
ادبيات درگذشته و حال بيشتر از وجوه مختلف آثارش 
نمود داشته باش��د اما بوده اند و هس��تند كساني كه در 
البه الي حجم پراكنده نامهرباني ها، به دنبال نويسنده اي 
بگردند كه گويي همين »االن« داس��تاني از او منتشر 
شده. منظور اين است كه كارهاي صادقي چه به لحاظ 
شخصيت پردازي و چه به لحاظ حضور در زمان، هميشه 

حرفي براي گفتن داشته اند و دارند. 
بس��ياري از منتق��دان، به��رام صادق��ي را در ردي��ف 

نويس��ندگان »شكس��ت« ق��رار مي دهن��د. يعن��ي 
نويسندگاني كه پس از كودتاي 28 مرداد سال 1332و 
نااميدي هاي ملي پس از آن دس��ت به قلم ش��دند و با 
زبان هاي مختلف استعاري و رمزي و سمبليك و حتي 
سوررئاليستي به خلق آثاري پرداختند كه حامل حسي 
از شكستند. گروهي ديگر او را نويسنده اي مي دانند كه 
اغلب آثارش را در عالم »بي خ��ودي« و تحت تاثير مواد 
مخدر خلق كرده و پريشاني هاي شخصيت هايش را در 
داستان، نه شكس��تي ملي بلكه شكست هاي مختلف 
ش��خصي ارزيابي مي كنند كه البته ن��گاه دوم، نگاهي 
غيركارشناسي و غيرقابل اتكاست كه دليلش را خواهم 

گفت. 
در اينج��ا قصد ن��دارم نگاه هاي مختل��ف در دوره هاي 
مختلف پيرامون شخصيت بهرام صادقي را مورد واكاوي 
قرار دهم زيرا حاصل آن همه ن��گاه متضاد و متناقض، 
مثنوي هفتاد من كاغذ مي ش��ود ك��ه حاصلي جز دور 
شدن از نگاه واقع بينانه به يك نويسنده جست وجو گر 

ندارد. 
صادقي از جمله نويسندگاني است كه حاشيه زندگي و 
آثارش ظاهرا بيش��تر از متن بوده و آنچه اغلب هنوز در 
موردش گفته مي شود همان حاشيه هاست كه رنگ و 

بويي تازه به خود گرفته اند. 

واقعيت اين اس��ت ك��ه صادق��ي »وج��ود« دارد و به 
نمايش گذاشتن شخصيتي حسود و حساس و درگير 
و مش��اجره جو هم چيزي از قابليت هاي اين وجود كم 
نمي كند. نويسنده اي كه بتواند داستان هاي ماندگاري 
چون»سراسر حادثه« و »آقاي نويسنده تازه كار است« 

بنويسد، بدون شك ذاتا نويسنده  است. 
هميشه پيش��نهادم اين بوده كه ورود به جهان صادقي 
بهتر است با مطالعه داستان »سراسرحادثه« آغاز شود 
زيرا اين داس��تان عالوه ب��ر دارا بودن همه ن��كات ريز و 
درشت، هنگامه اي از هنرنمايي نويسنده به عنوان يك 

جامعه شناس و روانشناس و مردم شناس هم هست. 
سراس��ر حادثه داستاني اس��ت كه در محيط يك خانه 
و خانواده سنتي ش��كل گرفته و وجوه نمادين زندگي 
چند برادر را ب��ه نمايش مي گ��ذارد. حادثه هايي كه در 
اين داستان رخ مي دهند درش��كل ظاهر بسيار جدي 
و پرطمطراق جل��وه مي كنند اما در اليه ه��اي زيرين، 
نمونه بارز فلس��فه »هيچ در هيچ«ان��د. صادقي در اين 
داستان چنان قدرتي از ساخت شخصيت و ايجاد تعليق 
داستاني از خود نشان مي دهد كه داستان فوق را به يكي 
از درخشان ترين كارهاي تاريخ ادبيات داستاني مبدل 
مي كند. داس��تاني كه هم»غالمحسين س��اعدي« به 
آن توجه مي كند و هم»هوشنگ گلشيري« به ستايش 

نويسنده اش مي پردازد. 
شخصيت هاي نمادين اين داستان كوتاه كه پايبند به 
رسم و رسوم ايراني مانند جش��ن در شب يلدا هستند 
با وج��ود موفقيت هاي ش��خصي و اجتماعي، حس��ي 
مهار نشده از احساس حقارت دارند. آنگونه كه درخالل 
داستان متوجه مي ش��ويم اين شخصيت مادر است كه 
عمده توان خود را به كار مي گيرد تا تارو پود خانواده را به 

هم پيوند بدهد. 
ش��خصيت مادر كه مي توان همان نگاه »مام وطن« را 
به او داشت، درس��ت مانند ش��خصيت مادران ايراني، 
آدمي غصه خور اس��ت كه در برابر حوادث خودساخته 
و پوچ، فقط و فقط تحليل مي رود و پير مي شود و رنگ 
مي بازد اما هيچ راهي به جز تسليم و رضا پيش  پاي خود 
نمي بيند.  داستان سراسر حادثه اگر داستاني مستقيم به 
ماجراي 28 مرداد نباش��د، اثري  است برگرفته از همان 
حس و   حال زيرا ب��ا مطالعه چندين باره اين داس��تان 
كوتاه، به حال وهوايي مانند حال و هواي ش��عر معروف 
»زمس��تان« اثر ماندگار مهدي اخوان ثالث مي رس��يم 
)وگردست محبت سوي كس يازي/ به اكراه آورد دست 
از بغل بيرون/ كه سرما سخت سوزان است...( كه نمونه 

بارز ادبيات شكست است. 
بدون شك مي توان گفت داستان مورد بحث، واكنشي 

به بهانه سالروز تولد بهرام صادقي

اندرحكايتپسركوچكخردهفروشنجفآبادي

نويسنده اي از تبار شكست

به��رام صادق��ي را از نزدي��ك 
ندي��دم با وج��ود اينكه معموال 
با نويس��ندگان و كس��اني كه 
مي نوشتند، از نزديك آشنا بودم 
ولي هرگ��ز او را نديدم. گاهي او 
در اصفهان نب��ود و گاهي من، 
گاهي گرفتاري بود و گاهي هم 
مشغله ديگري پيش مي آمد و... به هر حال هرگز او را 
نديدم اما دقيقا به ياد دارم زماني كه خبر درگذشتش 
پيچي��د و درباره او صحبت مي ش��د، همه مي گفتند 
نكند اين خبر هم مثل همه كارهاي ديگرش باش��د، 
مثل هم��ه آن بازي هاي هميش��گي اش، مثل همه 
داستان هايش باشد يعني مراسم ترحيم برگزار شود، 

همه به يادش جمع شوند اما او ناگهان خودش بيايد! 
اين صحبت ه��ا در آن روزه��ا و در آن ديدارها مطرح 
بود. به ياد دارم هوشنگ گلش��يري هم در يادداشتي 
كه براي بهرام صادقي نوشت، به همين موضوع اشاره 
كرده بود. به هر حال آن روزها اين بحث ها بود و همه 
جمالت پرسشي بود؛ آيا چنين چيزي ممكن است؟ 
نكند دوباره كلك زده؟ يعني واقعا ف��وت كرده؟ چرا 
فوت كرده؟ چگونه فوت كرده؟ نكند همه اينها بازي 
باشد؟... هيچ يك از اين جمله ها با نقطه تمام نمي شد 
و همچنان اين پرسش ها ميان دوستان و دوستداران 

او مطرح بود. 
براي من كه او را هيچ وقت از نزديك نديدم، هميشه 

داس��تان هايش اهميت داش��ته اند. براي بعضي كه 
خود داستان مي نويس��ند و مي خوانند و كساني كه 
در كار نقد داس��تان هس��تند، بارها پيش آمده است 
كه با خواندن برخ��ي از داس��تان ها بگويند: »چقدر 
بهرام صادقي اس��ت!« يعني هنوز رد پا و نگاه او را در 
داس��تان هاي مان مي بينيم و اين خيلي مهم اس��ت 
كه نوع نگاه يك نويس��نده، نثر او و... س��ال ها بعد از 

درگذشتش، همچنان جاري و ساري باشد. 
بهرام صادقي داس��تان هاي غريبي دارد؛ از آدمي كه 
براي گرفتن يك عكس به عكاسي مي رود و ماجرايي 
عجيب برايش رخ مي دهد تا خانواده اي كه زير كرسي 
نشس��ته اند و... ناگهان همه چي��ز از روال عادي خود 
تغيير مي كن��د و با تصوير ديگري روبه رو مي ش��ويم 
و بازي عوض مي ش��ود ي��ا آدم هايي ك��ه در حمامي 
درگير اتفاقاتي شگفت مي شوند و... اينها ويژگي هايي 
اس��ت كه بهرام صادقي به ادبيات ايران مي دهد و آن 
را به داس��تان هاي خود تزريق مي كن��د آن هم براي 
خوانندگان آن زمان ادبيات كه به اين شيوه روايت و 

اين گونه داستان ها عادت نداشتند. 
همه اينها سبب شده اس��ت كه هنوز و بعد از گذشت 
اين همه س��ال وقتي مي خواهيم به كس��ي خواندن 
داستاني از آثار نويسندگان ايراني را پيشنهاد دهيم، 
آثاري از غالمحس��ين س��اعدي، يا هداي��ت يا بهرام 
صادقي را پيش��نهاد مي كنيم. يعني اينها همچنان 

نخبگان ادبيات ما هستند. 

رضا ش�كراللهي اوايل دهه 80 تصميم گرفت يك 
جاي�زه  داستان نويس�ي بنيانگ�ذاري كن�د. تازه 
اينترنت پا گرفته و وبالگ نويس�ي رونق يافته بود. 
او نيز تصميم گرفت از اين ام�كان تازه بهره بگيرد 
و جايزه اي تماما اينترنتي در زمينه داس�تان كوتاه 
برگزار كند. قرعه فال به نام به�رام صادقي افتاد و 
ش�كراللهي او را براي نامگذاري اين جايزه انتخاب 
كرد؛ جايزه اي كه در اين س�ال ها تنه�ا چهار دوره 
برگزار شده اس�ت و مانند بس�ياري از جايزه هاي 
خصوصي ديگر گرفت و گيرهاي بس�ياري داشته 
است. سال گذشته چهارمين دوره اين جايزه برگزار 
ش�د اما امس�ال باز هم اين جايزه دچار توقف شد. 
همزمان با س�الروز تولد بهرام صادقي گپ و گفتي 
كوتاه با رضا شكراللهي ، دبير اين جايزه ادبي داريم. 

  آق�اي ش�كرالهي در تاري�خ ادبي�ات اي�ران 
نويسندگان ش�اخص بس�ياري داريم كه هر يك 
مي توانند جايزه اي به نام خود داشته باشند. چه شد 
كه ش�ما جايزه اي را به نام بهرام صادقي پايه ريزي 
كردي�د؟ ع�رق و ح�س همش�هري گري در اين 

نامگذاري تاثيرگذار نبود؟ 
بهرام صادقي، نويس��نده نام��دار مكتب اصفه��ان و  زاده 
نجف آباد اس��ت. من هم كه  زاده همين ش��هرم. بنابراين 
طبيعي بود كه با اين مسابقه بخواهم نام او را زنده نگه دارم. 
از اينكه بگذريم، بهرام صادقي به معناي دقيق كلمه يكي 
از ش��اخص هاي ادبيات داستاني ايران اس��ت. اگر شروع 
داس��تان كوتاه ايراني را به محمدعلي جمالزاده نس��بت 
بدهيم، با قدري مسامحه، داستان كوتاه ايراني با آثار بهرام 
صادقي وارد عرصه جديدي ش��د كه يكي از نقاط عطف 
ادبيات مدرن در ايران اس��ت. بهرام صادقي از پيش��روان 
پيوند دادن داستان كوتاه با »ش��هر« و متعلقات آن بود و 
از اين نظر است كه مي توان او را يك شاخص قلمداد كرد. 
بزرگاني چون صادقي و گلش��يري، كه ه��ر دو به مكتب 
اصفهان تعلق داشتند، راهي را در داستان كوتاه باز كردند 
كه تا پيش از آن چشم اندازي نداشت. گلشيري اين كار را 
بيشتر در زبان روايت انجام داد و بهرام صادقي در كشاندن 
داستان كوتاه به فضاي شهري كه مهم ترين وجه داستان 
مدرن اس��ت و افس��وس كه هر دو را زود از دست داديم. 
خالصه اينكه وقتي در اوايل دهه 80 خواستم سنگ بناي 
اين جايزه داستان كوتاه را بگذارم، بي هيچ ترديد و تاملي 

نام بهرام صادقي جلوي نگاهم مي درخشيد. 
  از چند و چ�ون اين جايزه بگويي�د. ظاهرا اولين 

جايزه اينترنتي داستان كوتاه بود. 
اولين دوره جايزه بهرام صادقي در سال 1382 برگزار شد. 
آن زمان دوره رونق وبالگستان فارس��ي بود و اين جايزه 
اولين جاي��زه اي بود كه به طور كام��ل در اينترنت برگزار 
مي شد. تجربه بسيار شيريني بود كار كردن با داوراني از 
اين سو و آن سوي دنيا، مثل رضا قاسمي، منيرو رواني پور 
يا خسرو دوامي. اگر نگاهي به فهرست برگزيدگان آن دوره 
بيندازيد، مي بينيد كه ش��مار زيادي از داستان نويس��ان 
مش��هور فعلي كه به طور حرفه اي ي��ا نيمه حرفه اي كار 
مي كنند، اولين بار در اين مس��ابقه بود كه خود را نش��ان 
دادند و معرفي شدند. اينها همه ش��يريني هاي كار بود و 
هست. ولي ما انگار به طور تاريخي گرفتار اين شيوه هستيم 
كه اغلب فعاليت هاي موفق مان قائم به شخص است. تقريبا 
تمام بار اين جايزه بر دوش من بود و س��نگيني اش آنقدر 
بود كه تا مدت ها نتوانستم قد راس��ت كنم. هم از جهت 
فش��ارهاي بيروني و هم هزينه هاي برگزاري مسائلي از 
اين دس��ت. تنها ياور من محمدحسن شهسواري بود كه 

خوشبختانه هنوز هم هست. 

  همين مش�كالت باعث تعطيلي اين جايزه شد؟ 
اين جايزه در اين سال ها بارها متوقف شده است. 

ظاهرا تعطيلش كرديم، ولي در همه 12 س��ال فاصله تا 
دور دوم وسوس��ه برگزاري اش با من ب��ود. دومين دوره را 
12 سال بعد در فضايي شروع كرديم كه ديگر شمار زيادي 
جوايز داس��تان كوتاه پا گرفته بودن��د و در حال برگزاري 
بودند. اعم از غيردولتي و دولتي و شبه دولتي. ولي همين 
كه اندك پشتوانه اي فراهم شد براي برگزاري، دوباره آن 

را راه انداختيم. 
  در اين سال ها جايزه هاي داستان نويسي ديگري 
هم به ش�كل اينترنتي برگزار ش�دند. استقبال از 

جايزه بهرام صادقي باز هم ادامه پيدا كرد؟
اس��تقبال از اي��ن دوره بس��يار فرات��ر از انتظ��ار من بود 
به خصوص كه از امكانات گسترده جوايزي مثل همشهري 
داستان محروم بوديم. ولي خب خاطره خوش اهل ادبيات 
از اولين دوره جاي��زه بهرام صادقي و ني��ز تركيب هيات 
داوران كه هم چهره دانشگاهي در آن بود و هم نويسندگان 
و مدرسان معتبر و به خصوص ش��يوه برگزاري جايزه در 

سايت خوابگرد باعث شد استقبال چشمگير باشد. 
  جايزه هاي داستان نويسي ديگري هم داريم. وجه 

تمايز جايزه بهرام صادقي چيست؟
در شيوه برگزاري، اين جايزه دو وجه تمايز مهم دارد. يكي 
اينكه بخش اصلي جايزه، يعني داوري نهايي، در محضر 
مخاطبان و خوانندگان انجام مي ش��ود. تنه��ا جايزه اي 
اس��ت كه متن آثار راه يافته به داوري نهايي را در س��ايت 
مسابقه منتش��ر مي كند و به قول معروف مسابقه در خأل 
برگزار نمي شود. خوانندگان هم مثل داوران نهايي آثار را 
مي خوانند و نقد مي كنند و حتي بحث و جدل. وجه ديگر 
ماجرا، شركت دادن خود خوانندگان در داوري است. هم 
در اولين دوره و ه��م در دو دوره اخير، ما خوانندگان را هم 
به مطالعه آثار و داوري كردن همپاي داوران بخش اصلي 
نش��انديم. در دوره اول وبالگ نويس ها مي توانس��تند در 
امتيازدهي به داستان ها شركت كنند و در دو دوره اخير، 
متناس��ب با امكانات تكنولوژيك روز، از طريق كتابخوان 
طاقچه اين كار را انجام داديم. اينها همه از عواملي اس��ت 
كه هم باعث تمايز جايزه و نيز اعتبار آن و اس��تقبال از آن 

مي شود. 
  اما امس�ال هم اين جاي�زه برگزار نش�د. باز هم 
تعطيل شده است؟ اصوال چشم اندازي براي ادامه 

آن داريد؟
عرض كردم كه بزرگ ترين معضل جايزه هاي غيردولتي 
در ايران اين اس��ت ك��ه اي��ن جايزه ها قائم به ش��خص 
است. از طرف ديگر، فش��ار تندروها كه روي همه جوايز 
غيرحكومتي وجود دارد، در اين جايزه هم بود و هس��ت. 
اگر دوري توي اينترنت بزنيد، نش��انه هايش را مي بينيد. 
در كن��ارش، مس��ائل مالي موان��ع زي��ادي را پيش روي 
برگزاركننده قرار مي دهد. البته دوس��تان نازنيني بودند 
و هس��تند كه در حد توان حمايت كرده ان��د. در هر حال 
به خاطر مشكالتي از اين دس��ت بود كه متاسفانه امسال 
نتوانس��تيم دوره چهارم را برگزار كنيم. من دلم نمي آيد 
بگويم تعطيل، ترجيح مي دهم بگويم توقف موقت. اوضاع 
فرهنگي و اقتصادي كش��ور نه تنها ناراحت كننده است 
كه نوميد كننده هم هس��ت. با اين حال، هر زمان كه فضا 
مساعد شود و از پس هزينه ها هم بربياييم، دور چهارم را 

هم راه مي اندازيم. 
  و سخن آخر؟

حرف آخر اينكه اين مس��ابقه چه باز هم برگزار شود چه 
نه، خوشحالم كه اين مسابقه باعث شد شماري از بهترين 
داستان نويسان همه اين چند سال زير نام بهرام صادقي، 

شهريار داستان كوتاه ايران، گرد هم جمع شوند. 

انتش�ار زبان صربي قص�ه »مرباي ش�يرين« 
نوش�ته هوش�نگ م�رادي كرمان�ي، انتصاب 
مدي�ركل جدي�د اداره كت�اب و اب�راز گاليه 
چندب�اره كيانوش عي�اري از توقي�ف و نحوه 
نماي�ش فيلم هاي�ش و رد پيش�نهاد اج�راي 
برنامه »هفت«  توس�ط مهران مديري  سرخط 

مهم ترين اخبار فرهنگي و هنري روز هستند.

تلخي جامعه از فيلم هاي من بيشتر است
 

كيانوش عياري كه اين روزها فيلم »بيدار شو آرزو« 
را در حال اكران دارد به تلخي فيلم هايش اشاره دارد: 
اگر فيلم هايش تلخي هايي را به تصوير مي كشند اين 
تلخي ها از دل جامعه و مس��ائل مبتالب��ه آن آمده و 

نبايد چشم خود را بر آنها بست. 
او درباره تلخ��ي و تاثيرگ��ذاري فيلم هايش و دليل 
توقيف آنها بيان كرد: عده اي هس��تند كه هميش��ه 
نگران هستند و براي اين نگراني بهانه هاي گوناگوني 
دارند، اما بايد توجه كنيم وقتي عارضه اي اجتماعي 
در ي��ك فيلم مطرح مي ش��ود نمي ت��وان تلخي آن 
عارضه را بهانه اي براي برخورد با فيلم كرد بلكه بايد 
توجه داش��ت كه بعضي عارضه هاي اجتماعي مثل 
فقر، فس��اد، فحش��ا و... مي توانند تلخي هاي بسيار 
بدتري در جامعه داشته باشند.  وي ادامه داد: شكي 
نيس��ت كه در جامع��ه اتفاقات بس��يار تلخ تري رخ 
مي دهد و اين دلواپس��ي بايد به اجتم��اع بازگردد و 
متوجه جامعه اي شود كه مي تواند از فيلم من خيلي 

تلخ تر باشد. 
كارگ��ردان فيلم »خانه پدري« عن��وان كرد: به نظر 
من همين اكراني كه براي فيل��م »خانه پدري« در 
گروه س��ينمايي »هنر و تجربه« در نظ��ر گرفته اند 
نوعي توقيف كردن اس��ت. اين فيلم را از س��ر خود 
باز كرده اند و اكران در اين ش��رايط با توقيف تفاوت 

چنداني ندارد. 
عياري گفت: چ��ه تعداد از مخاطبان ممكن اس��ت 
به س��ينماهاي »هنر و تجربه« بيايند و اين فيلم را 
ببينن��د البته تماش��اگراني خيلي مصر هس��تند و 
ممكن اس��ت فيلمي قله قاف هم نمايش داده شود 
و آن را ببينند ام��ا »خانه پدري« ي��ك فيلم كامال 
عمومي اس��ت و صرفا براي مخاطب نخبه نيس��ت. 

مهر

مهران مديري اجراي برنامه هفت را رد كرد

بعد از انتقادات فراواني كه س��ال گذش��ته نسبت به 
عملك��رد مهم تري��ن برنام��ه س��ينمايي تلويزيون 
»هفت« صورت گرفت از ابتداي سال تاكنون پخش 
آن به تعوي��ق افت��اده و باره��ا اخب��ار گوناگوني از 
چگونگي پخش آن توسط مس��ووالن تلويزيون كه 
صاحبان اصلي و منبع رس��مي منتشر شد. حاشيه 
ديگ��ر مج��ري و اج��راي اي��ن برنام��ه بود ك��ه با 
حاش��يه هاي فراواني همراه بوده ام��ا در نهايت اين 
برنامه نتوانس��ت آنتن تلويزيون را به خود ببيند. به 
تازگي اخباري در كانال س��ينما منتش��ر ش��ده كه 
همزمان با آغاز س��ي و ششمين جشنواره فيلم فجر 
انگار قرار است اين برنامه پخش خود را از سر بگيرد. 
در حال ك��ه طراحي دكور هفت ب��ه تازگي به پايان 
رسيده مسووالن ش��بكه سه پيش��نهاد اجراي 10 
شب اين برنامه در طول جش��نواره فجر را به مهران 
مديري دادند كه مورد قبول او قرار نگرفته، رايزني ها 
براي اجراي اين برنامه با چندگزينه ديگر هم موفق 
نبوده اس��ت. حاال بايد ببينيم بعد از چالش هايي كه 
اين برنامه پشت سر گذاش��ته آيا در آستانه روزهاي 
برگزاري جشنواره برنامه هفت روي آنتن تلويزيون 
مي رود يا خير؟ تا به امروز پخش دو برنامه سينما دو 
و شب هاي ش��فاهي براي پوش��ش اخبار مربوط به 

جشنواره فيلم فجر قطعي شده است. اعتماد

سفر كتاب هاي مرادي  كرماني به صربستان
 

مرادي كرماني با »مرباي شيرين« مسافر صربستان 
ش��د. داس��تان بلند »مرباي ش��يرين« از هوشنگ 
مرادي كرماني به زبان صربي ترجمه شد.  انتشارات 
ش��مع و مه ترجمه داس��تان بلند »مرباي شيرين« 
نوشته هوش��نگ مرادي كرماني به زبان صربي را به 
پايان رس��اند و اين رم��ان در ماه آينده در كش��ور 
صربستان منتشر خواهد ش��د. ترجمه اين رمان را 
س��ارا يوانوويچ بر عهده داشته اس��ت.  داستان بلند 
مرباي شيرين كه از سوي نشر معين منتشر شده است 
داس��تاني بلند و طنزآميز درباره بازكردن در شيش��ه 
مربايي است كه باز نمي شود و همين مساله گره هاي 

عجيب و جالبي را در داستان ايجاد مي كند. مهر

مديركل دفتر توسعه كتاب معرفي شد
 

محمدجواد مرادي نيا، مديركل دفتر توسعه كتاب و 
كتابخواني )اداره كت��اب( وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي ش��د.  دفتر توس��عه كت��اب و كتابخواني 
عهده دار مميزي و صدور مجوز نشر كتاب است و به 
اين دليل با حساس��يت هاي زيادي روبه رو اس��ت. 
مدي��ركل اين دفتر با حك��م وزير فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي منصوب مي شود.  پيش تر محمد سلگي در 
اين سمت بود كه اخيرا با حكم سيدعباس صالحي - 
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي - به عنوان رييس 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منصوب شد. 
محمدجواد مرادي ني��ا، داراي دكت��راي تخصصي 
تاريخ اي��ران معاص��ر اس��ت و س��ردبيري روزنامه 
كاروكارگر، رياس��ت مركز تحقيق��ات ايرانگردي و 
جهانگردي، س��ردبيري مجله تخصصي اجتماعي 
ش��كوفه، عضويت در شوراي نويس��ندگان روزنامه 
جمهوري اس��المي )از س��ال ۶۷ تا ۶۹(، مسووليت 
گروه تاريخ موسس��ه نش��ر آثار خميني ام��ام )ره(، 
مديريت اداره كتاب و كتابخوان��ي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، دبيري اجرايي كتاب سال جمهوري 
اس��المي )س��ال 1384( و مديريت بخش ناشران 
داخلي نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران )1383( 
را در كارنامه خ��ود دارد. مركز رواب�ط عمومي و 

اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

كتابي براي عالقه مندان فلسفه ادبيات
كتاب »فلسفه ادبيات« نوشته پيترالمارك با ترجمه 

ميثم محمداميني به زودي وارد بازار نشر مي شود. 
فلسفه ادبيات شاخه اي نسبتا نوپا در زيبايي شناسي 
تحليلي اس��ت و اين كتاب ش��امل بررسي و معرفي 
جامعي از مباحث طرح ش��ده در اين حوزه اس��ت. 
نويس��نده كتاب، پيت��ر المارك، چهره اي مش��هور 
و محقق��ي پيش��رو در اي��ن زمينه اس��ت. از جمله 
بحث ه��اي اصلي طرح ش��ده در كت��اب مي توان به 
اين موارد اش��اره كرد: مفهوم ادبيات به مثابه شكلي 
از هنر، ماهيت و ش��أن هستي ش��ناختي آثار ادبي، 
شكل هاي تفس��ير ادبي و ارزيابي آن، نقش صدق و 

معرفت در ارزيابي آثار ادبي، و ارزش ادبي. 
ميثم محمدامين��ي پيش از اي��ن كتاب هاي »فقط 
اس��تدالل«، » فلس��فه زندگي«، »گفت وگو در باب 
صدق« را ترجمه كرده است. سايت رسمي نشرنو

بدرقه  جمشيد الوندي به خانه ابدي 
 

اهالي سينما با حضور در خانه سينما 2 وصال در صبح 
س��رد زمس��تاني 1۷ دي م��اه، جمش��يد الون��دي 
)فيلمبردار قديمي س��ينما( را به خان��ه ابدي بدرقه 
كردند.  در اين مراس��م هنرمندان سخنراني كردند. 
تورج منصوري درباره »چهره گرم، صميمي و خندان 
او« سخن گفت و زندگي ۷2 سال او را »فيلمبرداري 
دانست كه به اوج تجربه خود رسيده و بايد نسل بعدي 
را آموزش بده��د و آموخته هاي خود را به آنها منتقل 
كند.« س��عيد راد )بازيگر س��ينما( او را »با اخالق و 
متين« خواند و صبوري او را در مقام فيلمبردار ستود. 

سيروس الوند از خودس��اخته  بودن جمشيد الوندي 
سخنراني كرد. منوچهر شهسواري )مديرعامل خانه 
سينما( و كامران قدكچيان هم از او سخن گفتند. رضا 
س��خايي پيام داودنژاد را خواند؛ پيامي كه الوندي را  
»رفيق روزگار پرتالطم جواني، پاي شب زنده داري ها، 
 اي رفيقي كه مي توان روي حرف شان حساب كرد« 
مي ناميد. مراسم يادبود جمشيد الوندي روز سه شنبه 
1۹ دي ماه س��اعت 18 الي 1۹:30 در مسجد جامع 

شهرك غرب برگزار مي شود. 

درام كمدي »ليدي برد« بهترين فيلم 2017
 انجمن ملي منتقدان فيلم درام كمدي »ليدي برد« 
ساخته گرتا گرويگ را به عنوان بهترين فيلم 201۷ 
اعالم كرد. فيلم ترس��ناك و هجوآميز »برو بيرون« با 
بازي دنيل كالويا و »شكل آب« با بازي سالي هاوكينز 
هم جوايز اصلي رش��ته بازيگري را به خود اختصاص 
دادند. گرويگ عالوه ب��ر دريافت جايزه بهترين فيلم، 
جايزه بهترين كارگ��ردان و بهترين فيلمنامه را هم با 
خود به خانه برد. در رش��ته فيلمنامه، گرويگ تنها با 
اختالف يك راي توانس��ت از جردن پيل نويسنده و 
كارگردان »برو بيرون« پيشي بگيرد و جايزه را از آن 

خودش كند. 
ب��ه نوش��ته ورايت��ي، دو فيل��م »فارغ التحصيلي« و 
»چهره ها مكان ه��ا« به ترتيب جواي��ز بهترين فيلم 
خارج��ي زب��ان و بهترين فيل��م مس��تند را به خود 
اختصاص دادند. همچنين در رش��ته بازيگري نقش 
مكمل، ويلم داف��و براي »پ��روژه فلوري��دا« و لوري 
متكاف براي ايف��اي نقش در »ليدي ب��رد« موفق به 
دريافت جايزه ش��دند تا در ميان جوايز اين رشته كه 
تاكنون از س��وي حلقه هاي مختلف منتق��دان اهدا 
شده، پيشتاز باشند.  راجر ديكنز با »بليد رانر 204۹« 
جايزه بهترين فيلمبرداري را با خود به خانه برد. جوايز 
انجمن ملي منتقدان فيلم امس��ال به يادبود ريچارد 

شيكل، منتقد و مورخ سينما اهدا شد. 

گويي اين بار زمستان در مسير شصتمين مراسم گرمي 
از راه مي رس��د. س��ريال بازي تاج وتخ��ت باالخره براي 
اولين بار نامزد جايزه گرمي شد.  رامين جوادي، آهنگساز 
ايراني تبار س��ريال بازي تاج وتخت، يك��ي از پنج نامزد 
دريافت جايزه بهترين موسيقي متن رسانه هاي تصويري 
براي فصل هفتم اين محصول شبكه اچ بي او است. وي 
پيش از اين نيز در س��ال 200۹ ب��راي فيلم مرد آهنين 
كانديداي دريافت اين جايزه از مراس��م گرمي شده بود.  
آلبوم موسيقي متن فصل هفتم بازي تاج وتخت، تابستان 
گذشته به بازار عرضه شد و حاوي 24 قطعه آهنگ بود. 
به باورمنتقدان و بينندگان سريال، فصل هفتم سريال 
بازي تاج وتخت نس��بت به فصل هاي آغازين آن اندكي 
افت داش��ته؛ اما موس��يقي متن، همچنان يكي از نقاط 
قوت اين سريال اس��ت كه در برقراري ارتباط با بيننده 
در لحظات چش��مگير، احساس��ي و پرالتهاب نقش��ي 
اساس��ي ايفا مي كند. در اين فصل، صحنه هاي عاطفي 
و صحنه ه��اي حادثه اي پديدار مي ش��ود و موس��يقي 
متن در هر دو مسير عاطفي و حماس��ي، پيش مي رود. 
زماني كه گفت وگو جريان دارد، سازهاي تنها مثل ويلن 
و ويولنسل و در اواخر فصل، با افزايش صحنه هاي نبرد 
و التهاب، از اركستر بزرگ تر سازهاي زهي و همسرايان 
استفاده  شده است. منتقدين عقيده دارند كه سرنخ هاي 
قصه در گوش��ه وكنار آلبوم موسيقي متن فصل هفتم، 
نهفته است و بينندگان مي توانند نشانه هايي از حوادثي 
كه قرار اس��ت در آينده اتفاق بيفتد از البه الي موسيقي 
متن كش��ف كنند. قطعه حقيقت كه در قسمت پاياني 
فصل هفتم به طور كامل پخش مي شود يكي از بهترين 
نمونه هاي اين رمزگشايي هاست.  جوادي بارها به داليل 
نامعلوم در كسب جوايز بابت موسيقي اين سريال ناكام 
مانده اس��ت؛ گرچه او يك بار نيز براي موس��يقي فصل 
چهارم نامزد دريافت جايزه  امي ش��د، اما مي توان گفت 
با توجه به ش��اهكاري ك��ه او در اين س��ريال به عنوان 

آهنگساز خلق كرده، تاكنون مورد بي مهري قرارگرفته 
است.  اين بار هم رقابت دش��واري در انتظار اوست؛ او از 
يك سو بايد با هانس زيمر روبه رو شود؛ كسي كه به گفته 
خود جوادي معلم و استاد بزرگ اوست و پيش ازاين در 
فيلم هاي دزدان درياي كارايي��ب، يكي بايد كوتاه بيايد 
و بتمن آغاز مي كند با وي همكاري داشته است. هانس 
زيمر براي موس��يقي متن فيلم دانك��رك نامزد جايزه 
امسال شده است. اين فيلم تحسين شده، بخش بزرگي 
از موفقيت خود را به خص��وص در ايجاد تعليق و دلهره، 
مرهون موسيقي متن فوق العاده اش است. هانس زيمر 
همچنين امس��ال به همراه بنجامين والفي��ش و فارل 
ويليامز براي فيلم شخصيت هاي پنهان كانديد گرمي 
در همين شاخه اس��ت.  رقيب ديگر جوادي، جاستين 
هورويتس با فيلم الالند پا به عرصه گذاشته است. الاللند 
موفق ترين فيلم سال گذشته بود و توانست در رشته هاي 
فراواني كانديد ش��ود و جوايز بس��ياري كسب كند. اين 
فيلم موزيكال موفق به كس��ب جايزه بهترين موسيقي 

متن از هفتاد وچهارمين مراسم گلدن گلوب و هفتادمين 
مراسم بفتا و همچنين اسكار بهترين موسيقي فيلم شده 
است.  يوهان يوهانسون هم ديگر نامزد دريافت بهترين 
موسيقي متن گرمي 2018، براي فيلم ورود است. فيلم 
ورود سال گذشته نامزد 8 جايزه اس��كار بود و در نهايت 
توانست جايزه اس��كار بهترين تدوين صدا را از آن خود 
كند. اين فيلم همچنين نامزد كسب بهترين موسيقي 

متن گلدن گلوب سال پيش بود. 
در ميان اين پنج اثر، تنها بازي تاج وتخت، يك س��ريال 
تلويزيوني است و جوادي از اين نظر نسبت به ساير رقباي 
خود جايگاه متمايزي دارد. قرار گرفتن يك اثر تلويزيوني 
در ميان بهترين فيلم هاي س��ينمايي س��ال گذشته و 
جاري، گواهي بر فاخر بودن موسيقي اين سريال و بخت 
باالي آن براي كسب اين جايزه با وجود رقباي قدرتمند 
اس��ت.  ش��صتمين دوره مراس��م اهداي جوايز گرمي 
روزيكشنبه 28 ژانويه 2018 مصادف با 8 بهمن 13۹۶ 

در مديسون اسكوئر گاردن نيويورك برگزار مي شود. 

اصغر دش��تي، قائم مقام جش��نواره تئاتر فجر و پريس��ا 
مقتدي، دبير بخش مرور اين جش��نواره روز گذش��ته با 
برگزاري نشستي به پرسش ها و بعضي شائبه هاي به وجود 
آمده درباره نحوه انتخاب آثار اين دوره پاسخ دادند. به ويژه 
كه به نظر مي رسيد بازار حواشي ناشي از عدم پاسخگويي 
دبير جشنواره به پرسش ها رفته رفته رو به افزايش است، 
خصوصا كه اين بار هم فرهاد مهن��دس پور در مقام دبير 
سي و ششمين جش��نواره تئاتر فجر در نشست حضور 
نداشت و پاسخگويي را را برعهده قائم مقام و دبير بخش 
جشنواره گذاشت. به عنوان نمونه دو روز پيش از برپايي 
همين نشست بود كه يك كارگردان جوان به داليلي كه 
در نامه اي سرگشاده بيان كرد از حضور در سي وششمين 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر انصراف داد.  اصغر دشتي 
درباره ش��ائبه هايي مبن��ي بر حضور طي��ف هنرمندان 
نزديك به نگرش فرهاد مهندس پور در جدول جشنواره، 
گفته اس��ت: »ما طبقه بندي تخصصي در مورد ساليق 
نداشتيم« قائم مقام دبير جشنواره در ادامه تاكيد كرده 
كه آثار حاض��ر در جدول اجراها »مطلقا اي��ن آثار از يك 
جريان نيس��تند« اين كارگردان همچنين تاكيد كرده 
كه پارامترها براي اثبات اين ادعا بايد از سوي كارشناسان 

بررسي شود: »مسووليت رابطه آدم ها و گروه ها برعهده 
من نيست. بايد به من اثبات ش��ود كه تعادلي در جدول 
وجود ن��دارد.« براس��اس اظهارات قائم مقام جش��نواره 
از ميان ۷0 نف��ر اعضاي گروه كارشناس��ان فقط 11 نفر 
بيش از 30 اثر از متقاضيان مرور را ديده است. بيشترين 
ميانگين متعلق به بازه 10 تا 15 اثر اس��ت كه به 23 نفر 
مي رسد. 1۷ نفر بين 15 تا 20 اثر ديده، 12 نفر بين 20 تا 
30، 5 نفر بين ۷ تا 10 و دو نفر كمتر از ۷ اجرا ديده است. 
بر اساس نمودار تاثير گروه هاي انتخاب باالترين تاثير به 
گروه طراحان اختص��اص دارد كه 14/3 درصد اس��ت و 
كمترين ميزان 2/8 درصد متعلق به گروه سياستمداران 
اس��ت. دش��تي مي گويد: »ما در تدوين آيين نامه ها در 
تالشيم و پيشنهادهايي در بخش هاي مرور، شهرستان، 
مش��اركت بخش خصوصي و تخصيص بليت ها داريم.« 
بخش مرور جشنواره نيز گرچه نه به سياق سابق اما مانند 
ادوار گذش��ته در هر دو زمينه آثار تهران و شهرستان ها 
نيز با مسائل پرسش برانگيزي مواجه شده است. پريسا 
مقتدي در تكميل صحبت هاي دشتي و در پاسخ به اين 
ش��ائبه كه برخي چهره هاي حاضر در گروه ۷0 نفره در 
برخي اجراها ذي نفع بوده اند، گفت: »از افراد تعهد گرفتيم 

كه در كارهاي ذي نفع خود راي ندهند و افراد در دفترچه 
ذكر كرده اند كه چه نقش��ي در نمايش ها  داش��ته اند.« 
براساس آنچه از سوي خبرگزاري ها منتشر شده در پايان 
اين جلس��ه بين عبداهلل برجس��ته كارگردان مشهدي 
و اصغر دش��تي جدلي ش��كل گرفته اس��ت. مبناي اين 
اختالف نظر هم تغيير در آثار انتخابي توس��ط گروهي 5 
نفره بوده كه بعدا از ۹ نمايش به 8 نمايش تغيير كرده و در 
نهايت يك گروه - عبداهلل برجسته- از حضور در جشنواره 

بازمانده است. اعتماد

تمامي مردم ش��هر ديوانه اند. اين را مي توان در داخل 
مردمك چشم آنها ديد. 

ماليخولياي زردرنگي كه از الب��ه الي حرف هاي واضح 
و ناواضح آنها ش��نيده مي ش��ود و رنگ خون��ي كه در 
رگ هاي بدن آنها جاري اس��ت به طور غريبي يكسان 
است.  بدن انسان سراسر خون آلود است. وقي سر يكي 
را از تنش جدا مي كنند درياي خون است كه از گردن 

بي سرش جاري مي شود و كف زمين را مي پوشاند. 
شهر پر اس��ت از آدم هايي كه در يك كاسه خون با هم 

اشتراك عجيبي دارند. 
حقيقت »پستوي« تلخي است كه آشكاري اش زمين 
را به لرزه مي اندازد.  داستايوسكي در كتاب »جنايات و 

مكافات«   مي گويد: 
»چه چي��زي مي توان��د در نظر من ش��گفت انگيزتر، 
نامنتظرتر و غيرحقيقي تر از خود حقيقت باشد؟مردم از 
چه چيزي بيشتر مي ترسند؟ از قدم تازه و از سخن تازه و 

بديع بيشتر از همه چيز مي ترسند.«
هجوم فيلم حقيقت اس��ت، حقيقتي هولناك كه در 
ش��هر به س��ادگي ديده نخواهد شد. چش��م بصيرت 
مي خواهد و در مي��ان برخي از ما جاري اس��ت. فيلم 
هجوم در مورد جنايتي اس��ت كه دس��تان م��ا به آن 
آغشته اس��ت و كارگردان اثر كوش��يده است بي پروا و 
س��ريع حقيقت كاراكترهاي فيلمش را نشان بيننده 
بدهد كه غريبه اند در نگاه اول اما ديري نمي گذرد كه از 
شاهرگ گردن مان به ما نزديك تر مي شوند.  »هجوم« 
فيلم بي مرزي اس��ت ش��امل ه��ر نقط��ه اي از جهان 
مي شود و براي هر كسي مي تواند اتفاق بيفتد.  مي تواند 
تمامي بينندگانش را به س��كوتي طوالني دعوت كند 
زيرا تمامي مردم جهان به يك زب��ان در مقابل يك اثر 

درخشان سكوت خواهند كرد. 

ديالوگ عجيبي كه از زبان يكي از شخصيت هاي فيلم 
شنيده مي شود مي تواند نكات ريزي از داستان فيلم را 
براي بيننده گوشزد كند: »يه بالشت پر از پر هست كه 
البه الش پر از زالوهاييه كه خون آدم رو مي مكند، آدم 
وقتي سرشو روي اين بالشت ها ميذاره صبحش ديگه 

بلند نمي شه، خودش دليلش رو نمي دونه...«. 
از پا افتادن و نرفتن، ش��هر ما پر اس��ت از انس��ان هاي 
ازپاافتاده، انسان هاي تشنه به خون يكديگر و شهر گناه 
و وجدان هاي خالي از احساس. فيلم هجوم تمامي اين 
نكات را به خوبي نش��ان داده است و مي تواند تا مدت ها 
ذهن بيننده اش را درگير نگه دارد و به يك نكته اش��اره 
ظريفي دارد »ما به نقطه اي خواهيم رسيد كه مهاجرت 
بي معنا خواهد شد. همه انسان ها به يكديگر بدل و ديگر 
تفاوت بي معني خواهد ش��د.«  فيلم هج��وم در مورد 
انسان هاي درد كشيده اي اس��ت كه از گناه بزرگ شان 
ترسيده اند و هر كاري مي كنند كه از اين احساس رهايي 

يابند.  شباهت رمزآلود ميان روابط انساني يا شايد مثال 
س��اده »يك نفر براي همه، همه براي يك نفر« در اين 
فيلم معنا پيدا كند.  آخرين اثر ش��هرام مكري در مورد 
انسان كه در برخي شرايط ويژه مي تواند تغيير ماهيت 
بدهد و لطمه بزند به هر آنچ��ه در مقابل ديدگانش قرار 
دارد.  فيلم هجوم ضرباهنگ تندي دارد و ديالوگ هاي 
بس��يار هوش��مند و تصاوير سرش��ار از نبوغ و لحظات 

تكرارنشدني؛ فيلمي كه در ذهن بيننده باقي مي ماند. 
فيلم هجوم به راستي معناي واقعي سينماست با تمامي 
لحظات نفس��گيرش و در پايان مطلبم رجوع مي كنم 
به اين جمله »ما از ديدن خودمان ب��ه وجد مي آييم و 
از ديدن حوادث غري��ب و غيرباور تا مدت ها س��كوت 

خواهيم كرد.« 
هجوم نقطه عطف سكوت تماشاگر خويش را تحريك 
مي كند و پس از آن مي توان تا س��اعت ها انديشه كرد. 

فيلم هجوم حاصل يك ذهن بيدار و هوشيار است. 

نبوغ در ريشه هاي يك اثر 

»برداشتي آزاد از فيلم هجوم، آخرين ساخته شهرام مكري«

رقابت شاگرد و استاد بر سر جايزه گرمي

چه كسي گرامافون طاليي را به خانه خواهد برد؟

پاسخ قائم مقام و دبير بخش مرور جشنواره تئاتر فجر به حاشيه ها

مسووليت در نهايت روي دوش دبير است

اينها همچنان نخبگان ادبيات ما هستند 

گپ و گفتي با رضا شكراللهي، دبير جايزه بهرام صادقي
دلم نمي آيد بگويم جايزه تعطيل شده است

گاليه عياري از اكران و دست رد مديري به »هفت« 

به زبان اصلي مي خواند. او خود ب��دون تعارف و اتفاقا 
خيلي رك و راس��ت درباره اين عالقه س��خن گفته 
بود: »داستان هاي پليس��ي، خالص داستانند يعني 
نه جنبه اي اجتماعي مي خواهند به آثارشان بدهند 
و نه مي خواهند اس��تفاده سياس��ي بكنند و نه قصد 
اس��تفاده هن��ري از آن را دارند و ن��ه درصدد خوب 
كردن اخالق مردمند. هيچ نوع استفاده غيرداستاني 
از آنها نمي شود. پس صرف داستانند. البته سرگرمي 
الماني اس��ت كه حتما بايد در داستان پليسي باشد. 
اگر نويسنده اي بتواند داس��تان خود را به اين خلوص 
و يكپارچگي داستان هاي پليسي برساند، كار بسيار 

خوبي كرده است.«

و سرانجام ملكوت  نويسنده
مرد نويسنده شايد خيلي هم در قيد و بند گردآوري 
داستان هايش نبود. برخي را چاپ كرد و برخي ديگر 
را نه. به هر روي مجموعه »سنگر و قمقمه هاي خالي« 
او دربردارنده 25 داستان اس��ت؛ »فردا در راه است«، 
»وس��واس«، »كالف س��ر در گم«، »آقاي نويسنده 
تازه كار است«، »با كمال تاسف«، »سراسر حادثه«، 
»هفت گيسوي خونين« و... برخي از داستان هاي اين 
مجموعه اند كه پيش تر در مجالت چاپ ش��ده بودند 
و البته داس��تان نس��بتا بلند »ملكوت« با آن شروع 

نفسگيرش... 
در قيد و بند گردآوري كارهايش نبود اما به س��المت 
جس��مش از اين ه��م بي توجه تر ب��ود. ن��ه! او هرگز 
خودكش��ي نكرد ولي راه��ي را در پي��ش گرفت كه 
س��رانجامش مرگي محتوم و زودرس ب��ود. وقتي در 
48سالگي درگذشت، يك مرگ غم انگيز و حسرت بار 

ديگر در تاريخ ادبيات معاصر ما رقم خورد. 
پسر كوچك حسينعلي صادقي، خرده فروشي جزيي 
نجف آباد هرچند در سرزمين ش��عر و ادب ما عمري 
طوالني نداشت اما يكي از بزرگ ترين داستان نويسان 

كشورش بود و هست. 

آگاهانه ب��ه وضعيت جامعه موفقي  اس��ت ك��ه پس از 
شكستي در ابعاد ملي، با وجود توانايي هاي مختلف در 
رش��د هرچه بيش��تر، دچار ترس و درجازدني اجباري 
 است. جامعه اي دچار نوعي طلسم كه با تمام دارا بودن 
تواني بالقوه مجبور است خود را دست كم بگيرد و حتي 
خويشتن خويش را باور نداشته باشد و هوش خود را به 

تمسخر   بگيرد. 
پيش��نهاد مي ش��ود كه در خوانش اين داستان، عمده 
تمركز را بر شخصيت هايي چون »بلبل« و »درويش« 
بگذاريم؛ ش��خصيت هايي كامال متفاوت كه منتظرند 
روزي برسد تا توانايي هاي خود را به ديگران اثبات كنند؛ 

آرزويي كه ظاهرا هيچگاه قرار نيست برآورده شود. 
»سراس��رحادثه« حكاي��ت نمادين خانواده اي اس��ت 
كه يكي به آزادي معتقد اس��ت و ديگري بر اين اعتقاد 
مي خندد. يكي خوش صداس��ت و عاشق خوانندگي و 
يكي از فرط بدصدايي هميشه حسودي مي كند. يكي 
هميشه گوش��ش به راديوس��ت و يكي ديگر شنيدن 

صدايي غير از صداي خودش را برنمي تابد. 
گرچه درنگاه امروزي مي شود داستان سراسر حادثه را 
داستاني پرگو ديد كه بسياري از شخصيت هايش اضافه 
و از سر احساسات خلق ش��ده اند اما اگر خود را در زمانه 
زيست صادقي فرض كنيم، پي خواهيم برد كه داستان 
او، داس��تاني تحت تاثير فضايي غالبا متشنج و متمايل 
به هرسوس��ت. يعني همان وضعيتي كه جامعه آن روز 

تجربه  كرده است. 

جايزه ادبي

علي خدايي

ندا آل طيب

تمنا استاد

نارسيس زاهد

رسول آباديان


