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هفت هنر

نامزدهاي جايزه مهرگان ادب
معرفي شدند

ايلن�ا :دبيرخانه جايزه مهرگان پ��س از برگزاري
جلسه چهاردهم اس��فند هيات داوران مهرگان ادب،
اسامي پنج رمان و پنج مجموعه داستان كه به مرحله
پاياني دوازدهمين دوره جايزه مهرگان ادب راه يافتهاند
را اعالم كرد.
راهيافتگان به بخش نهايي جايزه مهرگان عبارتند از:
در بخش رمان ،نوولت و داس��تان بلند (به ترتيب
الفبايي نام كتابها)؛
 .1آفتابپرست نازنين ،نوشته محمدرضا كاتب ،نشر
هيال
 .2دو پرده فصل ،نوشته فرشته مولوي ،نشر افراز
 3سالم مترسك ،نوشته منيرالدين بيروتي ،نشر نيلوفر
 .4شبيه عطري در نسيم ،نوشته رضيه انصاري ،نشر آگه
 .5كت��اب بينام اعترافات ،نوش��ته داوود غفارزادگان،
نشر روزنه
در بخش مجموعه داستانكوتاه (به ترتيب الفبايي
نام كتابها)؛
 .1بماند ،نوشته بهناز عليپور گسكري ،نشر چشمه
 .2خواب با چشمان باز ،نوشته ندا كاووسيفر ،نشر چشمه
 .3قطار در حال حركت است ،نوشته ميترا داور ،نشر هيال
 .4كتاب ويران ،نوشته ابوتراب خسروي ،نشر چشمه
 .5و حاال عصر است ،نوشته طيبه گوهري ،نشر ثالث
احمد پوري ،عليرضا سيفالديني و مهدي غبرايي
داوران اي��ن دوره از جايزه مهرگان ادب همچنين به
اتفاق آرا رمان زير چتر شيطان نوشته زندهياد محمد
ايوبي (نش��ر هيال) را شايس��ته «تقدي��ر ويژه هيات
داوران» دانستند.
در رابطه با انتخاب رمان تقديرشده هيات داوران،
دبيرخانه جايزه مهرگان با اشاره به گفته عليرضا زرگر
مدير اين جايزه ميافزايد :در چارچوب ضوابط جايزه
مه��رگان ،اين جايزه فقط به آثار نويس��ندگاني تعلق
ميگيرد كه در زمان اعالم راي نهايي هيات داوران در
قيد حيات باشند و چنانچه اثر نويسندهاي پس از مرگ
او به عنوان كتاب «برگزيده» يا «تحسينشده» انتخاب
شود ،جايزه مهرگان به او تعلق نخواهد گرفت ،اما در
بيانيه هيات داوران ارزشهاي ادبي اثر ثبت ميشود و
در مراسم اهداي جايزه مهرگان نيز از تالشهاي موثر
زندهياد محمد ايوبي در عرصه داستاننويسي ايران به
نيكي ياد خواهد شد.
طبق برنامه اعالم شده قبلي قرار بود جايزه مهرگان
ادب در نيم��ه دوم اس��فند ماه  1390در مراس��مي
خصوصي به برندگان اهدا ش��ود اما به دليل طوالني
ش��دن روند بررس��ي و انتخاب آثار ،برگزاري مراسم
اهداي جايزه به بهار سال آينده موكول شده است.

دختر سلحشور
به اصغر فرهادي تبريك گفت

بازت�اب :باران سلحش��ور ،گوينده رادي��و و فرزند
فرجاهلل سلحش��ور كارگردان در پيامي موفقيت اصغر
فرهادي در كسب جايزه اسكار را تبريك گفت.
«آقاي اصغر فرهادي
سالم و تشكر...
بابت زحمات خودتان و گروهتان تشكر...
ميگويند ،مرد را دردي اگر باشد خوش است...
بابت اينكه ب��ه دردهاي اين جامع��ه تعهد داريد
تشكر. .
و كاش اينطور باش��د ،اينط��ور كه از تمجيدها
دست برداريم و به دردها و كاستيها برسيم ،به اميد
آگاهي و ياري...
كه با هر درد فرياديست ،به اميد آنكه كسي بشنود
و ياري رساند...
به مناسبت بزرگترين جايزه سينمايي جهان به
يك فيلم ايراني

دور دنيا
 شيكاگو تريبون :جيمز كامرون برنده اسكار براي
فيلم تايتانيك در سالگرد صدمين سال غرق شدن
اين كشتي يك ويژه برنامه دو ساعتهاي را با عنوان
«تايتاني��ك؛ آخرين كالم با جيمز كامرون» در روز
هشتم آوريل اجرا ميكند .در اين برنامه قرار است
علت غرق شدن اين كشتي مورد بررسي قرار گيرد.
آرت ديل�ي :گال��ري تيت بريتانيا يك��ي از آثار
آيويوي را كه از هشت ميليون تخمه آفتابگردان
چيني تش��كيل ش��ده را خريداري ك��رد .تيت در
س��ال  2010نيز ت��ودهاي از تخمههاي آيويوي
را در قال��ب  10مترمكعب نمايش داده بود؛ در آن
گالري از مراجعان دعوت ميش��د روي اين دانهها
دراز بكش��ند ام��ا پس از چند روز ب��ه علت گرد و
غبار حاص��ل از اين عمل جلوگيري ش��د .گالري
هنوز قيمت اين مجموعه را كه به دو صورت توده
مخروطي يا مستطيل و مربعي ديده ميشود اعالم
نكرده اس��ت ،اما حراج س��ال گذشته ساتبي 100
كيلوگرم از دانههاي بذر ايويوي كه هزار متر مربع
را ميپوشاند به قيمت  350هزار پوند فروخته بود.
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تحلیل سال 90
س�مانه احمديان«:فيلم فقط بر اس��اس آنچه نادر بهتازگي
برايش اتفاق ميافتد نيس��ت .همسرش ميخواهد تركش
كن��د ،پدرش آلزايمر دارد ،حس��اب بانكياش رو به كاهش
است و حاال زني كه استخدام كرده تا كارهاي خانه و مراقبت
را انجام دهد ،متهمش كرده ب��ه آزار دادن .نادر خود را مرد
ش��رافت ميداند اما شرافت در دنيايي كه ميخواهد تو را به
ي گير بيندازد به مسيري لغزنده كشانده ميشود».
هر شكل 
اين مقدمهاي اس��ت براي فيلم ناگوي��اي تمام حقيقت اما
جذبكننده« .جدايي نادر از س��يمين» يكشنبه  26فوريه
 2012جايزه بهترين فيلم خارجيزبان را از جش��ن 2012
اسكار دريافت كرد و از دوم مارس در سينما -تئاتر نيواُرلينز
به نمايش درآمده اس��ت .خالي از سياست اما پر از انسانيت.
«جدايي نادر از سيمين» پرتره تاملشده اما بسيار محرمانه
از خانوادهاي در بحران است .فيلم متمركز است روي زندگي
مردي كه بيرحمانه تحتفش��ار است و دارد تركيبي پر از
اندوه را زندگي ميكند .بازيگر ايراني و س��تاره «جدايي نادر

استقبال از «جدايي» در شهرهاي كوچك
سيمين» همچون «اصغر
از سيمين» ممكن است
فره��ادي» -نويس��نده و
ك��ه ش��هرت بازيگ��ران
كارگ��ردان اث��ر -به مرور
هاليوود را نداشته باشد يا
مثل «جرج كلوني» يك
در فيلم به ش��كلي رو به
پيش��رفت و زيادش��ونده
خنده صد واتي نداش��ته
نخهاي احساس��ي فيلم
باش��د ولي در ب��ازي در
را در مديريت��ش در
نقش نادر محاصره شده
كارگرداني سفت ميكند.
اما فيلس��وفمآبانه ،البته
كنار پارتن��ر درجهيكش
چيزي كه به عنوان قصه
س��ادهاي از خانوادهاي در
(ليال حاتم��ي) بهعنوان امروز ساعت  7بعدازظهر در خانه هنر مندان ،بازيگران و
بازيگ��ر همراه��ش يك عوامل فيلم با مردم ديدار مي كنند
كش��مكش آغاز ميشود
تبديل به يك قصه پريش��ان و پر از احساس��ات و هيجانات
ب��ازي صادقانه و ج��ذاب را ايفا ميكند كه باعث ميش��ود
فيلم «جدايي نادر از سيمين» به جذابي اكنونش شود .فقط
پيچيده و حقايق پنهانشده ميشود .گويا مهمترين ويژگي
در فيلم فرهادي براي اينكه ما را جذب ميكند تا به داستانش
هم معادي نيس��ت ،بلكه تمام مجريان اجرا «جدايي نادر از

گوش دهيم ،همدردي كردن با نادر است .فرهادي به ما نشان
ميدهد كه آنچه تابهحال تحتتاثير تيتر روزنامهها و اخبار
سياسي موجود و تمام سخنان عاميانه از ايران ميشناختيم
كه پر از مردمي متعصب و خش��ن است يك اشتباه بزرگ
است .فرهادي در «جدايي نادر از سيمين» صريحا ميگويد
موضوع فقط جدايي نيس��ت ،بلكه اين لحظههاي جزيي در
فيلم هستند كه فيلم را ميسازند .صحبت درباره هر اتفاق
كوچك��ي با صدايي به بلندي بزرگي اتفاق .داستانس��رايي
جاري لحظهها :كودكي در ماش��ين دماغش را به شيش��ه
ميچس��باند ،گروهي بچه با شكلهاي مختلف دم مدرسه،
مردي پيشاني پدر پيرش را ميبوسد ،ماشين ظرفشويي بايد
خالي شود ،مرد همسرش را سرزنش ميكند ،زن مردش را
س��رزنش ميكند .هر تكهاي از هر اجراي كوچك در فيلم،
بهخص��وص آن بررس��يهاي زيركان��ه آرام و حتي نامريي،
زندگي را به درون فيلم فرهادي ميدمند ،چيزي كه قدرت
سينماي رو به افت تصويرش را گم كرده بود.

توگو با «شرق»  :
سروش حبيبي در گف 

توقع از ترجمه بيشتر شده است

زينب كاظمخواه :سروش حبيبي مترجمي است كه مدام ترجمه
ميكند ،كارهاي نيمهكاره زيادي دارد كه هنوز تمامشان نكرده و
اميدوار اس�ت آنها را زودتر به سرانجام برساند .اين گفتوگوي
تلفني با اين مترجم مقيم فرانسه انجام شده است.

اوال هرمان هسه يكي از ستارههاي ادب دنيا و اروپاست و من طرز
فكرش را نس��بت به دنيا دوست دارم و از اين وجه عالقه زيادي به اين
نويسنده دارم ،به اين دليل طرفدار او هستم .شايد مقداري از اين عالقه
چيزهاي عاطفي باش��د .اولين بار در آلمان با هرمان هسه آشنا شدم و
بعد «نارسيس و گلدمون» او را ترجمه كردم كه چند سالي است جلو
انتشار آن را گرفتهاند.

آن فيلمنامه به نام «ازنفسافتاده» ژان لوك گدار را يكي از دوستانم
به من داد .االن حتي اسم آن دوست را به خاطر ندارم .او گفت كه آن
را ترجمه كنم ،اصال نم يدانستم اين فيلمنامه جايي منتشر شده است.
اينكه چرا ديگر فيلمنامه ترجمه نكردهام به اين دليل بود كه من در خط
ترجمهفيلمنامهنبودم.

بارها در اينباره توضيح دادهام ،ولي اگر حمل بر خودستايي نشود،
اوال اين ترجمهها از زبان ديگر صورت گرفته اس��ت ،اشتباهاتي در آنها
وجود دارد كه الزاما به دليل كمتوجهي مترجم نيست ،اما چون از زبان
ديگري ترجمه ش��ده به هر حال طبيعي است كه انحرافاتي در آن به
وجود آيد .به نظرم وقتي اين انحرافات دوبرابر ميش��ود ،معني عكس

«Á Áسفر به سوي صبح» اثر هرمان هسه كتابي است كه به تازگي با
ترجمه شما منتشر شده است ،چرا به ترجمه آثار اين نويسنده عالقه
داريد؟ آيا سبك نوشتاري يا داستانهاي او براي شما جذاب است؟

 Á Áشما سالها پيش بخشي از يك فيلمنامه را به فارسي ترجمه
كرديد كه در مجلهاي منتش�ر ش�د ،چرا ديگر ترجمه فيلمنامه را
ادامه نداديد؟

Á Áيكي از كارهايي كه ش�ما طي چند س�ال اخير انجام دادهايد
بازترجمههايي از آثار كالسيك است .اينكه اثري قبال ترجمه شده و
دوباره آن را ترجمه ميكنيد چه لزومي دارد؟

نسخه ديجيتالي صد سال تنهايي در تولد خالقش
ايس�نا« :گابريل گارس��يا ماركز» ،نويس��نده سرشناس
كلمبياي��ي و خالق رمان معروف «صد س��ال تنهايي» به
مناسبتهشتادوپنجمينسالروزتولدش،نسخهديجيتالي
اين رمان پرفروش را به عنوان هديهاي ويژه به مخاطبان
خود تقديم كرد« .صد س��ال تنهايي» ب��ه  35زبان دنيا
ترجمه شده و 30ميليون نسخه فروش داشته است.

ش�يرزادي :نكته بس��يار درس��تي كه آقاي
ادامه از
صفحه  14حس��ينيزاد به آن اش��اره كردند حرف زدن
قدرت با طلعت اس��ت كه با حرف زدن او در
قس��متهاي ديگر رمان ف��رق دارد و اين قدرتي كه با طلعت
حرف ميزند انگار همان قدرتي نيست كه درس نخوانده .البته
كار خوبي كه نويسنده كرده ،تعادلي است كه در كاربرد واژگان
محلي و مجموعه آنچه به عنوان زبان فارس��ي ميشناسيم به
وجود آورده اس��ت .يعني زبان محلي ،در متن زبان فارسي جا
افت��اده .از اينها كه بگذريم يكي از صحنههايي كه به نظر من
خيلي دم دستي روايت شده و اصال مخاطب را اقناع نميكند
صحنه دس��تگير شدن قدرت است .مثال قدرت چطور متوجه
نميش��ود كه آن كيف توي ماشين اس��ت .نويسنده بايد اين
متوجه نشدن را در منطق متن توجيه كند.
شرق :يكي از ويژگيهاي اين رمان تصويرسازيهاي خيلي
خوب آن اس��ت .حتي يك جاهايي انگار ،تصوير بر زبان چيره
است .يعني خود آن كلماتي كه تصوير با آنها ساخته شده در
مرتبه دوم قرار گرفتهاند .مثال يكي خود آن صحنه شكار كبك
است كه آن خشونت و توحش خيلي خوب در آن فشرده شده.
حس�ينيزاد :بله ،مثال اين قس��مت رمان ك��ه مربوط به
آنجاست كه قدرت با مراد به مرغداري ميرود آنقدر عالي است
كه حيفم ميآيد آن را نخوان��م .ميگويد« :باريكه آبي از كوه
پايين ميآمد و پايينتر از دامنه كوه در آبگيري جمع ميشد.
بعد هم به س��مت آب��ادي ميرفت .يك ط��رف آبگير درخت
گردوي بزرگي بود و طرف ديگر درخت بادامي پر از ش��كوفه.
ش��كوفهها روي سطح آب ش��ناور بودند و زير آنها ماهيهاي
كوچكي شنا ميكردند .كمي دورتر از آبگير اتاقي بود و بعد از
اتاق مرغداري .قدرت كش و قوسي به خودش داد و صورتش را
شست و نگاهش را براي ديدن ماهي از البهالي شكوفه تا عمق
آب فروكرد .لذتي كه از موتورسواري برده بود هنوز در وجودش
بود و احساس خستگي نميكرد ».ولي بعضي وقتها متاسفانه
همانطور كه گفتم اين زبان عالي شكسته ميشود.
ش�يرزادي :به نظر من يك اشكال اين رمان اين است كه
در آن يك دكور س��اخته شده و اطرافش هم يكسري اسم و
شبح هس��تند .مثال چرا اسم شهر گفته نميشود .وقتي شما
اس��م ش��هر را بگوييد ،هويتش به آن بخش��يده ميشود .در
اين رمان جغرافياي ش��هر اصال س��اخته نميشود .همانطور
كه ش��خصيتها هم س��اخته نميش��وند .من وقتي اين كار
را ميخواندم ي��اد حريم ويليام فاكنر افت��ادم .در حريم ،يك
آدمي هس��ت كه ناتواني ارگانيك دارد و چانهاش هم آن طور
كه نويسنده توصيف ميكند مثل شمع مومشده رفته داخل.
اين آدم ،چون هيچ كار ديگري نميتواند بكند و تيراندازياش

ايس�نا :بيگمان تاريخ س��ينماي جهان لحظههاي
ماندگار بسياري به خود ديده است و تقريبا كمتر سينما
دوستي اس��ت كه س��كانس پاياني فيلم « 400ضربه»
س��اخته «فرانسوا تروفو» يا لحظه خداحافظي «اي.تي»
در فيلم «استيون اسپيلبرگ» و قاب سياهو سفيد فيلم
«جويندگان» اثر «جان فورد» را در خاطر نداشته باشد.
برخي ديگر نيز در زير ميآيد:
«كازابالنكا» (مايكل كورتيز)

يكي ديگر از زيباترين س��كانسهاي تاريخ س��ينما
متعل��ق به اين فيلم اس��ت« .ريك» ب��ا «ويكتور الزلو»
صحبت ميكند .بعد كه داخل كافه ميش��ود ،ميبيند
ك��ه آلمانه��ا در حال خواندن س��رود آلمان هس��تند.
فرانسويهاي حاضر در سالن هم بيحال نشستهاند .وقتي
«الزلو» وارد ميشود و اين صحنه را ميبيند ،رو به گروه
اركستر سالن ميگويد« :سرود فرانسه را بنوازيد ».وقتي
اين مارش زده ميشود ،به يكباره سالن منفجر ميشود
و اف��راد با تمام وجود ،اين س��رود را ميخوانند .چنان با
حرارت كه مو بر تن تماشاگر راست ميشود .اين صحنه
از فيلم «كازابالنكا» شايد بارها تماشاگر را مجذوب خود
كرده باشد.
«پدرخوانده» (فرانسيس فورد كاپوال)

هرگاه اس��م «پدرخوانده» ميآيد ،دو سكانس در ذهن
تماشاگر متجسم ميشود .نخست سكانس آغازين فيلم كه
«دون كارلئونه» در اتاق است و در حياط ،عروسي دخترش
برپاست .دوم سكانس پاياني كه در بسته ميشود و صورت
«كي» تاريك ميش��ود .يك پايان باز كه تماشاگر ميتواند
حدس بزند اين داستان تازه آغاز شده است.

Á Áاز طرفي ش�ما اولين بار كتاب «اربابها» از ماريانو آزوئالريا را
ترجمه كرديد يعني از اولين مترجمان ادبيات آمريكاي التين بوديد،
ولي اين راه را ديگر ادامه نداديد ،چرا؟

درس��ت اس��ت من يك كتاب كوچك به نام «اربابها» از آزوئال را
ترجمه كردم .بعد هم كتاب «عصر روش��نگري» كه بعدها در بازچاپ
به نام «انفجار در كليساي جامع» منتشر شد .اين كتابها هم قبل از
انقالب چاپ شد .يك كتاب ديگر هم از ادبيات آمريكاي التين ترجمه
كردهام با نام «چشمان نخفته در گور» نوشته ميگل آنخل آستورياس.
ب��ه هر حال من دو عنوان بزرگ از اي��ن ادبيات را ترجمه كردهام .فكر
ميكنم كافي باشد ،اما اينكه چرا ديگر سراغ اين ادبيات نرفتم به اين
دليل بود كه زبان اسپانيايي كم م يدانم و ديگراني هستند كه از زبان
اسپانيايي ترجمه ميكنند و به اين زبان مسلط هستند .حق با آنهاست
كه از اين زبان ترجمه كنند .من در واقع مقداري فضولي و كارهايي را از
ادبيات آمريكاي التين ترجمه كردم.

چند سكانس تاثيرگذار

«جويندگان» (جان فورد)

ميدهد .از اين رو من آنها را از زبان اصلي دوباره ترجمه ميكنم .دليل
ديگري كه اينها را دوباره ترجمه ميكنم اين اس��ت كه همه ترجمهها
قديمي هستند و گذشته از اينكه قديمياند آن موقع توقعي كه جامعه
فرهيخته از ترجمه داش��ت همين قدر ب��ود كه مفهوم كلي از ترجمه
بازت��اب مييافت ،اما حاال انتظار خواننده راج��ع به ترجمه فرق كرده
اس��ت .االن مجله ترجمه درميآيد مو را از ماست ميكشد .استقبالي
كه خوانندگان از بازترجمهها كردهاند نشان ميدهد كه كارمان بيثمر
نبوده است .بعضي س��تارهها مثل داستايوفسكي يا هسه يا تولستوي
خيلي بزرگ هستند .اگر ترجم ه از آثار اين نويسندگان را سرسري به
مردم تحويل دهيم هم بياعتنايي به اين نويسندگان و آثارشان و هم
بياعتنايي به خواننده است .آن موقعها وقتي با بعضي از مترجمان حرف
ميزدم ،ميگفتند چه كسي است كه مقايسهكند؟ هيچ كدام از طرفين
مترجم يا خواننده اين كار را نميكند ،اما به نظرم مطلبي كه نويسنده

تعطيليسريالاسپيلبرگ
درام ترانواي اسپيلبرگ توسط فاكس تعطيل شد.
اين سريال با وجود اينكه  7/5ميليون مخاطب در آمريكا
داشته اما آنطور كه انتظار ميرفت موفق نبوده است و
فاكس در تالش است اين سريال را به شبكههاي ديگر
بفروشد .جيسون اومارا ،استفان لنگ ،كريستين آدامز و
از بازيگران اين سريال بودهاند.

ميخواس��ته ابالغ كند نبايد سرسري گرفته شود .ترجمههايي كه من
كردهام اگر كس��ي دومرتبه آن را ترجمه كند خوشحال ميشوم .وقتي
كلمات از روحيات دو نفر مختلف سرچشمه بگيرد ،معنياش اين نيست
كه ترجمه قبلي را ناديده گرفته است ،بلكه تفاوتهاي جزيي وجود دارد
كه يكي ممكن است ببيند و يكي نبيند .ضمن اينكه در ترجمهاي كه
سالها بعد دوباره انجام ميشود زبان فرق ميكند ،به هر حال زبان در
حال زايش است كه در ترجمه دوباره مترجم اين نكات را لحاظ ميكند.
 Á Áعادات ترجمه شما چيست؟

از ساعت شش صبح مشغول ترجمه هستم ولي نميتوانم مداوم كار
كنم .چند ساعتي ترجمه ميكنم بعد يك چيزي ميخوانم .روي هم
رفته روزي پنج ساعت كار ميكنم .البته اين ساعت ثابت نيست بعضي
اوقات كارهاي ديگر هست كه اين ساعت را كم ميكنم .وقتي ترجمه
ميكنم مستقيما ترجمهام را تايپ ميكنم .

محباهري و هزينه ميليون توماني ماهانه
حسين محباهري كه بعد از  36سال فعاليت
در عرصه بازيگري اين روزها در بستر بيماري است،
براي درمان خود به صورت ميانگين بايد ماهانه مبلغ
دو ميليون تومان هزينه كند و تامين اين هزينهها
در اين شرايط براي اين هنرمند و هنرمندان ديگري
كه در بستر بيماري هستند ،امري دشوار است.

بختك بومي
بسيار عالي است ،آدم ميكشد .آن هم با نهايت
اصال نيت نوشتن رمان پليسي را نداشتم .بلكه
خونس��ردي و آرام��ي .آنقدر خونس��رد كه يك
ايده ش��خصي من و آنچه برايم مهمتر بود ،اين
آدمي را هم كه هيچ آزاري ندارد همين طوري
بود كه اين خشونت در چهجور محيطي شكل
عشقي ميكش��د .اين هم يك نوع قاتل است و
ميگي��رد و اينق��در عادي ميش��ود .به همين
چقدر هم قش��نگ از آب درآمده .اما من به اين
دلي��ل برخالف آنچه آقاي حس��ينيزاد گفتند
دليل روي اين شخصيت حريم تاكيد كردم كه
فكر ميكنم اگر داس��تان را ميبردم توي قالب
فاكنر خيلي خوب ش��خصيت او را توجيه كرده
ژانر پليس��ي آن وقت بود كه به س��مت كليشه
اس��ت .جايي از رمان ميخوانيم كه پدر اين آقا
ميرفت .چون مخصوصا در سينما نمونههاي به
اعتصابش��كن بوده و تراموا رانها كه به دليل
اين شكل زياد هست .از رواني هيچكاك بگيريد
دستمزدشان اعتصاب ميكردند هنر پدر اين مرد قاتل اين بوده
تا س��كوت برهها يا درخشش استنلي كوبريك .ولي من اساسا
كه اعتصابشكني ميكرده و از اينجا ميفهميم كه تربيت اين
نميخواستم يك رمان پليسي بنويسم .البته اگر رمانم را وارد
آدم چگونه بوده اس��ت .منظورم اين است كه ما آنجا هم يك
ژانر پليسي ميكردم شايد براي خواننده عادي جذابيتهايي
قاتل داريم با آن انگيزهها و آن ش��كل خونسردي كه برخورد
داشت ولي من ميخواس��تم به اين برآمدن خشونت و اينكه
ميكند و آخر سر هم ك ه گير ميافتد،
چ��ه جور محيطي اس��ت ك��ه به اين
به مامور اعدام ميگويد كه اين طناب
حسينيزاد:از نظر من شكار كبك خش��ونت ش��كل ميدهد ،ريشهايتر
نمونهاي بسيار خوب از ايدهاي
را ط��وري به گردنم بيندازيد كه يقهام
نگاه ش��ود .روي بومي يا اقليمي بودن
است كه از دست ميرود .يعني
چ��روك نش��ود .اما در ش��كار كبك،
كار هم تاكيد چنداني نداش��تم و فكر
داستان آن خيلي خوب تعريف
نويس��نده رفتارهاي ش��خصيتها را
ميكنم اين خشونت ميتواند هر زماني
شده اما چيدمانش به نحوي است
توجيه نكرده است .مثال آنجا كه خاور
در يك فضا و جغرافيا ش��كل بگيرد و
كه به آن آسيب زده است .اين
– نامادري قدرت – به شهر ميآيد كه
من به عمد نميخواستم برچسب يك
براي شب عيد بچههايش كفش بخرد،
رمان ،به نظر من يك رمان كليشه مكان خاص را ب��ه آن بزنم .اين اتفاق
است و البته من اين را اصال
مواجههاش با قدرت و كش��ته شدنش
در هرجايي ميتوان��د رخ بدهد .حاال
ايراد نميدانم
به دست او خيلي نامحتمل و غيرقابل
من آن فضا را ميش��ناختم و قصه را
توجيه اس��ت .اگر اين خاور قرار است
به آنجا بردم.
آنقدر ابله باش��د كه در سكوت دنبال قدرت راه بيفتد ،كاش از
ش�يرزادي :به هرحال ،وقتي كتاب چاپ شد و رفت ديگر
اول چهار تا نشانه بالهت از او ميديديم .يا مثال معلوم نيست
نويسنده نميتواند دنبال آن برود و جلو برچسب خوردنش را
كه طلعت با چه انگيزهاي به قدرت محبت ميكند.
بگيرد .بلكه اين خو ِد كار است كه بايد از خودش دفاع كند.
زنگيآب�ادي :در مورد ايرادي كه به زبان گرفته ش��د ،بايد
زنگيآبادي :بله ،به همين دليل هم هست كه من ترجيح
ميدهم خودم درباره كارم زياد حرف نزنم و توضيح ندهم.
بگويم كه اين ايراد ناشي از يك اجبار بيروني بوده است .يعني
ش�رق :به هرحال ش��كار كبك كتابي اس��ت كه در آن
من فصلهايي از رمان را در 30سالگي نوشتهام و فصلهايي را
ي��ك فكر و ايده وجود دارد و ايدهاش هم اين اس��ت كه اين
در 40سالگي و اين فاصل ه زماني كه بين نوشتن فصلها افتاده
خشونت چگونه ميتواند بدون اينكه آزار بدهد ،بديهي بشود
زبان را غيريكدست كرده است و با اينكه بعدا يك بازنويسي و
و تعميم پيدا كند .نويس��نده در پ��رورش و انتخاب اين ايده
ويرايش هم انجام ش��ده اما آن فاصله زماني همچنان خودش
موف��ق بوده و فضا و زمان را هم درس��ت انتخ��اب كرده و از
را در زبان نش��ان داده است .مثال فصل مربوط به شكار كبك
همه مهمتر اين اس��ت كه آن اقليم را درست انتخاب كرده.
را من نزديك به چاپ كتاب نوش��تم و به نس��بت يكس��ري
يعني يك اقليم كويري كه گاهي سرد و برفي هم ميشود و
فصلهاي ديگر تازهتر اس��ت .اما درباره ژانر بايد بگويم كه من

مثل بوشهر يا زاهدان نيست بلكه يك خشونت دولبه در آن
هست و هم زمستان سرد و برفي دارد و هم تابستاني خيلي
گرم و طاقتفرسا .اين ،مجموعهاي است كه آن ايده و فكر را
به خوبي پرورش و تس��ري ميدهد و به نهايت ميرساند .اما
اگر نويس��نده زواياي ديگر اي��ن ايده را هم به خوبي طراحي
ميك��رد ،كارش كار فوقالعادهاي ميش��د .يك نكت ه خيلي
جالب و عجيب رمان ،اين است كه قدرت شخصيتي است كه
از طرف زنها محبت ميبيند و هيچ زني به او بدي نميكند
و همه زنها نس��بت به او يك نوع نگاه مثبت عاطفي دارند.
از نام��ادرياش گرفته تا فالي كه همبازي بچگي اوس��ت و
طلعت كه بعدا با او آشنا ميشود همه به او محبت ميكنند.
ام��ا قدرت ،انتقام��ش را از زنها ميگيرد و به اين صورت در
آن بستر فرهنگي كه داستان در آن اتفاق ميافتد ،خشونت
پررنگتر ميشود ،چون كسي كشته ميشود كه بيگناه است
و در مقاب��ل ،به مراد كه قدرت را تحقير كرده هيچ آس��يبي
نميرسد .در حالي كه عامل اصلي قاتل شدن قدرت همين
مراد است .اما قدرت هر چه تالش ميكند ،نميتواند مراد را
بكشد كه اگر ميكشت داستان تمام ميشد ولي نميتواند و
زورش به مراد نميرس��د و حتي مراد ،عشق دوران كودكي
او را هم ميگيرد و صورتش را هم ميس��وزاند .يعني در آن
جغرافيا ،اين مراد اس��ت كه پيروز ميشود و قدرت ،ناتوان از
كش��تن او ،ميآيد و انتقام��ش را از زنهايي ميگيرد كه به
نوعي مظلومند و حتي با او مهربان هس��تند .اما آنچه كاش
بيشتر در داستان وجود داشت صحنههايي از نوع صحنهاي
است كه آقاي حسينيزاد خواندند .يعني آن صحنه شكوفهها
روي آب و ماهيه��ا كه از نادر صحنههايي اس��ت كه در آن،
فضاي خشن رمان ميشكند و كنتراستي ايجاد ميكند كه
به طبيعت وحش��ي رمان رنگ ميزند و جا داشت كه چنين
كنتراستهايي در رمان كه در كنار آن خشونت بارقههايي از
زندگي را آشكار ميكند ،بيشتر ميبود .چون در اين صورت
آن مساله باورپذيري براي خواننده قويتر ميشد .اما از نقاط
قوت رمان ،يكي هم پايان آن است .در پايان رمان ميبينيم كه
بچهها آمدهاند و صحنه اعدام برادرشان را تماشا ميكنند و به
اين صورت قبح خشونت در كودكي برايشان شكسته ميشود
و به اين ترتيب خشونت در سطحي كالنتر ادامه پيدا خواهد
كرد .چنين پاياني داستان را از هر اقليمي خارج ميكند چون
نش��ان ميدهد كه چگونه يك اقليم بزرگتر در حال تسري
دادن اين خش��ونت است .ش��كار كبك در مجموع و فارغ از
آن نكاتي كه گفته شد ،كتاب قابل تاملي است و توانسته ايده
اصلي خودش را خوب پرورش بدهد و جلو ببرد.
* عنوان برگرفته از کتابی از محمد بهارلو است

شايد كمتر فيلميدر تاريخ سينما مانند «جويندگان»
هم آغاز و هم پاياني تكاندهنده داش��ته باش��د .سكانس
آغازين :قاب س��ياه تصوير با گشوده شدن در كلبهاي باز
ميش��ود .سواري خس��ته و آرام به كلبه نزديك ميشود.
دوربين همراه زني خس��ته و اندوهناك كه در را گش��وده
اس��ت ،جلو ميرود .س��كانس پاياني« :ايت��ان» همراه با
برادرزاده ربوده ش��دهاش به كلب�� ه خانواده مهاجر نزديك
ميش��ود .دخترك را تحويل خان��واده ميدهد و همگي
داخل كلبه ميشوند ،حتي «مارتين پاولي» جستوجوگر
و س��رگردان« .ايتان» تنها ميماند و در به روي او بس��ته
ميش��ود .او پش��ت دري ميماند كه هش��ت سال پيش
«مارتا» آن را به روي او گشوده بود.

دور ایران
مسعود پاكدل:

به آساني نميشود كار كرد

ايس�نا :مس��عود پاكدل اس��تعفايش را از مديريت
مجموعه تاالر «وحدت» تاييد كرد .وي مشكالت شخصي
را به عنوان دليل استعفايش از اين سمت عنوان كرد .اين
كنارهگيري به دليل گرفتاريها و مسايل شخصي خودم
بوده اس��ت ،البته ش��رايط بهگونهاي است كه به آساني
نميتوان كار كرد.

قيمت بليت سينما 50درصد
افزايش يافت

شرق :بحث افزايش قيمت بليتها در اولين گام دچار
مشكل ش��ده است ،بهگونهاي كه اين نگراني وجود دارد
كه مخاطبان ريزش ميكند .حبيب كاوش ،س��خنگوي
ش��وراي صنفي نمايش به ايسنا گفت :با تصميم شوراي
صنفي نماي��ش و تاييد اداره كل نظارت و ارزش��يابي از
ابتداي س��ال  91قيمت بليت سينماها در پنج پرديس
فرهنگ ،جوان ،آزادي ،زندگي و ملت تا شش هزار تومان
افزايش پيدا خواهد كرد و قيمت بليت سينماهاي ممتاز
نيز چهار هزار تومان ميش��ود .بليت سينماهاي درجه
يك را س��ه هزار تومان اس��ت .محمد اش��رفي ،رييس
انجمن سينماداران در اين ارتباط به خبرنگار مهر گفت:
بليتهاي سينما سه سال است ك ه گران نشده و به نوعي
تغير نكرده است .بنابراين باال رفتن قيمت در اين مقطع
با توجه به اين موضوع طبيعي است .اين موضوع (افزايش
بليت سينماها تا سقف ششهزار تومان براي سينماهاي
مدرن) البته در حد پيش��نهاد است كه از طريق شوراي
صنفي نمايش و انجمن سينماداران به اداره كل نظارت و
ارزشيابي ارشاد ارايه شده و مرجع قانوني موضوع اين اداره
است .اشرفي تاكيد كرد :البته انجمن سينماداران با توجه
به اين افزايش قيمت بليتها در صورت تصويب ش��دن
راهكارهايي را براي ارايه بليت نيمبها در نظر دارد و ممكن
اس��ت اين موضوع به دو روز در هفته افزايش يابد .به هر
حال ما راضي به ريزش مخاطب نيستيم .دوروز در هفته
بيليت سينما به صورت نيم بها خواهد شد.

توقيف موقت «بوسيدن روي ماه»

مهر :علمالهدي ،مش��اور پخش «بوسيدن روي ماه»
گفت :ارشاد در رس��انهها عنوان ميكند ،پروانه نمايش
دادهاست و ش��وراي صنفي تاكيد دارد ما اجازه نمايش
نميدهي��م .اداره تهيهكنندگان قدرت خود را از ارش��اد
ميگيرد پس اگر حرفي ميزند حرف ارش��اد اس��ت .در
اين شرايط ما به اين نتيجه ميرسيم كه شيوه جديدي
در عدم اكران فيلمها وجود دارد كه باوجود صحبتهاي
شفاهي «بوسيدن روي ماه» پروانه دارد اما در عين حال
بهگونهاي توقيف موقت است.

