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سرسگ
داستانک
ایــــرانی

روایت آخر هفت ه آقای نویسنده

امیرحسن چهلتن نوشتن و خواندن را به هر کار دیگری
ترجیح میدهد

«ایران» :نویســـند ه تهران ،آخر
هفتههایـــش بـــه ســـیاق دیگر
صبحانه روزهای هفته است .او هرچه در
رمانهایشنظرگاههاوروایتهایمتنوعیراپیمیگیرد
وآثاریتحســـینبرانگیزهمخلقکردهاست،درزندگی
روزمرهاش به ســـیاق نظمی یکنواخـــت عمل میکند.
ترجیحمیدهدبرایحفظآرامشودامنزدنبهنوشتن
وخواندنکمتربهاموردیگربپردازد.آقاینویسندهدراین
گفتارازبرنامهروزانهاشگفتهاست.ازاینکهچهمیکندو
عمدهوقتشبهچهمیگذرد.
پنجشـ ــنبه و جمعههایم  ،ماننـ ــد دیگر روزهای هفته
اسـ ــت و معمـ ــوالً بـ ــه همان نحـ ــو و سـ ــیاقی در باقی
روزهای هفتـ ــه عمل میکنم .هفت و هشـ ــت صبح
از خواب بیدار میشـ ــوم و صبحانهای میخورم و اگر
نوشتن داستانی را در دست داشته باشم ،کار نوشتن
را پـ ــی میگیـ ــرم و تا قبل از ظهر هم نوشـ ــتن را ادامه
میدهم و اگر هم اثری داسـ ــتانی در دسـ ــت نداشته
باشم ،معموالً مطالعه میکنم .روایتهای تاریخی
و ادبیـ ــات از موضوعهای مورد عالقهام اسـ ــت و این
دسـ ــت آثار را بیشتر دنبال میکنم .ظهر هم دست
از کار نوشـ ــتن و خواندن میکشم و ناهاری میخورم
و مختصر اسـ ــتراحتی میکنـ ــم و در فاصلـ ــه ناهار تا
اسـ ــتراحت اخبار و اتفاقهـ ــا را از رسـ ــانههای خبری
پیگیری میکنم تا ببینم چه شده یا اینکه قرار است،
چه شود؟!
بعدازظهـ ــر هم به خوانـ ــدن معموالً میگـ ــذرد و در
فصـ ــل گرم سـ ــر شـ ــب در بوسـ ــتانها و فضای سـ ــبز
نزدیـ ــک خانهام بـ ــرای پیـ ــادهروی بیرون م ـ ـیروم و
دستکم یکساعتی را قدم میزنم .پیادهروی عصر
و ق دمزدن در فضای سـ ــبز ،اسـ ــتراحت ذهنی است،
خاصه اینکـ ــه تمام طول روز در فضایی مسـ ــقف و با
اندک تحرکی سپری میکنم ،به این پیادهروی عصر
بهطور جد نیاز دارم تا در برنامه روزانهام تنوعی ایجاد
شـ ــود و از طرفی بتوانم با حضـ ــور در فضای عمومی
بیش از پیش در جریان احوال مردم قرار گیرم.
به اعتقاد من این پرسهگردی و فراغت برای فعالیت
فکـ ــری و خالقیت هنـ ــری یک ضـ ــرورت و نیاز جدی
است .معموالً به تماشـ ــای نمایش یا فیلم نمیروم
مگر اینکه از طرف عوامل آن اثر هنری دعوت شـ ــده
باشم؛ چون اصالً نمیتوانم پیشبینی کنم که چقدر
در ترافیک ،صف تهیه بلیت و مسـ ــائلی از این دست
ن سـ ــعی میکنـ ــم بیشتر
معطل شـ ــوم بـ ــرای همی 
بـ ــا خوانـ ــدن و نوشـ ــتن زمانـ ــم را بگذرانم کـ ــه برایم

هم تفریح اسـ ــت و هـ ــم کار .خیلیها معمـ ــوالً آخر
هفتههایشان را به میهمانی میگذرانند و با دوستان
و بستگانشـ ــان دیداری تازه میکنند ،من اما چندان
اهل میهمانیهای متعدد نیستم و با شمار معدودی
از دوسـ ــتان و بستگان در معاشـ ــرت هستم و معموالً
این دوستان و بستگان را به فواصل زمانی مختلف در
طول ماه و سال میبینم و اینبار هم ترجیح میدهم
جـ ــای اینکـ ــه مـ ــدام در میهمانـ ــی باشـ ــم در خانهام
بخوانـ ــم و بنویسـ ــم .تازگـ ــی هم کتاب «مأمـ ــور ما در

الهام فالح

داستان نویس

دوسش داشـــتم .جنونی میخواستمش .بعد
قیل و قالی که سر خواستگار دو سال پیشش راه
انداختم ،دیگه هیشکی مردی نمیکرد اسمشو
به زبون بیاره .چه برســـه عمـــه و ننه ورداره بره
بعله بگیره از آقاش.
داداشـــش کـــه ســـر هارایکشـــی و قمه و
تیـــزی بعد مســـتی افتاد تو هلفدونـــی ،آقا و
ننهاش ســـرافکنده شدن .خجل و گردن کج.
گفتن پسری به اسم جواد ندارن .جمیله هم
دیگه برادر نداره .به گوشم رسوندن که همه
ایـــن بیآبرویی بر ذمه منه .محل نذاشـــتم.
کرم از خود پســـره بود .آقاش مکبر امامزاده
بود .مرد مظلومی بود .نه کور رو شفا میداد
نه شـــل رو .مخلص کالم ،فقـــط زنده بود که
خونه مکبر یه مرد داشـــته باشـــه .همین که
بیاد مکبـــری کنه و صنّار ســـه شـــاهی بگیره
واســـه روشـــن کردن شـــمع و شســـتن قبرها
بسش بود .خوفمو داشت .حالیم بود.
جمیله اما به آقاش نرفته بود .به ننهاش
هـــم نمیکشـــید .شـــیرزن بود .کت و پشـــت
داشـــت پهن .گردآفرید انگار .دستش بزرگ
بود .ســـفره بنـــداز و بـــردار .راه کـــه میرفت
زمیـــن بـــه آواز میاومـــد .کمکـــم  10تا پســـر
میزاییـــد .یکـــی از یکـــی رســـتمتر .از روی

من کم نمـــیآورد .دهن به دهـــن میاومد.
همینشو میخواســـتم .زیاد .هر بار گفتم سر
ماه عقـــد میکنیم ،یه ان قلتـــی اومد .گفتم
الز َهر
چه کنم؟ مباد این قرص قمر و شمس َّ
از دفم بره .ســـر ســـگ بریدم .شبونه آویزون
کردم ســـر در خونهشون .ضرب نسق گرفتم.
نشـــون گذاشـــتم .یه همچین چیـــزی .همه
عالـــم و آدم بـــاس میدونســـتن ایـــن دختر
صاحاب داره.
این دختر خواهان داره پاســـوز .دو صباح
که گذشـــت چو افتاد مکبـــر و زن و دخترش
مـــیرن کربـــا .زن رحیـــم چالقو فرســـتادم
پیغـــوم ببـــره من رضا نیســـتم نشـــون کرده
منـــو ورداریـــن ببریـــن اووووووه تـــا کربال .از
ســـرش یه خال مو کم شـــد چی؟ کی جواب
منو میده؟ گفتـــن آقا طلبیده .میریم میایم،
پشتبندش عقد کنین.
کوتـــاه نمیاومـــدم .مـــا ســـید ،شـــیخ
پیشنمـــاز امامزاده رو واســـطه کردن .گفتم
بـــرن .من اما زیر همین طاقی در نشســـتم تا
بیان .رفتن .نشســـتم .اومدن .چـــه اومدنی!
نیاوردنش .ســـفرو بهونه کـــردن و نمیدونم
دادنش به کـــدوم نه انس و نه جنی .نقشـــه
بود .تیارت .هرچی عربده کشـــیدم و گلو پاره
کـــردم مقـــر نیومـــدن کجـــا و دم برجک کی
پرش دادن .اصالً نفهمیدم چی شد.
به خودم اومدم دیدم پیرزن جیغ میکشه
کشـــتن .کشـــتن .مـــن بینمـــاز نجســـیخور

خروسباز ،یه آدمکشی هم افتاد گردنم.
جـــواد رضایـــت داد .دختـــره نـــه .اومـــد
دیدنم .شـــکمش بزرگ شـــده بود .شده بود
پنجه آفتـــاب .حتمنی پســـر میزایید .گفتم
رضایت نـــده .میخوام بمیرم .مرگ واســـه
من عروسیه.
گفـــت اومـــدم رضایت بـــدم .اما تـــا آخر
عمرت بایست بشی مکبر .جای آقام ،روزی
پنـــج نوبت اذون بگـــی .یه جـــور بگی هفت
تا کوچه اونورتر بشـــنفن .گفتـــم نکن .زجرم
نده .بذار ســـرمو بذارن دم چاه خال و چاقو رو
بکشن.

گفت نه ،که نه .االن بیســـت ساله مکبرم.
قبرکن و جاروکش امامزاده .اما اینجور ببین
که بیســـت ساله ُمردم .اولین قبری که کندم
قبر خودش بود .سر زا رفت و برنگشت .اون
هیبـــت و زنونگی از پس یه طفل نیمســـنگی
برنیومـــد .تـــو میگـــی برو خـــدا رو شـــکر کن
زندهای؟ من مردم آقاجون .مردم.
الهـــام فالح در پرونـــده خود مجموعه داســـتانی
همچون«کشور چهاردهم»ورمانهاییهمچون
«سامار» و «زمستان با طعم آلبالو» را دارد و البته
مشاورهفیلمنامه«تابستانداغ»همبودهاست.

راحت از کنار «لیان » نگذریم

محسن شــریفیان به ما می گوید که آخر هفتهمان را به چه موزیکی اختصاص دهیم

قاهره» را به ویرایش و تلخیص محمد قائد خواندم.
این اثر روایتها و خاطرههای دکتر قاسم غنی سفیر
ایران در مصر است ،محمد قائد  ،گزارشی ویراسته و
خوب از این کتاب به دسـ ــت داده است و بخشهایی
جذاب از متن اصلی را تلخیص کرده است .من البته
پیشتر اصل خاطرههای قاسم غنی را خوانده بودم،
اینبار خواندن خالصهای از آن حالوتی دیگر داشت.

پیشـــنهاد مـــن بـــه
عصرانه مخاطبـــان موســـیقی
و بویـــژه عالقهمنـــدان
موسیقی نواحی کنســـرت گروه «لیان» است که
آخرهفته (پنجشنبه  18مردادماه) درشهررشت
برگزارمیشـــود.اجرایی کـــه میتوانـــد اتفـــاق
خوبی در موسیقی باشـــد چرا که تصمیم داریم
موســـیقی جنوب ایـــران را در شـــمال ایران روی
صحنـــه ببریـــم وازمـــردم مهربان شـــمال ایران
دعـــوت میکنـــم اگرامـــکان این فرصـــت وجود
دارد این برنامـــه را ازنزدیک ببیننـــد .این روزها
مردم عزیز کشـــورمان حال خوشـــی ندارند و ما
نیزدرکنار دیگر هنرمندان تالشـــمان براین است
کمی از این تلخیها بکاهیم و حال مردم خوب
شـــود؛ درواقع این تنها کاری است که ازدستمان
برمیآیـــد .اگرچـــه شـــرایط اجـــرای کنســـرت
درشـــمال ایران چندان هم کارآســـانی نیست و
بایستی ازجنوب ایران به شمال کشورسفرکنیم و
بهلحاظ اقتصاد زمان قطعاً هزینه برخواهد بود.
هـــدف مـــا شـــادی و خوشـــحالی مردمـــان
شـــمال ایران و انتقال و معرفی بیشـــترفرهنگ
و هنـــر جنـــوب اســـت .همانطور کـــه میدانید

خوانیم ،به ما میگوید
خواندم ،رئالیسـ ــم جادویی مارکز در این کتاب مثالزدنی سـ ــت ،شما در عین خواندن
ماجراهایـ ــی واقعی به یکباره بـ ــا اتفاقات خارقالعادهای روبهرو میشـ ــوید که در عین
عجیب بـ ــودن براحتی آنهـ ــا را باور میکنید .بـ ــرای من که متولد جنوب ایران هسـ ــتم
فضایی که مارکز در«صد سـ ــال تنهایی» به تصویر کشـ ــیده شـ ــباهت بسیاری به جنوب
ایران دارد ،چند سال بعد کتاب را گم کردم و ترجمه دیگری از آن را خریدم اما ترجمه
جدید آنقدر بد بود که آن را نیمه کاره رها کردم.
«سووشـ ــون» سـ ــیمین دانشـ ــور هم کتاب بسـ ــیار خوبیسـ ــت ،دانشـ ــور در این کتاب با

قاب

پیشنهاد
هـــفته

اجـــرای چنین برنامههایی ً
اصـــا یا کمتر اتفاق
میافتد و تهیهکنندگان موســـیقی هم به سبب
هزینه باالی برگزاری همکاری و سرمایهگذاری
نمیکننـــد .امیـــدوارم ایـــن اتفاق بـــرای مردم
شـــمال ایـــران مســـرتبخش باشـــد و ازایـــن
فرصت پیش آمـــده لذت ببرنـــد .دراین مدت
اخیر گـــروه «لیان» کنســـرت بســـیاری خارج از
ایـــران برگزار کرده و چندیـــن بارهم این اجراها
تمدید شـــده اســـت و هیچ نگرانـــی همراه هم
وجود نداشـــت اما بهدلیل تبلیغات کم و بسیار
ضعیفی که در کشورمان برای موسیقی صورت
میگیرد همیشـــه این نگرانی وجود داشـــته که
آیا مخاطبان از این کنســـرت اســـتقبال میکنند
یا خیـــر! در حالی که درشـــهرهای غریبی چون
لنـــدن و منچســـترهیچگاه استرســـی بـــه دل ما
راه نیافـــت و درواقع وجـــود ندارد و بیشـــترین
ریسک برگزاری کنسرت را در سرزمین خودمان
احساس میکنیم .موسیقی جنوب ایران بسیار
به ندرت درشـــهرهای شـــمالی کشـــور مطرح و
اجرا میشوند اما ما بسیارعالقهمند هستیم به
مناطق ناشناخته برویم و موسیقیمان را بیشتر
معرفـــی کنیم چرا که میتواند کمک بســـیاری

جیغ

این تابلو یکی از گرانترین
آثار هنری به فروش رفته
در حراجیهای جهان است

محمود مکتبی

منتقد هنری

هنرمنـ ــدی هر چـ ــه تمامتر و بـ ــا اسـ ــتفاده از توصیفهـ ــای زنانه بخشهایـ ــی از تاریخ
کشـ ــورمان را با زبانی غیرتاریخی ترسـ ــیم کرده اسـ ــت .از میان رمانهایی که به تازگی
ی است و ارزش
خواندهام «خانه ادریس ـ ـیها» نوشـ ــته غزاله علیزاده هم کتاب شاخص 
اینکـ ــه اوقات فراغتتـ ــان را به خواندن آن اختصاص بدهیـ ــد دارد .توصیفهای ظریف
و زنانـ ــه در این کتاب هم ردپـ ــای پررنگی دارد و خواننده را تا انتهای داسـ ــتان همراهی
میکند .داسـ ــتان ایـ ــن رمان درباره خانوادهای اشـ ــرافی اسـ ــت که همزمـ ــان با انقالب
بلشویکهای روسیه ،خانه آنان به تسخیر عدهای درمیآید و...

«جیغ» شـــاهکار اکسپرسیونیســـت «ادوارد مونش» است .این
تابلو یکی از گرانترین آثار نقاشـــی کل تاریخ هنر اســـت و جزو
 10تابلوی برتر تمام تاریخ به شـــمار میآید .در سال  2010یکی
از نســـخههای «جیـــغ» به قیمت بینظیـــر  120میلیون دالر در
شعبه نیویورک حراجی بزرگ «ساتبی» به فروش رسید.
«مونش» در این تابلو ،فردی وحشتزده را در پسزمینهای به
رنگ قرمز نشـــان میدهد که صورتش را میان دو دست گرفته
و فریـــاد میزند .در حال حاضر ســـه نســـخه از «جیغ» موجود
است که همگی در نروژ (دو تابلو در موزه «مونک» و سومی در
ناسیونال گالری نروژ) نگهداری میشوند.
«مونش» مادرش را در ســـال  1868میـــادی بهخاطر بیماری
ســـل از دســـت داد و بعد از او نیز خواهرش درگذشـــت .پس از
مـــرگ مادرش ،پدرمونش این تـــرس را در ذهن کودکانه او جا
داد که اگر به هر طریقی گناه کند ،بدون هیچ بخششی محکوم
بـــه مرگ و فنا خواهد شـــد .مونـــش بعدها در اینبـــاره گفت:
بیماری ،دیوانگی و مرگ ،فرشـــتههایی بودند که تمام زندگی
من را احاطه کرده بودند .یکی از تابلوهای نقاشی مطرح تاریخ
هنر را بایـــد شـــاهکار ادوارد مونش نروژی دانســـت که چندی
پیـــش ،در یک حراجی ،بـــه قیمت حـــدود  ۱۲۰میلیون دالر به
فروش رفت .اثری که به قول سینماییها ،در ژانر وحشت خلق
شده است.

برای ما باشـــد اما متأسفانه هرگاه که این اتفاق
افتاد و انرژی مثبت و اســـتقبال خوبی از مردم
دریافـــت کردیـــم اجـــازه اجراهای دیگر میســـر
نشـــد نمونه مشـــهود آن کنســـرت گروه «لیان»
درشـــیراز بـــود کـــه اگرچـــه مخاطبان بســـیاری
عالقهمند هستند باردیگر این گروه دراین شهر
اجرا داشـــته باشـــد اما بهدالیلی غیر موجه این
موضوع تکرار نشد.

بســـیار مشـــتاق و عالقهمنـــد بـــودم در حوزه
ســـینما هم پیشـــنهادی برای مخاطبان داشـــته
باشـــم امـــا بهدلیـــل مشـــغله کاری متأســـفانه
فرصـــت کمتـــری بـــرای دیـــدن فیلم داشـــتم.
آخرین فیلمی که بهتازگی و به پیشنهاد دخترم
تماشـــا کردم «هزارپا» بود که میتواند لبخندی
بر لبهـــای مـــردم بنشـــاند بنابراین پیشـــنهاد
میکنم مخاطبان این فیلم را حتماً ببینند.

