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داوود غفارزادگان از کتابهایی میگوید که این روزها زیر چاپ دارد

نویسا
بهنام ناصری
خبرنگار

بخشهای مختلف ،سعی کردم این جذابیت را احیا کنم.
پسبهکارتصحیحیاسادهسازیمتونورودنکردید.
ابداً .من به زبان این آثار کاری نداشـ ــتم .در واقع این خوانشها
اگرچه از نگاه یک داسـ ــتاننویس معاصر اسـ ــت اما زبان ،زبان
خود نویسـ ــندگان و پدیدآورندگان آثار اسـ ــت .منتهای مراتب
تمهیدات دیگری به خرج دادم که وقتی کتاب را ببینید ،بر شما
آشکارمیشود.
شما به متون زمینه اشاره کردید اما نام کتابهایی که زیر چاپ
داریدرانگفتید.
«گلسـ ــتانخوانی برای کمحوصلهها» از گلسـ ــتان« ،ناز و نیاز»
از مقاالت شـ ــمس که در آن زندگی شـ ــمس را از زبان خودش
روایت کردهام« ،امروز و دگرروز و سـ ــومروز» از تذکرةاالولیا« ،به
رنگ طاووس به رنگ کالغ» از اسـ ــرارالتوحید و «داستان بر دار

کردن حسنک وزیر و نویسندهاش» از تاریخ بیهقی که این یکی
داستان است.
یعنیباالهامازآنبخشازتاریخبیهقیبهصورتداستانیاز
شمانوشتهشدهاست؟
بله ،دقیقاًداستان خالقه است .جدای از پنج کتابی که زیر چاپ
هستند و تا قبل از فرا رسیدن سال جدید منتشر میشوند ،کتاب
دیگری هم دارم بهنام «تا از سخن دور نیفتیم» که مدتی است
برای دریافت مجوز به ناشر سپرده شده و بهنظرم صدور مجوز
آن کمی طول کشیده است.
«تاازسخندورنیفتیم»درچهقالبیاست؟
این کتاب یادداشتهای ده ،پانزده ساله و عمدتاً ادبی من در
حوزههای مختلف اسـ ــت که بـ ــه خردهروایتها ،متون کهن و
مباحث و زمینههای مختلف دیگر میپردازد .این یادداشتها
در حالوهواها و موضوعات مختلف و متنوعی نوشـ ــته شده و
در آنها هم یادداشتهایی با زبان و بیان جدی میخوانید و هم
یادداشتهایی به زبان طنز و حتی هزل .به نوعی میتوان گفت
که این کتاب یک جورهایی یک کشکول ادبی است.
اینکتابهاباکدامناشرهاچاپمیشوند؟
ناشر هر شـ ــش کتاب نشر نیستان اسـ ــت .عالوه بر اینها رمان
«کتاب بینام اعترافات» را هم برای چاپ جدیدش به این ناشر
سپردم .راستش دلیلم برای این کار پرهیز از پراکندهکاری است.
خواستم به طور متمرکز با یک ناشر کار کنم .برای ما که قوانین
روتین و رهگشـ ــایی در حوزه نشـ ــر نداریم ،بهنظرم کار کردن با
یک ناشر برای یک نویسنده خیلی بهتر از کار کردن با چند ناشر
است .اینطوری تهیه کتاب برای خوانندهای هم که به خواندن
آثار من عالقهمند است ،شکل راحتتری دارد.

عصرانه

پیشـ ــنهادها بدهیم :چه فیلمی را نبینیم؟ لطفاً فیلمی
را نبینید که داسـ ــتانش نا امیدکننده باشد .لطفاً فیلمی
را تماشا نکنید که انتهایش جز تباهی و سیاهی ارمغانی
برایتان نداشـ ــته باشـ ــد .لطفـ ــاً فیلمی را نـ ــگاه نکنید که

بار دیگر نقی ،ارسطو ،پنجعلی و ...

کشاورز و رشیدی هرگز،
نصیریان در  84سالگی!

گپی با خشایار الوند نویسنده «پایتخت» به بهانه پخش اپیزودی ویژه از این سریال در ایام نوروز

تلهوی
محسن بوالحسنی

خبرنگار

خبـ ــری که اینهفته بـ ــا واکنش مثبت بسـ ــیاری از عالقهمندان
سـ ــریال «پایتخت» روبهرو شـ ــد اعالم پخش یـ ــک اپیزود ویژه
این فیلم برای شـ ــب سال نو اسـ ــت .آنطور که در خبرها آمده
بود سیروس مقدم و محسـ ــن تنابنده ،کارگردان و طراح سری
مجموعه پایتخت قصد دارند اپیزودی را برای شـ ــب سـ ــال نو
این مجموعه تولید و برای پخـ ــش از تلویزیون آماده کنند .این
قسمت که زمانی باالی  90دقیقه دارد ،فیلمنامهاش براساس
طرحی از محسن تنابنده توسط خشایار الوند نوشته شده و قرار
است طی چند روز آینده جلوی دوربین برود .آنطور که خشایار
الوند به «ایران» میگوید ،تمامی شخصیتهای اصلی سریال
«پایتخت» ،در این تک قسـ ــمت بازی دارند .الوند در گفتوگو
بـ ــا «ایـ ــران» از چگونگـ ــی اتفاق افتـ ــادن این طرح ،قصـ ــه آن و

یا فیلم سـ ــینمایی آن در چه مرحلهای اسـ ــت و از این لطفها
که مردم طی این سالها همیشه به ما و این مجموعه داشتند
فراوان بود و هسـ ــت .امـ ــا از آن جا که ما باید پیشـ ــنهادی برای
ساخت و تولید داشته باشیم و این اتفاق نیفتاده بود پاسخمان
به مردم منفی بود و موکول به آینده .این پیشنهاد زمانی اتفاق
افتـ ــاد که متأسـ ــفانه خیلی دیر بود و همـ ــه عوامل اصلی فیلم
درگیر پروژههای دیگر بودند .از آقای مقدم گرفته که مشـ ــغول
سـ ــاخت فیلمی در شـ ــبکه خانگی بود تا احمد مهرانفر که در
فیلمی نقش اصلی به عهدهاش بود تا محسن تنابنده که درگیر
قسم بود و ماجراهای جشنواره فجر ...به هر صورت صبر کردیم
تا بچهها سرشان خلوت شـ ــود و بتوانیم این اپیزود را کار کنیم.
البته هنوز هم در این زمینه مشـ ــکل داریم چون بچهها آفیش

نمایی از سریال «پایتخت»

حاشیههای پایتخت 5میگوید.
ســـنت «اپیزود ویـــژه» برخالف دنیـــا ،آنچنـــان در صنعت
سریالســـازی ما مد نیســـت؛ چطور به چنین طرحی رسیدید و
خواستیدآنراعملیکنید؟
اولین دلیل آن اسـ ــتقبال و واکنشهای مثبت و همیشگی بود
که مـ ــا از پخش فصلهـ ــای مختلف پایتخت داشـ ــتیم .هر جا
میرفتیم همه از ما میپرسیدند فصل جدید کی آماده میشود

خشایار الوند

هسـ ــتند و مشـ ــغول کار برای فیلمهایی که آنها هم قرار است
برای عید پخش شوند.
چـــه اطالعاتـــی میتوانیم درباره این قصه داشـــته باشـــیم و
مخاطبانقراراستباچهموضوعیروبهروشوند؟
قصه و اتفاقات این اپیزود حدود یکسـ ــال و نیم بعد از اتفاقات
فصل قبـ ــل رخ میدهد .همـ ــه آدمهای اصلـ ــی آن فیلم وارد
شرایط جدیدی شدهاند و به لحاظ شغلی و مالی در وضعیت

تازهای به سـ ــر میبرنـ ــد و در حـ ــال گذراندن آخرین روز سـ ــال
هسـ ــتند .همانطور کـ ــه میدانیـ ــم قصه پایتخت در بسـ ــتری
واقعگرایانه اتفاق میافتد و ما خیلی نمیتوانیم به عنوان مثال
داسـ ــتانهای عجیب و غریـ ــب توی آن بگذاریـ ــم یا گریمهای
ی از ایدههایی که در سالهای
خاص .همین باعث شد یکسـ ــر 
پیش داشتیم به دالیلی امکان پذیر نشود.
پخشبرنامهقطعیاستیاهنوزاماواگرهاییدارد؟
تـ ــا این لحظـ ــه که قطعی اسـ ــت .این نکته را هـ ــم بگویم که ما
واقعاً بر اساس مقدورات و بضاعتی که به لحاظ سخت افزاری
و نرمافزاری داشـ ــتیم سـ ــعی خواهیم کرد که تمام تالشـ ــمان
را بـ ــه کار بگیریـ ــم تا روی مـ ــردم مهربانمان و خواستهشـ ــان را
زمین نگذاریم و تا حدی که از دستمان بربیاید سعی میکنیم
شرمندهشـ ــان نشویم .شاید نتوانیم شاهکار بسازیم اما مسلماً
همه تالش خودمان را به کار میگیریم تا قصه و اپیزود جذابی
را هدیه کنیم.
حاشـــیهها درباره فصل پیشـــین پایتخت و همکاری شـــما با
مؤسسه اوج هم بهوجود آمد که واکنشهای مثبتی نبود .حاال که
از آن روزها مدتی فاصل ه گرفتهایم خود شما این انتقادات را وارد
میدانیدیانه؟
راسـ ــتش نه .در وهله اول باید بگویم خیلی از کسـ ــانی که به ما
بابت این همکاری انتقاد داشـ ــتند خودشان اگر پایش میافتاد
و امکانش فراهم میشـ ــد با ذوق و شـ ــوق تمام این مسـ ــأله را
میپذیرفتند و به کسـ ــی هم پاسخگو نبودند .من نظر شخصی
خودم را میگویم .اول اینکه آن فصل از مدتها قبل موضوع
قصهاش مشـ ــخص بـ ــود .یعنی قرار بـ ــود این خانـ ــواده درگیر
موضوع جنگ شـ ــوند و ایـ ــده و طرحهای مختلفـ ــی هم وجود
داشت اما خطری که آنها را حی و حاضر و ملموس دربربگیرد
در منطقه وجود نداشـ ــت و فقط داعش بود .بعد مسلماً برای
رسیدن به چنین سخت افزاری ما به سراغ اوج رفتیم که فراهم
کردن این بیگپروداکشـ ــن فقط از آنها برمیآمد .این قصه را
ما برای سینمایی در نظر گرفته بودیم چون آن صحنهها را باید
روی پرده سینما دید .در نهایت این قصه انتخاب شد و قرار شد
ما گرفتار شدن این خانواده در چنگ داعش را بسازیم.

بررسی حضور  5تکخال سینمای ایران
در جشنواره فیلم فجر
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داوود پنهانی

داستان نویس

بـــه جاده بودی و شـــش صبح و ســـرمای
مســـت هوا روی صورتت مینشست و باد
در موهایت گره میخورد و ســـرما سخت
بود ،هوا سرد بود و ســـرما جان داشت که
داشته باشد .از برف گذشته بودی ،از سرما
گذشته بودی ،از دشت و باد و آن سفیدی
مطلق گذشـــته بودی تا برسی به صبح و
ســـایه ترس خورده و ســـرما خورده سگی
تنها کنار دیوارهای شهر.شهر در خود بود،
ســـگ در ترس خود بود و تنهایی پیدا بود
و گسترده بود.
تنهایی ،سرما بود .روی برفها قدم زدی،
روی ســـرما راه رفتی ،به ســـگ رســـیدی و
ســـگ با تو بود و جـــان داشـــت و نوالهای
ناگزیر میطلبید .از سگ گذشتی ،از سرما
گذشتی ،شـــش صبح گذشتی ،پا گذاشتی
روی برف و گذشـــتی ،قد راســـت کردی و
گذشتی .همراه زمستان گذشتی تا برسی
بـــه شـــهر و دیار و یـــار و باد ســـرد بماند تا
آرام بر صحرا بگذرد.در ســـوز و ســـرما ،در
زمســـتان و برف و آن رؤیاهایی که همراه

اولین باد ســـرد چون برگ خشکیده که از
درخت جدا میشـــود ،از ذهن آدمی کنده
میشوند و به جایی دور میروند.
روی ســـنگفرش پیـــاده رو ،رو بـــه دیـــوار
مدرســـهای که رنگ آبی آن توی چشـــم و
آرامش صبح عیان میشـــود .تو روبهروی
آن دیـــوار ایســـتادهای ،رو بـــه دیـــواری که
رویـــش به خـــط کـــج نوشـــتهاند ،به خط
ســـیاه نوشـــتهاند ،بـــا اســـپری و عجلـــه
نوشـــتهاند«:چی شـــد اون همه عشق؟»
مستأصل بوده شاید که نوشته؛ رنگ ،فرم
خط عجول را به هم ریخته و اندکی رو به
پایین جاری شـــده .خیالی داشـــته شاید،
فکری ،رؤیایـــی که رفته و او را با خود برده
از جهان پیرامون تا رنگ بردارد و دردش
را به رنگ ســـیاه بر دیوار به یادگار بگذارد
به نشـــان فقدان .تا بماند زیر باران و برف
وعابران در ســـرما با دیدنش به یاد کسی
بیفتند که تند میرفتـــه ،عجول میرفته،
زیـــر بـــاران میرفتـــه و خاطـــرش آزرده
خاطرهای بوده از عشقی فراموش شده.

بـ ــا عرض ارادت خدمـ ــت خوانندگانی که ایـ ــن هفته نیز
منتظرنـ ــد تا فردی بـ ــه آنها اقالم فرهنگـ ــی توصیه کند؛
اینکـ ــه چه فیلمـ ــی ببینند ،چـ ــه کتابی بخواننـ ــد ،به چه
موسـ ــیقی گوش دهند و کدام برنامه فرهنگی را تماشـ ــا
کنند .از من خواسـ ــته شده تا پیشنهادهایم را اعالم کنم.
چشم! این کار را میکنم:
کدام فیلـ ــم را ببینیم؟ اجـ ــازه بدهید احتمـ ــاالً برخالف
جریـ ــان همیشـ ــگی ایـ ــن مطالـ ــب ،شـ ــکل دیگـ ــری بـ ــه

عکس :سایت دانا

داوود غفـ ــارزادگان هم نویسـ ــنده کودک و نوجوان اسـ ــت و هم
بهطور کلی نویسـ ــنده رمـ ــان و داسـ ــتان کوتاه .از این نویسـ ــنده
 59سـ ــاله آذری تاکنون کتابهای متعددی منتشـ ــر شـ ــده که
رمانهای «پرواز درناها» و «کتاب بینام اعترافات» و مجموعه
داسـ ــتانهای «دختران دلریز» و «ایسـ ــتادن زیردکل برق فشار
قوی» از آن جملهاند .غفارزادگان بهخاطر مجموعه داسـ ــتان
«ما سه نفر هستیم» جایزه  20سال ادبیات داستانی را دریافت
کرد .رمـ ــان «فال خون» او نیز به انگلیسـ ــی ترجمه و در امریکا
چاپ شدهاست .به تازگی پنج کتاب از غفارزادگان مجوز انتشار
گرفته و قرار است تا قبل از پایان سال منتشر شود .با او درباره این
کتابهابهگفتوگونشستیم.
شمانویسندهداستانورمانهستیداماانگارژانرکتابهاییکه
زیرچاپدارید،قدریمتفاوتاست.اینهاچهکتابهاییهستند
وقالبشانچیست؟
این کتابهـ ــا کوالژها و خوانشهایی هسـ ــتند از متون ارزشـ ــمند
کالسـ ــیک و شـ ــاهکارهای نثر پارسـ ــی .این آثار در واقع خوانشـ ــی
اسـ ــت که یک داسـ ــتاننویس معاصـ ــر از متون کالسـ ــیکی چون
«گلستان» سعدی« ،مقاالت شـ ــمس»« ،تذکرةاالولیا»ی عطار،
«اسرارالتوحید»ابوسعیدابوالخیرو«تاریخبیهقی».دراینکتابها
بیشـ ــتر رده سـ ــنی نوجوانان و جوانان را بهعنوان مخاطب هدف
مدنظر قرار دادهام .کسانی که سالهای آخر دبیرستان و سالهای
اولدانشگاهراسپریمیکنندودرآنردهسنیقراردارند.
با توجه به اینکـــه هدفتان ترغیب نوجوانان و جوانان به این
متون کالسیک اســـت ،چه تمهیدی برای پیوند دادن این متون
دشوارباذائقهآنردهسنیبهخرجدادید؟
مـ ــن در ایـ ــن کتابها بـ ــا کوالژ متـ ــن و در کنـ ــار هم قـ ــرار دادن

چه چیزهایی را نبینیم

علی نصیریان در ســـی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر که
اخیراًبرگزار شد ،در حالی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش
مکمل مرد را برای بازی در فیلم «مســـخرهباز» کسب کرد که
برای اولین بار این جایزه بزرگ ســـینمایی ایـــران را از آن خود
کرد .جایزهای که خود نصیریان آن را سیمرغ درجه دو توصیف
کـــرد و تعـــدادی از بازیگران و منتقـــدان هم از ایـــن که به این
استاد بازیگری ســـینمای ایران جایزه نقش مکمل داده شده
است ،گالیه کردند .با این حال ،نصیریان در ۸۴سالگی تبدیل
به مسنترین فردی شـــد که این جایزه را دریافت کرده است.
نکتهای که در خصوص «بزرگ آقا»ی ســـینمای ایران باید به
آن اشـــاره کرد این است که او از جمله هنرمندانی است که در
سال  ۱۳۸۰بهعنوان یکی از چهرههای ماندگار ایرانی در رشته
بازیگری تئاتر و ســـینما شناخته شد و نشان درجهیک هنری را
دریافت کرد .نشانی که به تعدادی دیگر از بازیگران سرشناس
ســـینمای ایران مانند زنده یـــاد عزتاهلل انتظامـــی ،زنده یاد
داوود رشیدی ،محمد علی کشـــاورز و جمشید مشایخی که از
آنها به عنوان «پنج تن ســـینمای ایران» نیز نام برده میشود،
داده شـــده اســـت .نکته جالب در این خصوص این اســـت که
در بین این  5نفر کشـــاورز و رشـــیدی هم جایزهای از جشنواره
فجر نگرفتند و تنها مشایخی و انتظامی  2بار سیمرغ دریافت
کردند .مشایخی در سال  ،۱۳۶۳بابت بازی در دو فیلم گلهای
داوودی و کمالالملک ،برنده ســـیمرغ بلورین بهترین بازیگر
نقش اول مرد جشـــنواره فیلم فجر شـــد و انتظامی هم برای
بـــازی در فیلمهای گراند ســـینما در ســـال  ،67روز فرشـــته در
ســـال  72ســـیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد و برای بازی
در خانـــهای روی آب در ســـال  80ســـیمرغ بلوریـــن بهتریـــن
بازیگر نقش مکمل مـــرد را دریافت کرد تا  3بار در طول عمر
خود ســـیمرغ گرفته باشد .این موضوع باعث شد تا به بررسی
بازیهای شاخص این  5ستاره بزرگ سینمای ایران بپردازیم
و این که چطور به آنها سیمرغ تعلق گرفته و یا نگرفته است.

بازیگری که میخواهد
یک سوپراستار شود

ماهرشاال؛
در مسیر غولهای سیاه
چهره
هفته
وصال روحانی

حاال تو روبـــهروی آن خط ایســـتادهای ،از
برف گذشـــتهای و ایستادهای ،بیتوجه به
عابر و ســـنگفرش خیس ایســـتادهای ،در
زمســـتان و سرما ایســـتادهای و به خط آن
کســـی فکر میکنی که اکنون ،در گوشهای
از ایـــن جهان بـــا درد فقدانش خو گرفته،

آزرده نشســـته و خو گرفته ،درد بیدرمان
گرفتـــه و خـــو گرفته ،زبان بـــه کام گرفته و
خو گرفته تا عادت کند به نبودن ،تا عادت
کند به فقدان که جهان همه روزی عادت
میکننـــد ،کـــه خـــو میگیرنـــد و فراموش
میکنند.

مترجم

ماهرشاالعلیامریکاییکهنامکاملش«ماهرشااللشبازگیلور»است،
45سال دارد .او مسلمان و دانش آموخته دانشگاه مرکزی نیویورک
( )MFAاست و با پشتوانه  20سال بازیگری پیوسته مبتنی بر فن ،در
حال تبدیل شـ ــدن به غول جدید هنر بازیگری در بین سیاهپوستان
است .ماهرشاال را دنبالهرو غولهای رنگین پوستی همچون سیدنی
پواتیه ،مـ ــورگان فریمن ،دنزل واشـ ــینگتن و در سـ ــالهای متأخرتر
مردانی مثل جیمی فاکس میداننـ ــد .این بازیگر این روزها با فیلم
درام -کمدی و پرمضمون «کتاب سبز» در معرض قضاوتی تازه قرار
گرفته اسـ ــت .این فیلم که توسط پیتر فارهلی و براساس سناریویی از
همین هنرمند و همچنین نیک واله لونگا و برایان هیزکاری ساخته
شده ،داستان زندگی دان شرلی ،پیانیست موسیقی «جاز» و هنرمند
ت است که برای اجرای کنسرتهایش دست به
محبوب سیاهپوس 
سفر در برخی مناطق امریکا میزند و در این راه از همیاری رانندهای
سفیدپوست و ایتالیاییتبار و گانگسترمسلک به نام تونی والهلونگا
(با بازی ویگو مورتنسـ ــن) بهرهمند میشود .راهنمای خاموش آنها

