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  من پوشالی
یعنی  ؛غیررسمی چندان کار درستی نیست ي ها و این نشان دادن چهره  گویند این روزنوشت ها می  بعضی
زندگی شخصی و  ،هاي فرهنگی  و مثل خیلی از آدمکنند که به یک پرسوناي رسمی بسنده کنم  می مدعوت

 . م را همیشه پنهان نگاه دارما مسایل خصوصی

فرهنگ ایرانی . ها بودیم  عاشق بعضی ...کم در فوتبال و سینما و هایی داشتیم یا دست  بچه که بودیم بت
هاي   م  مرموز از آدیا  هایی مقدس  نگاه داشته و همیشه چهره ها را پنهان  شخصیت ي پرده همیشه پشت

ها  بعضی چیز ي پرده مان پشت تر که شدیم و به فراخور حال و احوال بزرگ. مان داده نشان ...هنر ومشتغل به 
 . معنا شد مان از بین رفت و بی ها براي تقدس و کاریزماي خیلی از این قهرمان ،دیدیمکه را 

اي از  هایی با مجموعه ها هم آدم دیم یا پی بردیم آنفریب را دی هاي مردم  هاي چهره  ها و خودخواهی  زشتی
ها و   شاید زیبایی آفرینش آدمیزاد در همین خلل. ها و خلل شخصیتی و روانی مثل خود ما هستند  کاستی

 . آن است پیامدهاي   اقضنت
پنهان  ...اي و رسمی یک منتقد سینما و نویسنده و بینم خود را پشت پرسوناي کلیشه رو دلیلی نمی از این

 .کنم و کنج عافیت بگیرم و در خلوت آن کار دیگر کنم
جویی و  حالی با یک زندگی بسیار دشوار و سخت و بیزار از عافیت شوریده؛ م که هستما من همین 

 !و گریزان از ساحت تنزه و جنتلمن بودن) همین کلمه دقیقاً( بازي سوسول
من همین آثار هستند و نه پدر پدر پدر  ي نامه و شجرهنویسم و پیشینه  و داستان می از ده سالگی شعر

کنم  رو بازي می. پوشم که برگی در آستین هم نداشته باشم کوتاه می آستین. چیزي براي باختن ندارم ...پدرم
 . برم می  و به یاري پروردگار اغلب

جوري از  من این. جست ريتبهاي پوشالی   زایی دروغین چهره باید از تکرار تقدس. اي رقم زد ه باید رسم تاز
 . زده و سمج سرد و دل ...سودایی و پوشالی و تنها: آید خودم خوشم می
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  آید خوابم می
 !خرده هم حرف حساب یک! قدر حساب چه

ام به رختخواب بروم و فکر کنم تا  عادت نکرده. خوابم تا از شدت خواب به خواب روم و نمی ...آید می  خوابم
  . ترتر از زندگیِ بدتر از مرگ، بیش. تر از مرگ بیش. ترسم خواب می از. بخوابم

توي خواب . دست و دور هاي دم جمع متفرق رؤیا. خیالم جمع است. توي بیداري خیالم تخت تخت است
  . توي خواب حتی عشقم نیست. مادرم نیست. پدرم نیست

شما تا خود صبح، بازي . ره را باز کنوسط این همه سیگار، پنج. وسط این همه کابوس، سیگاري روشن کن
  . کنید
گاهی به گاهی باید گریه هم . و در اشک ...انگار در تنهایی. خواهد تنها باشم دلم می. اند هایم ته کشیده آس
ها  از خواب این بیداري هنوز ر. و بیداري از خواب. است تر از مرگ زندگی خوب. گریه چیز بدي نیست. کرد

  . ام نشده
و   نژندي زمین پر است از روان. مهر جانوران بی. پر از مریض و پلشت. رنگ به است از جانداران رنگ دنیا پر

  . جنون گاوي
  . کند ام می شوم و همین افسرده وقت افسرده نمی هیچ
  ها را بمیرم  خواهم خواب اقاقیا می

  ... مثل همیشه المینور بزن ام را  الالیی
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  آیدین آغداشلو ي پرتره سلف
حوصلگی و  از سر بی. خیلی ها را بعضی از آن. هاي آیدین آغداشلو را کمی تا قسمتی دوست دارم  نقاشی

چه خوب است . زنم هاي استاد است ورق می  گفت و نوشتار و گپ اي از ه را که گزید این دو حرفمالل، کتاب 
هاي   ها و دغدغه  لی ساده و عریان از زندگی و تنهاییخی ،کار و ترسو هاي محافظه  که او برخالف خیلی از آدم

 . خیلی هم زیاد اش در این کتاب آورده و اتفاقاً شخصی
تان کنم که اگر این کتاب را  هاي خیلی ناب کتاب را با شما قسمت و تشویق  دوست دارم چند تا از تکه

. است ر از آشنایی با یک نقاش بزرگ ایرانیبه نظرم ارزش این کتاب فرات. سروقتش برویدبه  اید حتماً نخوانده
که نقدي به  نه این. توانید چند دهه روشنفکري ایرانی را مرور کنید الي خاطرات آغداشلو می در البه

کند تا  شدت تالش می مشخص است که او به. هاي استاد وارد نباشد و همه را دربست باید بپذیریم  حرف
 ي ولی در هر حال توشه. نبیند یا از فیلتر یک نگاه مسیحایی بگذارند ها را  نقاط سیاه و منفی و کاستی

توان به عنوان یکی از  اش براي دگردیسی واقعیت را هم می غنی است که حتی کوششچنان زندگی او 
 . تلقی کرد و خیلی سخت نگرفت  پرتنش این سرزمین تاریخ ي هاي هنرمند ایرانی در بحبوحه  ویژگی

 :سخ توجه کنیدبه این پرسش و پا
 طور شد نقاش شدید؟ چه -"
 ". دهد شود که او را در این مسیر قرار می فقط امکاناتی برایش فراهم می. شود، نقاش هست آدم نقاش نمی -

منزل کیارستمی بوده و مدام از افسردگی و  میهمانکند از شبی که  اي نقل می ه جاي دیگر آغداشلو خاطر
. کند جا را ترك می آرا که در آن میهمانی حاضر بوده آن ا حدي که فرمانزده ت میل به خودکشی حرف می

هاي   جا با حرف همان شب و همان طعم گیالسفیلم  ي براي آغداشلو تعریف کرده که جرقه آرا بعداً فرمان
 .آغداشلو در ذهن کیارستمی زده شده بود

هاي موفق   آدم ي رنالیستی است و از همهاي که آخرین منزلش کار ژو ه مثل جوان سرخورد گر مصاحبه جایی
کند از دهان استاد این را بیرون بکشد که امروز در میان جوانان هیچ استعدادي  دیگر بیزار است تالش می

باید  اما. آور هاي مستعمل تهوع  شود و نسل هم بود نسل قدیم و هنر هم هنر قدیم و از این حرف پیدا نمی
دهد و مصرانه  اي باج نمی ه گر، استاد ذر مصاحبه ي هاي مذبوحانه  تالش ي با همهکتاب را بخوانید و ببینید 

هاي درخشانی  هاي امروز استعداد  تر ندارد و در جوان چیز بیش گوید که نسل من از نسل جدید هیچ می
  ...ند وهست

 .تشر کردهمن »دید«انتشارات   سردستی و زمختی دارد سفانه عنوان بسیارأمت  کهرا  این دو حرف
با  .اي است ه شد بندي کار سرهم!!! خورد حیف که یک عکس و نقاشی در آن به چشم نمی. کتاب خوبی است

 . خواندنی و پر از آموزه و کالم نغز است این حال
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  مرتضی و من
بعد این  ام گرفته و آمد که ام را از خانواده زنگ زد و گفت شماره. پس از ده سال دیدم ام را دیروز پسر عمه

مثل من پزشکی خوانده و . نامش مرتضی است. تر است او دو سال از من بزرگ. همه مدت دیداري تازه کنیم
ما . هفته جنوب و دو هفته تهران است دو. گیرد نفتی است و حقوق خوبی هم می ي حاال پزشک منطقه

و (هندس وزارت دفاع است پسرعمویم کامبیز که حاال م. مان را با هم گذراندیم بخش مهمی از کودکی
سه تفنگدار کوچولو که . ما سه تفنگدار بودیم. هم جزو الینفک گروه بود) بالطبع راهش از من جداست

. بردند مان ما را با خود به شکار و ماهیگیري می وقتی پدران. مان داریم انگیزي از کودکی هاي خاطره عکس
 ...ه با هم سخن گفتیمچه بر ما رفت مرتضی آمد و از حال و احوال و آن

هایی از یک فیلم   مان تکه گفت یادم است که بچه بودیم براي. کنم ام و طبابت نمی ها کرده گفتم پزشکی را ر
این اولین بار نیست که . راستش یادم نیامد. »حدس بزنین این چه فیلمیه«گفتی  کردي و می را بازي می

 از گویند این کار اصالً همه می. کنند دنیاي سینما تعجب نمیاز کوچ من به  دوستان دوران دبستان و بعدتر،
 ،برگ هاي چهل تر نداشت توي دفتر به مرتضی گفتم که یادش هست وقتی ده سال بیش ...بعید نبودتو 

از . کرد براي هر کاراکتر یک تصویر خلق می  گاتا کریستی بود؟آنوشت و عاشق  هاي جنایی می داستان
 هابرید و در بخش معرفی کاراکتر س مادرش صورت مرد و زن را با قیچی میهاي قدیمی لبا بوردا
تر  بودم بیش   ثیر این کار اوأت قدر تحت سختی یادش آمد و وقتی گفتم که براي نوشتن چه به  !چسباند می

مرتضی یک داستان جنایی آپارتمانی را با خط از برگی که من هم به تقلید  هنوز دفتر چهل. حیرت کرد
ها نام انگلیسی دارند و داستان در ایران  جالب است که کاراکتر. ام دارم قورباغه در آن نوشته گخرچن
  . گذرد نمی

هنوز هم عاشق . جور ازشان فرار کرد شود هیچ اندکه نمی قدر مهم آن هاي کودکی آدمیزاد پیشینه و رخداد
و  هفتبراي همین وقتی فینچر . ایت استام تریلر و جن ترین ژانر سینمایی  ام و محبوب هاي جنایی داستان

  . ..را بنجامین باتنشوم و وقتی  سازد عاشقش می را می باشگاه مبارزه
ایم تا  قرار گذاشته ،تریلر ي مثل من دلباخته  گالب که منتقد سینماست و ها هم با یک رفیق گل همین روز

کاري که اغواگر باشد و . ذاریم براي فروشکنیم و بگ  بلند تریلر را تمام و ثبت ي نامه آخر امسال یک فیلم
  !پول خوبی هم به جیب ما بزند

کرد  هایی درست می  به یادش آوردم که چه ابتکارات و کاردستی. اي با هنر و ادبیات ندارد مرتضی دیگر میانه
ر قدر دوست داشت به جاي پزشکی که به اجبار خانواده به آن گرفتار شد هن و او با افسوس گفت که چه

هایی به خودش  جور یک .کرد پا می و هاي تجسمی دست سازي و کار براي مجسمه یخواند و کارگاه کوچک می
  . تر کند و آرزوي کارگاه را تحقق ببخشد کند کارش را کم جوراي  پله و که پول قول داد که به محض این

او  را نشانش دادم و ها هامون بازند تر کردم که بعد از چند فیلم کوتاه و مستندم، مست داغ او را وقتی تازه
وقت  تر حرص خورد که چرا هیچ سینما و ادبیات را در آن شنید بیشبه عشق  ي هاي من درباره وقتی حرف

  . ش برودا جسارت نداشته یا موقعیتش پیش نیامده که سراغ دلبستگی واقعی
شدت به تقدیر  من به. ماست ي و ارادهخواست  ي قدرش در چنبره دانم چه نمی. هاي عجیبی دارد روزگار بازي

. کنم خوبی و با دل و جان احساس می و حکمت روزگار اعتقاد دارم و جریان بازي خوردن شیرینم را به
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ها  قدر خیلی از وقت هایی در زندگی هست که به خرد ناب آفرینش پی ببرم و بدانم که چه  همیشه موقعیت
خرد و شرور در پی خراب کردن  چون کودکی کم کردگار مرا که هم ها دست هایم اشتباه بوده و بعد انتخاب

حکایت  ،این. ها حفظ کرده و شیشه را در بغل سنگ نگاه داشته است ام از گزند خیلی چیز همه چیز بوده
قدر در برابر عظمت  ها دریابند که چه مهم این است که انسان. هاست انسان ي مسلط و جاري زندگی همه

اگر خود را . گیرد واري است که از نادانی سرچشمه می شان طنز سیاه مورچه و غرور و نخوتهستی ناچیزند 
چه  در راه آن ،زده شدن از زخم زبان و نگاه دیگران دل  چه ایمان داریم بسپاریم و فقط و فقط و بی به آن

تعدي و خیانت به دست کند و هر دست  ها را به اشارتی باز می در ي پروردگار همه ،دوست داریم تالش کنیم
استقرار پیدا  اي براي اثبات و شود و هر دسیسه و بددلی کارکرد باژگونه ناخواسته بدل می واالیشدوستی و 

  . کند می
پا زدن به  بار بر من نینداخت و مرا بابت پشت دانست و از معدود کسانی بود که نگاه شرم ها را می  مرتضی این

پرسید خودت راضی هستی؟ و وقتی گفتم . دگی سرزنش نکردیک موقعیت کالسیک و مطمئن زن
  !گفت پس دمت گرم! خیــــــــــــــــلی

دیگران را به هیچ  ي ایم که طعنه قدر جسارت داشته ایم؟ چه ها و آرزوهامان پشت پا زده یاؤچند نفر از ما به ر
. ات، پدرش را در نیاورده باشدشناسم که ترس و مراع تر کسی می من کم ؟مان را بگیریم طرف دل ؟بگیریم

  . یاها نیستؤها و ر مرگ است و هیچ چیز بدتر از مرگ آرزو ي ترس همسایه
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That’s Marlon Brando, not me 
درد  سیر و بی هاي شکم ها ما عشاق سینما را آدم عشق ما به سینما چیست؟ آن ي دانید نظر دیگران درباره می
هاي جادوي سینما زندگی کرده و تا مغز   لحظه قدر با لحظه دانیم که چه من و شما می ولی ...نامند می

ها گاه دست   فیلم. ایم که چه همانندي انکارناپذیر و عزیزي میان سینما و زندگی هست استخوان لمس کرده
خود، پناه گاه   کشیم و گریز از خودمان و بخشی هستند براي دست کشیدن از انبوه رنجی که می هایی ر

 . شان آرام بگیریم شوند تا با سرسپردن به گوهرانگی دنیاي شریف و واالي می ن ما راستین
   

ـ اگر اشتباه نکنم ـ  76سال  ...م هو هر بار زار زار گریست همن این حس را چند بار در سالن سینما تجربه کرد
با قطار به تهران آمدیم و ) رفتم میجا دانشگاه  آن(فجر به همراه دوستانم از مشهد  ي براي جشنواره

دیر رسیده بودیم و بلیط بازارسیاه . مهرجویی را ببینیم درخت گالبیراست سراغ سینما آفریقا رفتیم تا  یک
دوم به  ي هاي طبقه  در کار نبود روي پلهخالی سینما خریدیم و چون صندلی  کنار فروشی را از آبمیوه

از  پیشو  کل راه مشهد به تهران. شدیم از فشار جمعیت داشتیم له میدر حالی که  ،تماشاي فیلم نشستیم
 ي سوز رفتن میم و گریه آه از آن سکانس جان اما ...شروع فیلم را هم به لودگی و شوخی گذرانده بودیم

حال آن فیلم و سکوت مطلق بین ما پس از تماشاي فیلم هنوز از یادم نرفته و  و حس ...محمود زیر ملحفه
در آمیخت و در دل و ) قدر عزیز خواهد ماند که همیشه همان(ام  نوجوانی ي رفته دست آفریقا با عشق از سینما

جوي او در طریق حیرانی به وادي افسونگر ادبیات و و جان جانان رفت و من به جست. جانم جاودانه شد
بگذار این غم . گذرد و می دالنه و دم گرم فانوس خیال گذشت هم هاي عمرم به نور سینما پناه بردم و شب

  ...بماند
   

چه اي در کار باشد و  محبوبه؛ چه ها بوده که اشک را مجال باز ایستادن نداده  توي قصه و همیشه این عشقِ
 The Diving Bell and the Butterfly در فیلم ارزشمند ...یابدعشق در نگاه هنرمند به معرفت و یقین استعال 

 ي هاي سرخوشانه  خاطره محبوس شده،  تحرك بی  که در کالبدي) ژان(م جایی هست که قهرمان فیل
نوازد  زمینه گوش می پردازد ـ موسیقی در پس اش می رفته کند و به وصف روزگار ازدست اش را مرور می جوانی

» نیستم نه این مارلون براندو است، این من«: زند او فریاد می. بینیم ـ و بعد ناگهان عکس مارلون براندو را می
بینیم ـ  می کردن انگیزي از کوه پوشیده از برف است کسی را در حال اسکی دل دورنمايو در نماي بعد که 

   ...!این منم: گوید می ژانحاال موسیقی اوج گرفته ـ و 
ب ش ها در تنهایی نیمه  جا رسیدم ناخواسته از جا برخاستم و مثل دیوانه نخستین بار که فیلم را دیدم و به این

جادوي سینما باز بر ذهن و  ...هنگام همراهی کردند ـ  اجازه اما به ها بی  دست زدم ـ و اشک با تمام وجود
   ...انداز توي قاب سپردم هایی چشم خود را به حس ناب ر ام چیره شد و روان خسته

   
  اید؟  هایی زندگی کرده و اشک ریخته شما با چه فیلم  
  
  



٨ 
 

  هنوز عاشقم رفیق
 سالم رفیق

ها تازه رفته بودم  یادش بخیر اون روز. ها داره  دوم خرداد براي نسل من خیلی معنی. امروز دوم خرداده
   ...گل نوجوونی بود و من عاشق خاتمی بودم. دانشگاه

 »طوس«بود بعد شد  »جامعه«اول . خریدم رفتم چهارراه دکترا یه روزنامه می از دانشگاه میومدم بیرون می
متنفر شدم و  بعدش کالً. خریدیم شدن ولی ما می ها عوض می اسم. ...و »عصر آزادگان« بعد »نشاط«بعد 

  ...گم دونی چی می می. خونم حاال هم چند ساله روزنامه نمی. نخریدم
و بعد یه سر ) اون وقتا اصل بود(خریدم و چند نخ وینستون قرمز  چهارراه دکترا یه روزنامه می ي از دکه  آره
پارسال که با همسرم  ...جا نکلی کتاب دارم از او ...فروشی امام با اون پیرمرد مهربونش تابرفتم توي ک می

سی چهل . بختانه پیرمرد سرحال و مثل همیشه مهربان بود جا و خوش اومدم مشهد دوباره یه سر رفتم اون
راه ادبیات  از سهفروشی میومدم بیرون و ببعد از کتا ...حفظ کنیم روهزار تومن کتاب خریدیم که روند 

 ي ترین و بهترین جاي مشهده از سناباد تا فلکه  به نظر من اصیل. باغه اون ورا خیابونا مثل کوچه ...رفتم تو می
آره قدم زدن توي اون پاییز سرد و هوایی که زود تاریک ...و ) کنم با فلکه گفتن مشهدیا حال می(سراب 

یه جاي دیگه هم بود که دوست داشتم قدم بزنم و ...مهها  اطرههنوز یکی از بهترین خ ،تنها و غریب ،شد می
   ...حیف شد. پارسال دیدم تموم درختاشو شوهر دادن واسه مترو. آباد بود اون بلوار ملک

ها قدم بزنم؟  شه من دوباره توي خیابون رفیق یعنی می  .هاي خوب بعد از دوم خردادم تنگ روز من دل !رفیق
داره که خودم توي چند روزنامه مطلب نوشتم ولی هرگز روزنامه  خنده. امه خریدندلم تنگ شده براي روزن

  . ها دلم تنگ شده براي پرسه زدن توي کوچه. م هنخریدم که بخونم چی نوشت
   ...دلم هواي نوجوونی کرده رفیق
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  ها جاب من، بابک و چاب
اولش حس . حرف زدن تصمیم گرفتیم فیلم ببینیم یشب به منزل یکی از دوستان رفته بودم و پس از کلید

و چند  افتادقرعه به نام عباس کیارستمی . ترجیح دادیم چند فیلم کوتاه ببینیم. فیلم بلند داستانی نداشتیم
را دیدیم  ...و مسافر ،ها نامه ،لهأدو راه حل براي یک مس ،همسرایان. به تماشا نشستیمرا کوتاهش   فیلم

پاافتاده  هاي ساده و پیش گونه این داستان انداختیم که دیدي چه ه معناداري به هم میو گاهی هر دو نگا
از مردي . شان  لحظه شکوه در ظاهر و عمیق و باشکوه در لحظه ؟ ساده و بیاند یشهحکایت دیروز و امروز و هم

هایش در  استقرار ایدهخود با  ي شناسانه که در روزگاري ملتهب، دور از هیاهوي روشنفکري و با نگاه انسان
سازان پرطمطراق به یادگار  تر از ادا و شعار خیلی از فیلم هایی مهم  دنیاي پاك و معصوم کودکان حرف

 . گذاشته است
هم هیچ از   هاي پیکسار و سونی رفتیم که تماشاي چندباره  شدیم به سروقت انیمیشن رغاز کیارستمی که فا

مان را برید و  نام داشت بند سکوت ها چاب چابها که  ز این اپیزودیکی ا. کند شان کم نمی لطف نخستین
ولی اگر . اید یا نه میشین کوتاه را دیدهیدانم این ان نمی. بر شدن بودیم براي چند دقیقه از خنده در حال روده

عمیق و دار، درکی  خنده ي ظاهر کودکانه اید بشتابید که هم جاي خنده دارد و هم پشت یک داستان به ندیده
   .دهد دست میبه  مانمتناسب با حال روزگار

  http://www. youtube. com/watch?v=wzqi1bfflDg:  لینکش براي دیدن این است

م خندیدن، با هم به بهت با ه. چنان شیرین و جذاب بود ها هم  لذت فیلم دیدن با یک دوست پس از مدت
این لذت . تر از همه با هم چاي نوشیدن و سیگار کشیدن فرو رفتن، و در یک حس مشترك بودن و مهم

هاي انبوه دوستم   فیلم. قدر بود که پس از دو سه ساعت فیلم کوتاه و انیمیشن دیدن، باز هم خسته نشدیم آن
مارشال با بازي رابین ویلیامز و رابرت دنیرو را براي دیدن پنی  بیداريکه فیلم  یکی ورق زدیم تا این را یکی

 ي انسفالیت مغزي است و منجر به کاهش دوپامین در ماده ي اي پاتولوژیک که عارضه پدیده .انتخاب کردیم
تر از آن  نهایت جذاب بود و مهم شود براي من و دوستم که هر دو پزشکیم بی مغز می) نیگرا(سیاه 
هایی که   بازیگران فرعی فیلم، رنج و اندوه تمثیلی انسان ي ن رابین ویلیامز و دنیرو و همهآفرینی درخشا نقش

کاش   و فکر کردیم که .برند چیز لذت نمی کنند و از هیچ فهمند ولی با عمق جان ادراك نمی بینند و می می
اي نیست ولی در  داروي تازهکه امروز دیگر (شد با داروي لوو دوپا  موارد مشابه این فنومن را هم می ي همه

  !!!درمان کرد) گذرد یک کشف بزرگ در داروسازي بود فیلم در آن می ي روزگاري که قصه
چنانی هم نباشیم و  دنبال فیلم آن. جمعی ببینیم بار فیلم را دسته کم هر ماه یک اي بگذاریم دست باید برنامه
  . داین بار که خیلی چسبی. ها بر بزنیم  دي وي از بین دي
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  التحریر، مرام و جنون فوتبال، حق
 یکم

هاي اتوموبیلی حرف مشترك   گردي در پرسه. بخوریمشام را با هم  تاغروب دیروز با چند دوست همراه شدم 
داشتم سردرد . بود ...آهن و فوتبال و وضعیت لیگ برتر و پرسپولیس و استقالل و ذوب ي این دوستان درباره

که عالقه نداشته باشم، تا چند  نه این. اي براي دنبال کردن فوتبال ندارم ترین انگیزه  کم الًفع واقعاٌ. گرفتم می
دیگر شنیدن نام افشین قطبی و علی . آید ماه پیش هم به فوتبال عالقه داشتم ولی حاال از آن بدم می

آبادي و کفاشیان هم در  لینوعی، هدایتی، ع انگیزاند و نام قلعه پور هیچ شوقی در من برنمی کریمی و فردوسی
ترین چیز در   ترین و خنثی  مصرف فوتبال برایم بی. شود کمال شگفتی موجب برانگیختن خشم و نفرتم نمی

چنان  داري است هم ترین ابزار قدرت و سرمایه ام که فوتبال یکی از مهم این روزهاست و همان نظر همیشگی
  . برایم معتبر است

  دوم
یعنی براي مطلبی (داد،   تحریر میال اي که براي هر صفحه پنج هزار تومان حق مجله چند هفته پیش سردبیر

تر به او  نویسی؟ پیش گفت چرا نمی می) شود حداکثر ده هزار تومان گذاري می که دو روز رویش وقت می
بار  س اینپ .یادش رفته بود رنویسم ولی انگا آمیزش است که نمی التحریر توهین گفته بودم که به دلیل حق

هاي  ها همین روز جالب است که منظورم از این روز. ها روحیه ندارم چون این روز: جواب دیگري تراشیدم
چیزي گفتم که فقط گفته باشم ولی او منظور دیگري گرفت و گفت خب  همیشگی و معمولی بود و اساساً

  . هاي بعد از انتخابات ناراحتیم ما این روز ي همه
ترین تکانی   در حالی که منافع و موقعیتش کم. دم که این دوست عزیز چرا ناراحت استمتوجه نش دقیقاً

احساس کردم برخالف او من حق دارم ناراحت باشم . فزونی است به چیزش بر وفق مراد و رو نخورده و همه
رفت روي هوا شبه  فیلم یک مجموعا چهار میلیونی تله ي نامه چون قرارداد سه میلیونی یک مستند و دو فیلم

. فقط عصبانی هستم. ناراحت نیستم چنان به دلیل عادي بودن همه چیز، پا در هوا مانده، ولی من ابداً و هم
  !ناراحتی با عصبانیت فرق فوکوله: متوجه که هستید 

  سوم
داند و من هم تا همین دو سه هفته پیش او را دوست خود  اي دارم که من را دوست خود می ه رفیق بامز

تواند در  ولی شاعر بزرگ بودن نمی. در واقع یک نابغه در شعر است. او شاعر بسیار بزرگی است. نامیدم می
چند هفته پیش چهارشنبه . ها هم که نباشند دیگر رفاقت معنی ندارد  این. انسان مرام و معرفت ایجاد کند

توانم به منزل  که به دالیلی نمیشبی مشکل بزرگی برایم پیدا شده بود به او زنگ زدم و گفتم  شبی، نیمه
او پاسخ . دوست نداشتم تا صبح در خیابان بخوابم بروم و باید شبانه به سوي سرپناهی روانه شوم چون اصالً

بعد شنبه برایم ! ها یادت نره. شنبه به من زنگ بزن. فردا که باید سر کار بروم تا شنبه هم سر کار هستم: داد
  معرفت چرا زنگ نزدي؟ بی: بوك پیغام گذاشت که در فیس

  . تان بیاید ها را نوشتم که شاید لبخندي بر لب  این ي همه 
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  چهارم 

مرد جوانی که مردم کوچه و  ي مستند خیلی کوتاه به همراه دوستم بابک ساخته بودم این مستند دربارهیک 
وغریب  اي عجیب است، حافظه جوش و بسیار پرجنب ؛موجود عجیبی است. نامند امثال او را دیوانه می خیابان

هاي جداگانه و به   این مستند را در نشست. رسد زند که عقل جن به آن نمی هایی حرف می دارد و از چیز
شان  بدون استثناء همه. صورت انفرادي براي چند دوست و آشناي معمولی و غیرمدعی به نمایش گذاشتم

چند منتقد  بههمین فیلم را . رفتند در غم و افسوس فرومیشدت  و یا به  کردند بعد از تماشاي آن یا گریه می
این : دیگري گفت! خیلی بامزه بود، براي خنده خوب بود: یکی گفت. نشان دادمسینما به طور جداگانه 

گشت تا از او  در دنبال آدرس آن آدم می همین منتقد چند ماه بعد دربه(گه  احمق دیگه چی می ي دیوانه
ی به او اعتراض کردم که حق این کار را ندارد گفت مگه ارث باباته؟ من او را کشف مستندي بسازد و وقت

  . خسته نباشی: منتقد دیگر پوزخندي زد و گفت!!!) خواهم مستندي بسازم ام و می کرده
  . تان بله است سخت در اشتباهید ها بنویسم؟ اگر پاسخ  اي بر این واکنش انتظار دارید تفسیر و مقایسه

  :به زبان انگلیسی  است مین آدرس وبالگ جدیدراستی ا
kazemi. blogspot. com-http://reza  
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  آدورنو، قطار، انصاف 
 یکم

بعد از «: گفته) فورتاز بزرگان مکتب فرانک(  تئودور آدورنودوستی برایم پیامی فرستاده که در آن از قول 
به  ها سیاسی حرف نزدن و  این است که این روز ممنظور دوست. »آشوویتس شعر گفتن ددمنشی است

. شرفی است خیانت و بی ،ها نقد سینمایی نوشتن و از این کار مثالً ،جایش پرداختن به امور فرهنگی و هنري
لیزم و خشونتی که از سوي اهل فرهنگ صادر شود که از سیاست بیزار و گریزانم، نسبت به رادیکا من جز این

گیرند تنها  امید جامعه  حس وحشت عجیبی دارم، چون به گمانم وقتی سیاستمداران راه خشم در پیش می
ها هم تغییر فاز بدهند و جنگاور شوند و  اند و اگر آن رحمی، اهل فرهنگ براي گذر از خشونت و بی

  . مش روانی و عقالنیت در جامعه را باید خواندآرا ي بوکس بکشند دیگر فاتحه پنجه
  

  دوم
 اي هایی باید داشته باشد تا آن را شاهکار بنامیم؟ اگر فیلمی هیچ نما و دیالوگ اضافی  یک فیلم چه ویژگی

اي علیه  غایت عالی باشد، هجویه ها و تصاویرش به  بازي کننده باشد، نداشته باشد، داستانش جذاب و همراه
هاي بدیع طنز را نه یک بار که   هایش ببارد، موقعیت تک جمله نبوغ از تک تحمیلی سینمایی باشد، هاي  تمثال

نتوان ایرادي از آن گرفت و مجذوب روایتش هم شد آیا این  ،تر از همه مهم ...و ...و ...چندین بار خلق کند و
شد؟ حتی اگر ادعاي شاهکار بودن مال با بودجه و مینی شود شاهکار نامید؟ حتی اگر کم چنین فیلمی را می

  نداشته باشد؟
اگر ! آقایان! ها خانم. من یکی دو روز قبل چنین فیلمی دیدم و لذت و تحسین تمام وجودم را فراگرفت! خب

از موسیو . پاتریس لکونت ي ساخته مردي در قطار: اي گرانبهاست اید بشتابید که دیدنش تجربه ندیده
موسیو . چیز دیگري بود ام ولی این یکی واقعاً شان را دوست داشته ام و همه لکونت سه فیلم دیگر هم دیده

  !بونژوق موسیو. لکونت حاال دیگر یکی از دوستان خوب من است
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  ي جعفر مدرس صادقی توپ شبانه
انگیزي  این جمله به طرز غم. توپ شبانههستم با نام  جعفر مدرس صادقیشغول خواندن آخرین کتاب م
که هنوز  یعنی این» مشغول خواندن کتابی از مدرس صادقی هستم«. ازگوي یک وضعیت ناخوشایند استب

نفس  به یاد ندارم کتابی از او به دست گرفته باشم و یک. نویسم نکرده، دارم این سطور را می کتاب را تمام
ن دو، سه و حداکثر چهار هایش را در یک نشست و در زما کتاب ي همه. خواندنش را به پایان نبرده باشم

کار قبلی مدرس صادقی، هرچند  با بیژن و منیزه. ام هایش بوده ام و ستایشگر همیشگی نوشته ساعت خوانده
هایی از لذت و نبوغ همیشگی آثارش را تجربه کردم ولی در کل به نظرم با آثار خوبش فاصله داشت و  فراز

یتش قضاوت کنم ولی چندان حس خوبی ندارم که تا این کل ي توانم درباره هرچند هنوز نمی ...این یکی
ربطی هم به وضع و اوضاع درونی خودم به . ام بخوانم اش را در پنج نشست توانسته لحظه فقط سی صفحه

زمان  هاي دیگري را هم هم  روز خوبی دارم و کتاب و حال ها اتفاقاً عنوان مخاطب یک متن ندارد چون این روز
 . بینم فیلم هم می کم دو ستدخوانم و روزي  می

ي  نویسندهنویس ایرانی معاصر و در قید حیات است،  که بهترین داستان مدرس صادقی به گمان من جز این
توانست با نثري سحرانگیز و بیانی  چه کسی جز او می .از انقالب هم هست پس هاي  داستانترین  سیاسی

 ي توانست نویسنده اي منتشر کند؟ چه کسی می رههاي زنجی  را درست پس از قتل شاه کلیدچندپهلو 
 ي کله، شریک جرم، من تا صبح بیدارم، آب و خاكکه در  ناچن نیافتنی و مگو باشد آن هاي دست  گوشه
هاي همیشگی   ، هم سر یک بزنگاه تاریخی با همان رنديتوپ شبانهایم؟ و این یکی،  خوانده ...و اسب

ام ولی این چند جمله را از متن  نوز خواندن این کتاب را به پایان نبردهمن ه. اش منتشر شده است نویسنده
راوي اول شخص این داستان در خارج (دختري آمریکایی است  ي درباره کنم که مثالً تان نقل می ي کتاب برا

  ):کند از ایران زندگی می
هایش  خوابش مرتب، قفسه همیشه اتاقش مرتب، تخت خواند، فلسفه می خوانی بود، دختر دانشجوي درس« 

  »...آمدنش به میان جمعیت تصادفی بود، و تیري که به او خورد تصادفی بود ...مرتب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١۴ 
 

  هاي ادبی  پدرخوانده
اش براي  خوانی باز. است و همان زمان در سایتم قرار دادم  )1384(این نوشته مربوط به چهار سال پیش 

 . آبادي رش و سخن دولتبه خصوص بند آخ. خودم بسیار مهم است
   
میزگردي را  ،هاي شنیداري  اي ناخواسته و در گذر از امواج صفر و یک رسانه اي که گذشت به گونه ر هفتهد

 یاتادب  ي شده و گاه برجسته هاي شناخته  که در آن چند تن از چهره!!! در یک رادیوي غیرایرانی شنیدم 
الي  که از البه ...و   آبادي، جواد مجابی، محمدعلی سپانلو ولتچون محمود د هم ؛راندند مان سخن می زمانه

یکی از پیشرو بودن خود در  ،به نمونه. چیزي فراخور بازگویی نبود ،شان چون گذشته سخنان همیشگی و هم
شان را بخش و  هاي گفت و سرشاد از دورهم بودن نوستالژي نویسندگی و دیگري از دیرینگی خویش می

هاي  روزي ما از گرماگرم و دردادرد سیاه ي زمانه ادبیات هم ي چون گذشته این خانواده مه. کردند پخش می
گفتند و  وار از بزرگواري خویش می فرعون. بودند و دیریاب هاي درون ایران دور  گروه نویسنده و هنرمند

گاه  ها هیچ یا آنپرسش من این است؟ آ. آوردند سخن از اثرگذاري خود بر ساختار ادبی ایران بر زبان می
اند یا  فرهنگی این سرزمین بسترسازي کرده ي تر در پیکره تر و شاداب راستی براي آمدن نویسندگانی تازه به

ها   آمده جلوي هرگونه سر برآوردن جوان شان بر می اند و تا جایی که از دست روي این پدیده بوده هدرست روب
پاسخ  ،کم از نظر من دومین گزینه اند؟ دست کسی را راه نداده خویش ي هاي مافیاگونه  را گرفته و در دسته

  . تري است بینانه واقع
هاي ادبی چندگانه نام برد که در این سالیان همیشه پرکار بوده و   ها از کارگاه یکی از آن ،جایی از میزگرد

ن کارگاه و کدام شاگرد دانم سخن از کدامی نمی. اند شاگردان بسیاري را آموخته و به ادبیات ایران سپرده
ولی تردید ندارم که سخن از  ...هاي هفتگی که  هاي خودمانی و نشست  دسته است و کدام ادبیات؟ جز دارو

بزرگانی   گاهپرور   نوچهمحفل ناگفته نگذارم که از این . گزاف است ،ها  دستی این پدرخوانده  سازندگی و گشاده
پدرخوانده خود را  ي شان این بوده که به وقت مقتضی از دایره اند که نخستین کار درست هم سربرآورده

  . اند بیرون کشیده و آزادمنشانه و خودجوش نوشته
که در این  سؤالی  کنم به هاي لیوان را هم دیده باشیم در پایان این نوشتار بسنده می  که پري براي این

  :آبادي است هر چه باشد او دولت. شد و پاسخ درخور و زیباي او آبادي پرسیده میزگرد از دولت
گونه ارزیابی  سالگی خودتان چه 25ساله امروز ایران را در مقایسه با  25هاي جوان   نویسنده: پرسش

  کنید؟  می
هاي ما در آن زمان باشد اما  هاي امروز از دید تکنیکی شاید خیلی هم بهتر از کار به نظر من کار جوان :پاسخ

    تپد؟ شان در کدام سرزمین می است که قلبها این  ال من از جوانؤس
   

هاي   جوان. هاي دیگر پاسخ خود را گرفته باشد  آرا و خیلی آبادي مثل فرمان فکر کنم امروز دولت :پی نوشت
  . ایرانی سبز و سرخ و سپید ؛تپد شان براي ایران عزیز می امروز ایران شایسته و برومندند و قلب
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  دو خاطره از اعمال قانون
 چهار سال قبل

ایم و  من و همسرم خسته از دوندگی روزانه دو ساندویچ همبرگر خریده. ساعت سه بعد از ظهر یک روز عادي
بیا «: کند ادبانه صدایم می مافوق با لحنی بی. ایستد ماشین پلیس کنارمان می. یما توي ماشین مشغول خوردن

زنم و در  من گاز دیگري به همبرگر می» ات داره؟کنی؟ این خانم چه نسبتی باه جا چه کار می این! پسر
دهم  ازدواج را نشانش می ي و حلقه »!همسرمه«: دهم کنم جوابش را می حالی که دهانم را که پر است باز می

ترین راه براي   دانم که ساده در حالی که گفتنش خیلی احمقانه است ولی خوب می. گویم پزشکم و می
مطبت ! به به: دهد واکنش نشان می سرعت بهاو . آمیز و غیرانسانی است وهینخالص شدن از این موقعیت ت

کنم و با خونسردي کامل  زنم راهم را کج می کجاست آقاي دکتر؟ من در حالی که گاز دیگري به همبرگر می
  . گردم توي ماشین برمی

خواهد نسبتم با همسرم  ار میمور در دو هفته به من گیر داده و هربأهمین م این سومین باري است که دقیقاً
ام به اصطالح بدجور تابلو است و محال است  را برایش شرح بدهم، آن هم من که به دلیل موي بلندم قیافه

باغ هاي سریال  یاد یکی از کاراکتر. افتم میممنتو یاد فیلم . مور برودأچهار روز از یاد این م  در عرض سه
: گویم این بار با پرخاش به او می. کند چهارمین بار همین کار را میچند روز بعد او براي . افتم می مظفر

در حالی که  ».م کردین جناب سروان کنید دیگه خسته شین و توهین می خرتون باشه مزاحم میآ ي دفعه«
. خندم می. ال کنمؤتونم س گوید من پلیسم و از هر کس و هر وقت که بخوام می کند وا ندهد می سعی می

پستش از الگانس  ظاهراً. بینم چند ماه بعد او را سوار بر موتور در حال گشت زدن می. خندد یخودش هم م
  . کرده نزلتبه موتور 

  چند روز قبل
زنیم و چاي را  پاچه را می کله. رویم پزي می با دوستم که او هم پزشک است براي سحري به یک کله

ماشین پراید دوستم . ایم که اکسیژنی بگیریم ند کردههواي درب. اي بزنیم گیریم پرسه تصمیم می. بندش پشت
. دارد کنار خیابان، همان دویست سیصد متر اول خیابان دربند، نگه می. آورد چندان میزان نیست و جوش می

مان توقف  ایکس کنار ماشین .ال .یک فروند ماشین جی. هنوز ساعتی تا اذان مانده. کنیم سیگار روشن می
ماشینو چرا «: گوید با خشم می. راننده، مردي با ریش انبوه و بسیار تنومند نشستهسمت شاگرد. کند می

من که شستم خبردار شده » !وسط خیابون که نیست«: دهد دوستم جواب می» وسط خیابون پارك کردي؟
. هاتون قبول باشه  روزه  نماز. سالم«: شوم داند ماجرا چیست سریع وارد بحث می من نمی ي که دوست ساده

دهد و به راننده دستور حرکت  طرف سري تکان می. کند باز هم لحن من کار می» .ماشین جوش آورده
ایکس  .ال .جی» جا کجاش وسط خیابونه؟ این اصالً«: گوید می ناگهان ام پیرایه دهد ولی دوست ساده و بی می

حاال دوستم . شوند ه میتروفرز پیاد  دو سرنشینش. کند دفعه ترمز می که هنوز دو متري دور نشده یک
نزدیک است بیخودي کار . زند مور تنومند کت و شلواري ببیند و البته جا میأسیم را در دست م تواند بی می

پاچه زدیم اومدیم یه  جاتون خالی کله. آقا ما پزشکیم حاج«. کنم ورود می علمامن باز هم به قول . باال بگیرد
برین پایین . جا برین از این« :شود عد از دیدن کارت ما کمی آرام میایشان ب» .هوایی هم بخوریم بریم خونه
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. تون تللی برین دنبال همون یللی! نه« -» یعنی دیگه نریم باالتر؟«: من»!  یاال. دنبال هر چی که بودین
  »!سریع

نگرفته مان تصمیم دیگري  کنم تا رفیق کنم به دوستم اشاره می شدت تشکر می من در حالی که از ایشان به
دهم تا یادش بماند که هر  شویم دوستم را از آماج انتقاد قرار می که کمی دور می بزن بریم و به محض این

باید کارت . اشتباه خیلی بزرگی کردم«: گوید دوستم ناگهان می. سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
  »!خواستم که نشون بده شو ازش می شناسایی

تر از همه  ولی مهم. کنم که چرا باید از این حرف درست دوستم تعجب کنم جب میتع. ام من هاج و واج مانده
  . مان بود و اکسیژنی که نگرفتیم و صداي پاي آبی که نشنیدیم خراب شدن عیش
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  ما همه خوبیم ولی تو خواهشن باور نکن
 یک

مثل بندبازي است، تماشاگران منتظرند تا افتادنت را زندگی «: ام که این را در کدام کتاب خوانده یادم نیست
  .اي ندارم شرح اضافه) نقل به مضمون(»  . ببینند

  دو
هایش ـ توقیف شد این چند خط و چند خط  کاستی ي ـ با همه »هفت«خوب و ارزشمند  ي وقتی مجله

  : مدیگر را براي مجید اسالمی عزیز فرستاد
ها کمک  تر از آن است که به هر مصیبتی از آن ها هم توخالی  ی کلمهروز حقیر و بد امروز معن و در حال«

مجله شما هم در هارمونی کامل با وضع و حال  ي توقیف دوباره. روز هیچ چیز خوب نیست و حال...بگیریم
  »...زندگی ماست

باال است  ترین شکل بازتاب دهد، جایش توي همین دو خط اگر نوشتار بتواند گاهی مالل و سکون را به رسا
. یک سال پیش است ربوط بهاند ولی واقعیت این است که این دو خط م که انگار براي امروز نوشته شده

  ! قدر جاي بزرگانی مثل او خالی است همجید اسالمی کجاست؟ چ
  سه

چند روز پیش که بدجور توي الك تنهایی بودم، دوستی به جاي هر راه حل دراماتیک دیگر پیشنهاد داد که 
دي در دستگاه نداشتم ولی  وي قدر حالم خراب بود که حتی انرژي براي گذاشتن دي این. ن فیلم را ببینفال

از همان تیتراژ نازنین آغاز با . این بار خیلی زود. هنر جادویی سینما باز هم رخ داد ي باور کنید معجزه
رفتم و در دلم به دوستم احسنت اش را گ ، نکتهنفس عمیقبه قول آیدا در . نوئل هریسن: صدایی مخملین 

   .روي آینه ایستادم هفرستادم و به افتخارش روب
شماري  لحظه. پرویز شهبازي را ببینم عیار چهاردهگفتم و دلم لک زده یک بار دیگر  نفس عمیقراستی از 

انفس و ام و جز سیر آفاق و  آداجیوي آلبینیونی بوده ةاین دوسه شب دوزانو شنوند. کنم براي اکرانش می
سکانس   /ها پالن مان که انگار گوهر این آهنگ است، بار زده مرور زندگی و سرگذشت فردي و جمعی غم

نفس وحشتناکی  به سکانسی که با اعتماد ؛را به خلوتگاه ذهنم احضار کردم عیار چهاردهجادویی پایانی 
و چند فیلم کنعان مهرجویی و  هامونپرویـز صیـاد و  بست بنتوانم بگویم همراه با سکانس پایانی  می

هاي   بندي از بهترین پایان) طور؟ راستی دلم هواي فیلم دیگري از کیمیایی کرده شما چه(استاد کیمیایی 
  . غیرمنصفانه نباشد ،سینماي ایران است، شاید اگر بگویم بهترین

  چهار
این طوري . اش را بگیرد اي باشد و مخاطب آن چیز بتواند نکته نکته» چیز«گاهی خوب است که توي یک 

داند که تمام روند زندگی پیش از این  کند چون می تر احساس تنهایی می آدم کم. شود تر می زندگی راحت
ها را بگیریم و زود به سراشیب   گون تجربه شده و کافی است نشانه هاي بسیار گونه  ها و در شکل ها و بار بار

بینم حالم از  خرچنگ ناامیدي می از خورده شان دارم زخم که دوست هایی را وقتی یکایک آن. ناامیدي نلغزیم
آید  شان از این سرطان از دستم برنمی هایی ترین کاري براي ر  بینم کم خورد و وقتی که می هم می هزندگی ب
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نیست بزرگ و  الزمد که نهایی براي معنا بخشیدن به زندگی وجود دار همیشه چیز. شود حالم بدتر هم می
افتد اگر فقط کمی همدیگر را دوست داشته باشیم و حساب لعنتی  اتفاق بدي نمی. گیر باشند کوه و چشمباش
هاي کوچک به   گاهی باید تمرین کرد که دلخوشی. دو تا را فقط براي لحظاتی هم شده فراموش کنیم دو

هاي معروف قلمبه را   گول آن جمله. تا دیر نشده. شتابناك را دانست ي حوصله دست آورد و قدر زمان بی
  . کنیم نخورید؛ باور کنید ما فقط و فقط یک بار زندگی می

  پنجم
برداري از انگلیسی  کند هرچند گرته این کار می(کند  شدت کار می ها این گزاره از نثر بیهقی به  این جور وقت

  ».ما از شدگانیم«!!!): کند شدت کار می ها به بعضی جا است ولی واقعاً
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  پنج تصویر از پنج سال دبستان
  . دانم اش واقعیت است؟ خودم نمی کدام بخش داستان و کدام بخش

    کالس اول دبستان
چیز از روزي  همه. او مرا دوست دارد. شوند او و همسرش صاحب فرزند نمی. خانم س معلم کالس اول است

قرمزي که رویش کلی چیز انگلیسی نوشته شده  و با بلوز  شانه کرده بود و شروع شد که مادرم موهایم را آب
چند متر مانده به در مدرسه . تر طرف چند کوچه آن. مان بود مدرسه نزدیک خانه. مدرسه شدم ي بود روانه

متري از کنار گوشم  م خاتمه دهد و میلیا نزدیک بود موتوري به زندگی) ظهر بودیم از آن هفته شیفت بعد(
همین حادثه . خواست وارد مدرسه شود صحنه را دید و به سویم دوید ه از قضا میخانم س ک. گذشت

او به شکلی . کم بیخ پیدا کرد ولی قضیه کم. اي شد که او هر روز مرا تا دم در خانه همراهی کند بهانه
 کشید که وحشت سراپاي وجودم دانست و با چنان عشق و مهري در آغوش می شیداگونه مرا فرزند خود می

شدت گریزان  دانستم ماجرا چیست از او به نمی کرد و من که اصالً لرزید و گریه می همیشه می. گرفت را فرامی
  . او پیشنهادي به مادرم داد که باعث شد هرگز دیگر او را نبینم: شد شد چه نباید می آخرش آن. بودم

    کالس دوم دبستان
هاي  جامانده در ذهنم رگ ترین چیز به مهم. پیر است ولی کامالً ،نهایت زیباروست بی. خانم خ معلم ماست

قیمتش که با آن  هاي اشرافی بود و انگشتر گران  هایش است که درست مثل پیرزن دست ي بسیار برجسته
کاري در تمام  رو و بدون پنهان خانم خ به شکلی کامالً. مان است کالسی پسر خانم خ هم. فخرفروشی میکرد

ت أکسی جر. ها همه از این قضیه شاکی هستند  بچه. کند هاي کیلویی ارفاق می  هها به پسرش نمر درس
 !؟خانم اجازه«: گویم شوم و با حالتی عصبانی می سر کالس بلند می. یک روز بارانی است. کند کاري بکند نمی

. رو بفهمحرف دهنت . خفه شو ببینیم«: گوید می »دهید؟ تان بیست می سوخته شما چرا همیشه به پسر پدر
داند چه  او نمی. روم به سمت میز معلم می. شوم از جایم بلند می. ام را گرفته متصمیم. »پدرسوخته خودتی

. ام با کسی هماهنگ نکرده. دانید بندم شما هم نمی شرط می. دانند هاي کالس هم نمی  بچه. خواهم بکنم می
باران . کنم توي حیاط طبقه دوم پرت می ي دارم و از پنجره کیف خانم خ را برمی. یک تصمیم آنی است

. آچمز شده. دنشو موچینش و النگوهایش بر حیاط بارانی ولو می ،رژ لبش ؛محتویات کیفش ي آید و همه می
برگ  فردا برایم یک خودنویس و یک دفتر فانتزي دویست. رود کنان از کالس بیرون می گریه. کند کاري نمی

  !آدم پرتوقعی نیستم. شوم آرام می. رامم کندخرد که بتواند آ خیلی خوشگل می
   کالس سوم دبستان

ولی بیش از حد به من سر زنگ ورزش گیر . دوست صمیمی عمویم است او. آقاي پ معلم ورزش ماست
ها   ها توي حیاط با بچه یکی از روز. ورزش را ندارم ي حوصله و چون من آدم تنبلی هستم و حال. دهد می

ها   چند بار بچه. گیرد مان را می پرد وسط بازي و حال مدام می ،مان همکالسی ،مهران. مشغول فوتبال هستیم
هاي  مدام با آن دندان و کند کلفتی می مان را خراب نکند اما او احساس گردن خواهند که بازي از او می
هاي   سواك نزده خندهو در عمرش م) گیرد؟ دندان قانقاریا می(سیاهش که انگار قانقاریا گرفته  نیمه ي شکسته

هاي   کلفت گفت گردن حسی می. یک غول کوچولوستبراي خودش ! کله دارد این هوا. کند تحقیرآمیز می
ها را باید از پشت   این ناکس. د رویت کارت تمام استنشان را بینداز شکم بشکه ؛شود از جلو زد زورگو را نمی
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. هران نزدیک شدم و با تمام وجود خواباندم توي گوششاز پشت به م! من هم به نداي درونم پاسخ دادم. زد
آقاي پ سریع من را چند دور دور خودم پیچاند و فحش داد و به دفتر مدرسه برد مدیر هم . افتاد روي زمین

تا یک . مهران بیچاره دچار تهوع و استفراغ شد. کوتاهی نکرد و شپلق خواباند توي گوشم ولی من ککم نگزید
اسکن و هربار که خبرش به خانه ما  تی دو بار بردندش براي سی. آمد ت و مدرسه نمیماه سرگیجه داش

روي هم . تر از قبل شده بود ده سال بعد دیدمش که غول. کردم رسید یک توسري هم من نوش جان می می
  !کرد گونه حکم می عقل این. را بوسیدیم

  کالس چهارم دبستان 
هم کلی  با. ایم از کالس اول ابتدایی دوست بوده. با هم دوستیم .پسر خوبی است. ام است همکالسی )آ( 

چند بار با هم سینما . ایم شان و با هم فوتبال بازي کرده ایم توي کوچه گاهی رفته. عکس یادگاري داریم
 شد هایی که توي فیلم تیراندازي می داد وقتی در جا دانید چه حالی می نمی. جما دیدیم رفتیم و فیلم جولیانو

مان  شود که معلم ورزش ها دلیل نمی  این ي ولی همه. جونیم هم دوست ما با. آوردیم هم صداي اسب درمی با
راستش را بخواهید او یکی . هایم بیست است هیجده بشوم درس ي آقاي پ به او بیست بدهد و من که همه

. پسر خوبی نیست اصالً) آ(ی این پسره یعن. لنگد تر است و یک کمکی می از پاهایش از دیگري کمی کوتاه
خیلی سبز سر سوراخ دماغش که به نظرم از حد معمول خیلی گشادتر است آویزان   دماغ همیشه یک تکه ان

خود او بود . زن است هم به تازه او خیلی دو. چند بار عق زدم سر این قضیه. زند هم می است و حال آدم را به
هاي بد گفت که کامران دیگر با من بد  من به او چیز ي قدر درباره ینا. من و کامران را خراب کرد ي که رابطه

باید بروم . کنند علمی مدرسه اول شدم حسودي می ي که من در مسابقه ها به این  کنم این من فکر می. شد
  !عمو جان! عموجان. سروقت عمویم

  کالس پنجم دبستان
 العاده گذاشته بود که مثالً ها کالس فوق  ي بچهثلث سوم برا. بود مان همسایه،معلم کالس پنجم ،آقاي ف

کردند چون کالس  ها شرکت نمی  بچه ي همه. تر شویم آماده) اي چه اسم مسخره(» صحنه«براي امتحان 
او پدرم را متقاعد کرد که هر  .شناخت پدرم را می آقاي ف طبعاً. شد ساعت شش صبح توي مدرسه برگزار می

. کشیدم کنید که چه عذابی از صبح زود بیدار شدن می درك می حتماً. ه برمروز صبح با آقاي ف به مدرس
  . حال این کار را نداشتم و حس شدم و اصالً نیم بیدار می و باید پنج

کرد و به مدرسه برد و ما هم طبق  مهاي زود آقاي ف با کلی خنده و شوخی سوار  خالصه یکی از همین صبح
کم  توانستیم حل کنیم و کم مان نمی کدام ریاضی نوشت که هیچ ي لهأمسآقاي ف یک  !زدیم معمول چرت می

بین  و در همین حین. کرد را تنبل و خنگ خطاب می نما زد و همه مدام نق می. شد داشت اعصابش خراب می
 ها که تازگی پدرش برایش یک  آمد بود یکی از بچه و زد و در رفت سیاه تا ته کالس هی قدم می که او از تخته

من  »اسم اون کالسی که گفتی چی بود؟« :کنان پرسید سانتی خریده بود نجوا کوچک پنجاه )کیبورد( ارگ
 )البته از راه دور چون مجبور بودم دهانم را بیش از اندازه باز کنم تا دوستم ببیند(پچ  هم با همان حالت پچ

آقاي . تان روز بد نبیند چشم! ه بودمهایی شنید که البته منظورم سلفژ بود و فقط یک چیز »!سلفش«: گفتم
ستاره دور  محکمی در گوشم خواباند که واقعاً ي دفعه آمد طرفم و چنان کشیده ف که ما را دیده بود یک

  . توانم حدس بزنم امروز می. ها نفهمیدم چرا آن چک بیخودي را خوردم آن روز و تا سال. چرخید سرم می
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  چند تصویر روزمره
 یک

   
دهی که  کمی تغییر موضع می! اي اي از بس نشسته ه زخمی شد. خیره به مونیتور کامپیوتر. رو به صندلی
شود این همه خیره شدن به  کنند و چند سال بعد معلوم می یاري می ها فعالً  چشم! جا برسد خون به همه

بینی و   م میکنی یک مگس مزاح به آسمان که نگاه می همین حاال. ها در آورده مونیتور چه پدري از آن
  !خیاالتی شدي! گویند که مگسی در کار نیست رفیق خواهی بگیریش دوستانت می وقتی می

   
  دو

   
شاپ رفتن نداري و شاید هم پایی، بهتر است خودت بارتندر خودت بشوي و قدري  اي براي کافی وقتی پایه

کمی کرم هم . الت کیندر بروي باالاي با آب واتا بریزي توي دستگاه و بعد با یک عدد شک از این پودر قهوه
از وقتی آلترا الیت تقلبی شد و قیمت خون پدر . کنت سیلور بد نیست. قاطی کن که زیادي تلخ نباشد

توانی خودت را گول بزنی که قطران و  هم می. دهد بچه را به خود گرفت کنت سیلور جواب می  صاب
عق زدن . کنی نیست خراب سیگار ذائقه ت و هم کالًهاي توي بازار اس سیگارتر  بیشتر از  نیکوتینش کم

  !صبحگاهی و تشکیالتش را ندارد الاقل
   

  سه
   

بهتر . اي از کباب خوردن بیزار شده. براي غذا باید باز هم از منوي چند تا آگهی آشپزخانه غذا انتخاب کنی
البته اگر بوي ماتحت گوساله پلو با گوشت بد نیست  گاهی هم باقالی. ها  خورشت است بروي سراغ لیست چلو

که توي بورس است و  فعالً. نوشابه هم فقط کوك زیرو. دانی رازش در چیست نمی. دهد می ندهد که معموالً
اي سه چهار بار شیر  به جایش هفته. دهد گویند پوکی استخوان می بی خیال گاز دي اکسید کربنش که می

  !زنی که استخوانت پوك نشود روزانه می
   

  چهار
   

پرده از هر  ها را ول کنی به امان خدا هرکدام نیم  سیم. هیچ حسی براي زدن نداري. داري گیتار را برمی
کنی به  نگاه می. کوك کردن هم نداري ي حتی حوصله. دهند جهتی که دوست داشته باشند تغییر فاز می

صدا افتاده  جور بی ش بخري و هماناي آداپتور برای بسته که دو سال است حالش را نداشته زبان) ارگ(کیبورد 
کنی  اي و با خودت که فکر می هاي نساخته خیلی وقت است که آهنگ تاز. زند کام حرف نمی  تا  و الم

جا که . گذاري گیتار را سرجایش می. ها به چه دردي خوردند که این یکی بخورد  گویی مگر آن قبلی می
دیگر هم  ي چند تا جاي ضربه. انه نداري ولی اگر افتاد هم افتادبچه که توي خ. دهی به دیوار تکیه می. ندارد
  . روش
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  پنج

     
!!! شود واریز می پولش بعداً. نامه بنویسی جا طرح و فیلم باید براي فالن. باید براي فالن مجله مطلبی بنویسی

  . باید براي روزنامه پیام تسلیتی بفرستی. روز کنی باید دو تا سایتت را به
   

  شش
   

یادت بیفتد که . ریشت را بتراشی. بهتر است آماده شوي. غروب شده. اي چند روز است از خانه بیرون نرفته
ژل . هاي بدقلقت را ژل بزنی مو. باز هم یادت رفته افترشیو بخري، پس با ادکلن سر و تهش را هم بیاوري

اي و جز لندر ژلی  ه بدعادت شد .مالی روي سرت کشی می اش را آب می مانده همان ته. بدمصب هم تمام شده
. ناراحت نشو. آید ات را نشانت بدهد کمی حالت جا می هاي زمان جوادي  یک نفر عکس. دانی را قابل نمی

یک ساعت دنبال جورابت بگرد و هی غر بزن و به جد و آباد خودت . مسواك را در شش جهت بزن. ادامه بده
کسی به تو زنگ  معموالً. نیست، نیازي به آن نخواهی داشتمهم . موبایلت هم که شارژ ندارد. فحش بده

. زنی موبایلت را به شارژ می. گیري تماس می افتد و بعداً اش می ه اگر کسی هم زنگ بزند شمار. زند نمی
. بار هم نشده براي فهمیدن زمان به آن نگاه کرده باشی خداییش حتی یک. کنی ساعتت را به دستت می

سیگار و . رینگت که مثل همیشه سرجایش است. دوست داري که در دستت باشدکادوي تولد است و 
قبل از بیرون ! واي نه! ها بگو چرا کبریت آري و فندك نه  اگر وقت کردي به بچه بعداً. کبریت یادت نرود

قرار است بروي چایی بخوري و تو هم که حساس و . محض احتیاط. ات را برو رفتن آخرین دستشویی
  ! سنگ سازات  کلیه

   
  هفت

   
دهند به زمین و زمان و مدرك دکتراي  گیر می. ینوش اي و چاي می هصحرایی نشست ها در کافه  با بچه

تو هم . خندند ازون و سوراخ دیوار و با تمام وجود می ي بیگلی و الیه بنگ و بیگلی شادروان حاج علی و بیگ
هاي خوشمزه   خودت حرف ي کنی به نوبه سعی می .باید بخندي که مبادا متهم به بدخلقی و بدعنقی شوي

ها رواج دارد؟  کنی که مگر هنوز هم این کار با خودت فکر می. کنند رفقا با هم بلوتوث رد و بدل می. بزنی
  !بر پدر پدرسگ این مثانه لعنت. کشی است حاال وقت سگ ...چایی پشت چایی و 
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 متولد ماه مهر
روز تولد امام رضا و اسمم را . یک عصر پنجشنبه به دنیا آمدم. تولدم است و امروز، پنجم مهر، روز ...

هاي  ها مرا با تنهایی تنها گذاشتند، که مدام سر در گریبان بگیرم و از روز  معرفت ولی بی ...گذاشتند رضا
  ...عد بمیرمدل بر خود بلرزم و از مرگ فرصت بخواهم که بگذارد براي یک روز هم که شده از او نترسم و ب بی

کرد  جایی خواندم که اینگمار برگمان کبیر هر سال چند روز مانده به روز تولدش خود را در خانه حبس می
  . هراسید گرفت و از نزدیک شدن به مرگ می و ماتم می

هایم نیافتم و آن خطوط  محرمی براي حرف. آخر همه را حذف کردم ي کلی چیز نوشته بودم و همین لحظه
  !چه بد ...ها از همیشه دلگیرترم این روز. هایم سپردم گانی تنهاییرا به بای
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  طنز که دقت کنی اصالً طنز نیستند ي سه نکته
 یک

جوري  ام را این اشتباهی از دهنم در رفت و جمله جایی .کردم امشب داشتم با یکی از دوستان صحبت می
اي،  بامزه ي چه جمله« :جوابم گفت سنج و حاضر و بعد دوست نکته. »شه؟ مییعنی این آرزو برطرف «: گفتم
قدر  دیدم چه. اش را گرفتیم که نکته خالصه این» .ها هم برطرف  شه و بعضی ها آرزوهاشون برآورده می  بعضی

له أمس له صورتأعادت داریم به جاي حل مس »قربونش برم«ها که   ما ایرانی. دهد بندي جواب می این تقسیم
این جوري الاقل یک . مان را به جاي برآورده کردن برطرف کنیم بهتر است خیلی از آرزوهاي را پاك کنیم؛

  . ایم کاري کرده
  دو

ها بود   تن و از این حرف مجله فیلم و انتخاب منتقدان نخستین حضور رسمی من در بازي تاپ 400 ي شماره
که یک نفر توي این جمع نیست که  اول از این. یلی حرص خوردمها از شما چه پنهان خ  انتخاببا دیدن ... 

ام  به قدري عصبانیهم نتایج نهایی . مان شبیه هم باشد خیلی توي ذوقم خورد هاي القل نیمی از دلخواسته
طور  من چه. ها ندارند  تاثیري در سرنوشت خود فیلم ها کالً  ولی خدا را شکر کردم که این انتخاب. کرد که نگو

را دوست داشته باشم؟ نه این ها  گوزنو  ناخدا خورشیدو  اي کوچک باشو غریبهتوانم فیلمی مثل  یم
ترین   چهار بزنم؟ باور کنید من کم ضربه ...و  همشهري کینو  سرگیجهطور زیر طبل  یا چه... کار من نیست

سلیقه است؛ . ار من نیستنه این هم ک. ندارم هفت ساموراییو  ي بازي قاعدهانتخاب  برايعذاب وجدانی 
پنجاه نیست و این هر جور  ي ولی آخر توي ده فیلم خارجی محبوب منتقدان ایرانی فیلم باالي دهه. درست

کلی حظ  درباره الی ي واي خداي من سر قضیه ...به من چه؟ اصالً ...رود حساب کنی توي کت من نمی
شد، شک نکنید جزو ده فیلم انتخابش  برگزار می اي آژانس شیشهگیري یک سال بعد از  يأاگر این ر. کردم

دانم چرا یاد  نمی(کجاست؟   اي آژانس شیشهحاال . ها هوي آن سال و هاي  یادتان هست حتماً. کردند می
هاي خوبی هستیم ولی امان از روزي که زیر   تراش ها بت  به هر حال ما ایرانی ...)افتم گابریل باتیستوتا  می

صداي شکستن بتی دیگر  از همین حاال صداي بی. مان تبر برداریم براي شکستن دستکارهاي مان را بزند و دل
  ...رحم زمان خواهد بود به دست تو گر نباشد به دست بی. شنوم را می

  سه
اي را براي یک نهاد رسمی نوشته بودیم که داستانش در یک روستاي  نامه به همراه یک دوست فیلم

هاي روستایی آبکی   حسابی داشت و از این فیلم  و درام درسته و البت(گذشت  العبور می کوهستانی صعب
کاري کرده  از بس که محافظه. و همه مالحظات رسمی را هم در نظر گرفته بودیم) معروف به معناگرا نبود

مان  س حد. شود رو نمی هفیلم، کارمان با مانعی روب ي به دلیل مضمون انسانی و شاعرانه شک نداشتیمبودیم 
تر از فحش ناموسی  عالی دادند که کم ترین ایرادي بر خود اثر نگرفتند ولی یک پیشنهاد واقعاً  کم. درست بود

گفتند همین داستان را حفظ کنید ولی به همین داستان این مایه را اضافه کنید که یک گروه از . نیست
از شهر به آن روستا بروند و مستند بسازند و گیرند  مستندساز تصمیم می ي خورده زده و فریب هاي غرب  جوان
صمیمانه و معنوي مردم  زندگیولی با دیدن  سازندنمایی کنند تا خوراك استکبار جهانی را فراهم  سیاه
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یک وقت فکر نکنید این را به عنوان  !!!گردند آیند و دچار استحاله می شوند و به خود می روستا سرشکسته می
چیزي است که از ما خواستند به این داستان اضافه کنیم و البته ما هم این کار را  اًاین دقیق! ام طنز نوشته

شما . دهند را نمیمان   هاي باقیمانده  روند و قسط ها هم زیر بار نمی نامه هم پادرهوا مانده و آن فیلم. نکردیم
تر هم تعجب خواهید  بیش نامه چه کسانی هستند ت بررسی فیلمأکردید؟ اگر بدانید ترکیب هی بودید چه می

هاي مستقل و   خود را به عنوان آدم ،سینمایی ي که در جامعه تک این اساتید کسانی هستند تک. کرد
آور است که  تعارف باید بگویم شرم بی. شان هست از مهندس معمار تا فیلسوف هم توي. زنند آوانگارد جا می

هاي برومند و بزرگوار ایرانی   چنینی بدهند تا جوان اینسوي  و خواهند سمت انسانی و منزه می ي به یک قصه
خواستند با سوزن گاوداري به  هایی است که می  منظورم جوان. (را تحقیر کنند و خوار و ذلیل نشان دهند

  کردید؟ شما بودید چه می. مان گذشتیم ما که از خیر بقیه پول). ما تزریق کنند ي قصه
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  هاي ذهنت  بادي آسیاب

هر دو (ین و فی داناوي یکو فیلمی به کارگردانی نورمن جیوسن و با بازي استیو مک ماجراي تامس کراون
بود،  68  زمانی که اروپا آبستن رخداد بزرگ می. است 1968محصول سال ) هاي بازیگري خود در اوج روز

در . قامت به پا خاسته بود دجنگ ویتنام تمامفلسطین و اسرائیل به اوج بحران رسیده بود و موج ض ي مناقشه
فارغ از هر سیاست و ظاهر  بهبه قصد فروش ساخته شده بود و  روز، این فیلم هالیوودي که واقعاً و این حال

 به پوزخند گرفتن و دست انداختن. اش قرار داده بود اساسی مایه دستآزاد از هفت دولت بود، فکر کثیف را 
هایی از این  شصت آمریکا با فیلم ي سینماي دهه. برجسته این فیلم است ي مایه رنگ ،قدرتهاي  سازوکار

اروپا نیز دوران گذار پرشکوه موج نو و استقرار سینماي . نشدنی درتاریخ سینما است اي فراموش دست دهه
هاي  لمزدگی از سیاست توي فی گري و نفرت کم نهیلیسم و هیپی و کم ...نوین را مرهون همین دهه است

، مکالمهچون  هاي سیاهی است هم  سازان آمریکایی فیلم اش براي فیلم کنند و نتیجه بعد جا باز می ي دهه
، ها چینی ي محله، ظهر سگی از بعد، مترسک، )ساخته شده در انگلستان( هاي پوشالی  سگ، سرپیکو

    ...و ماراتني  دونده، تاکسیي  راننده، لنی

از . زند و این البته پاسخی فراخور آن روزگار است لزدگی و مرگ و پوچی موج میهفتاد د ي سینماي دهه در
شصت فراخواننده به سرخوشی به  ي سینماي دهه. چندانی ندارد ي هفتاد با دهه شصت میانه ي این نظر دهه

هرچند . دبوي دیگري دارن و هاي این دهه رنگ شاهکار. مفاهیم مطلق استاز عنوان ابزاري براي اقتدارزدایی 
به این : رسد تر به مشام می خواهی و نهیلیسم بیش شوییم بوي مرگ هرچه به پایان این دهه نزدیک می

، ساید داستان وست، صبحانه در تیفانی، آپارتمان: شصت توجه کنید ي هاي شاخص اوایل دهه  فیلم
هم وجود دارد که  بیلیاردبازچون  ها فیلمی هم  هاي شاخص این سال  ندرت در میان فیلم به ...و دکتر نو

  . توان پیدا کرد موارد استثناء دیگري هم می هرچند حتماً. است بینی و شالوده اش الوقتی و پاکبازي، جهان ابن

، دست لوك خوش بوچ کسیدي و ساندنس کید،: هاي اواخر دهه شصت توجه کنید  و حاال به فیلم
هاي   فقط چند نمونه از فیلم ...و ر کمال خونسرديد، بانی و کالید، شب کابوي نیمه، التحصیل فارغ

  . شصت آمریکا هستند ي هاي پایانی دهه  شاخص سینماي سال

ماجراي هوایی بود که  و زمینه و حال ، معرفی پس)که روزي باید مفصلش را بنویسم(غرض از این مقدمه  
اي از روزگار  ترین رنگ و نشانه  کمالقید که به  ي یک فیلم سرخوشانه. در آن ساخته شده است تامس کراون

و خالی از نقص نیست ولی جزو  هر چند شاهکار. چنان جذاب است پیرامونش آلوده نیست و تماشایش هم
حضور . دانست ین آن را بهترین فیلم خود مییکو و نقل است که استیو مک   هاي آن دهه است  بهترین

  . ازیگري در سینما را شکل داده استهاي محشر ب  جادویی او و فی داناوي یکی از زوج

اسکار براي بازي  ي فرزند رکس هریسن برنده(نوئل هریسن  را ماجراي تامس کراونمشهور فیلم  ي ترانه
شاید امروز تنها کاستی این ترانه اجراي خیلی سریع آن به . ه استکردساخته و اجرا ) بانوي زیباي مندر 
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ولی واقعیت این است که . محدودیت زمان پخش ترانه در فیلم بودبه دلیل  سرعت نور باشد که احتماالً
از نظر  همو خود شعر  ،شعرش دارد ي اي با درونمایه العاده خوانی فوق همین اجراي بسیار تند و تیز هم

هاي متعدد دیگري  این ترانه اجرا .نقص و درخشان است ایماژسازي و گسترش مفهومی که در نظر دارد بی
تر است و کلمات  ن دارد که سرعتش از سرعت نور پایینآایرانی هم اجرایی از  ي فرهاد خوانندههم داشته و 

  . توان شنید تر می را واضح
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  !نه! بازها؟ اوه باز هم هامون
 یکی دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوري خبري منتشر شد به این مضمون که )1388(بهار امسال  

با خواندن این خبر حال . تئاتري روي صحنه ببردها  باز هامونقصد دارد بر اساس مستند  محمد رحمانیان
بختانه تا کنون روي صحنه  این نمایش خوش. خوانید به دالیلی که در زیر می. بسیار بدي به من دست داد

قبل، یکی از بازیگران  چندي. نشده ام که رحمانیان هنوز از انجام این کار منصرف نرفته ولی متأسفانه شنیده
میل زد و با لحنی بسیار  اي نمایش که به دالیل اخالقی مجاز به بردن نامش نیستم برایم  این اصلی

خالصه وقتی به این دوست عزیز . پرخاشگرانه، آن مستند را زیر سؤال برد، گویی که ارث پدر من است
مده خود را معرفی کرد و از من خواست براي نزدیک شدن اطمینان دادم که من هم از آن مستند خوشم نیا

برایش  ها باز هامونگیري مستند  و شکل هاموني دالیل دوست داشتن فیلم  قدري درباره(!) به نقش 
 :من هم پاسخ زیر را برایش فرستادم. توضیح دهم

   
  نخست

   
  .ینمب من اصالً دلیلی بر تهاجم و خشونت نمی. تر باشید لطفاً کمی مهربان

   
  دوم 

) رایت تازه به شرط کپی(مشکل دارم چون نه از روي یک اثر ادبی و سینمایی  ها باز هامونمن با کلیت تئاتر 
شود و اگر از افراد حاضر در مستند الهام  که از روي یک مستند مربوط به حریم شخصی افراد ساخته می

با گزینش آقاي عمرانی که مازندرانی هستند . (ها یک امر غیر اخالقی است گرفته شده باشد بدون رضایت آن
باور کنید در یک .) توانم حدس بزنم که قرار است چه چیزي رخ دهد کنند تقریباً می و آن را شیرین ادا می

هاي روي زمین  اغلب کشور(شود  سیستم قانونمند و دقیق که حقوق افراد چه مادي و چه معنوي رعایت می
. برداري کند تواند از شخصیت حقیقی افراد گرته کسی نمی به همین سادگی) یگربه جز ایران و چند کشور د
 ابراهیم گلستانشد یقین بدانید که  در آمریکا ساخته می یک بوس کوچولوچون  براي نمونه اگر فیلمی هم

ي آن فیلم دریافت کند ولی در فرهنگ  کننده توانست غرامت سنگین و کمرشکنی از کارگردان و تهیه می
  . شوند شود و افراد حقیقی به هنرمندان بدهکار هم می ي این حقوق مادي و معنوي دور زده می ایرانی همه

اي نشده بود و آقاي رحمانیان در تدارك این ماجرا  من این خبر را خیلی پیش از این زمانی که هنوز رسانه
البته هنوز هم آرزو . بدي داشتمبود از طریق برخی دوستان مطبوعاتی شنیدم و از همان موقع حس بسیار 

باشد و ربطی به ماجراي افراد حقیقی توي فیلم  ها باز هامونکنم که تئاتر ایشان فقط بر اساس تم کلی  می
  . نداشته باشد

. یک از عوامل آن نیستم گونه همکاري با هیچ ي این تئاتر نظر دیگري ندارم و حاضر به هیچ در هر حال درباره
شناسم و نام  را درك بفرمایید و حرفم را به خودتان نگیرید، چون من متأسفانه شما را نمیامیدوارم موضعم 

  . نشنیده بودمپیش از این تان را هم  شریف
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ي آن مستند هم نظر مرا بخواهید باید بگویم که مستند هدررفته و ضعیفی بود و نتوانست انتظار  اگر درباره
  .کس را برآورده کند هیچ

و علی  تان مقدور بود سالم گرم مرا به او اگر براي. هاي آقاي رحمانیان هستم اراکتر و کاري ک من شیفته
  . عمرانی نازنین برسانید

  پیروز باشید
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  از پیتر فینچ تا بیهقی
 یک

گذشته بود  »فیلم«ي  مجله در تعقیب محبوب و تحت: پوالنسکی مستند برنقدم چاپ شدن یک ماه از 
و (چند فیلم او  ي شیفته. قانونی ندارم رونداین  ي نظري درباره. یس منتشر شدیش در سوا که خبر دستگیري

 امن ب. اي باشد کند، حتی اگر او یک قاتل زنجیره هستم و همین برایم کفایت می) هایش فیلم ي نه همه
تان  کنم، ولی اگر آن مستند را ببینید براي هیچ هنرمندي نمی ي و قضاوت اخالقی درباره طرفم شآثار

مراد  و اصالً. پرونده پوالنسکی وجود داشته ي سازي و اغراق توي قضیه قدر هیاهو شود که چه مشخص می
گیرانه  شده و باج یلی حسابقضیه خ. آید نیست ها می  سرعت به ذهن ما ایرانی ها از تـجاوز آن چیزي که به آن

همین چند . اند اي سخیف و کثیف هاي رسانه ها استاد هیاهو  آمریکایی. هاست تر از این حرف خیلی بودار. است
شاید از . لري کینگ باخبر شدید ي دیده شدن شبح مایکل جکسون در برنامه ي از قضیه وقت پیش حتماً

رکار گذاشتن طرفداران این خواننده فقید کرد هم با خبر تلویزیونی آلمان براي س ي کاري که یک شبکه
نشان دهند مایکل  سازي کردند تا مثالً  شبیه ،هزینهصرف همان کلیپ کوتاهی که با کلی زحمت و . باشید

و البته حماقت (اي  خوبی عمق حماقت رسانه ها به  آلمانی. نمرده و از آمبوالنس زنده در آمده و فرار کرده
ابري که هنگام آزمایش   جنجال سر تکه. انه گرفتند و بازخورد بسیار خوبی هم دریافت کردندرا نش) مردم

پرنده و از این خزعبالت هم  بشقاب ي قضیه ي دارد و طرح دوباره شهاب سه ایران، شکاف برمی  موشک
ط و فقط رگبار هاي آمریکایی را فق  رسانه ي حق مطلب درباره. هاي آمریکا بود اخیر تلویزیون ي مایه دست
ها   آمریکایی) اسلنگ(یک اصطالح عامیانه . ادا کرده) سیدنی لومت(شبکه هاي پیتر فینچ در فیلم   فحش

از دوستانم تلویزیون را  تامن و چند . دانید ش را شما بهتر میا است که معنی idiot boxبراي تلویزیون، 
را ببینید تا با  state of play. حس خوبی داریم نامیم و از به کار بردن این اصطالح می »انگور ي جعبه«

شاید بشود در . هاي زیادي در این باره دارم حرف. تر آشنا شوید آمریکا بیش ي اي جامعه کاري رسانه کثافت
هاي   یک وقت فکر نکنید بد بودن رسانه. به درك که نشود. شاید هم نشود. قالب یک نقد و تحلیل نوشت

رین، ت مایه هاي تلویزیونی ایران از بی  شبکه. هاي کشور خودمان است  بودن رسانهآمریکا دلیلی بر خوب 
مهم این است و  .چندانی هم ندارند ي بیننده و هاي تلویزیونی دنیا هستند  ترین شبکه  معنا ترین و بی  برنامه بی

ابتذال به معناي . ي واقعی کلمهپرور به معنا هاي ابتذال  شبکه. شان اهمیت ندارد براي که نداشتن بیننده اصالً
  . ترین چیزها  ترین و ریاکارانه  پرهیز از تفکر و بسنده کردن به سطحی

   
  دو

چرا : باري توانگر گفت درویش را. دو برادر یکی خدمت سلطان کردي و دیگر به سعی بازو نان خوردي
: اند هایی یابی؟ گفته لت خدمت رتو چرا کار نکنی تا از مذ: خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت

  )سعدي.  (نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت بستن
   
   

  سه
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و » .مرا دعاي نیشابوریان بسازد«:اهللاِ علیه، این بود که گفتی این است حسنک و روزگارش و گفتارش، رحمه
و چندان غالم و ضیاع و اسباب و . ه آبو اگر زمین و آبِ مسلمانان به غصب بستد، نه زمین ماند و ن. نساخت

. اهللا علیهم او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند، رحمه. زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت
و این همه اسباب منازعت و مکاوحت، از بهر حطام دنیا، به یک سوي . اي است بسیار باعبرت و این افسانه

  )بیهقی( ...در این جهان بندد، که نعمتی بدهد و زشت باز ستانداحمق مردا که دل . نهادند
                                                                                               

  چهار 
 ي او را روانه د،ي وقت هزار تازیانه زدند در وي تأثیري نکر که منصور حالج را به امر معتصم خلیفه وقتی

. فردا امروز بینی و فردا و پس: در راه درویشی از وي پرسید که عشق چیست؟ گفت. دار ساختند ي وبهچ
  . امروز بکشند و دوم جسم سوزانند و سوم خاکستر جسم بر باد دهند

   
  پنج

در ها   سه گوشه که هر کدام، رقص باشکوه واژه. پرکرشمه از ادبیات منثور ایران را در باال آوردم ي سه گوشه
برم و به جان گواهی  شوم به ادبیات غنی پارسی پناه می گاهی که از ایرانی بودن خودم متنفر می. اند دل متن

اند، هرچند  مان ها دلیل زنده بودن  که ما فرزندان فرهنگ و ادبیاتی بس غنی و سرشاریم و همین یابم می
ی و آداب و فرهنگ امروز ما بازیافتنی است؟ سنگ در زندگان گران ي چه اندازه از این پیشینه. کافی نیستند

  . پاسخش چیزي جز شرمساري نیست
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  امان از روشنفکري
. قلبی بدرود حیات گفت ي بر اثر سکته ي بازأراید که دیروز مهدي نوربخش کارگردان فیلم  شنیده حتماً
ثیر مثبتی روي أگرفت شاید ت ثبت میشد و بازخورد م هم خواهند گفت که این فیلم اگر اکران می باز حتماً

ها   این جور حرف. قصد مخالفت با چنین حرفی را ندارم. کرد قدر زود دق نمی گذاشت و این اش می سازنده
آمیز  شرایط روانفرسا و توهین ي آیند ولی با در نظر گرفتن همه اي و احساساتی به نظر می کلیشه ظاهراً

  . اند به حقیقت نزدیک ها تقریباً  گونه قضاوت این ،ایراناي چون  افتاده زندگی در کشور عقب
یعنی . دست خود آدم است هایی است که کنترلش واقعاً  واقعیت این است که بیماري قلبی از معدود بیماري

شود نکشید  اگر به سیگار باشد که می. دقت کنترل کرد ها را به  توان آن هاي مشخصی دارد و می فاکتور ریسک
موارد خاص . شود شید و قند و چربی و فشار خون هم که با ورزش و دارو در اغلب موارد کنترل مییا کم ک
 ي در هر حال قصد افاضه. اش است تر از موارد اکتسابی کم خیلی اش که دست خود آدم نباشد خیلی ژنتیکی

  . علمی ندارم
هنرمندان این مملکت در : مطرح کنم خواهم موضوع دیگري را شوم و می یاد نوربخش دور می زنده ي از قضیه

چیزي نزدیک به دو  این فاصله تقریباً. کنند تري از هنرمندان خارجی فوت می میانگین سنی خیلی پایین
. سال است 60تا  50ها   سال و متوسط عمر ایرانی 80تا  70متوسط عمر هنرمندان خارجی . دهه است

یاد به مواد مخدر و الکل در میان هنرمندان را دلیل اصلی اگر اعت!) توجه بفرمایید که عرض کردم متوسط(
که خیلی از هنرمندان ایرانی از این  نخست این. ایم این کاهش عمر بدانیم چندان درست تحلیل نکرده

که درصدي از هنرمندان  دوم این) نویسم و طنز و کنایه نیست باور کنید دارم جدي می. (ها دورند  آلودگی
که بدن انسان  سوم این. توان این امر را مختص ایران دانست ها هستند و نمی سیر این اعتیادها ا کشور ي همه

   یک سري مکانیزم ...سامان؛ چه اعتیاد، چه بیماري سخت و مزمن و چه بیماري بدخیم و هدر هر شرایط ناب
شدت پایین  ها را به  مدفاعی دارد که وجود استرس و اضطراب و خلق افسرده در یک فرد، کارکرد این مکانیز

اي انرژي مثبت به تو  شنوي که ذره ها هیچ خبر خوشی نمی  اش این است که وقتی سال نتیجه. آورد می
کنند، وقتی که به  اندازند و تو را آدم حساب نمی بدهد، وقتی مدیران مربوطه آثارت را مثل زباله دور می

درآمدزایی و رفاه ناشی از اشتغال به هنر ناچیز است و فرهنگ در این کشور،  ي اهمیت بودن مقوله دلیل بی
اي  جز عده) اي چون ماست افتاده هاي عقب که مختص کشور(یید و ممیزي پیش از تولید أبه دلیل لزوم ت

  مرگ شود جاي تعجب دارد؟  اگر هنرمندي دق ...و  ...و ...معدود بقیه امکان تولید آثار هنري را ندارند و 
ن بازیگر آن قدر الکل خورد که جانش در آمد و خیلی زود از دنیا رفت بحث دیگري است و که فال حاال این

ها منتظر ماندن پشت در،   وقتی پس از سال. آن از عوارض نوکیسگی است. تحلیل خاص خودش را دارد
باال  متوسط به ي اي فرودست به طبقه بازد و ناگهان از طبقه شود، طرف خودش را می ناگهان در باز می

این یکی ردخور (دهد  رود اول همسرش را طالق می شود و این است که تا دستش توي جیبش می پرتاب می
روي (!) خوانی در تهران  بعد اگر مرد باشد آشکارا به ناباکوف) ندارد حتی اگر دو تاي بعدي داشته باشد

نشین دقایقش  روانگردان و غیره هم که همافیون و  ...)جا خانواده نشسته؟ آقا این( ...آورد و اگر زن باشد می
شان  شناسید که به محض فروش اولین فیلم یا کتاب را می ...ساز و نویسنده و خود شما چند تا فیلم. شود می

  !اند؟ بالروزگاري است عاشقیت همسرشان را طالق داده
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  از گربه متنفرم 
ثیر أت حس تحتبه گمانم این . اي شیطانی دارند هها هم برایم جلو  ترین گربه  حتی ملوس. من از گربه متنفرم

وقتی کالس چهارم دبستان بودم روزي پدرم کتابی از آلن پو . ادگار آلن پو باشد سیاه ي گربهداستان کوتاه 
که شامل چند داستان کوتاه و ظلمانی آلن پو بود که به فارسی برگردانده  سیاه ي گربهبه خانه آورد به نام 

آور از مترجم و یک مقدمه از آلفرد هیچکاك داشت که بسیار  رعب ي کتاب یک مقدمهآن . شده بودند
هاي  داستان ي بقیه. ام من این کتاب عزیز را تا به امروز چند بار خوانده. درخشان و هولناك است

ه دارند آلن پو را هم از طریق اینترنت پیدا کردم و با وجود متن بسیار بسیار بسیار دشواري ک ي نشده ترجمه
ترین   آلن پو یکی از محبوب. بردم ش راهایش را خواندم و لذت ترین به هر بدبختی که شده چند تا از معروف

سه اقتباس سینمایی از آثار آلن پو  ي مطلبی درباره »نگار فیلم« ي سال قبل در ماهنامه. است منویسندگان
چند . اند جام دادهانها را لویی مال، فلینی و روژه وادیم   این اقتباس. یدا هتان نخواند ها دانم خیلی نوشتم که می

 . اند تماشا بد نیستند ولی به نظر من خالی از عمق و خیلی پوشالی ي راجر کورمن هم محض تجربه  اقتباس
   

ناشر آن کتاب کذایی  انتشاراتی که ي به غرفه. بامزه هم از نمایشگاه کتاب دو سال قبل دارم ي یک خاطره
سیاه  ي گربهول غرفه بود پرسیدم آیا جز کتاب ئپوشی که مس دب و شیکؤزدم و از جوان بسیار مبود سر 

خبر  دیگري از آلن پو از انتشارات شما بیرون آمده؟ او که حتی از همان کتاب قبلی هم بی ي کتاب ترجمه
ول ئمس«: لی جنتلمنانه گفتام خی حال شنیده به اي که تا دبانهؤهاي م  ترین پاسخ  آمیز بود در یکی از توهین

. انگار زده باشند توي سرم »!صبر کنید تا از ایشان بپرسید. آید مان تا نیم ساعت دیگر می هاي کودکان  کتاب
  !واي ماي گاد ...آلن پو و کودکان و نمایشگاه کتاب و . هیچ نگفتم و دور شدم

شاید . هاي سیاه دربیاورم  نقاشی درباره گربهدوست دارم کتابی از . ها متنفرم  از گربه. گفتم بله داشتم می
  . اگر زنده باشم. ها بعد  سال
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  در رؤیاي بابل
فیلم و  ي شان در حوزه تان تعریف کنم و همه د نیست براي زنگ تفریح هم که شده چند ماجراي بامزه برايب

 . شوخی جدي باشند مفرح هم شوخی هاي ظاهراً شاید همین ماجرا. سینما
   

  یک
بردیم از  گررا پیش چند سینما موسیمان  مشترك ي نامه پرتو فیلم با دوست نازنینم امیررضا نوري

جا  یکی از خاطراتش را این خواهم ببرم و البته نباید ببرم ولی فعالً اسم که نمی. کننده تا کارگردان تهیه
  . باقی بماند براي آینده . بخوانید

تر و   منشی ایشان که نه شیک بود و نه .تمیز اولین مقصد ما بود و تر  شیک و خیلی ي کننده یک خانم تهیه
 .خواست عذرمان را بخواهد باز در می باز کند و در همان حالت نیمه تمیز، حتی حاضر نبود در را کامالً

. بگیریم کننده را به ما پیشنهاد کرده بود ببریم و رخصت ورود خالصه ناچار شدیم نام کسی را که آن تهیه
هاي   کتاب و کننده چنان غرق در دود سیگارش بود و مشغول گرفتن آخرین رقم فروش و حساب خانم تهیه

و الاقل این همه راه کوبیدن و  برنگردیمخالی  که دست خالصه براي این. توجهی به ما نداشت مالی که اصالً
باید اعتراف کنم . جا استفاده کنم شتی آناز سرویس بهداناچار شدم مان زیر باران بیهوده نباشد  شدن خیس

که از سرویس  که سرویس بهداشتی بسیار تمیز و خوبی بود و جاي تقدیر و سپاسگزاري دارد، ولی بعد از این
اجازه جلو رفتم و خود  اش را پیدا کرد جسارت کردم و بی تازه و شاداب همیشگی ي بیرون آمدم و دنیا جلوه

اي از  نسخه ،خالصه. خیلی هم تحویل گرفتند و مورد تفقد قرار دادند دم و اتفاقاًیس معرفی کریرا به خانم ر
ما در حال تدارك براي سه فیلم  .وقت خواندن ندارم فعالً«نامه را دادیم و ایشان گوشزد کردند که  فیلم

دانیم  عرض کردم ایرادي ندارد ما هم می ».پول توي کمدي است مستحضر هستید که فعالً کمدي هستیم و
نامه را به چند نفر بدهیم ـ نگفتم تیري در تاریکی بیندازیم  خوانید، روال کار این است که فیلم که شما نمی

  .خدانگهدار. ممنون. با اجازه. و فالنی توصیه کرد خدمت شما بیاییم که مبادا خاطر روشن مکدر شود ـ 
   ».راستی به فالنی سالم گرم مرا برسان«: گفتند

   
  دو
پنج ساعت یک نفر را  ي که در یک روز و به فاصله ساس قانون احتماالت و علم مفخم ریاضی احتمال اینبر ا

قدر است؟ و باید  هایی که هیچ ربطی به هم ندارند ببینی چه دو بار در تهران پانزده میلیونی آن هم در جا
در  اي ول به دنبال جوش دادن معاملها ي دفعه :این را به فال نیک گرفت؟ من این آقاي هنرمند را دوبار دیدم

دوم پنج ساعت بعد در یک رستوران  ي سالمتی کرد و دفعه از قضا با ما هم چاق  سازي بود و یک دفتر فیلم
ترجیح دادم در تیررس  طبعاً .شدت مشغول فحاشی در گوشی موبایل که سرش خیلی شلوغ بود و به دیدمش

هاي این   کردند فحاشی هاي باکالس آن رستوران که سعی می  يواکنش مشتر. شان قرار نگیرم سالمتی چاق
تصور کنید در سکوت . ساز عزیز را به روي خودشان نیاورند موقعیت بسیار طنزآمیزي را شکل داده بود فیلم

هاي گردنش از خشم بیرون زده   رمانتیک فضایی رمانتیک یک نفر با صداي بسیار بلند و در حالی که رگ
تو  چند بار بهت گفتم جلوي دهن آشغالدونی! کله آشغال! گالبی ببو! پدرسگ ي گوساله«: فریاد بزندها را   این
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! گـه به روي اون و جد و آبادش! من جاي باباتم پدرسگ! خفه شو و گوش کن! بچه گوش کن االغ ...!نگه دار
و (» . ...و. ...!ببو گالبی! سگ تو جاي پسرمی توله! عوضی! مصبتو باز کردي؟ نه تو گوش کن تو چرا دهن سگ

وار توي تلویزیون  و بعد همین آقا را فرض کنید که با صورتکی فرهیخته) این را پنج دقیقه دیگر ادامه دهید
  . ردخور هم ندارد. هر هفته. در حال افاضات فرهنگی هستند

   
  سه

نویسی هم دارد تعریف  نامه لمنویسم که دستی در فی نامه را براي یکی از دوستان داستان روزي طرح یک فیلم
من هم که آن  ».ریچارد براتیگان است یاي بابلؤدر رکه طرح  این«: نفس گفت به با تبختر و اعتماد .کردم

شباهت «زده شدم ولی به دوستم گفتم که  موقع این کتاب جناب استاد را نخوانده بودم حسابی خجالت
ولی از شما چه پنهان تا مدتی احساس  ...»اطالعم آن کتاب بیاز محتواي  احتمالی اهمیتی ندارد و من واقعاً

داشتنی براتیگان  گذشته فرصتی دست داد تا داستان بلند و دوست ي که هفته تحقیر شدن داشتم تا این
هاي اقیانوس وهم و   ترین کرانه ترین آسمان خیال و در دور حتی در دور. نازنین را بخوانم و در واقع ببلعم

کوچک هم  ي مایه دستترین شباهتی به کتاب مذکور نداشت؛ یعنی حتی در حد یک   رح من کمگمان هم ط
ولی این  رضا قاسـمی باشد و اشتباه لپی رخ داده، چاه بابلنکند منظور ایشان رمان . در کار نبودشباهتی 

حال این اولین باري نیست که به هر  ...هاي داستان من نبود  در مایه و ابداً تر خوانده بودم و اصالً یکی را پیش
 ...گیرند کن هستند و حال آدم را می خراب روحیه شود که واقعاً چنین افاضات کیلویی از دوستان صادر می

 ...اش چه بود انگیزه دانم واقعاً نمی. اي هم هست شده نفهمی شناخته این رفیق نویسنده خیر سرش آدم بفهمی
آن . نی را کنار بگذارم و کتاب خیلی بامزه و محشر براتیگان را بخوانمخوا ولی رفیق ما باعث شد تنبلی کتاب

خوبی گرفته و  داستان را به ي مایه العاده و خواندنی پیام یزدانجوي نازنین که لحن و درون فوق ي هم با ترجمه
نشان از هوش و  اًها، این یکی واقع ها و قصه  رمان ي مایه هاي ضعیف و بی  در میان ترجمه. به فارسی برگردانده

  . بینی مترجمش داشت نکته
و البته کم نیستند کسانی . جانب مربوط بود خوي این و هاي خیلی ناجوري به خلق یک جور یاي بابلؤدر ر

رحم در گوشه و کنار ذهن خود  که یک دنیاي فانتزي و دور از خشم و خشونت این زندگی سخت و بی
هاي معلق آن   یاهایم بابلی دارم و گاه در باغؤمن هم در ر. سپارند آن مییاي ؤاند و گاهی خود را به ر برساخته
  !اي بوي خوش نعنا ! آه. ها اهل نفرینی یک سرزمین جهان سومی نیستم  جور وقت این. زنم ها گام می آزاد و ر
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  زندانبان ي کلید پوسیده دسته

 نخست

. این خانه را دوست دارم. شود برایش تنگ میشدت  شوم دلم به چند روزي که از این روزنوشت دور می
جا را  زنند یا اگر سر بزنند مرا قابل سالمی بدانند ولی من این هرچند زیاد نیستند کسانی که به آن سر می

فقط یک چیز دیگر در این دنیا هست که آن را هم . به خاطر خود خودش. فقط به خاطر خودش دوست دارم
مهم نیست . ام است دنیا فداي تار موي سر معشوقه. ن هم عشق استبه خاطر خودش دوست دارم و آ

ام و این را همیشه با افتخار فریاد  کنم که احساساتی و عاشق پیشه من افتخار می. کنند دیگران چه فکر می
  . خواهم زد

نگ جزیی از وجودم است و جایی است که در آن از ن. ام را خیلی دوست دارم این روزنوشت و سایت شخصی
  . جویم گریزم و از آن برائت می روشنفکرنمایی می

  دوم

در تاریکی . نهایت دوست داشتم را بی محاکمه در خیابان. فیلم کیمیایی را دیدم و سراپا شوق و شور شدم
. ام هایش زندگی کرده این فیلم و آدم ي لحظه من با لحظه. ها اشکم سرازیر شد و دست خودم نبود سینما بار

در حالی که عضوي طردشده از  ،هاي بسیار فرودست ام و تجربه کردن ساحت زندگی آدم اطرهجوانی پرمخ
هاي دورافتاده آشنا کرده که برخالف بسیاري که حضور این  مرا چنان با دنیاي این آدم ،اي مرفه بودم ه خانواد

. ام نفس بوده به ام نفس ندگیها در ز  ازاي این آدم به دانند با ما ها در قاب کیمیایی را تصنعی می کاراکتر
کیمیایی عاشقانه تصویرهایش را سروده و . ام نشده رهامن هنوز از سحر اندوهناك این فیلم  ...شان شناسم می

برانگیز غرور و عزت نفس پیرمردي است که هواي جوانی به سر  اش شکوه غبطه کارگردانی ي لحظه به لحظه
تر از هر فیلم دیگر ثبت و جاودانه  ك تهران امروز را بهتر و بیشتصویر هولنا محاکمه در خیابان ...دارد

ها و  تصویر غالب فیلم، تصویر آدم. هفت کرد و با شب تهران پیش از پنجاه کندوسان که  کرده است، آن
نگاه کیمیایی . لولند رحم در هم می هاي سنگی و آسفالت سرد و بی هایی است که در بستر دیوار  ماشین

از پوالد . همه خوبند. جان دارند. نوازند ها دل  بازي. اند اي و خوبی او را یاري داده تیم بسیار حرفه .مسلط است
به نظر بیاید ولی من اکبر معززي  عجیبشاید ). با همین نقش جاودانه شد(کیمیایی گرفته تا حمید افشار 

توانم  طور می چه. توانم بنویسم که چراکاش ب .هاي دیگر قصه دوست داشتم  آدم ي تر از همه این فیلم را بیش
 ؛هایی سخت است  قدر نقد نوشتن بر چنین فیلم حس خوب و غم شیرین این فیلم را بازگو کنم؟ چه

ها از   ها هم فرسنگ  شان نداشته باشند و بعضی اند که دوست ها از قبل تصمیم گرفته  هایی که خیلی  فیلم
و  غزلو  قیصر. سینماي کیمیایی نیستم ي من شیفته. باورشان ندارند ها دورند و  اي آنههاي تن  دنیاي آدم

 و ها گوزنهاي ناب و شاهکاري از   ام و البته سکانس را دوست داشته حکمو  سلطانو  ردپاي گرگ
به نظرم . سینماي کیمیایی نیستم ي بسته گوش و چشم ي ولی شیفته ...و سربو  ضیافتو  اعتراض
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این فیلم، بار درگیر خلسه و افسون . است ردپاي گرگین فیلم کیمیایی بعد از بهتر محاکمه در خیابان
  . نفست گرم. ممنونم آقاي کیمیایی. فیلم دل است. سینما را برایم زنده کرده

  سوم

اي  در یک قدمی پا گذاشتن به ورطه. اند ها سرریز شده  شوره دل. اند هایم زیادي کرده دلتنگی. ام بر لبه ایستاده
من همیشه مرد تنهایی و . روم من اما از دست نمی. آورند ها کم می  ها آدم  این جور وقت. منتظرم. هستم تازه

کس سر  من با هیچ. شوند ها باز می کرده که فقط براي دانه دادن به کبوتر هایی گره با مشت. ام مبارزه بوده
جراي مصیبت یک دوست کمرم را این چند وقت ما. ام حفظ شود خواهم حرمت تنهایی می. دعوا ندارم

  . از جنس قصه و سینماست. این رازي است که هرگز برمال نخواهد شد. شکست

  چهارم
  ترم خسته
  هاي این زندان حتی  از میله

  زندانبان ي کلید پوسیده یا دسته
  تر از شعر گفتنم خسته
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  آخر پاییز
    

) اعوانش ي لعنت بر القاعده و همه(القاعده  و علی سرعت در حال سپري شدن است پاییز به! خب دوستان
  . مان شویم هاي شمردن جوجه ي کم باید آماده کم

یکی  »تر است این بال کالغ از آن بالش مساوي«این جمله را با آن جوك . است  فصل بهتري پاییز قطعاً
دقت  ... نقاشی، چه فیلم وچه موسیقی، چه ؛ پاییز فصل بهتري براي نوشتن و خلق آثار هنري است. نگیرید

ها را مجبور   هاي سرد سال هستند؟ سرما آدم  مربوط به فصل  هاي مهم تاریخ سینما  فیلم تر بیشاید که  کرده
هاي تابستانی وجود ندارد و   بازي لش ي دیگر بهانه. شان در لباس پوشیدن را بیرون بریزند کند که سلیقه می

هاي بدلباس   از آدم شخصاً. شان است طرز فکر و احساسات درونی ي دهدهن خوبی نشان ها به  آدم  شمایل
الزم . آید هایی که در عین تمکن مالی حاضر نیستند براي لباس پول خرج کنند خوشم نمی  از آدم. متنفرم

مان لباس انتخاب کنیم و  نیست لباس نو بخریم ولی باید با سلیقه و متناسب با هیکل و سایز و حتی صورت
اهمیت  هاي بی چیز ي شاید بگویید که دلم خوش است و درباره. هاي مختلف را با هم ست کنیم  تکه
  . هایی هستید که من ازشان متنفرم  از آن دسته آدم کنید قطعاً طور فکر می اگر این. نویسم می

ستم که مو الي اي ه گذاشته سن به من عاشق آن مردان پا. هایی هستند  دانم پدران شما از چه جنس آدم نمی
حتی در هشتاد و چند . حسن را خدا بیامرزد پدربزرگم حاج. رود شان نمی درز نظم و ترتیب اصالح و آراستگی

تراشید و این اواخر البته مجید پسردایی عزیزم  یک روز در میان ریشش را می ،سالگی و در بستر مرگ
ریش بگذارد  شد ته بی بود هرگز حاضر نمیمذه حسن هرچند نماز قضا نداشت و عمیقاً حاج. کرد کمکش می

هاست و البته  امش از همین سنخ آدم پدر عزیزم هم که چند سال است ندیده. و یا صورتش کثیف باشد
راستش یکی . ها گوزنزد؛ درست مثل قدرت فیلم  سبیل پرپشتی هم داشت ولی صورتش همیشه برق می

شدت شبیه فرامرز  ه بود و مجبور شده بود از ته بزند بهبار که دستش سریده بود و سبیلش را خراب کرد دو
هفت هشت سال پیش که فرامرز قریبیان نازنین را از نزدیک دیدم دوست داشتم بپرم و . قریبیان شده بود

. شاید به دلیل همین شباهت ظاهري باشد. هنوز هم نسبت به او احساس خیلی خوبی دارم. بغلش کنم
  . بگذریم. اند کنم که شبیه ن فکر میشاید هم شباهتی نباشد و م

به آراستگی و  اي که باشند معموالً ه از هر طرز فکر و عقید. راه و رسم آراستگی را بلدند ها که معموالً  خانم
زمانی که به کار طبابت . شود هنگ پیدا می فر نخاله و بی  دهند ولی البته همیشه آدم عطر خوش اهمیت می

چه وقتی که فشارشان را . اي نزدیک به دهان بیماران قرار بگیرم دم در فاصلهاشتغال داشتم مجبور بو
در دهان ) حرارت سنج(دیدم و یا ترمومتر  قوه می گرفتم و چه وقتی که ته گلویشان را با آبسالنگ و چراغ می

بودم و خودم هرگز از عق زدن و ادا و اطوار بیماران بدم نیامد چون عادت کرده . گذاشتم شان کار می مبارك
راستش الاقل نصف . ها  زنم ولی امان از بوي بد دهان بعضی هم اگر کسی چیزي را ته حلقم فرو کند عق می

این مسواك نزدن و مراعات نکردن حال دیگران . زدند وقت مسواك نمی هیچ دیدم ظاهراً هایی که من می آدم
سر المصب را  !اي به طرف بفهمانی که بابا ه و اشارتحمل است بخصوص وقتی نتوانی با هیچ ایما  غیرقابل واقعاً

  . تر بازکن تر بگیر و دهان مبارکت را کم کمی عقب
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ها  توجهی از کشورمان مرد در بخش قابل. ي نیستندا هاي ایرانی واقعا مردان آراسته مرد: و اما در مورد آقایان
هنه نباشند قطعاتی از پارچه را به نام لباس به که بر شان ندارند و فقط براي این وضع و ترین توجهی به سر  کم

شان را گاهی اصالح کنند  شان نرود و صورت شان توي چشم ها اگر ریش اغلب این مرد. پیچند دور خود می
هاي   لباس. هاي امروزي هم تعریفی ندارد  اوضاع جوان! شان قرار دارد شان باالي سطح گوش الاقل خط ریش

سیخی،  موي سیخ ب احمقانه گاوي، مدل واقعاً هاي کله ی پولک یا منجق، کمربندبراق با مقادیر معتنابه
هایی با خشتک رسیده به  شلوار. شود بارتر هم می هاي بندباریک و گشاد که اگر بندچرمی باشد رقت  ساعت

شان از مد روز   ها را با میزان پیروي  شعور آدم کالً. چیز که مد روز شود هر فریم و کالًً هاي بی  زمین، عینک
  . مزخرف   هاي سخیف و آه از این مد. توان سنجید می

چرا بیخود . در ثانی من که حشر و نشري با مردم ندارم. کند تر اعصابم را خرد می ها بیش  این حرف ...بگذریم
  . حرص بخورم

هایی که   همان سیستماز . هدف بروم روي طوالنی و بی ها تصمیم گرفتم به یک پیاده  دیروز غروب بعد از مدت
روي دور بودم کمر و پاهایم  ها از پیاده  رفتم و رفتم و رفتم و چون مدت. دانند چیست ها می باز عمیق  نفس

ها بود که از ماشین   مدت. شدت درد گرفته بودند ولی من باز رفتم و رفتم تا کمر و دو تا پا از رو رفتند به
ها به فکر  فکسنی را دارم وگرنه معلوم نبود حاالحاال ماشینخوب است این . لعنتی پیاده نشده بودم

کردم تا از شلوغی و ازدحام دور  عبور را براي راه رفتن انتخاب می هاي تاریک و کم  کوچه. روي بیفتم پیاده
  . هاي شلوغ بروم دوست ندارم به جا. باشم

از میهمانی شب یلدا . را چه کنم ام که شب یلداي امسال بله پاییز هم در حال تمام شدن است و مانده
ها را بردارم و   دوست دارم آمار آدم. هایی تازه و غریبه را ببینم  اي بروم که آدم آید مگر به میهمانی خوشم نمی

سال گذشته شب یلدا به سفري رفتم و شب یلدا را با یک . هایم ببندم نامه هاي فیلم  به کار قصه و طرح
زمان است با عزاداري و  امسال ولی شب یلدا هم. چرانی مفصل گذراندم و شکم العاده کنسرت موسیقی فوق

سوري و نوروز را  همین شب یلدا و چهارشنبه. به هر حال باید فکري کرد ...شادي و خوشی مالیده ي برنامه
کنیم  ي معرفی. ربــ. ترین شرمساري خلیج فارس را خلیج عـ  و بدون کم هم نداشته باشیم دیگر باید رسماً
  . فقط فارسی حرف زدن که نشد هویت یک ملت. و خجالت چرا، واقعیت است دیگر

  ! تاکسی! تاکسی. خاتمه بدهمروي بدون توقف را فعال ً کنم بهتر است این سیستم پیاده فکر می
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  ي من مسافر خسته
. دیم و خودمان اجابت کردیمخودمان فتوا دا. یک دفعه به سرمان زد که برویم به یک سفر مختصر و مفید

آید قدر دریا  شان می مهرجویی خوشهامون کسانی که از فضاي دریاي پایانی . شما خالی بود ي جاي همه
هاي رمانتیک   دریاي تابستان به درد فیلم. دانند هاي سرد، با آسمان سربی و سنگینش را می  در فصل

اول بهار، دریاي عشاق قدیمی است  ي یز و زمستان و نیمهو دریاي پای!) هاي غیروطنی  البته فیلم(خورد  می
اید چند تا  هایی که دیده  از میان فیلم. بازي گرفتار بازي شیرین نوستالژي هستند که به جاي رمانتیک

): و البته یک فیلم محشر(کنم  من یک سکانس محشر پیشنهاد می  یادماندنی از دریا سراغ دارید؟ سکانس به
هایی هستند که هرچه سن   از آن جنس فیلم ؛کنید لوپلوس ارتباط برقرار میگهاي آن  در با فیلمق دانم چه نمی

لوپلوس است گکه به نظرم یکی از بهترین آثار آن زنبورداردر . آیند تر به مذاق آدم خوش می باالتر برود بیش
انتخاب اول من از یک سکانس دریاي محشر هست که ) لک گام معلق لکو  ابدیت و یک روزدر کنار (

هواي  و چه از نظر حال ؛ترین تردیدي ندارم  کم، ام هایی است که دیده  فیلم ي هاي لب ساحل همه  بین سکانس
این سکانس را ببینید؛ حتی . انداز یک دریاي زمستانی و باشکوه اش و چه از نظر چشم  نوستالژیک و مردانه

. دهم از دیدن این فیلم زیبا پشیمان نخواهید شد قول میدیدن کل فیلم را ندارید، هرچند  ي اگر حوصله
که  تر از همه این مهم. تکرار است اش یکه و بی سازنده ي ها حتی در کارنامه  فیلم غریبی است و از خیلی جنبه

ترین  اش دارد، با سکوتی که رسا نظیر در اوج و شکوه و کمال بازیگري این فیلم یک مارچلو ماسترویانیِ بی
 .. د استفریا

جایی که من بودم دسترسی به اینترنت و مواهب تکنولوژیک بشري تا پنجاه کیلومتر از هر . و اما سفر من ...
چیزي جز غم و  که معموالً(طرف غیرممکن بود و فرصت خوبی بود تا دو روز از مونیتور و آخرین اخبار روز 

که پا  پس از بازگشت از سفر، به محض این. ی بدهمسامانم آسایش دور باشم و به سر بی) اندوه با خود ندارند
کنم که بخش مهمی از هویت نسل ما که خیلی  اعتراف می. به خانه گذاشتم به سوي کامپیوتر عزیز دویدم

توانیم  گیرد و امروز بدون آن حتی نمی افتخار است از شبکه گسترده و پویاي اینترنت شکل می ي هم مایه
دانیم و هم  تر می جوري هم قدرش را بیش این. گاهی از آن فاصله بگیریمزندگی کنیم ولی خوب است 

  . نشود (!)و اغتشاش  کنیم که دچار آشفتگی می Resetمحتواي فکرمان را 
یکی  هاي درجه  ها آمدم و دیدم دوستانم در این مدت کوتاه غیبتم چه کامنت  یکراست سراغ کامنت...

هاي   کنم به نکته سعی می. شود یک می هرکدام خودش یک پست درجه ي و پاسخ یا توضیح درباره اند گذاشته
  . ها اشاره کنم  اساسی چندتاي آن

   
دو سینماي دهه چهل و پنجاه  هاي درجه نوآر او را به فیلم. است  b movie ي شیفته منمثل  امیر ظاهراً -

خوب و  ي نقطه ،براي شروع. دهم ع میارجا ...و    The hitch hiker, Detour, ،Force of Evil آمریکا مثل 
هم لذت ) ها البته از نظر کمپانی(هزینه و غیرباشکوه  کم هاي غالباً  با دیدن این فیلم. اي است ه کنند تعیین

ساز واقعی یعنی کسی که عاشقانه،  فیلم. ساز واقعی یعنی چه شوید فیلم خواهید برد و هم متوجه می
هاي صاحب  پر از جزئیات با کاراکتر ي خطی، یک قصه نیم ي یک ایدهچنانی با  بدون ادا و ادعاي آن

دهد و به دلیل دانش و  را شکل می) ها و ظرایف خلق و روان انسان  سرشار از پیچیدگی(شناسنامه 
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کند که  هایی را خلق می  ترین امکانات فنی میزانسن  اش و تسلط بر ابزار با کم بینش درست سینمایی
  . یابند شان به آن دست نمی هاي گزاف و امکانات عظیم  پرمدعا با سرمایه سازان اغلب فیلم

   
من بعد از . نوشته بود محاکمه در خیابانهاي بعد از انقالب کیمیایی و   آریاي عزیز درباره فیلم -

دانستم بتوانم  که بعید می) اندوه غریبی بود(به قدري حال خوبی داشتم  محاکمه در خیابانتماشاي 
هاي عمري و دلی   جور فیلم این ي خیلی سخت است که درباره. حتی بخواهم که بر آن نقدي بنویسمیا 

. ها بپردازي  آن ي احساس را کنار بگذاري و با یک ژست پروفسورمنشانه به تحلیل و استدالل درباره
ایی که در دل ه راز(هاي ناگفتنی  ها به دلیل خیلی از چیز  شاید هم بشود ولی لذت دیدن برخی فیلم

که  حال بدون این  با این. فراتر از هر تحلیل و تفسیري است) وقت فاش نشوند  داریم و بهتر است هیچ
باره تصمیم گرفتم بنویسم و  حتی قراري براي نوشتن نقد بر این فیلم داشته باشم چند شب پیش یک

کنم که اگر منتشر  شما دعوت می همین جا از. کنم چیز بدي هم از کار درنیامده باشد نوشتم و فکر می
  شود بر تالش می. اي نبود ه نقد نوشتن بر سینماي کیمیایی براي من که کار ساد. شد بخوانیدش

هایی تکراري در   ها دور از دنیاي فیلم او سیر کرد و به حرف  فرسنگ کیمیایی چشم بست و  ي عاشقانه
رو  هیشگرانه و غلوآمیز و شیداگونه با کارهایش روبشود ستا نیز می. هاي فیلمش بسنده کرد  باب کاستی

تالش . به عمل آورد» فیلمی از مسعود کیمیایی«ترین دفاع را در قبال  شد و بدون تحلیل و استدالل، بد
تر از همه،  مهم. ها نباشد  این سال ي هاي همه  کردم که در میانه بمانم و جوري بنویسم که تکرار حرف

  . تا نظر شما چه باشد ...اوتی از سینماي کیمیایی به دست بدهمتالش کردم تصویر متف
   
 به گمانم اورسن ولز در کارگردانی قطعاً. اورسن ولز خواسته بود ي را درباره مرضا جمالی عزیز نظر -

 جز به(هاي او   فیلم تر بیش. توانم با او قیاس کنم تکرار بود و از این نظر تنها هیچکاك را می اي بی نابغه
با . هاي ناتمام و نافرجامش هم کم نیستند  لنگد و پروژه شان می هایی از قصه یک جا) همشهري کین

را  بانویی از شانگهايسکانس ماقبل پایانی . هاي او را خیلی دوست دارم  هواي فیلم و این حال، من حال
ن، بازیگري اوست که تر ولز براي م داشتنی وجه دوست. ببینید تا به نبوغ کارگردانی او پی ببرید

جز . اند آفرینی هاي قاطع و درخشانی از توان و تسلط او در نقش  نمونه نشانی از شرو  همشهري کین
تابستان داغ کارول رید را از یاد ببرد؟ یا در  در مرد سومجادویی او    تواند حضور این چه کسی می

 اتفاقاً. برول در برابر آنتونی پرکینزکلود شا سرگردانی ده روزه  در برابر پل نیومن یا درطوالنی 
فیلم خیلی خوبی هم هست و ولز . پرسیده یک آنتونی پرکینز خوب دارد اش هم که رضا درباره محاکمه

ولز را هم خیلی  بیگانهمن فیلم . با تسلط و تبحرش توانسته اتمسفر طنز سیاه کافکایی را دربیاورد
تحلیل سینماي ولز . اي زیادي با فضاي آثار هیچکاك دارده  تر دیده شده و شباهت که کم؛ دوست دارم

خواهد ولی خبر خوشی که یکی دو ماه پیش خواندم این بود که پیتر باگدانوویچ،  هم مجال مفصلی می
سوي دیگر باد ایی فیلمِ هتدوین ن ي ساز و بازیگر نامدار سینما، وعده داده که نسخه منتقد و فیلم

و  دختر ولز دوست(هاشده و نافرجام ولز بود با جلب رضایت اوجا کودار  اي ره  که یکی از پروژه)1972(
 ي هاي باقیمانده و تدوین خود باگدانوویچ آماده  و در اختیار گرفتن راش) رایت فیلم صاحب قانونی کپی



۴٢ 
 

باگدانوویچ یکی از بازیگران این فیلم . کن خواهد بود ي نمایش است و نخستین نمایش آن در جشنواره
و دنیس هاپر  بود و حضور چند بازیگر تواناي دیگر از جمله استفان آدران، ادموند اوبراین، جان هیوستن

وقت فرصت  آن .صبرانه منتظرم تا از این فیلم رونمایی شود بی. نهایت اغواکننده است براي من که بی ...و
  . دهد رسن ولز دست میسینماي او ي جانبه و دقیق درباره خوبی براي یک بررسی همه ي و بهانه

   
کار را خواهم  ام ولی در اولین فرصت این آخرین فیلم بهمن قبادي نوشته، هنوز ندیده ي بهمن درباره -

ملی أت هاي محترم و قابل  که فیلم هاي قبلی قبادي را دوست نداشتم، راستش با این  البته فیلم. کرد
این آخري البته در یک فضا و شکل دیگر . دارند بسیاري ي سینمایی من فاصله ي با سلیقهاما هستند 

چند . قبادي حس خیلی بدي برایم داشت ي هاي کیارستمی و نامه  ماجراي حرف ...است و باید دید
اي شود از طریق کسی که دوست نزدیک کیارستمی است در جریان  هفته پیش از آن که قضیه رسانه

گردد که فیلم قبادي در آن شرکت  فیلم ابوظبی برمی ي ماجرا به جشنواره. اختالف این دو نفر بودم
به نقل از دوست من و به ادعاي کیارستمی، قبادي پس از . داشت و کیارستمی هم یکی از داورانش بود

پردازد و از او گله  لفظی می ي اي نبرده با کیارستمی به مشاجره ه شود فیلمش جایز که متوجه می این
بعد هم کیارستمی که از او ) شان نیستم شود که مجاز به گفتن بدل میهایی رد و   و حرف(کند  می

زند و قبادي هم در پاسخ  مقدمه به او طعنه می دلیل و بی اي خیلی بی سخت دلخور بوده در مصاحبه
ها در این قضیه سطحی، احساساتی   به نظر من برخورد هر دو آن. نوشت کاش نمی نویسد که  اي می نامه

هیچ  ولی زشتی این ماجرا در برابر خبر عجیبی که دو سه روز پیش خواندم تقریباً ...بود ورزانه و غرض
کنند تا یکی از داوران این جشنواره   فیلم مراکش از کیارستمی دعوت می ي والن جشنوارهئمس: است

نی در پذیرد که فیلمی از سینماگران ایرا ولیت را میئگذارد که در صورتی این مس باشد و او شرط می
 . توضیحش بماند براي زمانی دیگر!!! بخش مسابقه حضور نداشته باشد

   
  . فعالً. گی کردم چانه ببخشید پر
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  قاط
 از یکی به واکنش در نفر یک ؛بود جالب برایم دوستان واکنش و گذاشتم شعر پست دو در مدتی از بعد

 شعر ي درباره هم دوستانی و تنگم دل قدر این چرا هک بود گفته و شده ثرأمت داشت بار غم فضایی که شعرها
 وقت در نه که است جالب ...و شده خراب حالت و زدي »قاط« حسابی حتماً بودند گفته دوم آور سرسام
 حال دانستن یکی ي قضیه این!!! بودم زده قاط دوم شعر نوشتن هنگام نه و بودم غمگین اول شعر نوشتن

 گرم آن با را سرم زمانی هم من خود که است جذاب هاي کنجکاوي از یکی ثرشا با اثر صاحب یا و نویسنده
 انتشار براي یتصمیم هنوز هرچند و نوشتم می شعر سالگی نُه از من راستش. نه دیگر حاال البته و کردم می

 داستان و شعر انبوهی ولی ندارم) آورند درنمی را صدایش البته که رفقا از خیلی مثل( ام توجیبی پول با کتاب
 چاپ براي نباشم مجبور تا بیفتد جا کمی اسمم تا منتظرم و کنم منتشرشان روزي باید که دارم پستو در

 نیز و هنر به من نگاه و است اي جداگانه و خاص هواي و حال در من، داستان و شعر هر!!! بدهم پول کتابم
. ندهم آزار را روانم و روح و نکنم ثرا فضاي مغروق را خودم کنم می سعی و است تکنیکی نگاهی نوشتن،

  .نیست آسان چندان ها حرف این کردن باور که دانم می
 سخنور اصالً و ندارم کارهایم و ها نوشته به شباهتی ترین کم که دانند می شناسند می نزدیک از مرا که ها آن

 و روشنفکري خاص ايه صورتک و ها افه از توانم حد تا کنم می تالش آن، از تر مهم و نیستم خوبی
 اي زمینه چه در بزند حدس بتواند نیست ممکن ابداً نشناسد مرا کسی اگر واقع در. کنم فرار باسوادنمایی

 ي درباره دیگران جمع، یک در آمده پیش زیاد خیلی. کنم می فعالیت اي زمینه چه در یا ام خواندهدرس 
 ها آن بحث در کلمه یک حتی من ولی زنند می ها حرف و دهند می سر خطابه مختلف هاي فیلم و سینما
 دانند نمی اصالً و خوانند نمی سینمایی ي مجله وقت هیچ من هاي دوست از خیلی راستش و شوم نمی شریک

 رضا از جمله این ،ما وقت  پاره رفیق. راحتم وضعیت این با خیلی که خودم. نویسم می سینما ي درباره من که
 من و »میاد که بیاد خوشم باید خودم« که کرده نقل برایم مناسبتی به بار هر و بار صد حداقل را موتوري

 یک گذاشتم روزنوشت همین در »من پوشالی«با عنوان  مطلبی که قبل سال. موافقم حرف این با بدجور هم
  »!بابا بمیر برو. نه یا بزنی نقاب بخواهی که هستی کی خر تو اصالً«: که مضمون این به گذاشت کامنت نفر

 نویسم می خودم دل براي چیز هر از قبل جا این در من راستش ولی باشید عقیده هم آقا این با هم شما شاید
. کند تکریم و تمجید و بخواند م راهای نوشته که باشم فرستاده نامه دعوت کسی براي که نیست یادم و

 دوستان هاي وبالگ و ها سایت رصدد نود از که روزنوشت این به کسی تر کم که این براي دلیل ترین مهم
 زنی الس اهل. است خصیصه همین دهد می لینک است تر جذاب تردید بی و تر متنوع تر، پرنوشته صنف، هم

  . بختانه خوش نیستم هم کارها این از و لینک تبادل و مجازي
  

 عمومی روابط ي هشمار با خانمی شب یک ها برفی آدم سایت انداختن راه از بعد ماه هفت شش گذشته سال
 خاص عنایت مورد هم را جانب این ضمن در و کرد سایت از تمجید و تعریف به شروع و گرفت تماس سایت

 مهای نوشته خواندن با گفت ،شد رو روبه من سرد و رسمی هاي واکنش با وقتی و داد قرار خود غریب و عجیب و
 گوو گفت بودم مجبور بدیهی خیلی دالیل به که من!!! باشم خشک و احساس بی قدر این کرده نمی فکر هرگز

 به چندانی ارتباط من واقع در و است من کار و کسب نوشتن، که گفتم اختصار به برایش کنم قطع و کوتاه را
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 من راستش. دانست می شیادي را نوشتن جور این و رفت نمی بار زیر ایشان ولی ندارم نویسم می که چیزهایی
 با گروهی و دارد وجود رویکرد دو حال هر در. کنم نمی نگاه.. .و سینما و موسیقی و اتادبی به جور این اصالً
 گروهی و شود نمی کم اطوارشان و ادا از آن یک و شوند می تر فرسوده و خراشند می را خود روان اثر هر خلق
 و است مفصل ضیحشتو( نیست هنر از لذت حذف معناي به این البته و دارند هنر به ساالرانه فن نگاهی هم

  .دارم تعلق دوم گروه این به من). بعد براي بماند
 ببندم دل آینده به که اي بهانه و است من کار و کسب تنها بختانه خوش یا سفانهأمت نوشتن و ام نویسنده من

 يها آدم براي که اي آینده ؛کنم فراهم سینما و موسیقی زمینه در کارهایم ي عرضه براي بهتر هاي فرصت و
 در شدن غرق براي فرصتی بینوایان ما. نیست شفاف و روشن چندان من مثل اي پشتوانه بی و  سرمایه بی

 ضدفرهنگی ي جامعه یک در و کنیم معجزه نوشتن با خواهیم می. نداریم روشنفکري ي خلسه و اندوه
. است شدنی که کاري. نمیریم گرسنگی از و بیاوریم در نانی که کنیم ایجاد خود براي شغلی موقعیت
  .است شدنی ولی ستا دشوار و احمقانه

 بدم حتماً صورت آن در بنویسم، شهرت ي عقده ارضاء براي یا و خودم دل براي فقط که بودم مرفه قدر آن اگر
 را کارها  این وقتً فعال. کنم »...دیگر کار آن« براي دستاویزي را نوشتن و بگیرم پوزیتیویستی پز که آمد نمی

  .ندارم
 شماره چند مستندنویس، دوست یک: دهد می نشان را هنر به مرویکرد کل که بزنم بامزه مثال یک بگذارید

 موضوعی داراي را فیلمم و نوشته مطلبی من جاي نام با من از مستندي ي بهانه به »فیلم« ي مجله در قبل
 که عکسی به بود کافی. بود گیبزر لطفی کم البته که بود دانسته شناسی زیبایی حس هرگونه فاقد ولی جالب

 فیلم خود از عکس آن. کنید تردید بدبینانه قضاوت این در تا کنید نگاه بود شده منتشر صفحه همان در
 بود تئاتر بازیگر که سابقم دوستان از یکی کمک به من که بود این مستند آن ي بامزه ي نکته. بود شده کپچر

 نود که ساختیم مستند ظاهر به فیلم یک و نوشتیم سناریویی بود ادهد انجام هم کوتاه تلویزیونی کار چند و
 دوست که همین کنم می فکر. بود قیمت هر به خودمان کردن مطرح هم مان هدف. بود ساختگی درصدش

 من که( بیچاره و بدبخت جوانی از نفس حدیث و مستند صادقانه روایت یک چون هم را فیلم ما مستندنویس
 هستیم مفلوك و بدبخت دوستم و من که این که بود کرده کیدأت اش نوشته در بار چند و( بود دیده) باشم
 اش حسینی و راست. بود کارمان در دوستم و من موفقیت بر کافی دلیل) است فیلم از خوشامدش دلیل تنها
 از کسی نبود مهم. کردیم را کار این هم زیبایی به و دهیم فریب را فیلم بیننده خواستیم می: که است این

 از پس سال دو که بود موفق قدر آن ظاهراً که بود کار ي نتیجه مهم کند، مان مسخره روشنفکري جایگاه
 که کسی عنوان به را من نام تلویحاً و دربیاوردسر  »فیلم« ي مجله مستند نقد ي صفحه از شدنش ساخته

  !!!)کنید تصور V عالمت یا و نیچنا آن چشمک عالمت یک جا این در. (کند مطرح سازد می هم فیلم
 مستند هم محشرش خیلی ي نمونه و داشتم استعدادي خرده مستندنمایی ي زمینه درقبالً هم  من لبتها

 دقیقاً موجود فیلم در و کردم »بازي« حقیقی مانی درخواست به را اش پایانی سکانس که ستبازها هامون
 مانی خود هم اش زنده شاهد!!! درآمده کار از آور اشک و رثیرگذاأت نهایت بی و است مستند که شده وانمود

 بازي اهل کالً و هستم اي غیرمنتظره و غریب و عجیب موجود چه من داند می هرکس از بهتر که است حقیقی
  ...ریختند اشک سکانس آن با دیگران و خندیدیم ما. ام دادن بازي و
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 اگر که است این من نظر. کنم می بسنده مختصر ینا به فعالً و هاست حرف این از تر طوالنی بحث این
 اطوارهاي و ادا و ها حاشیه درگیر زیاد کنید سعی برسید درستی جاي به ادبیات و هنر کار در خواهید می

 نه را گرسنگی و فقر ي درباره رمان یا و داستان بهترین باشید مطمئن و بیاموزید را فن. نشوید روشنفکري
 قهوه و سیگار و خیال آرامش با مسلط اي نویسنده که ـ فقر و گرسنگی زور از ـ مرگ حال در ي نویسنده یک

  .کنید باور لطفاً. است  نوشته ... و
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  نامیرایی و هزار دردسر

 اند کرده پیدا انسان ژنوم در را aging یا سالخوردگی ي پدیده کد که کنند اعالم دانشمندان فردا همین اگر
 افتد؟ می اتفاقی چه بمانند هستند که سنی هر در و شوند نامیرا توانند می اي هزینه پرداخت با افرادي  همه و

 کمی بسیار زمان گذشت با. شوند نامیرا تا پردازند می را هزینه این شده طریقی هر به مردم از زیادي درصد
 صفر هرگز جنایت و قتل و سوانح چون ودش نمی صفر هرگز( یابد می کاهش میر و مرگ روند، این از

  .رود می افزایش به رو وقت چند تا جمعیت کلی میزان و) شوند نمی

 تا هم آن بچه فروند یک به شدن دار بچه کردن محدود یا توقف براي ها دولت دستور بعدي، قطعی پیامد
 که این مگر. شود می گرفته ها انانس از کالً بچه تولید ي اجازه کوتاه، زمان این از پس. است کوتاه زمانی

 در. شود حفظ جمعیت باالنس تا بکشند مخفیانه را ها آدم از درصدي شوند مورأم ها دولت سوي از گروهی
 احتماالً بعد و بود خواهد مالك رشوه و بازي پارتی اول استراتژیک، هاي قتل این براي سوژه گزینش

 غذاي و آب به زا سرطان مواد افزودن ،استراتژیک قتلبراي  ردیگ راه. راندوم/ تصادفی قتل یا و کشی قرعه
  .است جمعیت بار از کاستن براي مناطق برخی ساکنان مخفیانه دادن قرار اشعه معرض در یا و نواحی برخی

 صاحب شدن فراموش و پیري و مرگ از ترس خاطر به فقط که ها انسان از زیادي بسیار درصد دیگر سوي از
 پر براي بچه عاشق که هم اي عده. دهند می دست از را بچه تولید براي شان میل خود به دخو شدند می بچه

 به و بروند دیگري هاي تفریح سراغ شوند می ناچار هستند افسردگی و کاري بی از رهایی و فراغت اوقات کردن
کردند می تولید پیري عصاي و کار نیروي عنوان به را بچه که هم اي عده. نکنند تولید بچه خوشگذرانی رفص 

 را شب نیمه فضول و کنجکاو موجود یک و اضافی خور نان یک قید مانند می پرتوان و جوان همیشه چون
  .بیاسایند دمی روزانه کار خستگی از پس راحت خیال با تا زنند می

 تر بیش که کنند می بچه تولید به اقدام مخفیانه اي عده ها، گیري سخت تمام با و گرفته صورت تدابیر ي همه با
 کشورها ي اداره کار و ساز در که اي گسترده تغییرات با چون ،شوند می پشیمان کرده کار از سرعت به ها آن

 هیچ نه و بچه پوشک سرالك، شیرخشک، نه و آید، می کار به زایمان دکتر و ماما نه دیگر گرفته صورت
 هاي مراقبت فقدان دلیل به ها بچه از خیلی. شود ینم تولید زمین جاي هیچ در نوزادان به مربوط تسهیالت

 نوزادان به مادر شیري کم مواقع در برخی. میرند می زودي به و آیند می دنیا به الخلقه ناقص بارداري، دوران
 شود، می گوارشی هاي بیماري و ها آلرژي انواع دچار شان بچه و دهند می بز یا گاو شیر خود قاچاقی

 که والدین از بعضی. ندارد وجود اطفالی پزشک هیچ بینند می که کنند مراجعه اطفال پزشک به خواهند می
  .کنند می دفن جایی شبانه و خفه خواب در را ها بچه خودشان اند شده عاصی

 حتی و ندارد وجودشان  براي اي مدرسه چون و مانند می زنده قاچاقی هاي بچه این از کمی درصد ،خالصه... 
 سال چند ...زنند می هم را قاچاقی شدن دار بچه قید سرعت به مردم خود شود نمی تولید هم ها بچه لباس

 پیر خود به خود اند نداشته را نامیرایی ي هزینهتوان پرداخت  ،داستان این اول از که هایی آن و گذرد می
 بد چندان که ها نجوا. مانند می ثابت خود سندر  اند کرده پرداخت پول که ها نآ و میرند می و شوند می
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 و ها بیماري همراه که خود ثابت وضعیت از سال هفتاد یا شصت باالي هاي آدم از خیلی ولی گذرانند نمی
 و علنی یا مخفی هاي خودکشی آمار. کنند می مرگ آرزوي و آیند می ستوه به است شان قبلی هاي خمودگی
 بلوغ به که این از کودکان و ها نوجوان. یابد می افزایش حدي تا سنی گروه این در جمعی دسته یا انفرادي

 برخی عقده و کینه روي از حتی و شوند می شدید روانی هاي عقده دچار شوند متنعم توانند نمی و رسند نمی
  ...) ادامه دارد( .رسانند می قتل به و کنند می گیر غافل را خوشبخت هاي جوان از

  ! شه مگه نه؟ می  چه دنیاي وحشتناکی
ششصد هزارتومن   جانب است و به قیمت دو میلیون و باره با این در این ...نامه و تخیلی یا فیلم/ ایت نوشتن رمان علمیر کپی
  .معامله قابل
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  ... من از خودم دورم
 تو از کواکب هواي مریخ

  هاي تاریخ  تو از دل لحظه
  تو از کدامین قمر رسیدي

  سیديخبر ر چنین بی که این
   

مارتیک را با صداي غمگین زنی جوان، بدون موسیقی، روي نوار کاستی خیلی  خیلی قدیمی  ي این ترانه
و   شدت پوسیده نواري که هم کیفیت صدایش رو به نابودي است و هم کاغذ روي آن به؛ کهنه دارم

  . رنگ شده و قابل خواندن نیست هاي روي آن با خودکار، حسابی پخش و کم  نوشته
هایی که  روز. هایی که وجود نداشتم و این صدا وجود داشت کنم به معصومیت، به روز ا این صدا سفر میب

چرکینم هنوز  بار گناهان و دلِ هایی که من با کوله روز ...غم بود اما کم بود. قدر نبود گویند غم این همه می
  . بهتر از این بود وجود نداشتم و دنیا قطعاً

. برد لوپلوس کبیر و تارکوفسکی عزیز میگهاي آن  هواي فیلم و یت و مادرانگی مرا به حالسفر کودکی و معصوم
جوي عطر نفس پدر و و جست. غش و غل آغوش امن بی ؛پناه و آغوش  جويو اندود، به جست اندازي مه در چشم

  . شمیم گیسوان مادر
هایی که در   کودکی. شوم ا بیدار میه  هر شب با خواب کودکی. ام گرفته هاي مه  هنوز کودك مسافر راه

پس جاي امن . سپري شدند  هاي دور و برم  هاي روي زمین و آدم  رحمی انسان روزگاران خشم و نفرت و بی
. ترسم از تنهایی می. دل دادن به نسیم و گیاه. یاؤتن سپردن به هوا و ر. کجاست؟ جاي عشق ورزیدن

. کنم به پشت سر نگاه نمی. روم کورمال پیش می گرفته کورمال توي این راه مه. کنم هایم را دراز می دست
پیچیده . قدم با من است به ولی این صدا قدم» ریزد به ساحل صدف سرد سکون می ،موج ي پشت سر خاطره«

  . صداي غمگین زنی جوان، که مادر من است. در کوهستان و دریا و دشت
 


