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  شكراللهي به فرهنگ، هنر و ادبيات ایران نگاه انتقادي سيد رضا خوابگرد
 1381 بهمن، 12شنبه، 

 فرافكني يا ظرافِت معاون وزير ارشاد؟
. انگيزي بود   هامواآنش اب یادداشت پيشين من، ي معرفي آتاب سال از جمله موجود درباره هاي پور، معاون فرهنگي وزارت ارشاد به حرف و حدیث واآنش رمضان

مزیت است و نه یك  دولتي بودن آتاب سال یك"اول این آه گفته بود . شد، دو نكته بود بحث من مربوط مي به)  بهمن 12شنبه (هاي امروز او  آن چه آه از حرف
ادبيات،  آم در مورد فرهنگ است آه دسِت با انگانقدر آلوده به دخالت بيگ فرهنگي آشور آن ما هم منكر مزیت این جایزه نيستيم اما وقتي فضاي." ارزش منفي

مگر نبود خسرو حمزوي آه براي رفع . ناچاریم طرِف اهالي فرهنگ را بگيریم شان، شود تا خشنودي ناشي از موفقيت ي دردسر نویسندگان مي تر مایه بيش
آزرد و حتا تا مدتي  اي را مي شان روح هر آزاده ي نگارش انگيزه یي شد آهها  دوبار مجبور به نوشتن یادداشت- پس از تقدیر صرف از رمانش –خود  اتهامات از

 را هم نداشت؟ جرات بازگشت به آشور
 

 ي ادبيات زده است مبني بر هاي گذشته در حوزه نكردن آتاب سال در دوره ي معرفي درباره اي هم واما رئيس آتاب سال حرِف عجيب، مبهم و البته شدیدا محتاطانه
هاي قبل رمان  شده در دوره انتخاب آثار برگزیده را بسيار دقيق آرده و باعث ي داوران بوده و همين روح آرمانگرایي دليل این ماجرا نگاه آرمانگرایانه"این آه 
رتر است و اعالم نظر انفرادي شان تنها انتخاب رمان ب  آه وظيفه این یك فرافكني آشكار است و مسئوليت را گردن داوران انداختن؛ داوراني." نشود معرفي سال

خوب است همين جا توضيح . از آراء همدیگر هم خبر ندارند اند آه داوران حتا  خود ایشان هم اشاره آرده. ي معرفي آتاب سال   به آميته-محرمانه  مستقيما و–خود 
شود آه بتواند  برگزیده معرفي مي خاص دارد و اثري به عنوانداوران داراي جدولي مفصل است و هر ردیف آن یك سقف امتيازي  بدهم آه فرم نظرخواهي از

آه درست در روز  این. بودند آرده  امتياز را آسب90ي گذشته آثار برگزیده این  من خبر دارم در دو دوره  امتياز را آسب آند و تا جایي آه90درمجموع حداقل 
 پور، برخالف  فقط از آن تقدیر آند، هيچ ربطي به داوران این بخش ندارد و حرف رمضان تر ندهد وي آتاب سال را به رمان بر  گيرد جایزه  آخر آميته تصميم مي

گذارند   هایي آه معاونت فرهنگي را زیر فشار مي  آردن است براي همان  گم  رد جور  تر یك  هاي سياسي، بيش  بودن آن از دیدگاه  ادعاي مستقل بودن آتاب سال و فارغ
 توانيم هم بگذاریم به حساب ظرافِت او در    هاي معاون فرهنگي ارشاد را مي    حرف با این حال. شود  ها معرفي  امنيتي آن-ي سياسي  بيرون از سليقهمبادا اثري  تا

 .سازي براي شكستن این طلسم    زمينه
 

خواهم پيشداوري  نمي. جایزه را نخواهد گرفت باره و به نقل از یك منبع آگاه گفته آه احتماال زویا پيرزاد دارد دراین دیگري خبرهايحسن محمودی : خبر تكميلي
 امسال هم آتاب سال در یا شنوید ست آه شرایط احراز مقام اول را داشته است و از من مي رمان پيرزاد تنها رماني آرده باشم ولي تا جایي آه من خبر دارم،

  . بهمن باشيد15شنبه  منتظر سه. بود آتاب سال خواهد" آنم خاموش مي ها را من چراغ"شد ویا اگر بشود،  ي رمان اعالم نخواهد حوزه
 شكراللهي  سيد رضا20:34ساعت  ¤

 ( نظر 7 ) پيام هاى دیگران
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 1381 بهمن، 12شنبه، 
 جشنواره  در  تلويزيون يا تلويزيون  در  جشنواره

 ها را االن یناي و آشورآخر ها معرفي آرد؛ شهرشيشه ي دو رمان از او به ایراني ترجمه ي آمریكایي را با نویسنده" پل استر"خجسته آيهان براي اولين بار 
 .او بخوانيد آوتاه را از ي این قصه اید، اگر تاآنون با این نویسنده آشنانشده. دارند ها دردسترس ایراني

 
آشيد،  بيرون هایش را از جشنواره لویزیون جشنواره را تحریم آرد، فيلمپارسال ت. قبل دارد هاي شد با یك فرق اساسي آه با دوره:ي فيلم فجر هم شروع جشنواره

هاي تلویزیوني  برنامه ویژه است انبوهي از بال داده و قرار و نكرده آه آلي هم به آن پر را تحریم تنها این جشنواره اما امسال نه... نداد و بازتابي رویدادهاي آن را هيچ
آنيد و نيازي به  مي زني است، البد خودتان گمانه ي این دوره ي اول تلویزیون جزو داوران بخش مسابقه شبكه و وقتي بدانيد آه مدیر. بدهند جشنواره را پوشش هم این

 نبه هرحال آخری!... جلوه است دیگر ي ما دست همين آقاي جعفري بخشي از نان روزانه شود نيست؛ باالخره تواند براي من دردسرساز خبرهاي دیگري آه مي
 .پي گيري آنيد جا در این خبرهاي جشنواره را مي توانيد

 
منتقدان و  ست آه انجمن نویسي غالمي قصه. ي قلبي را در خانه بگذراند دوران نقاهِت پس از حمله شد تا  اش منتقل دیشب احمد غالمي از بيمارستان به خانه

 آشد، سن ورزش است، سيگار هم اصال نمي غالمي اهل. هستيد  آشنا2ي همشهري روزنامه ها و نقدهاي او در انداخت و شما هم با نوشته  راهنویسندگان مطبوعات را
 .برایش آرزوي تندرستي دارم! بود اش با روزهاي توقيف همشهري آامال تصادفي ي قلبي زیادي هم ندارد و مقارن شدن حمله

  سيد رضا شكراللهي0:58ساعت  ¤
 ( نظر 8 ) پيام هاى دیگران

 
 
 

 1381 بهمن، 8سه شنبه، 
 معرفي آتاب سال؛ مستقل يا زير نفوذ انجمن قلم؟
بگيرند و  دانند نویسندگان شان چه آساني هستند چه برسد به این آه از آثار آن ها تاثير هم ن است، مردم اصال نميتيراژ رمان و شعر معاصر در ایران بسيار پایي

 آشور برگزار شده در هيچ آدام از این دوره ها، وزارت ارشاد نخواسته و در چند سال  دوره معرفي آتاب سال در این19اما تا حاالآه ...! هزار تا سرآوفت دیگر
اما گویا قرار است رمان و شعر معاصر هم جزو آتاب ها به حساب  امسال. هم جرات نكرده آه در حوزه ي رمان و شعر معاصر هم آتاب سال معرفي آنداخير 
براي این آه در این استفاده آرده، البد " احتماال" به خاطر گزارش معاونت فرهنگي وزارت ارشاد است آه در گزارشش از عبارت" گویا" این آه مي گویم! بيایند

در ) رهگذر و دوستانش(قلمي ها  آميته ي معرفي آتاِب سال هميشه متاثر از نفوذ انجمن. بازخوردهاي خبر را دریافت آنند چند روز باقي مانده تا روز معرفي،
بنا شد از  ین آار را انجام دهد، روز آخر یكهومعاصر طفره رفته و در دو سال گذشته هم آه خواست ا حاآميت، از معرفي آتاب سال در حوزه ي رمان و شعر
". شهري آه زیر درختان سدر مرد"افتاد با رمان بسيار زیباي " خسرو حمزوي"براي  پارسال این اتفاق. آثارِ  معرفي شده توسط داوران فقط تقدیر شود، همين

منتقدان مطبوعات این رمان را بهترین رمان سال معرفي آردند، حتما   وقتي هم آهپيرمرد از طرف آقایان متهم به تمسخر رهبر فقيد ایران در رمانش شد و بيچاره
بار خواهد افتاد و با توجه به ایرادي آه به زماِن انتشار  به هرحال امسال اگر بگذارند، این اتفاق براي اولين! رهگذر چگونه به آن ها حمله آرد یادتان هست آه

چراغ ها را من خاموش مي "نویسنده ي " پيرزاد زویا" مي دانند، به احتمال زیاد 81گرفته اند و آن را مربوط به سال " هاارآستر چوب  همنوایي شبانه ي"رمان 
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آثار سال هاي قبل حساسيت  هرچند رمان پيرزاد واقعا رمان زیبا و شایسته اي ست ولي به اندازه ي رمان حمزوي و یا .برنده ي این جایزه خواهد بود" آنم
بدانيد آه هنوز انجمن  معرفي به عنوان آتاب سال، قرار تقدیر از این آتاب را در هفته ي آتاب گذاشتند،  بهمن ماه دیدید به جاي15ز نيست؛ با این حال اگر برانگي

 علي رغم انتخاب" ه ي غایبنيم"آمد و رمان " سناپور"سال پيش هم آه این بال بر سر  دو! قلمي ها نفوذشان در حاآميت بيش تر از ریيس جمهور آشور است
بهتر است آه دولتي ها آال دست از سر نویسندگان ادبيات بردارند و  داوران، نه در مراسم آتاب سال آه در هفته ي آتاب صرفا مورد تقدیر قرار گرفت، او گفت

 آیا شما با نظر او موافق نيستيد؟ .راحت شان بگذارند
  سيد رضا شكراللهي23:21ساعت  ¤
 

 ( نظر 13 ) پيام هاى دیگران
 

 1381 بهمن، 8سه شنبه، 
 عزت و افتخار حسيني/ 22/9روز جمعه : زمان

 – گاهي هم مي بينين یه چيزایي هست تو این وبالگ، اوال به خاطر گره خوردن همه چيز هاگ. من نه انگيزه ي سياسي نوشتن دارم و نه حوصله اش رو! آقا جون
و !) رفتن بلند اعالم مي آردن آه مي رن سري به صدام بزنن، نه؟ حتما یادتون هست زمان جنگ خيلي ها موقع دستشویي(  مون با سياسته-حتا دستشویي رفتِن

تا آارت  دو مثل همين. اونا اشاره آنم  آه ظاهرش سياسي به نظر مي آد ولي انگيزه ي فرهنگي باعث مي شه بهو تامل ها درسته دومش این آه بعضي حرفا
آاري به این آه امسال سال عزت  من. براي خودم فرستاده شد و دومي هم همين دیشب از طریق یكي از دوستان به دستم رسيد ماه پيش10آه اولي حدود  عروسي

چيزا دیگه  باور آنين این. اي هستم آه نمي دونم پس فردا چه جوري قراره جامعه باهاشون آنار بياد دارم ولي نگران عادت هاي فرهنگيو افتخار حسيني ست ن
ر ایراني ها توي ترافيك آه تبدیل به یك عادت فرهنگي شده و اصالحش آا از مرز دین فروشي رد شده و داره نهادینه مي شه، درست مثل قانون گریزِي ما

آار مي شين و یا از اون ور مي افتين و کارتون می شه  چرا یا از این ورِ  پشِت بوم مي افتين و سياسي! آقایون نویسنده و هنرمند و روشنفكر آخه! حضرت فيله
قرار نمي دین؟ پس روشنفكر  نآثارتون؟ چرا نگاه تون رو عميق تر نمي آنين و اندیشه هاي بزرگ رو پشتوانه ي آاراتو ارضای دغدغه های کامال شخصی در

  !انتظار داریم حرف هاي ما رو بفهمند؟ پس تكليف چيه؟ ها؟ یعني چي؟ آخه جماعت جووني آه خود ما رو قبول ندارند، چطور
 :(آاش مي تونستم عكس آارِت اولي رو هم این جا مي گذاشتم و مي دیدید) این هم متن آارت ها

 

 لطيف بعونك یا
امام ) عج(ودر ایام طلوع خورشيد سامرا، اباالمهدي) ع(در سال سرخ حسيني نمي از رحمت سبزش بارید، تا. بارقه اي از نور تابيد. دقطره اي از عشق چكي

بيكران رحمتش، چو دو سيمرغ بلورین بپرند و به  تا) عج(دو آبوتر سفيد، منتظر و چشم به راه سبز او ) ع(و حيدري) س(آسمان مهر زهرایي در) ع(عسگري
  .شاهد این پرواز خواهيم بود شكرانه این نعمت در مجلس جشن و سرور،

****** 
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 عكس به خاطر آپلود روزگار من ممنون از

 رضا شكراللهي  سيد0:36ساعت  ¤
 ( نظر 10 ) پيام هاى دیگران

 
 

 1381 بهمن، 5شنبه، 
 آباد صادره از نجف

“ آباد صادره از نجف”هاي سال عبارت  آرد تا سال نوشت، گمان نمي به رهبر ایران مي را خطاباستعفایش از جانشينيِ رهبري “ منتظري”سيزده سال پيش وقتي 
آباد در واژگان عمومي  از آن سال، نام نجف. نشانه خواهد گرفت ي متولدین این شهر، مهر لعنتي خواهد شد آه حتي پيشاني غير هوادارانش را هم شناسنامه در

ي  ترین مقام حكومتي پس از رهبر ایران، لهجه عالي  گرفت؛ پيرمردي آه با این همه سال دوري از زادگاه خود و حتي در جایگاهمنتظري قرار آشور برابرِ عنوان
تعصب و . آرد را تقویت مي “لوحي ساده”اي شيرین آه صفت نادرست و شایع شده براي او یعني  آرد؛ لهجه خود جلب مي اش توجه همه را به آبادي غليِظ نجف

ست قابل  آباد شهري نجف.  نشاني ست از اعتماد به نفِس منحصر به فردي آه این قوم دارند-نيستم آبادي آه اصالتا نجف–داري بر این لهجه اما از نظر من پای
 25د را به عنوان یك شهر در آبا آه از ابتدا نجف” شيخ بهائي“ي  طرح و نقشه هاي این شهر همه برهم عمودند؛ یادگاري از آوچه ها و آوچه پس خيابان. تعریف

ها را  پيشه و نيز غارتيان تبعيدي آه گذر تاریخ آن ورزاِن طغيان سياست با مردماني از تبار عاِلمان و. اصفهان به تاریخ شهرهاي ایران ضميمه آرد آيلومتري
آباد به نسبت  نجف. اطراف تا شعاِع گاه یكصد آيلومتر ي پرشمارها با اعتماد به نفس، باهوش، متكي به خود و آانون رفت و آمد روستاها و قریه جماعتي ساخت

شهري آه انحصار تجارت را از  .هاي علميه را دارد ترین حوزه شهر آوچكي آه یكي از قدیمي. ها بوده است“ترین”ِ   شهر آوچكي جمعيتش در ایران بزرگ،
بهرام  و پاينده ابوالقاسم شهري آه روشنفكران و نویسندگاني چون. ا به نجف فرستادفيلسوفان ر شهري آه بزرگاني از عالمان و. شهر بزرگ اصفهان ستاند

دولت، سهمي  هاي تر آابينه شهري آه در بيش. ي انقالب شد هاي بحران در بحبوحه از اولين آانون شهري آه. ي روشنفكري ایران معرفي آرد را به جامعه صادقي
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جنگ در برابر لشگر هر استان، به تنهایي یك لشگر داشت و آمار شهدا و  شهري آه به هنگام. حفظ آرده استعددي گاه تا سه وزیِر همزمان براي خود 
. برد هاي پایتخت، همواره از دانشجویان آن سهم مي دانشگاه ترین هاي دانشگاهيِ مهم شهري آه برترین رشته. ي شهرهاي ایران را شكست همه مجروحانش رآورد
آباد است، به مفهومي آه  آباد هنوز نجف اما نجف …شهري آه. هاست هاي دور از باالترین اش از روستاهاي اطراف و حتي استان ذیريمهاجرپ شهري آه نسبت

 جورِ هاي جوروا ي یاماها و ژیان رورفته هاي قدیمي ست، شهر موتورهاي رنگ و آباد همچنان شهر انبوه دوچرخه نجف. آند مي دریافت“ آباد”اي از پسوند  غریبه
 
 .ولوچه آویزان لب

اما تحوالت شهرنشيني . جستجوي تحولي شاید دوانم به گردم براي دیدار، چشم مي گذرد و هربار آه بازمي این شهر خداحافظي آردم مي یازده سال از وقتي آه از
بست  استعفانامه به پایتخت، به بن ده سال پيش، با رسيدن آني این شهر از سيز مسير توسعه. در تغيير شكل داشته جا سرعتي دارد همپاي سرعتي آه پيكان در این
خاطر تابلوي  به ي جنگ و گریز در ميداِن ورودي شهر دو سال تمام طول آشيد تا عرصه. گره خورده است شان با سياست جا مردمي دارد آه سرنوشت این. خورد

 اما. ي شيخ بهائي به آرامشي آاذب تبدیل شد اش و بعد با بناي مجسمه ي نوسازي بهانه بهآردن آلِ ميدان  ي منتظري، سرانجام با خراب بسيار بزرگي از چهره
مرآزي و محل خریِد هميشگيِ اهاليِ توابعِ پرشمار شهر، همچنان یكه و تنها  آمد بازار و هاي پررفت تر مغازه هاي شهر آه در بيش تصویر منتظري نه تنها در خانه

استثنا غيربومي شدند و  مدیراِن شهر بي. آرده زیر آتش ها فضاي شهر را خاآستري زدگي همواره در این سال كوت شد و سياستآباد بای نجف. است بر دیوار
جا  جلو بردارد و حساسيت تا به آن خواست در پایتخت قدمي به ي این شهر آه مي سِد بزرگي شد براي هر زاده“ آباد از نجف صادره”عبارت . غيربومي ماندند

همين مقدار  !آباد به خاتمي راي داده بودند مردم نجف% 94بيش از . بازدید از این شهر را نيافت  آه حتي خاتمي در سفرش به استان اصفهان، جراترسيد
هاي دولتي و  آبادي در زیرمجموعه انبوه متخصصان و آارشناسان و نخبگان نجف آباد مدیون حضور گسترده و ناگزیري ست آه ي اندِك شهري در نجف توسعه
اما فرمان، فرماِن دیگري ست . شان است ي زادگاه توسعه شان ترین دغدغه خصوصي دارند و برخالف بسياري اقوام دیگر، در هرجا آه باشند، مهم هاي بخش
 …انگار

 
آباد هم  شدن ماجراي حصر منتظري، نجف با حل آیا. شد ي حصر آشيده با تحوالت بنيادین در تفكرات و نظریات حكومتيِ منتظري به دایره آباد نيز همزمان نجف

آباد است ولي  صادره از نجف ي من شود؟ شناسنامه ي تنگ حصر از نظریات او نيز برچيده   ماند آه دایره روزي خواهد این دایره را شكسته خواهد دید؟ یا منتظر
 ایران؟ ...آباد صادره از ایران است ي نجف شناسنامه

 رضا شكراللهي  سيد11:51ساعت  ¤
 

 ( نظر 23 ) پيام هاى دیگران
 
 

 1381 بهمن، 1سه شنبه، 
 !هم توقيف هم مشروط ، هم متهم هم خانه به دوش

 وقتي خبر پذیرفته شدنِ  فيلم در بخش مسابقه ي جشنواره را شنيدم،. سكانس از فيلم است منوط به حذف آاملِ  دودر جشنواره ي فجر " نفس عميق"حضور فيلم 
. گفت آه نفس عميق هنوز توقيف است و اجازه ي اآران عمومي ندارد آارگردان فيلم در گپي دوستانه" شهبازي"گمان آردم از فيلم رفع توقيف شده اما امروز 

حاال هم آه گفته اند براي حضور در مسابقه  (!ایجاد نااميدي در آليت فيلم(: ست آه نمي شود با حذف و آوتاه آردن آن را درست آرد دليل توقيفش هم جوري
نه فرصتش را دارد و  د روز را گرفتار حذف یك سكانس از فيلم بوده ولي براي حذف سكانس دیگربه ناچار این چن شهبازي هم. حداقل دو سكانسش باید قيچي شود

شاید در  منتظر مي مانيم و صبر مي آنيم،... سانسور نمایش مي دهند، نخواستند هم آه دیگر هيچ به قول خودش اگر خواستند با همين مقدار! نه خيالش را انگار
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  (!این جمله ي آخر از خودم بود! (رآورددار است  آشور ما آه در اتفاقات پيش بيني نشدهآینده اتفاقي افتاد؛ الحمدهللا
 

این فيلم یكي از بهترین ها در تاریخ  آریمي معتقد است سكانس پایاني. خواندني ست" فيلم"فيلم هم در شماره ي جدید مجله ي  یادداشت ایرج آریمي درباره ي این
 شهبازي نفس عميق عنوان اگه دنبال اطالعات بيش تري هستيد، یادداشت قبلي من با... ( آریمي را به وجد آورده م هم انگار بدجوريآليت فيل. سينماي ایران است

 (.رو بخونيد
 

 :اشت هاي قبلي ام گذاشته اند همراه با پاسخ من بخوانيدیادد این پيام را از بين پيام هایي آه براي یكي از
" 

آن هم در حالی که روی مبل  – آن را نشنيده اند نمي دانم بعضی از آقایانی که از جنگ جز اخبار.در مورد سریال خاک سرخ شگفت زده شدم واقعا از تحليل شما
تاریخ معاصر این آب و خاک این قدر  ونه به خود اجازه می دهند در مورد بزرگ ترین واقعهچگ - امن خود ميل می کردند لم داده و نسکافه شان را در خانه ي

کشيده اند؛ زندگی کرده  کارشناسانه زده شود باید ازکسانی در مورد فيلم های جنگی سوال کرد که با جنگ نفس غير مسئوالنه حرف بزنند؟ اگر قرار است حرف
فردی  فضایی که تصویر شده است با واقعيت تلخ جنگ تطبيق دارد یا خير؟ به جرات مي گویم برای  مي توانند بگویند آیااین ها هستند که.اند و بزرگ شده اند

صحنه  گذرانيده است و شاهد سقوط برخی از شهرهای وطن بوده و چون من که تمام نوجوانی و بخشی از جوانی خود را در متن جنگ و در یک شهر جنگزده
. دردناک سقوط خرمشهر را تصویر کرده بود این سریال به خوبی حال و هوای جنگ و روزهای شايد حتی تعريف آن اغراق آميز باشد  کههايی را ديده است

یک ...  مانده و فيلم هندی ، نهی نهی اش انتقاد کنيم آیا این امر الزامًا باید با تمسخر و لودگی همراه باشد؟ مسائلی نظير حاال فرض کنيم که بخواهيم به حاتمی کيا
 " .کاهد نقد را تاسر حد یک نوشته ي مبتذل فرو مي

---  
 ساله ي متناوبم در جنگ را براي دوستان 5اتفاقا من هم هربار آه خاطرات حضور  در پاسخ به این دوست عزیز و واقعا قابل احترام فقط عرض مي آنم آه

مي خورند، گمان مي آنند اغراق مي آنم هرچند در راستگویي  روي مبل لم مي دهند و نسكافه شان رابه مناسبتي تعریف مي آنم، آن ها هم در حالي آه  نزدیكم
  !من شكي ندارند، همين

 
 

 را تالش خواهم آرد از آن جا هم خوابگرد. و خصوصا برادرم آه دوستان هم از حالش باخبرند براي دیدن پدر و مادر نجف آباد دو سه روزِ  آینده را باید بروم
 !تنها نگذارم

 
آپارتمان نمي  باور آنيد هنوز شش ماه از ساآن شدن مون تو این. قدیمي ها سرِ  سياِه زمستون راستي وقتي برگشتم باید بيفتم دنبال آپارتمان اجاره اي، به قول

به  مهلت موندن نداره، آدم خانه... ه، آدم خانه به دوشپا به هر جایي مي ذار"شنيدین آه  حتما!!! اگه آسي موردي داشت خبرمون آنه، خدا بهتون عوض بده! گذره
 !مي آنم احساس همذات پنداري این انيميشن با این اوضاعی که پيدا کردم، بدجوري با شخصيت اصلي"... دوش

 رضا شكراللهي  سيد21:48ساعت  ¤
 

ظر 13 ) پيام هاى دیگران
 

 ( ن

 1381 دى، 30دوشنبه، 
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 ...ناسزاي فرهنگي و
، دبير جایزه ي "زاده قاسم "این پاسخ ".رگردندحال خودش بگذارند و به همان روستاشان ب اميدوارم آن ها آه ذهن روستایي دارند، هرجه زودتر ادبيات را به"

. به آرشيو پيوسته "لعنتي این زبان" این، یادداشتي داشتم درباره ي جایزه ي ادبي یلدا آه با عنوان پيش از. یلداست به آساني آه به داوري ایشان انتقاد داشته اند
آاندید جایزه  قصه نویس جوان از آشفيات ایشان است، پيش از این" احمد آرام"تصورشان آه فكر مي آنند  درضمن خوب است آقاي قاسم زاده بدانند آه برخالف

 .را شناخته بودند ا این فضا آشنا هستند پيش از آن هم اوي قلم هم شده بود و آن ها آه ب
 

یران را انگار مي خواهد دوران تاثير گذاري اش بر تاتر ا آه تازگي ها از فرانسه برگشته و آربي آوانسيان پسر لوریك ميناسيان درباره ي آرمن ميناسيان گزارش
 .آشنا نيستند، حتما بخوانند آن ها آه با او. تجدید آند

 
 ...هنوز به نظر من آه باید آمي صبر آرد بر روند موسيقي ایراني تاثير گذاشته اند؟ آیا واقعا سایت هاي ایراني

 
 .را بخوانيد این مقاله اگر قبول ندارید،. رنسانسي فرهنگي در حال شكل گرفتن است هاي ایران به واسطه ي وبالگ نویسي،ولي انگار در بين نسل سومي 

 
خصوصا آه ردپاي خوابگرد هم در . دارد هم بخش هاي دیگري رویكرد غالبش آه سياسي ست، ر آلمان است، علي رغمآه پایگاهش د ایران خبر سایت فارسي

 !این بخش ها دیده مي شود
 

وبالگش نبوده و بي خودي این خلق اهللا جوان را  یك بالگر جوان پس از آزادي اش از زندان آه باالخره معلوم شد دستگيري اش به خاطر اولين یادداشت و باالخره
تواند شهادت بدهند آه این حرف را  زدیك مي شناسند ميآن ها آه مرا از ن! فرهنگي آردن تاثيرش خيلي بيش تر است به خدا با این حال باور آنيد آار. ترساندند

 !از سرِ  شكم سيري نمي گویم؛ خود دانيد
 

که اهل موسيقی سنتی نيستند فقط این را بدانند که برومند یکی از مهم ترین  نکردم؟ آن ها نورعلی برومند ای به سالروز مرگ نيست این همه را گفتم و اشاره حيف
 ...شاد روانش. ی ردیف آوازی ایران از گذشته برای اکنون و آینده بود ينهانتقال گنج های واسطه

 رضا شكراللهي  سيد14:45ساعت  ¤
 

ظر 5 ) پيام هاى دیگران
 

 ( ن

 1381 دى، 29یكشنبه، 
 گزارِش مصاحبه با سوسن تسليمي

سوسن تسليمي " خانه ي جهنم"دختران مسئله ي روز و بحث داغ جامعه ي سوئد است، فيلم  چند ماه پيش، درست وقتي آه روابط مردساالرانه ي پدران مهاجر با
یگر مردِ این فيلم را به استودیو دعوت مي آند و ضمن نشان باز به همين بهانه مجله ي صبحگاهي تلویزیوني سوئد، تسليمي و. روي پرده ي سينما مي رود هم

این مرد در ميان سه زن محاصره : باره مي گوید بازیگر فيلم دراین. به بررسي رابطه ي بحث روز جامعه و مضمون این فيلم مي پردازد دادن بخش هایي از فيلم،
اما وقتي . هميشگي ست انتخاب مي آنه براي این آار، یك روش سختگيري شدید با نظارتخواد اما روشي رو آه  شده و در واقع خير و صالح اون ها رو مي

 سوسن تسليمي هم به عنوان آارگردان فيلم، نظرش را درباره ي خانواده هاي مردساالر این ...دخترها بزرگ مي شوند، زندگي این مرد به جهنمي تبدیل مي شود
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آقا نگاه مي شه و همه گوش به فرمان او هستند و مرد هم با روش خاص  رهاي اون منطقه، به پدر به چشم یك سرور ودر ایران و بيش تر آشو: طور بيان مي آند
بر تمامي جوانب مي خواد آه آار شرآت به  در چنين خانواده اي پدر مثل رئيس یك شرآت تجاري ست آه با آنترل. به خانواده اش برسه خودش مي خواد آه

خانواده هاي  آنترلش رو از دست بده، این شرآت ورشكست مي شه و این دقيقا چيزي ست آه در بسياري از ین اساس اگه رئيس شرآتبر ا. خوبي پيش بره
  .بپردازم من قصد دارم در فيلم هاي بعدي ام هم به همين موضوع... مهاجر رخ مي ده

 .ست "رویاهاي صورتي"سوسن تسليمي اآنون درحال ساخت دومين فيلمش 
 شكراللهي  سيد رضا14:36ساعت  ¤

 ( نظر 3 ) پيام هاى دیگران
 
 

 1381 دى، 26پنجشنبه، 
 روياهاي صورتي و خاك سرخ

 دقيقه اي هم با خودش و هم با 10؛ یك مصاحبه ي با تسليمي مصاحبه ي تلویزیون سوئد هم ني آه به آخرین خبرها از سوسن تسليمي عالقه داشتند، اینبراي دوستا
" رویاهاي صورتي"حاضر در حال ساخت فيلم  تسليمي در حال". خانه ي جهنم"ين فيلم تسليميهمراه با نمایش دو صحنه ي آوتاه از اول بازیگر نقش اول مرد

دونم چرا سوسن تسليمي هم  نمي). اگه آسي پيدا شد لطفا ایميل بزنه( پيدا مي شد و این گفتگو رو ترجمه مي آرد آاش یك آدم نيكوآاِر مسلط به زبان سوئدي. ست
 !زبان سوئدي هم شد زبان؟ آخه! ست رفت سراغ جرجيسبين این همه آشور اروپایي، یكرا

 .همين باالست، مي تونين بخونين. اش رو برام فرستاد ترجمه ي آلي یك آواره ي سوئدي باالخره :خبر تكميلي
 

قسمت دوم این سریال رو آه دیدم ! هندي جموعه ي تلویزیونِي این سينماگر با داستاني اصطالحاحاتمي آيا تموم شد؛ اولين م" سرخ خاك"دیشب باالخره سریال 
تلویزیون گفت آه دقيقا ماجرا همين  هفته ي پيش یكي از همكارانم در. داشته آه حاتمي آيا این قدر آب بسته توي آار حدس زدم تهيه آننده ي آار البد مشكل بودجه

طول آشيدن  تهيه بشه و حاتمي آيا هم هرچي پول توي پروژه بوده خرج آار مي آنه، ضمن این آه اساسا ریال براي چند قسمت محدودبوده؛ اول قرار مي شه س
 سرانجامآار هم با چند بار وقفه به خاطر ناآشنایي حاتمي آيا با سيستم تلویزیون به  توليد آار به هر دليل، خودش آلي از سرمایه رو مصرف مي آنه آه توليد این

حاتمي آيا نموند و مگه مي شه براي تلویزیون سریال ساخت و پول و  نهایتا پس از پایان آار منوچهر محمدي مي بينه انگار این وسط چيزي براي خودش و. رسيد
مسئولين تلویزیون هم . مت ها رو بيش تر آنندتعداد قس نتيجه مي شه این آه دو نفري توافق مي آنند اصالح برآورد بزنند و در مرحله ي تدوین، پله اي به هم نزد؟

آليه ي تصاویري آه ضبط شده و به  ) اما بدبختي این جاست آه موقع تدوین هم علي رغم این آه همه ي راش ها. قبول مي آنند بودِن آقایون"! ارزشي"به خاطر 
دقيقه از هر  10 و به این ترتيب با اسلوموشن آردن حدود.  باز هم آم مي آرندرو استفاده مي آنند ولي (هنگام تدوین بخش عمده اي از آن ها را دور مي ریزند

 جالبه آه دیشب وقتي قصه داشت به. ضعيف با پرداختي تا این حد آشدار و آسل آننده یك قصه ي هندي از نویسنده اي. قسمت سر و ته ماجرا رو هم مي آرند
صبر آن، هنوز ِنهي : همسرم آه هيچ تخصصي هم در این باره نداره گفت آشدار شدن یك پالِن ناقابل، مادِرآخراش مي رسيد، من آه شاآي شده بودم از این همه 

  !ِنهِي آخرش مونده
 
رمان نویسي فارسي باشيم، همچنان آه از نيمه ي دوم دهه ي شصت شاهد جریان  اگر تحليل من درست باشد، باید از حدود نيمه ي دوم هشتاد منتظر جریان...
 .بخوانيدش ؛ حتما)مهمان آدم و حوا با عنوان وبالگ نویسي و آینده ي رمان فارسي یادداشتي از حامد یوسفي، )...آوتاه فارسي بودیم ستاندا
 رضا شكراللهي  سيد8:58ساعت  ¤
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 1381 دى، 25چهارشنبه، 
 تعقيب سوژه ها

 م در بين آن هاست؟ خود شهبازي،شهبازي ه" نفس عميق"حواس تان بود آه فيلم . فجر را حتما دیروز خواندید خبر بعضي از فيلم هاي بخش مسابقه ي جشنواره
ام از حضور فيلمش در جشنواره و گمان قوي دارم آه امسال شهبازي هم  به هر حال خوشحال! آارگردان فيلم هم باالخره نفهميد آه فيلم سومش توقيف است یا نه؟

 .بلورین بي نصيب نخواهد بود از سيمرغ هاي
 
سوژه آن قدر زیاد شد  به فالن کوچه رفت که ناگهان. خواندم که در آن نوشته شده بود سوژه را تعقيب کردم میگزارشی از یک تيم تعقيب و مراقبت ساواک را "

 .بهنود از وقایع اخير تحليل ".مملکت شعار می دادند که او را گم کردم؛ جمعيتی در حدود دو هزار نفر عليه شخص اول
 

 !!چه قدره ؟ آقا این آردن نام راستي یك نفر هست به ما بگه هزینه ي باالي طرح
 

 در مجموع.  دآتر محمودي همسر بتي محمودِي معروففرانسه است، مستندي پخش آرد درباره ي آه یك شبكه ي دولتي مشترك ميان آلمان و arte پریشب شبكه
با پایاني غمگنانه از عدم موفقيت دآتر در رفتن به آمریكا و خيلي  به وفور یافت مي شد،" بدون دخترم هرگز"فيلم به دروغ هایي پرداخته بود آه در آتاب 

در این منطقه اتفاقي بيفتد، مثال آمریكا با عراق  نمي دانم چرا هر وقت قرار است!) من بخش عمده اي از آن را براي روز مبادا ضبط آردم آه...( چيزهاي دیگر
شود از اخبار و برنامه هاي خوب خوب  و یا تلویزیون هایشان پر مي" خليج فارس"آمریكایي و اروپایي به جاي خليج مي نویسند  بجنگد، یكهو همه ي مطبوعات

 ...درباره ي ایران و
 

از باسوادترین موسيقي دانان سنتي ست و سه تار  حميد یكي. دوستان خيلي نزدیك من است آه االن در دانشگاه بوستون درس مي خواندمعدود  از حميد ستار
 مجله بوم شناسي مي توانيد در مقاالت تخصصي او را درباره ي موسيقي. در این یك مورد افتخار شاگردي اش را داشته ام حداقلش این آه! نوازي اش هم آه بماند

حاال هم آه ! انگار آساني ست آه قصه نمي نویسد اما پيگيري ادبيات برایش از نان شب هم واجب تر است اما حميد در عين حال از معدود. بخوانيد" ماهور"ي 
رباره ي آماتوریسم فرهنگي آه زیاد اهل نوشتن نيست ولي بر سر یادداشت قبلي ام د افسوس آه. آن جاست آخرین آتاب ها را من از ایران برایش مي فرستم

  :هاي متفاوتي هم ایجاد آرد، نظر حميد را مناسب دیدم آه در این جا یادآوري آنم واآنش
" 

خيلي جسته و گریخته یك چيزي شنيده اند یا یك مصاحبه اي خوانده «(کزائی  سالم رضا جان اوْال می خواستم در جواب این گفته ی خانم روانی پور در ميزگرد
خواندن یا نخواندن کتاب های خانم روانی پور در سواد و لياقت  بگویم که فکر نکنم کسی با)»بهش مي گویي آتاب مرا خوانده اي مي بيني نخوانده اند و وقتي. اند

ن گونه محکی را در باب دیگران است که ای حاصل شود و حتمْا خانم روانی پور با خواندن کتاب های خودش به این لياقت ادبی نرسيده ادبی اش تغييری آنچنان
 توانند درآورند که نپنداریم که این  نوآمدگان من چندتائی را می شناسم و می دانم که نان شان را از جای دیگر نيز می دوم این که از این! نيز در نظر می آورد

 
 .تادن، آب باریکه ایست برای امرار معاشبه ورطه ی این آماتوریسِم فاسد اف آماتوریسم ادبی نتيجه ی نداشتن پول تاکسی است و

هولناک آماتوریسم می افتند شاید بهتر بود دارو فروش و  که از این حجم عظيم نيروی جوان که هجوم می آورند به هر کاری، آنانی که به ورطه ی سوم این
نمی توانند تهدیدی برای روانی پور  هدایت و چوبک را نمی شناسندآنانی که بورخس را نخوانده اند و ) که هست(مالکی هست  اگر قضاوت و. قاچاقچی می شدند
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را نمی شناسند و  و هيچ کس) با هزار شارالتان بازی و جنسيت عوض کردن و این ها(راه پول در مي آورند  آنانی که از این: خالصه این که. و چهلتن باشند
. دارند در این هياهو اما دیگرانی نيز هستند که همه ي بزرگان را از برند و گفتنی زیاد. شوند ش مینخوانده اند، تنها کابوسی هستند که در الیه های زمان فرامو

 !گوش به زنگ اینان باشيد اگر از آینده می هراسيد
  سيد رضا شكراللهي10:38ساعت  ¤
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