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احسان خواجه امیری تک آهنگ "عاشق که بشی" را در فضای مجازی منتشر کرد .به گزارش هنرآنالین ،فرشید
ادهمی آهنگ ساز آهنگ "عاشق که بشی" است .تنظیم این قطعه برعهده معین راهبر بوده و شعر را عاطفه
حبیبی سروده است.

ناگهان شعر
ِ
حمیدرضا شکارسری
▪1

تصمیم خوب آسمان
باران بود
به شست و شوی آن همه خون
و تصمیم بهتر
برف بود
به تسكین آن همه بدن چاك چاك عریان ...
اما آفتاب ادامه یافت
بهترین تصمیم آسمان :
تاسیس تاریخ عطش ...
▪2

چرا درخت ها درست همان جایند
كه پرندگان خسته اند ؟
همان جا كه ما آفتاب زده ایم ؟
چرا درخت ها درست همان جایند
كه كودكان می خواهند تاب بخورند ؟
همان جا كه داركوب ها می خواهند آواز بخوانند ؟
چرا درخت ها درست همین جایند
همین جا
كه می خواهم شعری بنویسم
از مهربانی درخت  ...؟
▪3

این « به » اگر نبود
به تو نمی رسیدم
این « را » اگر نبود
تو را نمی دیدم
این « در » اگر نبود
در آغوشت نمی كشیدم ...
اما حرف های اضافه همیشه این قدر مهربان نیستند
« از » تو را از من می گیرد
و « با » مرا باخودم تنها می گذارد ...
▪4

تفنگش را به من داد
با تمام خشاب هایش
سرنیزه اش
قمقمه اش ...
كوله پشتی اش را داد به من
با تمام كنسروهایش
پوتینش
انگشترش ...
من اما پیشانی بندش را می خواستم
نگاهش را
لبخندش را می خواستم
سرش را اما
خمپاره ای برده بود

"عاشق که بشی" با صدای
احسان خواجه امیری

«هاتف» پایان یافت
حواشی تیتراژ ادامه دارد
پـس از محسـن چاووشـی ،محمـد اصفهانـی خواننـده
جدیـد سـریال "هاتـف" اعلام شـد و او قطعـه ای را بـا
آهنگـی از علیرضـا افـکاری و شـعری از مرحـوم حسـین
منـزوی اجـرا کـرد امـا...
به گـزارش هنرآنالین ،پس از به توافق نرسـیدن محسـن
چاووشـی و تهیه کننـده سـریال "هاتـف" بـرای اجـرای
تیتـراژ پایانـی ایـن سـریال ،اعلام شـد محمـد اصفهانی
قطعه ای را برای این سریال خوانده که در کمال تعجب،
قطعه اصفهانی نیز از این سـریال پخش نشـد تا حواشـی
سـریال مناسـبتی مـاه محرم شـبکه یـک سـیما همچنان
ادامه داشـته باشـد.
حدود دو هفته پیش محسـن چاووشـی با انتشـار پسـتی
اعلام کـرد بـه علـت بدرفتاری هـای عوامـل سـریال
"هاتف" و مسئوالن تلویزیون ،تا اطالع ثانوی با تلویزیون
همـکاری نمی کنـد .شـنیده ها حاکـی از ایـن بـود کـه
چاووشـی قطعه ای را با شـعری از موالنا برای این سریال
خوانـده اسـت ولـی مشـکالت و محدودیت ها باعث شـد
چاووشـی دسـت از ایـن سـریال بکشـد و عوامـل "هاتف"
هم برای موسـیقی تیتـراژ پایانـی به سـراغ یـک خواننده
مطـرح دیگـر بروند.
پـس از چاووشـی ،نـام دکتـر محمـد اصفهانـی به عنـوان
خواننـده جدید سـریال "هاتـف" اعلام شـد و او قطعه ای
را بـا آهنگـی از علیرضـا افـکاری و شـعری از مرحـوم
حسـین منـزوی اجـرا کـرد تـا بـه عوامـل سـریال "هاتـف"
تحویل دهـد اما در کمال تعجب ،با شـروع پخش سـریال
"هاتـف" و درحالی کـه نـام محمـد اصفهانـی به عنـوان
خواننـده تیتـراژ پایانـی سـریال آمـده بـود ،خبـری از
قطعـه ایـن خواننـده نبـود .مدتـی بعـد دکتـر اصفهانـی
اعلام کـرد به طـور کامـل بـه تعهداتـش عمـل کـرده و
دلیـل پخـش نشـدن قطعـه وی در سـریال "هاتـف"،
بدعهـدی عوامـل سـریال و عمـل نکـردن آن ها به
تعهداتشـان اسـت.
محمد اصفهانی که طی یک هفته گذشته
شایعات زیــادی مبنی بر ممنوع الفعالیت
شدنش در تلویزیون مطرحشده بود،
اعالم کرد پخش نشدن
قــطــعــه جــدیــدش
تــنــهــا بــه دلیل
عمل نکردن
عـــــــوامـــــــل
سریال
"ه ــات ــف" به
تـــعـــهـــدات
مــالــی بــوده
اســـــت و او
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ممنوع الفعالیت نــیــســت .وی فــع ـ ً
ا قــصــد انتشار
قطعه جدیدش را نــدارد و مشخص نیست تکلیف این
قطعه چه خواهد شد.
اصفهانـی دربـاره ایـن کار توضیـح داد :از طریـق آقـای
آرمان موسـی پور ،آهنگ سـاز متن سـریال هاتف ،مطلع
شـدم دوسـتان قصد دارنـد اجـرای تیتـراژ ایـن مجموعه
را بـه مـن پیشـنهاد دهنـد .بنابرایـن بـا تهیه کننـده،
کارگـردان و یکـی از مدیـران ارشـد سـیما فیلـم دربـاره
اصـول اجـرای ایـن کار صحبـت و توافـق کـردم.
وی افزود :در آن ایام تنها حدود چهار ،پنج روز به شروع
سریال زمان داشتیم و آقای موسی پور درگیر نوشتن
و ضبط موسیقی متن بود .همراه ایشان و تهیه کننده
سریال جلسه ای برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم
که یک گروه جداگانه تیتراژ را کار کند .زمانی که این
توافق انجام شد ،همکاری من با آقای علیرضا افکاری
شکل گرفت و روی غزلی از مرحوم حسین منزوی،
اثری را تولید کردیم که به زعم خودمان کار زیبایی
هم شد.
او ادامه داد :وقتی می خواستیم از طریق اینستاگرام،
دموی آن را ارائه کنیم یقین داشتیم به زودی قطعه روی
آنتن خواهد رفت اما بازهم با تهیه کننده این مجموعه
هماهنگکردیمکهآیامیتوانیماینکاررارویاینستاگرام
بگذاریم یا شما تمایل دارید مردم برای اولین بار آن را از
طریق آنتن صداوسیما بشنوند؟ ایشان استقبال کرد و
گفت موافقم و خیلی هم خوب است اما متأسفانه قول و
قراریکهدرابتداباتهیهکنندهگذاشتهبودیم،عملینشد.
بههمیندلیلماهمنتوانستیماثررابهآنهاتحویلدهیم.
سریال"هاتف"بهکارگردانیداریوشیاری
و تهیه کنندگی نعمت چگینی ،در
 10قسمت  50دقیقهای آماده
شــده و هم اکنون با حضور
بازیگرانی همچون حمید
گـــودرزی ،محمد حاتمی،
رزیـــتـــا غـــفـــاری ،حشمت
آرمیده،توفانبهزادی،شهرام
قــائــدی ،محمد فیلی ،کاظم
بــلــوچــی ،ســیــدمــهــرداد
ضـــیـــایـــی ،بـــهـــزاد
خداویسی ،مریم
بــوبــانــی ،کمند
ا میر سلیما نی ،
مریم کاویانی و
الهه حسینی از
شبکه یک سیما
در حــــال پخش
است.

کر»
اعتراضها بهآمریکاییشدن « منبو
جورج ساندرز برنده جایزه بوکر 2017شد

برنده جایزه بوکر  2017اعالم و جورج ساندرز برای
کتاب «لینکلن بین مرگ و تولد دوباره» به صورت رسمی
برنده این جایزه شد .به گزارشخبرگزاری کتاب ایران،
مراسم اعالم جایزه بهترین داستان من بوکر  2017در
حال برگزاری است و جورج ساندرز به عنوان برگزیده
این مراسم انتخاب شد و هیئت داوران از وی برای اثر
«بیهمتا» و «فوقالعاده»اش قدردانی کردند.
«جورج ساندرز» متولد دوم دسامبر  1958در تگزاس
است .او در حومه جنوبی شهر شیکاگو بزرگ شد و در
سال  1981مدرک کارشناسی مهندسی ژئوفیزیک را
از دانشگاهی در کلرادو دریافت کرد.
او دربــــاره پیشینه علمی خــود و ارتــبــاط آن بــا آثــار
داستانی اش می گوید :من هر ادعایی درباره اورجینال
بودن داستانهایم داشته باشم ،در واقع نتیجه این سابقه
عجیب است .در اصل من صالحیت الزم را نداشتم و
با ابزاری ایراددار کار می کردم .مثل این است که شما
یک جوشکار را بــرای طراحی لباس انتخاب کنید.
آثار داستانی این نویسنده آمریکایی بیشتر به پوچی
مصرف گرایی ،فرهنگ سازمانی و نقش رسانه های
جمعی پرداخته است .با این که بسیاری از منتقدان
کار های او را دارای لحنی طنزگونه می دانند ،آثارش
سوال های فلسفی و اخالقی زیادی را در ذهن مخاطب
ایجاد می کند .برخی سبک «ساندرز» را با نوشته های
«کــورت ونه گات» که الهام بخش او هم بــوده ،مقایسه
کردهاند.
اواخــر دهه « 1990بن استیلر» کمدین مشهور ،حق
ساخت فیلمی را براساس کتاب «سرزمین جنگ
داخلی در انحطاطی بــد» خــریــداری کرد.
«ساندرز» خود فیلم نامه ای را براساس
داستان «بلوط دریایی» اش به نگارش
درآورده است.
او در سالهای 2000 ،1996 ،1994
و  2004جایزه مجله ملی آمریکا را به
خاطر داستانهای مختلفش کسب کرد.
جایزه «او هنری»  1997به خاطر داستان
کوتاه «شکست ها» به او تعلق
گرفت و در سال 1996
مــجــمــوعــه داس ــت ــان
کـــوتـــاه «ســرزمــیــن
جــنــگ داخــلــی در
انــحــطــاطــی بــد»
این نویسنده به
فهرست نهایی
نـــامـــزد هـــای
جــایــزه «پــن/
همینگو ی »

راهپیدا کرد.
«ساندرز» در سال  2006جایزه ادبیات فانتزی جهان
را برای داستان کوتاه «کام کام» که اولین بار در سال
 2005در مجله «نیویورکر» به چاپ رسیده بــود ،به
دست آورد .همچنین جایزه سال « 2013پن/ماالمود»
به خاطر دستاورد هایش در حوزه داستان کوتاه به او
اعطا شد .از دیگر آثار داستانی این نویسنده می توان
به «حکومت کوتاه و ترسناک فیل»« ،در ملت اجبار»،
«یادداشت دودقیقهای برای آینده»« ،معنوی» و «لینکلن
در باردو» اشاره کرد.
به گــزارش ایسنا ،امسال سومین دوره ای اســت که
نویسندگان آمریکایی شانس شرکت در رقابت ادبی
«بوکر» را پیدا کردند و دومین مرتبه ای است که نام یک
آمریکایی یعنی «جورج ساندرز» ،به عنوان برنده اعالم
می شود .این اولین رمان «ساندرز» است و داستان آن از
مراسمی در سال 1862آغاز میشود که در آن« ،آبراهام
لینکلن» از قبر پسر 11ساله خود «ویلی» که براثر تیفوس
مرده ،دیدار می کند .روح «ویلی» با گروهی از ارواح بین
زندگی و مرگ معلق است .در بخشهایی از رمان ،روایت
بهنمایشنامهیاکتابهایتاریخیشباهتپیدامیکند.
اعطای این جایزه مهم به «ساندرز» که «پل آستر»« ،آلی
اسمیت» و «فیونا مادلی» از رقیب هایش بودند ،موج
جدیدی از اعتراض ها را به وجود خواهد آورد؛ انتقاد
به این که «من بوکر» هم آمریکایی شده اســت« .پل
بیتی» برنده سال گذشته ،اولین آمریکایی بود که در
تاریخ «من بوکر» موفق به کسب این جایزه شد .امسال
از شش نامزد نهایی ،سه نفر از جمله «پل آستر» و
«امیلی فریدلند» آمریکایی بودند.
«لوال یانگ» رئیس هیئت داوران جایزه
«من بوکر» کتاب «لینکلن در باردو»
را «بی همتا» خواند و گفت :این رمان
بــه خــاطــر ابـــداع و سبک متفاوتش
برجسته شد؛ روشی که با آن به طور
متناقضی به ایــن ارواح تقریبا مرده
جان داد .او همچنین گفت :ما به ملیت
نویسنده نــگــاه نمی کنیم.
راســتــش واقــعــا این
مسئله بــرای
مــــا مــشــکــلــی
نــیــســت؛ فقط
بــــه کــــتــــاب و
ایــــن کـــه چــه
چــیــزی بــه ما
مــی گــویــد
فـــــــکـــــــر
می کنیم.

...

پیک خبر

حضورشاعرانایرانیدرجشنوارهشعرسارایوو
شاعرانی از ایران در جشنواره شعر سارایوو حضور خواهند
داشت.بهگزارشروابطعمومیبنیادشعروادبیاتداستانی
ایرانیان ،غالمرضا طریقی و حمیدرضا شکارسری به عنوان
نمایندگان ایران در جشنواره شعر سارایوو شرکت خواهند
کرد .این جشنواره  26تا  30مهر در تاالر اصلی ساختمان
وییجنیستادرسارایووبرگزارمیشود.جشنوارهبینالمللی
شعرسارایووبیشازنیمقرنسابقهبرگزاریدارد.اینرویداد
ادبی امسال پنجاه و ششمین دوره خود را به همت انجمن
نویسندگان و شاعران بوسنی با حضور شاعرانی از بوسنی،
ایران،کرواسی،صربستان،اسلوونی،سوئیس،چینوترکیه
برگزارخواهدکرد.غالمرضاطریقیسرایندهمجموعههایی
چون ِ
«شلتاق» و «جهان غزلی عاشقانه است» و حمیدرضا
شکارسری خالق آثاری چون «چراغانی بیدلیل»« ،از تمام
روشناییها»و«هفتادودوقطرهاشکعاشورایی»درنشستی
به دعوت دپارتمان ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو شرکت
میکنندوبهایرادسخنرانیمیپردازند.

راهیافتگانبهمرحلهنهاییجایزهقیصرامینپور
دبیرخانهجایزهکتابسالشعرجوان،اسامیآثارراهیافتهبه
مرحله نهایی این جایزه را اعالم کرد .به گزارشخبرگزاری
مهر ،پسازبررسی اولیه آثار رسیده به دبیرخانه کتاب سال
شعر جوان «جایزه قیصر امین پور» ،از بین بیش از  100اثر
چاپ شده در سال  1395از شاعران زیر 30ســال22 ،
اثر به داوری مرحله نهایی راه یافت .اسامی شاعرانی که
مجموعههاییازآنهابهمرحلهنهاییراهیافتونامچندشاعر
مشهدینیزدرمیانآنهابهچشممیخورد،عبارتاستاز:
مرتضیلطفی،سعیدسکاکی،علیسلیمانی،بهزادنجفی،
میثم بهاران ،پریسا صالحی ،رسول پیره ،رسول رضایی،
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هشتمآبانماهدرخانههنرمندان(سالنجلیلشهناز)اعالم
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داستان
آزاده فتحی پور

تاریک ،روشن
بوی خاک و خون فضا رو پر کرده بود ،ذرات معلق گرد و
خاک توی هوا ،در نوری که داخل تابیده بود به راحتی دیده
می شدند؛ خانمی که با چادر سیاه عربی کنار در ورودی
روی زمین نشسته بود مدام سرفه می کرد ،اکثر صندلی
ها پر بود از آدم هایی که یا سر یا دست و پاشون باند پیچی
شده بود ولی یه سرسختی و غرور خاصی توی چشم های
همه دیده می شد.
به مش موسی که داشت با مردی با لهجه شیرینش حرف
می زد نگاه کرد ،مش موسی بقیه پول مرد را پس داد و با
اشاره بهش گفت:شما بفرمایید باجه دو .بلند شد و رفت
سمت باجه ،شماره رو گرفت و منتظر شد .صدای پشت
خط گفت:
 بفرمایید. سالم مامان ،منم. سالم .کجایی تو؟ هر موقع زنگ میزنیم ،جواب نمیدی،چه جوری باید از حالت با خبر بشیم؟ مردیم از دلواپسی.
 دلواپسی نداره مامان ،من خوبم. مگه میشه نگران نباشم؟! ببینم وقتی خودت بچه دارشدی بازم از این حرف ها می زنی؟!
 بابا خوبه؟ ما همه خوبیم .به دنیل زنگ زدی؟ می زنم مامان ،میزنم. کی دیگه؟ پسره بدبخت هر روز زنگ می زنه .نمی خوایبراش توضیح بدی؟ کارت درست نیست.
 مامان نمیشه شما براش توضیح بدید؟ من؟! چی بگم بهش آخه؟ بگم ببخشید دخترم یه دفعهبه سرش زده از اون سر دنیا زندگی و کارش رو ول کنه بیاد
توی کشور خودش خدمت کنه؟ اونم توی این شرایط؟
 مامااااان. رفتی خرمشهر که چی؟ می خوای به مردمت خدمتکنی؟باشه ،بیا تهران ،بیا همین جا هر کاری از دستت بر
میاد انجام بده ،حتما باید زیر آتیش بمب و خمپاره باشی؟
نگاهش افتاد به صد جفت چشم منتظر بیرون باجه و گفت:
باشه مامان تو رو خدا دیگه ادامه ندید ،خودم یه کاریش
میکنم .من باید برم.
 تو رو خــدا مواظب خــودت بــاش ،کــاش حــال دل منومیفهمیدی ،ما رو بی خبر نذار.
مامان خواهش میکنم گریه نکنید ،نگران نباشید ،چشم،
چشم قول میدم مرتب زنگ بزنم .فعال خدانگهدار.
از باجه بیرون اومد و رفت سمت پیشخوان .مش موسی
گفت:
 مهمون ما باشید خانم دکتر. ممنون مش موسی.پول را روی میز گذاشت و اومد بیرون ،صدای بلندی شنید

و سرش رو به دنبال صدا چرخوند سمت آسمون ،چند
هواپیمای جنگی از باالی سرش رد شدند .با خودش فکر
کرد حتما هدف جدیدی شناسایی شده و تصور کرد که
منهدم کردن هدف های دشمن قطعا بی پاسخ نمی مونه
و باید منتظر زخمی های زیــادی باشه .هنوز داشــت به
آسمون نگاه می کرد که پاش به چیزی توی پیاده رو برخورد
کرد ،پایین رو نگاه کرد ،قسمتی از راه رو اشتباه اومده بود،
برگشت و به سمت بیمارستان قدم برداشت .وارد راهروی
بیمارستان که شد با دیدن مجروح هایی که هرکدوم گوشه
ای افتاده بودند ،از دنیای خودش بیرون اومد .با سرعت به
سمت اتاقی رفت و روپوش سفیدش رو تنش کرد ،به راهرو
برگشت و با دقت و وسواس زیاد شروع به معاینه زخمیها
کرد ،تند و تند چیزهایی روی کاغذ یادداشت میکرد و

به دست پرستارها میداد .گرمای هوا کشنده بود و پنکه
های سقفی که با سرعت و صدای قیژ قیژ میچرخیدند
جوابگوی گرما و خاک و آه و ناله های توی هوا نبودند .به
راهر وهای مختلف میرفت و گاهی پای در دل بیمارها
مینشست ،افرادی که با دست خودشون عزیزانشون رو
از زیر آوار بیرون کشیده بودند ،خونه هایی که خراب شده
بودند ،عزیزان و دوستان و آشنایان از دست رفته و . ...
بعد از مدتی نگاهی به اطرافش انداخت و پرستاری را
صدا کرد.
 چراغها رو روشن کنید لطفا ،این جا خیلی تاریکه. ببخشید خانم دکتر ولــی نمیشه ،اعــام کردند فعالخاموشی باشه وضعیت قرمزه.
 ای بابا.کنار دختر بچه ای با موهای پریشون و صورتی سیاه و دود

زده نشسته بود و زخم دستش را بخیه می زد ،دختر با دست
دیگه اش موهای مردی رو نوازش میکرد که روی زمین
با صورتی خونی و سری باندپیچی شده ،خوابیده بود.
لبخندی به دختر بچه زد و گفت:
 بخیه زخم این فرشته کوچولوی شجاع تموم شده ،بیزحمت پانسمانش کن.
به محض بلند شدن جلوی چشماش سیاه شد ،دستش رو
به دیوار تکیه داد تا تعادلش رو حفظ کنه.
پرستار سفید پوش گفت:
از  9صبح تا االن روی پا هستین ،ناهار هم که نخوردین .ما
و مریض ها به شما احتیاج داریم .اگر شما ...
حرف پرستار را با تکون دادن سر قطع کرد.
 ممنون که نگرانمی ،خوبم برو به کارت برس.همه جای روپوش سفید رنگی که صبح پوشیده بود حاال
دیگه کثیف و خونی بود ،باید عوضش می کرد .از آب سرد
کن کهنه و زنگ زده ته راهرو لیوانی آب برای خودش ریخت
و به سمت اتاقش رفت.
پشت میز که نشست متوجه سر درد شدیدش شد ،شقیقه
هاش رو ماساژ می داد که چشمش به کاغذهای مچاله
شد هرویمیزافتادکهحاصلتالشبینتیج هچندروزپیش
بودند .تصمیم داشت متنی آماده کنه که به اندازه کافی
برای دنیل قانع کننده باشه ولی نتونسته بود.
جرعه ای از لیوان آب خورد و قلمی به دست گرفت و شروع
کرد به نوشتن.
دنیل عزیزم
این جا باید در تاریکی غذا خورد ،خوابید ،بیدار شد ،باید در
تاریکی زندگی کرد ،زخم بیمارها را بخیه زد ،برای حفظ
یک وجب خاک باید سینه سپر کرد و دست خالی جلوی
دشمن رفت.
این جا غرق در خون و خاک و غروره ،تاریکه ولی سراسر
نـــوره ،روش ــن از دل آدم هــایــی کــه پشت هــم رو خالی
نمیکنند ،روشن از قلب پاک هزاران کودک که در گرمای
وحشتناک و هوای دم کرده با لبانی خشک و سر و صورت
زخمی تکیه گاه پدر و مادراشون هستن .این جا یه دنیای
ِ
تاریک پ رنوره.
چشم هاشو برای جاری نشدن اشکها محکم فشار داد،
لیوان آب رو برای فرو خوردن بغض نزدیک لبش برد که
صدای انفجار مهیبی بلند شد ،همه جا لرزید و تا چند
ثانیه تیره و تار بود .جز دود و خاک چیزی دیده نمیشد،
شدت انفجار در اتاق رو از جا کنده بود .وارد راهرو شد،
فرشته کوچولوی شجاع کنار پدرش آروم گرفته بود،
صــدای داد و فریاد و گریه از همه جا شنیده می شد.
تالفی انهدام مواضع عراقی ها حاال بر سر بیمارستان
ِ
آوار شده بود.
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