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(كه  كردم  رجوع  گلشيرى  بنياد  سايت  به  وقتى  بدهم.  امسال  جايزة  از  گزارشى  خواستيد  من  از 
دات كامش فيلتر نيست) تا ببينم آخرين بار كى بود كه مراسم را به صورت عمومى برگزار كرديم، 
از ديدن تصاوير سالن پر از جمعيت و ميزهاى كتاب و آدم ها كه كتاب مى خريدند و از نويسنده ها 
امضا مى گرفتند و با نويسنده هاى محبوب شان عكس يادگارى مى انداختند دلم گرفت. بله، آخرين بار 
در سال 1386 بود، دورة هفتم جايزه. بعد از دوندگى هاى فراوان و شنيدن «نه» از خانة هنرمندان و 
چند فرهنگسرا، يا دقيق تر بگويم، عمدتًا مواجه شدن با دفع الوقت و نشنيدن هيچ جواب مشخصى، 
مديرى ما را به فرهنگسراي خيابان ورشو هدايت كرد. دوان دوان رفتم و آن جا درخواست دادم. 
در  مى توانند  آيا  كه  مى پرسيدند  بودند  آن جا  كه  جوان هايى  حتى  كردند.  استقبال  خيلى  طفلكى ها 
مراسم شركت كنند؟ مانده بودم كه اينها چه تصورى از مراسم جايزة گلشيرى دارند. گفتم كه مراسم 
عمومى است و هر كس خواست مى تواند بيايد. قراردادى با من بستند براى استفاده از سالن. قبلش 
كسى كه ما را فرستاده بود آن جا گفته بود كه نگوييد جايزة گلشيرى و بگوييد جشنوارة ادبى. گفتيم 
باشد. هر چه شما بگوييد. راستش در تمام دوره ها، از همان اول، ماجراهايى براى سالن گرفتن از سر 
گذرانده بودم كه اين تغيير نام در مقابل آنها اصًال مثل آب خوردن بود (در دوره هايى به سالن هاى 
چلوكبابى هم راضى شده بوديم اما باز ما را به ادارة اماكن حواله مى دادند و اماكن به وزارت ارشاد و 
باز روز از نو، روزى از نو). دو ـ سه روز به جمعه 30 آذر 1386 مانده بود و گفته بودند نه پوسترى 
جايى نصب شود و نه در روزنامه ها و خبرگزارى ها دعوت عمومى صورت بگيرد. با اس. ام. اس. 
و تلفن و اى ميل آدم ها را خبر كرديم. جمعه دو ساعت زودتر رفتيم به فرهنگ سراى خيابان ورشو، 
همان جايى كه با من قرارداد بسته بودند. چند بار در زديم، اما كسى در را باز نكرد. باالخره يكى الى 
سالن شيشه اى بود. در آن سوز سرماى  در را باز كرد و گفت سالن داخل پارك است. رفتيم. درِ 
آخر آذرماه با دستانى بى حس شده هى بر شيشه كوبيديم. هيچ كس را آن طرف شيشه نمى ديديم. 
باالخره سرايدارى كه اونيفرم نگهبانى را نصفه نيمه پوشيده بود و معلوم بود خواب بعدازظهرش را 
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آشفته ايم آمد، با واكسيل كج وكوله و دكمه هاى يك درميان انداخته. حيران نگاهمان كرد. ما هم با 
بارِ تداركاتمان از بروشور و گل و شمع و پوستر و لوح و تنديس و شيرينى و سماور و ليوان آن جا 
ايستاده بوديم. در را باز كرد (طفلك شايد همين يك اشتباه را نبايد مى كرد). گفتيم قرارداد بسته ايم 
براى استفاده از سالن. گفت كسى چيزى به من نگفته. توجهى نكرديم. ريختيم توى ساختمان. كف 
البى زباله دانى بود. سالن را ديديم كه كِف موكت پوشش و سِن آن مملو از آشغال و پاكت چيپس 
و پفك بود. گفتم (با پررويى) كه چرا اين جا اين قدر كثيف است؛ من االن برنامه دارم و چرا تميز 
نكرده ايد؟ بندة خدا گفت كه ديشب اين جا برنامة خانوادگى بوده. نفهميدم منظورش چه برنامه اى 
است، اما خانوادگى بودنش را از روى نوع زبالة كف زمين مى شد حدس زد. گفتم جاروبرقى دارى؟ 
آورد. هنوز حيران بود. شروع كرديم به جارو زدن البى و آن سالن بزرگ كه سرتاسرش پر از آشغال 
بود. زمين شور خواستيم كه آورد و سنگ هاى كف البى را تميز كرديم. هنوز صورتش را به ياد دارم 
كه با آن واكسيِل يك برى نشسته بود تماشا مى كرد كه يك مشت جوان و يكى دو خانم سن وسال دار 
دارند سالنش را برايش تميز مى كنند. زير پايش را هم كه جارو مى كرديم از جايش جنب نخورد. اما 
دل توى دلم نبود. چهره هايى در پارك مى ديدم كه نگاه مى كردند به اين طرف شيشه كه ما بوديم. هر 
لحظه منتظر بودم بيايند و بيندازندمان بيرون. مسئول اتاق فرمان هم كه قول داده بودند يك ساعت 
قبل از مراسم بيايد تا براى نمايش كليپ داستان خوانى نامزدها و برنامه هاى مورد نظر آماده شود 
پيدايش نشده بود و من از نگرانى در حال احتضار بودم، تا اين كه كم كم سروكلة آدم ها پيدا شد. 
هر چه تعدادشان بيشتر مى شد خيالم راحت تر مى شد كه ديگر نمى شود مراسم را به سادگى تعطيل 
كرد. گمانم آن روز سيصد نفرى در مراسم حاضر بودند. مسئول فنى هم پنج دقيقه مانده به آغاز 
برنامه آمد. نمى   دانم به او چه گفته بودند كه بچه هايى كه براى راهنمايى او در اتاق فرمان نشسته 
به من گفتند، هر بخش از فيلم كه در طى برنامه پخش مى شد يا هر صحبتى كه روى  بودند بعداً 
سن انجام مى شد طرف بى اختيار مى گفت «آخر اين كه چيزى نيست!» يعنى چه فيل ها كه گفته بودند 
هوا مى كنيم و مى ديد كه نخير، ساده ترين برنامة ممكن روى صحنه انجام شد؛ بدون حواشى (و 
خوشحالم هنوز كه در آن آخرين مراسم عمومى رمان خوب سالمرگى اصغر الهى برنده شد و بهمن 
شعله ور كه پس از سال ها به ايران آمده بود جايزه را به دكتر الهى داد كه كمى بعد از ميان ما رفت.) 
خوب، ما اين سالن را اشغال كرديم. رسم مان هميشه اين بود كه سبدهاى گلى را كه براى 
تزيين صحنه استفاده مى كرديم در پايان مراسم به مدير يا مسئول آن سالن هديه كنيم. در پايان 
مراسم به آن سرايدارِ هنوز مات و متحير گفتم اين سبدها را لطفًا فردا ببريد به دفتر آقاى فالنى 
(همان كه با ما قرارداد بسته بود). گفت: «خدا رحمتش كند! ديروز بركنارش كردند!» يعنى كارمان 
به نان آجر كردن رسيده بود؟ واى بر ما! (بگذريم كه چند بار هم پيش آمده كه كتاب هاى برندة 
جايزه مان ديگر امكان تجديد چاپ نيافته اند، گرچه قصد ما رقم زدن سرنوشتى ديگر براى اين آثار 
بوده است!) ياد رئيس دبيرخانة امور مراكز فرهنگى ارشاد افتادم كه همان سال 1379 يا 1380 كه به 
دنبال ثبت بنياد بودم، يك بار كه مصرانه به دنبال كارم بودم، به شوخى يا شايد جدى به من گفت: 
«شما اين يك ميز را هم نمى توانى به ما ببينى؟» شايد هم واى بر آنها كه برنامه اى به همين سادگى 
را نمى توانند برتابند! از همان روز اول همين ماجرا را داشتيم. هر بار، هرجا كه مى رفتم، فيلم مراسم 
سال قبل را هم مى بردم كه ببينند خبرى نبوده؛ اما همه اش هر متصدى و مسئولى با تكان مختصر 
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سرش به سمت جايى آن باالها مى گفت كه 
خودش خيلى دلش مى خواهد، اما خودتان 

بهتر مى دانيد... و از اين حرف ها.
خوب، اين آخرين دورة برگزارى عمومى 
مراسم بود (وقت هايى به فكر مى افتادم كه به 
تزيينش  كنيم،  اجاره  وانتى  كاميونى،  جايش 
كنيم با گل و قاليچه، و كاروان راه بيندازيم 
برويم دم خانة برنده ها. بياريمشان باال پشت 
وانت، تنديس و لوحشان را بدهيم دستشان، 
بعدى!  سروقت  برويم  و  بيندازيم  عكسى 
را  درخشان  ايدة  اين  نگذاشتند  دوستان 
عملى كنم. شايد باالخره يك روزى اين كار 
را كردم). چند دوره است كه مراسم را در 

خانه هامان برگزار كرده ايم. 
دوره،  هر  پايانى  بخش  اين  از  جداى 
خودِ روند تدارك و برگزارى جايزه در طول 
است.  شده  طى  دشوار  بسيار  گاه  هم  سال 
اين همه  كه  مى كنم  حيرت  هم  خودم  گاه 
بدهيم.  ادامه  همه چيز  به رغم  توانستيم  سال 

خسته مى شويم، گاه حتى نوميد و دلزده مى شويم، گاه هم سخت آزرده، اما ناگهان كسى (كسانى) 
يا چيزى (چيزهايى) گويى نيرويى تازه در ما مى دمد. 

دورة سيزدهم را هم به پايان برديم. اين دوره دير شروع شد، به داليلى، و در نتيجة فشار بر 
داورانمان بيش از حد بود. دو دوره است كه با تغيير شكل داورى ناچار دو بخش از جايزه مان را 
كنار گذاشتيم و دو بخش را نگه داشتيم: بخش رمان اول و مجموعه داستان اول. اما تيم داورى 
در هر بخش تمام آثار واجد شرايط را مى خواند و نامزدها و برنده ها را هم همان تيم برمى گزيند. 

يعنى داورى را يكپارچه و يك مرحله اى كرده ايم. 
خود  مى شد.  تكميل  و  تصحيح  هم  پيوسته  گذاشتيم.  سايت  در  و  كرديم  تهيه  فهرست  اول 
كتاب ها را از ناشران جمع كرديم، گاهى هم نويسنده ها براى سايت اى ميل مى زدند و مى  گفتيم 
كتاب را به كجا بفرستند. بعد كتاب ها را به تدريج به دست داوران رسانديم، آنها هم خواندند، و 
ـ  هشت عنوانى كه مى خواندند جلسه  اى با هم مى گذاشتند و بحث مى كردند و  براى هر هفت 
جايزه براى ثبت صورت جلسات و امتيازها و پر كردن  امتياز مى دادند. يك نفر هم از كارگروهِ 
فرم ها حضور مى يافت. جلسات داوران مجموعه داستان در اصفهان تشكيل مى شد، چون چهار 
داور از داوران داستان كوتاه ساكن اصفهانند و يكى شان ساكن تهران است. براى اين جلسات يا 
من به اصفهان مى رفتم يا نسترن موسوى. باالخره جلسه اى براى تعيين نامزدها تشكيل شد و بعد 

هم نامزدها را با هم سنجيدند و رتبه بندى كردند و در جلسة نهايى هم برندگان معلوم شدند. 
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گفته بوديم كه مى خواهيم پنج ارديبهشت 1393 مراسم اهداى جوايز را برگزار كنيم. در اين 
فاصله از يكى از مراكز فرهنگى خواستيم كه براى اين تاريخ سالن در اختيارمان قرار بدهند. آخر 
در دل ما هم اميدكى جوانه زده بود. پاسخ رد شنيديم، با همان اشارة مختصر سر رو به باال كه 
تحت فشاريم و خودتان مى دانيد كه... نمى دانم كه چرا اين درك بايد مدام از جانب ما باشد يا 
اصًال چرا اگر راست مى گويند كه تحت فشارند، يك بار از اين فشارآورندگان نمى پرسند كه چرا؟ 
چه ايراد قانونى يا عقالنى مى توانند به اين برنامه وارد كنند؟ چرا هيچ كس پاى فرهنگ و مسائل 
فرهنگى كه پيش مى آيد نمى ايستد؟ يعنى يكى نيست محكم بايستد و بپرسد: يك عده داور حّى 
و حاضر يك تعداد كتاب مجوزگرفته در سال قبلش را خوانده اند و مى خواهند بگويند كه از نظر 
آنها كدام اينها بهتر از بقيه بوده و آى ملت برويد اينها را بخريد و بخوانيد، اين كجايش ايراد دارد 

يا خطرناك است؟
به هرحال، فكر كرديم بد نيست اول برويم براى اين كه ترس متصديان سالن هاى عمومى (كه 
البته استفاده از آنها حق مسلم ما و هركس ديگر است و اصًال مال ما هم هست، چون گمان نكنم 
هيچ كدام موقوفه باشد يا از محل سهم االرثى تأسيس شده باشد) از اين هيوالى نان آجركنى كه 
برايشان ساخته شده بريزد، مجوزى از ارشاد بگيريم و بعد برويم سراغ آن مراكز فرهنگى. اين جا 
بود كه شنيديم ظاهراً آن جا هم درمواردى اكراه دارند خودشان مسئوليت صدور مجوز را بپذيرند 
و استعالم از جاهاى ديگر مى كنند و از اين جور داستان ها كه خيلى طول مى كشيد، يا حتى اگر 
مجوز هم بدهند و سالن هم قبول كند، دو ساعت مانده به مراسم، لغوش مى كنند و ما شرمندة 
دوستانى مى شويم كه مى آيند. پس عطايش را به لقايش بخشيديم. سال ديگر زودتر كاله و كفش 

(البد آهنى) مى پوشيم و به دنبال سالن مى گرديم.
پس به سنّت اين چندساله، همان خانه مى ماند و مراسمى محدود. دست به كار شديم. با تلفن 
و اى ميل دعوت كرديم، از هيئت امناى بنياد و داوران و برندگان و ناشران برندگان و ياوران بنياد 
و دو سه خبرنگار روزنامه و خبرگزارى. به برنده ها خودم تلفن كردم. يكى شان چنان هيجان زده 
شد كه براى يك دورة ديگر نيرو گرفتم. گفت كه از زمان ازدواجش اين همه هيجان زده نشده. 
برندة ديگر در كانادا بود و برايش اى ميل زدم. نويسندة كتاب تقديرى هم در تهران نبود و پاى 
تلفن «تقديرى؟» را طورى گفت كه فهميدم انگار نمى ارزد اين همه راه بيايد به خانة ما. ناشرش 
را دعوت كرديم. قرار بود به روال چند دورة گذشته بزرگداشت داستان نويسان پيشكسوت را هم 
اواخر  بود  گفته  بود.  ترقى  گلى  بزرگداشت  امسال  كنيم.  برگزار  برندگان  جوايز  اهداى  كنار  در 
فروردين به ايران مى آيد، اما بعد متأسفانه سفرش عقب افتاد. از كامران فانى خواستيم دربارة او و 
آثارش صحبت كند كه دهان گرمش يكى از جذاب ترين بخش هاى مراسم را رقم زد. مژده دقيقى، 

ويراستار آثار گلى ترقى، هم به نمايندگى از او دعوت شد. 
تداركات مراسم شروع شد. متن لوح هاى تقدير را بر اساس متن هاى داوران دربارة آثار برنده 
تنظيم كردم و فرستادم نظر بدهند و متن هاى نهايى را داديم براى چاپ. پالك ها را سفارش دادم. 
تنديس ها را دوستان هنرمندمان آماده كردند. وقت حاضر كردن خانه بود. امان از اين همه تير و 
وقت  اما  دارم،  دوست  را  همه شان  البته  و  شده  انبار  من  خانة  اين  در  كه  پرت  و  خرت  و  تخته 
 گرفتن مراسم جايزه لعنت مى فرستم به خودم و تك تك آنها. همه را جمع كرديم برديم ريختيم 
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در اتاق ها. گلدان هايى هم كه گياهانشان نحيف و درب و داغان و ماية آبروريزى بود به مخفيگاه 
منتقل شدند. من خانه ام را خيلى دوست دارم، به نظرم خيلى زيباست، اما اين بار از چشمى ديگر 
كه نگاهش مى كردم مى ديدم كه ديوارهاى سال ها رنِگ  رنگ به خود نديده ديگر افتضاح شده اند 
و سفال هاى كف خانه كه جابه جا شكسته اند، وقتى مبل ها و اثاث رويشان نباشد چقدر توى چشم 
مى زنند. بگذريم. سالن خالى شد. صندلى و ليوان و استكان و سماور بزرگ كرايه كرديم. با «پول 
شيرينى» نگهبان ساختمان زير سبيلى رد كرد كه بارها را با آسانسور تا طبقة دوازدهم بياوريم. يكى 
گل خريد، يكى شيرينى، يكى شربت سكنجبين درست كرد و من و دوستم خيار رنده كرديم كه 

بريزند توى شربت. 
جمعًا  رسيدند.  راه  از  مدعوينمان  يكى يكى  شد.  ارديبهشت  پنج  جمعه  بعدازظهر  سه  ساعت 
چهل نفرى مى شديم. برنده ها را به چهره نمى شناختم. از آنهايى كه برايم آشنا نبودند نامشان را 
مى پرسيدم. جمع كوچكى بود و مراسمى جمع وجور اما با همان محتوايى كه اگر در سالنى عمومى 
برگزار مى شد تعداد بيشترى مى توانستند مخاطبش باشند. بله، به قول دوست عزيزم مژده دقيقى، 

جايمان كوچك اما دل هامان بزرگ است و منتظر مى مانيم... 

برندگان سيزدهمين دورة جايزة هوشنگ گلشيرى
رمان اول: دكتر داتيس، نوشتة حامد اسماعيليون، ناشر: زاوش.

رمان تقديرشده: يك رمانس دانشگاهى مرگبار، نوشته محمود سعيدنيا، ناشر: حرفه هنرمند.

مجموعه داستان اول: در هواى گرگ وميش، نوشتة محسن عباسى، ناشر: رخداد نو؛ و
كاج هاى موّرب، نوشته على چن0گيزى، ناشر: چشمه (به طور مشترك).
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