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 ديدار و گفتگو با 
 پور و بهرام مرادی شهريار مندنی

 
ـ  …سانسور در عصر حافظ، نيما  « خواهد داشت با عنوان      ی گفتار پور  شهريار مندنی در بخش اول برنامه،       و بهـرام  »ا و تـا فرداه

پيرامون ايـن گفتـار و داسـتان و كارنامـه           و بهرام مرادی     پور  شهريار مندنی  بخش دوم،    در.  مرادی برای ما داستان خواهد خواند     
 . نشستدنبا حاضران به گفتگو خواهادبی شان 

 
 )اناير ( پور شهريار مندنی

رد  هم نـدا  ی، و فرق  ر، در كجاناآبادي ديگ   ۱۳ ۳۷ شيراز دنيا آمده باشم يا       ۱۳۳۵كند كه     ی م ی عرضه يك زندگينامه چه فرق     یبرا
ام    خواسـته  ی مهـم باشـد كـه كـ        یيد فقط يـك كمـ     و شا . . . ، و چه و چه      ام   تاقچه خانه  ی گرفته باشم برا   یكدام دانشگاه  مدرك   
هـا،   حـس    ،ی و در ايـن زنـدگ       ،و بـوده تـا حـاال      زنـدگي هـم بـوده          ،خب   ،بعد از اين انتخاب اين تنهابارگي     نويسنده بشوم كه از     

 باشـند بـرخالف سـياهه تـاريخ تولـد و            یكه اينها شايد اتفاقا گفتن       ،تا حاال    ، بوده یهاي  ز كف دادن   ا  ،ها  آوردن  به چنگ    ،ها  تجربه
 و  ،تـوان نوشـت    نميیا  زندگي را در هيچ زندگينامهیها  اين لحظهیو ول. . . تا آخرين تاريخ، كه مرگ    . . . ل و ازدواج    تحصي
  آن مـثال  ،گفته نشـده   ،فهمم كه نه ی میو تازه بعد از هر داستان  ،دن بنويسم بویها نويسم كه از همين تجربه     یصال داستان م  بلكه ا 

 و از همـين اسـت كـه هنوزاهنـوز       در زبـان، یا  و در حادثـه  ی از زنـدگ   یا   نـاب سـقوط در حادثـه       یيـا آن ژرفـا       ،اوج ناب بكام  
، آمده تا حـاال   لحظه عريان شده كش درآيد يككه شايدا، به كلمه       ، بسا خام  ینويسيم تا حال حاال، به اين سودا        ینويسم و م    یم

 يـك كتـاب ممنوعـه كـه         ،  وحشت خواندن   ام فرود آمده است تا حاال       یمستاناز آن زمان كه شالق ناظم كف دست كوچك ز         
يا كشـف خـون   ، ار صورتم كمانه كرده است تا حاال    كه از كن   ی يا چماق  ی و ترس و خشم از باتوم       تا حاال،  ذهن   یريخته تو   تخم

و    ، تـا حـاال      با ناگهان يك شهر كامال ويران،      یخنم، هنگام ناهار خوردن تا حاال، و رعشه روياروي        ، كناره نا  ام  بهترين سرباز دسته  
ردن عشـق و نفـرت و       و آن همه حـرام كـ      . . .  تا همين حاال     یو ميش سحرگاه، از پنجره اتوبوس        در گرگ    یا   دره یاندوه تاريك 

كشـند    ی و فريـاد مـ       كلمه، یشوند به حاال    یا هستند و مدام هستند و كشيده  م        ، تا حاالي حاال  ، كه همه اينه        كردن  وحشت و دل  
 تـا    شـود،   ی كـه ايـن همـه داسـتان شـده و مـ              نامـه،   یهاست زندگ   اين. . . ز كلمه جهان    دادخواهانه تا حق و سهم خود را بگيرند ا        

نشده آن چه بوده كه بوده تـا        دانم كه حس خواهم كرد كه به كلمه درنيامده و            یآخرين لحظه هم م      ،آخرين لحظه، كه اما حتم    
  ... اين حاال یحاال

 داستان   ( راز ،شرق بنفشه  ،) جلد در دو رمان  ( یدل دلدادگ ،   ماه نيمروز  ، موميا و عسل   ،هشتمين روز زمين   ، غار یها   سايه : كتاب ها 
  )نوجوان

 
 )آلمان ( یرادبهرام م

از . هاسـت مقـيم بـرلين هسـتم        ل  و سا . كنم  ی م یگ  ست در خارج از كشور زنده       ه سال هفد.  به دنيا آمده ام    رد بروج  در ۱۳۳۹سال  
 »هـا   در شكار لحظـه   «: ست  وعه داستان از من منتشر شده     ها سه مجم    در اين سال  .  و تئاتر شروع كردم    ینويس  نامه  نمايش با   ینوجوان

 .  چند ماه قبل در ايران»ی تنهايی خنده در خانه« و ۲۰۰۰ساِل  در »ر اسِب كهیيك بغل ُرز برا« و ۱۹۹۳در سال 
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