طهماسب:کالهقرمزی 94منتظرتوافقبامدیرانجدیداست
گروه ادب و هنر | چند سالی است که شبکه دو سیما با برنامه نوروزی «کالهقرمزی و آقای مجری»
در میان ش�بکههای دیگر بیرقیب اس�ت و آمار بیش�ترین مخاطب در میان برنامههای نوروزی را
به خود اختصاص میدهد .امس�ال نیز بنا بر این اس�ت که این اتفاق تکرار ش�ود .اما در حالی که
ش�نیده میش�ود گروه مجموعه نوروزی «کالهقرم�زی و آقای مجری» را از اواخ�ر بهمن ماه آغاز
میکنند ،ناصر طهماسب در گفتوگو با فرهیختگان میگوید« :هنوز با مدیران جدید برای ساخت
وارد مذاکره نشدهایم ».طهماسب هرگونه اظهارنظری را به بعد از توافق با مدیران جدید سازمان
صدا و س�یما موکول میکند.
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شم سلنگرودی در نشست خبری فیلم «احتمال باران اسیدی»:

ـــــــزارش اول

گـ

خسته بودم از نشستن و شعر گفتن

گ��روه ادب و هن��ر | روز س��وم از سیوس��ومین جش��نواره فیلم فجر اس��ت که
شمسلنگرودی پایش را به کاخ جشنواره میگذارد .او امسال بازیگری را در
جش��نواره و بر پرده س��ینما با فیلم «احتمال باران اسیدی» تجربه کرده است.
فیلمی که مخاطبان برج میالد و اصحاب رسانه را از در سالن راضی به بیرون
فرستاد .ش��مسلنگرودی در این فیلم نقش آدمی تنها را بازی میکند .ارتباط
برقرار نکردن او با دیگران این نقش را واقعی و ملموس کرده اس��ت .شمس
به نشست خبری رفت و از دغدغههای بازیکردنش گفت.
او نخس��تینبار در س��الهای قبل از انقالب در فیلم کوتاهی ساخته دوستش
کاظم فرهادی بازی کرده و همین قضیه او را به س��الهای دهه  90میرساند
تا او که این روزها ش��اعر مطرحی اس��ت به س��مت س��ینما بیاید و سومین
فیلم بلندش هم در جش��نواره بر پرده ظاهر ش��ود .اما شمس میگوید مشغله
اصلیاش ش��عر اس��ت و با اینکه به موسیقی و س��ینما عالقه زیادی دارد اما
همچنان ش��عر در اولویت کارهای اوست .او پیشتر خوانندگی کرده و در دو

کافه تـــــياتر
نگاهی به نمایش «بازیچگان»

ســــــینما

فیلم «فالمینگوی شماره  »13حامد علیقلیان و «پنج در پنج» ساخته تارا اوتادی
بازی کرده اس��ت .او در این نشس��ت گفت که پیشنهاد بازی در فیلم «احتمال
باران اسیدی» را کامبوزیا پرتوی که مشاور کارگردان این فیلم است به او داده
است .شمس گفت« :دوست دارم آن چیزی را که در شعر به دنبالش هستم در

توصیه خسرو سینایی به فیلمسازان:

ریسک کنید و از ریسک نترسید

س��ینما هم دنبال کنم .فکر میکنم با شرایط سخت زندگی ،اگر بتوانیم با شعر
یا فیلم باری را از دوش کس��ی برداریم ،موفق بودهایم ».شمس که این روزها
هم ش��اعر اس��ت و هم بازیگر میگوید که حضور در س��ینما به اوانگیزهای
دوباره داده اس��ت .او از خانه نشستن و شعر گفتن خسته شده و همین است
که بازیگری برایش نوعی تنوع اس��ت و میگوید که این فیلم به او روحیه و
انرژی داده است».
در ایران بازی نویس��ندهها در فیلمهای سینمایی مسبوق به سابقه بوده است؛
از محمدعلی س��پانلو تا منوچهر آتشی که در یک فیلم با هم همبازی بودهاند.
اما ش��مسلنگرودی در نشستی دیگر در جریان جشنواره گفت که آمده تا در
عرصه فیل��م بماند و بازیگری را هم ادامه بدهد« .احتمال باران اس��یدی» در
بخش «نگاه نو» اکران میشود .این فیلم را بهتاش صناعیها کارگردانی کرده و
در کنار شمسلنگرودی بازیگران دیگری چون مریم مقدم و پوریا رحیمیسام
بازی میکنند.

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به خبرنگاران تصریح کرد

حمایت از فیلمسازی بیضایی و تقوایی

چراغ من در این خانه میسوزد
واقعیت این اس��ت که نمایشهای
ناب و نایاب و طرفه ایرانی همیشه
و در هر مکان و منزلتی قابلیتهای
فراوان��ی ب��رای روزآم��د ش��دن و
برافروخت��ن چراغ کمس��و و بلکه
بیس��و و تاریک تئاتر ایرانی دارند.
همایون علیآبادی
درب��اره آداپت��ه ک��ردن نمایشهای
منتقدتئاتر
تخت حوضی در واقع چه میتوان
بر صحیف��ه کاغذ و بر س��ریر قلم
برنشاند که پس از سالیان دیر و دور از کارهای استاد علی نصیریان
تا زندهیاد محمود اس��تادمحمد و دیگران و نیز چهرههایی چون
ذبیحاهلل ماهری ،مهدی مصری و سعدی افشار که به قولی همگی
زندهکننده و احیاگر یک مش��ت خنده خونیناند س��ر برداش��ت
و ب��ه آنان ادای احترام کرد .در برداش��تهای ن��و و تازهای که از
نمایشهای تخت حوضی شده و بر سریر و اوجگاه تئاتر ما تا به
ابد ماندگار و خوش نشستهاند ،میتوان به «بنگاه تئاترال»« ،تهران
طهران»« ،جان نثار» و «س��لطان و سیاه» اش��اره کرد که به همت
بزرگانی چون نصیریان ،استادمحمد و فتحعلیبیگی هماره زنده و
گویا و مطرح و مطمح نظر بر جای مان دهاند .سیاه به اعتقاد من در
نمایشهای تختحوضی از عصب و سلسله اعصاب و بن و بیخ
نمایشی با کاراکتر «فسته» یا «فولیش» ( )foolishدر آثار شکسپیر
و «آریکنو» در «کمدیا دل آرته» شباهتهای تئاتری ،اجتماعی و
فرهنگی و سیاسی کامال مشهودی دارند .این چهرهها بازگوینده
دردها ،آالم و رنج و تعصبهای تودههای مردم در برابر قلدری و
گردنکش��ی و چپاولگری شاهان و اصحاب زر و زور و تزویر و
حرفهای پنهانی مردمی است که در برابر این طاغوتیان میزیستند
تا زمانی باری به چش��م و گوش مردم اهل نظر و تاریخنویس��ان
برسند .مگر استاد علی نصیریان در اوج دوران ستمشاهی نمایش
«بنگاه تئاترال» را در جش��ن هنر ش��یراز با صریحترین عبارات و
دلنشینترین نکات و تمثیلها و تلمیحات ملموس سیاسی اجرا
نکرد؟ مگر استادمحمد چه کرد؟ یا بیژن مفید در نمایش «جاننثار»؛
همه اینان ریشه در این خاک پاک طربناک دارند.
مگر در تخت حوضی« ،مبارک» این یک مشت خنده خونین چه
میگوید؟ کالم مشایخ صوفیه و در راس آن شاعری چون «سیف
فرغانی» همان س��خن تخت حوضی را با بیان ش��عر وامیگوید.
من بر ای��ن باورم که یکی از راهه��ای برونرفت تئاتر معاصر ما
از ای��ن چاله مرزهایی ک��ه حالیا و اکنون و اینج��ا در آن گرفتار
آمده و به قولی «گیر» کرده همین احیا کردن نمایشهای س��نتی
و آیینی اس��ت .آری چراغهایی در این خانه میسوزد و تا امروز
مگر همین « »Gehteبرجسته تئاتر ایرانی کارنامه کم و اندکی از
برآم��دن و بر آغالیدن و جهش و جوش��ش هنر ما دارد که حالیا
پیاپی از فرنگ و مستفرنگ که
الحمدهلل و المنه به یمن ماهواره
و اینترنت هر روز از درامنویس
لدیالورودی به خورد خلقاهلل
میدهند ،چرا تختحوضیها،
نقالبازان ،خیمهشببازیها و
شبیهخوانیها ندرخشند و غوغا
نکنند و ح��رف دل مردم این
جماعت و جمعیت تئاترشناس
و تئاتردوس��ت را روز به روز
تازهتر و شادابتر نزنند؟
حس��ن رون��ده ی��ک تئاتری
تمامعیار است .قول و فعلش تئاتر است و هماره درصدد ایجاد و
ابداع لحظههای ضرباهنگدار با تمپرامنتهای تئاتری است .خوش
اس��ت حس��ن عزیز در نمایش مورد بحث ما نیز که بزرگترین
دشواریاش سالن کوچک تئاتر گوشه فرهنگسرای نیاوران است
فیالواقع سنگ تمام گذارده .سنتی که همیشه و هماره حفظ شده و
با چاشنیهایی ملیح و نمکین امروزی اینجایی شده .باید آل را دید
که با طنزبازی س��یاه خنده را بر دل و دیده نشاند و لذت برد .من
نمایش «بازیچگان» را میوه دیگر از درخت تناور و نمایش ایرانی
میدانم .باری ما هم این یادمان باشد که هر که بیهنر افتد نظر به
عیب کند .ما در کار پی عیبجویی نیستیم .آدینه شبی را به خوشی
و سرخوشی به لطف گروه «گل پنگ» دیدیم و حظ وافر بردیم و
از ته دل خندیدیم و به راستی مگر برشت نگفت که« :نمایشی که
نتوان در آن خندید باید به آن خندید ».برشت عبوس و ایدئولوگ
پ روانه کجا و کمدیا دلآرته و تختحوضی کجا؟
و تعلیمات چ 
نه دوستان ،فکر بهبود خود ز دری دیگر کن .حسن رونده خسته
نباشی و برقرار و مسئول و متفکر هماره بمانی که اساسا ایدئولوژی
فرع بر تفکر است.

در برداشتهای
نو و تازهای که
از نمایشهای
تخت حوضی
شده و بر سریر
و اوجگاه تئاتر
ما تا به ابد
ماندگار و خوش
نشستهاند،
میتوان به
«بنگاه تئاترال»،
«تهران
طهران»،
«جاننثار»
و «سلطان و
سیاه» اشاره
کرد که به
همت بزرگانی
چون نصیریان،
استادمحمد و
فتحعلیبیگی
هماره زنده و
گویا و مطرح و
مطمح نظر بر
جای ماندهاند

چهرهها

گروه ادب و هنر |آخرین س��انس از روز
سوم جشنواره متعلق به خسرو سینایی
است .فیلمی که در جزیره هرمز ساخته
شده و ماجرایی واقعی را دنبال میکند.
آخرین سانس ،سینما خلوتتر است با
این همه فیلم نزدیک اکران که میشود
خسرو س��ینایی با گروه فیلمش روی
صحنه میآیند تا طبق رس��م جشنواره
چند کلمه ب��ا مخاطبان حرف بزند .او
با عص��ا روی صحنه میآید و خودش
را مشتاق نش��ان میدهد برای شنیدن
نظرات تماشاگران و از آنها میخواهد
نظراتش��ان را بگوین��د .فیلم ش��روع
میش��ود .فیلمی ک��ه س��ینایی درباره
زندگی احمد نادعلیان ساخته است.
فیل��م در ش��روع نمیتوان��د خودش
را ب��ه آدم نزدی��ک کن��د .فیلم��ی که
براس��اس واقعی��ت س��اخته ش��ده و
روایت��ی مس��تندگونه دارد .او در عین
اینکه خواسته به واقعیت نزدیک باشد
داس��تانی را هرچند مختص��ر روایت
میکند .اما این س��اختار مس��تندگونه
هرچ��ه پیش��تر م��یرود ،ارتباطش با
مخاط��ب را بهتر میکند و سرنوش��ت
آدمه��ای قص��ه را با نخ��ی باریک به
تماش��اگر گره میزند .ش��اید روایت
مس��تند این فیلم در خیلی از لحظات
نتوان��د با مخاطب ارتب��اط برقرار کند
اما س��ینایی به خوب��ی میداند که قرار
است فیلمی بس��ازد که مخاطب را به
جزیرهای در خلیجفارس مش��تاق کند
و بگوی��د میت��وان خ��ارج از تهران
جذابیتهای بسیاری را دید.
او که به جلس��ه نشس��ت خبری فیلم
آم��ده بود میگف��ت فیلمهایش نوعی
زندگی بوده برایش و همین اس��ت که
در س��اخت این فیلمها یک فرمول را
دنبال نکرده اس��ت .س��ینایی میگوید
فیلم��ش نوع��ی تجربه ب��وده اما این
فیلم تجربی نیست .سینایی به نشست
آمده بود تا حرفها و درددلهایش را
بگوید و از نوع فیلمس��ازیاش حرف
بزند ک��ه چقدر در ایران مهجور مانده
و چه اندازه در سراس��ر جهان از همه
ن��وع فیلمی حمایت میکنند .او معتقد
اس��ت اگر فیلم را برای پ��ول گرفتن
بس��ازند کار کردن س��خت میشود و
اگر برای لذت بردن فیلم ساخته شود
ساختن فیلم راحت میشود .او گفت
فیلمش در راستای زندگی است و بعد

هم گفت« :زندگی را دوس��ت دارم و
توصیهام به همه این اس��ت که زندگی
را دوس��ت داشته باش��ند ».اما سینایی
این فیلم را چطور س��اخته اس��ت؟ او
میگوید که دوبار به جزیره هرمز سفر
کرده و همان س��فرها باعث ش��ده تا
با احمد نادعلیان آش��نا ش��ود و همین
آش��نایی باعث میش��ود تا تالشهای
نادعلیان در این جزیره و شناس��اندن
آن به جهان برایش جذاب و این فیلم
س��اخته ش��ود .فیلمی که پر اس��ت از
رنگهای��ی طبیعی ک��ه در این جزیره
هس��تند و رنگهایی که نادعلیان آنها
را به دیده درآورده اس��ت .این فیلم به
ما میگوید میت��وان از یک جزیره و
امکان��ات آن اس��تفاده و آن را به همه
معرفی کرد و از پتانس��یل آن بهره برد.
س��ینایی درب��اره فیلمش گف��ت« :این
فیلم نش��ان میده��د زن و مرد متقابال
میتوانن��د ب��ه هم کمک کنن��د و اگر
شرایط برایشان فراهم باشد ،میتوانند
مفید باش��ند و جزیره رنگین میتواند
واقعا رنگین باش��د ».سینایی میگوید
ک��ه میت��وان گس��تره فیلمس��ازی را
وسعت داد و برای فیلمسازی به نقاط
مختلف ایران رفت.
او که فیلمش خارج از مس��ابقه اکران
شده میگوید دلش میخواسته جزیره
رنگی��ن در بخ��ش مس��ابقه باش��د تا
بچههای بومی هرمز هم بختش��ان را
در این رقابت آزمایش کنند .س��ینایی
به تجربه بازی حمید فرخنژاد در فیلم
«عروس آتش» اش��اره کرد و گفت که
برای انتخاب او ریس��ک کرده و همان
ریس��ک هم باعث ش��ده ای��ن روزها
فرخنژاد یکی از پرکارترینهای سینما
به حس��اب بیاید .سینایی فیلمسازها را
خطاب ق��رار داد و گف��ت« :توصیهام
ب��ه هم��کاران فیلمس��ازم این اس��ت
که ریس��ک کنن��د و از ریس��ککردن
نترسند ».او معتقد است در شهرستانها
اس��تعدادهای خوبی وج��ود دارند که
باید کشف شوند .سینایی میگوید که
باید جرات ک��رد و به نواحی مختلف
ای��ران رف��ت و از بازیگره��ای محلی
آنجا اس��تفاده ک��رد .او در فیلم جزیره
رنگین از آدمها خوب استفاده کرده و
موقعیتهای واقعی را با آنها به تصویر
کش��یده اس��ت .طبیعی ب��ودن بازیها
صمیمیت فیلم را بیشتر میکرد.

گروه ادب و هنر |اکرانشدن یا نشدن فیلم
«محم��د(ص)» س��اخته مجید مجیدی
همچن��ان یک��ی از مهمترین حواش��ی
جش��نواره سیوس��وم فیلم فجر است
و خبرن��گاران از همی��ن بابت س��راغ
حجتاهلل ایوبی ،رئیس سازمان سینمایی
رفتهان��د تا او در حاش��یه دی��دارش از
کاخ جش��نواره بگوی��د« :آقای مجیدی
اعالم کرده فیلمش آماده اس��ت و فعال
مشغول بررسی ش��رایط مناسب اکران
ب��رای ای��ن فیلم اس��ت .البت��ه احتمال
اکران این فیلم در جش��نواره بیش��تر از
اکراننشدن آن اس��ت ».گمانهزنیهای
رس��انهای البته احتمال اکراننشدن این
فیلم را در جش��نواره سیوسوم ضعیف
میدان��د .فیل��م ت��ازه مجی��دی قبل از
اکرانش با حاش��یههای زی��ادی روبهرو
ب��وده و اکران آن نیز با توجه به اتفاقات
فرانسه به موضوعی جهانی تبدیل شده
اس��ت .جدای از آن با جوس��ازیهای
بهوج��ود آورده ح��ول و ح��وش آن،
حساس��یتهایی را نیز نسبت به آن در
منطقه بهوجود آورده است .چندی پیش
نیز ماجرای اکران آن دستمایه گزارشی
در روزنامه گاردین قرار گرفت .جدای
از این در ایران نیز این فیلم قبل از اکران
با حاشیههایی همراه بوده است .مجیدی
در جریان بازدید اهالی رسانه از شهرک
س��ینمایی محمد(ص) نسبت به کسانی
که هن��وز فیلمش را ندیدهان��د و آن را
نقد میکنند ،واکنش نشان داد .چند روز
پس از سخنان مجیدی بود که یوسفعلی
میرش��کاک در نشس��ت نقد و بررسی
رمان «شاه بیشین» محمدکاظم مزینانی،
نس��بت به س��اخت این فیل��م واکنش
نش��ان داد و نسبت به ارزشمندبودن آن
در مقاب��ل بودجه میلی��اردی هنگفتش،
ابرازتردی��د کرد .از س��وی دیگر به نظر
میرس��د مجید مجیدی شرایط فعلی را
برای اکران فیلمش مس��اعد نمیبیند و
ترجیح میدهد نمایش آن را موکول به
زمانی دیگر بکند .این احتمال هم وجود
دارد ک��ه فیلم س��ینمایی «محمد(ص)»
در ماه اردیبهش��ت و بخش بینالمللی
جش��نواره فیلم فجر ب��ه نمایش درآید.
امسال برای نخستینبار است که بخش
بینالمللی جشنواره فیلم فجر از آن جدا
شده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
رئیس سازمان سینمایی آن خبر دادهاند
که آن را در اردیبهش��ت برگزار خواهند

کرد .رئیس سازمان سینمایی که به تازگی
احکام اعضای ش��ورای راهبردی امور
بینالملل س��ینمای ای��ران را ابالغ کرده
است ،شامگاه سهشنبه در همینباره در
پاسخ به پرسش اهالی رسانه درباره تاثیر
انتخاب این اعض��ا در بخش بینالملل
جش��نواره فجر گفت« :باید قدرشناس
ب��زرگان سیاس��ت خارجی باش��یم که
پذیرفتن��د در ش��ورای راهب��ردی امور
بینالملل س��ینمای ایران ،حضور داشته
باش��ند و توجه ویژهای ب��ه این بخش
داشته باشند ،چراکه تجربه مفید و موثر
بینالمللی در حوزههای مختلف دارند
و حضورش��ان در این ش��ورا نش��انگر
عالقه آن��ان به سینماس��ت .اگر فضای
کار فراهم باش��د و این احساس ایجاد
شود که همه میخواهند به فرهنگ ایران
خدمت کنن��د ،همگان به کمک میآیند
و به همین دلیل این بزرگان دعوت مرا
پذیرفتن��د .در حوزه ش��ورای راهبردی
ش��خصا وارد کار شدم و امور بینالملل
را به کمک مش��اوران برجس��ته در این
حوزه پیش میبریم که بر همین اساس
امیدوارم ش��اهد موفقیتهای سینمای
ای��ران در عرص��ه بینالمل��ل باش��یم».
ایوب��ی همزمان با جش��نواره فیلم فجر
طی حکمی س��یدمحمدصادق خرازی،
حمیدرضا آصفی ،محمد روحیصفت
و محمدج��واد شبس��تری را بهعن��وان
اعضای شورای راهبردی امور بینالملل
س��ینمای ایران معرفی ک��رد .حجتاهلل
ایوب��ی که به تماش��ای فیلم «ش��کاف»
کیارش اسدزاده رفته بود با پرسش مهم
دیگری هم مواجه شد تا درباره حمایت
سازمان سینمایی از س��اخت فیلمهای
جدید توس��ط بهرام بیضای��ی و ناصر
تقوایی بگوید« :خود این بزرگان بهتر از
هرکس��ی میدانند که هر زمان بخواهند
فیلم بس��ازند ما استقبال خواهیم کرد و
همهگونه حمایتی از آنها خواهیم داشت».
رئیس س��ازمان سینمایی درباره حضور
پیشکس��وتان س��ینما در ای��ن دوره از
جشنواره فیلم فجر نیز گفت« :بعضی از
بزرگان در جش��نواره حضور دارند و
برخی خود نمیخواهند فیلمهایش��ان
در جش��نواره نمای��ش داده ش��ود و
ترجی��ح دادند به نف��ع جوانترها کنار
بکش��ند .از س��وی دیگ��ر بزرگان��ی
هم داری��م که خود را برای س��اخت
فیلمهای تازه آماده میکنند».
ادبــــــیات

محسن باقرزاده ،مدیر انتشارات توس چشم از جهان فروبست

ناشر آثار ارزشمند
گروه ادب و هنر | در میان ناش��ران ،مولفان
و اهالی کتاب انتشارات توس نامی قابل
احترام اس��ت ک��ه آن را مدیون مدیرش،

محسن باقرزاده است .برای همین است
که درگذش��ت این ناش��ر پیشکس��وت
بس��یاری را ب��ه ی��اد کاره��ای مه��م و

ارزشمندش میاندازد .آثاری که در طول
سالها توانس��ته جایگاه بسیار خوبی در
میان اهالی ادبیات پیدا کند .کتابهای این

انتشارات را میتوان جزء آثار درجه اول
ادبیات دانست .مدیر یکی از باسابقهترین
انتش��ارات ایران در  50س��ال گذش��ته،
سهشنبهش��ب به دلیل عوارض ناشی از
بیماری دیابت درگذشت و امروزصبح از
س��اعت  9در مقابل دفتر این موسسه در
خیابان دانشگاه تشییع میشود.

داریوش
مهرجویی
گ��روه ادب و هن��ر | یک��ی از غایب��ان
اصلی جشنواره فیلم فجر داریوش
مهرجویی اس��ت .ای��ن کارگردان
پیشکسوت س��ینمای ایران که قرار
بود فیلم ت��ازهاش را ش��روع کند،
این روزها در محمدش��هر کرج در
خانهاش سرگرم نوشتن کتابهای
جدیدش است و قرار است رمان «به
خاطر یک رسید لعنتی» او بهزودی
در نش��ر قطره منتشر شود .ماجرای
ای��ن رمان به مس��ائل فیلمس��ازی
تعلق دارد ک��ه میخواهد پولش را
از صدا و سیما بگیرد ،اما با عوض
ش��دن مدیریت آن ب��ا چالشها و
مش��کالتی مواجه میشود که تمام
زندگ��یاش را تحتالش��عاع قرار
میدهد« .در س��رزمین فرش��تگان»
رمان دیگری از مهرجویی است که
قرار اس��ت راهی بازار کتاب شود.
این رمان درباره زن و شوهر جوانی
اس��ت که مس��تاجرند اما برحسب
تص��ادف کارتی ش��بیه ب��ه التاری
برنده میش��وند و با تص��ور اینکه
در آن سوی مرزها زندگی آنچنانی
در انتظارشان اس��ت ،تمام زندگی
خود را به فنا میکش��ند« .خاطرات
مهاج��رت به پاریس» رم��ان دیگر
او نی��ز در دس��ت ویرایش اس��ت.
این کت��اب به خاط��رات مهاجرت
این کارگردان به فرانس��ه میپردازد
و مهرجوی��ی در آن بخش��ی از
مش��کالت کار حرف��های خ��ود را
نوشته است.
ادبیات

هارپر
لی
گروه ادب و هنر |  55س��ال پیش رمان
«کش��تن مرغ مقلد» ش��هرت جهانی
برای نویس��ندهاش به همراه آورد و
حاال پس از آن همه س��ال هارپر لی
 88س��اله بنا دارد دومی��ن کتابش را
منتشر کند« .برو یک نگهبان بگذار»
ق��رار اس��ت در م��اه ج��والی وارد
بازار کتابش��ود .هارپر لی نس��خه
دس��تنویس این کت��اب را مدتها
پی��ش گم کرده ب��ود و حاال وکیلش
این کتاب را پیدا کرده است .جاناتان
برنهایم ناشر خانم لی که حق انتشار
آن را در اختی��ار دارد ،انتش��ار ای��ن
کت��اب را روی��دادی ادب��ی خوانده
اس��ت .او خواندن این رمان را شبیه
دنباله «کشتن مرغ مقلد» دانسته است.
داس��تان این رمان  ۲۰سال پس از آن
رخ میده��د که کت��اب اول روایت
میکن��د؛ وقتی ژان لویی که بیش��تر
بهعنوان اسکات شناخته میشود ،به
شهر زادگاهش در آالباما باز میگردد
تا دیداری تازه کند.
ســــــینما

شهرام
مکری
گ��روه ادب و هنر | موفقیتهای داخلی
و خارجی فیلم «ماهی و گربه» باعث
شده تا ش��هرام مکری کارگردان آن
دعوتهای زیادی در ایران و خارج
از کش��ور ب��رای برگ��زاری کارگاه
آموزش فیلمس��ازی داش��ته باش��د.
مکری از سوم اسفند به اهواز میرود
تا در حاش��یه نخس��تین جش��نواره
بینالملل��ی فیلمه��ای علمی کارگاه
فیلمسازی برگزار کند .برای نخستین
بار است که در ایران ،جشنوارهای با
موضوع فیل م و عکسهای علمی برپا
خواهد شد .جشنواره فیلمهای علمی
اهواز سه بخش دارد و برگزارکننده
آن دانش��گاه ش��هید چمران اس��ت.
خس��رو نش��ان ،مع��اون فرهنگی و
اجتماعی دانش��گاه ش��هید چمران
دبیری این رویداد را بر عهده دارد.

