
پدر کشــتگی جدیدترین اثر سلمان امین 
اســت که نشــر ققنوس آن را منتشر کرده 
است. نویسنده طی مصاحبه ای در مورد کتاب 
این چنین گفته اســت: تم اصلی داستان، از 
پسرکشِی داستان رستم و سهراب آمده است. 
ماجرای کتاب به این صورت اســت که مادر 
پســر هنگام زایمان از دنیا می رود و پدرش 
نمی تواند این مسئله را بپذیرد و در واقع پسر را 

مقصر مرگ همسرش می داند.
این نویســنده ادامه داد: با بزرگ تر شدن 
پسر آن  ها دچار مشــکل و بحران می شوند. 
در روانشناسی از این مسئله با عنوان »عقده  
اودیپ« یاد می کنند. ما در فرهنگ خودمان 
رستم و سهراب را داریم و اودیپ، در فرهنگ 

غرب است. تطبیق این دو اسطوره  افسانه، دستمایه  نوشتن این رمان شد. داستان کتاب از زبان 
سیاوش نقل می شود.سیاوش فردی است که از همسر اول خود جدا شده است و اکنون با همسر 
دوم خود زندگی می کند. او از همسر اول خود دختری به نام آرام دارد که نتوانسته است سرپرستی 

او را به عهده بگیرد و همسر دومش نیز باردار است.
پدر کشــتگی در دو فصل نوشته شده اســت که در فصل اول آن شامل مشکالت زندگی 
ســیاوش است. مشــکالتی مثل از دســت دادن مادر به هنگام کودکی، از دست دادن برادر، 
مشــکالت روانی و در فصل دوم شخصیت اول داستان یعنی سیاوش بر اثر شدت مشکالت 

خانه را ترک می کند و….
یکی از قســمت های خوب کتاب نامه های ســیاوش به آرام است که جنسی متفاوت دارد و 
خواننده وقتی کتاب را می خواند احساس می کند در ادامه قرار است محوریت داستان بر اساس 
این نامه ها باشــد. و انتظار دارد تعداد بیشتری از آن ها را ببیند اما در ادامه داستان نامه ها کمتر 

هم می شوند.
قسمتی دیگر از کتاب که جذاب است افکار خود سیاوش است. سیاوش در برخورد با هرکسی 
و هرچیزی عقیده ای دارد که از گفتن آن دریغ نمی کند و همین تراوشــات ذهنی اوســت که 
باعث می شود خواننده کتاب را کنار نذارد و آن را تا انتها بخواند. اگر به رمان ایرانی عالقه دارید 
و کتاب هایی مثل ســمفونی مردگان – جای خالی سلوچ و کافه پیانو را خوانده اید، این کتاب 

می تواند انتخاب بعدی شما باشد.
قسمت هایی از کتاب

جوری گفت همه چی درست می شه که تقریبا مطمئن شدم کارم حسابی بیخ پیدا کرده است. 
آدم باید چقدر دیوانه باشد که خیال کند همه چیز درست می شود. هیچ حرف مزخرفی در این 
دنیا نیســت که روانشناس ها، دســت کم یک بار، آن را مطرح نکرده باشند. آن ها تنها کسانی 
هستند که به دلیل عدم درک صحیح روح و روان آدمیزاد توبیخ نمی شوند. این میل عجیب در 
زن ها وجود دارد که بدترین خصوصیت خود را در هرکس دیدند، فوری بروند و با او ازدواج کنند.

توی تموم رابطه هایی که خوب به نظر می رسه یا یکی داره تحمل می کنه یا سر یکی داره 
کاله می ره.

آدمیزاد برای آرام کردن خودش چه راه هایی حیرت انگیزی که پیدا نمی کند! همیشه شرایط 
بدتری هست که انسان با یادآوری اش خود را خوشبخت تر احساس کند.

به نظر من گناه کســانی که با آداب و رسوم اجتماعی آدم را تحقیر می کنند خیلی بیشتر از 
آدم های بی چاک و دهانی است که شخصیتت را لجن مال می کنند. حداقل تکلیف آدم با دسته 
دوم روشن است. بچه داشتن بی هدف از قتل های سازمان یافته هزار بار بدتر است، بدبختانه 
حفظ زندگی به کمک بچه دار شدن چیزی است که بیشتر مردم به شکل شرم آوری روی آن 
توافق کرده اند. آشغال! تو این جا آشغال می بینی؟ اینا زندگی منه. آشغال یکی، گنج یکی دیگه 
س. تو می دونی آشغال یعنی چی؟ اسمش روشه. یعنی چیزی که بیخودی یه جایی رو اشغال 
کرده باشه. یعنی هستا، اما نباید باشه، الکی جا گرفته واسه خودش. این جوری اگه حساب کنی 

من خودم یه آشغال تمام عیارم که جلوت وایستادم، یعنی هستم ولی نباید باشم.
دیوانگی بیشتر از این که خصلت آدمی باشد، به نگاهی که مردم به تو دارند مربوط می شود.

ظاهرا وفاداری تنها خصلت انسانی ای است که هیچ کس آن را، در عمل، ارج نمی دهد، اما 
همیشه در گفتگوهای روزمره ستایش می شود.

به گفت و گو بــا خانم مائده کریمی 
کارشناس ارشــد مطالعات اجتماعی و 
فعال حوزه فرهنگ نشســتیم و از ایشان 
در مــورد دو معضــل اصلــی فرهنگی 

عمومی در ایران سوال پرسیدیم:
 در بســیاری از جوامــع افــراد را از لحاظ 
کالس اجتماعی و ســطح فرهنگــی به پنج 
گروه A,B,C,D,E تقســیم بندی می کنند. 
 A در این دســته بندی افرادی که در کالس
قرار می گیرند، کســانی هســتند که از لحاظ 
شخصیتی، سطح فکری، ادب، رعایت قانون و 
مشارکت سالم در ایجاد تمدن، دارای باالترین 
امتیاز می باشــند. هرچه این امتیازات کاهش 
می یابــد، کالس اجتماعی افــراد به رده های 
D,C,B و E تنــزل می یابد. در این مقاله به 
۵ معضل اساســی جامعه کنونی اشاره نموده و 
مشخص میکنیم افراد با چه کالس اجتماعی 

در ایجاد این معضالت دخاالت دارند.
متاســفانه در بین کشورهای در حال توسعه 
فرهنــگ رانندگی ایرانیان در ســطح بســیار 
پایینی قــرار دارد. در حالت کلی نوع رانندگی 
افراد هر جامعه تاثیر بسزایی در برقراری نظم 
و انضباط اجتماعی داشته و میتواند در ارتقای 

حس امنیت عمومی کمک زیادی نماید.
در  متداول  از هنجارشــکنی های  برخی 

این زمینه عبارتند از:
     رعایــت نکردن حقــوق عابرین پیاده: 
اولین اصل رانندگی امن این اســت که در هر 
صورت و در هر شرایطی الویت عبور با عابرین 
پیاده اســت. اما در عمل شاهد آن هستیم که 
بســیاری از رانندگان بادیدن عابرین پیاده نه 
تنها اجازه عبــور به آن ها را نمی دهند، بلکه با 
افزایش سرعت و انحراف از مسیر اصلی رعب 
و ناامنی زیادی را ایجاد می کنند. راه صحیح: با 
دیدن عابر پیاده در هر شرایطی باید از سرعت 
اتومبیل کاسته و تا زمان عبور کامل فرد صبر 

نموده و سپس به مسیر خود ادامه دهیم.
c :کالس اجتماعی متخلفین این گروه

عدم حرکت در بین خطوط: از جمله عوامل 
اصلی ایجاد ترافیک و اختالل در عبور و مرور، 
عدم حرکت در بین خطوط مشــخص شده در 
معابر اســت. برخی رانندگان به دالیلی مانند 
ترافیک ســنگین، به طور مداوم از مسیر خود 
منحرف شــده و عالوه بر اینکــه برای دیگر 
ایجاد مزاحمت میکنند، در تشــدید  رانندگان 
ترافیک و برهم زدن نظم عمومی، ایفای نقش 
می نمایند. اینگونه افراد تصور میکنند با مسدود 
کردن مســیر حرکت دیگران انسانهای زرنگ 
و با ذکاوتی هســتند که امری کاماًل مضحک 

می باشد.
راه صحیح: خطوط ترسیم شده در خیابان ها 
باید همانند موانع فیزیکی تصور شوند و باید در 
طول مسیر خود را ملزم به حرکت در بین این 

خطوط با حفظ فاصله ایمنی مناسب بدانیم.
D :کالس اجتماعی متخلفین این گروه

   اســتفاده بی مورد از بوق: اســتفاده گاه و 
بی گاه از بوق برای برخی از رانندگان بصورت 
عادتی همیشگی در آمده که این مسئله عالوه 
بر ایجــاد آلودگی صوتی، بطــور جدی باعث 
سلب آســایش دیگران می گردد. گویی برخی 
برای تخلیــه تنش های عصبــی و رهایی از 

استرس روی به این کار می آورند.
راه صحیح: تا حد امــکان از بصدا درآوردن 
بوق وســیله نقلیه خود خودداری نماییم و تنها 
در شــرایط ضروری از آن استفاده کنیم. کمی 
صبر و تحمل برای خــودروی جلویی یا عابر 
پیاده یــا به اصطــالح راه دادن به آن ها، هم 
باعث میگردد مورد قدردانی قرار گیریم و هم 

به حقوق دیگران احترام گذارده ایم.
D        :کالس اجتماعی متخلفین این گروه

درگیــری فیزیکی هنگام تصادف و بکارگیری 
الفاظ رکیک: عملی بسیار مشمئز کننده و بدور 
از رفتارهای سالم اجتماعی که هر نظاره گری 
را متاثر و متاســف میکند. بعضــًا رانندگان به 
هنگام بروز تصادفات و یا هر گونه موارد دیگر 
با حالتی جنگ جویانه و با وســایلی مانند قفل 

فرمان به طرف فرد مقابل هجوم آورده و باعث 
زد و خورد فیزیکی می گردند. گاهی نیز بدلیل 
رفتار نامعقول اتومبیــل دیگر، با الفاظ رکیک 
و فحاشی ســعی در تادیب دیگران می کنند! 
معمواًل اینگونه افراد از حاالت روانی متعادلی 
برخــوردار نبــوده و ناهنجارترین صحنه های 
اجتماعــی را به وجود می آورنــد که عالوه بر 
خسارات جسمی و مالی، باعث اختالل در نظم 

عمومی و تنش در سایر شهروندان می شوند.
راه صحیح: هیچ گاه و در هر شرایطی کنترل 
خود را از دست ندهید. به هنگام بروز تصادف 
با آرامش و احترام کامل نسبت به طرف مقابل 
رفتار کنید. هیچگاه از الفاظ رکیک اســتفاده 

نکنید.
E :کالس اجتماعی متخلفین این گروه

2- انتقادپذیری
هیچ جامعه ای راه های پیشــرفت را نخواهد 
پیمود مگــر اینکــه فرهنگ انتقاد ســالم و 
انتقادپذیری نقد در واقــع بیان نظر و ایده در 

مورد و مربوط به اندیشه ای ست. 
اصوال با نقد، اندیشــه را به چالش می کشند 
تا صاحب اندیشــه را متنبه سازند، اتفاقی که 
برای همه ما افتاده اســت، دوســتان می آیند 
نقدهای خودشــان را در قالب نظر می دهند تا 

اگر نگفته ای هســت مطرح کنند و یا اینکه ما 
را از زوایای گوناگونی که از دیده گذرانده ایم و 
ندیده ایم آگاه کنند. زبان نقد بسیار مهم است، 
بعضی هــا از نقد صریح خوششــان نمی آید و 
بعضی دیگر برعکس دوست دارند که دیگران 
صراحتــا با آن ها برخورد کننــد. ضرب المثل 
معروفی ســت که زبان خوب مار را از النه در 

می آورد.
پس زبان و نحوه بیان بســیار مهم اســت، 
چندی پیش در مقاله پلورالیسم و کثرت گرایی 
در اندیشــه نیز بر عامل زبــان تاکید زیادی 
داشــتم. و معتقدم که بیشتر ســوءتفاهم ها به 

خاطر زبان است.
در ادامه باید گفت

اشخاص با توجه به خصوصیات روانی خود 
و شــخصیتی که دارند درجه نقدپذیری شــان 
متفــاوت اســت ، بعضی نمی تواننــد به خود 
بقبوالنند که اندیشه شان خبط است و از طرفی 
به قول معروف دوست ندارند که کم بیاورند ، 
دوســتی دارم که اگر کاری را به اشتباه انجام 
دهد و اشــتباهش را گوشزد کنی ، تحت هیچ 
شــرایطی نمی پذیرد و با اســتالل های پی در 
پی که اکثرا هــم در تناقض با هم اند، خود را 
تبرئه می کند ، غافل از اینکه ما می خیر خواه 

اوییم. بارها گفته ام که مهم نیست که پیش ما 
اقرار کند که اشــتباه کرده است بلکه اگر نزد 
خویش نیز کمی بیاندیشــد و به خبط خویش 
پی ببرد کافی ســت ، زیرا مهم خود اوست که 
باید متوجه شود و ســعی در رفع کاستی های 

خود باشد.
بعضــی دیگر هم اصال نقــد را قبول ندارند 
و آن را تنها بازی برای خرد کردن اشــخاص 
می داننــد و بــه هیچ عنوان هیــچ نوع نقدی 
را پذیرا نیســتند. نقدها را اغلــب به انحراف 
می کشانند و بر این عقیده اند که قصد تخریب 

وی را داریم .
اما بعضی ها هم هستند که از نقدها با آغوش 
باز اســتقبال می کنند و از کنار آن ها به راحتی 
نمی گذرند و مورد بررســی قرار می دهند، تا با 
رفع نقوص، در جهت اعتالی خویش بکوشند.

هیچ جامعه ای راه های پیشــرفت را نخواهد 
پیمود مگر اینکه فرهنگ انتقاد ســالم و انتقاد 
پذیری در بیــن افراد آن جامعه جایگاه خود را 
پیدا کند. نقد صحیح همواره راهی مناســب و 
موثر برای رفع مشــکالت، ایرادات و نواقص 
بوده است. اصواًل نقد پذیری رابطه مستقیم با 
ظرفیت تحمل و درجه منطق در انسان ها دارد. 
کسی که خود را مبرا از خطا نمی پندارد هیچ گاه 
انتقاد را مانع، و منتقد را دشــمن ندانسته و در 
برابر آن جبهه گیری نمی کند، بلکه از انتقادات 
ســازنده برای رفع اشــکاالت و اصالح مسیر 
بهــره می گیرد. احتــرام به نظــرات و عقاید 
دیگــران نیز عامل اصلی پــرورش نقدپذیری 
محسوب میگردد. راه صحیح: کم شدن آستانه 
تحمل افــراد جامعه در برابر نقــد، دورنمای 

مناسبی را پیش روی نخواهد داشت. 
بنابراین الزم اســت همگی بــا روی باز از 
انتقادات دیگران اســتقبال نمــوده و خود نیز 
بدون هیــچ گونه غــرض ورزی و کینه توزی 
به طور ســالم و با احترام کامل به نقد دیگران 
بپردازیم. به نظرات یکدیگر احترام بگذاریم و 

ظرفیت تحمل خود را باال ببریم.
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ستون یاد

به گزارش ایران آرت به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، نمایش »هفت روز از تیر شصت« که در هفتم تیر ماه در تاالر سایه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده 
بود پس از گذشت بیست شب و به دلیل استقبال تماشاگران تا سه شنبه27 تیر ماه تمدید شد. رامین سیار دشتی، فرزین محدث، مژگان خالقی، فرهاد تفرشی، 

احمد جعفری و هدیه رضایی در نمایش »هفت روز از تیر شصت« ایفای نقش می کنند. 
نمایش »هفت روز از تیر شصت« تا 27 تیرماه ساعت 20:30 درسالن سایه تئاترشهر روی صحنه می رود.

مــوج تــازه ای در دنیای مجــازی به راه 
افتاده اســت با هشتگ آهای-خبردار شاید 
جالب باشــد بدانید این موج برای شاعر به 
نامی است که پدر غزل سرایی معاصر است 
و قبرش چون نامش منزوی شــده اســت. 
حســین منزوی شاعر غزل سرای معاصر که 
حق پدری برگردن شاعران معاصر دارد و به 
حق می توان گفت از میراث فرهنگ و ادب 

ایران است.
حسین منزوی در سال ۱32۵ در زنجان در خانواده ای فرهنگی به دنیا آمد. وی 
از ســنین جوانی سرودن شــعر را آغاز کرد و در سال ۱3۴۶ به عنوان شاعر خود 
را مطرح کرد و غزل های او مورد توجه غزل ســرایان قرار گرفت. منزوی در ســال 
۱3۴۶ وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. پس از مدتی این رشته را رها کرد 
و به جامعه شناسی روی آورد اما این رشته را نیز ناتمام رها کرد و در سال ۱3۵0 

مجموعه شعر حنجره زخمی تغزل   را منتشر کرد.
این کتاب در بخش شــعر جهان   جایــزه فروغ فرخزاد؛ کــه در آن دوران جزء 
معتبرترین جوایز ادبی ایران بود، را به دســت آورد. پس از انتشــار این کتاب در 
صدا و سیما مشغول به کار شد و در این دوران برنامه یک شعر یک شاعر را تهیه 
وکارگردانــی کرد. در همین دوران منزوی بســیاری از ترانه ها و تصنیف هایش را 
ساخت و تعدادی از آن ها مورد توجه قرار خوانندگان مطرح آن روز قرار گرفت. وی 
مدتی مســئول صفحه شعر مجله ادبی رودکی بود و در سال نخست انتشار مجله 
سروش نیز با این مجله همکاری داشــت. در سال های پایانی عمر به زادگاه خود 

بازگشت و تا زمان مرگ در این شهر باقی ماند.
حســین منزوی هرگز کار دولتی نداشت و تنها با انتشار شعرهایش گذران عمر 
کرد. وی در شــعر سپید نیز دســتی داشت، موسیقی را خوب می شناخت، صدا و 
خط خوبی نیز داشت. حسین منزوی در سال ۱383 پس از مدت ها رنج از بیماری 
قلبی در بیمارستان شــهید رجایی تهران درگذشت، و در زنجان به خاک سپرده 
شد. روی قبرش نوشته شده :نام من عشق است آیا می شناسیدم؟ و با تاسف باید 

سر تکان داد و گفت و نه!
آهای خبردار در واقع یک تلنگر اســت برای خبر کردن مسئولین شهر زنجان و 
متولیان فرهنگ کشور، گرچه برخی نام ها آنقدر بزرگند و تاثیرشان آنقدر عمیق که 
حتی بی سنگ قبر و بنای یاد بود هم زنده هستند و مانا، اما بی توجهی و وضعیت 
نامناسب برخی از آرامگاه ها و سنگ قبرهای مفاخر ایران گویی بیان می کند که ما 
دغدغه مند نیستیم و یادها تنها در یک زمان محدود و برای برخی موج سواری ها 
در ذهن ما می مانند. حسین منزوی بدون شک به ما نیازی ندارد زیرا زندگی کرد ، 
موثر بود و بلند آوازه و رفت اما مسئله این است که ما به حسین منزوی ها و اهالی 
فرهنگ و هنر نیاز داریم تا فراموش مان نشــود که این کشــور مرز چه گوهرهایی 
بوده اســت. فردا که فرزندانمان از شعر و ادب و فرهنگ پرسیدند باید جایی باشد 
که دستشان را بگیریم ببریم و بگوییم اینجا آرامگاه کسی است که بزرگ بود و از 
اهالی امروز. آهای خبردار بانگ بیدار باش اســت برای آنکه ثابت کنیم خاک سرد 
نیست و گرمی یاد بزرگان این سرزمین تا گرمابخش جان و شوقی برای تپش قلب 

هر ایرانی خواهد بود.

آهای خبردار ؛ بانگ بیدار باش 
است برای از یاد نبردن

از فرهنگ رانندگی تا فرهنگ انتقاد پذیری

به دلیل استقبال 
تماشاگران، نمایش »هفت 
روز از تیر شصت« تمدید 

شد

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

پدر کشتگی

برنده جایزه »هارپر لی« معرفی شد

صد اثِر صد هنرمند؛ عصر جمعه سی ام تیر ماه 
این قدیمی ترین نمایشگاه تجسمی در بخش خصوصی ست 
که مرداد ۱۳۷۱ توســط لیلی گلستان بنیانگذاری شد؛ جالب 
اینجاســت که این رویداد از بدو تاســیس، ضمن ارائه آثار با 
کیفیــت، دغدغه اقتصاد هنر داشــت و توانســت با معرفی 

خریداران تازه، رد پایی ماندگار از خود به جای گذارد. 
به گفته مدیر گالری گلستان، برای حضور در این دوره  ٤٨٠ 
سی دی از سوی هنرمندان سراسر ایران به این گالری رسید 
که هریک چندین اثر هنری را شــامل می شد؛ در نهایت هم 
آثار ٢۵۷ هنرمند پذیرفته شــد که از هر هنرمند یک اثر روی 
دیوار می رود. به رســم این رویداد هرکاری که فروش برود از 
دیوار برداشته و کار دیگری از همان هنرمند جایگزین می شود. 
گلستان تاکید دارد این دوره صد اثر صد هنرمند هم از نظر 
کیفیت آثار ارائه شده و هم قیمت های بسیار مناسب مورد توجه 

خریداران قرار خواهد گرفت ضمن آنکه چونان همیشه دقت 
شده برای سالیق مختلف، آثاری متنوع به روی دیوار رود.  

صد اثر صد هنرمند تا ٢۵ مرداد هر روز از ٤ تا ٨ عصر دایر 
است و تنها روزهای پنجشنبه تعطیل خواهد بود . 

لیلی گلســتان در توضیح چگونگی شکل گیری این اتفاق  
هنری گفته است: چند سالی از آغاز به کار گالری می گذشت، 
هر تابستان با مســافرانی که از خارج از کشور بر می گشتند 
مواجه بودم که برای تعطیالت به ایران آمده و می خواســتند 
نقاشــی خریداری کنند اما به دلیل تعطیل بودن گالری زنگ 
خانه مــرا می زدند؛ پس از مدتی با خودم فکر کردم من تمام 
تابستان در حال رفت و آمد به گالری هستم چرا یک نمایشگاه 
تابســتانه برگزار نکنم تا عالقه مندان فضایی برای خرید آثار 

هنری داشته باشند؟ 

سال ۱۳۷۱ بود که نخستین نمایشگاه "صد اثر صد هنرمند" 
با دقیقا صد هنرمند برگزار شــد. نمایشــگاه با استقبال قابل 
توجهی مواجه شد و کارها که از همان سال ها قیمت مناسبی 

داشتند به خوبی فروخته شدند. 
این موضوع مرا تشــویق کرد و دوره های بعدی "صد اثر 
صــد هنرمند" یکی پس از دیگری برگزار شــد. هر دوره به 
تعداد هنرمندانی که دوست داشتند در نمایشگاه حضور داشته 
باشند افزوده شد تا اینکه سال گذشته تعداد شرکت کنندگان 
به دویســت و بیســت نفر  و ســال جاری به ٢۵۷ هنرمند 
 رســیده اســت و از کف تا ســقف گالری با اثر هنری فرش 

می شود.
شــایان ذکر است نشانی گالری گلســتان: دروس، خیابان 

کماسایی، پالک ۳٤ است.

جایــزه ادبیات حقوقــی »هارپر لــی« ٢٠۱۷ به »جیمز 
گریپاندو« اعطا می شود.

»دیلــی پراگرس« نوشــت: جایــزه ادبیــات حقوقی و 
جنایی »هارپر لی« که به یاد نویســنده رمان برنده پولیتزر 
»کشتن مرغ مقلد« راه اندازی شده، در این دوره به »جیمز 
گریپاندو« تعلق گرفت. »گریپاندو« یکی از رمان نویســان 
حقوقی فلوریدای آمریکاســت که آثــارش فروش باالیی 
دارند و این بار برای رمان »دوباره رفت« شایســته دریافت 
جایزه شــناخته شد. او در این کتاب از وکیلی به نام »جک 
سوایتک« نوشته که سعی می کند عدالت اجتماعی را برقرار 
کند. این جایزه از ســوی دانشــکده حقوق دانشگاه آالباما 

و ژورنال انجمن وکالی آمریکایی برای بزرگ داشــت نام 
»لی« که اوایل سال ٢٠۱۶ درگذشت، راه اندازی شده و به 
صورت ســاالنه به بهترین اثر ادبیات داستانی که به نقش 

وکال در ایجاد تغییر در جامعه  پرداخته، تعلق می گیرد.
این جایزه هفت سال پیش به مناسبت ۵٠ سالگی انتشار 
»کشــتن مرغ مقلد« که از آثار مانــدگار ادبیات آمریکا به 
حســاب می آید، تاسیس شــد. »نل هارپر لی« ٢٨ آوریل 
۱۹٢۶ در آالبامــا متولد شــد. او در ســال ۱۹۶٠ با کتاب 
»کشــتن مرغ مقلد« که با موضوع نژادپرستی نوشته شد، 
جایزه  مطرح »پولیتزر« را به دست آورد. همچنین با نوشتن 
ایــن کتاب و به خاطر تالش هایــش در زمینه  ادبی، مدال 
آزادی ریاســت جمهوری آمریکا را در سال ٢٠٠۷ دریافت 
کرد. از زمان اولین چاپ »کشــتن مرغ مقلد«، این کتاب 
تاکنون بیش از ٤٠ میلیون نسخه  فروش داشته و به بیش 
از ٤٠ زبان ترجمه شــده اســت. این رمان از زبان دختری 

به نام »اســکات فینچ« روایت می شــود کــه دختر وکیل 
سفیدپوســتی به نام »اتیکوس فینچ« اســت. »اتیکوس« 
دفاع از جوان سیاه پوســتی به نام »تام رابینســون« را که 
به اتهام ناروای تجاوز به یک دختر سفیدپوســت در شهر 
کوچکــی به نام »میکــوم« آالباما محاکمه می شــود، به 
عهده می گیرد. مردم این شهر در رمان مردمی خودپسند و 

نژادپرست توصیف شده اند.
در ســال ۱۹۶٢ میالدی، »رابرت مولیگان« کارگردان 
سرشــناس هالیوود فیلمی را با همین نام با اقتباس از این 
اثر ادبی ســاخت. در نظرخواهی هــای عمومی، همواره از 
فیلم »کشــتن مرغ مقلد« به  عنوان یکی از محبوب ترین 

فیلم های تمام عمر تماشاگران سینما نام برده می شود.
»هارپر لی« اما دو سال پیش، اعالم کرد پس از گذشت 
۵۵ ســال از انتشــار »کشــتن مرغ مقلد«، تصمیم گرفته 
دنباله آن را روانه بازار کتاب کند. او گفت که دست نوشــته 

»برو یک نگهبان بگمار« توسط دوست و وکیلش در یک 
گاوصندوق قدیمی پیدا شده است.

 این نویسنده عنوان دومین رمانش را از خطی در انجیل 
قــرض گرفته، این کتاب در دهه ۱۹۵٠ به نگارش درآمده، 
اما ناشــر به او پیشنهاد کرده داســتان را در کتابی دیگر از 

زاویه دید »اسکوت« روایت کند. 
داستان این رمان که ســال ها هیچ کس از وجودش خبر 
نداشت و به طور همزمان در جوالی ٢٠۱۵ روی پیشخوان 
کتاب فروشی های ۷٠ کشور دنیا قرار گرفت، ٢٠ سال پس 
از رویدادهای »کشتن مرغ مقلد« اتفاق می افتد، زمانی که 
دختر »آتیکوس فینچ« برای دیدن پدرش به آالباما ســفر 

می کند.
»هارپر لی« که نویســنده ای منزوی بود و همیشــه از 
مصاحبه با رســانه ها دوری می کرد، حدود شش ماه پس از 

انتشار دومین کتابش در سن ٨۹ سالگی درگذشت.

در پی برگزاری شــکوهمند دومین جشنواره ملی ضرب و نقل 
در شهرهای کاشان و آران و بیدگل به کوشش بنیاد فردوسی و 
نهادهای فرهنگی این دو شهر تاریخی در سال روز ترویج فرهنگ 
پهلوانی، بنیاد فردوســی شاخه کاشان و آران و بیدگل راه اندازی 

شد.
به گزارش مســتقل  از روابط عمومی بنیاد فردوســی، یاســر 
موحدفرد دبیرکل این بنیــاد، طی احکامی جداگانه دبیر، رئیس، 
نایب رئیس و اعضای هیات مدیره بنیاد فردوســی شاخه کاشان 
و آران و بیدگل را معرفی کرد. بنیاد فردوســی از ســال ۱۳٨٤ 
با مجوز رسمی ســازمان میراث فرهنگی راه اندازی شده است و 
برپایه اســاس نامه مصوب بنیاد فردوسی، می تواند نمایندگی در 
استان ها و شهرهای ایران داشته باشد. بدین روی تا کنون بنیاد 
فردوســی در شهرهای تهران، مشهد، ایالم و کرمان دارای دفتر 

نمایندگی است.
بــا راه اندازی پنجمین دفتر بنیاد فردوســی بــا حکم دبیرکل 
کوشــاترین نهاد در زمینه بازشناسی مفاخر ایران، اعضای هیات 
مدیره بنیاد فردوســی شــاخه کاشــان و آران و بیدگل، مسعود 
نوری فرد )دبیر(، خیام وقارکاشــانی )رئیس(، مهدی شــهریاری 
)نایــب رئیس( و اکبر معماری فرد )عضــو هیات مدیره( در آیین 
پایانی دومین جشــنواره ملی ضرب و نقل با حضور مدیران ارشد 
فرهنگی و هنرمندان برجســته نقالی و فرهنگ پهلوانی معرفی 

شدند.
در حکم اعضای هیات مدیره بنیاد فردوســی شاخه کاشان و 

آران و بیدگل آمده است:
»همان گونــه که به نیکــی آگاهی دارید، بنیاد فردوســی از 
کوشاترین نهادها در زمینه بازشناسی مفاخر، فرهنگ، هنر، تمدن 
و میراث فکری و فرهنگی کشور است که یکی از دستاوردهای 
آن همــکاری در ثبت های جهانی هزاره ســرایش شــاهنامه 
فردوسی، هنر نقالی و آیین های پهلوانی و زورخانه ای به نام ایران 

در یونسکو بوده است.
با توجه به پیشــینه فرهنگی هنــری و عالقمندی تان برای 
همکاری با این نهاد فرهنگی، شما را به مدت دو سال به عنوان 
عضو هیات مدیره بنیاد فردوسی شاخه شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل منصوب می کنم. امید اســت با همکاری نهادهای 
فرهنگی  شهرســتان های یاد شده در راســتای هدف های بنیاد 

فردوسی، پیروز و سرافراز باشید.«

بنیاد فردوسی شاخه کاشان راه اندازی شد

 ،)Monte( »فیلم سینمایی »کوه
جدیدترین ساخته امیر نادری فیلمساز 
ایرانــی از نیمــه دوم مردادمــاه در 
ســینماهای گــروه هنــر تجربه به 

نمایش درمی آید.
به نقل از روابط عمومی گروه هنر 
و تجربه، این فیلم به محض صدور 
پروانه نمایش آن، از نیمه مردادماه در 
اکران  وتجربه  هنر  گروه  سینماهای 
می شــود. »کوه« به عنــوان اولین 
فیلــم ایتالیایی زبان نادری، روایت گر 
ماجرای مردی اســت کــه به رغم 
تاریکــی مطلقی کــه پیرامونش را 
فراگرفته، تقال می کنــد آفتاب را به 
روســتای خود بازگرداند. در خالصه 
داســتان فیلم آمده: »در گذشته های 

دور، در دهکده ای نیمه متروک پای 
کوه، آگوستینو به همراه همسرش نینا 
و پسرش جان زندگی می کند. آن ها 
قربانی ســختی های زندگی و درگیر 

جنگ دایمی با طبیعت می شوند.«
آندریا ســارتورنی و کلودیا پوتنتزا 
بازیگــران اصلــی جدیدترین فیلم 
سینماگر ایرانی هستند که تقریبا تمام 
صحنه هــای آن در کوه های منطقه 
تیــرول جنوبــی و در ارتفاع ٢۵٠٠ 
متری از سطح دریا فیلمبرداری شده 

است.

»کوه« امیر نادری از مرداد در 
سینماهای هنر و تجربه

 »حسام الدین ســراج« آوازخوان موسیقی سنتی ایران 
و»شــهرام میرجاللی«  نوازنده  تار در یازدهمین نشست 
»آیین آواز« ســاز و آوازی در دستگاه راست پنجگاه اجرا 
خواهند کرد. یازدهمین نشست تخصصی آموزشی »آیین 
آواز« از ساعت ۱٨ سه شــنبه، ٢۷ تیرماه در فرهنگسرای 
ارســباران برگزار خواهد شد. در این نشست همچنین دو 
نفر از شاگردان برگزیده حسام الدین سراج، پس از معرفی 

توســط این خواننده و مدرس به اجــرای برنامه خواهند 
پرداخت. ویژگی مهم ســلیمان رضایی و شــهاب الدین 
قلم نویــس که در دو اجرا روی صحنه خواهند آمد، جوانی 

این دو هنرجوی برتر کالس های آواز سراج است.
 فرهنگســرای ارســباران در ضلع شــمال غربی پل 
ســیدخندان )خیابان جلفا( واقع شــده و ورود به سلسله 

نشست های »آیین آواز« آزاد است.

سراج و میرجاللی در »آیین آواز« اجرا می کنند


