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یه هل بدید هشتاد میلیونی بشیم!

یه چیزی
خوشــبختانه صدا و ســیما این روزها در «مردمیترین»
تو همین
حالــت ممکــن قــرار دارد و انصافاً گزارشهــای مردمی
مایه ها
اینرسانه جذاب و سیمینبر ،از نظر درام با بر باد رفته و
از نظر قوه تخیل با جنگ ستارگان برابری میکند.در نظر
بگیرید که یک گزارشگر تلویزیون ،میکروفون را در دست
گرفته و به ســطح شــهر تردد میکند و یکسری سؤال در
زمینههای گوناگون از مردم میپرسد؛
گزارشگر(سؤال اقتصادی) :سالم ،از اینکه در مملکت
فریور خراباتی
االن کمبــود پیــاز داریــم ،مشــکل خاصــی دارید یــا بیام
برات؟!
مــردم :پیاز؟ چی هســت؟ آهان اون کــه وقتی میخوری دهنت چیز میشــه...
آهــان! بــد بــو میشــه؟ اه اه اه! چیه اون؟ اشــک ملت رو هــم در میاره و نشــاط رو
ازجامعه میگیره ،نه به پیاز!
گزارشگر(سؤال سیاسی) :شــما از دولت چه انتظاری دارید؟ (زیر لب میگوید)
زیاد باشهها!
مردم :بهنام خدا ،دولت مشــکل بیکاری رو حل کنه ،مشــکالت مسکن و تورم و
ازدواج رو تا امشــب حل کنه ،به معیشــت برسه ،دالر رو به پاپاسی برسونه ،ارزونی
بیاره ،زیر ســینک روشــویی ما چکه میکنه ،صبحها دیر پا میشــیم نون ســنگک
بهمون نمیرسه ،نون بفرسته اول صبح در خونه ،از دولت قبلی هم تشکر کنه!
گزارشگر(سؤال اجتماعی) :از زمان قطع شدن تلگرام ،از زندگی چقدر راضیتر
هستید؟
مــردم :با ســام ،لعنت به تلگرام ،لعنت به اینســتاگرام که هرچی داشــتیم رو
از ما گرفت .از وقتی تلگرام و اینستاگرام فیلتر شدن ،مشکل ریزش موهای ما حل
شــده ،قدم بلندتر شــده و همه رو همینجوری بیشــتر دوســت دارم .االن با گوشــی
موبایلم فندق و هســته زردآلو میشــکنم که مفیدترم هست .همونطور که سیگار
مضره که براش فیلتر میذاریم؛ اینترنتم مضره پس فیلتر بشــه به نفع ماســت...
امیــدوارم با کمــک فیلترینگ یه هل بدیم تا جمعیت بیکارها به هشــتاد میلیون
نفر برسه ،با تچکر!
گزارشگر(سؤال رسانهای) :روزی چنــد ساعت برنامههای مفرح و جذاب صدا و
سیما رو نگاه میکنید؟
مــردم :ســام ،دیگــه از دســتم در رفتــه! بهتــر بــود میپرســیدید کــی تماشــا
نمیکنید؟من حتی وقتی که خوابم به احترام تالش برنامهســازان صدا و ســیما،
تلویزیون رو روشن میذارم ،به هرحال خیلی واسه ما زحمت میکشن و به احترام
جومونگ و مختار هم که شده باید از رسانه ملی حمایت کرد!
کتاب «نام گل سرخ» نوشته امبرتواکو

پیشنهاد
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رســول خــدا (صلــیاهلل علیــه وآلــه) فرمــود :هــر كــس دانــش را بــرای ریــا و
خودنمایی و به دست آوردن دنیا فراگیرد ،خداوند بركت خود را از او برداشته
و روزی را بــر او تنــگ میكند و او را به خــودش وا میگذارد و هر كس را خدا به
هالكت او حتمی است.
خودش واگذارد،
ِ

دایرئالمعارف در پوشش رمان

کتــاب «نــام گل ســرخ» نوشــته امبرتــو اکــو ،نویســنده و
صاحبنظر ایتالیایی ،اثری اســت که داستان آن در قرون
 13و  14میــادی و در یــک صومعــه رخ داده و از ایــنرو
فجایــع دســتگاه کلیســای قــرون وســطی در آن دوران را
روایــت میکنــد ،این کتاب البته به نوعــی بازتاب دهنده
دوران شــکوه رم باســتان نیز به حســاب میآیــد .درباره
محمود معتقدی
کتــاب «نــام گل ســرخ» نکته مهم آن اســت کــه این اثر
شاعر
بسیار از نشانهشناسی استفاده کرده ،امری که آن را برای
مخاطب به یک دایرةالمعارف تبدیل میکند .فراموش نکنیم که امبرتو اکو دستی
بر نشانه شناسی داشته و به نوعی بورخس دیگر نیز نامیده میشود ،او از دیدگاهی
دایرةالمعارفــی برخــوردار بود و از این نظر نیز هنگامی که رمان او را میخوانیم با
انبوهــی از نامهای اشــخاص و مکانها رو بهرو میشــویم کــه در انتهای کتاب و در
قالب فهرستی ،معانی یا تاریخچه آنها تشریح شده است .حضور نشانه شناسی در
کتاب «نام گل سرخ» تا به آن جا پیش میرود که اسم کتاب را نیز در بر میگیرد؛ در
واقع «گل ســرخ» جنبهای ســمبلیک داشته و اصل آن به شکوه و جالل رم در قرن
 13و  14باز میگردد ،اکو با انتخاب این نام میخواهد شکوه گذشته را به مخاطب
بازتــاب دهــد و از این نظر نیز «نام گل ســرخ» بازگشــتی تاریخی به شــکوه و جالل
گذشــته به حســاب میآید .بنابراین مخاطب در این کتاب تنها با یک اثر داستانی
روبهرو نیست بلکه دایرةالمعارفی از یک دوران تاریخی را پیش روی خود دارد.

زندگی در محله <دره مرتضی گرد>

ســتیغ آفتــاب بــر سرشــان میکوبــد و آنها دســت از
ســر بازی بــر نمیدارند .لنز دوربین که به سمتشــان
چرخیــد ،پرشهــا را بلندتــر و هیجانیتــر کردنــد.
بــرای دقایقی از خاطر بردند بچــه محلهای «دره»
هســتند« ،دره مرتضــی گــرد» منطقــه  ۱۹کــه حتــی
روی نقشــه پایتخــت هــم جــای قــرص و محکمــی
نــدارد چه رســد بــه کف شــهر .آنها فرامــوش کردند
سیدوحیدحسینی
بچــه محلهــای منطقهای آشــفته ،غــرق در زباله و
عکاس
خانههای زهوار در رفته و زمینهای آســفالت نشده
در همســایگی کارگاههای مبلســازی هســتند کــه تا همین یک ســال پیش،
اهالی آب آشامیدن نداشتند و هر هفته تانکرها با وانت برایشان ُپر میشد.
حاال هم وضع با یک سال پیش تفاوت چندانی نکرده .فقط آن موقع ،برای
هــر هــزار لیتر  12تــا  15هزار تومان پــول میدادند و حاال نه .هــر چند که آب
آلوده است و بچهها را مریض کرده .زمستان برای اهالی دره مرتضی گرد که
به ترک آباد هم میشناسندش ،مصیبتی است .زمین آسفالت نشده ،باران
کــه میخــورد ،گِل میشــود و گل و آب بــاران و آب فاضــاب ،راه به خانهها
میبــرد .اهالــی میگویند خانه یکی از همســایهها ،در یکــی از همان روزها،
بر ســر صاحبخانه خراب شــده و قربانی هم داده .مردم ناراضیاند که چرا
محله تیر چراغ برق ندارد؟ چرا خانهها را سند دار نمیکنند؟ چرا آسفالت
نمیشود؟ چرا زبالهها روی هم انبار است و چرا آنها ،همه اهالی ترک آباد
و مرتضی گرد ،درســت در همسایگی غولهای آهنی ،همان دکلهای برق
فشــار قوی روزگار میگذرانند؟ اهالی ترک آبــاد کالفهاند و دیگر حتی گرد و
غبار کارگاههای مبلســازی و صدای ارههای چــوب بری را هم برنمیتابند.
آنها میگویند شــهرداری بیاید خانههایشان را بخرد و خانهها را خراب کند.
آنها دیگر به رفتن راضیاند.

عکس
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خاطرهای از صفهای سینما
برای جشنواره فجر در دهه 60

گرمای سینما در دوران سرد

خاطــره جشــنواره زمانی رقــم خــورده و در حافظه
بیننــده باقــی میمانــد کــه بــه یــک نوســتالژی
منطقــی و نــه کاذب تبدیــل شــود؛ هــر چــه فضای
جامعــه فرهنگیتــر و میــان نســلهای مختلفی از
عالقهمندان ســینما زمینه تفاهم و فصل مشــترک
جواد طوسی
منتقد سینما
ایجاد شــود ،خاطــره نیز به وجود میآیــد .بهعنوان
مثــال زمانــی بهعنــوان مجموعــهای از منتقــدان
مجله فیلم با ســایق و نقاط دید متفاوت ،کنار هم و در یک ســینما جمع
میشــدیم و آن ســینما به یک پاتوق تبدیل میشد؛ سینماهایی همچون
کریســتال در زمان آقای صابر رهبر ،ســینمای آزادی و شهرفرنگ سابق یا
ســینمای عصر جدیــد در دوره آقای کاوه .اکنون اما این امر بســیار پراکنده
و منفرد شــده و دلیلش نیز از خود جامعــه بیرون میآید ،گویی جامعه با
توجه به شرایط سیاست زده خود به یک گسست فرهنگی و هنری رسیده
در حالــی کــه طی دورههایی خاص از جشــنواره فیلم فجر که شــاید خیلی
از مجموعه فیلمهای به نمایش درآمده در بخش مســابقه چندان خوب
نیز نبودند ،انگیزه و همراهی بسیار بیشتری دیده میشد .بنابراین به جای
گفتن خاطره ،نخســت بهتر است که آسیب شناسیای عمومی از جامعه
صــورت بگیرد .اما دورهای که مورد اشــاره قرار گرفت ،دهه  60و همچنین
اوایل دهه  70بود که در این دوره و با شــروع جشــنواره فجر اگرچه شــرایط
جــوی و آب و هوایــی مناســب نبود
امــا شــاهد شــکلگیری صفهایــی
مقابل سینما و ارتباطی خودجوش
و بیواســطه بیــن عالقهمنــدان
مختلــف ســینما بودیــم .در واقــع
عشــق و عالقــه به ســینما ســرمای
هــوا را به گرمایــی لذتبخش تبدیل
میکــرد و در کنــار آن بهانههایــی
همچــون حضــور یــک فیلمســاز یا
تماشــای یــک فیلــم وجود داشــت
و بــه طــور کلی طرح یکســری نقاط
مشــترک با نقطه وصل ذات و زبان
سینما صورت میگرفت .به عقیده
من در حال حاضر و با تحلیل رفتن انگیزهها هرکسی در پیله و انزوای خود
فرو رفته ،به طوری که انگیزه در نســل جوان اســتثنا است مگر آنکه موجی
برای دیدن یک فیلم ایجاد شــود و تعداد زیادی برای تماشــای آن بروند؛
امری که همه فیلمهای جشنواره را در برنمیگیرد.

کیوسک

وضعیت اورژانس اجتماعی
در <زنان امروز>

تازهتریــن شــماره ماهنامــه اجتماعــی
«زنــان امــروز» بــه مدیریت و ســردبیری
شــهال شــرکت منتشــر شــد .روی جلــد
این شــماری تصویری از ســه شــخصیت
توگویی با تیتر «ما اســتادیوم
اصلــی فیلــم «صفر تا ســکو» قرار گرفته و طــی گف 
را به ســینما آوردیم» با کارگردان و بازیگران این فیلم به صحبت نشســته اســت.
مطلــب دیگــری که در شــماره جدید زنــان امروز جلــب توجه میکنــد ،معطلی
مــددکاران اورژانس اجتماعــی در وضع قوانین این حوزه و حــال وخیم اورژانس
توگویی با فاطمه صادقی،
اجتماعی است .در بخش دیگری از این شماره به گف 
توگو پیرامون موضوع «جنســیت
فعــال حــوزه زنان برخواهیم خورد کــه این گف 
در تاریخ نــگاری اســامی» صــورت گرفتــه و در آن از زاویههای «روایــت ،اعتبار و
قدرت» به این مسأله پرداخته شده است؛ از دیگر مطالب این شماره نیز میتوان
به نقدی بر مجموعه داســتان «شــبهای وحشــی» اشاره کرد .شــماره « 29زنان
امروز» در  142صفحه و با قیمت  12هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار دارد.
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ëëاختتامیه جایزه ادبیات نمایشی
مراســم اختتامیــه جایــزه ادبیــات نمایشــی
شنبه بازار
سی و ششــمین دوره جشــنواره بینالمللــی تئاتــر
فرهنگ
فجر ،امروز ســاعت  ،۱۷در ســالن اســتاد ناظرزاده
تماشاخه ایرانشهر برگزار میشود.
ëëنمایشنامه خوانی در فرهنگسرای رسانه
نمایشــنامهخوانی «باغ وحش شیشــهای» به نویســندگی تنســی ویلیامز
و کارگردانــی میکائیــل شهرســتانی امــروز در فرهنگســرای رســانه و
شــبکههای اجتماعی اجرا میشــود .این برنامه نمایشــنامه خوانی کاری
از آکادمــی بازیگــری «ژیوار» بــوده و با سرپرســتی و کارگردانــی میکائیل
شهرستانی اجرا میشود.
ëëجلسه شعر و ادبیات کودک
نخســتین جلســه از سلســله نشستهای شــب شــعر کودک و نوجوان با
عنــوان «بادبــادک» امروز ســاعت  17در فرهنگســرای ابن ســینا واقع در
شــهرک قــدس ،خیابــان ایــران زمین شــمالی برگزار میشــود .سلســله
نشستهای «بادبادک» با هدف تقویت شعر و ادبیات کودک و نوجوان
بهصورت ماهیانه خواهد بود.

نیاز بازار نشر
به کارگزاران ادبی

فرض کنید که به تازگی
نوشــتن رمانــی را بــه
پایان بردهاید که بهنظر
خودتــان در صــورت
انتشــار بــا اقبــال مواجه
عرفان مجیب
خواهــد شــد ،امــا ناشــر
مترجم
دســت بــه نقــدی برای
انتشارش سراغ ندارید.
تصــور کنید کــه در حلقه خویشــان و دوســتان
کسی را نمیشناسید که در کار نشر کتاب باشد
تا جگرگوشــهتان را به دستش بسپارید .در این
صــورت تنهــا راهی کــه برایتان باقــی میماند
ایــن اســت کــه رمانتــان را شــخصاً بــرای چند
بنگاه انتشاراتی ارســال کنید یا حضوری سراغ
ناشــران مورد نظرتان بروید .اما گاهی ناشرها
آنقدر سرشــان شــلوغ اســت که حتــی جواب
ســام شــما را هم نمیدهنــد و گاه هم آنقدر
بــازاری هســتند که به شــما به چشــم فرصت
ســودآوری نگاه میکنند و بــا کلی منت حاضر
میشــوند کتابتــان را بــا هزینه خودتــان چاپ
کنند.
امــا آیــا در کشــورهایی کــه نســبت بــه مــا
ســابقه طوالنیتری در صنعت نشر دارند هم
روال کار به همین ترتیب اســت؟ شــما اگر در
غرب هم بخواهید با ناشــر معتبری مستقیماً
مکاتبــه کنید معمــوالً راه به جایــی نمیبرید.
بســیاری از ناشــران بزرگ همانجــا در درگاه
اینترنتیشــان خیلی محترمانه اعالم کردهاند
که دستنوشتههای شــما را در صورت دریافت
روانه سطل زباله میکنند .ناشرهای کوچکتر
هم ادا اطوارهای خودشان را دارند و به سبب
ی ممکن است ماهها
محدودیت منابع انســان 
شــما را سر بدوانند و دســت آخر هم دستتان
را تــوی پوســت گــردو بگذارنــد .تمســک بــه
خویشــان و آشــنایان هم که در غرب آتشــش
بــه داغی کوره آشــنابازی ما ایرانیها نیســت.
پس تکلیف نویســنده تازهکاری که در ممالک
غربــی قصــد انتشــار کتابــش را دارد و دلــش
بهچــاپ بــا هزینــه شــخصی رضــا نمیدهــد
چیست؟
پاســخ این پرسش را باید در نقشآفرینی
کارگــزاران ادبــی جســتوجو کــرد .در واقــع
ناشــران معتبــر غربــی اغلــب تنهــا از طریق
کارگــزاران ادبــی از نویســندگان اثــر جدیــد
دریافــت میکننــد .درســت مثــل وکال یــا
مشــاوران امــاک کــه در بعضــی کشــورها
واسطه ضروری معامالت هستند ،کارگزاران
ادبی هم در نقش حلقه واســط نویســندگان
و ناشــران عمــل میکننــد .امــا آیــا تصــور
نویســندگان غربــی از کارگــزاران ادبی شــبیه
تصــور مــا از مشــاوران امــاک اســت؟ گمان
نمیکنــم .در واقع وظیفه بنیــادی کارگزاران
ادبــی این اســت کــه دســت نویســنده را توی
دســت ناشــر بگذارنــد .یــک کارگــزار ادبــی
کارآمــد اثــر دریافتــی را به دقــت میخواند و
بســته به کیفیت متن نویسنده را برای توفیق
بیشتر در بازار کتاب راهنمایی میکند .با این
حــال ارتباط نویســنده و کارگزار هــم اصول و
قواعــد خاص خودش را دارد .نویســنده پس
از انتخاب کارگزار مورد نظر ابتدا طی نامهای
خود و اثرش را معرفی میکند .کارگزار ادبی
ممکن است بعد از خواندن نامه از همکاری
با نویســنده اجتناب کند یا در صورت قبول از
او متــن کامل اثــر را بخواهــد .در این مقطع،
کارگــزار در صــورت تأییــد نهایی متــن ،آن را
به ناشــران مناســب میفرســتد و بــرای عقد
قــرارداد بــا آنها به نیابت از نویســنده مذاکره
میکنــد .پــس از انتشــار اثــر نیــز کارگــزار بــا
نویسنده و ناشر همکاری میکند تا اثر منتشر
شده در بازار بیشتر دیده شود.
کارگــزاران ادبــی در غــرب یــا بهصــورت
انفــرادی و در قالــب آژانسهــای کوچــک یــا
تحت پوشــش بنگاههــای بــزرگ چندملیتی
فعالیت میکننــد .آنها اغلب جهت خواندن
اثر هزینهای از نویســنده دریافــت نمیکنند و
تنهــا در صورت موفقیــت در عقد قــرارداد با
ناشــر ســهم مختصری را با نویســنده شریک
میشــوند .بر خالف تصور عــوام که کارگزاران
ادبــی را مختــص نویســندههای بــزرگ
میپندارند ،کارگزاران ادبی بیشترین کمک را
بــه نویســندگان نوپا میکنند .در کشــور ما هم
س ادبی بــه فعالیت
بــا اینکــه تعــدادی آژانــ 
میپردازنــد ،کارگــزاران آنها بیشــتر پلی برای
اتصــال ناشــران خارجــی و داخلی هســتند و
عمدتاً بهعنوان واسطه انتقال حقوق معنوی
آثــار ایفــای نقــش میکننــد .در شــرایطی که
کمکهــای دولتــی بــرای حمایــت از آثــار
ادبــی صادراتــی برقرار شــد ه و در زمانهای که
اقبــال بــه تبــادالت فرهنگی میان ناشــران ما
بــا ناشــران خارجی فزونــی گرفتــه ،کارگزاران
ادبی میتوانند با ایفای نقش مؤثر به جهانی
شــدن ادبیات ما کمک کنند .بــا این حال ،در
صورتــی که کارگــزاران ادبــی در بــازار داخلی
نشــر نیز فعال شــوند ،نویســندههای تــازهکار
برای چاپ اثرشــان مجبور نیستند به محبت
دوستان و آشنایان متوسل شوند ،ناشران آثار
شســتهورفتهتری دریافــت میکننــد ،مؤلفان
از مشــاورههای حقوقــی صحیــح برخــوردار
میگردنــد و از همــه مهمتــر کتابهــا بعد از
انتشار به حال خودشان رها نمیشوند.
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رمان برتر سال ۲۰۱۷

عدد
بــا شــروع ســال جدید میــادی،
بهترینهــای هر حــوزه در  ۱۲ماه
گذشــته معرفــی میشــوند و
برهمیــن اســاس نشــریه «ویــک» بــه ســراغ برتریــن
رمانهای ســال  ۲۰۱۷رفته اســت.این نشــریه فهرستی
از پنج رمان برتر ســال  ۲۰۱۷اعالم کرده که صدرنشین
آن «لینکلن در باردو» نوشته «جورج ساندرز» ـ دومین
نویســنده امریکایی برنده «من بوکر» ـ اســت« .بخوان،
بیگور ،بخوان» نوشته «جزمین وارد»« ،فرار به غرب»
نوشــته «محســن حمید»« ،اشــکهای ســفید» نوشته
«هاری کنزرو»« ،ساحل منهتن» نوشته «جنیفر ایگان»
به ترتیب انتخاب ،چهار رمان برتر این لیست هستند.
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صدا به ایرج تقدیم شد

مســابقه هزار صدا در دور جدید خود با موضوع
«مســابقه گروههــای موســیقی ایرانــی» از امروز
در فرهنگســرای ارســباران برگــزار خواهــد شــد.
ایــن برنامــه بــه مناســبت ســالروز تولــد ایــرج
خواجه امیــری به او تقدیم میشــود و همچنین
زادروز کریم صالحعظیمی (خواننده ،ردیفدان
و مــدرس آواز) نیــز گرامیداشــته خواهــد شــد.
داوری ایــن دور از برنامــه هــزار صــدا را پیمــان
سلطانی ،پری ملکی و اسماعیل امینی برعهده
دارنــد .ایــن در حالی اســت که در بخشــی از این
برنامه امیــر مداح (خواننــده) و فرامرز کالنتری
(نوازنده) نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

چهارمین دوره جشنواره «جایزه تهران» برگزار شد

طهران

طهران در یاد ،تهران در چشم

چهارمیــن «جایــزه تهران»
برترینهای خود را در حالی
معرفی کرد که در میــان برگزیدگان نام هنرمندان در
عرصه ســینما ،تئاتر و عکاســی دیده میشــد و آثاری
مــورد تقدیر قرار گرفت که از منظر ســینما و عکاســی
به تهــران نگاه ویژه داشــتند .احمد مســجد جامعی،
عضو شــورای شــهر تهران در این جشنواره که با هدف
حمایــت و تشــویق تهــرانپژوهــان و ارتقــای فرهنگ
تحقیق و پژوهش برگزار شد مهمترین مسأله مربوط
بــه جشــنواره «جایــزه تهــران» را آب و بحــران آب
تهران دانســت و گفت :توجه به اینکه شــهر یک جنبه
سختافزاری و یک جنبه انســانی دارد ،حیات انسان
وابسته به طبیعت ،آب و خاک و هواست ،آلودگی هوا
را زیاد مدنظر قرار میدهیم اما هنوز کسی به آلودگی
آب فکر نکرده اســت .اینکه مســأله آب ،دسترســی بر
کیفیــت و کمیت آن در حد نیاز مــورد توجه قرار گیرد
و عــدم امنیت شــهر را دچــار چالشهایــی میکند که
توجــه به آنها ضروری اســت .ناصر تکمیــل همایون،
پژوهشــگر تهــران قدیــم نیــز طــی ســخنانی در ایــن
مراســم گفت :تهران یعنی «مســجدجامعی» .یعنی

شــخصیتی که در بهبود وضعیت تهــران تالش کرده
از آب و هوا گرفته تا ســختی و نابســامانی و زشتیهای
ایــن شــهر .او ادامه داد :اکنون صاحبــان اصلی تهران
مردم هستند و از بهترین نمایندگان مردم نیز «احمد
مســجدجامعی» اســت .همچنیــن دلنوشــتهای از
مســعود کیمیایــی کــه بهدلیل بیمــاری نتوانســت در
چهارمیــن جشــنواره «جایــزه تهران»حضــور داشــته
باشــد ،توســط شــادمهر راســتین و به نمایندگــی از او
خوانــده شــد .کیمیایــی در بخشــی از ایــن یادداشــت
این گونه نوشــته بود« :درود بر تهــران ،طهرانی که در
چشــم نمانده و آنچه مانده یاد است .یادی از شهری
که صدای موسیقی داشت ،ادبیات طهرانی داشت با
لهجهای تهرانی .لهجهای طهرانی که دیگر نیست».

 ۵بازیگر نوظهور <بفتا> معرفی شدند

 ۵بازیگــر نوظهــور از جمله
خبر آخر
تیموتــی شــاالمه امریکایــی
کــه با فیلــم «مــرا بــا نامت
صدا کن» به شهرت رسیده
اســت ،نامــزد دریافــت جایزه بفتــا شــدهاند .تیموتی
شــاالمه بازیگــر امریکایــی در کنــار فلورنــس پیو ،تســا
تامپســون ،جاش اوکانر و دنیل کالویا برای تنها بخش
جوایــز بفتــا که به رأی مــردم انتخاب میشــود ،نامزد
دریافت جایزه شدهاســت .شاالمه برای بازی در فیلم
«مــرا با نامت صدا کن» تاکنون نامــزد دریافت جوایز
متعــددی شــده اســت .او کــه نخســتین بــار در فصل
دوم ســریال «هوملند» در نقش پســر معــاون رئیس
جمهوری بازی کــرده بود ،اکنون نامزدی گلدن گلوب
را در کارنامــه دارد .بنــا به گــزارش گاردین ،این بخش
جوایــز بفتا  ۱۳ســال ســابقه دارد و جیمز مــکآووی،

شیا البوف ،کریستن استوارت ،تام هاردی و جان بویگا
برندگان پیشین آن هستند.
فلورانــس پیــو بازیگــر  ۲۲ســاله یکــی از ســه نامزد
بریتانیایــی ایــن دوره اســت .او بــرای بــازی در نقــش
کاتریــن در قــرن نوزدهــم در فیلــم «لیــدی مکبــث»
نامــزد دریافــت ایــن جایزه شــده اســت .کالویــا دیگر
نامــزد بریتانیایی اســت که پیــش از ایــن در فیلمها و
ســریالهای متعــددی بــازی کــرده که «پوســتها» و
«تولــد دوبــاره جانی اینگلیش» از جمله آنهاســت .او
امسال با بازی در کمدی ترسناک «برو بیرون» شهرتی
جهانی یافت .این بازیگر  ۲۸ساله متولد لندن بزودی
در نقــش پلنگ ســیاه کمپانــی مارول جلــوی دوربین
میرود .نامزد بعدی این رقابت جاش اوکانر  ۲۷ساله
بازیگر ســریال پرطرفدار «پیکی بالیندر» اســت .تســا
تامپسون بازیگر  ۳۴ساله دیگر نامزد این جایزه است.

«بندو»ی بوشهر؛ روستایی با چشمههای فراوان و تاریخ کهن

ایران ما
روســتای بندو ،جنوبیترین
روســتای اســتان بوشــهر در
رضا سلیمان نوری
مــرز اســتانهای بوشــهر
و هرمــزگان اســت .وجــه
تسمیه روستا ،محل بند و سد برای مهار آب و استفاده
کشاورزی است .این روستای تاریخی دارای تعداد قابل
توجهی چشــمه اســت که انهیر ،دزدنه ،عین الســاده،
مــردو ،تــزو ،زاخــر معروفترین این ســازههای طبیعی
آبی اســت؛ در کنار هر کدام از این چشــمهها به غیر از
انبوه درختان نخل ،کنار ،گز و سپســتان و انواع گیاهان

دارویــی ،بقایای خانههای قدیمی و جویهای ســنگ
و ســاروج دیده میشود .در گوشــه دیگری از این روستا
دو آســیاب آبی و ســد ارباط کــه قدمت آنها بــه دوران
ساســانی میرســد ،قرار دارند .این ســد و آسیابها در
امتداد آب چشمهها هستند .در زمینهای شور مسطح
پایین دست روستا رودخانه کم آب شوری قرار دارد که
امتدادش به خور خروجی از خلیج نایبند و جنگلهای
حرا میرسد .این روستا  750نفر جمعیت دارد و مردم
آن عرب زبان هستند .بهترین زمان سفر به این روستا
اواخر آبان ماه تا نوروز است.

