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کارگردان بی وطن

اولین آسیایى تبار است که اسکار بهترین 
کارگردانى را از آن خود کرده است. هرچند 
خود او درباره ملیتش مى گوید: »هیچ وقت 
ش��هروند جایى نبوده ام، پدر و مادرم چین 
را ت��رک کردند و به تای��وان رفتند، در آنجا 
خارجى بودیم، ب��ه آمریکا مهاجرت کردیم، 

در اینجا هم خارجى محسوب مى ش��دیم و زمانى هم که به چین بازگشتیم، ما را 
خارجى خواندند، کس��انى که از آمریکا به چین رفته بودند.«او که در س��ال 2005 
جایزه اسکار را از آن خود کرد، پیش از آن برای فیلم »ببر خیزان، اژد های پنهان« 
نی��ز چندین جایزه را به دس��ت آورده بود. انگ  ل��ى، کارگ��ردان تایوانى تبار آمریکا 
»ببر خیزان، اژد های پنهان« را س��ال 2000 روی پرده برد، فیلمى که چش��م ها را 
به خود خیره کرد و بیش از 40 جایزه س��ینمایى را برای س��ازندگانش به ارمغان 
آورد. جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان، سه جایزه و شش نامزدی جایزه 
اسکار شامل بهترین فیلم، س��ه جایزه و 10 نامزدی بفتا و دو گلدن گلوب، شامل 
گوی طالیى بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان تنها چند نمونه از جوایزی است که به 
این فیلم رسیده است.این کارگردان برجسته 23 اکتبر 1954 در یکى از شهرهای 
جنوبى تایوان زاده ش��د، در خانواده ای بزرگ ش��د که به تحصیالت اهمیت زیادی 
مى داد، پدر و مادر او مدتى پیش از چین به تایوان مهاجرت کرده بودند و به همین 
خاطر برای متون کالس��یک چین هم اهمیت زیادی قائل بودن��د. انگ لى پس از 
پایان دبیرستان دو بار برای ورود به دانشگاه امتحان داد، اما برخالف انتظار پدرش 
قبول نش��د و سرانجام وارد کالجى سه س��اله ش��د و هنر خواند و در حالى در سال 
1975 فارغ التحصیل شد که برعکس نظر پدر که مى خواست پسرش استاد شود، 
عالقه زیادی به ادبیات و هنر داشت. این عالقه به ویژه بعد از تماشای فیلم »چشمه 
باکرگى« ساخته اینگمار برگمن در سال 1960 زمینه ورودش به سینما شد.لى بعد 
از پایان دوره سربازی در ارتش چین در سال 1979 به آمریکا رفت و یک سال بعد 
از دانشگاه ایلینویز در رش��ته تئاتر فارغ التحصیل شد و پس از آن کارشناسى ارشد 
هنرهای زیبا را از مدرس��ه هنرهای نیویورک گرفت. او در همین دوران اولین فیلم 
کوتاه خود به نام »سایه های رودخانه« را در سال 1982 کارگردانى کرد که در تایوان 
جوایزی را برایش به ارمغان آورد.انگ لى اولین فیلم بلندش را در سال 1992 روی 
پرده برد، اما سه سال بعد بود که با فیلم »حس و حساسیت« به شهرت رسید؛ این 
فیلم جایزه خرس طالی جشنواره برلین و جایزه بهترین فیلم بفتا را به دست آورد 
و در جایزه فیلم المان در س��ال 1997 به عنوان بهترین فیلم خارجى شناخته شد. 
این کارگردان برجسته تاکنون 12 فیلم را کارگردانى کرده است که اغلب آنها جوایز 
زیادی را نصیب او کرده اند که ازجمله آنها مى توان به کوهستان بروکبک )2005( 
 و ش��هوت و اخطار )2007( اش��اره کرد. او که در حال حاضر به همراه همس��رش 
در نیویورک زندگى مى کند، س��اخت جدیدترین فیلمش را در دست دارد؛ فیلمى 
سه بعدی که براساس رمان »زندگى پى« نوشته یان مارتل ساخته شده و 21 نوامبر 
امسال به نمایش در خواهد آمد. رمان »زندگى پى« که در سال 2002، جایزه ادبى 
بوکر را به دست آورد، زندگى پسر جوانى به نام پى پاتل، فرزند یک نگهبان باغ وحش 

در هند را روایت مى کند.

 »کارلتون« و »کویین«
 در تسخیر هنرمندان ایرانی

فرهیختگان: فستیوال »ش��ش هفته با هنر ایران« در حالى چهارمین هفته 
خود را پشت س��ر مى گذارد که روز 19 اکتبر سومین بخش این فستیوال با عنوان 
»پرواز رنگها« در میان استقبال کانادایى ها و ایرانیان مقیم تورنتو، افتتاح شد. در این 
بخش در کنار پیشکسوتان حوزه تجسمى، چهره های جوانى چون گلناز مقدم، لیال 

رضوانى و عباس حاجى محمدی خوش درخشیدند. 
همچنین بخش فیلم کوتاه و نیمه بلند این فستیوال که در سینما »کارلتون« به 
نمایش درمى آید، با استقبال خوبى مواجه شده و سینماگران ایرانى توانسته اند توجه 
مخاطبان غیرایرانى را نیز به آثار خود جلب کنند. این بخش پس از شش روز داوری، 
کاندیداهای خود را برای دریافت جایزه »پاپیلون« معرفى کرد. مجموعه فیلم های 
برگزیده بخش فیلم تصویر سال که به فستیوال شش هفته با هنر ایران ارسال شده 
بودند، نیاز به 14 سانس نمایش داشتند و از آنجا که برای بخش تصویر شش سانس 
در نظر گرفته شده بود، بنابراین در این دوره کارهای کوتاه تر به نمایش درآمدند تا 

فرصت نمایش برای فیلم های بیشتری باشد. 
پوی��ان طباطبای��ى، دبیر فس��تیوال که ای��ن روزه��ا در کانادا به س��ر مى برد، 
 درخصوص نحوه گزینش این فیلم ها گفت: »در بخش سینمای داستانى فیلم های 
»و مى گذریم« پریس��ا گرگین، »بینایى« امیرعلى نوایى، »یک بدون عنوان تلخ« 
سارا ایوازخانى، »سورپرایز« مسعود حاتمى، »رویای سنجاقک« عاطفه خادم الرضا، 
»وقتى ش��هرم را ترک مى ک��ردم« امیرعلى نوایى و »ش��هر م��رزی« امین بیگى، 
همچنین در بخش فیلم های مستند چهار فیلم »لرزه در پناهگاه« کامبیز صفاری، 
»سالطین خیابان ها« پالیز خوشدل و فراز فشارکى، »نقل گردآفرید« هادی آفریده 
و »پارک مارک« بکتاش آبتین و همچنین در بخش انیمیش��ن سه فیلم »آدم ها« 
ماشاءاهلل محمدی، »درد« ماش��اءاهلل محمدی و »تیر« محمدجواد قاسم پور، برای 
دریافت جایزه از میان 50 فیلم بخش مسابقه توس��ط هیات داوران انتخاب شدند 
که در مراسم اختتامیه فستیوال در تاریخ 16 نوامبر اسامى فیلم های برگزیده اعالم 

خواهند شد.«
فستیوال »شش هفته با هنر ایران« تا 10 آبان ماه ادامه دارد و عالقه مندان برای 

کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت www.sixweeks.org مراجعه کنند. 

هدیه به مادر
فرهیختگان: هرساله همین زمان که مى رسد، عده زیادی از مسلمانان 
جهان در مراس��م حج ش��رکت مى کنند، همراه با آنها عده ای از هنرمندان 
ایرانى هم هرس��اله در این مراس��م ش��رکت کرده و این خبر را با خوش��ى 
هرچه تمام تر در رس��انه ها پخش مى کنند. اما حاال خبر از مکه رفتن یکى از 

بازیگران مطرح سینمای هند )بالیوود( شده است.
 امیرخان بازیگر هندی اس��ت که اکثر ایرانى ها چهره اش را مى شناسند 
و اکث��ر فیلم هایش را دیده اند. آخری��ن خبری که از ای��ن بازیگر هندی در 
رسانه ها پخش شد، این است که او عازم مکه شده است. او به همراه مادرش 
عازم حج تمتع ش��ده اس��ت. امیرخان بعد از اینکه آخرین پروژه سینمایى 
خود را در شیکاگو به پایان رساند، راهى مکه شد. اما چیزی که در این خبر 
ش��یرینى خاصى دارد،  این اس��ت که امیرخان به خاطر اینکه آرزوی مادر را 
برآورده کند، به این س��فر آمده اس��ت. او عالوه بر اینکه به خانه خدا آمده، 
دل مادر را هم شاد کرده و یکى از قدیمى ترین آرزوهای او را برآورده کرده 
اس��ت؛ این اولین باری اس��ت که او به سفر حج مشرف مى ش��ود و به گفته 
رسانه های هندی، وی س��ه نوامبر از این س��فر باز خواهد گشت. »این تنها 
خواس��ته مادر در این س��ال ها بود و خودش مى گوید این بهترین هدیه ای 

است که تا به حال به او داده ام.«

رویاهای زمینی

دلم مى خواهد بخوابم. این روزها همه اش بی��دارم و اصال خوابم نمى برد. 
این هم شده اس��ت معضلى. معضلى که تازه دچارش شده ام و چیز عجیبى 
اس��ت. این اس��ت که رویاهای مرا هم مختل کرده و گرفتاری به وجود آورده 
برای منى که رویا دوست دارم، حتى رویاهای بد و وحشتناک را. دوست دارم 
بخوابم و در خواب از یک بلندی پرت بشوم پایین تا اینکه تا صبح چشمم به 
سقف باشد. آن روز یکى از دوست هایم گفت: »قرص خواب بخور.« بعد کمى 
با خودم فکر ک��ردم یعنى باید قرص خواب بخورم؟ اصال نتوانس��تم با خودم 
کنار بیایم و همان ش��ب تا صبح بیدار ماندم و مجبور ش��دم چراغ را روشن 
کنم و بنش��ینم کتاب بخوانم. کتابى که خواندم خودش شد یکى از رویاهای 
من. این اس��ت که مى خواهم بگویم این هم نوعى از رویاست. رویای بیداری. 
رویایى که تو را مجبور مى کند به خواندن کتاب. این کتاب را یک نویس��نده 
عرب نوشته به اسم امین معلوف، اسمش هم هست »دنیای بى سامان.« این 
کتاب را خیلى دوست داشتم، برای اینکه داشت اختالل هایى که دنیای عرب 
از قدیم با آن مواجه بوده را شرح مى داد. این است که دیدم من و این کتاب 
در یک چیز با هم مش��ترکیم آن هم در »بى سامانى« اس��ت. من این روزها 
دچار »بى س��امانى« در خواب هایم هس��تم و دنیای عرب هم همین طور. اما 
این کتاب دارد از میلیون ها عرب حرف مى زند و من دارم از خودم مى نویسم. 
این یعنى دنیا از من بزرگ تر اس��ت و »بى سامانى«های من در برابر این دنیا 
چیز کوچکى اس��ت. بعدش بود که خودم را کوچک فرض کردم در برابر دنیا 
و کوچک و کوچک تر شدم، بعد هم دیدم تبدیل شده ام به هیچ. یک هیچ که 
دارد زندگى مى کند. این هم خودش چیز جالبى است. رویاهایى که آدم را به 
سمت خودش مى کشد. اما همین کتاب را توصیه مى کنم به رویاهای تان راه 
بدهید. چون کتاب خوبى است و این روزها چاپ شده. اما باالخره مى خواهم 
به این خواب هایى که نمى روم یک س��امانى بدهم. هرچه فکر مى کنم عقلم 
به جایى قد نمى دهد. درس��ت مثل وقت هایى که به اسم آدم ها فکر مى کنم 
و هى فک��ر مى کنم و اسم ش��ان را به خاط��ر نمى آورم و ه��ى مجبورم توی 
حرف هایم بگویم: »آق��ای این طوری«، این یعنى هرچه تالش کرده ام اس��م 
طرف یادم نیامده. آن وقت ها که بچه بودم از دس��ت پدرم کالفه مى ش��دم، 
مدام وقتى مى خواست از این و آن اسم ببرد مى گفت: »آقای چیز«. آن روزها 
فکر مى کردم مگر به یاد سپردن نام آدم ها چقدر حافظه مى خواهد که پدرم 
نمى تواند آنها را حفظ کند. این ش��ده بود برای من کلى مایه س��رافکندگى. 
حاال اما خودم به این مساله دچار شده ام و فکر مى کنم خب این طبیعى است 
که آدم نام بعضى ها را یا همه را توی خاطرش حف��ظ نکند. البته پدربزرگم 
هم همین طور اس��ت. وقتى مى خواهد یکى از بچه هایش را صدا بزند اس��م 
همه شان را مى گوید تا باالخره یکى اش درست از آب درمى آید یا اگر بخواهد 
یکى از نوه هایش را صدا کن��د باز همین اتفاق مى افت��د. از نوه های برادرش 
ش��روع مى کند تا برس��د دقیقا به همان نوه ای که ب��ا او کار دارد. این ها فکر 
مى کنم طبیعى اس��ت و اصال ربطى به »بى س��امانى دنیا« ندارد. البته همه 
اینها را نوشتم که بگویم این روزها این کتابى که نشر نى در آورده و اسمش 
را گذاش��ته »دنیای بى س��امان« و زیرش نوش��ته »زمانى که تمدن های مان 
فرسوده مى ش��وند« کلى رویا در خودش دارد که امین معلوف آنها را در این 
کتاب جا داده. این را مى خواهم بگویم که رویاهای یک آدم را اصال مى ش��ود 
تبدیلش کرد به یک کتاب. کاری که معلوف کرده. رویای دنیایى که س��امان 
داشته باشد و از این »بى سامانى« بیرون بیاید. از اینکه زمین همین طور دارد 
گرم مى ش��ود و همه چیز دارد رو به نابودی مى رود. قطع ش��دن درخت ها و 
کلى آلودگى های زیس��ت محیطى که همه دنیا در آن سهیم هستند ما را رو 
به نابودی مى برند. وقتى نابودی یک درخت مس��اوی است با نابودی چندین 
آدم، خب چرا خودمان به این فکر نکنیم که جلوی همه این »بى سامانى«ها 
را بگیریم. هرکس مى تواند خودش کاری کند تا جلوی این »بى س��امانى«ها 
گرفته شود. یعنى مى خواهم بگویم ما مى توانیم هرکدام مان از خودمان شروع 
کنیم و درخت ها و محل زندگى و طبیعت و آب ها و رودخانه ها و جنگل ها و 
کوه ها و دریاها و آدم ها را دوس��ت بداریم. این طوری همه مان دست به دست 
ه��م مى دهیم و دنیا را »بس��امان« مى کنیم. این یک آرزوی محال نیس��ت. 
چیزی اس��ت که مى تواند رخ بدهد تا این زمین را برای آینده های مان خوب 
و دست نخورده نگه داریم. زمین اصال چیز عجیبى است، تنها جایى است که 
مى ش��ود رویش زندگى کرد. امین معلوف توی ای��ن کتاب یک حرف خیلى 
خوب مى زند که حرف رویاهای من اس��ت: »وقتى که کشوری در پژمردگى 
فرورفته است، همیشه، مى توان سعى کرد از آن مهاجرت کرد؛ وقتى که همه 
دنیا به پژمردگى تهدید شده اس��ت، گزینه ای برای رفتن و زیستن در جای 
دیگر وجود ندارد. « پس زمین ما یکى اس��ت. مى خواهم بگویم زمین رویای 
من است، رویای تنها جایى که مى ش��ود در آن زندگى کرد. پس از رویاهایم 

باید خوب نگهداری کنم تا بهشان آسیبى نرسد.

بهاءالدينمرشدی
داستاننويس

نیناوباب

فارس/فصل،فصلماهیگیریاست

اصال وقت��ى کلمه دغدغه ب��ه زبان مى آی��د، یعنى اینکه 
س��ختى زی��ادی در راه داری��م. خ��ب همی��ن یعن��ى این 
دلمشغولى ها ضمن اینکه تبدیل به فکر و ذکر افراد مى شوند، 
راه سختى را هم جلوی پای آنها مى گذارند. خب تمام اینها 
را گفتیم که به این نتیجه برسیم که دغدغه ها به هیچ عنوان 
اتفاق س��اده ای در زندگى افراد نیس��تند. اتفاق های کوچک 
روی هم جمع مى ش��وند و همه ذهن را دربر مى گیرند. یک 
دغدغه برای چند روز کافى است تا خواب را از چشمان شما 
بگیرد، دیگر خودتان حس��ابش را بکنید ک��ه اگر تعداد این 
دغدغه ها باال رود، چه به روز شما خواهد آمد. بهزاد مرتضوی 
از دسته هنرمندانى اس��ت که زندگى اش با دغدغه ها شکل 

مى گیرد. بهزاد مرتضوی یکى از اهالى تئاتر است که همیشه 
دغدغه دارد. یکى از دغدغه های اصلى اش، مش��کالت مالى 
اهالى تئاتر است. ش��اید به همین خاطر بوده که تماشاخانه 
پارین را به راه انداخته اس��ت، اما خب ب��ا این کار به یکى از 
دغدغه های��ش اضافه کرده اس��ت. اگر قرار باش��د به یکى از 
کارهای تقریبا همیشگى او در تئاتر اشاره کنیم، باید بگوییم 
که او به عنوان دس��تیار کارگردان اجراهای کیومرث مرادی 
انتخاب ش��ده و در نمایش های »هشتمین س��فر سندباد«، 
»افسون معبد س��وخته«، »درس«، »رازها و دروغ ها«، »یک 
فنجان خالى« و »شکلک« به عنوان دستیار اول کارگردان در 
کنار مرادی کار کرده است. او سخت ترین روزهای کاری اش 
را پشت س��ر مى گذارد و چندین دلمش��غولى پشت سر هم 
ردیف کرده است: »اول اینکه این روزها نمایش »یک تنبیه 

باشکوه« را روی صحنه برده ام و واقعا یک تنبیه باشکوه برای 
خ��ودم پیش آمد! بازیگ��ر زن این نمایش با بینى شکس��ته 
روی صحنه م��ى رود و اج��را مى کند. فقیه س��لطانى زمان 
بازبینى نمایش، زمین خورد و بینى اش شکس��ت. قصه این 
نمایش روایت زن و شوهری است که درجایى که نمى دانیم 
کجاس��ت زندگى مى کنند، کاری که نباید را انجام مى دهند 
و به همین خاطر تنبیه مى ش��وند، تنبیه آنها هم این است 
 که کل زندگى ش��ان را نمایش دهند؛ تماشاگر شاهد زندگى 
آنهاست و اینطور نمایش جلو مى رود. دومین دلمشغولى این 
روزهای من تماش��اخانه »پارین« است. من مدیر تماشاخانه 
خصوصى پارین در زعفرانیه هستم. این روزها پارین میزبان 
نمایش »کابوس نامه« به کارگردانى وحید رهبانى است. این 
تماشاخانه و مدیریتش این روزها تبدیل به دلمشغولى های 
روزانه من شده اند. من این تماش��اخانه را با هزینه شخصى 
به راه انداختم و بازپرداخت و اجاره بها، تبدیل به دغدغه های 
من شده است. این تماشاخانه باید خرجش را در بیاورد، اما 
خب متاسفانه این اتفاقى اس��ت که برای من افتاده است. و 
اما سومین دغدغه ام که همیش��ه با من همراه است و تقریبا 

مى توان��م بگویم که ای��ن دغدغه تم��ام اهالى تئاتر اس��ت، 
مشکالت مالى اس��ت. این روزها این مشکالت به شدت فکر 
مرا به خودش مش��غول کرده اس��ت. از یک سو تماشاخانه را 
به راه انداخته ام که این مشکالت کمرنگ تر شود اما خب به 
نظر مى رسد که بیشتر هم شده است. بودجه تئاتر امسال کم 
شده و این درست همان امری است که از مدیر تا بازیگر جزء 
با آن درگیر است. در این شرایط شاید شب ها بیشتر از پنج 
ساعت خوابم نبرد، تمام تالش��م را مى کنم که به یک کاری 

خودم را مشغول کنم تا اتفاق بدی برایم نیفتد.« 

دنیایاينروزهایبهزادمرتضوی

یک تنبیه باشکوه شدم 
المیراحصارکی

یک دقیقه سکوت

این سه خواهر 
فرهیختگان: »برومند« ها در خاطره 
کودکى نس��ل ما جای مهم��ى دارند. از 
مرضیه گرفته ت��ا راضیه و احت��رام. هنوز 
که هنوز است آثار آنان از مدرسه موش ها 
گرفته ت��ا زی زی گول��و و خیلى کارهای 
دیگرش��ان، نه تنها محبوب م��ا که حتى 

بچه های این سن و سال است. رمز موفقیت این سه خواهر چیست؟ سوالى است 
که نمى توان به آن پاسخ مشخصى داد، جز آنکه به قول مرضیه برومند، نسل آنها 
کسانى بودند که با فرهنگ کاسبى نمى کردند، از جان و دل مایه مى گذاشتند برای 
اینکه آثارشان را ارائه دهند و خب آنچه از دل برآید، الجرم بر دل نشیند. راضیه و 
احترام برومند حاال به خبرآنالین رفته اند تا از خاطرات سال های دور و شرایط امروز 
تلویزیون سخن بگویند.  راضیه برومند که در عین حال همسر بهرام شاه محمدلو 
یا همان آقای حکایتى خودمان اس��ت، مى گوید که م��ادرش در زمینه ورود او به 
دنیای هنر نقش مهمى ایفا کرده اس��ت. مادرش از کودکى این س��ه خواهر را به 
دیدن فیلم های خوبى که آن زمان وجود داشته، مى برده و حاال راضیه برومند هنوز 
که هنوز است، حسرت دیدن فیلم هایى از قبیل »سنگام« و »مادر هند« به دلش 
مانده است. خانواده برومند ها آن زمان در محله شهباز زندگى مى کردند.   راضیه 
خانم نیز به این مس��اله اش��اره دارد و مى گوید: »اما بعد از انقالب مردم راحت تر 
محیط های هنری را پذیرفتن��د و اطمینانى در خانواده ها نس��بت به محیط های 
هنری به وجود آمد.«راضیه و مرضیه اختالف سنى کمى با هم دارند و بیشتر با هم 
در ارتباط بودند و شاید عالقه خواهر به فعالیت هایى برای کودکان او را نیز به این 
مساله تشویق کرد. او از زمان دبیرستان فعالیت های خود را شروع کرد و به گروهى 
که سرپرست آنها جمشید شاه محمدی بود، وارد شد. او تازه از آمریکا آمده بود که 
حاصل کار راضیه با این گروه چندین اجرای صحنه و تله تئا تر بود. حاال همچنان در 
صحنه هنر ایران فعالیت دارد و خوب هم کار مى کند. نمونه اش همین اجرایش از 

دو لیتر در دو لیتر صلح است که با استقبال بسیاری مواجه شد. 

افسانه های آقای »پیچ«
و  جال��ب  داس��تان  دارد  اس��ترالیایى  دندانپزش��ک  فرهیخت�گان: 
هیجان انگی��زی مى نویس��د از زرش��ک پلو بام��رغ، جوجه کب��اب ایران��ى، 
فالوده شیرازی، دلس��تر ایرانى، انار و دیگر کشفیات خود از ایران و لبنان که 
البته پخش هیجان انگیز خاطراتش از لبنان به دی��دارش با حزب اهلل لبنان 
اینک طرفدار آنها شده خط و ربط پیدا مى کند. رابرت پیچ که او را باب صدا 
مى کنند، در مدت سه سال، س��ه بار به ایران سفر کرده و هر بار یک ماه در 
ایران مانده تا از درک زیبایى های پنهان مانده سرزمین ایران غرق لذت شود. 
به قول خودش بیشتر از یک دور زمین در ایران گشته، با اقوام ایرانى نشست 
و برخاست داشته و به نقاطى رفته که کمتر کسى به آنجا قدم گذاشته است 
تا خودش را کاش��ف رازهای س��رزمین ایران بداند. ب��اب در یکى از همین 
روزهای پاییزی به ایسنا رفته تا بخشى از خاطرات خود را با آب و تاب بازگو 
کند و شنونده اش را به یاد افسانه های هزار و یک شب بیندازد. او همین که 
احس��اس مى کند دارد پیر مى شود، به سرش مى زند به سرزمین انسان های 
بزرگ و تاثیرگذار تاریخ برود و همین ایده است که او را راغب به ایرانگردی 
مى کند: »تاریخ و هنر ایرانى ها در دنیا بى نظیر اس��ت، شما مى توانید آن را 
با چین و هند که تاریخ و فرهنگ بى نظیری دارند، مقایس��ه کنید اما تفاوت 
ایران با آن کشورها در این است که آدم های متفکر بزرگى مانند دانشمندان، 
فیلس��وفان، معماران، هنرمندان، منجمان و افراد مذهبى در ایران بوده اند.« 
باب حرف ه��ای خیلى جالب��ى دارد از 
تجربیات��ش در ایران و لبن��ان که حاال 
دارد آنها را در قالب کتابى مى نویس��د 
تا با نوشتن درباره آدم های فوق العاده ای 
که در ایران با آنها آشنا شده، سوء تفاهم 
و تفکر اش��تباه دیگران ح��ول و حوش 

ایرانى ها را برطرف کند. 

 قصه ای که نویسنده اش را رها نکرد
فرهیختگان: 10 سال زمان کمى برای یک داستان نویس حرفه ای نیست که 
دغدغه ای با او باشد برای تبدیل کردن یک داستان واقعى به یک رمان. قضیه از این 
قرار است که ناصر راوی داستان های احمد دهقان قرار است روایت تالش گروهى از 
نوجوانان در روستاهای اطراف خرمشهر برای آزادسازی خرمشهر باشد. جنگجوهای 
نوجوان با ورود ش��خصیتى به نام عبدول، دچار تحول مى ش��وند و قصه شان ادامه 
مى یابد. اینگونه است که نویسنده برجسته داستان های دفاع مقدس نوید نگارش 
داس��تان بلند »بچه های کارون« را مى دهد؛ داستان بلندی که روز گذشته بخشى 
از آن روی خروجى مهر قرار گرفت و نویس��نده اش درباره آن به همین خبرگزاری 
مى گوید: »س��عى کردم در این داستان بلند با اس��تفاده از عنصر طنز و نیز حضور 
نوجوانان، دنیایى ش��اد در رمان ایجاد کن��م و از یک دریچه ت��ازه به رمان نگاهى 
بیندازم. حدود 10 سال است که به دنبال نوشتن این اثر بودم. درواقع جرقه نوشتن 
این اثر از آنجا آغاز شد که از کسى ش��نیدم یکى از اسیران عراقى در ایران روایتى 
داشته از نوجوانى که در دوران اشغال خرمشهر با حضور در آن شهر سعى مى کرده 
به مواضع ارتش عراق ضربه هایى مقطعى وارد کند. در تمام این س��ال ها این قصه 
با من بود، اما فرصت نوش��تن آن را پیدا نکردم تا اینکه سرانجام داستان در ذهن 

من پخته ش��د و آن را نوش��تم. البته این داستان 
تنها روایتى از یک واقعیت اس��ت که در ذهن من 
متحول شد و به این نقطه کنونى رسید. برای این 
منظور سعى کردم در این دوران سراغ نوشتن کار 
دیگری نروم و نرفتم. درواقع این قصه رهایم نکرد 
تا آن را بنویس��م.« با این اوصاف اس��ت که باخبر 
مى شویم نویسنده »س��فر به گرای 270 درجه« 

ادبیات نوجوانانه را هم تجربه مى کند. 

پیشنهاد به آقای بازیگر
فرهیختگان: بازیگ��ری که در هر نقش��ى و هر 
ژانری خوش درخشیده و مخاطب را راضى نگه داشته 
است، این روزها حضور کمرنگى بر پرده نقره ای دارد؛ 

او کسى نیست جز پرویز پرستویى. 
آخرین خبرها درب��اره او، مربوط به فیلم »خرس« 
به کارگردانى خس��رو معصوم��ى و »م��ن و زیبا« به 
کارگردانى فریدون حسن پور است که هیچ کدام هنوز اکران نشده اند. هرچند او این روزها 
سخت مشغول کمک رسانى به هموطنان آذری خود اس��ت که در زلزله، خانه و کاشانه 
خود را از دست داده اند، اما همچنان پیشنهاداتى درخصوص بازی در پروژه های سینمایى 
به او داده مى شود که این بازیگر خوشنام و محبوب سینما، هنوز به هیچ کدام از آنها پاسخ 
مثبت نداده است. چندی پیش یکى از رسانه ها خبری از پرستویى مبنى بر کناره گیری از 
عرصه بازیگری منتشر کرده بود. اما این بازیگر بالفاصله پس از درج این خبر در گفت وگو 
با ایس��نا کناره گیری از بازیگری را رد کرد و گفت: »م��ن روی بازیگری تعصب دارم و تا 
زمانى که نفس داشته باش��م نه به خاطر درآمد بلکه به عشق مخاطب کار خواهم کرد و 
هیچ وقت نمى توانم بازیگری را کنار بگذارم و اگر احس��اس کنم مقابل تماشاگر خجالت 
نکشم قطعا اولین کاری که پیشنهاد شود را قبول خواهم کرد.«ازجمله پیشنهاداتى که به 
این بازیگر داده شده مى توان به فیلم »سوادیکا« جمال شورجه اشاره کرد. این کارگردان 
از مذاکره با پرویز پرس��تویى و چند بازیگر دیگر خبر داد و البت��ه گفت که هنوز با این 
بازیگران به نتیجه قطعى نرس��یده اس��ت.  از طرف دیگر منوچهر محمدی، تهیه کننده 
»میهمان داریم« به کارگردانى محمدمهدی عسگرپور در گفت وگو با ایسنا عنوان کرده 
که یکى از کاندیداهای اصلى این فیلم برای ش��خصیت اول، پرویز پرس��تویى است، اما 
حضور پرستویى را قطعى ندانسته است. حاال باید منتظر بود و دید بازگشت پرستویى به 
سینما به چه زمانى موکول خواهد شد و قرعه شانس به نام کدام کارگردان خواهد افتاد. 
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