خسروی خودش را برای سفر آماده میکند
گروه ادب و هنر | س�یروان خس�روی کم طرفدار ندارد .همین اس�ت که اگر اعلام کند میخواهد
کنس�رت برگزار کند طرفدارهایش س�ریع بلیتهایش را میخرند و جا برای کس�ی نمیگذارند .او
گفته میخواهد در ش�هرهای تهران ،اهواز ،تبریز ،کرمان و ش�هرهای شمالی کنسرت اجرا کند .با
این حساب سال  94او خیلی پرکار خواهد بود .اما یک خبر خوش دیگر برای هواداران سیروان هم
اینکه او دارد مقدمات تولید چهارمین آلبومش را فراهم میکند و همین اس�ت که امس�ال یک آلبوم
دیگر از او به بازار میآید .او که در تعطیالت عید دو س�انس در جش�نواره نارنجس�تان اجرا داشت
توانست چهار هزار بلیت اجرایش را در کمترین زمان ممکن بفروشد.

کافه کتابـــــــ
نگاهی به رمان «کِی از این چرخ و فلک پیاده میشوم؟»

بلوغدرمیانآتش

بلوغ بدون شکست اگر هم ناممکن
نباش��د ،بس��یار نامحتمل ب��ه نظر
میرسد .عادت کردهایم یا ترجیح
میدهیم ش��خصیتهای داستان به
جای اینکه ما را متاثر کنند ،بیش��تر
تحتتاثیر ق��رار بدهند .نقاط قوت
شیما شرافتی
خود را هر چه بارزتر نش��ان دهند
و نقاط ضعفش��ان را زیرکانه در
پشت پرده نگاه دارند .جالب است که گاه در مورد کتاب «زیباتر»
سینا دادخواه« ،دود» حسین سناپور و به تازگی «کِی از این چرخ
و فلک پیاده میش��وم؟» گلرنگ رنجبر ،از شخصیتهای اصلی
داستان ،نه از این حیث که شخصیتپردازیشان ضعیف است که
صرفا از نظر نوع کاراکتر و ویژگیهای شخصیتیشان به نکوهش
یاد میش��ود .گاهی یادمان میرود که شخصیت تاثیرگذار به هر
نحو خود روزی ش��خصیت تاثیرپذیر ماجرا بوده است .یادمان
میرود که شاید کتابی که در دس��تمان است شرح همین گذار
«کِی از این
از تاثیرپذیری به تاثیرگذاری باشد .در کتاب «زیباتر» هومن اگر
چرخ و فلک
پیاده میشوم»
روابط س��طحی و زودگذر را پشت س��ر نگذارد ،اگر تندوتیزی
نخستین رمانِ
جوانی خام را نداشته باشد ،تحول داستانیای که او را به شخصی
گلرنگ رنجبر
دگرگون در انتهای روایت بدل میکن��د ،مصداقی پیدا نمیکند.
است که در 11
حسام «دود» سناپور اگر فردی منزوی ،منفعل و بیتفاوت نباشد
فصل و با راوی
اول شخص
که به کرات از زیر بار مس��ئولیت ش��انه خال��ی میکند ،چگونه
ترمه -نوشتهمیتواند در انتها با تصمیمی که از طغیان نشأت میگیرد ،مخاطب
شده و زمستان
را تحت تاثیر یک انقالب درونی قرار دهد .اما ترمهای که گلرنگ
پارسال در
رنجبر روایت میکند ،اگر دختری لوس و شدیدا وابسته نباشد که
نشر چرخ به
چاپ رسیده
تصمیمهایش جز پایه عاطفی آبشخوری ندارد ،چرا باید همه سیر
است .این رمان
روایی داستان را پشت سر بگذارد تا در خط آخر کتاب اعتراف
پیش از همه
کند که بزرگ شده است.
به این جهت
«کِی از این چرخ و فلک پیاده میشوم» نخس��تین رما ِن گلرنگ
که بهخوبی به
یکی از معضالت
رنجبر است که در  11فصل و با راوی اول شخص -ترمه -نوشته
نسل امروز
شده و زمستان پارسال در نش��ر چرخ به چاپ رسیده است .این
پرداخته ،رمان
رمان پیش از همه به این جهت که بهخوبی به یکی از معضالت
قابلتوجهی
نسل امروز پرداخته ،رمان قابلتوجهی است .نسل امروز چه خود
است
خواهان آن باشد چه نه ،هر قدر هم که درست یا غلط ،انگار باید
زود بزرگ شود.
پس زود وارد اجتماع میش��ود ،برای زندگیاش در زمان کوتاه
تصمیمهای بلندمدت میگیرد ،به فراخور آن خطر میکند ،نابجا
اعتماد میکند ،م��دام دیده عقل را به هوای عاطف��ه میبندد و تا
وقتی که ضربهای ،ناغاف��ل ،او را دچار تلنگری بیرونی یا درونی
نکند ،به این روی��ه ادامه میدهد .ترمهای ک��ه اصغر فرهادی در
«جدایی نادر از س��یمین» به تصویر
میکشد ،اگر نهچندان شبیه اما خیلی
دور از ترمه روای��ت گلرنگ رنجبر
نیس��ت .در هر دو روای��ت اجتماع
در بعد بیرونی -عین��ی -و خانواده
در بعد درونی-ذهن��ی -از هم تاثیر
میپذیرند ،برای هم مش��کلآفرین
میش��وند و تبعات این بدهبس��تان
جز اینکه بهتمامی متوجه شخصیت
نابالغ داستان ش��ود ،نتیجهای در بر
ندارد.
«کِ��ی از این چ��رخ و فل��ک پیاده
کِی از این چرخ و فلک
میشوم» جدای از طرح داستان قابل
پیاده میشوم؟
توجه ،از پیرن��گ و چیدمان خوبی
برخوردار است .ش��خصیتها بجا
نويسنده :گلرنگ رنجبر
وارد داستان میش��وند ،بهخوبی در
ناشر :چرخ
همان ابتدای امر به مخاطب معرفی
میگردند ،بهاندازه در داستان حضور مییابند و به موقع به کنار
میروند تا شخصیتها و خردهروایتهای دیگر داستان را پیش
برند .خردهروایتها اگرچه در ظاهر امر ممکن است زیاد و گاه
زائد به نظر برسند ،اما ضرورتشان در س��اختار روایی داستان
کامال مشخص اس��ت؛ درس��ت مانند تکههای پازلی که تا کنار
هم قرار نگرفته باش��ند ،آش��فتهبازاری از قطعات بیشتر به نظر
نمیآیند ،اما رفتهرفته هر روایت با روایتهای پسوپیش خود
و ش��خصیتهای دیگر گره میخورد و با آنها همگرا میشود تا
در گرهگشایی داستان در نقطه همراس روایت باهم تالقی کنند.
خبـــرچین

کویتیپور یک قطعه اجتماعی میخواند

نتیجه سنگاندازیها

گ��روه ادب و هن��ر | غالم
کویتیپ��ور یک��ی از
ناکامان عرصه کنسرت
اس��ت .او ق��رار ب��ود
کنس��رت برگ��زار کند
ک��ه نتوانس��ت ام��ا او
میخواه��د روی آلبوم
جدی��دش کار کن��د و
یک قطعه اجتماعی هم
منتشر کند .تا به حال قطعه اجتماعی از این خواننده نشنیده بودیم و میتواند جالب
باشد کس��ی که نوحههایش را با موس��یقی همراه کرده بود حاال فضای جدیدی را
تجربهکند .او گفته کسانی که در تولید آلبوم با او همکاری میکنند اکثرا مثل خودش
ناشناخته هس��تند .اما چه کسی هس��ت که غالم کویتیپور را با نوای «ممد نبودی»
نشناسد .این هم از آن حرفهاس��ت .اما این خواننده گویا دلش از همهجا پر است
برای همین است که وقتی از مساله لغو کنس��رتهایش پرسیده میشود ،میگوید:
«چون طبقه باالی سالن وزارت کشور دچار مشکل شده بود در نتیجه برگزارکننده
کنسرت ترجیح داد تا این کنسرت را به بعد از ترمیم سالن موکول کند تا اتفاق بدی
رخ ندهد .البته این میان یک مقدار س��نگاندازیهایی هم شد اما با این وجود باید
منتظر شد و دید که نتیجه چه خواهد شد».
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گفتوگو با محمود حسینیزاد به بهانه انتشار «سرش را گذاشت روی فلز سرد از کشتن و رفتن»

خـــــط داغ

وامگرفتن ازکسانیکه دوستشان دارم

تـــئاتر

فرهاد خاکیاندهکردی

فرهاد
آئیش

محمود حس��ینیزاد مترجم و نویسنده
نامآشنایی اس��ت که از زبان آلمانی آثار
ش��اخصی را برگ��ردان فارس��ی کرده
است .مجموعه داس��تانهای او رنگ و
بوی ویژهای دارند .قبلتر قصد داش��تم
درباره مجموعه داس��تان «آسمان کیپ
ابر» با او گفتوگو کنم که میس��ر نشد و
افتاد به حاال که کتاب تازهاش« ،س��رش
را گذاش��ت روی فلز س��رد از کشتن و
رفتن» منتشر ش��د .این کتاب چهارمین
مجموعه داستان اوست .جدا از مباحث
گس��تردهای که میتوان با او مطرح کرد،
بر آن شدم تا قدری از جهان داستانهای
او بیشتر بدانم.
قصد دارم از اصلیترین ویژگی که در آثار
داستانی شما س�راغ دارم ،ش�روع کنم.
«سهل و ممتنع بودن» .من از داستانهای
شمالذتمیبرم،ازخودممیپرسمبیشاز
همه،ازچهچیزیلذتبردم؟همینویژگی
که عرض کردم ،در خاطرم نقش میبندد.
نظر خودتان در این باره چیست؟

فکر میکنم منظورت از «سهل و ممتنع»
درک و فهمی��دن داستانهاس��ت ،بدون
اینکه خواننده خ��ودش را در پیچ و خم
«تکنیک» و «زبانب��ازی» بیچاره کند .دو
دلی��ل دارد ،اول اینکه به نظ��رم روایت
ک��ردن عنصر اصل��ی ادبی��ات ،منظورم
نوش��تن داستان و رمان اس��ت .اگر قرار
باش��د روایت نکنیم ،خ��ب میرویم در
ح��وزه «مقالهنویس��ی» کار میکنیم .یا
کال در حوزه نوش��تهها که منتسبشان
میکنی��م به ح��وزه علوم انس��انی .باید
دیوانه باش��یم که بیاییم داس��تان و رمان
را محم��ل فلس��فهبافی و تامالت عظیم
درباره هستی و بشر و سرنوشت و چه و
چه بکنیم .خودت از واژه «لذت» استفاده
کردی .دقیقا همین اس��ت .این لذت در
جنبه روایتگری داستانها نهفته است.
چرا از «هزار و یک شب» لذت میبریم؟
چون روای��ت محض اس��ت .دلیل دوم
هم اینکه برای من تکنی��ک و زبان باید
در خدمت روایت باش��د ن��ه برعکس.
عذر فراوان ک��ه مجبورم جملهای خیلی
دستمالی ش��ده و هزار بار گفته شده را
تکرار کنم ،اما باید بگویم که پوش��اندن
ضعف و مرعوب کردن خواننده و بستن
دهن منتقد با تکنیکه��ای «هولناک» و
زبان «یاجوج و ماجوج» واقعا پوشاندن
ضعفهای خود اس��ت؛ چرا از بیهقی و
ش��اهنامه لذت میبریم؟ چون آن زبان
غریب و در عین حال عظیم و آن تکنیک

گ��روه ادب و هن��ر | مائده طهماس��بی
میگوی��د قرار اس��ت با همس��رش
فرهاد آئیش نمایش «مکبث» را روی
صحنه ببرد .آنها قرار است در پاییز و
در س��الن اصلی مجموعه تئاترشهر
این شاهکار شکسپیر را اجرا کنند .اما
انگار آئیش هوس کرده کمی جذابیت
موسیقایی هم به این کار بدهد و آن را
با موسیقی رپ اجرا کند .ولی آئیش
که ای��ن روزها در نقش س��قراط در
تاالر وحدت بازی میکند را تجسم
کنید که رپخوانیکند ،از آییش این
کارها بعید نیست.
تلویزیون

یگانه ،در خدمت روایت است.

ممکن اس�ت ق�دری در م�ورد مجموعه
داستان جدیدتان و اینکه داستانها چقدر
متاخرهستند،بگویید؟

البته .در مورد تاریخ نوشتن داستانها که
زیر هر داس��تان تاریخ دادهام .در فاصله
س��ال  1390تا  1392نوش��ته ش��دهاند.
داس��تانها اول برای دو مجموعه دنبال
هم نوش��ته ش��ده بودن��د؛ مجموعهای
درباره «کش��تن» و مجموع��های درباره
«رفتن» .یک��ی از داس��تانها ک��ه برای
بخش «کش��تن» نوش��ته بودم و طوالنی
هم بود ،خب قابل ارائه به ارش��اد نبود.
داد میزد که مج��وز نمیگیرد .خودمان
گذاشتیمش کنار .ش��دند سه داستان که
حاال از نظر حجم قاب��ل ارائه نبود ،پس
داس��تانهای «رفتن» را هم گذاشتیم در
این کتاب .البته یک داستان از بخش دوم
را ه��م با نظر ویراس��تار
خ��وب ای��ن مجموعه،
آق��ای حس��نآبادی،
کنار گذاش��تم .ویراستار
خ��وب ،نعم��ت بزرگی
است که ما کم داریم.
خیلی کنج�کاوم درباره
چرایی اینکه داستان اول
مجموعه جدیدت�ان را به
ص�ورت مقطع نوش�تید،
بدان�م .راس�تش بع�د از
خواندن داستان ،دلیل این
سیاق از نوشتن را متوجه
نشدم .اگر س�ابقه قبلی،
مثال در ادبیات آلمان دارد
لطفابفرمایید.

نه ،س��ابقهای ندارد .در ادبی��ات خودمان
ک��ه ندی��دهام .در ادبی��ات روای��ی آلمان
ه��م ندی��دهام ،الاق��ل در آن کتابها که
میشناسم .بیش��تر نگاهی به تئاتر مستند
داشتهام .در ایران زیاد تئاتر مستند نداریم
و ننوشتهایم .هس��ت البته ،اما کم .در این
نوع نمایش روایتکنندهها با گفتارش��ان
مستندسازی میکنند .در دو داستان «سرش
را گذاشت »...و «سمیه سرفه هم نکرد» به
نوعی به آن ش��یوه تئاتری فکر میکردم.
بعد هم رسیدن به روایت خالصخالص.
تجربه جدیدی است ،میدانم.
سهم زیادی از کشش در داستانهای شما
مدیونحضورپرسوناژهایکنشمنداست.
مخصوصا ش�خصیتهای اصلی و نه باقی
کاراکترها ...در ع�وض عنصری مثل زبان
کمتر اینبار را متحمل میشود و به نوعی
خنثی است .نظر خودتان
در اینباره چیست؟

پوشاندن ضعف و مرعوب
کردن خواننده و بستن
دهن منتقد با تکنیکهای
«هولناک» و زبان «یاجوج
و ماجوج» واقعا پوشاندن
ضعفهای خود است

اتفاقا زبان اس��ت که آن
کش��ش را ایجاد میکند.
نه در این داس��تانها ،در
تمام داستانهای من زبان
نقش اصل��ی دارد ،اما نه
نق��ش س��رکو بکننده.
س��رکوب داس��تان و
خواننده و منتق��د با هم.
نقش اصل��ی زب��ان هم
یعنی اینکه زبان مناسب
برای پروتاگونیس��تها.
زبان مناس��ب ه��م یعنی
زبانی که دقیقا احس��اس
و افکار و شخصیت آنها
را بیان کن��د ،زبانی که با

پروتاگونیست یکی میشود و همراه او
سازنده موقعیت و فضاس��ت ،زبانی که
زبان است و لفاظ نیست .بدون صفت و
قید و من بمیرم ،تو بمیری اضافی .حاال
این زبان وقتی همراه با پروتاگونیس��ت
یا بهق��ول تو پرس��وناژ میش��ود ،به او
ش��خصیت میده��د .خوانن��ده «او» را
میبیند و نه «زب��ان» او را .مثال بین زبان
در داس��تانهای «عصر س��مت غروب»
در مجموعه «این برف میآمده» ،داستان
«سیاهی چس��بناک ش��ب» در مجموعه
«سیاهی چسبناک شب» ،و داستان «هنوز
هم گاهی» در مجموعه «آس��مان ،کیپ
اب��ر» و مثال همین داس��تان «س��رش را
گذاش��ت روی فلز س��رد» .این مقایسه
منظورم را میرساند.
آثار تالیفی شما ،در حوزه داستان فارسی،
آنچنان وابسته به سنت نویسندگان پیش
از شما نیست و بیش�تر به جریان ادبیات
معاصر آلمان نزدیک اس�ت .چه رمزی در
این مساله وجود دارد؟

یک دنی��ا ممنون ک��ه ای��ن را میگویی.
ج��دی میگوی��م .خوش��حالم کردی.
چون معنیاش این اس��ت که آنچه را که
واقعا دنبالش بودم و چندبار هم گفتهام،
به انجام رس��یده .یعنی نوش��تن در قرن
بیست و یکم ،یعنی وام گرفتن از ادبیات
روز دنیا ،یعنی وام گرفتن از کس��انی که
دوستشان دارم مثل هوشنگ گلشیری،
ابراهیم گلس��تان ،غزاله علیزاده و شمیم
بهار .و از همه مهمتر ،یعنی دور شدن از
جریان ادبی کمی کهنسال و کمی فرسوده
که متاسفانه گریبان ادبیات ما را گرفته که
امیدوارم رهایش کند.
ادبیات

یک ماه مانده به بازگشایی نمایشگاه کتاب تهران اتفاق م یافتد

تغییرکاربریکتابفروشیطهوری
شهر کتابها و کتابشهرها بود
گروه ادب و هنر | چندین سال پیش بود که احتمال واگذاری
که از اتفاق بخ��ش خصوصی
یکی از کتابفروشیهای راسته کریمخان به یکی از بانکهای
معتقد اس��ت امکانات��ی که در
خصوصی رسانهای ش��د و اظهارنظر آن ناشر حاشیههایی
اختیار این دسته از کتابفروشیها
برای او بهوجود آورد و نزدیک ب��ود کار به جاهای باریک
قرار دارد ،عرصه رقابت را برای
بکشد و قهر و غضب معاون فرهنگی وقت وزارت فرهنگ
کتابفروشیهای باسابقه بخش
و ارشاد اسالمی موجبات تعطیلی ناخواسته این کتابفروشی
خصوصی تنگ میکند .اواخر پارس��ال خبرنگاران حوزه
مهم را فراهم آورد.
کتاب نگرانی خود را از احتمال تعطیلی کتابفروشی طهوری
گرچه این کتابفروشی با تمام فشارهای وارده بر نشر متعلق به
از کتابفروشیهای باس��ابقه راستای خیابان انقالب با مدیر
آن در دولت قبل دوام آورد ،اما در سکوت خبری چند تایی از
موسس��ه خانه کتاب در میان گذاش��تند و بهطور جد از او
کتابفروشیهای راسته کریمخان تغییر کاربری دادند و حاال
خواستند تا این نگرانی را به گوش معاون فرهنگی وزارت
دیگر اثری از آنها نیست که از آن جمله میتوان به کتابفروشی
فرهنگ و ارشاد اسالمی برساند تا شاید قبل از
«نی» و کتابفروشی «ویستار» اشاره کرد که در
آنکه دیر شود ،تدبیری حاصل شود .حاال اما
حال حاضر یکی بانک شده است و دیگری
مدیر انتشارات و
در آستانه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران،
هم کافیشاپ و اغذیهفروشی.
کتابفروشی «طهوری»
س��یداحمدرضا طهوری ،مدیر انتش��ارات
در همان سال همزمان زمزمه تغییر کاربری
بهطور صریح و آشکار
و کتابفروش��ی «طهوری» بهط��ور صریح و
دو کتابفروش��ی ثال��ث و آبی نی��ز بود که
میگوید که ناچار است
آشکار میگوید که ناچار است برای پرداخت
حساس��یت موضوع پای شهرداری منطقه
برای پرداخت بدهیهای
انتشاراتش ،این
بدهیهای انتشاراتش ،این کتابفروشی را با
را نیز به میان کشید و اعضای شورای شهر
کتابفروشی را با وجود
وجود نیمقرن سابقه بفروشد و اینگونه است
هم اظهارنظرهایی کردن��د .تغییر کاربری
نیمقرن سابقه بفروشد
که زنگ مرگ یکی دیگر از کتابفروشیهای
کتابفروش��یهای قدیمی تهران البته شامل
باسابقه و تاریخی راس��ته خیابان انقالب به
حال برخ��ی از کتابفروش��یهای راس��ته
صدا درمیآید.
خیابان انقالب هم شد و اطالعرسانیهای
مدیر انتش��ارات طهوری نیز مانند انتش��ارات ن��ی بنا دارد
رس��انهای نیز چندان توفیری نداش��ت ،چراک��ه معاونت
کتابفروش��یاش را که از قیمت باالیی برخوردار اس��ت،
فرهنگی دول��ت قبل اصرار داش��ت از گس��ترش فضای
واگذار کند و دفتر انتش��اراتیاش را در یکی از خیابانهای
کتابفروشیها حرف بزند و تعطیلی کتابفروشیهای قدیمی
فرعی دایر کند .کتابفروشی طهوری که از سال  1332توسط
و متعلق به بخش خصوصی را نادیده بگیرد و بهطور صریح
عبدالغفار طهوری در خیابان ملت فعلی تاسیس شد و یک
آن را جوسازی رسانهای علیه خودش و دولت وقت بداند.
دهه بعد به راسته خیابان انقالب منتقل شد ،روزگاری یکی
معاونت فرهنگی آن س��الها که اهالی فرهن��گ و ادب از
از مهمترین مراکز تاثیرگذار در فروش کتابهای فرهنگی و
عملکردش خاطرههای ناخوش زیادی دارند ،بهطور خاص
ادبی و تاریخی بود« .هشت کتاب» سهراب سپهری و چاپ
اشارهاش به کتابفروشیهای وابسته به شهرداری تهران یعنی

نقــــــطه

آثار عباس اقبال و عبدالحسین زرینکوب ازجمله کارهای
به یادماندنی این انتشاراتی اس��ت .منتها در سالهای اخیر
آنچه از آن باقی مانده است ،همان حس نوستالژیک است و
با تعدیل کارمندهایش ،چند وقتی است رونق گذشتهاش را
ندارد و چندان خود را با بازار امروز کتاب وفق نداده است و
همان سیاستهای سنتی حاکم بر نشر و کتابفروشی را پیشه
خود کرده است.
گرچه اوایل امسال اعالم شد که تبصره معافیت کتابفروشیها
از پرداخت مالیات الزماالجراس��ت ،اما مدیر کتابفروشی
و انتش��ارات طهوری در گفتوگو با مهر گفته« :پارس��ال
عوارض ش��هرداری برای اینجا  ۱۴۷ه��زار تومان بود ولی
امسال اعالم شده یک میلیون و  800هزار تومان.
در مورد مالیات هم پارس��ال مبلغ یک میلیون و  600هزار
تومان برای ما اختصاص دادند و امس��ال گفته شده نزدیک
هشت و نیم میلیون تومان .این در حالی است که مردم هنوز
هم اهل خرید کتاب نیس��تند ».این در حالی است که دوم
اردیبهشت س��ال  91رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان
از دستور رئیسجمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبنیبر الزماالجرا شدن معافیت مالیاتی کتابفروشان خبر داده
بود .اما چند روز پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم
کرد برای معافیتهای کتابفروشان باید قانون را تغییر داد.
رئیس اتحادیه کتابفروشان هم بالفاصله به این اظهارات علی
جنتی واکنش نشان داد و هشدار داد که با این اوصاف اوضاع
کتابفروشان روزبهروز نامساعدتر خواهد شد.

سعید
آقاخانی
گروه ادب و هن��ر | مثل اینکه این روزها
س��ر مه��دی مظلومی خیلی ش��لوغ
اس��ت که گفت��ه نمیتواند س��ریال
«تلفن» را بسازد؛ سریالی که محراب
قاس��مخانی آن را مینویس��د .برای
همین است که تهیهکننده این سریال
تصمیم گرفت��ه کار را ب��ه کاردانش
بس��پارد و همین اس��ت که س��عید
آقاخانی برای کارگردانی این سریال
خ��ودش را آم��اده میکن��د .مهدی
مظلوم��ی هم س��رگرم تدوین نهایی
فیلم «س��ه بیگانه» اس��ت و همزمان
ن��گارش فیلمنام��ه فیلم س��ینمایی
جدیدش را هم شروع کرده است.
تلویزیون

خسرو
فرخزادی
گروه ادب و هنر | خس��رو فرخزادی در
 75س��الگی بر اثر تصادف جان خود
را از دس��ت داد .او بازیگر تلویزیون
و رادیو بود .صدای ویژهای داش��ت
و همی��ن باعث میش��د ت��ا کاراکتر
ش��یرینی داشته باش��د .او این روزها
مشغول بازی در سریال «معمای شاه»
به کارگردانی محمدرضا ورزی بود.
این است که نقش��ش در این سریال
ناتمام ماند.
موسیقی

احسان
خواجهامیری
گروه ادب و هن��ر | طرفدارهای اروپایی
احسان خواجهامیری دل توی دلشان
نیست تا باالخره خرداد از راه برسد و
او را بر صحنههای کشورشان ببینند.
او قصد کرده اولین کنس��رتش را در
لندن به صحنه ببرد و همین است که
سوم خرداد این شهر شاهد اجرای این
پاپخوان ایرانی است .او که آخرین
روزهای پارسال هفتمین آلبومش را
با نام «پاییز تنهایی» منتش��ر کرد قرار
اس��ت این آلبوم را در این کنس��رت
اجرا کن��د و آهنگه��ای قدیمیتر و
خاطرهانگیزش را هم بخواند.
موسیقی

کیوان
ساکت
گ��روه ادب و هنر | س��اکت هم که باشی
باالخره سر و صدایت بعد از هشت ماه
انتظار برای انتشار آلبومت در میآید.
کیوان ساکت میگوید اردیبهشتماه
 91کنس��رتی را با عنوان «دستهای
به هم پیوسته» برگزار کرده و با هزینه
ش��خصیاش هم فیلمبرداری کرده و
آن را به ناشر داده اما انگار ناشر قصدی
برای انتشار این آلبوم ندارد.

