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فرهنگ و هنر
گــروه فرهنگ و هنــر- امید 
بی نیــاز؛ عضــو انجمن منتقــدان و 
نویسندگان ســینمای ایران کی گوید: 
تی تِی« او، در ادمه همین مســیر است؛ 
وابســته به تجربه ها، ایده ها و صد البته 
ایده آل هاســت. فیلم، همچون قطعه 
ســه گانه ای زنانه )ناهید، اسرافیل، تی 

تی( خود را نشان می دهد.
تی تی آنچنان که بعضی مخاطبان 
می گویند؛ رئالیســم جادویی نیست. 
این ژانر، بخش جادویی زندگی عینی 
و واقعی را برجســته می کند. رئالیسم 
جادویــی، اولین بار در نوشــته منتقد 
آلمانی فرانتس رو آمد. او این اصطالح 
را بــرای تقابــل واقع گرایــی نوین با 
اکسپرسیونیســم }سبکی هنری است 
کــه در آن هنرمند به جــای پرداختن 
به واقعیت عینــی، به عواطف ذهنی و 
اتفاقات درونی خود توجه کرده و آنرا 
باز نمایــی می کند{ آورد. با این حال، 
پایگاه این ژانر، ادبیات )آمریکای التین( 

است.
گابریل گارســیا مارکز )کلمبیا( 
میــگل آنخل اســتوریاس )گواتماال( 
کارلــوس فوئنتس )مکزیــک( و... از 
چهره های ادبی این ژانرند. خود التینی 
نویس هــا، خوان رولفــو )خالق رمان 
پِدرو پارامو( را پدر رئالیسم جادویی، 
می داننــد. ُرمانی که »راوی ُمرده« دارد. 
قصه در دهکده ای )کوماال( می گذرد که 
همه شخصیت ها ُمرده اند. معلم بزرگ؛ 
روبر برســون )داستایفسکی سینما به 
گفتۀ ُگدار( هم از »راوی ُمرده« استفاده 
کرد. قهرمان فیلم او )خاطرات کشیش 

دهکده( به رئالیســم جادویی تنه ای 
می زند، اما در مسیر مینی مالیسم، 

می ماند.
با این حال، رد 

رئالیسم جادویی 
فیلم هــای  در 

زیادی پیداست؛ گســتره ای از »مسیر 
سبز« شاهکار سینمایی فرانک دارابونت، 
رز ارغوانی قاهره، آلیس، نیمه شب در 
پاریــس )وودی آلــن(، سرنوشــت 
شگفت انگیز املی پولن )ژان پیر ژونه( 

و... را در بر می گیرد.
تی تی به لحاظ درونمایه و جوهره 
ســینمایی به هیچ کدام از فیلم های یاد 
شــده )رئالیسم جادویی( شبیه نیست. 
شــاید تنها نسبتش با این ژانر، طبیعِت 
افسونگر و جادویی شمال باشد. این اثر، 
حتی فضایی ذهنی و سورئالیستی هم 
ندارد. گویی بیشتر به سمبولیسم نزدیک 
است. یک نمادگرایی شاعرانه که در پی 
رسیدن به زبان شخصی سینمایی است.
کارگــردان از تصاویــر بصری، 
نه کارکرد عینی، بلکــه به بُعد نمادین 
آن نظر دارد. زبــان نمادین او از همان 
ســکانس اوِل فیلم، پیداست. جایی که 
تی تی دســتش را جلــوی نور آفتاب 

می گیرد. گویی رشته های 

نوری در البه الی انگشتانش می پیچید. 
این صحنه، چقدر آدم را به یاد ســرودۀ 

بامدادِ شاعر می اندازد:  
»بلورِ سرانگشتانت که ده هاِللَِک 

ماه بود
در معرِض خورشید از حکایِت 

مردی می گفت
که صفای مکاشفه بود

و هراِس بیشه ی ُغربت را
هجا به هجا

دریافته بود.«
انگار آیدا پناهده، این شــعر را با 
حســی کیهانی در تارو و پود وجودش 
دریافته اســت؛ حســی که با حرکت 
فطری و فیزیک کودکانه بازیگر )الناز 
شاکردوست( در بستر فضای رویاگونه 

و نمادین فیلم، دراماتیزه می شود.
تــی تــی در همین ســکانس با 
شخصیت ابراهیم؛ پرفسور فیزیکدان 
)پارسا پیروز فر( روبه رو می شود. اکت 
بعدی او هم نمادین است. بادکنک قرمز 
)نماد شور کودکی، عشق یا هیجان( را 
از دست پرفسور می گیرد، طوِل راهرو 

بیمارستان را با وی  می پیماید.
کارگردان، کِل داســتان فیلم را در 
همین ســکانس آغاز، شرح می دهد. 
سکانســی که با یک نمای النگ شات، 
برداشــت شده اســت؛ النگ شاتی با 
»عمق میدان زیاد« که در نهایت، 
به َدرِ نیمه بــازِ راهرو، منتهی 
می شود. نور از این َدرِ نیمه 
باز به داخل راهرو می تابد. 
خــودِ »َدرِ نیمه باز« هم 
استعاره ای برای »پایان 
باز« است. پایان هایی 
در  کارگــردان  که 
کارهایش بــه آن، 

عالقۀ ویژه ای دارد.
او از عنصر »نور طبیعی« در جاهای 
دیگری هم استفاده می کند. گاهی این 
نور، مثل الیه ای نامرئی از تونال }دنیایی 
که می  شناسیم و ساخته و پرداخته ذهن 
ماســت و بهــره ای از واقعیت ندارد{ 
رنگ و بافت رنگ آمیزی شــده فیلم، 
عمل می کنــد. رنگی که عیِن بی رنگی 
اســت اما از »زیربافت« بیرون می آید و 

بر »روبافت« تسلط می یابد.
تی تی در صحنه ای از بیمارستان 
بیرون می آید و با سه چرخه اش می رود؛ 
درســت به همانجایی که با بلوک های 
ســیمانی، خانه می ســازد. ظاهراً در 
حال کارگری اســت. کارگردان در این 
لحظه، نور طبیعی را روی دســتانش، 
ثبت می کند. احتماالً منظورش، تطهیر 
دســتانی زحمت کش بــه خاطر رنج 
زندگی است. سپس، این نما را به النگ 
شاتی از منطقه و لوکیشن طبیعی فیلم، 
کات می دهــد. قابی از کــوه، درختان 
سرسبز و رنگ آمیزی ذاتی فضا، نمودار 
می شود. این نما، به یک عکس یا کارت 
پُستاِل زیبا، شبیه است اما مهمتر از این 
زیبایی طبیعی، نور باالی کوه است. نور، 
تابشی مسلط دارد؛ انگار در همه اجزاء 
و عناصر کمپوزسیون }ترکیب بندی{

نفوذ می کند، به کوه، درخت و ســبزی 
ذاتــی محیط، یک روشــنِی »معنادار« 

می بخشد.
کات خوردن دستان غرق در نور 
به طبیعت روشــن، یک نکته را به ذهن 
می رساند. گویی به نسبت گمشده بین 
انسان و طبیعت اشاره دارد. یادمان نرود؛ 
نیچه »طبیعت« را معصوم می دانســت 
حتی باروخ اســپینوزا قبل از او، کیفیت 
خداگونگی طبیعت را زیربنای فلسفه 

خود گذاشت.
اتفاقاً شــخصیت تی تی، بُعدی 
کودکانه و معصوم هــم دارد. این الیه 
از شــخصیتش، برای برخی مخاطبان 
خاص، باورپذیر نیست. شاید پناهنده با 
نماهای یادشده به انگیزه رفتاری کاراکتر 
خود می پردازد. اینکه؛ تی تی بُعد بِکر، 
کودکانــه و معصوم خود را از طبیعت، 

کسب می کند.
اما به راستی تی تی کیست؟ او زنی 
است که زندگی اش از راهِ رحم اجاره ای 

می گذرد. همزمان؛ یک خدمه زحمتکش 
بیمارستان است. وی )به گفته خودش( 
می خواهد؛ با فرزنــدآوری به دیگران 
کمک کند. تی تــی، نامزدی به نام امیر 
ساسان )هوتن شکیبا( دارد. امیر ساسان 
بیشتر به فکر بهره کشی از اوست. کاله 
شاپو، کفش قیصری و سبیل دهه چهلی 
دارد. تیپکالی از الت های قدیمی است. 
ناگهــان از نیم قرن پیــش به دنیای ما، 

پرتاب شده است!

پرفسور ابراهیم )پارسا پیروزفر( 
دیگــر شــخصیت محوری داســتان 
اســت. روی پروژه ســیاهچاله ها کار 
می کند. وی، ســیاهچاله ای را کشف 
کرده که باعث نابــودی زمین خواهد 
شد. حضورش در بیمارستان به خاطر 

تومور مغزی اش است.
 تی تی در بیمارســتان، با او آشنا 
می شود. عالقه ای بین آنها پدید می آید. 
پرفسور، دلباخته اش می شود. در نهایت، 
این عالقه هم به جایی نمی رسد. تی تی 
از بین پرفسور و نامزد لوطی نما، به امیر 

ساسان، وفادار می ماند.
طرح و توطئه داســتانی برای یک 
کشــمکش دراماتیک، فراهم است. اما 
درگیری بین اضالع این مثلث شخصیتی 
)تی تی، امیر ساســان، پرفسور( شدید 
نیســت! درامی فشــرده و نفس گیر را 
نمی سازد. انگار باید به دید روان شناسی 

به رفتار شخصیت ها، نگاه کرد. اگرچه، 
انگیزۀ کنش و واکنش آدم های فیلم در 
ُکل، ضعیف است؛ نه بار رئالیستیک آن 
قوی اســت و نه بار دراماتیک رفتاری 
که چالشی عمیق را بین سه شخصیت، 

ایجاد کند.
بارِ اصلی فیلم، بر دوش شخصیت 
اصلی )تی تی( اســت. تی تی از ســه 
چشــم، دیده و دنبال می شود. او از دید 
مردم )جامعه درون فیلمی( بد اســت. 

نامــزدش وی را خنگ )بــه گفته امیر 
ساســان، تی تی ُخلــه( می بیند اما، در 
چشــم کارگردان، »انسان« است. البته 
چشــم درونی چهارمی هم به این سه 
دید، اضافه می شــود. آن، چشــم های 
خود شــخصیت داستان است. به گفته 
خودش؛ مثل انســان زندگی می کند. 
همین، انگیزه کمکش به دیگران است.

این چاشــنی کمک و انســانیت 
ایده آل، پاشــنه آشیل اوست. اگر کمی 
بیشــتر ادامه می یافت، خطر افتادن در 
دام یک شخصیت کلیشه ای و کارتونی 
)سیندرالیی( تهدیدش می کرد. ارسالن 
امیری و آیدا پناهنده )فیلمنامه نویسان( 
تمــام قد برای رفع ایــن خطر، تالش 

می کنند.
»تی تــی دراماتیک« البته ســازه 
ساختش، آرشیوی – زنده است. مدل 
زنده اش، توســط امکانــات فیزیک و 

میمیــک چهره بازیگر، بومی ســازی 
می شود. بازیگر توانا )الناز شاکردوست( 
همه ســعی خود را برای پرداخت این 
نقش، انجام می دهد. مدل آرشــیویی- 
ذهنی اش، شــخصیتی شهیر در تاریخ 
سینماســت! فیلم پســا نئورئالیستی 
فدریکو فلینی )جاده( در ذهن کارگردان 

جوان ایرانی، رسوبی نهادینه دارد!
»جلسومینا«ی جادۀ فلینی، مدِل 
آرشــیوی تی تی اســت. خودِ او هم 

از روی مــدِل مردانــه چارلی چاپلین 
)کاراکتر ولگرد( ســاخته شده است. 
فیزیکی که جلســومینا در جاده، برای 
خود ساخت، چاپلینی است. راه رفتن 
چاپلینی اش، کپی برابر اصل است. حتی 
کالهی که به ســر می گذارد، تداعی گِر 
کالهِ ســتاره کمدی تاریخ سینماست. 
منتقــدان جهانی بــه او لقب »چاپلین 
مونــث« دادند. خــودِ چارلی چاپلین، 
وقتی جاده را دید، آخر فیلم با چشمانی 
گریان از ســالن خارج شد. البته چزاره 
زاواتینی )پدر و نظریه پرداز نئورئالیسم( 
به فلینی حمله کرد. او کارگرداِن جاده را 
به انحراف از اصول و مبانی نئورئالیسم 

متهم ساخت.
جلســومینا با وجــودِ صورت 
کودکانه و معصوم، ســاده لوح است. 
چنانکــه تی تی هم خل و چل اســت. 
آنگونه که زاویه دید امیر ساســان، او را 

)تی تی ُخله( تعریف می کند. اینجاست 
که ناگهان، چهره مرد همراه جلسومینا در 
ذهن می درخشد. زامپانو )آنتونی کوئین( 
شخصیتی قلدر و معرکه گیراست. ظاهراً 
این جا، به یک »مینی الت« دهه چهلی 
خالصه شــده است. او هم کاله به سر 
دارد. منتهی کالهش، نه شاپو که لبه دار 
است. تنها شخصیت ها، رسوبی رویایی 

در ذهن کارگردان ایرانی ندارند!
وانِت سه چرخه ای تی تی، تجسِم 
مدرن همان گاری جاده اســت. حتی 
جاده واقعی هم در تیزی چشم دوربین 
پناهنده، معنایی نوستالژیک دارد؛ به ویژه 
زمانی که تی تی به سوی اهداف زندگی 

خود )مثل ساختن خانه( می رود.  
قصد اشاره به زنانه سازی ذهنیِت 
فلینی مؤلف، نیست! حتی بحث آدابته 
و بومی ســازی یک شاهکار سینمایی 
هم در میان نیست. سخن بر سر دنیای 
فیلمسازی کارگردان فیلم تی تی است؛ 
این دنیا در ابتدای نوشــته، با سه گزاره 
ایده ها، تجربه ها، ایده آل ها، تفسیر شد. 
موتیف }شکل عمده{ جاده، به گزاره 
»ایده آل ها« بر می گردد. رویایی سینمایی 
که از ته »ناهوشیار ذهن« ظاهر می شود، 
بخش »هوشــیار ذهــن« را به تصرف 

درمی آورد.
زیباترین قاب هایی که آیدا پناهنده 
می ســازد، دریاســت. دریا در فیلم او، 
شــکوهمندی تحسین برانگیزی دارد. 
شخصیتی )گاه تی تی و گاهی پرفسور 
ابراهیم( در ساحل دریا، دیده می شوند. 
احتماالً، اشــاره فیلمساز به خلوت یا 
تنهایی گسترده آنهاست. انسان که تنها 
می شود، خلوتی عرفانی دارد اما همین 
رمزگان ســینمایی بسیار آشناست. هر 
دانشــجو یا مخاطب سینما خوانده ای، 
معنی این رمز را در آثار کارگردانی مثل 
فلینی خوانده است. »دریا« در سه فیلم 
»ولگردان«، »جاده« و »زندگی شرین« در 

معنای »گریز عرفانی« می آید.
با همه تفاسیر، آیدا پناهده، به خاطر 
درگیری با ایده ها و تجربه های متوالی، 
هنرمنــدی قابل احترام اســت. او مثل 
کاوشگر، یا غواصی در دریای سینما به 
دنبال کشــف است؛ در جست و جوی 
صدایی فردی که احتماال امروز، یا فردا، 

آن را خواهیم شنید!

نگاهی به فیلم »تی تی« ساخته آیدا پناهده؛

شیفته جاده جادویی
آیدا پناهنده از یک کوتاه ساز خالق؛ تا کارگردان فیلم بلند، راه خاص خودش را رفته است. راهی که گاهی 

متفاوت است. گاهی هم پُر از آزمون و خطاست. این رویکرد، او را در تیررِس ستایش و نقِد همزمان، می گذارد.

گروه فرهنگ و هنر- مانی حقیقی در مصاحبه با ورایتی از چگونگی ســاخته 
شدن فیلم هیچکاکی »تفریق« سخن گفت.

مانی حقیقی کارگردان ایرانی سازنده فیلم هایی چون »کارگران مشغول کارند«، 
»پذیرایی ساده« و »اژدها وارد می شود!« با »تفریق« یک فیلم هیجان انگیز هیچکاکی 

که در تهران اتفاق می افتد، در جشنواره تورنتو حضور داشت.
فیلم »تفریق« با یک بارندگی شدید و بی وقفه و یک زوج جوان که با دو همزاد 
خود روبه رو می شــوند، شــروع می شــود. این فیلم که برای اولین بار در جشنواره 
تورنتوی امسال دیده شد با ایده اولیه متفاوتی شکل گرفته و یک سفر طوالنی مدت 
در جنوب غرب ایران که محل وقوع جنگ ایران و عراق بود، کلید ســاخت آن را 
زد. حقیقی گفته اســت: یک روز گرم تابســتان بود و من برای خنک شدن و کمی 
استراحت داخل یک مسجد محلی شدم و دیدم آنجا یک نمایشگاه عکس برپا شده 
که به سال های جنگ مربوط بود. داشتم عکس ها را تماشا می کردم که با دیدن یکی از 
آن ها شگفت زده شدم. آن عکس، من بودم. من در یک لباس نظامی که از ناحیه گردن 
بشدت مجروح شده بودم و دو سرباز دیگر داشتند مرا می بردند. همان طور که یکی 
از شخصیت ها در »تفریق« می گوید »این طور نبود که او شبیه من باشد، او همزاد مطلق 
من بود!« آنقدر گیج شده بودم که از دیگران خواستم تا آنچه می بینم را تایید کنند و همه 
مطمئن بودند که آن تصویر از آن من است. با این تفاوت که در زمان جنگ من خیلی 
جوان تر از مردی بودم که در تصویر زخمی شده بود. آن موقع من ۱۰ ساله بودم. به 
نظرم وحشتناک و کاماًل غیرعادی بود و یک نوع ترس بسیار آشنایی برایم ایجاد شد 
و به من یادآوری کرد که چه حســی از زندگی در تهران دارم؛ در شــهری که هر روز 
با اتفاقی روبه رو می شوی که به نظر کاماًل غیرمنطقی است و باید با همه اینها زندگی 
کنی و وانمود کنی همه عادی است. فیلم حقیقی بر محور دو بازیگر اصلی که هر یک 

نقش دو شخصیت را بازی می کنند می چرخد: ترانه علیدوستی و نوید محمدزاده.
حقیقی می گوید دلیل اصلی اش برای انتخاب آنها این بود که بســیار مهربان و 
آدم های راحتی هستند و به راحتی می توان به آنها نزدیک شد و با آنها وقت گذراند. 
وی می گوید: روند تمرین من معموالً زمان زیادی می برد و پیش نویس نهایی را بعد 
از انتخاب بازیگران می نویسم و فیلمنامه را برای آنها بازنویسی می کنم؛ بنابراین آنها 

نباید تنها بازیگران خوبی باشند بلکه باید با شخصیت ها دوست شوند.
وی می گوید مصمم بود که برای بازیگران تمایز دو شــخصیتی که نقشش را 

ایفا می کنند دشــوار نباشد. می گوید: مصمم بودم چنین دغدغه ای نداشته باشند و 
می دانستم موقعیت های دراماتیک این مشکل را برطرف می کند. نمی خواستم آنها 
دنبال یک تیک خاص بروند یا لحن صدایشان را متفاوت کنند که هر شخصیت و 
همزادش با هم اندکی تفاوت داشته باشد. از آنها خواستم در مورد مشکالتی که هر 
شخصیت با آن مواجه است و تصمیمی که می گیرد فکر کنند. فیلمنامه، گریم و طراحی 
لباس بقیه کارها را جلو می برد. وقتی توانستم آنها را متقاعد کنم، همه چیز آسان شد.

فیلم هــای حقیقی با هم کاماًل فرق دارند؛ اما امضای ظریف و وصف ناپذیر او 
زیر پای همه آن ها هست. خودش می گوید: بیشتر کارگردان های نسل من در ایران از 
ترس لکه دار شدن برندشان بارها و بارها یک فیلم را تکرار می کنند. نمی توانم بفهمم 

چطور از خستگی این کار جان سالم به در می برند.
گرچه تمام فیلم های حقیقی در ایران اتفاق می افتند اما او با کانادا پیوند دیرینه ای 
دارد و در آنجا در دبیرســتان و دانشــگاه تحصیل کرده و رشته فلسفه خوانده است. 
وی همچنین از تجربه اش در سال ۱۹۸۴ در ۱۵ سالگی با تماشای دو فیلم از لئوس 
کاراکس و برادران کوئن یاد می کند که او را مصمم کرد وقتی فیلم ساخت آن را در 
تورنتو به نمایش بگذارد و اینکه حدود ۴۰ ســال بعد موفق به انجام این کار شده را 
شگفت انگیز می داند. »فیلمز بوتیک« در برلین در همکاری با »سابترکشن« تولید کننده 

»تفریق« بوده و نماینده این فیلم در بازارهای بین المللی است.

گــروه فرهنگ و هنر-معــاون پایش و نظارت ســاترا از صدور مجوز برای 
برنامه های »دســت به مهره« و سریال های »پوست شــیر« و »آنتن« برای انتشار در 
شــبکه نمایش خانگی خبر داد.محمد حســام پور معاون پایش و نظارت سازمان 
تنظیم مقررات رســانه های صوت و تصویر فراگیر )ســاترا( درباره پخش برنامه ها 
و ســریال های جدید پلتفرم ها خبر داد و گفت: سریال »پوست شیر« به کارگردانی 
جمشید محمودی و تهیه کنندگی نوید محمودی برای انتشار در رسانه »فیلم نت«، 
برنامه تلویزیونی »دست به مهره« با اجرای اشکان خطیبی برای انتشار در رسانه »نماوا« 
و سریال طنز »آنتن« به کارگردانی سیدابراهیم عامریان برای انتشار در رسانه »نماوا« 
در شورای صدور مجوز انتشار ساترا بررسی و اعضای شورا با انتشار این برنامه ها 
موافقت کردند. وی اضافه کرد: سریال »پوست شیر« در گونه سریال های پلیسی و 
جنایی است که شهاب حسینی و هادی حجازی فر از بازیگران این سریال هستند. 
»دســت به مهره« مسابقه تلویزیونی است که با دعوت از بازیگران طنز، چالش های 
مختلفی را در قالب مسابقه بین هنرمندان اجرا می کند. سریال طنز »آنتن« نیز با بازی 
پژمان جمشــیدی، هادی کاظمی به ماجرای قبولی دانشگاه چند عضو یک خانواده 
است. شورای صدور مجوز انتشار و شورای صدور مجوز تولید، دو شورای اصلی 

ســاترا هســتند که وظیفه راهبری و صدور مجوزهای الزم تولید و انتشار محتوا در 
فضای مجازی را به عهده دارند. این شوراها برای حمایت از تولید بومی متناسب با 
اقتضائات فرهنگی کشور و توسعه زیست بوم رسانه های صوت و تصویر فراگیر هر 

هفته تشکیل جلسه می دهد.

گروه فرهنــگ و هنر- کتاب 
»گنجشــک اســتخوانی« دربــاره 
پناهجویی روهینگیایی اســت که در 
در اردوگاه به دنیا آمده و ســعی دارد 
مخاطب را با شوخی های گاه و بی گاه 
با احساســاتی که پناهجویان تجربه 

می کنند، همراه سازد.

کتاب »گنجشــک استخوانی« 
نوشــته زانا فریلون بــا ترجمه بهناز 
پیری از جمله کتاب هایی اســت که 
توسط نشر پیدایش روانه بازار کتاب 
شده اســت. این کتاب نامزد جایزه 

ادبی مدال کارنگی سال ۲۰۱۷ است 
و در زمره رمان های اســترالیایی قرن 
۲۰ قرار می گیرد.  این کتاب از ســی 
و هفت بخش تشــکیل شــده و در 
نهایت نیز حرف آخر آمده و در پس 

آن مصاحبه ای با نویسنده منتشر شده 
اســت. این کتاب درباره پناهجویی 
روهینگیایی است که در در اردوگاه 
بــه دنیــا آمــده. این کتــاب دارای 
شخصیت کنایه آمیز و بذله گویی مثل 

ادرک شکسپیر است که البته نویسنده 
معتقد است: اصال در فکر خلق اردک 
شکســپیر نبوده و او خودش راهش 
را بــه کتاب باز کــرده و مایه تعجب 
شده است.  در پشت جلد کتاب آمده 

است:  به این امید که همیشه برایمان 
شــانس بیاوری، مراقب مان باشی و 
روحمان را به ســمت آزادی هدایت 
کنی. صبحی پناهجویی است که در 
اردوگاه پناهندگی به دنیا آمده و فقط 

زندگی پشت حصارها را می شناسد. 
تــا اینکه با دختری بــه هم ریخته و 
عجول به اســم جیمی آشنا می شود 
که در ســمت دیگــر حصار زندگی 
می کند…ایــن داســتان، داســتان 

میلیون ها انســان اســت.« گاردین 
نیز درباره این کتاب نوشــته اســت: 
خارق العــاده اســت! کتابی مهم و 
غم انگیز با شــوخی هایی غیر منتظره 
و گاه و بــی گاه. همه چه نوجوان و 
 چه بزرگســال باید این داســتان را 

بخوانند.

مانی حقیقی چطور به »تفریق« رسید؟

سریال های شبکه خانگی با پژمان جمشیدی و شهاب حسینی تازه می شود

»تــی تی دراماتیک« البته ســازه ســاختش، آرشــیوی – زنده اســت. مــدل زنده اش، 
توســط امکانــات فیزیک و میمیــک چهره بازیگر، بومی ســازی می شــود. بازیگر توانا 
)الناز شاکردوســت( همه ســعی خــود را برای پرداخــت این نقش، انجــام می دهد. مدل 
آرشــیویی- ذهنی اش، شخصیتی شهیر در تاریخ سینماســت! فیلم پسا نئورئالیستی 
فدریکــو فلینــی )جــاده( در ذهن کارگــردان جــوان ایرانی، رســوبی نهادینــه دارد!

»گنجشک استخوانی« کتابی با شوخی های گاه و بی گاه
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