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بررسی و مرور رویدادهای صدر انقالب مشروطیت؛

همدلی| گروه فرهنگ و تاریخ ـ با هر نظر و منظری
ما در تاریخ معاصر بیش از هر رویداد دیگری وامدار مشروطه
هســتیم که به درســتی عنوان انقالب شایسته آن است.
هرچند همه آن رویاها و ارمانها در تاریکی استبداد صغیر
فرورفت و مجلســی که نماد جمهوریت بود آماج توپهای
لیاخوف روسی شــد و انقالب ناکام ماند ،با این همه تاثیر
آن در حیات سیاسی ایران چنان گسترده بود که تا همین
امروز میتوانیم ردپای آن را در تاریخ معاصر پیگیری کنیم
و نیروها و جناحهای سیاســی را بر اساس قطببندیهای
انقالب مشــروطیت به تحلیل بنشینیم .در تقویم سیاسی
ایران ،تیرماه سالروز و یادآورد تحوالت و وقایع بسیاری در
صدر مشروطیت است که برخی از انان به این شرحاند:
 ۱۹تیر  ۱۲۸۵قتل طلبهای جوان
وقتی شیخ محمد سلطانالواعظین ،از وعاظ نسبتاً مهم
تهران ،در قشــونخانه بازداشت شــد ،آیتاهلل بهبهانی به
طالب خود فرمان داد به ساختمان قشونخانه حمله کنند
و شــیخ را رها سازند .در این اقدام سید عبدالحمید ،طلبۀ
جوان ،به قتل رسید .همین مسئله سبب شد گروه وسیعی
به تحصن در مســجد جامع تهران دســت زنند .در میان
این تحصنکنندگان سید محمد طباطبایی ،سید عبداهلل
بهبهانی نیز حضور داشتند.
 ۲۳تیر  ۱۲۸۵مهاجرت کبری
پس از بیتوجهی عینالدوله به تحصن مسجد جامع ،و
خشونت وی نسبت به مردم تظاهرکننده ،علما ،برای شدت
بخشیدن به جنبش راهی قم شدند و این گونه به تحصن
خود ادامه دادند.
 ۲۶تیر  ۱۲۸۵شیخ فضلاهلل در کنار متحصنان
شــیخ فضلاهلل نوری ســه روز پس از حرکت ســیدین
بهبهانــی و طباطبایی عازم قم شــد و با حرکت وی ،انبوه
علما و روحانیان پایتخت در برابر عینالدوله موضع گرفتند و
نسبت به نهضت همدلی نشان دادند.
 ۲۸تیر  ۱۲۸۵تحصن در سفارت بریتانیا
نخســت حدود پنجهزار نفر از نیروهــای انقالبی در باغ
سفارت بریتانیا در تهران تحصن کردند ،اما در  ۷مرداد تعداد
آنهــا به دوازدههزار نفــر و در  ۱۱مرداد به چهاردههزار نفر
رسید.
 22تیرماه  1288فتح تهران
در این روز مجاهدان گیالنی و بختیاری با ورود به تهران
فصل تازهای در مشــروطیت رقم زدند .رویدادی که تجلی
قدرت آزادیخواهان ایرانی بود و منجر به متحصن شدن و
پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روسیه و سپس خلع او
از سلطنت و تبعید از ایران شد.
باری همانطور که اشــاره شد ،اهمیت این انقالب چنان
اســت که تبعات و اثرات آن تا به امروز قابل ردگیری است
و از اینرو تحقیــق و تفحص پیرامون ان نه حرکتی رو به
گذشته ،که اقدامی در راستای تحلیل درست شرایط امروز
و پیشبینی رویدادهای آتی است .از این جهت و به همین
مناســب در ادامه مطلبی از لطفاهلل آجدانی ،پژوهشگر و
مورخ تاریخ مشــروطه ،که تاکنون آثار بسیاری را در رابطه
با انقالب مشروطیت تالیف کرده است ،میخوانید .در این
مطلب ،لطفاهلل آجدانی به بررســی مشروطیت و قدرت و
نفوذ اشرافیت میپردازد.
تکاپوهای فکری سوسیال دموکراسی
عدالت و برابریهای اجتماعی یکی از مهمترین آرمانهای
اولیه انقالب مشروطه و از درخواستهای عموم جامعه ایرانی
به ویژه طبقات و اقشار فرودست و متوسط اجتماعی ایران
بود .شکلگیری تکاپوهای فکری سوسیال دموکراسی در
میان گروهی از روشنفکران و انقالبیون مشروطهطلب ،این
امید را به ویژه در طبقات پایین اجتماعی برانگیخته بود که
انقالب و نظام مشروطیت که منادی حاکمیت دموکراسی
است ،تغییرات اساسی و عمیقی را به دنبال خواهد داشت

انقالبی که با شکستش پیروز شد

که یکی از آنها بهبود موقعیــت و دفاع از منافع اجتماعی
و اقتصادی خرده مالکان و زارعان و ســایر اقشار و طبقات
متوسط و فرودست اجتماعی خواهد بود.
در مجلس اول شورای ملی ،رسم تیولداری برانداخته شد
و چنین وانمود گردید و به نظر رسید که یکی از موانع رشد
تولید و سرمایه و یکی از ارکان حاکمیت دستگاه استبدادی
سلطنت در ایران برچیده شــد ،اما در عمل چنین نبود و
بهرغم الغای رســم تیولداری ،نه تنها تغییرات و تحوالت
بنیادی در راســتای بهبود زندگی زارعین و خرده مالکانی
که از نقش مهمی در ارتقای سطح تولید در کشور برخوردار
بودند به وجود نیامد ،بلکه نفوذ و قدرت اقتصادی و به تبع آن
نفوذ و سیطره اجتماعی و سیاسی اشرافیت زمیندار تقویت
شــد .همان گونه که ریچارد کاتم به درستی نوشته است:
با آنکه ســازمان اجتماعی جامعه ایران ،شبه فئودالی بود و
مشروطه منادی حاکمیت دموکراســی ،اما به واسطه نوع
ساختار و کارکرد مجلس و مشروطه ،دموکراسی و پارلمان
مشروطه تحت ســیطره فئودالها قرار گرفت ،افرادی که
کمترین همدلی با دموکراسی لیبرالی نداشتند)1( .
نفوذ زمینداران و ثروتمندان بزرگ
سیاســت مجلس درباره الغای رســم تیول و اصالح وضع
خالصجات تاثیــری در میزان ســهم زارع از محصول زمین
نداشــت .هیچ کدام از اهل مجلس نگفت که امالک تیول و
خالصه دیوانی را به همان برزگران که آنجا به زراعت مشغولند
واگذارند و یا حداقل به خود آنان اجاره دهند .به عکس ،برای
ایجاد کمپانی و اجــاره دادن کل خالصه دیوانی به گروهی از
بازرگانان طرح و نقشهای ریخته شد .چنین نقشهﺍی که با مزاج
سیاسی مجلس سازگار میآمد نه از فشار بر دهقان و کشاورز
میکاست و نه وضع پریشان او را بهبود میبخشید.
هنگامی که زارعان ــ به ویژه زارعان گیالنی ــ از مجلس و
دولت مشروطه انتظار توزیع عادالنه زمین را داشته و نسبت به
محرومیت رعیت از حداقل حقوق خود به اعتراض برخاستند،
نمایندگان مجلس شورای ملی نه تنها با زارعین و فرودستان
روســتایی همدلی نشــان ندادند ،بلکه آن اعتراضات را نشانه
مخالفت با انقالب و نظام مشروطه تلقی و معرفی کردند و به
نوشته فریدون آدمیت به ماخذ مذاکرات مجلس ،عبدالحسین

میرزای فرمانفرما وزیر عدلیه مشــروطه کــه خود از مالکان
و ثروتمندان درجه اول کشــور بود ،به مجلس آمد و در لوای
شریعت دینی با توجیه تضاد طبقاتی در جامعه و دفاع از منافع
نامشــروع ثروتمندان ،گفت« :رعیت ما علم ندارد و نمیداند
معنی مشروطیت چیست و همچو میپندارد که باید مال مردم
را خورد و بهره شــرعی مالک را هم نداد ،مال خودش هست،
امروز تمام این نزاعها بر سر همین است که فقیر با غنی مساوی
باشد و بیدین با دیندار برابر ،این هرج و مرج است)2( ».
عملکرد و مواضع مجلس در برابر روستاییان و کشاورزان،
در واقع زمینه نفوذ و ســیطره زمینداران و ثروتمندان بزرگ
در نظام مشروطه را فراهم کرد .همراهی گروهی از زمینداران
بزرگ با مجلس و نظام مشــروطه ،در واقع همسویی مواضع
مجلس و مصوبات قانونی آن را بــا منافع زمینداران بزرگ
منعکس میکرد .از این رو جای شــگفتی نیست که اشراف
زمینداری چون سپهدار تنکابنی – که پیشتر در سرکوب قیام
تبریز با عینالدوله مســتبد همکاری داشت و ناگهان تغییر
موضع داده و به صف مشروطهخواهان پیوست و سردار اسعد
بختیاری و صمصامالسلطنه ،با پیش دستی در تدارک و تجهیز
سپاه از شمال و جنوب به مرکز حکومت حملهور شدند و با
این مشارکت زیرکانه در واقعه فتح تهران ،زمینه مناسبی را
برای دریافت سهم بیشتری از حکومت مشروطه فراهم کردند.
پس از فتح تهران و تشکیل مجلس دوم شورای ملی ،تعداد
نمایندگان مالکین در مجلــس افزایش یافت و در مقابل از
تعداد نمایندگان دموکرات و اصناف بازار به شدت کاسته شد.
انحراف انقالب و نظام مشروطیت
نمایندگان مالکین که در مجلس اول  21درصد را شامل
میشــدند ،در مجلس دوم  30درصد و در مجلس سوم 49
درصد مجلس را در بر گرفتند ،در حالی که تعداد نمایندگان
اصناف بازار که در مجلس اول  37درصد بودند در مجلس دوم
به هفت درصد و در مجلس سوم به پنج درصد کاهش یافتند.
این تغییرات نشان میدهد که حکومت مشروطه به شدت در
زیر سایه نفوذ و قدرت اشرافیت زمیندار فامیل ساالر و صاحب
سرمایه قرار گرفت .برخاسته از همین واقعیت است که دکتر
عبدالهادی حائری به درستی نوشته است« :فتح تهران را باید
پیروزی فئودالیته محتضر بر بورژوازی نوپا خواند)3( ».

خبر
ه آثار عربی
هرج و مرج در ترجم 

در واقع اشرافیت زمیندار با در دست گرفتن بخش مهمی
از حکومت و مجلس قانونگذاری مشروطیت یکی از مهمترین
عوامل انحراف انقالب و نظام مشروطیت از آرمان های اولیه
خود و عامل مهمی در ایجاد و افزایش ناامنیهای اجتماعی
و شــورشهای تجزیهطلبانهﺍی بود که به سبب نقشی که
در جلوگیری از توسعه نیروهای مولد کشور و ایجاد موانع
در راه پیشــرفت اقتصادی جامعه ایران داشتند از حمایت
دولت انگلیس نیز برخوردار بودند .وجود ناامنیهای گسترده
اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده در عصر مشــروطیت
ایران ،که بخش قابل مالحظهای از آن نتیجه افزایش قدرت
مالکین بزرگ و پیامدهای سوءرفتار آنان ،در افزایش تضاد
طبقاتی و گسترش بیعدالتی در جامعه بود ،یکی از عوامل
مهمی بود که گروههای پیشرو صنعتی-تجاری را به حمایت
از دیکتاتوری نظامی در ایران سوق داده ( )4و زمینه را برای
آغاز دوران استبداد نوین رضاخان در ایران فراهم کرد.
حرف آخر
اشــرافیگری و پیامدهای سوء ناشی از قدرت و نفوذ آن
در ساختار سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی عصر
قاجار و مشــروطه ،ب ه رغم برخی تالشهای صورت گرفته
از ســوی برخی از حکومتگران و فعاالن سیاســی دارای
تمایالت ضداشرافی ،همچنان با اشکال گوناگون و درجات
متفاوتی به حیات خود در ادوار بعدی تاریخ و جامعه ایران
ادامه داد و تبدیل به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی در ایران شد.
پینوشتها:

 -1ریچارد کاتم .ناسیونالیســم در ایران ،ترجمه احمد
تدین ،تهران :انتشارات کویر ،1371 ،صص  4تا .6
 -2فریدون آدمیت .فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت
مشروطیت ایران ،تهران :انتشارات پیام ، 2535 ،صص 81
تا .86
 -3عبدالهادی حائری .تشیع و مشروطیت در ایران ،تهران:
انتشارات امیرکبیر ،1364 ،ص 120
 -4پاولویچ و دیگران .انقالب مشروطیت ایران و ریشههای
اجتماعی و اقتصادی آن ،ترجمه م .هوشیار ،تهران :انتشارات
رودکی( ،بیتا) صص  144و .145

بازخوانی آنتوان پاولوویچ چخوف داستاننویس و نمایشنامهنویس روس

نقش ماندگار بر رخسار ادبیات جهان
رویا احمدی
روزنامهنگار

آنتوان پاولوویچ چخوف داستاننویس و نمایشنامهنویس
برجسته روس از بطن جامعه برای تولیدات هنری خود بهره
گرفته و همچنین دمادم با جامعــه تعامل و تقابل دارد و
نتایج ،حاکی از خلق هنری اســت که دوربین برجستهنما
را به خواننده تقدیم میکند .پزشکی است که از عالمت به
علت دست یازیده و با نگاهی طبیبانه وارد عالم نویسندگی
ِ
وضعیت
شــده و در طی عمر کوتاهش به واکاوی عوامل
خوشظاهر و بهواقع بیمارگونه اجتماعش می پردازد .هسته
فکری تقریباً همه داســتانهای او القای تنهایی و جدایی
غلبه ناپذیرموجودات انسانی و عدم امکان تفاهم ایشان با
یکدیگراســت که در این مسلک هیچ نویسنده ای به پای
او نمیرسد .آفریدگان وی فاقد شخصیت فردی هستند و
بهواقع شخصیت عنصری است که در قلمرو داستانهای
چخوف حضور ندارد .شخصیتهایی با زبان واحد که خاص
خود نویسنده اســت که چون شخصیتهای تولستوی و
داستایوفســکی از لحن و آهنگ صدایشان قابل شناسایی
نیستند .برشیافتگانی از مواد و مصالح عام و مشترک انسانی
که از این منظر میتوان وی را دموکرات ترین نویسنده نام
نهاد .بینظمی آشــکار در کلمات ،داستانهای وی را بدل
به نقاشی امپرسیونیســت میکند که در نهایت به خلق
اثری شــگفت و شگرف می انجامد .نام چخوف در واقع به

دلیــل ابداع فرمهای بکر تا به امروز بر تارک ادبیات جهان
درخشیده است.
در داســتانهای کوتاه ،به ترسیم وضع موجود جامعه
روسیه پرداخته و همچنین در نمایشنامههایش فضای آشنا
و خصلتهای پیدا و پنهان اشــخاص جامعه را با ظرافت
به تصویر میکشــد .اشخاصی با امیدها و آرزوهایی اغلب
دست نیافتنی که همگی متعلق به قرن نوزدهم هستند
و همچنین تحت تاثیر وضع موجود و به نوعی اسیر زمانه

خویش گشتهاند .اشخاصی ساده با کالمی کمابیش شاعرانه
و پیرنگــی از پرحرفی درعین بیعملی که دنیایی تار را با
منفیبافی ترسیم میکنند .داستان نمایشنامهها با انگیزه
ایشــان پیش نمیرود با این حال همین امید و آرزوهای
این آدمهاســت که هویت آنها را شکل می دهد و در قوام
نمایشنامه موثر است .نمایشنامه هایی که بیشتر به گفت
وگو و پرحرفی می گــذرد تا رویداد؛ همگی در جایگاهی
تقریبــاً برابر کنار هم قرار دارنــد و درعمل برتری خاصی
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نسبت به یکدیگر ندارند .بنابراین نباید منتظر کشمکش
مرسوم باشــیم .رمز موفقیت این پزشــک جوان ،عالوه
ی ریزبینانه نهفته اســت.
بر جادوی قلمش ،در تجزیه گر 
تکههای دقیق و حساب شده را از میان وضع موجود جامعه
انتخاب میکند و در نهایت در عین سکون و بی حرکتی
چیدمانی را پیش روی مخاطب می گذارد که سرشــار از
جنبشهایی ریز و درهم تنیده اســت .و این هنر چخوف
اســت که با تجزیه نور و رنــگ از آدم ها و محیط پیش
رویشان در لحظه ای خاص از زمان نقشی میزند ماندگار
بر رخســار ادبیات جهان .شکوفایی وی در دورهای شکل
گرفت که حضور ادبیات را تنها در خدمت آرمان مردم محق
میپنداشــتند و چخوف ویژگیهایی خاص مسلک خود
برای داستان برمیشمرد که فقدان لفاظی های سیاسی و
اجتماعی ،عینیت محض ،توصیف صادقانه آدم ها و اشیاء،
ایجاز کامل  ،گریز از الگوهای قالبی از این میان قابل تامل
هستند .
سخن آخر اینکه چخوف از زمان خود جلوتر بود چراکه
در درام نوعی ساختار باز را سالها پیش تجربه کرده بود و
سالروز وداع خاکی وی با قلمفرسایی بهانهای است تا چندی
در شــگرفی آثارش تعمق کرده و آوازه وی را به نسلهای
آینده منتقل نماییم.
برشی از دفترچه یادداشت چخوف((:فقط در زمان آینده
است که صحنه مبدل به هنر خواهد شد ،حال آنکه اکنون
صحنه فقط مبارزه درراه آینده است )).واین آینده ای نزدیک
بود که در زمان خود چخوف و به یمن وجود او تحقق یافت.

ایسنا | سیدمهدی حســینینژاد که ترجمه رمان «خاطرات سگ
عراقی» را منتشــر کــرده ،از هرج و مرج در ترجم ه آثار عربی ســخن
گفت .رمان سیاسی اجتماعی خاطرات «سگ عراقی» نوشته عبدالهادی
سعدون توسط سیدمهدی حســینینژاد ترجمه و منتشر شده است.
به گفته مترجم ،این رمان که در نشــر نیماژ منتشــر شــده درونمایه
سیاسی – اجتماعی با ماهیتی طنزگونه دارد که در الیههای زیرین متن
پنهان شده است .راوی داستان سگی است چندرگه و قهرمان داستان
معلمی اســت که در مادرید تحصیل میکند و به دلیلی عاشقانه درس
خود را رها میکند و به بغداد برمیگرد.
سیدمهدی حسینینژاد درباره این کتاب اظهار کرد«:متاسفانه ترجمه
در ایران در دایره ســلیقه اســیر شده است به این معنا که تنها به آثار
یکسری نویسندگان شناختهشده توجه میشود و نکته قابل توجهتر
اینکه چون اکثر مردم به گونهای با زبان عربی آشنایی دارند هر کسی
اجازه ترجمه از این زبان را به خود میدهد و امروزه شــاهد نوعی هرج
و مرج در ترجم ه آثار عربی هســتیم .».او تاکید کرد«:ناشران باید برای
ترجمه اهمیت بیشــتری قائل باشــند و ترجمه مترجمانی را به چاپ
برسانند که تجربه زیست ه زبان را دارند تا کارهای باکیفیتتری منتشر
شود.».
این مترجم با بیان اینکه مخاطبان خاص ترجمههای عربی برخالف
مخاطبان عام تقابل ارتجاع عرب را با نویســندگان درمییابند و پویایی
ادبیات عربی را بهتر میبینند ،اظهار کرد« :این پویایی در آثار نویسندگان
معروف اما معرفینشده به ادبیات فارسی هم قابل مشاهده است و نباید
تنها به آثار «نزار قبانی»« ،محمود درویش» و نویسندگان بزرگ دیگری
مانند «نجیب محفوظ» «جبران خلیل جبــران» و ...توجه کنیم .باید
صداهای مهم و متفاوت دیگر را نیز ببینیم و بشنویم.».
حسینینژاد رسالت نهادهای فرهنگی را در این زمینه مهم عنوان کرد
و گفت«:یکی از سواالت اساسی کارشناسان این است که چرا آثار فارسی
کمتر به سایر زبانها ترجمه میشود؟ مترجمان در این زمینه به تنهایی
نمیتوانند کار خاصی انجام دهند .متولیان حوزه فرهنگ و نشــر مانند
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حوزه هنری ،رایزنهای فرهنگی در سایر
کشورها و ...با انعقاد قرارداد با کشورهای مختلف ترجمه متقابل آثار ناب
ادبــی ایران و جهان را مورد توجه قرار دهند تا هم مراودههای فرهنگی
شکل گیرد و هم کشورها به زوایای پنهان ادبیات یکدیگر آگاهتر شوند.».

کارگاه«نمایشنامهنویسیخالق»برگزار
میشود

ایسنا | کارگاه «نمایشنامهنویسی خــاق» ســعید اسدی در خانه
بینالملل بامداد به مدیریت پریســا بختآور برگزار میشــود .سعید
اسدی نمایشنامهنویس و استاد دانشگاه درباره این کارگاه نوشته است:
«نمایشنامه شکلی هنری و پیشنهادی پیچیده برای یک اجرای نمایشی
است .خاســتگاه یک متن نمایشی در تخیل ،عواطف و تجارب زیسته
نویسنده است که در نهایت به واسطه بهرهمندی از فن نمایشنامهنویسی
صورت غایی و زیباشــناختی خود را مییابد .رویکرد نگارش خالق در
آمــوزش این هنر منشــأ خالقیت را در منش و کنــش جاری زندگی
هنرجو میکاود و در فرایندی کارگاهی آن را به ســوی غایت شکلی و
زیباشناختیاش هدایت میکند .حرکت توأمان ،موازی و غیرقابل تفکیک
در دنیای تجربه عملی نگارش نمایشنامه و دانش نظری مرتبط با آن،
فرصتی برای تبلور استعداد در مسیری دانشورانه برای خلق اثری هنری
خواهد بود».

معرفی برنده جایزه «هارپر لی»

ایسنا | جایزه ادبیات حقوقی «هارپر لی»  ۲۰۱۷به «جیمز گریپاندو»
اعطا میشود« .دیلی پراگرس» نوشت«:جایزه ادبیات حقوقی و جنایی
«هارپر لی» که به یاد نویسنده رمان برنده پولیتزر «کشتن مرغ مقلد»
راهاندازی شــده ،در ایــن دوره به «جیمز گریپانــدو» تعلق گرفت.».
«گریپاندو» یکی از رماننویسان حقوقی فلوریدای آمریکاست که آثارش
فروش باالیی دارند و اینبار برای رمان «دوباره رفت» شایســته دریافت
جایزه شناخته شــد .او در این کتاب از وکیلی به نام «جک سوایتک»
نوشته که سعی میکند عدالت اجتماعی را برقرار کند .این جایزه از سوی
دانشکده حقوق دانشگاه آالباما و ژورنال انجمن وکالی آمریکایی برای
بزرگداشــت نام «لی» که اوایل سال  ۲۰۱۶درگذشت ،راهاندازی شده و
به صورت ساالنه به بهترین اثر ادبیات داستانی که به نقش وکال در ایجاد
تغییر در جامعهپرداخته ،تعلق میگیرد .این جایزه هفت سال پیش به
مناسبت  ۵۰سالگی انتشار «کشتن مرغ مقلد» که از آثار ماندگار ادبیات
آمریکا به حساب میآید ،تاسیس شد.
«نل هارپر لی»  ۲۸آوریل  ۱۹۲۶در آالباما متولد شــد .او در ســال
 ۱۹۶۰با کتاب «کشتن مرغ مقلد» که با موضوع نژادپرستی نوشته شد،
جایزه مطرح «پولیتزر» را به دســت آورد .از زمان اولین چاپ «کشتن
مرغ مقلد» ،این کتاب تاکنون بیش از  ۴۰میلیون نسخ ه فروش داشته
و به بیش از  ۴۰زبان ترجمه شــده اســت .این رمان از زبان دختری به
نام «اسکات فینچ» روایت میشود که دختر وکیل سفیدپوستی به نام
«اتیکوس فینچ» است« .اتیکوس» دفاع از جوان سیاهپوستی به نام «تام
رابینسون» را که به اتهام ناروای تجاوز به یک دختر سفیدپوست در شهر
کوچکی به نام «میکوم» آالباما محاکمه میشود ،به عهده میگیرد .مردم
این شهر در رمان مردمی خودپسند و نژادپرست توصیف شدهاند.
در سال  ۱۹۶۲میالدی« ،رابرت مولیگان» کارگردان سرشناس هالیوود
فیلمی را با همین نام با اقتباس از این اثر ادبی ساخت .در نظرخواهیهای
عمومی ،همواره از فیلم «کشتن مرغ مقلد» بهعنوان یکی از محبوبترین
فیلمهای تمام عمر تماشاگران سینما نام برده میشود«.هارپر لی» اما دو
ســال پیش ،اعالم کرد پس از گذشت  ۵۵سال از انتشار «کشتن مرغ
مقلــد» ،تصمیم گرفته دنباله آن را روانه بــازار کتاب کند .او گفت که
دستنوشته «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 قرض گرفته ،این کتاب در دهه  ۱۹۵۰به نگارش
درآمده ،اما ناشــر به او پیشنهاد کرده داستان را در کتابی دیگر از زاویه
دید «اســکوت» روایت کند .داستان این رمان که سالها هیچ کس از
وجودش خبر نداشت و به طور همزمان در جوالی  ۲۰۱۵روی پیشخان
کتابفروشیهای  ۷۰کشور دنیا قرار گرفت ۲۰ ،سال پس از رویدادهای
«کشتن مرغ مقلد» اتفاق میافتد ،زمانی که دختر «آتیکوس فینچ» برای
دیدن پدرش به آالباما سفر میکند« .هارپر لی» که نویسندهای منزوی
بود و همیشه از مصاحبه با رسانهها دوری میکرد ،حدود شش ماه پس
از انتشار دومین کتابش در سن  ۸۹سالگی درگذشت.

