روزنامه سیاسی
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
صبح ایران

«نان و شراب» به نويسندگي اينياتسيو سيلونه و ترجمه محمد قاضي با قيمت  ۳۵هزار تومان توسط
نشر «اميرکبير» به چاپ ششم رسيد .اين رمان درواقع حسب حال سيلونه است .مترجم نوشته است:
«کتاب «نان و شراب» که اينک ترجمه فارسي آن از نظر خوانندگان فارسيزبان ميگذرد اثري است
معروف و نخستينبار با همين کتاب بود که سيلونه به دنياي فارسيزبانان معرفي شد».

هزارتوي خيال ۲

اتاقِ بعد از جنگ

برفرازشاهینها

توییتر

]

تاثيرات اجتماعي شاهرخخان بر زندگي مردم هند و ديدار عجيبش

#حکمت-پنجشنبه

عموشاهرخ باليوودي

# ThursdayWisdom

بسياري از ورزشکاران باستان از سطح
شهرت و ثروت ورزشکاران حال حاضر برخوردار
بودند .در يونان و روم باستان ورزشکاران
با مجسمهها ،آهنگها و ترانهها قدرداني
ميشدند .اين مجسمهها ميتوانند در برابر
زمان مقاومت کنند# .حکمت -پنجشنبه

سيدحسين رسولي
دبیر صفحه آخر

م ديـــــدار
ايــــن روزهــــــا فيلـــــ 
داريــــوش فرضيايـي (عموپورنــــگ)
بـــا شاهرخخـــــان (کينگباليـــــوود)

دستبهدست ميچرخد.
عموپورن ــگ حت ــي ب ــراي ش ــاهرخخان آواز هن ــدي ه ــم خوان ــد
ت ــا نش ــان بده ــد م ــردم اي ــران ت ــا چ ــه مي ــزان ب ــه س ــينماي هن ــد
ارادت دارن ــد .ش ــاهرخخان ،اي ــن روزه ــا  ۵۲س ــالش ش ــده اس ــت.
او در دهلين ــو ،پايتخ ــت هندوس ــتان متول ــد ش ــد و در خان ــوادهاي
مســـلمان و پشـــتو رشـــد کـــرد .جالـــب اســـت بدانيـــد او روزگاري
کاپيت ــان کريک ــت تي ــم مل ــي هندوس ــتان ب ــود .تاثي ــرات اجتماع ــي
او بـــر مـــردم هنـــد فـــراوان اســـت .شـــاهرخخان ،در رده چهـــلودوم
تاثيرگذارتريـــن مـــردان در جهـــان اســـت .مجلـــه «تايـــم» در ســـال
 ۲۰۰۴او را محبوبتريـــن و برتريـــن هنرمنـــد هنـــد دانســـت.
ش ــاهرخخان از س ــال  ۱۹۹۳ع ــزم خ ــودش را ج ــزم ک ــرد ت ــا حت ــي
نقشهـــاي منفـــي هـــم در ســـينماي هنـــد بـــازي کنـــد؛ بنابرايـــن
تاب ــوی «م ــرد عاشقپيش ــه» را مي ــان م ــردم هن ــد شکس ــت و س ــال
 2016بهعنـــوان محبوبتريـــن و موفقتريـــن بازيگـــر ســـينماي
بالي ــوود در تم ــام دوران انتخ ــاب ش ــد .دف ــاع او از مس ــلمانها باع ــث
ش ــده زندگ ــي مس ــلمانان در هن ــد کم ــي بهت ــر ش ــود .ش ــاهرخخان
در س ــال  ،)۲۰۱۳( ۱۳۹۱مقالــهاي ب ــراي روزنام ــه «نيويورکتايم ــز»
آمريـــکا نوشـــت و از وضعيـــت خـــاص خـــود و ســـاير بازيگـــران
مس ــلمان س ــينماي هن ــد انتق ــاد ک ــرد .او نوش ــت« :هرازچندگاه ــي
م ــن م ــورد هجم ــه هندوهاي ــي ق ــرار ميگي ــرم ک ــه ميگوين ــد م ــن
از ي ــک س ــرزمين اس ــامي آم ــدهام و ب ــه هن ــد تعل ــق ن ــدارم؛ آنه ــا از
م ــن ميخواهن ــد س ــريعتر هن ــد را ت ــرک کن ــم و ب ــه پاکس ــتان ک ــه

طعم غذاي خود را براي گردش در سراسر
جهان تغيير دهيد« .سارما» ،غذاي سنتي
صربستاني# .حکمت -پنجشنبه
دو دقيقه چشمانتان را ببنديد .به مسيري
که در آن گام ميزنيد فکر کنيد .به کجا هدايت
ميشويد؟ فقط دو دقيقه چشمانتان را ببنديد،
حاال زندگي را تجربه کنيد ،چه احساسي دارد؟
چي ميبينيد؟ اين کار خيلي چيزها را به شما
درباره مسير زندگيتان ميگويد .راه شما را
انتخاب ميکند# .حکمت -پنجشنبه
جهانگردي

شاهرخخان و عمو پورنگ /منبع:اینستاگرام داریوش فرضیایی

زن جـــوان گفـــت
کاوه فوالدينسب
«اتاقي کـــه پيـــش از
نویسنده و مترجم
جنگ گرفتـــه بوديم
خالي نبـــود .امســـال
آدمها قابلتحمل نيستن» .به همين سالست و سادگي ،سلينجر
تفاوت دنياي پيش از جنگ و پس از آن را از زبان ميوريل گلس
با خوانندهاش در ميان ميگذارد .ميوريل همراه همسرش ،سيمور
گلس ،سربا ِز برگشتهازجنگ ،براي تعطيالت به هتلي در فلوريدا
رفته .در صحن ه اول داستان ،خواننده بيآنکه سيمور گلس را ديده
باشد ،با او بهخوبي آشنا ميشود .ميوريل با مادر تلفني حرف
ميزند .مادر ميگويد« :حالت خوبه ميوريل؟ راستشو به من بگو».
«حالم خوبه .خواهش ميکنم اين حرفو تکرار نکنين»« .کي
پشت فرمون بود؟» «خودش .اما عصباني نشين .خيلي خوب
رانندگي کرد .تعجب کردم».
اين را بگويم و بگذرم که شيو ه ديالوگنويسي سلينجر در
داستان ،يک کالس درس پيشرفته است  -يک َمسترکالس -که
با ضرباهنگي مناسب و گيرا اطالعاتي دقيق ميدهد و شخصيتي
غايب در صحنه را بهخوبي ساخته و پرداخته ميکند .بالفاصله
بعد از تمامشدن اين صحنه  -بعد از اين مواجه ه غيرمستقيم
اوليه -سلينجر خواننده را به ديدار سيمور ميبرد .سيمور در
جنگ دچار اختاللهاي رواني شديدي شده که هنوز هم دست از
سرش برنداشتهاند .حاال او کنار دريا با دختربچهاي به نام سيبل
کارپنتر مشغول آببازي است؛ صحنهاي مهيج .اينجا هم سلينجر
حرفهاي زيادي براي گفتن دارد .بدونِ آن صحن ه اولي ه مکالمه
ميوريل با مادر ،اين صحنه ميتوانست تنها يک آببازي باشد
اما حاال  -که خواننده ميداند هر کاري ممکن است از سيمور سر
بزند -اين صحنه (بهويژه جايي که موجي به سمتشان ميآيد و
سيمور پاي دختر را  -که روي قايقي الستيکي دراز کشيده -توي
آب فرو ميکند ،يا جايي که سيمور کف پاي دختر را ميبوسد)
تبديل ميشود به يکي از نفسگيرترين صحنههاي داستاني در
تمام آثار سلينجر؛ اين اولينبار است که خواننده سيمور گلس را
ميبيند اما او را آنقدري ميشناسد که بداند در قبال دخترک هر
کاري ممکن است ازش سر بزند .اينها بهجاي خود ،در نهايت
پيچيدگيهاي روان بشري ،سيمور را به سوي عملي ميکشاند
و پايانبندي تکاندهندهاي را براي داستان ميسازد که خواننده
هيچجوره توقعش را ندارد :هفتتير خودکار کاليبر  65,7اُرتگيز و
شليک گلولهاي به شقيق ه راست ...زندگي و رفتار نهايي سيمور
محصول جنگ است و سلينجر چنان ساده و صميمي روايتش
ميکند که «يک روز خوش براي موزماهي» (که اولينبار در سال
 1948در نيويورکر منتشر شده و در ايران با ترجم ه احمد گلشيري
در کتاب «دلتنگيهاي نقاش خيابان چهلوهشتم» قابلدسترسي
است) تبديل ميشود به دادخواستي عليه جنگ؛ همان کاري که
پيشترها ويرجينيا ولف در «خانم دلووي» و اريش ماريا رمارک
در «در غرب خبري نيست» کرده بودند .سنت ضدجنگنوشتن از
محترمترين و مهمترين سنتهاي ادبي قرن بيستم است؛ سنتي
که بعد از جنگ جهاني اول شکل گرفت و براي اولينبار نويسندهها
بهجاي بازنمايي قهرمانيها و پيروزيها ،رفتند سراغ روايت نکبتها
و فالکتها .شليک سيمور گلس به شقيقهاش ،تنها خودکشي
يک سربا ِز آسيبديد ه روانرنجور نيست ،سيلي محکمي است به
گوش قدرتطلبان که -بوالعجب -هنوز هم کوس جنگطلبيشان
گوش عالم را کر ميکند و هنوز هم نفهميدهاند اتاقي که آدمها بعد از
جنگ ميگيرند ،با اتاقي که قبل از جنگ گرفته بودهاند ،فرق ميکند.
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نان و شراب

ب ــه گفت ــه آنه ــا س ــرزمين آباواج ــداديام اس ــت ،بازگ ــردم» .در س ــال
 ۱۳۸۸نيـــز حـــزب «شـــيو ســـنا» يکـــي از فيلمهـــاي شـــاهرخخان
ب ــه ن ــام «م ــن خ ــان هس ــتم» را تحري ــم ک ــرد .اي ــن فيل ــم در م ــورد
جـــوان مســـلماني اســـت کـــه پـــس از حـــوادث 11ســـپتامبر در
آمريـــکا اشـــتباها بـــه اتهـــام شـــرکت در فعاليتهـــاي تروريســـتي
دســـتگير ميشـــود و مدتهـــا بـــراي اثبـــات بيگناهـــي خـــود
تـــاش ميکنـــد .مقامـــات حـــزب «شـــيو ســـنا» ،صحبتهـــاي
شـــاهرخخان درمـــورد برخـــورد تبعيضآميـــز برخـــي گروههـــاي
تن ــدروی هن ــدو ب ــا کريکتب ــازان پاکس ــتاني ش ــاغل در لي ــگ هن ــد
را دلي ــل تحري ــم اي ــن فيل ــم عن ــوان ک ــرده بودن ــد .اح ــزاب افراط ــي
پاکس ــتان هميش ــه ب ــه هنرمن ــدان هندوس ــتان تاختهان ــد .دليل ــش
ه ــم بدرفت ــاري هندوه ــا ب ــا مس ــلمانان اس ــت.

وقايع دانش

کليساي سرکيس مقدس تهران

آيا با بيگانگان تماس داشتهايم؟

يکي از مکانهاي ديدني شهر تهران
«کليساي سرکيس مقدس» است.
به گزارش «کارناوال»« :نيمه دوم قرن
بيستم ميالدي تحوالتي خاص را براي
پايتخت به ارمغان آورد که ازجمله آنها
روانهشدن مهاجران ارمني به تهران بود
که باعث شد جمعيت آنها در پايتخت
رشد چشمگيري پيدا کند» .کليساي مريم
مقدس در خیابان میرزا کوچک خان ،از سال
 1324کليساي جامع ارمنيان محسوب
ميشد .در دهه  ۱۳۴۰خليفهگري ارمنيان
تهران با کمک مارکار سرکيسيان ،قطعه
زميني را براي احداث کليسا خريد .اين
زمين در تقاطع خيابانهاي چهلمتري
(کريمخان زند) و ويال (استاد نجاتالهي)
قرار داشت و از مرکزيت بيشتري در بين

در سال  ۲۰۰۵فضاپيماي «کاسيني» ناسا در
اطراف زحل کشف عجيبي کرد .اين فضاپيما
کشف کرد اقيانوس در آنجاست و ميتواند
زيستپذير باشد و نمونهبرداري از اين
زبانههاي آب ميتواند وجود حيات را مشخص
کند .به گزارش «بيگبنگ»« :در سال ۲۰۱۷
اخترشناس« ،ماناسوي لينگام» و «آوي لوئب»
پيشنهاد دادند فورانهاي آبفشان فضايي
ميتوانند نتيج ه توانبخش باريکههاي
فضاپيماهايبيگان هفرازمينيباشندکهليزرهاي
قدرتمندي را به بادبانها شليک ميکنند تا به
سمت جلو پيشرانش داشته باشند .اين
نظريه بههيچوجه مورد قبول واقع نشده و آنها
ميگويند اين فقط يک آزمايش فکري است.
اگرچه محاسبات آنها پيشنهاد ميدهد اين امر
حداقلبهطورفرضيامکانپذيراست؛بنابراين

محالت ارمنينشين تهران برخوردار
بود .اوژن آفتانديليان ،مهندس کليساي
سرکيس مقدس است.

دادهنما

درحاليکهمنتظرپاسخيواقعيبرايچيستي
فورانهاي راديويي سريع هستيم ،اين گزينه را
هم نميتوان بهطور کامل رد کرد».
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بوداي غولپيکر
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بوداي غولپيکر «لشان» ،مجسمه سنگي  ۷۱متري است که در بخش جنوبي استان «سيچوان» چين قرار دارد.
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