
سطح  از  باستان  ورزشکاران  از  بسياري 
شهرت و ثروت ورزشکاران حال حاضر برخوردار 
ورزشکاران  باستان  روم  و  يونان  در  بودند. 
قدرداني  ترانه ها  و  آهنگ ها  مجسمه ها،  با 
مي شدند. اين مجسمه ها مي توانند در برابر 

زمان مقاومت کنند. #حکمت- پنجشنبه

ديـــــدار  فيلـــــم   روزهــــــا  ايــــن 
)عموپورنــــگ(  فرضيايـي  داريــــوش 
)کينگ باليـــــوود(  شاهرخ خـــــان  بـــا 

دست به دست مي چرخد. 
عمو پورنـــگ حتـــي بـــراي شـــاهرخ خان آواز هنـــدي هـــم خوانـــد 
تـــا نشـــان بدهـــد مـــردم ايـــران تـــا چـــه ميـــزان بـــه ســـينماي هنـــد 
ارادت دارنـــد. شـــاهرخ خان، ايـــن روزهـــا ۵۲ ســـالش شـــده اســـت. 
او در دهلي نـــو، پايتخـــت هندوســـتان متولـــد شـــد و در خانـــواده اي 
ــد او روزگاري  ــرد. جالـــب اســـت بدانيـ ــد کـ ــتو رشـ ــلمان و پشـ مسـ
ـــرات اجتماعـــي  ـــود. تاثي ـــي هندوســـتان ب ـــم مل ـــان کريکـــت تي کاپيت
ــل ودوم  ــاهرخ خان، در رده چهـ ــراوان اســـت. شـ ــد فـ ــردم هنـ ــر مـ او بـ
ــال  ــه »تايـــم« در سـ ــان اســـت. مجلـ ــردان در جهـ تاثيرگذارتريـــن مـ
دانســـت.  برتريـــن هنرمنـــد هنـــد  و  را محبوب تريـــن  او   ۲۰۰۴
شـــاهرخ خان از ســـال ۱۹۹۳ عـــزم خـــودش را جـــزم کـــرد تـــا حتـــي 
نقش هـــاي منفـــي هـــم در ســـينماي هنـــد بـــازي کنـــد؛ بنابرايـــن 
ـــال  ـــت و س ـــد شکس ـــردم هن ـــان م ـــه« را مي ـــرد عاشق پيش ـــوی »م تاب
۲۰۱6 به عنـــوان محبوب تريـــن و موفق تريـــن بازيگـــر ســـينماي 
باليـــوود در تمـــام دوران انتخـــاب شـــد. دفـــاع او از مســـلمان ها باعـــث 
ـــر شـــود. شـــاهرخ خان  ـــد کمـــي بهت شـــده زندگـــي مســـلمانان در هن
در ســـال ۱۳۹۱ )۲۰۱۳(، مقالـــه اي بـــراي روزنامـــه »نيويورک تايمـــز« 
آمريـــکا نوشـــت و از وضعيـــت خـــاص خـــود و ســـاير بازيگـــران 
ـــي  ـــت: »هرازچندگاه ـــرد. او نوش ـــاد ک ـــد انتق ـــينماي هن ـــلمان س مس
ـــن  ـــد م ـــه مي گوين ـــرم ک ـــرار مي گي ـــي ق ـــه هندوهاي ـــورد هجم ـــن م م
ـــا از  ـــدارم؛ آنه ـــق ن ـــد تعل ـــه هن ـــده ام و ب ـــامي آم ـــرزمين اس ـــک س از ي
ـــه  ـــتان ک ـــه پاکس ـــم و ب ـــرک کن ـــد را ت ـــريع تر هن ـــد س ـــن مي خواهن م

ـــال  ـــردم«. در س ـــت، بازگ ـــدادي ام اس ـــرزمين آبا واج ـــا س ـــه آنه ـــه گفت ب
ــاهرخ خان  ــاي شـ ــي از فيلم هـ ــنا« يکـ ــيو سـ ــزب »شـ ــز حـ ۱۳۸۸ نيـ
بـــه نـــام »مـــن خـــان هســـتم« را تحريـــم کـــرد. ايـــن فيلـــم در مـــورد 
جـــوان مســـلماني اســـت کـــه پـــس از حـــوادث ۱۱ســـپتامبر در 
ــاي تروريســـتي  ــام شـــرکت در  فعاليت هـ ــه اتهـ ــتباها بـ ــکا اشـ آمريـ
اثبـــات بي گناهـــي خـــود  بـــراي  دســـتگير مي شـــود و مدت هـــا 
تـــاش مي کنـــد. مقامـــات حـــزب »شـــيو ســـنا«، صحبت هـــاي 
شـــاهرخ خان درمـــورد برخـــورد تبعيض آميـــز برخـــي گروه هـــاي 
ـــد  ـــگ هن ـــاغل در لي ـــتاني ش ـــازان پاکس ـــا کريکت ب ـــدو ب ـــدروی هن تن
ـــي  ـــزاب افراط ـــد. اح ـــرده بودن ـــوان ک ـــم عن ـــن فيل ـــم اي ـــل تحري را دلي
پاکســـتان هميشـــه بـــه هنرمنـــدان هندوســـتان تاخته انـــد. دليلـــش 

هـــم بدرفتـــاري هندوهـــا بـــا مســـلمانان اســـت. 

هزارتوي خيال  ۲

تاثيرات اجتماعي شاهرخ خان بر زندگي مردم هند و ديدار عجيبش

عموشاهرخ باليوودي
گفـــت  جـــوان  زن 
از  پيـــش  کـــه  »اتاقي 
بوديم  گرفتـــه  جنگ 
خالي نبـــود. امســـال 
آدم ها قابل تحمل نيستن«. به همين ساست و سادگي، سلينجر 
تفاوت دنياي پيش از جنگ و پس از آن را از زبان ميوريل گلس 
با خواننده اش در ميان مي گذارد. ميوريل همراه همسرش، سيمور 
گلس، سرباِز برگشته از جنگ، براي تعطيات به هتلي در فلوريدا 
رفته. در صحنه  اول داستان، خواننده بي آنکه سيمور گلس را ديده 
تلفني حرف  مادر  با  ميوريل  آشنا مي شود.  به خوبي  او  با  باشد، 

مي زند. مادر مي گويد: »حالت خوبه ميوريل؟ راستشو به من بگو«.
»حالم خوبه. خواهش مي کنم اين حرفو تکرار نکنين«. »کي 
خوب  خيلي  نشين.  عصباني  اما  »خودش.  بود؟«  فرمون  پشت 

رانندگي کرد. تعجب کردم«.
در  سلينجر  ديالوگ نويسي  شيوه   که  بگذرم  و  بگويم  را  اين 
داستان، يک کاس درس پيشرفته است - يک َمسترکاس- که 
با ضرباهنگي مناسب و گيرا اطاعاتي دقيق مي دهد و شخصيتي 
غايب  در صحنه را به خوبي ساخته و پرداخته مي کند. بافاصله 
غيرمستقيم  مواجهه   اين  از  بعد   - صحنه  اين  تمام شدن  از  بعد 
در  سيمور  مي برد.  سيمور  ديدار  به  را  خواننده  سلينجر  اوليه- 
جنگ دچار اختال هاي رواني شديدي شده که هنوز هم دست از 
سرش برنداشته اند. حاال او کنار دريا با دختربچه اي به نام سيبل 
کارپنتر مشغول آب بازي است؛ صحنه اي مهيج. اينجا هم سلينجر 
مکالمه   اوليه   صحنه   آن  بدوِن  دارد.  گفتن  براي  زيادي  حرف هاي 
باشد  آب بازي  يک  تنها  مي توانست  صحنه  اين  مادر،  با  ميوريل 
اما حاال - که خواننده مي داند هر کاري ممکن است از سيمور سر 
بزند- اين صحنه )به ويژه جايي که موجي به سمت شان مي آيد و 
سيمور پاي دختر را - که روي قايقي الستيکي دراز کشيده- توي 
را مي بوسد(  يا جايي که سيمور کف پاي دختر  آب فرو مي کند، 
تبديل مي شود به يکي از نفس گيرترين صحنه هاي داستاني در 
تمام آثار سلينجر؛ اين اولين بار است که خواننده سيمور گلس را 
مي بيند اما او را آن قدري مي شناسد که بداند در قبال دخترک هر 
نهايت  در  خود،  به جاي  اينها  بزند.  سر  ازش  است  ممکن  کاري 
پيچيدگي هاي روان بشري، سيمور را به سوي عملي مي کشاند 
که خواننده  داستان مي سازد  براي  را  تکان دهنده اي  پايان بندي  و 
هيچ جوره توقعش را ندارد: هفت تير خودکار کاليبر 6۵,7 اُرتگيز و 
شليک گلوله اي به شقيقه  راست... زندگي و رفتار نهايي سيمور 
روايتش  و صميمي  و سلينجر چنان ساده  است  محصول جنگ 
اولين بار در سال  »يک روز خوش براي موزماهي« )که  مي کند که 
۱۹۴۸ در نيويورکر منتشر شده و در ايران با ترجمه  احمد گلشيري 
در کتاب »دلتنگي هاي نقاش خيابان چهل وهشتم« قابل دسترسي 
است( تبديل مي شود به دادخواستي عليه جنگ؛ همان کاري که 
رمارک  ماريا  اريش  و  دلووي«  »خانم  در  ولف  ويرجينيا  پيش ترها 
در »در غرب خبري نيست« کرده بودند. سنت ضدجنگ نوشتن از 
محترم ترين و مهم ترين سنت هاي ادبي قرن بيستم است؛ سنتي 
که بعد از جنگ جهاني اول شکل گرفت و براي اولين بار نويسنده ها 
به جاي بازنمايي قهرماني ها و پيروزي ها، رفتند سراغ روايت نکبت ها 
و فاکت ها. شليک سيمور گلس به شقيقه اش، تنها خودکشي 
يک سرباِز آسيب ديده  روان رنجور نيست، سيلي محکمي است به 
گوش قدرت طلبان که -بوالعجب- هنوز هم کوس جنگ طلبي شان 
گوش عالم را کر مي کند و هنوز هم نفهميده اند اتاقي که آدم ها بعد از 
جنگ مي گيرند، با اتاقي که قبل از جنگ گرفته بوده اند، فرق مي کند. 

بر فراز شاهين ها
اتاِق بعد از جنگ

کاوه فوالدي نسب[
نویسنده و مترجم
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 روزنامه سیاسی 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی  

صبح ایران

شناسنامه
صاحب امتیاز:  مصطفی خانزادی

مدیر مسئول: سیدمحمدصادق خرازی
مشاور مدیر مسئول: کاظم رهبر

سردبیر:سرگه  بارسقیان
معاون سردبیر:سیدحمید متقی

ناشر: گروه سرمایه گذاری دومان
اعضـای تحـریریـه:

سیاسی:  مهشید ستوده )دبیر(
سیدمحمدرضا متقی، سعید شمس 

محمد جمالی

اقتصاد: حسین گنجی)دبیر(
 آویده علم جمیلی،روح اهلل رضایی مقدم

ادب و هنر: حافظ روحانی )دبیر(
شهرزاد رویایی

دیدگاه: محمد معماریان )دبیر(

جامعه:شاهرخ زبرست )دبیر(
سیاوش پورعلی، فرانک جواهری

صفحه آخر:سیدحسین رسولی )دبیر(
ایران: نسرین نیکنام )دبیر(

ورزش: مژده الریجانی

نمایه: حامد کاظمی )دبیر(
عکس: رضا حسینی )دبیر(

 مهدیه باقرزاده، مصطفی صفری
مدیر انفورماتیک: مهدی توسلیـان

مترجم: کیمیا نصیری

اعضـای فنی:
مدیر فنی - هنری: امین مریخی

صفحه آرایی: حامد صادقی ، لیدا بانی  
گل نوش مریخی ، علی توکلی

 ویراستاری: مهتاب محمدی 

ملیکا شیخان، شاهین اسماعیل فــر 
ریحانه تهرانی

حروفچینی: سوسن خامنه
گروه بازرگانی وقایع اتفاقیه: 

88629052

 نشانی: خیابان نلسون ماندال )جردن(
کوچه تور، پالک 52    تلفن : 2205۶750

چاپ:  هنر سرزمین سبز 
 توزیع: نشرگستر

تهران  شهر  ديدني  مکان هاي  از  يکي 
»کليساي سرکيس مقدس« است. 

قرن  دوم  »نيمه  »کارناوال«:  گزارش  به 
براي  را  خاص  تحوالتي  ميادي  بيستم 
آنها  ازجمله  که  آورد  ارمغان  به  پايتخت 
بود  تهران  به  ارمني  مهاجران  روانه شدن 
پايتخت  در  آنها  جمعيت  شد  باعث  که 
رشد چشمگيري پيدا کند«. کليساي مريم 
مقدس در خيابان ميرزا کوچک خان، از سال 
محسوب  ارمنيان  جامع  کليساي   ۱۳۲۴
ارمنيان  ۱۳۴۰ خليفه گري  مي شد. در دهه 
قطعه  سرکيسيان،  مارکار  کمک  با  تهران 
اين  خريد.  کليسا  احداث  را  براي  زميني 
چهل متري  خيابان هاي  تقاطع  در  زمين 
نجات الهي(  )استاد  ويا  و  زند(  )کريم خان 
بين  در  بيشتري  از  مرکزيت  و  داشت  قرار 

برخوردار  تهران  ارمني نشين  محات 
کليساي  مهندس  آفتانديليان،  اوژن  بود. 

سرکيس مقدس است. 

در سال ۲۰۰۵ فضاپيماي »کاسيني« ناسا در 
اطراف زحل کشف عجيبي کرد. اين فضاپيما 
کشف کرد اقيانوس در آنجاست و مي تواند 
اين  از  نمونه برداري  و  باشد  زيست پذير 
زبانه هاي آب مي تواند وجود حيات را مشخص 
 ۲۰۱7 سال  »در  »بيگ بنگ«:  گزارش  به  کند. 
اخترشناس، »ماناسوي لينگام« و »آوي لوئب« 
فضايي  آب فشان  فوران هاي  دادند  پيشنهاد 
باريکه هاي  توان بخش  نتيجه   مي توانند 
فضاپيماهاي بيگانه  فرازميني باشند که ليزرهاي 
قدرتمندي را به بادبان ها شليک مي کنند تا به 
اين  باشند.  داشته  پيش رانش  جلو  سمت 
نظريه به هيچ وجه مورد قبول واقع نشده و آنها 
مي گويند اين فقط يک آزمايش فکري است. 
اگرچه محاسبات آنها پيشنهاد مي دهد اين امر 
حداقل به طور فرضي امکان پذير است؛ بنابراين 

درحالي که منتظر پاسخي واقعي براي چيستي 
فوران هاي راديويي سريع هستيم، اين گزينه را 

هم نمي توان به طور کامل رد کرد«.

آيا با بيگانگان تماس داشته ايم؟ کليساي سرکيس مقدس تهران

وقایع دانش جهانگردي

توييتر

طعم غذاي خود را براي گردش در سراسر 
سنتي  غذاي  »سارما«،  دهيد.  تغيير  جهان 

صربستاني. #حکمت- پنجشنبه

دو دقيقه چشمان تان را ببنديد. به مسيري 
که در آن گام مي زنيد فکر کنيد. به کجا هدايت 
مي شويد؟ فقط دو دقيقه چشمان تان را ببنديد، 
حاال زندگي را تجربه کنيد، چه احساسي دارد؟ 
چي مي بينيد؟ اين کار خيلي چيزها را به شما 
را  راه شما  زندگي  تان مي گويد.  درباره مسير 

انتخاب مي کند. #حکمت- پنجشنبه

سيدحسين رسولي
دبير صفحه آخر
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تماشاخانه داده نما

بوداي غول پيکر
بوداي غول پيکر »لشان«، مجسمه سنگي ۷۱ متري است که در بخش جنوبي استان »سيچوان« چين قرار دارد. 

500px :عکاس: سوشه سوانگ مونکول |   منبع

برخی اروپایيان هرگز خارج از اروپا نبوده اند

اب
 کت

یع
وقا

نان و شراب
»نان و شراب« به نويسندگي اينياتسيو سيلونه و ترجمه محمد قاضي با قيمت ۳۵ هزار تومان توسط 
نشر »اميرکبير« به چاپ ششم رسيد. اين رمان درواقع حسب حال سيلونه است. مترجم نوشته است: 
از نظر خوانندگان فارسي زبان مي گذرد اثري است  »نان و شراب« که اينک ترجمه فارسي آن  »کتاب 

معروف و نخستين بار با همين کتاب بود که سيلونه به دنياي فارسي زبانان معرفي شد«. 

درصد  کمی از آنها هستند که حداقل یک بار به خارج از محدوده اروپا سفر کرده اند
statista :منبع

 #حکمت-پنجشنبه
 # ThursdayWisdom


