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چهرهروز

شاهدخت ليليان،  همسر شاهزاده برتيل از خاندان سلطنتي 
سوئد در 97 سالگي درگذشت. شاهدخت ليليان با اسم كامل ليليان 
مي ديويس به سال 1915 در كشور ولز متولد شد. او مدتي مدل 
عكاسي مجله وگ بود تا اينكه با ايوان كريگ، هنرپيشه انگليسي 
ازدواج كرد. او نخستين بار در سال 1943 با شاهزاده برتيل، عموي 
پادشاه وقت سوئد مالقات كرد و در سال 1945 از همسرش جدا 
شد تا با شاهزاده برتيل ازدواج كند، ولي طبق قوانين خاندان سلطنتي 
سوئد هيچ يك از اعضاي خاندان سلطنتي سوئد نمي توانند با فردي 
بيرون از خاندان سلطنتي ازدواج كنند، همين موضوع باعث شد تا 
شاه گوستاو آدولف ششم، پدربزرگ شاه كنوني سوئد اجازه اين 

ازدواج را به ايشان ندهد. باالخره در سال 1973، زماني كه كارل 
گوستاو شانزدهم بر تخت سلطنتي سوئد تكيه زد بود كه اجازه 
ازدواج اين زوج صادر شد و اين زوج به تاريخ 7 دسامبر سال 1976 
در نمازخانه كاخ داتنيگهولم 33 سال پس از آشنايي شان ازدواج 
كردند. شاهزاده برتيل كه به خاطره ازدواج با شاهدخت ليليان در 
سوئد از محبوبيت فراواني برخوردار بود، در سال 1997 در سن 84 
سالگي درگذشت. شاهدخت ليليان تا پيش از 90 سالگي در مجامع 
عمومي ظاهر مي شد، او تا سال 2005 عضو آكادمي نوبل بود و هر 
ساله در اين مراسم حضور مي يافت. فردريك راينفلد، نخست وزير 

سوئد از مرگ شاهدخت ليليان در پيامي ابراز تاسف كرد. 

يادداشتامروز

حضورحكيمانهموهايسفيد

قديميميشوند،كهنهامانه
|پيروزكالنتري| 

ح��اال كربالي��ي عب��اس كه دو س��ال 
پيش 95 س��ال داش��ت، در ميان ما نيست. 
او پيرترين ب��ود از ميان 6 – 7 ش��خصيت 
فيلم »پيرها اگر نباش��ند« كه دو سال پيش 
در روس��تاي »خور« در جنوب خراس��ان، 
در 85 كيلومت��ري بيرجن��د س��اختمش. 
ش��عف درون چش��م هايش در لحظه هاي 
خواندن دوبيتي هاي عاش��قانه اش خوب 
يادم هس��ت. اي��ن، فيلم��ي ب��ود درباره 
يك روس��تاي قديم��ي، چند پير روس��تا 
و قنات قديم آن روس��تا و اي��ن پيرها. در 
فيلم، حكمت پيرانگ��ي را دنبال مي كردم 
در جلوه ه��اي زندگ��ي روزم��ره احوال 
آدم هايي كه در س��نين باالي هشتاد سال، 
احوال جاري و زندگي ملم��وس خود را 
در كار و كار و چرخ��ه حي��ات آب قنات، 
مزرعه و كش��ت و كار و باز هم آب قنات، 
مزرعه و كش��ت و كار مي بينند - چرخه يي 
گردنده - و اين گونه به نفس حضورشان 
به عنوان حلقه يي از طبيع��ت و آن حيات 
بزرگ تر وصل ان��د، و نه چرخ��ه خطي و 
خودمداِر زندگي تا مرگ من انس��اِن داناي 

جاوداني خواه و جاوداني طلب. 
در س��ر ك��ردن محدود ب��ا آنه��ا و در 
گرفت و گي��ر تعري��ف حرفه ي��ي اين كار 
و مق��دورات زمان��ي و مال��ي تولي��د اين 
فيل��م، دلگير يك حس��رت باق��ي ماندم. 
كاش مي ش��د با اي��ن گنج ه��اي پنهان در 
كاري متخيل ت��ر، رهات��ر، دلداده ت��ر و در 
اتصال بيش��تر با درون اين حضورها و اين 
زندگي ها س��ر مي ك��ردم. يك ج��ور فيلم 
داستاني در نظرم هس��ت با قصه و روايتي 
برگرفته از ماجراهاي واقعي خود زندگي 
و روابط  اي��ن آدم ه��ا و خرده روايت هاي 
وصل كننده بودن هايشان به هم، كه فعال و 
در فيلم »پيرها اگر نباشند« جدا از هم ديده 

و دنبال مي شوند. 
اي��ن  احساس��م 
ك��ه  هس��ت 
فعل��ي ام  فيل��م 
رفت و آم��د  در 
مي��ان  مح��دود 

ذهن و زبان آنها و من، بيش��تر درگير ذهن 
و زب��ان من باقي مان��ده و در پ��ي رابطه و 
فيلم��ي ام كه اي��ن آدم ه��ا را در جلوه هاي 
كمتر پي��داي زندگي روزمره ش��ان دنبال 
كند، بي واس��طه تر ب��ه ذهن  و  زب��ان آنها 
متصل باشم و خود فيلمس��از من، جاري 
در لحظات ن��اب و در عين ح��ال زميني و 
ملموس حضورهاي حكيمانه اين پيرها، و 
در مسير و احوال جاري و گردنده زندگي 
آنها، به ذهن و زبان فيلمش دست پيدا كند. 
اين خالصه را از دلمشغولي هاي باقي 
يك مستندس��از با واقعيتي فراتر و فراخ تر 
از دنياي تصويرش��ده در فيلم��ش برايتان 
گفتم ت��ا اين را ه��م بگويم ك��ه در ارجاع 
به حكمت و آن وج��ه پاي��دار از زندگي 
فرهنگي و تاريخي هن��وز باقي در حيات 
مردم گوشه گوشه اين سرزمين مان چه كم 
نگاه مي كنيم و چه ك��م كار مي كنيم و چه 
بد است كه اين رابطه و اين سينما، فضايي 
جاري و ساري نيس��ت و توجهات اندك 
ما هم اتصال به هم ندارد. ش��ايد اگر چنين 
نبود، در ش��روع كار فيلمم گره مي خوردم 
به فضا و احوالي توان بخش و خودم را در 
موضوع و دنياي فيلمم راحت تر و روان تر 

پيدا مي كردم. 
مردم پي��ر حكمت آم��وز م��ا قديمي 

مي شوند، كهنه اما نمي شوند. 
 )فيل��م همين پنجش��نبه، 24 اس��فند، 
ساعت 18 در تاالر ش��هناز خانه هنرمندان 

نمايش داده مي شود.( 

مكالمه

آناتولي پاخمانوف، شهردار شهر سوچي كشور روسيه تقاضا 
كرده است كه مسووالن كشور در تثبيت بهاي بليت سفر هوايي به 
اين منطقه بكوشند. اين درخواست از اين رو عنوان شده است كه 
قرار است در سال 2014 رقابت هاي المپيك و پارالمپيك زمستاني 
در اين شهر برگزار شود. به گزارش خبرگزاري ايتار تاس او گفته 
است كه افزايش هزينه سفرهاي هوايي به اين منطقه در كاهش 
تعداد توريست هايي كه قصد دارند طي دوران برگزاري رقابت ها به 
تماشاي اين مسابقات بيايند تاثير مستقيم خواهد داشت. پاخمانوف 
تاكيد كرده است كه: »ما از تمامي قانون گذاران كشور تقاضا داريم كه 
بهاي سفرهاي هوايي را تا حد ممكن تثبيت كنند و در حدي مشخص 
نگه دارند تا هم ميهنان روس بتوانند به شهر ما سفر كنند«. او گفته است 
كه اين امر در جذب توريست بسيار مثمر ثمر خواهد بود و قول داده 
كساني كه به هواي تماشاي مسابقات به سوچي خواهند آمد، به خاطر 
جذابيت هاي توريستي بسيار آن، باز هم در آينده به اين شهر خواهند 

آمد. پيست هاي اسكي بسيار مدرن 
پوليانا  كراسنايا  واقع در  و مجهز 
در حال حاضر حدود سه ماه از 
سال قابل بهره برداري است. قرار 
تا  پيست ها  اين  به وسعت  است 
افزوده  رقابت ها  برگزاري  زمان 
تجهيزات  حال  عين  در  و  شود 
مختلف ورزشي تازه يي خريداري 
گفته  همچنين  پاخمانوف  شود. 

است در فاصله هفت كيلومتري از المپيك پارك، بازارها و مراكز 
خريد متعددي ساخته خواهد شد. در عين حال آنها در فكر احداث 
چند هتل بر كرانه  دريا هستند. مقدمات برگزاري بازي هاي المپيك 
زمستاني هم با ترميم و بازسازي پيست ها و امكانات ورزشي آغاز 
شده است. او با تاكيد بر ايجاد تسهيالت اقتصادي و مالي براي 
برگزاري هر چه بهتر اين رقابت ها گفت: »ما بايد براي هزينه هايي 
كه براي خريداري و احداث تسهيالت الزم در رقابت هاي المپيك 
زمستاني صرف شده را از هزينه كلي شهر مستثني بدانيم. چرا كه اين 
ترميم و بازسازي براي شهر باقي خواهد ماند و مزايايش به خود 
شهروندان خواهد رسيد. ما در حال آماده سازي خود هستيم تا بتوانيم 
در آينده رويدادهاي ورزشي ديگري را هم پوشش دهيم. برگزاري 
اين رقابت ها مي تواند ميزان بازديد توريست ها از شهر ما را به بيشينه 
مقدار خود برساند«. سوچي اساسا شهري توريستي در سرزمين 
كراسنودار در مرز غربي روسيه است. اين شهر بر كرانه هاي درياي 
سياه و در دامنه بلندي هاي پوشيده 
از برف رشته كوه قفقاز جاي دارد. 
با  سوچي بزرگ )شهر و حومه( 
درازاي 145 كيلومتر، طويل ترين 
از  پيش  سوچي  اروپاست.  شهر 
بود  مسلمان  شهري   1864 سال 
اما در حال حاضر بيشتر جمعيت 
آن مسيحي هستند و 20 هزار نفر 

مسلمان در آن زندگي مي كنند. 

    مردي كه آن جا نبود، برادران كوئن، 2001فالشبك

اد كرين )بيلي باب تورنتون(: من يه روح بودم. هيچ كي رو نمي ديدم. هيچ كي من رو نمي ديد. من فقط يه سلموني بودم. 

   طرح: پيام برومندتيترمصور|موشودرخت

هوايسفرهايهواييراداشتهباشيد
|اردوانارمغان|

پيشنهادفراغت

معموال سال هايي كه بعد از نوروز انتخابات داشتيم، مثل سال 
76 و 88، فرصت تعطيالت را غنيمت مي شمردم تا خودم را براي 
فعاليت فرهنگي به نفع كانديداي مورد عالقه ام آماده كنم. معموال در 
اين تعطيالت به مطالعه رمان هايي مي پرداختم كه در جواني خوانده 
بودم و اين ادبيات بود كه شور و شوق فعاليت را در من زنده مي كرد. 
»داستان يك شهر« و »همسايه ها« احمد محمود، »چشم هايش« بزرگ 
علوي، »زورباي يوناني« كازانتزاكيس كتاب هايي بودند كه در اين سال ها 
مي خواندم. اما امسال بالتكليفم و شايد انتخاب ديگري داشته باشم. قطعا 
»پير پرنيان انديش« را كه گفت وگو با غزلسراي بزرگ روزگار ما )ه� . الف. 
سايه( است را خواهم خواند. كتاب ديگر نوروزي ام »در جست وجوي 
واقعيت« است و احتماال كتاب »مرزبان توحيد« درباره استاد محمدرضا 
حكيمي را هم در همين ايام خواهم خواند. اگر اين روزها كسي از من 
پيشنهاد كتاب بخواهد، حتما كتاب هاي نشر هرمس را پيشنهاد مي دهم 
كه در هر چمداني جا مي شود و كتاب هاي خوبي از ادبيات كالسيك 
ما است كه در حال و هواي سفر و سال نو انتخاب مناسبي است. اين 
ناشر كليات و مثنوي سعدي، غزليات شمس و حافظ و... را در قطعي 
منتشر كرده كه كمتر از يك پيراهن در يك چمدان جا مي گيرد. پيشنهاد 
دومم كه شايد كمي هم خودخواهانه باشد، از مجموعه 100 جلدي 
100 سال شعر معاصر ايران است. من و آقاي ساعد باقري سال هاست 
بر روي اين مجموعه كار كرده ايم و تا امروز 19 جلد از اين مجموعه 
را به چاپ رسانده ايم كه همچنان در بازار وجود دارد. قطع پالتويي اين 
كتاب و تفاوت ژانرهاي ادبي هر جلد مي تواند اين مجموعه را همراه 
خوبي براي سفر كند. از شعر رهي معيري تا سهراب سپهري و شهريار 

به هر حال كتابي براي هر سليقه دوستدار 
ادبيات و شعر معاصر پيدا مي شود. تهران 
شهر شلوغي است و ما را از خودش غافل 

مي كند. خلوتي خيابان ها در ايام نوروز فرصتي است تا زيبايي اين شهر 
را هم ببينيم. هنوز آثار زيباي معماري در اين شهر وجود دارد كه نمونه 
معماري، آيينه كاري، كاشي كاري، خوشنويسي و حتي شعر و ادبيات 
است. چند نفر از ما ميليون ها شهروند تهراني كاخ گلستان را ديده ايم، 
امامزاده زيد را با آن شكوه كاشيكاري ديده ايم، كدام يك از ما كه مسافر 
تهران هستيم به كاخ صاحبقرانيه رفته ايم. شلوغي ميدان بهارستان را 
ديده ايم و شايد آنقدر كالفه شده ايم كه ديگر به تماشاي مسجد سپهساالر 
)شهيد مطهري( نرفته ايم تا شكوه هنر 150 ساله آن را ببينيم. شايد كلمه 
هيچ كس اغراق باشد، اما به نسبت جمعيت اين شهر با كمي اغراق 
مي شود گفت كه هيچ كدام از ما به ديدن اين آثار نرفته ايم. سال پيش 
تهران بودم و به ديدن بسياري از اين آثار رفتم و البته يكي از دريغ هايم 
ديدن سنگ يادبود ميرزا رضاي كلهر بود كه در مرمت ديوار آتش نشاني 
ميدان حسن آباد از بين رفته بود. آخرين پيشنهادم متفاوت از پيشنهادهاي 
قبلي است. من سال ها از مادرم نگهداري مي كردم و به همين دليل معموال 
سفر نمي رفتم و حاال فقط به رفتن به بهشت زهرا اكتفا نمي كنم. خانه هاي 
سالمنداني هست كه اجازه بازديد عمومي از آنها را مي دهند. اين 
تعطيالت به ديدن كساني برويم كه به هر دليل فرزندان شان كنار خود و در 
خانه هاي خود از آنان نگهداري نكرده اند. آنها پدر و مادرهاي ما هستند 
و شايد گاه گرفتاري و مشغله روزانه ما را از آنان دور مي كند. تعطيالت 

نوروز فرصتي است تا اين غفلت و بي وفايي را جبران كنيم. 

كتابوتهرانوموهايسفيد
|سهيلمحمودي|

يكخبر،سهچهره

توصيهيك
فيلمشهري
|سينادادخواه|

»قاعده تصادف« به كارگرداني بهنام بهزادي يكي از فيلم هاي اكران نوروزي است كه تماشاي آن را توصيه 
مي كنم؛ اين توصيه چند دليل دارد: يكي از داليل واضح فضاي شهري موجود در فيلم است؛ اين فضا كمك زيادي 
به انتقال حس و حال دارد. شهر در اين فيلم داراي كاراكتر است. اين شخصيت در سكانس هاي مختلفي از فيلم 
به نمايش گذاشته مي شود و تماشاگر مي تواند با نگاهي كه كارگردان به شهر دارد آشنا و همراه شود. در سكانسي 
از فيلم ماشين در شهر در حال حركت است و به واسطه همين سكانس بخش هايي از شهر را در فيلم مي بينيم كه 
صرفا تصاويري خام از شهر نيست، بلكه نگاه و تفكر كارگردان در پس آن وجود دارد. بر همين اساس است كه 
مي توانم بگويم كارگردان براي شهر در اين فيلم شخصيت قائل شده است. تصويري كه در »قاعده تصادف« از 
شهر ارائه مي شود بسيار جذاب است. نكته بعدي نسلي بودن فيلم است. فيلم دغدغه جوانان را دارد و همچنين 
اتفاقاتي كه براي آنان در دهه اخير رخ داده است، اينكه دنبال اهداف رفتن و كار جمعي كردن چقدر ارزش و 
اهميت دارد. نكته اين است كه همه اينها در فضاي خوش ساخت فيلم مطرح مي شود؛ »قاعده تصادف« فيلم 

خوش آب و رنگي است كه مضمون و فضاي آن نيز جذابيت زيادي دارد. 
داستاننويس

كولهبارنوروز
ازلوپرتاكليدر

|اميدروحاني|
بازيگر

 اگر مثل من به سفر مي رويد كه اميدوارم خوش بگذرد ولي اگر مثل خيلي ها و خود من فكر مي كنيد كه بهترين جا در دوران 
تعطيالت عيد تهران است يا ناگزيريد در تهران بمانيد پيشنهاد مي كنم كه بعد از اداي همه مراسم )خوردن و ديد و بازديد و...( پاي 
تلويزيون بنشينيد.از اين اداها نياييد كه ما تلويزيون ايران را نگاه نمي كنيم.از مجموعه هاي تلويزيوني چه انتظاري داريد؟طبعا توقع 
تفكرات فلسفي، تامالت اجتماعي و انتقادي نداريد.مجموعه تلويزيوني بايد طوري ساخته شود كه بشود روي مبل لم داد و آن را 
تماشا كرد و حين تماشا به تلفن جواب داد، بلند شد و رفت به آشپزخانه و چاي ريخت، غذا را هم زد، به دستشويي رفت و بقيه 
مجموعه را ديد. همه جاي دنيا هم همين طور است.اما اگر همچنان آدمي جدي هستيد همه فيلم هاي اسكاري آماده تماشا شدن 
هستند مثال »پرواز« )رابرت زمه كيس(، »جانوران حيات وحش جنوب«، )بن زلتين(، و نگاهي به »لوپر« بيندازيد »Sky fall« را 
حتما ببينيد.اگر اهل كتاب هاي جدي هستيد »پير پرنيان انديش« را پيشنهاد مي كنم و يكي از جذاب ترين كتاب هايي كه اين اواخر 
خوانده ام اگر اهل سينما هستيد، گزيده مقاالت كايه دو سينما را كه نشر آگه منتشر كرده انتخاب مناسبي است و اگر ادبيات سبك 
مي خواهيد مجموعه كتاب هاي پليسي جهان كتاب را پيشنهاد مي كنم كه پانزده روز سرگرم تان مي كند. اما خودم با بازگشتي به 

گذشته دارم فكر مي كنم و مي كوشم كه يك بار ديگر كليد رو  جاي خالي سلوچ را در اين سفر بخوانم.
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در سال 2012 اسكار بهترين فيلم به »آرگو« داده شد، سعي كردند »بينوايان« را خيلي بزرگ كنند اما فيلمي كه براي نوروز پيشنهاد 
مي كنم فيلم » Stand up Guys« ساخته فيشر استيونز است با حضور آل پاچينو، كريستوفر راكن و آلن آركين كه به نظرم شاهكار 
است. اين فيلم در نوع كمدي گنگستري است با لحني تلخ و گزنده درباره سه پيرمرد آدمكش كه هر سه آ خرين ساعات عمرشان 
را مي گذرانند. با اين حال به اصول حرفه يي و اخالقي شان پايبند هستند.ريتم فيلم نافذ و درگيركننده است و هر سه بازيگر كه استاد 
هستند شايد بهترين بازي عمرشان را ارائه مي كنند. موقعيت هاي فيلم توأما جذاب، كميك ترا ژيك هستند و تماشگر در تمام 
لحظات فيلم شاد و غمگين مي شود و به وجد مي آيد و همراه شخصيت هاي فيلم است. فيلم به لحاظ كارگرداني از دكوپاژ صحيح و 
تقطيع روان برخوردار است و يك نما اضافي ندارد. فيلمنامه فيلم فوق العاده است و ديالوگ هايي جذاب دارد و با اين همه شاخص 
سينمايي، فيلم بي ادعاست.در واقع »stand up guys« فيلمي كهنه و قديمي است كه ديگر از اين فيلم ها ساخته نمي شود و فيلم 
هر لحظه تماشاگر را غافلگير مي كند و نشان مي دهد كه مي شود فيلم هاي ظاهرا كهنه )old fashion( ساخت و لذت برد.فيلم 
ديگري كه پيشنهاد مي كنم »the last days of disco« ساخته ويت استيلمن است كه پانزده سال پيش ساخته شد. در اكران به آن 
توجهي نشد، اما خيلي زود به يكي از فيلم هاي كالت دهه نود تبديل شد و به نظرم يكي از بهترين فيلم هايي است كه در 30 سال اخير 

ساخته شده است.

پيشنهادهاينوروزي

مرگدختر
شاهپريان

خبرروز

آثارموزه»تاريخصنعتچاپدرايران«زيرباران
»تاريخ صنعت چاپ  موزه  در  ايسنا| 
در ايران« بيش از هزار ماشين و دستگاه 
چاپ وجود دارد كه از طرف عالقه مندان 
اين موزه اهدا  به  ايران  و چاپخانه داران 
شده است تا براي هميشه در موزه چاپ 
در كتابخانه مجلس در معرض نمايش 
باشند. البته به شرطي مي توانيد از اين موزه 
ديدن كنيد كه به كاورهاي پالستيكي كه 
براي جلوگيري از وارد شدن آسيب روي 
وسايل،  ماشين ها و آثار كشيده شده است ، 
دست نزنيد. شايد نيازي به پرداخت پول 
براي وارد شدن به موزه هم نداشته باشيد، 
چون ديوارهاي ساختمان قديمي كتابخانه 
ملي را نرده هاي فلزي محصور كرده اند 
كه امكان ديدن اين ماشين ها و وسايل را 
حتي از داخل خيابان هم فراهم مي كنند.

»تاريخ  موزه  در  موجود  وسايل  و  آثار 
حدود  از  بعد  ايران«  در  چاپ  صنعت 
كتابخانه  در  درآمدن  به نمايش  سال  دو 
مجلس شوراي اسالمي، حدود دو هفته 
به  ناگهاني،  تصميم  يك  به دنبال  پيش 
موزه  قديمي  ساختمان  كتابخانه  حياط 
ملي ايران منتقل شد و حاال اين آثار تقريبا 
تاريخي كه بيشتر آنها از نقاط مختلف 

اين موزه رسيده اند،  به  آلمان  مانند  دنيا 
منتظر تصميم بعدي مديران دو كتابخانه 
ملي و مجلس هستند، تا ببينند قرار است 
كجا آرام بگيرند. يكي از موسسان موزه 
درباره  ايران«  در  چاپ  صنعت  »تاريخ 
اين تصميم ناگهاني گفت: همه وسايل و 
ماشين آالت قديمي و اشيايي كه برخي 
براي  عالقه مند  چاپخانه داران  و  ناشران 
نمايش در موزه چاپ، به كتابخانه مجلس 
هديه داده بودند هفته گذشته بدون اطالع 
و اجازه گرفتن از اهداكنندگان و واقفان، 
با عجله از موزه چاپ در كتابخانه مجلس 
قديم  ساختمان  حياط  به  و  جمع آوري 
برده  سي تير  خيابان  در  ملي  كتابخانه 
ادامه داد: اين  شدند. اسماعيل دميرچي 
وسايل و ماشين آالت در طول چند سال 
گذشته با تالش چند موسس اين موزه و 
با عالقه مندي اهداكنندگان آنها جمع آوري 
جديد  رييس  دستور  با  ولي  شده اند؛ 
كتابخانه مجلس - محمد رجبي - كه 
حدود يك ماه از انتقالش از كتابخانه ملي به 
كتابخانه مجلس مي گذرد، اين ماشين آالت 
به حياط ساختمان قديمي كتابخانه ملي در 

خيابان سي تير منتقل شده اند. 

چارسو

»كوه هاي يخي در حال آب شدن هستند و سطح آب داره باال مي آد و هر 
چيزي كه تو بندرهاي جنوبيه مي بره زير آب. بهتره ياد بگيرين كه چطور زنده 
بمونيد. « اين ديالوگ، بهترين بيان براي مضمون فيلم »هيوالهاي جنوب وحشي« 
است. فيلم روايت كشمكش انسان با طبيعت است. انساني كه براي بقاي خويش، 
بايد بجنگد و مبارزه كند. به نظر معلم هاشپايي، جهان مانند رستوراني است كه هر 
جنبنده يي در آن، غذاي جنبنده ديگر است. در اين موقعيت است كه انسان ديگر 
مانند يك انسان شهري، در طبيعت زندگي نمي كند بلكه با كمك غرايز حيواني، 
براي بقاي خود تالش مي كند.  راوي داستان، »هاشپايي« شش ساله است كه با 
پدرش در منطقه يي به نام Bathtub زندگي مي كند. منطقه يي در جنوب امريكا 
با طبيعتي خشن و مردماني فقير. تمامي داستان، از زاويه ديد اين كودك روايت 
مي شود. او با هر چيزي كه راه مي رود و قلب دارد، حرف مي زند و سعي مي كند 
حرف هاي آنان را بفهمد. او مي داند كه اگر يك روز توفان بشود، سطح آب باال 
مي آيد، مثل سينك ظرفشويي؛ اما پدرش بهش گفته است كه ما قشنگ ترين جاي 
زمين را داريم و همين جا مي مانيم. تمامي روايت از زبان راوي كودك است. 
فيلم با اين ترفند از عيني گرايي به جاي هرگونه تحليل و تفسير استفاده مي كند. 
براي همين است كه خيلي اوقات هاشپايي فقط ماجرا را مي بيند و از آن سردر 
نمي آورد. او پدرش را در لباس بيمارستان مي بيند اما تنها چيزي كه توجهش را 
جلب مي كند، دستبند بيمارستان است. مخاطب بايد خودش نگفته هاي داستان 
را بفهمد و جاهاي خالي روايت ماجرا را در ذهن خود بسازد. وقتي با پدرش 
دعوايش مي شود، پدرش خودش را به مردن مي زند. هاشپايي تصور مي كند 
كه آخر دنيا رسيده است. او فروريختن كوه هاي يخي را مي بيند و صدايشان را 
مي شنود. ذهن او صداي فاجعه را اينگونه مي شنود. او در كابوس هايش، گرازهاي 
شاخداري را مي بيند كه مي خواهند به او و خانه اش صدمه بزنند.  نكته ديگر، 

نگاه هاشپايي به جهان پيرامونش و ماجرا هاست. او روايت را از زاويه آگاهي هاي 
خودش مي بيند. براي همين مخاطب از زاويه ديد او، به ماجرا نگاه مي كند 
و نوعي آشنايي زدايي براي مخاطب است. هاشپايي ياد گرفته: كار دنيا بستگي 
به اين داره كه هر چيزي سرجاي خودش باشه. اگر بتوني تيكه خراب شده را 
تعمير كني، همه چيز درست مي شه! وقتي پدرش و دوستانش، براي منفجر كردن 
سد مي روند، او نمي داند جريان چيست. وقتي سيم انفجار به دست او مي افتد و 
پدرش به او مي گويد بكش! نمي داند آن سيم چيست و با كشيدن آن، چه اتفاقي 
خواهد افتاد! فقط مي داند كه جهان تعمير مي شود! سد منفجر مي شود و آب هاي 
متراكم مي روند و زمين هاي آنها از زير آب بيرون مي آيند. براي او، جهان تعمير 
مي شود! رابطه »وينك«، پدر هاشپايي با دخترش، در بستر همين موقعيت تعريف 
مي شود. پدرش مي داند كه مدت كمي زنده است و مي خواهد كاري بكند كه 
هاشپايي روي پاي خودش بايستد. او حتي هاشپايي را »مرد« صدا مي كند و به 
او مي گويد تو بايد آخرين فرد زنده اين منطقه باشي. پدرش طبيعت وحشي را 
مي شناسد و سعي مي كند كه هاشپايي را با طبيعت درگير كند. از او مي خواهد با 
دست ماهي بگيرد تا وقتي كه غذايي براي خوردن نبود، هاشپايي بداند چه كار 
بايد بكند. حتي وقتي يكي از اهالي مي خواهد به هاشپايي ياد بدهد كه چگونه با 
چاقو خرچنگ را تكه تكه كند، پدرش عصباني مي شود و از هاشپايي مي خواهد 
كه با دست اين كار را بكند؛ شايد يك روز چاقويي نداشته باشد. اين درگيري 
با طبيعت، سبب مي شود كه تا هاشپايي دگرگون شود و از يك كودك وابسته 
به پدر، به كودكي تبديل شود كه مي تواند در فقدان پدرش، براي زنده ماندن 
بجنگد و بتواند در طبيعت وحشي منطقه خويش زنده بماند. براي همين است 
كه هاشپايي با گرازهاي غول آساي كابوسش دوست مي شود و با طبيعت وحشي 
خو مي گيرد. خودش مي گويد: وقتي من قوي شدم، بابايي رفت.  هاشپايي در 

تصوراتش با مادرش حرف مي زند. او حتي وقتي مي خواهد غذا درست كند، 
بلوز مامانش را مي آورد و روي صندلي مي گذارد و با او حرف مي زند. از نظر او 
مامانش يك شخصيت آرماني است كه مظهر زيبايي و شجاعت است. پدرش با 
داستان هايي كه از مادرش تعريف مي كند، سعي مي كند فقدان مادرش را برايش 
پر كند. هاشپايي نمي داند كه مادرش ترك شان كرده است براي همين مخاطب 
بايد از البه الي ماجرا اين نكته را بفهمد. هاشپايي وقتي مي فهمد كه مرگ پدرش 
نزديك است، به جست وجوي مادرش مي پردازد. با بچه هاي هم سن وسالش به 
يك كالب مي رسند. بچه ها نمي دانند آنجا كجاست. فقط انگار دنبال يك محبت 
گمشده مي گردند. كسي كه مراقب آنها باشد. هاشپايي آنجا زني را مي بيند كه 
غذايي از گوشت تمساح براي مشتريان آماده مي كند. پدرش براي او تعريف كرده 
بود كه مادرش شكارچي تمساح است. به بغل او مي رود و از او مي خواهد كه بيايد 
از او و پدرش مراقبت كند. براي زن درخواست كودك عجيب است؛ او را در بغل 
مي گيرد و براي لحظاتي، هاشپايي آرام مي گيرد. اين آرامش، تصوير متفاوتي از 
آن كالب به مخاطب نشان مي دهد.  جامعه يي كه هاشپايي به آن تعلق دارد، تمام 
هدفش حفظ زمين اجداديشان است. همه آنها در كنار هم در جدال با طبيعت 
هستند و سعي مي كنند در اين مبارزه، همديگر را ياري بدهند. خانم معلم به بچه ها 
ياد مي دهد كه چگونه حواس شان به افراد ضعيف تر باشد و مراقب همديگر 
باشند. آنها سعي مي كنند با زدن يك كمپ گروهي به مقابله با توفان و باال آمدن 
آب برخيزند. هاشپايي در كنار تك تك افراد همين جامعه، پدرش را بدرقه مي كند 
و قدم به دنياي بزرگ تر مي گذارد. مي گويد: »وقتي كه خيلي قوي شدم، رفت. 
من حاال مي بينم يك تيكه كوچكم از يك دنياي بزرگ و همين تيكه همه چيز رو 
درست مي كنه. وقتي من مردم، دانشمندان آينده، همه چيز رو مي فهمن. مي فهمن 

كه يكي بوده به نام هاشپايي كه با پدرش اينجا زندگي مي كرده.«

يادداشتيبرفيلم»هيوالهايجنوبوحشي«ساختهبنزيتلين
زيستندرجهانرستوراني

|سعيداحمديپويا|

شاهدختليليان
درگذشت
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انتقاد،پيشنهاد،نظراتومطالبخودرادربارهصفحهآخربهنشانياينترنتيزيرارسالكنيد.

l a s t p a g e . e t e m a d @ g m a i l . c o m
6/18 فردا: آفتاب طلوع       4/55 فردا: اذانصبح    18/27 مغرب: اذان   18/09 آفتاب: غروب   12/14 ظهر: اذان  

صاحبامتيازومديرمسوول: الياس حضرتي
جانشينمديرمسوولورييسشورايسياستگذاري: بهروز بهزادي
معاوناجرايي: حجت طهماسبي سردبير:  جواد دليري                             

رييسسازمانآگهيها:  علي حضرتي مشاورمديرمسوول: محمد حضرتي  
نشاني:خيابان شريعتي، خيابان خواجه عبداهلل انصاري، كوچه 8، پالك 16

نمابر:22862265  تلفنخانه:22864761 - 22860217  
چاپ:نشر روزتابتلفن:44545076 توزيع:موسسه نشرگسترامروزتلفن:61933333     

عكسروز

10 مارس 2013، مسجدي در بانكوك، در جنوب واليت ناراتيوات 
در كشور تايلند. دو دختر از پشت پرده  آويخته به نمازگزاراني نگاه 
مي كنند كه خود را براي نماز جماعت آماده مي كنند. سه منطقه پاتاني، 
ياال و ناراتيوات پيش تر بخشي از سلطان نشين مااليي بود ولي از سال 
1909 تحت سلطه تايلند درآمد. از آن تاريخ تاكنون اكثريت مسلمان اين 
سه منطقه در محدوده كشوري تحت حاكميت بودايي زندگي مي كنند. 
كشور اندونزي در جنوب شرقي آسيا بزرگ ترين كشور مسلمان نشين 

جهان شناخته مي شود، به جز اندونزي بسياري از كشورهاي منطقه 
جنوب شرقي آسيا داراي اقليت مسلمان نشين هستند. چندي پيش 
كشور تايلند شاهد درگيري بين مسلمانان و دولت حاكم بر اين 
كشور بود. مسلمانان تايلند همواره از تبعيض اقتصادي و اجتماعي در 
اين كشور رنج برده اند. مسلمانان در دستيابي به بسياري از خدمات و 
امكانات نسبت به بوداييان، دچار محدوديت هستند. اكثر مسلمانان 

تايلند را اهل سنت تشكيل مي دهند. 
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