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عشاق به درگهت اسیرند بیا
بدخویی تو بر تو نگیرند بیا

هرجور و جفا که کرده ای معذوری
زان پیش که عذرت نپذیرند بیا

)شیخ اجّل سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

بااحیایجادهابریشم،زبانفارسییکباردیگربینالمللیمیشود؟
رایزن فرهنگی سفارت افغانستان در ایران گفت: با احیای جاده  ابریشم در سطح گسترده و کامل 
آن می توان »زبان فارسی« را بین المللی کرده و آن را در فهرست یونسکو ثبت کنیم. محمد افسر 
رهبین، دانشمند افغانستانی که در نشســت »ظرفیت های فرهنگی در منطقه اکو و در راستای 
حفظ میراث فرهنگی مشترک« در موسسه فرهنگی اکو سخن می گفت، با تاکید بر اینکه موافق 
تقسیم زبان فارسی به سه بخش فارسی ایرانی، فارسی افغانستانی و فارسی تاجیک نیست،  ادامه 
داد: اگر بخواهیم فارسی را بین المللی کنیم، نباید بین این سه زبان تفاوت قائل شویم، در حالی 
که بیشترین بحث ها روی گویش ها ســت. او افزود: احیای جاده ابریشم می تواند بار دیگر زبان 
فارســی را در سطح بین المللی زنده کند. زبان فارسی در کشور هندوستان 800 گویش دارد، اگر 
ما با نگاه بسیار دقیق در جاده ابریشم این عملیات احیاسازی را انجام دهیم، می توانیم دوباره به 
زبان فارســی جان ببخشــیم. هنوز روی تابلوی برخی مغازه ها در دهلی زبان فارسی وجود دارد. 
بین المللی کردن زبان فارســی بسیار خوب است، اما اگر آن را دســت کم بتوانیم در اکو پذیرفته 

کنیم و زبان فارسی،  زبان عامل باشد ، اهمیت دارد. »میرزا مال احمد«، محقق برجسته تاجیک 
نیز در این نشست گفت: در قرن هشتم حافظ در شیراز و کمال خجندی در خجند بدون استفاده 
از هیچ کدام از وســایل ارتباطی امروزی در جواب حرف های یکدیگر شــعر می ســرودند و به آنها 
می رسید، اما حاال که این همه وسیله ارتباط فرهنگی وجود دارد، حتی اگر سال ها نیز بگذرد چنین 
اتفاقی رخ نمی دهد. نویسنده کتاب »دوران گفت وگو« فرهنگ نوروز را نشان از ارزش های زیاد آن 
برای جهانی شدن دانست و گفت: بازی چوگان نیز یک ارزش فرهنگی است. پیشنهاد می کنم 
زبان فارسی نیز مانند برخی آداب و رسوم مشترک کشــورهایمان به عنوان یک زبان بین المللی 
مطرح و نهادینه شود، چون زبان فارسی تا قرن نوزدهم و قبل از ورود انگلیسی ها و آمریکایی ها به 
دنیا زبانی بین المللی بود. اما متاسفانه امروز ما تقسیم شده ایم و یگانگی خود را از دست داده ایم.
مالاحمدتاکید کرد: از کشورهای عضو اکو می خواهم برای جهانی شدن زبان فارسی تالش کنند. 
محمدرضا حاجی کریم جباری ، مدیر اجرایی موسســه فرهنگی اکو نیز در سخنانی اظهار کرد: 

فرایند جهانی شدن پیچیدگی ها و معماهایی را در حوزه فرهنگ ایجاد کرده و ارتباطات مجازی از 
موانع زمان و مکان عبور کرده اســت که این باعث شده تا فرهنگ از وضعیت دولت - محوِر خود 
خارج شده و بازیگران غیردولتی به صورت فردی یا تشکل های مردمی نقشی تاثیرگذار در حوزه 
فرهنگ و هنر ادب ایفا کنند. وی افزود: اســالم در منطقه اکو عاملی زیربنایی و اصلی اســت، 
هر 10 کشور عضو اکو عضو سازمان همکاری اسالمی )OIC( هستند. اسالم مهمترین عامل 
حفظ هویت این ملت ها علیرغم سلطه چند قرن روسیه تزاری و شوروی کمونیستی بوده و هست 
در فرآیند کمک به شکل گیری هویت مشترک منطقه ای نیز ، عنصر دین اسالم ، محوری کالن 
و بنیادین است ، خصوصا اینکه افراط گرایی به چالشی مشترک تبدیل شده است. او با بیان این که 
همواره بر این نکته تاکید و اصرار کرده ام که کمتر منطقه ای را در جهان می توان یافت که به اندازه 
منطقه اکو از مشــترکات تمدنی ، فرهنگی و دینی برخوردار باشــد، افزود: این واقعیت ، ظرفیت  
)منبع: ایسنا( بزرگی را برای همکاری ایجاد کرده است.  

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

نویسندهایکهازدربانِیتاجرانعرببه
جایزهقلمطالییرسید

نگاهیبهرمان»راهنمایکهکشان«نوشتهداگالسآدامز

گاه خواندن برخی کتاب ها، به تجربه ای فراموش ناشدنی بدل می شود؛ شاید به دلیل تاثیری که 
بــر مخاطب می گذارند یا مضمون متفاوتی که دارند. »راهنمای کهکشــان« اثر داگالس آدامز 
یکی از همین کتاب هاست؛ نه فقط به دلیل مضمون متفاوتی که دارد بلکه به دلیل سبک طنازانه 
نویســنده و خلق جهانی بکر که سرشار از تخیل اســت. این رمان را کسی نوشته که زمانی از سر 
بی پولی مجبور بود به عنوان محافظ و خدمه ثروتمنداِن عربی که به انگلستان آمده بودند، پشِت 
در اتاقشــان در هتل، ساعت ها بایستد و هر بار آنها از در خارج شده یا داخل می روند، از سر ادای 
احترام نیمچه تعظیمی کند و مواظب باشد مبادا ســر وکله کسی پیدا شود که گزندی به آنها وارد 
ســازد! اما مقدر نبود داگالس آدامز تا همیشه برای اعراب سرمایه دار سر خم کند، او مدتی بعد 
از این شغل رهایی یافت و شــروع به نوشــتن آیتم های طنز برای رادیو کرد. استقبال مخاطبان 
از این نمایش های رادیویی او را به فکر انداخت که آنها را در قالب داســتان و به صورت کتاب نیز 
منتشر کند و این سرآغاز موفقیت او بود. کتاب راهنمای کهکشان سال 1۹۷8 بر اساس همین 
نمایش هــا روی کاغذ آمد و با موفقیتی غیر منتظره روبه رو شــد. این توفیق باعث شــد داگالس 
آدامز در ســال 1۹80جلد دوم کتاب را هم با عنوان »رستوران آخر دنیا«، براساس تعداد دیگری 
از همین نمایش ها بنویسد. او خیلی زود به عنوان نویسنده ای که تیراژ آثارش میلیونی شده جایزه 
قلم طالیی را به خود اختصاص داد. این توفیق ادامه دار به خلق سه جلد دیگر از همین مجموعه 
با عناوین: »زندگی، دنیا و همه چیز«، »خداحافظ و ممنون از اون همه ماهی« و »بیشترش چیز 
خاصی نیست« انجامید که آخرین آنها در سال 1۹۹۲ منتشر شد. حاال دیگر خود کتاب ها آنقدر 

معروف شده بودند که کمپانی ها به دنبال خرید حقوق 
آثار او برای اقتباس سینمایی یا حتی ساخت بازی های 

رایانه ای باشند.
داگالس آدامز عمری طوالنی نداشت و در 4۹ سالگی 
در گذشت و البته غیر از مجموعه »راهنمای کهکشان؛ 
برای اتو استاپ زن ها« سه اثر دیگر نیز منتشر کرد که از 
حال و هوای متفاوتی برخوردار بودند. با توجه به اینکه از 
کتاب حاضر یك نمایش، یك سریال تلویزیونی، یك بازی 
کامپیوتری، ســه جلد کتاب کمیك استریپ و یك فیلم 
ســینمایی اقتباس شــده و به بیش از ۳0 زبان مختلف 
ترجمه شده، یکی از شــاخص ترین آثار ادبیات علمی ـ 

تخیلی به شمار می آید.
فکر کنیــد یک روز صبح کــه از خواب بلند می شــوید 
نامه ای به دســت شما برســد که باید خانه تان را تخلیه 
کنید، چراکه قرار است یک اتوبان درست از روی خانه 

شــما بگذرد. با کالفگی و عصبانیت به شــهرداری می روید تا ببینید این چــه تصمیم ناگهانی و 
احمقانه ای ست که گرفته شده اما در همین گیر و دار دوستی به سراغتان می آید و به شما می گوید 
بی خود حرص نخور، چون کل زمین سر راه سیاره دیگری قرار گرفته و همین روزهاست که آن را 
منهدم کنند! اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود این دوست که بعدا می فهمید یک آدم فضایی 
بوده که از سال ها پیش در زمین ساکن شده زمینه سفر شما را به کهکشان فراهم می کند که در 
آنجا با حوادثی عجیب وجالب روبه رو می شــوید. نقطه آغاز کتاب »راهنمای کهکشــان« چنین 
)منبع: الف( ماجرایی  اســت.  

سعدیسینمایایران
علی حاتمی ۲۳ مرداد ســال 1۳۲۳ در تهران متولد شــد. 
کم سن و سال بود که شــوق نمایشنامه نویسی پایش را به 
تماشــاخانه های الله زار باز  کرد و در آن جا مســحور بازی 
جعفر توکل  شد و آروز  کرد روزی برسد که توکل در نمایشی 
بــه کارگردانی خود او بازی کنــد. در کالس نهم تحصیل 
می کرد که برای آموختن اصول اولیه نمایشنامه نویســی 
به هنرستان هنرپیشگی تهران   و از آنجا به هنرستان آزاد 
هنرهای دراماتیک رفت. سختگیری مهدی نامور رئیس 

هنرســتان نسبت به نمایشنامه هایی که هنرجویان نوآموز می نوشــتند، حاتمی را بر آن داشت که در 
فراگیری فنون و شگردهای نمایشنامه نویسی حساســیت نشان دهد. نخستین نمایشنامه اش را با 
عنوان دیب )دیو( نوشت و اردیبهشت 1۳44 در تاالر نمایش هنرهای دراماتیک اجرا کرد. سال 1۳45 
نمایشــنامه مدرنی با عنوان آدم و حوا یا برج زهر مار را نوشــت که همین نمایش موجب آشنایی او با 
مسئوالن تلویزیون شد که در آن ایام در کار جذب افراد مستعد بودند. سال 1۳48 کیمیایی و مهرجویی 
و تقوایی فیلم های قیصر، گاو و آرامش در حضور دیگران را ســاختند. هدف مشترک این فیلمسازان 
دوری جســتن از بازار فیلم فارسی بود. حاتمی آثار بســیاری خلق کرد؛ آثاری که در یاد و خاطره همه 
ایرانیان باقی خواهد ماند. هیچ یک از ما »هزاردســتان« و »ســوته دالن« و »مادر« را از یاد نخواهیم 
برد. از دیگر آثار ماندگارش می توان به حسن کچل، طوقی، سلطان صاحبقران، دلشدگان و... اشاره 
کرد. ظرافت و دقت او در صحنه پردازی و دیالوگ های نابی که برای آثارش می نوشــت، سبب شد او 
را به »سعدی ســینمای ایران« ملقب کنند. لیال حاتمی بازیگر توانمند سینمای ایران فرزند اوست. 

علی حاتمی 15 آذر 1۳۷5 درگذشت.

ایرانچهارمینکشوردرخطر
پیش بینی ناسا: 45 کشــور جهان در معرض خشکسالی طی ۳0 ســال آینده  ناسا گزارشی پیرامون 
گرمایش جهانی و خشکســالی در ۳0 سال آینده منتشر کرده که نشــان می دهد 45 کشور جهان در 
معرض خشکسالی شدیدند. بر اساس این گزارش در فهرست 45 کشور در معرض خطر، ایران در رتبه 
چهارم قرار گرفته است. گزارش ناسا تاکید می کند که بعید نیست بین ۳0 تا 40 سال آینده بخش های 
وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شوند. تاثیرات گرمایش زمین و عواقب آن همچون خشکسالی 
به حدی جدی است که هشــدارها برای مهار گازهای گلخانه ای و جلوگیری از پیامدهای ناگوار مثل 
سیل جاری شده است. دانشمندان ناســا با مطالعه چندین مدل اقلیمی در فوریه ۲015 مقاله ای در 
مجله ساینس به چاپ رساندند و هشدار دادند که مناطق جنوب غربی و مرکزی ایاالت متحده امریکا در 
آستانه خشکسالی شبیه دهه 1۹۳0 هستند. خشکسالی1۹۳0 فاجعه ای بود که بحران های اقتصادی 
شدیدی برای آمریکا به همراه داشت ولی این بار گمان می رود که این خشکسالی ۳0 تا ۳5 سال طول 
بکشد. بن کوک دانشمند آب و هوا در موسسه گودارد ناسا و نویسنده ارشد این مطالعه گفته است اگر 
افزایش گازهای گلخانه ای تا اواسط قرن ۲1 متوقف نشود، مناطق جنوب غربی و مرکزی آمریکا به 
احتمال 80 درصد در طول سه دهه، بین سال های ۲050 تا ۲0۹۹ میالدی خشکسالی بسیار شدیدی 
را تجربه خواهند کرد. مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی پیش بینی می کند که خاورمیانه و شمال آفریقا 
گرم تر و خشک تر از آنچه تا به حال بوده اند، خواهند شد. این موسسه تخمین می زند که حدود 80 تا 100 
میلیون نفر از ساکنان این مناطق تا سال ۲050 میالدی در معرض تنش شدید آبی قرار خواهند گرفت. 
همچنین ناســا و مرکز هوا و فضای آلمان با ارزیابی آب جاری مصرفی بین سال های ۲00۳ تا ۲00۹ 
میالدی نشــان داده اند که رودخانه های دجله و فرات )که بخش های از ترکیه، سوریه، عراق و غرب 
ایران را مشروب می کنند( بعد از هند بیش از هر جای دیگر در حال از دست دادن آب هستند. عده ای 
معتقدند که تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و پیامدهای ناشــی از آن مســاله امنیت ملی نیز محسوب 
می شود و از آنجا که شرایط آب و هوایی در حال تغییر است عدم توجه به این موضوع می تواند پیامدهای 
کادمی ملی علوم  بسیار مخربی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، بر اساس گزارش اقلیم شناسان آ
آمریکا بین سال ۲006 تا ۲011 میالدی بخش های وسیعی از سوریه دچار خشکسالی شد و این فاجعه 
زیست محیطی نهایتا منجر به مهاجرت های اجباری روستاییان به مناطق شهری و بی ثباتی اقتصادی 
و اجتماعی شد که در ناآرامی های این کشور بی تاثیر نبوده. به گزارش مجله ساینس در سال ۲01۳، 
دانشگاه برکلی پژوهشی در مورد رابطه خشونت با گرما در استرالیا، آمریکا، هند، تانزانیا، جنوب آسیا، 
اروپا و برزیل انجام داده و نتیجه گرفته است که تغییرات آب و هوایی و خشونت رابطه مستقیمی دارند. 
این پژوهش همچنین نشان داده است که افزایش متوسط دمای باالتر از ۲ درجه سانتیگراد، امکان 
بروز تنش های داخلی کشــورها را 50 درصد افزایش خواهد داد. هدف از اعالم نتایج این مطالعات، 
روشنگری در مورد گرمایش زمین و پیامدهای آن بوده است، موضوعی که با نادیده گرفتن اهمیت آن 
)منبع: ایرنا( و عدم تالش برای همکاری بین المللی، سکونت در این کره خاکی را مشکل می کند.  

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

بنیامینومحمدرضاگلزار،برادرمیشوند
مذاکرات اولیه بــرای حضور بنیامین بهادری در فیلم 
»سالم بمبئی« انجام شــده ولی حضور این خواننده 
پاپ به عنوان بازیگر این اثر ســینمایی قطعی نشــده 
است. سلیم احمدی مدیر برنامه های بنیامین بهادری 
خواننده موســیقی پاپ درباره حضــور این خواننده در 
فیلم سینمایی »سالم بمبئی« گفت: مدتی است در 
فضاهای مجازی مطرح شــده کــه بنیامین بهادری 
قرار است در فیلم سینمایی »سالم بمبئی« بازی کند و 

همچنین اخباری مبنی بر قطعیت حضور این خواننده در این فیلم سینمایی مطرح می شود که باید 
تاکید کنم این حضور هنوز قطعی نشده است. وی افزود: مذاکرات اولیه برای بازی بنیامین بهادری 
برای بازی در فیلم »سالم بمبئی« انجام شده اما حضور این خواننده هنوز به قطعیت نرسیده است 
و در صورت تحقق یافتن شرایط دو طرف، بنیامین بهادری در این فیلم سینمایی بازی خواهد کرد. 
مدیر برنامه های بنیامین بهادری یادآور شــد: در صورت فراهم شدن شرایط همکاری، بنیامین 
بهادری نخستین تجربه سینمایی خود را با این فیلم کسب خواهد کرد و در نقش برادر محمدرضا 
گلزار با او همبازی خواهد شد. احمدی در پایان تاکید کرد: بنابراین اخباری مبنی بر قطعیت حضور 
این خواننده در فیلم »سالم بمبئی« صحت ندارد و در صورت پذیرفته شدن شرایط دو طرف، حضور 
بهادری در این فیلم را رسما اعالم می کنیم. فیلم »سالم بمبئی« پروژه مشترک سینمای ایران و هند 
است و قربان محمدپور نویسندگی و کارگردانی این فیلم سینمایی را به عهده دارد .حضور محمدرضا 

گلزار، دیا میرزا و بهروز چاهل به عنوان بازیگر در این پروژه سینمایی قطعی است.

جرجکلونیدرافتتاحیهجشنوارهبرلین
برگزارکنندگان جشــنواره فیلم برلین روز جمعه اعالم 
کردند شصت و ششــمین دوره این رویداد سینمایی با 
فیلم »درود بر ســزار« به کارگردانی جوئل و ایتن کوئن 
کلید می خورد. به گفته دیتر کاســلیک مدیر جشنواره 
برلین، فوق العاده است که جوئل و ایتن بار دیگر برلیناله 
را افتتــاح می کنند. شــوخ طبعی، شــخصیت های 
منحصــر به فرد و مهــارت روایی آنهــا تضمینی برای 
هیجان تماشــاگر اســت.  داســتان کمدی تاریخی 

»درود بر ســزار« در دهه 1۹50 روی می دهد و درباره ادی منیکس رئیس یک استودیو هالیوودی 
)با بازی جاش برولین( است که بازیگر درجه یک او، برد ویتالک )با بازی جرج کلونی( هنگام تولید 
جدیدترین فیلم فاخر استودیو با نام »درود بر سزار« ربوده می شود. در این فیلم تیلدا سوئینتن نقش 
یک ستون نویس اخبار خاله زنکی، رالف فاینس نقش یک کارگردان مؤلف، فرانسیس مکدارمند 
نقش یک فیلمنامه نویس ازپاافتاده و جونا هیل نقش یک حسابدار به همان اندازه ازپاافتاده را بازی 
می کنند. چانینگ تیتم، اسکارلت جوهانسن و آلدن ارنرایک دیگر بازیگران این فیلم هستند که پنجم 
فوریه ۲016 )16 بهمن( اکران می شود. برادران کوئن فیلم جدید خود را با همکاری اریک فلنر و تیم 
بیوان از شرکت ورکینگ تایتل فیلمز تهیه کرده اند. فیلم های اخیر برادران کوئن همه در فصل جوایز 
سینمایی افتتاح شدند. »درون لوئین دیویس« فیلم قبلی آنها دسامبر ۲01۳ اکران شد و »شهامت« 
دسامبر ۲010 روی پرده رفت. برادران کوئن سال 1۹۹۷ برای »فارگو« برنده اسکار بهترین فیلمنامه 

غیراقتباسی شدند و سال ۲008 با »پیرمردها کشوری ندارند« سه جایزه اسکار را دریافت کردند. 

راهنمای کهکشان
)برای اتو استاپ زن ها(
نویسنده: داگالس آدامز
مترجم: آرش سرکوهی
نشر چشمه
قیمت: 14 هزار تومان
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