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یک روز تعلیل

در می��ان همه نش��ریههای ادب��ی که این
روزها منتش��ر میش��ود ،مجله داس��تان
همش��هری از ابتدای انتشار خود تاکنون
هم��واره مخاطبان بس��یار و البته متنوعی
داشته و تغییرات گاه به گاه آن هم چیزی
از تعداد این طرفداران کم نکرده اس��ت.
اگر از ما بپرس��ید میگوییم پنجاهودومین
شماره ماهنام ه داس��تان همشهری با260
صفح��ه مطالب خواندن��ی بهترین گزینه
برای روزهای تعطیل اس��ت .ش��اید یک
دلیل عمده جذابی��ت این مجله ادبی هم
این باش��د که از نقد ادب��ی و بحثهای
تئوریک دوری میکند و به مثابه یک مجموعه داس��تان و روایتهای داس��تانی،
وجه س��رگرمکنندگی ادبیات را درکنار دیگر وجوه آن در حاشیه نگاه نمیدارد.
دربخ��ش زندگی این ش��ماره هفت روای��ت خواندنی هس��ت ،ازجمله روایت
«سنگک و کارتر» دیوید برنت عکاس معروف آمریکایی که خاطرهای از دیماه
سال  1357را بازگو میکند؛ زمانی که برای ثبت تصویری وقایع انقالب به ایران
آمده بوده اس��ت و روایت «آرنج» از بیلی کریس��تال ،بازیگر و کمدین معروف
آمریکای��ی که تجرب�� ه خودش را از موقعیتهای معذبکننده تماش��ای فیلم در
س��ینما روایت کرده است« .س��ینماگردِ تنها» هم روایت جاناتان لتم ،نویسنده و
روزنامهنگار آمریکایی از س��ینما رفتن و تجرب ه غرقشدن در جریان سیال خیال
حین تماش��ای فیلم است .اینها تنها بخشی از روایات جذاب این شماره هستند
که درکنار داس��تانهایی از ترومن کاپوتی ،لیلی هوانگ ،س��ایمون ون بوی و...
قرار گرفتهاند و میتوانند تعطیالتمان را رنگ و بوی کتاب و ادبیات ببخشند.

روایتهای اکباتان

فیل��م «س��یزده» هومن س��یدی این
روزها روی پرده اس��ت .این دومین
فیلم س��یدی بعد از فیل��م ویدئویی
«آفریقاس��ت» که درهمان لوکیش��ن
مورد عالقه او یعنی ش��هرک اکباتان
فیلمبرداری ش��ده اس��ت .لوکیشنی
که البته هارمونی و تناس��ب خوبی با
موضوع��ات او که اغلب دغدغهها و
مشکالت نس��ل جوان است ،برقرار
میکن��د .س��یدی در فیلم «س��یزده»
داستان پس��ر  ۱۳س��الهای را روایت
میکند که پدر و مادرش در سن رشد از هم جدا میشوند و او به دلیل تنهایی و
عقدههایی که برایش به وجود آمده ،به جوانهای بزرگتر از خودش پناه میبرد.
این مس��اله لطمههای روحی بسیاری بر او میزند که ترسیم این موقعیت درواقع
تاکیدی بر همان مس��اله همیشگی یعنی لطمههای اجتماعی طالق روی فرزندان
دارد .اگ��ر به دنبال فیلمهای مس��تقل و تمهیدات ت��ازه در زمینه صدا و تصویر و
بهطورکلی روایتهای مدرن هستید ،دیدن فیلم «سیزده» میتواند تا اندازهای شما
را راضی نگه دارد« .سیزده» یکی از فیلمهای مطرح جشنواره فجر پارسال بود که
در جشنواره فیلم بوسان هم توانست جایزه بهترین فیلم را بهطور مشترک با «پایان
زمستان» به کارگردانی «کیم داوان» دریافت کند.

اساطیر اکرولیکی

روز جمعه قرار اس��ت نمایش��گاهی
از نقاش��یهای اسطورهای علی ندایی
ب��ا عن��وان «اس��طورههای خاموش»
در گالری آتبین افتتاح ش��ود .در این
نمایش��گاه حدود  ۸یا  ۹اثر نقاشی به
نمایش گذاش��ته خواهد شد .بعضی
از ای��ن کاره��ا چند لته هس��تند که
بزرگتری��ن آنه��ا دارای  ۶لته  ۸۰در
 ۸۰اس��ت .کار بزرگ دیگری که در
این نمایشگاه روی دیوار خواهد رفت
سه لته بوده و در مجموع  ۴متر طول
دارد .تکنیک همه تابلوها اکرولیک اس��ت و موضوع آنها هم مانند دیگر کارهای
علی ندایی به اس��طوره اختصاص دارد .این نقاش معموال در کارهایش از اساطیر
شاهنامه استفاده میکند ،اما خودش میگوید که هیچگاه در بند شعرهای فردوسی
نیس��ت و داس��تانهای ش��اهنامه را با همان روایتی که در کتاب آمده اس��ت کار
نمیکند .در واقع این اسطورهها بازیگرانی هستند که در تابلوهای او به ایفای نقش
میپردازند و داس��تان را به آن ش��کلی که در ذهن دارد روایت میکنند .تماشای
نقاش��ی ،تماشای دنیایی است که هنرمند میخواهد .گاهی بد نیست که برویم و
دنیای دیگران را تماشا کنیم.

آتش زندگی
عکس خانه

| عکس :تایم |

مرد سوری برای برپاکردن آتش در دهکده تحت
محاصره شورشیان ،هیزم جمع میکند
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رئالمادرید را قبول نکردم
فرهیختگان| یوهان کرایف ،ستاره
بزرگ هلندیها اعالم کرده است
که به دالیل سیاس��ی در دهه 70
باشگاه بارسلونا را به رئالمادرید
ترجیح داده است .او اعالم کرده
اس��ت که در س��ال  1973یعنی
آخرین سالهای حکومت ژنرال
فرانکو بر اسپانیا ،باشگاه آژاکس
به دالیل مالی خواهان پیوستن او
به رئالمادرید بوده ،اما او با این
مساله کنار نیامده است .ستاره دهه  70هلندیها که
بعدها بارس��لونا با مربیگری او در دهه  90نخستین
قهرمان��ی اروپایی خود را تجربه ک��رد ،در این باره
گفت« :به یاد دارم که انتقال من به اسپانیا جنجالی از

کار درآمد .در هلند میگفتند که
من دارم به یک کشور فاشیست
م��یروم .رئی��س آژاکس قصد
داش��ت مرا به رئال بفروش��د،
ول��ی من بعد جن��گ جهانی به
دنیا آمده و ی��اد گرفته بودم که
ه��ر چیزی را قبول نکنم .در آن
مقطع بارس��لونا از نظر فوتبالی
در س��طح رئال نبود ،ولی بازی
برای یک باش��گاه کاتاالن برای
من یک چالش بود .بارس��لونا بیشتر از یک باشگاه
فوتب��ال بود ».کرایف در س��ال  ۱۹۸۸بهعنوان مربی
به این باش��گاه بازگش��ت و طی مدت هشت سال
توانست  ۱۱جام کسب کند.

اینجنگ را من به پا نکردم

فـر هیــختگــ��ا ن |

جورج ل��وکاس،
کارگردان مجموعه
افس��انهای «جن��گ س��تارگان»
از ماج��رای چگونگی س��اخت
هفتمین قس��مت ای��ن مجموعه
ح��رف زده اس��ت .ب��ه گزارش
گاردی��ن ،ل��وکاس میگوی��د
ک��ه او ن��کات زی��ادی را برای
هفتمین قس��مت ای��ن مجموعه
در نظ��ر گرفت��ه ب��ود ،ام��ا جیج��ی
آبرامز ،کارگردان قس��مت آخر «جنگ
س��تارگان :نیروی بی��داری» هیچکدام
از آنه��ا را عملی نکرده اس��ت .خالق
«جنگ س��تارگان» عنوان کرده که پس
از واگ��ذاری تمامی حق و حقوق این
فیلم به کمپانی والتدیزنی ،این شرکت
ب��ه هیچکدام از ایدههای او جامه عمل
نپوشاندهاست .این کارگردان  70ساله
آمریکای��ی در مصاحبهای ب��ا روزنامه
یواسای ت��ودی گفت قص��دش این
بوده ک��ه تمامی این قس��مت در فضا
فیلمبرداری ش��ود .اما کارگردان آبرامز

هیچ یک از نکات مدنظر او را در نظر
نگرفته و فیلمنامهای که او براساس آن
کارگردانی کرده است ربط چندانی به
فیلمنام��ه او ندارد .ل��وکاس میگوید:
«آنچ��ه من به دیزن��ی فروختم ،چیزی
نبود ک��ه آنها میخواس��تند ،در نتیجه
آن را تغییر دادن��د .در نتیجه میتوانم
بگویم این فیلمنامه من نیست».
اولین قس��مت از س��ری جدید جنگ
ستارگان ،از دسامبر پارسال اکران شده
و قرار اس��ت ادامه آن تا س��ال 2019
ساخته ش��ود .دو س��ال پیش کمپانی
دیزنی ،ش��رکت ل��وکاس فیل��م را به

نقــــــطه سر خط

فرهیختگان| متخصصان هشدار
میدهند که س��رد ب��ودن پاها،
ابت�لا ب��ه س��رماخوردگی و
آنفلوالن��زا را ب��اال میب��رد .ب��ه گزارش
دیلیمیل محققان به این نتیجه رسیدهاند
ک��ه پوش��یدن جورابهای گ��رم و گرم
نگهداش��تن پا در زمستان میتواند میزان
بیماری سرماخوردگی را کاهش دهد .دان
اکلس ،مدیر مرکز سرماخوردگی دانشکاه
کاردیف که این موضوع را برای بیش از
 25سال مورد بررسی قرار داده ،به تازگی
مقالهای با این موضوع منتشر کرده است.
او در این مقاله میگوید بیشتر مردم ناقل
ویروسهای سرماخوردگی هستند ولی
به این بیماری مبتال نیستند و اگر سرمای

پاها افزایش پیدا کند ،روی کل بدن تاثیر
میگ��ذارد و باعث ایجاد س��رما در بینی
میش��ود .سردش��دن پاها همچنین روی
رگهای خون��ی تاثیر میگذارد و آنها را
منقب��ض میکند .این عم��ل یک واکنش
دفاعی برای حفاظ��ت از انرژی موجود
بدن اس��ت ،در نتیجه گلبولهای س��فید
بدن که وظیفه دف��اع در برابر ویروسها
را دارند نیز کاهش پیدا میکند و قدرت
بدن برای مقابله با بیماریها کم میشود.
س��رما حرکت مژکهای داخ��ل بینی را
کند میکند و در نتیجه نمیتواند از ورود
نقــــــطه

زردچوبه در برابرخاطراتترسناک

رن��گ زرد را در روانشناس��ی رنگه��ا ،نم��اد تفک��ر و عقل
میدانند ،رنگی ک��ه حافظه و توانایی تصمیمگیری را تقویت
میکن��د و باعث فهم ایدههای جدید میش��ود .اما اگر خیلی
به تعابیر روانشناس��ی از پدیدههای جهان باور ندارید و نتایج
علمی همیش��ه برایتان اقناعکنندهتر اس��ت ،بهتر است بدانید
در نتای��ج محققان نیز این رنگ ارتباطی با حافظه و خاطرات
آدمی پیدا میکند .ماجرا از این قرار است که محققان دانشگاه
سیتی نیویورک طی مطالعهای که روی موشها انجام دادهاند،
به این نتیجه رسیدهاند که ماده «کورکومین» که در ریشه ادویه
کاری وجود دارد و به رنگ زرد روشن است ،میتواند جلوی
ذخیره خاطرات ترس��ناک در مغ��ز را بگیرد یا حتی آنها را از
مغز ش��ما پاک کن��د .آنها به موشها یاد دادهان��د که در برابر
صدایی خاص بترسند .بعد آنها را به دو دسته تقسیم کردهاند
و به یک دس��ته غ��ذای عادی و به دس��ته دوم غذای حاوی
کورکومین خوراندهاند .تحقیقات آنها نش��ان داده موشهایی
که کورکومی��ن خورده بودند دیگر از این صدا نمیترس��ند،
یعنی خاطرات ترسناکشان از این صدا محو شده است .شاید
ای��ن تحقیق بتواند در درمان برخ��ی اختالالت روانی حاصل
از خاطرات ترسناک موثر باشد .ماده کورکومین در زردچوبه
هم وجود دارد و با این حس��اب این زردهای دوستداشتنی،
آنگونه که روانشناس��ی میگوید ،اگرچ��ه حافظه را تقویت
میکند ،اما آن بخش��ی از حافظه که حاوی چیزهای ترسناک
و آزاردهنده نباشد.

بحران آدمبرفی

از روي ديوار

مبلغ��ی بی��ش از دو ونیم
میلیارد دالر خریداری کرد
و ب��ه این ترتیب س��اخت
این س��هگانه بهط��ور کل
ب��ه دیزن��ی واگذار ش��د.
ل��وکاس عل��ت واگذاری
ش��رکت لوکاس را وجود
دختر یک و نیمساله خود
اعالم کرده و گفته اس��ت
ک��ه بودن ب��ا او را به پول
ترجیح میده��د و تصمیم دارد وقت
خود را صرف فیلمهای تجربی کند.
جدیدتری��ن فیلم��ی که قرار اس��ت
از ل��وکاس روی پرده س��ینماها برود،
انیمیش��ن س��هبعدی و موزیکال��ی با
عنوان «ج��ادوی عجیب» اس��ت .این
انیمیش��ن به کارگردانی و نویسندگی
ل��وکاس که قرار اس��ت هفته آینده در
س��ینماهای آمریکا به اک��ران عمومی
درآید ،داستانی جالب و خندهدار را از
ماجراه��ا و درگیریهای زندگی پریان
و کوتولهها بر سر یک معجون حیاتی
به تصویر میکشد.

م��واد آل��وده و میکروبها به
بدن محافظت کن��د .راه رفتن
در خانه با پاهای برهنه باعث
میش��ود گرمای بدن از طریق پاها هدر
رود و در نتیج��ه ب��دن مس��تعد ابتال به
سرماخوردگی میش��ود .پژوهشگران به
تازگی دریافتند میکروبهایی که باعث
سرماخوردگی میش��وند در دمای باالتر
از  37درجه نمیتوانند وارد بدن شوند و
دمای مناس��ب برای ورود آنها  33درجه
اس��ت درحالی که سرمای دهان ارتباطی
با س��رماخوردگی ن��دارد ،از این همین
رو میتوانید در زمس��تان با خیال راحت
بس��تنی و نوشیدنیهای سرد بخورید اما
پاهایتان را گرم نگه دارید.

پاهاییکهگرماراهدرمیدهند

امیرحسین ضرغام

بهاره رهنما این عکس تئاتر را روی صفحه اینستاگرامش
گذاشته و در توضیح نوشته است« :باغ آلبالو در جشنواره
تئاتر فجر .از گروه بازی و آتیال پسیانی ،استادم محمد چرمشیر و همه همکارانم در این
نمایش و زحماتش��ان سپاسگزارم .رانووسکاس��ا شاید بهترین نقطهای باشد که امروز
در مس��یر حرکتم در نمایش بر آن به کمک این دوس��تان ایستادهام .دیدار ما سهشنبه
در تئات��ر فج��ر »...یک��ی از دنبالکنندگان
صفحه او نوش��ته است« :بهارهجان هرکس
ب��ه طریقی دل ما میش��کند ...ش��ما هم با
فالونک��ردن م��ن .عی��ب نداره چون ش��ما
همیش��ه عزیزترین��ی ».یکی دیگر نوش��ته
اس��ت« :میخواس��تم بیام نمایش تو دهنت
رو میبن��دی یا من رو ببینم ولی پولش جور
نشد .کاش��کی مثل سینما یه روزایی نیمبها
بود ».این عکس و توضیح در چهار ساعت،
پنج هزار و  986بار پسندیده شده است.
علیرضا حقیقی که تا این جای جام ملتهای آسیا دروازهاش را بسته نگه داشته،
بعد از صعود تیم ایران از گروه خود این عکس را روی صفحه اینس��تاگرامش
فرس��تاد و در توضیح نوش��ت« :س�لام .تبری��ک به همه م��ردم عزیز ای��ران» .یکی از
دنبالکنندگان صفحه او نوشته است« :شما فقط یه روز از من بزرگتری آقای علیرضا».
دیگری نوش��ته است« :علیرضااااااااااااااااااااا یه جواب دادن اینقدر منت داره؟ تو رو خدا
یه جوابی چیزی به طرفدارات بده ،ما که اینقدر دوس��ت داریم» .آن یکی آش��فتهحال
پرسیده است «:این راسته که میگن علیرضا حقیقی نامزد کرده؟» .دنبالکننده دیگری
نوش��ته است« :پس��ر تو واقعا خوبی .ولی خدایی از دفاع تیمت بگم که خیلی تو دستند.
مخصوصا اون سیدجالل که حرفی برا گفتن نذاشته .خیلی خوبیا قدت بلنده ،شوتگیری
ولی علیرضا یه کم تو خروجات بیش��تر کار
کن .بازی با قطر یه کم ترس��وندیمون ولی
بازم شکر که االن بهترینی» دیگری نوشته
است« :حاجی منم اهل کامنت دادن نیستم
ولی چی بگم بهت وقتی دروازه میایس��تی
داداش دل��م قرصه .میدونم حداقلش مفت
گل نمیخوری .علیرضا مشتی خیلی برامون
عزیزی مرد .پرچمت باالست .عزت زیاد».
ای��ن عکس تاکن��ون  24ه��زار و  918بار
پسندیده شده است.

خبـــر آخـــر

پایانآرامش شانپن

سهشنبهش��ب تریلر تازهای از فیلم «تفنگدار» منتش��ر ش��ده که ش��ان پن را در
اولین نقش خود بهعنوان قهرمان اکشن نشان میدهد .براساس گزارش آنا ،فیلم
«تفنگدار» با بازی ش��ان پن ،خاویر باردم ،ری وینستن و ادریس آلبا  20مارس
 29( 2015اس��فند) روی پرده خواهد رفت .این فیلم را پییر مورل کارگردانی
میکن��د که اولین فیلم از مجموعه «ربوده ش��ده» را س��اخته اس��ت« .تفنگدار»
اقتباسی از رمانی پرفروش به قلم ژان پاتریک مانشت است.

