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کودکان الکچری نارس

نــــگاره

خبــر اول اینکــه روزنامــه صبــح نــو گزارشــی
حضرات
داشــت با عنوان «با خانواده به سینما نروید»
و نظرات
دربخشی از این گزارش اومده« :کافی است به
طنــــــز
سینما بروید و هنوز فیلم شروع نشده ،اوضاع
این روزهای سینمای ایران را متوجه بشوید...
اگــر چند فیلم محتــرم را کنار بگذاریــم ،با دو
دسته فیلم کمدی مواجه میشویم .تعدادی
«شانه تخممرغی» ،برخی «فیلمفارسی» که
آقای فرحبخش استادش است و نمونههایی
همایون حسینیان
مثل هزارپا که آنقدر شــوخی رکیک دارند که
ناامیدتــان کنند ».درتوضیحــات دو ژانری که گزارشــگر محترم گفتن
الزمه بگم که فیلم های شــونه تخم مرغی منظور فیلمهایی هســتن
که با شکســتن یه شونه تخم مرغ ســروته قضیه رو هم میارن .مثالً یه

هانی انصاری

شــونه تخم مرغ ،تهیهکننده خریداری میکنه و دوتاشــو تو ســر نقش
اول میزنــه چهــار تاشــو کادو میکنه و تو یه جشــن عروســی به دوماد
هدیــه میدن 10 .تاشــو بهعنــوان کاالی لوکس تو مغازه نشــون میدن
دوتاشو نقش اول زن بهعنوان ماسک استفاده میکنه و باقیشو هم تو
درگیریها و تصادفات طول فیلم میشکونن اینجوری یه فیلم کمدی
خندهدار با محور تخم مرغ و شوخیهای باالی 18ماه! ساخته میشه.
اما نوع دیگه فیلما نوع فیلم فارسین که بیشتر تو خارج از کشور ساخته
میشن و بنا به شرایط خارج از کشور و جوی که در فضای اونجا حاکمه
و اســتفاده از هنرپیشــههای زن بیحجاب اون مناطق ،ناخودآگاه آدم
شــوخیهاش به سمت باالی 18سال ســوق داده میشه وگرنه تقصیر
حسین فرحبخش نیست .این شوخیا به خاطر آب و هوای اونجاست!
خبــر دوم اینکه خبرگزاری فارس خبری داره با عنوان «الکچری بازی
بــه زایمان هم رســید» این خبرگزاری در بخشــی از گزارشــش آورده:

اذان صبح فردا 4/45

امامصادقعليهالسالم:سخاوتازاخالقپيامبران
و ستون ايمان است .هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه
بخشنده اســت و تنها آن كس بخشنده است كه از
سخن روز
يقينوه ّمتواالبرخوردارباشد؛زيراكهبخشندگى
پرتو نور يقين است .هر كس هدف را بشناسد ،بخشش بر او آسان شود.
مصباح الشریعه ص – 82بحاراألنوار (ط-بیروت) ج،68
ص  ،355ح 17

ت میکنند تا با
«اخیــراً برخی از مــادران باردار ،از پزشــکان درخواســ 
اقداماتی روز زایمان کودک با تاریخ تولد والدین یا تاریخ ازدواجشان
«ســت» شــود ».در بخشــی دیگه از ایــن گــزارش اومده« :اگــر چه در
خصــوص علــت این اقدام فلســفه منطقــی وجود نــدارد ولی تغییر
تاریخ زایمان در اکثر موارد نارسی و دیررسی جنین ،مشکالت تنفسی،
مغــزی و مــرگ نوزاد را رقــم میزند ».عجیبه چطور ایــن خبرگزاری
متوجه نشد که همین ست کردن زمان زایمان خودش یه نوع فلسفه
منطقی محسوب میشه! آیا نویسنده این گزارش میدونه که اگه پدر
و مادر همین خبرو تو اینستا بذارن چن تا فالوور میتونن جمع کنن؟
حــاال در نظر داشــته باشــین این بچه بزرگ میشــه بعد با نارســایی
ریه و نارســی و دیررسی و مشــکالت تنفسی که باهاش مواجه میشه
یــه عکس نارس میذاره تو شــبکههای اجتماعی و زیرش مینویســه
عوضش تاریخ تولدم با مامان بابام سته!

محمد بقایی از «هرمان هسه» میگوید

تکریم ابنسینا در وب سایت گوگل

غربی وامدار شرق

فیلسوف همیشه زنده
ب سایت گوگل برای تکریم فیلسوف و طبیب و دانشمند ایرانی ،لوگوی خود را به ابن سینا اختصاص داد و
«ایران»:و 
یک نقاشی از چهره این متفکر ایرانی را بر پیشانی سایتش گذاشت؛ رویدادی که بازتاب گستردهای در فضای مجازی
جهان ایرانی
داشت .اعالم شده بود این تصمیم گوگل به بهانه زادروز ابن سیناست ،اما بر اساس روایتهای تاریخی تولد او یکم
شهریورماه است و در تقویم ایران نیز این روز به پاسداشت جایگاه آن حکیم بهعنوان روز ابن سینا و پزشک نامگذاری شده است.

«لئونارد لویزن» ایران و جهان را به خود واگذاشت

پاسداری از فرهنگ ایرانی در فراسوی مرزها

اندیشــمندی دیگــر از قبیلــه
ایران شناسان درگذشت و این
فقـــــدان
دومیــن ســوگ در یــک هفته
گذشــته اســت .چهارشــنبه
دهــم مــرداد« ،جهانگیــر
دری» ،ایرانشناس ایرانیتبار
روس دار فانــی را وداع
گفــت و دوشــنبه پانزدهــم
حمیدرضا محمدی
مــرداد« ،لئونــارد ُ
خبرنگار
لویــزن»،
ایرانشــناس امریکایــی در
 65ســالگی بــه دیار باقی شــتافت .این همه نشــان از
آن دارد که تبار ایرانشناســان نســل گذشته حاال دارد
کمکــم رو به خاموشــی میگذارد .ایران شناســانی که
ایران و مردمش را دیده بودند و فارســی میدانســتند
و متــون ایــن زبان را خوانــده و پاســداری از این زبان و
فرهنگ را برعهده گرفته بودند.
«لئونــارد ُ
لویــزن»( )Leonard Lewisohnدر ســال
 1953در نیویــورک بــه دنیــا آمد .پیشــینه آشــنایی او
بــا ادبیــات فارســی به زمانــی برمی گردد که  16ســال
بیشــتر نداشــت .او خیلــی اتفاقــی ،بــه ترجمــهای از
غزلیات شــمس برخورد کرد و چنان شــیفته آن شــد
که از ذهن و ضمیرش جدا شــد و انگیزهای شــد تا به
سراغ خوانش این اشعار به زبان اصلی بیاید .پس در
سال  1973راهی ایران شد و مقصد را دانشگاه پهلوی
شیراز برگزید .اگرچه در رشته روابط بینالملل درس
خوانــد اما زبــان و ادبیــات فارســی را به طــور تجربی
آموخــت .پس از انقالب ،او و همســرش جین  -که او
نیز عاشق فرهنگ ایرانی است و مجموعهای سترگ
از برنامــه «گلهــا»ی رادیو را جمعآوری کرده اســت -
ایــران را تــرک کردنــد .او اما برای آموختن بیشــتر ،به
لندن رفت تا در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی
دانشــگاه لنــدن ( )SOASادامه تحصیــل دهد و البته
در ســال  1988موفق شــد تا در رشــته ادبیات فارسی
دکتری بگیرد .پایــان نامه او ،تصحیح انتقادی دیوان
شــمسالدین محمــد تبریزی(مــا محمــد شــیرین
مغربــی)؛ شــاعر و عــارف ســده هشــتم بود کــه البته
ëëامیدواریمشروط
توگوی تلویزیونی رئیس جمهوری
گف 
مجازســـتان بازتــاب گســتردهای در فضــای مجازی
داشــت .برخی کاربران نوشــتند که باید نمود عملــی اظهارات و
وعدههایروحانیرامشاهدهکرد.سخنانروحانیمیتواندمردم
رابراییکدورهزمانیامیدوارکند،اماادامهامیدواریمشروطبه
تحققعملیمواردیاستکهمطرحشد.
ëëایجادسرمایهنمادین
یک مدرس دانشگاه در فضای مجازی با اشاره به اینکه بسیاری
از کشــورها تــاش میکنند تا ســرمایه نمادین برای خــود ایجاد
کنند ،نوشــت :ما نه تنها سرمایه نمادین ایجاد نمیکنیم ،بلکه
ســرمایههای پیشــین خود را نیز هدر میدهیم .اهمیت سرمایه
نمادیــن بــه خاطر تأثیری اســت کــه در زایش ســایر ســرمایهها
بخصوص ســرمایه اجتماعــی دارد .اما متأســفانه رد پــای افول
ســرمایه اجتماعی در همــه بحرانهای امروز ما قابل مشــاهده
است.
ëëصداوسیماواقعاًملیباشد
یــک کاربر فضای مجازی نوشــت :صداوســیما زمانــی میتواند

 5ســال بعــد از ســوی مؤسســه مطالعــات اســامی
دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل کانادا انتشار یافت.
او پــس از کســب دکتری ،بــه تحقیق و تدقیــق در ادبیات
فارســی و تصوف اسالمی همت بیشــتر گماشت .در این
میان ،اثری سه جلدی  Hertiage of Sufismرا با همکاری
دیویدمورگان،دربارهتاریختصوفاسالمیبهرشتهتحریر
درآورد و انتشــارات دانشگاه آکسفورد منتشــر کرد و آن را
مجدالدین کیوانی تحت عنوان «میراث تصوف» ترجمه
کرد که طی دو مجلد ،در ســال  1384ازســوی نشــر مرکز
منتشر شد .از او دو کتاب دیگر در ایران به بوته نشر سپرده
شــد؛ «فراســوی ایمان و کفر؛ شــیخ محمود شبستری» و
«دوش دیــدم کــه مالئــک در میخانه زدند :ســی غزل از
ت بالی) .همچنیــن اثر «عطار
حافظ» (مشــترک بــا رابر 
و ســنت تصوف ایرانی» او که به همراه کریســتوفر شــاکل
نگاشته شده ،در ســال  ،1386برنده جایزه جهانی کتاب
ســال ایران شــد .او در ســال  2010کتاب «حافظ و مذهب
عشــق» را بــه زبان انگلیســی نوشــت کــه یکــی از آخرین
آثــارش بــود .گفتنی اســت ،لویــزن ســردبیری فصلنامه
« »Mawlana Rumi Reviewکه در لندن انتشــار مییابد
را هم برعهده داشت.
ایــن عرفانپــژوه برجســته امــا در زمینــه زبان فارســی و
تصوف ،سالها با مؤسسات شرقشناسی و ایرانشناسی
همکاری کرد .از سال  1997تا  2005را در مرکز مطالعات
خاور نزدیک و خاورمیانه در مدرســه مطالعات شــرقی
و آفریقایــی دانشــگاه لندن گذراند و بعد راهی مؤسســه
مطالعات عربی و اســامی دانشگاه اکستر انگلیس شد
و تــا همیــن حاال هم در آنجــا حضور داشــت و مقرر بود
ســال آینده بازنشسته شــود .وی همکاریاش با مؤسسه
مطالعــات اســماعیلی در لنــدن نیــز تــداوم داشــت و
همچنیــن عضــو بنیاد میراث ایــران در لندن نیــز بود .او
که بر دو زبان عربی و فارســی تســلط کامل داشت ،خود
را بــرای حضــور و ســخنرانی در دوســاالنه ایرانشناســی
آماده میکرد .همایشــی که در دانشــگاه ارواین کالیفرنیا
برپا میشود و او قرار بود صبح پنجشنبه  16آگوست(25
مــرداد) بــا عنــوان «Metaphysical Time in Rumi’s
 »Mathnawiسخنرانی کند.
اعتمادآفرین باشــد که همه جریانهای سیاسی را به یک چشم
ببیند،بهمعنایواقعیکلمهملیومولدسرمایهاجتماعیباشد.
اما در حال حاضر نه تنها سرمایه اجتماعی ایجاد نمیکند ،بلکه
آن را هدر میدهد.
ëëضرورتاصالحات
یک کاربر فضای مجازی نوشت :در شرایط امروز که دشمن اصل
نظامراهدفقراردادهاست،اولویتبایدآشتیملیباشد.آشتی
با کسانی که از قطار حاکمیت به بیرون پرتاب کردیم سخت ولی
ضروری اســت .بازگشت محبوســان ،محدودان و محصوران به
جامعه گامی اساســی برای آشــتی ملی اســت .این کاربــر افزود:
حاکمیتبایدبپذیردکهایرانبرایهمهایرانیاناستوبایدلزوم
اصالحات را باور کند و به آن تن دهد.
ëëحقوقبشروتحریمها
یککارشناسدرفضایمجازینوشت:تحریمهایجدیدامریکا
علیه ایران نقض مسلم حقوق بشر است .آیا فعاالن حقوق بشر
با همان شــدتی که نقض حقوق شــهروندی و سیاســی افــراد را
مطرح میکنند ،تحریمها را محکوم و برای حذف آنها فعالیت
خواهندکرد؟

نظــام حکمــت و فلســفه ابــن ســینا از ســه
عنصــر تدویــن یافته.1:نظــام فلســفی
ارســطو .2اندیشــههای فلســفی و اشــراقی
نوافالطونیان .3نظام جهانشناسی دینی و
عقلی اسالم .ابن سینا ،ارسطو را از بزرگترین
حسن سیدعرب
پژوهشگر فلسفی
حکیمــان میدانــد و بــا اینکــه متأثــر از
ارسطواست اما اندیشههای او خالی از ابداع
فلسفی نیست و از اینرو توانسته نکات مبهم فلسفه مشایی ارسطو
را معلوم و حل کند .معهذا نظام فلســفه در اســام تاکنون متأثر از
اندیشــههای اوســت .ابن ســینا با انتخاب عنوان حکمت مشرقیه،
ســاختار اندیشــههای خود را از میراث فلسفی یونان متمایز کرد .به
نظر ابن ســینا فلســفه ،علم کلی و همان حکمت اولی است .او نیز
همانند ارســطو ،موضــوع مابعدالطبیعه را موجــود از آن حیث که
موجود است ،دانسته و فلسفه را در تقسیمی کلی به نظری و عملی
تقســیم میکند .بهنظر او انسان با عمل به این دو جنبه نفس خود
را کمال بخشیده و به خیر کثیر نائل میشود.همچنین حکمت نزد
وی ،افضــل علــم بوده و تصور امور و تصدیق حقایق نظری اســت.
او حکمت رامعرفت به حق میداند و میگوید حکیم کســی است
که به واجب الوجود معرفت دارد .در حکمت موجودات به حسب
ماهیت آنها شناخته میشوند .دراندیشه ابن سینا ،منطق وسیلهای

است که مانع گمراهی فکر میشود و موضوع آن معقوالت ثانیهای
است که به معقوالت اولی مستند است .درهستی شناسی ابن سینا،
وجــود ،بدیهیترین مفهوم اســت .لفظ موجود افــاده یک معنا در
تمام اقســام موجــودات میکند .موجود و شــیء و ضروری ،معانی
هســتند کــه در نفس مرتســم میشــوند .ابنســینا موجــودات را به
واجب و ممکن تقسیم میکند و میگوید واجب الوجود ،موجودی
است که هر گاه ناموجود فرض شود ،تناقضی پدید میآید و ممکن
الوجود آن است که اگر ناموجود فرض شود تناقضی پدید نمیآید.
پس واجب الوجود هســتی بایســته است و ممکن الوجود بایستگی
نــدارد .او ایــن تقســیم را طریــق ســلوک فکری بــه بــاری میداند و
میگوید وجود و عدم در شیء ممکن ،از غیر ذات آن ناشی میگردد
و وجود آن تا از ناحیه ســبب ،ناشــی نگردد ،موجود نمیشــود .ابن
سینا میان ماهیت و وجود اشیاتمایزقائل است و میگوید که وجود،
عارض بر ماهیت میشود.همه موجودات بهطور یکسان از مفهوم
هســتی برخوردار نیستند .او ماهیت را چیزی غیر از هستی میداند
زیــرا انســان بودن غیــر از موجــود بودن اســت .بهنظــر او نیز هرچه
ماهیت دارد ،معلول اســت .معقول ،از شــوایب مادی و لواحق آن
بیگانه است برخی مردم گمان میکنند که موجود همان محسوس
است شر بالذات ،عدم و شر بالعرض ،معدوم است .خداشناسی او
بر اساس هستی شناسیاش استوار شده است.

به بهانه اختصاص بخش ویژه مستندهای انقالب در دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت

تاریخ و روایتهایش
«ایــران» :دوازدهمیــن جشــنواره
بینالمللــی فیلــم مســتند ایــران
نمای بسته
«ســینماحقیقت» ،روزهــای 18
تــا  25آذرمــاه  1397بــه دبیــری
ســیدمحمدمهدی طباطبایینــژاد،
در تهران برگــزار خواهد شــد .بهتازگی
برگزارکننــدگان این رویداد ســینمایی
اعــام کردنــد برنامههــای ویــژهای را
احسان عمادی
مستندساز
بــرای چهــل ســالگی انقالب اســامی
تدارک دیدهاند ،که طراحی بخش ویژه
مستندهای برگزید ه انقالب از جمله این برنامههاست.
«حــاال اصــل ماجــرا چــی بــوده؟» در این چنــد ســال اخیر که
چندتایی مستند آرشــیوی-تاریخی مرتکب شدهام[!] و برای
تحقیــق دربارهشــان ،مختصــری البهالی کتابهــا ،عکسها،
فیلمهــا و ســندها چرخیــدهام و پــای صحبــت پیرمردهــای
خوشحافظه شیرینســخن نشســتهام ،ایــن ســؤال را زیاد از
دوســتان و آشنایانم شنیدهام ،که دو سه روایت ظاهراً متضاد
تاریخــی از واقعــهای در یکــی از دهههــای گذشــته را پیــش
رویــم گذاشــتهاند و بــرای حل تناقض بینشــان ،خواســتهاند
«اصل ماجــرا» را بدانند .چنین پرسشــی از ابتدا پیشفرضی
را در خــود نهفتــه دارد؛ اینکــه هــر ماجرای تاریخــی همچون

یــک مســأله ریاضــی ،دارای جوابــی قطعــی و منحصربهفرد
اســت که با تحقیق و صرف زمان کافی میتوان به آن دســت
یافــت .تلقــیای آســانگیر ،سادهســاز ،کموبیــش دوقطبــی و
تــا انــدازه زیادی نادرســت از تاریــخ ،که چندان تــاب و تحمل
ابهــام ،پیچیدگی و چند وجهی بودن موضوع را ندارد و دلش
میخواهد خیلی زود و بسرعت ،تکلیف قضیه را روشن کند.
چنیــن تلقــیِ(بهزعــم نگارنــده) خطرناکی ،بیتردیــد یکی از
بزرگتریــن دامها و آفتهایی اســت کــه در ابتدای هر فرآیند
ی از تاریخ ،پیش روی محقق /فیلمســاز قرار دارد.
مستندســاز 
«مستندسازی بدون قضاوت» ،گرچه ادعایی قشنگ و فریبنده
به نظر میرسد اما «ویترینی» و به دور از واقعیت است .چراکه
اگر نگوییم «هر گزارهای» ،دستکم حجم فراوانی از گزارههای
متفاوت و متضاد دربار ه یک واقع ه تاریخی را میتوان در قالب
یک مســتند ســینمایی-تلویزیونی به اثبات رساند ،بدون آنکه
جز راســت گفته باشــیم ،یا الاقل دروغ بزرگ و آشــکاری گفته
باشــیم .کاری که به ســادگی ،تنها با انتخــاب نقطهعطفهای
کلیــدی روایــت ،گزینــش هوشــمندانه راویــان ،تقــدم و تأخــر
اتفاقات و شکل چیدنشان در کنار هم ،باال و پایین کردن وزن
و تأثیرشان در ســاخت تصویر نهایی فیلم ،استفاده از تدوین،
موســیقی و دیگر تمهیدات سینمایی برای مهم یا کماهمیت
دادن جلوه دادن یک اتفاق و ...ممکن میشود.

ل آببر بشرویه؛ یادگاری خاص از دوره ساسانی
پ 
ایــران ما

رضا سلیمان نوری
روزنامه نگار

پلآببریکیازدستساختههایخاصایرانیاست.قدیمیتریننمونه
شناخته شده این سازه که متعلق به دوره ساسانی است در  ۴۵کیلومتری
جنوب شهر بشرویه و  ۳کیلومتری غرب روستای فتحآباد در کوهی به نام
کوه شــتری قرار دارد .این ســازه خاص برای انتقال آب از یک سو به سوی
دیگر درههای عمیق یا از کف رودخانه به زمینهای مناسب و نیازمند آب
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قابل کشت در ارتفاع باالتر ایجاد میشده است .پل ثبت ملی شده آببر
فتحآبــاد دارای یک دهان ه اصلی عریض و بلنــد و دو دهانه کوچکتر در
ســمت راست دهان ه اصلی میباشــد .دهانه اصلی به یاری دو پای ه قطور
مربع شــکل اســتقرار یافته و  22متر ارتفاع دارد .پایههای پل که از ســنگ
الشــه ســاروج و گچ ساخته شــدهاند بر بستری ســنگی قرار گرفتهاند و دو
دهانه فرعی با ارتفاع و عرض کمتر بر ارتفاعات کنار ه رودخانه بنا شدهاند.
در فاصله کمی از این ســازه ،پل آببر دیگری متعلق به عهد ســلجوقی
دیده میشود که دو طبقه بوده و همزمان معبر انسان و آب بوده است.

گـــــپ

حسن همایون

خبرنگار

هرمــان هســه دوم ژوئیــه  ۱۸۷۷به دنیــا آمــد و روزگاری در هند
زیست و همین نیز موجب شد تا تأثیری دیرپا از فرهنگ و عرفان
شرقی بگیرد .هســه در سال  ۱۹۴۶برنده جایزه نوبل ادبیات شد
ج سالگی از
و سرانجام نهم آگوست  ۱۹۶۲میالدی در هشتاد و پن 
دنیا رفت .او در دورانی از زندگیاش با اقبال الهوری نیز دمخور
بــود .محمد بقایی ماکان نویســنده و مترجم ایرانــی 10 ،کتاب از
این نویسنده را به فارسی برگردانده است که از آن جمله میتوان
به «سفین ه زندگی»« ،اخبار عجیب و حکایات غریب»« ،سفر به
شــرق»« ،تیز هوش»« ،ســیذارتا»« ،رزهالده» و «دمیان» اشاره
کــرد .از این مترجــم درباره هرمان هســه و جهان داســتانیاش
پرسیدیم.
ëëآشناییشماباآثارهرمانهسهبهکیبرمیگردد؟
نیــم قرن پیش با اقبــال الهوری و آثار و اندیشــههای این متفکر
آشــنا شــدم و هنگام تحصیل در ایران پیگیــر آرا و دیدگاههایش
بــودم ،تــا اینکه ســالهای قبل انقالب بــرای ادامــه تحصیل به
امریکا رفتم .اتفاقی به ترجمه آن ماری شــیمل – شرقشــناس
آلمانــی – از منظومــه «جاویدنامــه» اقبال الهــوری برخوردم و
دیدم که آن اثر با مقدمهای از هرمان هسه به چاپ رسیده است.
هرمان هســه در آن مقدمه به دقت اندیشــههای اقبال الهوری
را تبیین و شــرح کرده و او را ســتوده بود .همچنیــن آرای اقبال را
از منظرهــای مختلــف مــورد توجه قــرار داده بود .مــن دو کتاب
«ُرزهالــده» و «ســیذارتا» از این نویســنده را در امریــکا خواندم و
پسندیدم .بعدها که به ایران آمدم این دو اثر را ترجمه و در دهه
هفتاد منتشر کردم که تاکنون بارها تجدید چاپ شدهاند.
ëëچهمسائلیدرآثارهرمانهسهتوجهشماراجلبکرد؟
بتدریــج وقتــی دیگــر آثــار
هســه را ترجمــه کــردم،
بیــش از پیــش بــه او و آرا و
عقایدش عالقهمند شدم.
نکتــه مهــم در آثــار هرمان
هسه شباهت دور و نزدیک
دیدگاهش به اقبال الهوری
بود .از طرفی روایتهایش
متأثــر از فرهنــگ و عرفــان
شــرقی بــود و ایــن بــرای
مخاطب فارسی زبان مهم
بــود .همزمــان بــا ترجمــه
آثــار ایــن نویســنده مهــم
غربــی ،رســالهای درباره اقبال الهوری و هرمان هســه نوشــتم و
منتشــر کردم .عــاوه بر شــباهت و قرابت فکری ایــن دو متفکر
شرق و غرب ،از حیث زندگی و زیست شخصی و اجتماعی هم
شــباهتهایی بــا هم داشــتند مثالً هــر دو ســهبار ازدواج کردند.
نگفتــه نمانــد که هرمان هســه ســالیانی را در هنــد زندگی کرده
بــود ،از ایــنرو نظریات اقبال الهــوری نه تنها برایش خوشــایند
بــود بلکه آن دیدگاههــا را بخوبی میفهمید و بســیار با فرهنگ
و دیدگاههای شــرقی مأنوس و آشــنا بود .من ســعی میکردم از
رهگذر مطالعه این دو نویســنده و ادیب ربط و پیوندهای پیدا و
پنهان فرهنگ شــرق و غرب در سد ه بیستم را دریابم و آنها را از
طریق ترجمه و تألیفهایم به مخاطبهای ایرانی منتقل کنم.
پــس از ترجمه عنوانهای مختلف از هســه ،با برگرداندن کتاب
«ســفر به شــرق» به عمق عالقه و توجه هسه به فرهنگ شرقی
پــی بــردم و دریافتــم بخشهایی از اندیشــههای این نویســنده
آلمانــی ،بــا کتاب «منطقالطیــر» عطار نیشــابوری همخوانی و
نزدیکی دارد .او نویســندهای تحســینبرانگیز و وامدار فرهنگ و
آموزهها و اندیشههای شرقیاست.

رئیس آکادمی اسکار ابقا شد
خبر آخـــر

به گزارش ورایتی «جان بایلی» برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار انتخاب شد« .بایلی» که سال
گذشته به عنوان رئیس آکادمی اســکار انتخاب شده بود در رأیگیری
اعضای هیأت مدیره آکادمی برای یک دوره دیگر در سمت خود ابقا
شــد و پس از پایان دوره جدید خود دیگر نمیتواند این مســئولیت را
بر اســاس قوانین بر عهده بگیرد .بایلی  ۷۴ســاله که در کارنامه هنری
خود فیلمبرداری آثاری چون «مردم معمولی»« ،ترس بزرگ»« ،روز
گراندهاگ»« ،میهمانی سالگرد» و «قدمی درجنگل» را دارد ،در سال
 ۲۰۱۴جایزهیکعمردستاوردسینماییانجمنفیلمبردارانسینمای
امریکارادریافتکرداماهیچگاهدرطولدورانفعالیتسینماییخود
نتوانســته بود نامزد جایزه اســکار شــود .اتهامات اخالقی مطرح شده
درباره «جان بایلی» رئیس آکادمی اسکار اوایل امسال مورد تحقیق و
بررسی قرار گرفت و وی در نهایت از این اتهامات تبرئه شد.

