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سرمقاله
| محمد بهرهمند |
اگرچه هر نرشیهای هم ممکن اســت ایدههای
خــاص خــود را داشــته باشــد اما نکتــهای که
عمــوم نرشیات گرفتار آنها هســتند عدم توجه
بهرضورت ،هدف و فایده موضوع مقاالتی ست
که در هر شــاره از نرشیههای خــود میآورند.
گاهی یک یا دو مورد از آنها و گاه هر سه باهم
مــورد غفلت قــرار میگیرند و یا توجــه به آنها
کمرنــگ میشــود .توضیح اینکــه اگر رضورت
داشــته باشد به این معنا اســت که مقاله از یک
نیازی برخاسته اســت و اگر چنین باشد طبعاً دو
مقوله هدف و فایده هم در آن مســترت است .در
اینجا فقط اولویت میماند که باید لحاظ شــود.
یعنــی مقالــهای ممکن اســت رضورت داشــته
باشــد ولی در اولویت نباشد .همچنین شامرهای
از نرشیه ممکن اســت هدف مشــخصی داشته
باشد درحالیکه رضورت و اولویتی بر آن مرتتب
نباشــد و یــا فایده آن کم باشــد و حتی بیفایده
باشد؛ هرچند مشکل ایده پردازانِ نرشیه را برای
مقاصد خاصش برطرف کند.
روال ما در نرشیه دانشجویی ماهور اینگونه بود
که گروه ایده پردازی نرشیه بعد از عنوان کردن
چندین موضوع خاص کــه در بطن جامعه منود
بیشرتی پیداکرده ،با مشورت با هیئت تحریریه
یــک موضــوع مهم را انتخــاب کــرده و بهطور
مفصل به آن میپرداخت .اما اکنونکه در حال
تجربه کردن پیک دوم شــیوع ویروس منحوس
کرونا هســتیم ،ترجیح داده شد تا اصل رضورت
را در اولویــت قرار داده و ایــن بار مفصلتر و از
زاویهای متفاوت به این موضوع بپردازیم.
اگــر از شــیوع اولیــه ویــروس کرونا در کشــور
رصفنظــر کــرده و آن را پیــک ابتــا در نظــر
نگیریم ،نخســتین اوجگیری آمــار مبتالیان به
این ویروس و بیامری ناشــی از آن یعنی کووید
 ،۱۹در هفتههای اخیر رقم خورد .نخستین پیک
ابتــا به ویروس جدید کرونــا که احتامالً خیلی
زود بــه پیــک دوم میرســد و در صــورت تغییر
نکــردن روند فعلی ،از هماکنون میشــود زمان
وقوع پیک سوم را هم پیشبینی کرد!
موجی که اگر جدی گرفته نشــود و با اقداماتی
مانند منع ســفر همراه نشــود ،درنتیجهی عادی
شدن شیوع بیامری در میان مردم و البته رعایت
نکــردن پروتکلهای بهداشــتی و دیگر عوامل
افزایش شیوع بیامری کووید  ،19به شکلگیری
مــوج دیگــری در نیمه تیرماه گــره خواهد خورد
کــه احتامالً پیک وعده دادهشــده توســط وزیر
بهداشت برای هفته جاری مقابل آن هیچ است!
در پایان از اینکه فرصتی دوباره دســت داد تا به
بهانه انتشــار شــاره پنجم نرشیه با خوانندگان
گرانمایــه بــه گفتگو بپــردازم ابراز خرســندی
میدارم.یقیناً تداوم انتشار نرشیه بدون مشارکت
شــا امکانپذیر نخواهد بود .استقبال شام با
ارســال نظرات نغز و پرمایه باعث شکوفایی این
نرشیه خواهد گردید .انتظار داریم مثل همیشه
با ارسال پیشنهادها و انتقادات سازندهی خود بر
غنا نرشیه بیافزاییــد .الزم میدانم از همکاران
عزیزم که در انتشــار این شامره از نرشیه تالش
منودند قدردانی منایم.
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«در میان ســتارگان» را میتوان دقیقترین فیلم
سینامیی ساختهشده در تاریخ سینام درباره مباحث
فضایی عنوان کرد که جزئیترین این مباحث را به
زیبایی در چارچوب یک داســتان احساسی روایت
کرده است .نوالن مانند متامی آثار گذشتهاش این
بار نیز در فیلم «در میان ستارگان» متاشاگر سینام
را بــا انواع و اقســام لحظههــا و دیالوگهای ناب
ســینامیی که احتامالً فقط خودش و برادرش قادر
به نگارش آن هستند به وجد آورده و اجازه منیدهد
که لحظهای از فیلم را از دست دهد.
امــا دیگر تأکیدی که نوالن در ســاخت «در میان
ستارگان» مدنظر داشته ،بحث احساسات و عشق
بیانتها بوده که بخش بســیاری از فیلم را در نظر
گرفته است.
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نظرسنجی آنالین از دانشجویان دانشگاههای ووهان،
مرکز شیوع ،در اثنای شیوع 19 COVID
| نیلوفــر رنجرب |چکیده :شــیوع کرونا ویــروس (-2019
 )nCov, COVIDدر ووهــانِ چیــن ،در دســامرب  ،2019به
یــک وضعیت اورژانســی جهانی تبدیل شــد .این مطالعه
نگرش دانشــجویانِ
ِ
باهدف بررســی الگوهــای رفتاری و
دانشگاهی در شهر ووهان ،مرکز ،هست .دادهها در اواخر
ژانویــه  2020از بیــش از  8000دانشــجویِ  4دانشــگا ِه
بیناملللی برت ِر ووهان بهصورت آنالین بهدستآمده است.
دادهها از هر دو گرو ِه بومیان و دانشــجویانِ غیربومی که
در ســطوح اولیهی بیامری به خانههای خود بازگشــتهاند
جمعآوریشده است.
در این مطالعه ،اسرتس روانی بسیار باال به همراه اقدامات
مثبت درزمینهٔ ی اعامل بهداشتی در دانشجویان مشاهده
شــد .طبــق بررســی ،اطالعیههای رســمی منبــعِ اصلی
ِ
اطالعــات پاســخدهندگان بود و همچنیــن آنها متایل به
شفافســازی در حقایق داشــتند .برخی اقدامات سخت
گیرانِ برای جلوگیری از اپیدمی در ســطح محلی مشاهده
شد .ازنظر آنها ،این اقدامات هرچند بعضاً تهاجمی بودند،
ولــی تحت رشایط بحرانیِ حاکم ،الزم بود انجام شــوند.
پاســخدهندگان ،ارزیابیهــای متفاوتــی از عملکر ِد دولت
مرکزی ،دولتهای محلی ،افراد جامعه و سیستم بهداشت
عمومی ارائه دادند؛ و درنهایت این مقاله ،از سیاســتها و
آگاهیهای انجامگرفته نتیجهگیری میکند.
در  29فوریه سال  ،2020تعداد کیسهای مبتالبه کووید 19
به  78،962نفر و همزمان گزارش ابتال به بیامری مشابه از
 55منطقهی دیگر نیز به گوش رسید .جهان با یک بحران
بیسابقهی بهداشــت عمومی مواجه است .ووهان ،مرکز
شــیوع ،در معــرض توجه بیناملللی قرارگرفته و برچســب
«ویروس ووهان» بر این ویروس هست.
شــیوع ایــن ویــروس ،درسهایــی را برای پزشــکان و
محققان درزمینهٔ ی بهداشت عمومی ،مدیریت بهداشت
و بحران و سیاستهای اجتامعی ،به همراه داشته است.
بــا دلیــل دانشــجویان بهعنــوان جامعــهی موردمطالعــه

مناطق با تعداد افراد
انتخابشــدهاند :اول ،ووهان یکی از
ِ
تحصیالت عالی در چین هســت و میزبــان در حدود 1.3
میلیون نفر دانشجو است .از هر  10نفر ساکن در ووهان،
یک نفر دانشــجو هســت .دوم ،تعداد قابلتوجهی از این
دانشــجویان غیربومی بودهانــد که در نیمــهی ژانویه در
تعطیالت زمستانه به خانههای خود بازگشتهاند؛ و برچسبی
تحت عنوان « بازگشــتهها از ووهان» بر آنها نهاده شده
که نهتنها پریشانی روانشناختی برای آنها به وجود آورده؛
بلکه نشــان میدهد الگوی رفتاری مــردم و دولت چین در
زمان بحران بهداشــتی چگونه اســت .سوم ،ما از قصد 4
دانشــگاه بیناملللی مختلف در ووهان را انتخاب کردیم تا
تأثیر آموزههای دانشگاهی و طرز فکر مستقل دانشجویان
را نیز بسنجیم.
یافتهها:
پاســخ روانشناختی :شــیوع این بیامری بهطور گسرتده
باعث شــوک ناگهانی در مردم ووهان شــده اســت .برای
اندازهگیری میزان نگرانیِ جامعه موردمطالعه از یک مقیاس
پنجدرجهای اســتفاده شــد که توضیحــات آن بهتفصیل
در مقالــهی اصلی آمده اســت .طبق نتایج بهدســتآمده،
گسرتش پریشانی روانشناختی در رسارس منطقه ،فارغ
از توجه بهشــدت واقعی خطر ،بســیار فراگیر بوده است.
نظریههــای روانشــناختی نشــان میدهند کــه تخیل و
اطالعات نا شفاف ،بهعنوان محرک اسرتس عمل میکنند
و اگر اطالعات واقعی و شــفاف ارائه نشــود و این تصورها
اصالح نشود ،میتواند اضطراب و ترس ایجاد کند.
پاســخ رفتاری :آگاهسازی از خطر در مدیریت بحرانهای
عمومی بســیار حائز اهمیت است و هدف آن هشدار دادن
به شهروندان در مورد خطرات است؛ و این امکان را برای
آنها فراهــم میکند تا اقدامات مناســب رفتاری را انجام
دهند .مهــار اپیدمی نیاز به همکاری مــردم با دولت دارد.
این مطالعه همکاری مثبتی رابین مردم و دولت نشان داد.
نزدیــک به  %90پاســخدهندگان در خارج از خانه ماســک

اســتفاده میکنند .رعایت بهداشــت دســت نیز به میزان
دوسوم افزایش یافت .قسمت اعظم فعالیتهای خارج از
خانهی پاسخدهندگان کاهشیافته است.
منابع اطالعات و ارزیابی شــفافیت آنها :افشا و شفافیت
اطالعات در مدیریت بحران از اهمیت اساســی برخوردار
است .اهمیت رسانههای مستقل در این بررسی مشخص
میشــود .در ایــن مطالعه بررســی کردیم که چــه زمانی
دانشــجویان متوجه ویروس کرونا شــدند .طبق مطالعه،
اعــام دولت ،متوجه
دوســوم دانشــجویان قبل از اولین
ِ
وجود یک بیامری تنفسی در  30دسامرب  2019شده بودند.
نتیجهگیــری :با توجــه به رشایط خــاص پیشآمده ،این
ِ
بینش
ِ
مختلــف رفتار و
مطالعه باهدف بررســیِ جنبههای
دانشــجویان دانشــگاههای ووهان ،مرکز شــیوعِ کووید
 ،19صورت گرفته اســت .یکرسی مشــاهدات کلیدی به
ترتیب انجامشده اســت .ابتدا ،نشانههای روانشناختی
منفــی در بین پاســخدهندگان ،فراتــر از مرزهای منطقه،
شــایع اســت .علیرغــم واکنش منفــی روانشــناختی،
بسیاری از پاسخدهندگان ،رفتا ِر مثبتی نسبت به مدیریت
نت خطر ،بســیاری از
بحــران نشــان دادند .با در نظر گرف ِ
پاســخدهندگان ،رفتارهــای بهداشــتی را بیشــر رعایت
آموزش عمومی
ِ
میکنند .در طول این اپیدمی ،کمپینهای
و اجرای پروتکلهای پیشــگیرانه در ســطح محلی بهطور
گســره در حال انجــام اســت .همچنین شــواهد حاکی
ِ
خوب این پروتکلها و قوانین از ســوی جوامع
از
رعایــت ِ
محلی و شــهروندان عادی اســت .در این راســتا ،کنرتل
سختگیرانهی اجتامعی و دولت چین ،فاکتورهای مثبتی
برای مها ِر بیامری همهگیر تبدیلشده است.
دوم ،ظرفیت قوی و تقویتشده بهویژه در چین میباشد.
باارادهی سیاســی هامهنــگ ،ماشــینآالت بوروکراتیک،
بهرسعــت و بدون توجــه به هزینهها ،به یک گــروه مبار ِز
قدرمتند تبدیل شدند .شواهد بهدستآمده از دانشجویان،
حاکــی از نفو ِذ گســرده اقدامات کنــرل اپیدمی در مردم

است.
سوم ،درزمینهٔ ی ارتباطات رسانهای ،نسل جوان نسبت به
والدین خود ،دسرتسی بیشرتی به طیفهای گسرتدهای
از اطالعــات را نشــان میدهنــد؛ و بــه نظر میرســد که
جلوگیری از دسرتســی جوانان به حقیقت بســیار سخت
باشد .طبق اطالعات بهدســتآمده از این مطالعه ،بخش
قابلتوجهی از پاسخدهندگان ،از شیوع این بیامری قبل از
گزارش و اعالم دولت ،اطالع داشتند .بیشرت نارضایتیها
از دولتهای محلی دو اســتان ووهان و هوبی ،طبق نتایج
منعکسشــده ،به علت عدم شــفافیت در مراحل اولیهی
شیوع بوده است.
اکــر ایــن دانشــجویان بینامللــل ،افــراد متخصص در
مؤسسات مهم چین خواهند بود .اعتامد آنها به سیستم
کشــور ،ناشــی از درک آنها از این مطلب است که کشور
باید بهاندازهای شفاف باشد که به مردم حقیقت را بگوید؛
خواه این حقیقت خوشایند باشد یا ناخوشایند.
این مقاله به همراه سایر مقاالت مرتبط در این زمینه ،تأکید
بر اهمیت نهتنها ظرفیت سیســتم بهداشتی بلکه نظارت
کامل بر آن ،گزارش بهموقع و شفافیت دولت با مردم دارد؛
که همهی اینها مستلزم عزم قوی است.
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بر همان عهد که بودیم،
بر آنیم هنوز

مصاحبه با مهدی حقدوست متخصص بیماریهای عفونی
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

میانهروی بهترین رویکرد در مقابل کرونا
| پریا صمدی | اگــر اخبار بیامری کرونا
را هامننــد روزهــای اول دنبــال می کنید
مــی دانید که رشایط با ماه های ابتدایی
شیوع بیامری تغییر کرده است به همین
جهــت بر آنان شــدیم یا یکی از اســاتید
دانشگاه علوم پزشکی تربیز مصاحبه ای
در این باب داشته باشیم
 .۱خودتان را معر فی کنید.
مهدی حقدوســت متخصص بیامریهای
عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی تربیز هستم.
 .۲عالم جدید بیامری کرونا چه هستند ؟
عالئم جدید بدین رشح است؛بی حالی،
ضعف ،تب و لــرز کوتــاه مدت(حداکرث
ظرف مدت  ۲۴ســاعت خود به خود قطع
میشود) در  ۵۰درصد افراد عالیم شکمی
مثل اسهال دیده می شود همچنین تنگی
نفس و کاهش حس بویایی هم مشاهده
می گردد.
 .۳چرا با وجود تاکید های بســیار مبنی بر
خطرناک بودن بیامری کرونا آمار مرگ و
میر در قیاس پایین است؟
آمار مرگ و میر پایین نیست و مثل سابق

اســت چون میــزان بیامریابی به نســبت
افراد مبتال زیاد شده است به نظر می رسد
که مرگ و میر کمرت شده است در صورتی
که هامنند گذشته است.
 .۴به نظر شــا برای گذر از تبعات روانی
و اجتامعــی نشــئت گرفتــه از کرونا چه
رویکردی باید داشته باشیم ؟
بهرتین رویکــرد در مقابــل بیامری این
اســت که کرونا را جزو روند عادی زندگی
برای ماه ها در نظر بگیریم و طرز صحیح
برخــورد با آن را یاد بگیریم نه زیاد جدی
بگیریم کــه حالت وسواســی رخ بدهد و
روی نحوهــی زندگی کردمنان تاثیر ســو
بگذارد نه زیاد ســهل بشامریم که در این
صــورت تبعات جــدی خواهد داشــت با
یادگیری راه هــای مقابله و رعایت آن ها
ارامش روحی خودمان را از دست ندهیم.
 .۵چــه توصیــه ای بــرای دانشــجویان
حارض در بیامرستان ها و دانشگاه دارید؟
به دانشــجویان توصیه می کنم  ۲مورد را
جدی بگیرند
اول نحوه صحیح مراقبت از خودشــان را
یاد بگیرند به خصوص دانشــجویانی که

دهیم.ان شــاءالله به امیــد روزی که در

وارد بخش ها شده اند
دوم به عنوان یک دانشــجوی دانشــگاه
متام کشور وضعیت سفید باشد.
علوم پزشکی از همین االن به عنوان یک
عضو سیســتم بهداشــتی  ،باید بلد
باشند که به مردم عادی جامعه
اطالعــات
صحیــح

بهداشتی
در خصوص
راه های مبارزه
با کرونا و طرق صحیح
پیشگیری را بیاموزند.
 .۶سخن پایانی.
متاســفانه کرونا وارد
زندگی ما شــده اســت چه
بخواهیــم چه نخواهیم بایــد مدت ها با
آن زندگی کنیم پس هامنند دوران جنگ
باید یاد بگیریم چگونه بجنگیم که کمرت
تلفات بدهیم و زندگی روزمره خود را ادامه

| پریا صمدی | آدمی به مســاوات ضعیف یا قدرمتند جلوه
میمناید لکن فکر می کنم قدرتش به سنگینی میرود این
را توانایــی گذر از رنجوری که دوران پیــش میآورد اثبات
میکند .او به امیدها پیوند خورده است اگرچه افتانوخیزان
و لغــزان پیش مــیرود محتمل همگی در ابتــدا معتقدیم
هیچکس را توان مقابله با تلخی ته یک شــیرینی نیســت
و روشــنی که به خاموشــی میگراید را طلوعی به پیشــواز
نخواهد آمد شاید آنچه موضوع را دردناک میکند وعدههای
حصول نیافتهای اســت که به خودمان بدهکار میشــویم
اکرثیت پایان سال  ۹۸و آغاز روزگار نو را با احوالی خوش
با خودمــان وعده کــرده بودیم لکن ایام موافــق مرادمان
نچرخیــد بدتر آنکــه رضبــت کاری بیامری ناآشــنا هرروز
چرکینتر شد.هیچ گریزی جز مقابله نبود همت بستیم و تن
تبدار وطن را در آغوش گرفتیم اندکاندک مرهم نهادیم
 ،ما رسبند یا حسین بر پیشانی نداشتیم اما دستان دملان را
به مدد موالیامن گره زدیم ما نتوانســتیم همکار خود را در
آغوش کشــیده دلگرمیاش باشیم اما نگاههایامن را بدرقه
راهــش کردیم دلتنگیهایامن را خاک کردیم و آمادهتر
از گذشــته خدمت کردیم زخم برداشتیم ولی با تن و روانی
آزرده همچنــان با توکل به نامش ادامــه دادیم هر بار که
ســوت دهش ناک مانیتورهای  icuرا شــنیدیم چشاممنان
رسریز شــد اما آهــان را فریاد نکردیــم چراکه یقین آورده
بودیم صفیر عجز بهمراتب کشــندهتر از احساســش است
روزهای بهغایت اندوهگین را با لبخندهای بیامران ترخیصی
کرونایی سپری کردیم و میکنیم گاه مغموم و گوشهگیر در
کریدورهای بیامرستان راه میرویم به دیوار تکیه میزنیم و
میاندیشیم این درد را درمانی نیست و گاه چنان باصالبت
بیامر رنجیده را امید میدهیم که گویی که فردا روز رهایی
اســت و این کابوس به فرجام رسیده است .هرچه که باشد
ما بدون درنگ رسالتامن را ادامه میدهیم و بر این باوریم
وصــال بهبود را روزی تجربه خواهیــم کرد منیدانم کی و
کدامین ساعت لبخند پیروزی بر لبهایامن جاودانه خواهد
شــد اما میدانم در جایجای میهن عزیزمان کادر درمان
لحظهای پا پس نکشیده و نخواهد کشید و به وام از ادیب
نیشابوری :
« بر هامن عهد که بودیم  ،بر آنیم هنوز»
ما بدان قامت و باال نگرانیم هنوز
در غمت خوندل از دیده روانیم هنوز
جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت
بر هامن عهد که بودیم ،بر آنیم هنوز
به امید تو شب خویش به پایان آریم
آن جفا دیده که بودیم ،هامنیم هنوز
ایدریغا که پسازآن همه جان بازی ها
بر رس کوی تو بینام و نشانیم هنوز
دیگران وادی عشق تو به پایان بردند
ما به یاد تو در این دشت روانیم هنوز
آرمیدند همه در حرم حرمت و ما
ساکن کوی خرابات و مغانیم هنوز
نوبهار آمد و بگذشت ولیکن من و دل
همچنان در تف آسیب خزانیم هنوز
بس شگفت است که بااینهمه تابش چو نخست
در پس پرده پندار نهانیم هنوز
ما از این چرخ کهن گرچه بسی پیرتریم
همچنان از مدد عشق جوانیم هنوز
اوستاد همه فن بوده و هستیم ادیب
با هامن نام هامن شوکت و شأنیم هنوز

4

سال اول | شماره  | 5شنبه |  24خرداد | ۱۳۹۹
.Forgotten, as if you never were
Like a bird’s violent death
,like an abandoned church you’ll be forgotten
like a passing love
and a rose in the night...forgotten
I am for the road ...There are those whose footsteps preceded mine
those whose vision dictated mine. There are those
who scattered speech on their accord to enter the story
or to illuminate to others who will follow them
a lyrical trace...and a speculation
Forgotten, as if you never were
a person, or a text...forgotten
I walk guided by insight, I might
give the story a biographical narrative. Vocabulary
governs me and I govern it. I am its shape
.and it is the free transfiguration. But what I’d say has already been said
.A passing tomorrow precedes me. I am the king of echo
My only throne is the margin. And the road
is the way. Perhaps the forefathers forgot to describe
something, I might nudge in it a memory and a sense
Forgotten, as if you never were
news, or a trace...forgotten
I am for the road...There are those whose footsteps
.walk upon mine, those who will follow me to my vision
,Those who will recite eulogies to the gardens of exile
,in front of the house, free of worshipping yesterday
free of my metonymy and my language, and only then
will I testify that I’m alive
and free
!when I’m forgotten
Mahmoud_Darwish

فیلم Interstellar
| آیدیــن محمدپور |میانســتارگان یا بین
ســتارهای (بــه انگلیســی)Interstellar :
فیلمی حامسی علمی–تخیلی به کارگردانی
کریســتوفر نوالن اســت .متیو مککانهی،
ان هتوی ،جسیکا چستین و مایکل کین در
این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند .ماجرای
این فیلم دربارهی فضانوردانی اســت که از
طریق کرمچالهای سفر میکنند تا سیارهای
قابل سکونتی بیابند .فیلمنامهی این فیلم را
کریســتوفر نوالن به همراه برادرش جاناتان
نوالن نوشته است .کریستوفر به همراه لیندا
اوبســت و اماتوماس تهیهکنندگی فیلم را بر
عهده داشتند .فیزیکدان نظری ،کیپ تورن
یکی از تهیهکنندگان اجرایی و مشاور علمی
فیلم است.
ایدهی ســاخت فیلم توســط لیندا ابســت و
فیزیکــدان نظــری کیپ تورن که در ســال
 ۱۹۹۷برای ســاخت فیلــم متاس همکاری
کرده بود ،داده شــد و دو ســناریو بر اساس
کارهای تورن نوشته شد و استیون اسپیلربگ
برای ساخت آن ابراز عالقه کرد .آمادهسازی
فیلــم در ژوئــن  ۲۰۰۶آغــاز شــد ،وقتیکه
اســپیلربگ و پارامونت پیکچرز اعالم کردند
قرار اســت فیلمی علمی تخیلی بر اســاس
پیشنویــس فیلمنامــهی  ۸صفحــهای که
توســط ابســت و تورن نوشتهشــده ،ساخته
شود .ابست بهعنوان تهیهکننده به این پروژه
پیوســت و در مــارس  ۲۰۰۷جاناتان نوالن
برای نوشنت فیلمنامه استخدام شد .تصویر
ارائهشــده از کرمچاله ،ازنظر علمی صحیح

است .بهجای نشان دادن تصویری دوبعدی
از کره که ســهبعدی است استفادهشده و بر
روی آن تصویــری ناهمگون از کهکشــان
مقصد دیده میشود.
فــرش قرمز فیلم « در میان ســتارگان» ۲۶
اکترب  ۲۰۱۴در لسآنجلس برگزار شــد .این
فیلــم در گیشــه موفق بود و نظــرات مثبت
منتقــدان را در پــی داشــت ،آنها بیشــر
صحت علمی فیلم ،موسیقی منت،جلوههای
ویــژه و بازی متیو مککانهــی ،ان هتوی و
مکنزی فوی را تحســین کردهاند .در هشتاد
و هفتمین دوره جوایز اســکار این فیلم نامزد
دریافــت  ۵جایزهی بهرتین جلوههای ویژه،
بهرتین طراحــی صحنــه ،بهرتین میکس
صدا ،بهرتین تدوین صدا و بهرتین موسیقی
فیلم شد و ازاینبین موفق به دریافت جایزه
بهرتین جلوههای ویژه گردید .بین ستارهای
همچنیــن برنــده چنــد جایــزه دیگــر برای
جلوههای ویژه ،فیلمبرداری و موسیقی فیلم
شده است.
«در میان ســتارگان» را میتوان دقیقترین
فیلم سینامیی ساختهشــده در تاریخ سینام
دربــاره مباحــث فضایــی عنــوان کــرد که
جزئیتریــن ایــن مباحــث را بــه زیبایی در
چارچوب یک داستان احساسی روایت کرده
اســت .نوالن مانند متامی آثار گذشــتهاش
ایــن بار نیــز در فیلم «در میان ســتارگان»
متاشاگر سینام را با انواع و اقسام لحظهها و
دیالوگهای ناب سینامیی که احتامالً فقط
خودش و برادرش قادر به نگارش آن هستند

به وجد آورده و اجازه منیدهد که لحظهای از
فیلم را از دست دهد.
امــا دیگــر تأکیدی کــه نوالن در ســاخت
«در میان ســتارگان» مدنظر داشته ،بحث
احساسات و عشــق بیانتها بوده که بخش
بسیاری از فیلم را در نظر گرفته است .نوالن
در مقدمه فیلــم رابطه عاطفی میان خانواده
کوپــر را عمیق توصیف میکند و قلب تپنده
ایــن رابطه میان کوپر و دخــرش مورف در
جریان اســت؛ امــا پسازاینکــه کوپر عازم
فضا میشــود و در رشایط متفاوتی در سیاره
منجمد قــرار میگیــرد ،نوالن بــا بازخوانی
رابطه عاطفی شــدید کوپر بــا دخرتش با در
نظر گرفــن یک تئــوری علمــی بهراحتی
متاشــاگر را بهتزده میکند و این بیشک
هرن نوالن اســت کــه بهراحتی قادر اســت
کنرتل ذهن مخاطبش را به دست بگیرد و در
لحظهای که هیچکس انتظارش را ندارد آن
را غافلگیر کند .کریستوفر نوالن بدون یکی
از موردبحثترین کارگردانهای قرن بیست
و یکم است .چرا؟ چون او با نبوغ و مهارتش
موفق شــده آثاری تــازه ،تحســینبرانگیز،
پیچیده ،شــخصی و عمیقی را خلق کند که
با متام این صفات سنگین میتوانند بهراحتی
در جریان اصلی هالیوود شــنا کــرده و برای
اســتودیوها پولســازی کنند و هم میتوانند
برای خورههای سینام مملو از راز و رمزهایی
رسبسته باشند که برخالف خصوصیات اغلب
فیلمهای هالیوودی میتوان برای کشفشان
به متاشای چندبارهی فیلم بازگشت.

لە بیر ئەچییەوە وەک ئەوەی هەرگیز نەبووبیت
لە بیر ئەچییەوە وەک مەرگی باڵندەیەک
وەک کەنیەسەیەکی چۆڵ کراو لە بیر ئەچییەوە
وەک خۆشەویستیەکی لە بیر کراو
وەک گوڵێک لە ناو بەفرا ،لە بیر دەکرێیت
من لە ڕێگام
کەسانێک هەن بەر لە من هەنگاویان ناوە
کەسانێک هەن خەونەکانیان بە خەونەکانی من وتۆتەوە
کەسانێک هەن
پەیڤەکانیان بە شێوەی رسووشتی خۆیان وەشاندووە
تا بچنە ناو حیکایەتەوە
بۆ کەسانێک ڕۆشن کەنەوە کە دوای ئەوان دێن
ئاسەوارێکی لیریکی یان زەین ڕوونییەک
لە بیر ئەچییەوە وەک ئەوەی هەرگیز نەبووبیت
نە کەسێک بووبێت ،نە دەقێک ،لە بیر ئەچییەوە
من پشت بە هەستی پەیربدن ئەبەستم و هەنگاو ئەنێم
لەوانەیە بایۆگرافیا بە حیکایەت ببەخشم
وشەکان من جڵەو ئەکەن و منیش وشەکان
من شێوەیانم ،ئەوانیش تەجەلالی ئازاد
وەلێ ئەوەی من ئەمەوێ بیڵێم وتراوە
سبەینێیەکی ڕابرووم لە پێشە

من پادشای دەنگدانەوەم
جگە لە پەراوێزەکان هیچ عەرشێکم نییە
ڕێگاش شێوازە
لەوە ئەچێ پێشینەکان وەسفی شتێکیان بیر چووبێ
یاد و هەستی تیا بجووڵێنم
لە بیر ئەچییەوە وەک ئەوەی هەرگیز
نە هەواڵێک بووبێت و نە ئاسەوارێ ،لە بیر ئەچییەوە
من لە ڕێگام
کەسانێک هەن بە دوای هەنگاوەکانی منا دێن
کەسانێ هەن شوێن پێی خەونەکانی من هەڵئەگرن
شێعر بۆ ستایشی باخچەکانی مەنفا ئەڵێن
لە بەردەمی دێڕەشێعردا
ئازاد لە قازانجی سوێند دراو
لە پشتم و لە دونیا
ئازاد لە پەرەستنی دوێنێ
لە بەهەشتێکی زەمینی
ئازاد لە کنایەکانم و لە زمانم
شایەتی ئەدەم کە زیندووم ،کە ئازادم
کاتێ لە بیر ئەچمەوە
مەحموود دەروێش
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