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مهدی رزاقی طالقانی، پژوهشــگر 
اجتماعی، در یادداشــتی بر فیلم بیمار 
انگلیسی می نویسد: این فیلم عاشقانه ای 
حماســی و هوشــمندانه اســت که 
احساسات و تأمالتی عمیق را در بیننده 
برمی انگیزد و مخاطــب مدت ها بعد از 
تیتراژ پایانی به این موضوع می اندیشد که 
جنگ با آن همه لغات مقدس گونه ای که 
پیرامونش ساخته اند، هیچ گاه نخواهد 
توانست در برابر مفهومی چون عشق و 

»فراوطنی زیستن« بایستد.
سکانس اول:

)عملیــات نفــوذ در ۲ متــر و ۲۹ 
سانتی متر از خاک فرانسه(

در ماه می  ســال جــاری میالدی 
در خبرها آمد که کشــاورز مرزنشین 
بلژیکی، برای سهولت تردد تراکتورش، 
با جابه جایی عالمت مرزی کشورش با 
فرانســه، نزدیک بود سهوا باعث جنگ 
شود؛ شــاید اگر همین صد سال پیش 
بود، این جنــگ رخ داده بود. مگر جرقه 
جنگ جهانی اول، با بیســت میلیون 
کشته، چگونه زده شد؟ گاوریلو پرنسیپ، 
ملی گرای صرب، آرشــیدوک فرانتس 
فردیناند، ولیعهد اتریش و همسرش را 
در ۲۸ ژوئیه ۱۹۱۴ میالدی ترور کرد. 
پادشاه کله شق صربستان عذرخواهی 

نکرد و جنگ به پا شد و ۱۷ میلیون کشته 
و ۲۰ میلیون نفر زخمی و معلول شدند، 
به همین ســادگی.کافی بود خبرنگار 
قلم فروشی به همین کشاورز ساده دل 
روستای ارکلین، در جنوب بلژیک، در 
روزنامه ای عنوان »جاســوس« بدهد و 
همچنین بر جابه جایی یک تخته سنگ 
دویست ساله نام »عملیات نفوذ« بگذارد 
که در ۲ متر و ۲۹ ســانتی متر از کشور 
فرانسه اجرا شد. همین کافی بود تا جنگی 
رخ بدهد و مردمانی بمیرند و بسوزند و… 
و این گونه است که »جنگ« حاصل یک 

خشاب پر از لغت اســت که مرز یکی از 
مهم ترین کلید واژه های آن است.

سکانس دوم:
)کشور واقعی ما هستیم(

- »از کجا می آیی؟«
- »چه فرقی دارد؟«

- »در جنگ، اینکه از کجا آمده ای، 
اهمیت زیادی پیدا می کند.«

- »کشــورهای واقعی ما هستیم نه 
مرزهایی که بر نقشه ها ترسیم شده اند با 

نام های مردان صاحب قدرت.«
- »می دانــم، می دانم کــه خواهی 
آمد و مرا با خود خواهی برد. می خواهم 
با دوســتانمان قدم بزنم بر زمینی که 
مرزهای سیاســت آن ها را قطعه قطعه 

نکرده است.«
- »چه زمانی خیلی خوشحالی؟«

- »االن.«
- »چه زمانی خیلی ناراحتی؟«

- »االن.«
این جمالت دیالوگ هایی ماندگار 
 »The English Patient« از فیلم
است که مفهوم جنگ را به چالش جدی 
می کشاند و چاشنی این جنگ ستیزی 
نیز در مفهومی با نام »عشــق« نهفته 
است که آنتونی مینگال فقید آن را به نحو 

چشم نوازی به تصویر کشیده است. …

جنگ مفهومی ممنوعه است که قبح 
آن از میان رفته است. این قبِح بر باد رفته 
از سِر تکرار جنگ و کشت و کشتارهای 
هر روزه در تاریخ نیســت؛ بلکه از تولید 
مفاهیمی ست که دولت ها، جنایت کاران 
و البته سیاست از بطن آن بیرون کشیده اند 
تا هر روز بتوانند به بهانه جسارت به واژه ای 
مقدس، به خون بازی بپردازند.لغت هایی 
آن قــدر مقدس کــه در میانــه همین 
یادداشت هم نباید به صلح و صلح گرایی 
آلوده شــوند که در این صورت نویسنده 
مستحق تأدیب خواهد شد. به هر صورت 
در طول تاریخ، واژه ها توسط سیاست به 
خدمت فرهنگ جنگ افروزی درآمده اند 
و به جنگ ها مشروعیت بخشیده اند و تا 
این لغت ها هستند، جنگ پشت جنگ 
خواهد آمد.کانادا، ایتالیا، هند و انگلیس 

استان های کشور عشق اند.
  »The English Patient« داستان
در خالل جنگ جهانی دوم رخ می دهد؛ 
خلبان گمنام، ریف فاینز، دچار حادثه 
می شــود و در شــمال آفریقا سقوط 
می کند. او که به سبب زخم های هولناک 
و شوک روانی ناشی از سقوط، نام خود و 
گذشته اش را به یاد نمی آورد، با نام »بیمار 
انگلیسی« به نیروهای متفقین در ایتالیا 
تحویل داده می شود. در ایتالیا پرستاری 
کانادایی به نام هانــا )ژولیت بینوش( 
با اجازه سرپرست بیمارســتان او را در 
صومعه ای در ایالت توسکانی بستری و 
از او مراقبت می کند تا بتواند در آرامش 
به استقبال مرگ برود. هانای کانادایی در 
صومعه متروکه به بیمار انگلیسی، فارغ از 
مرزها و جنسیت ها و های و هوی جنگی 
که سیاســتمداران به راه انداخته اند، 
مورفین تزریق می کنــد، کتاب مورد 
عالقــه اش از هــرودوت را می خواند و 
تالش می کند خاطراتش را بازگرداند. 
با پیدا شدن سر و کله کاراواجیو که خود 
را وابسته به متفقین و از مبارزان نهضت 
مقاومت ایتالیا معرفی می کند و همچنین 
ستوان سیِک هندی تبارِ مین یاب به نام 
کیپ سینگ زندگی هانا و بیمار انگلیسی 
در صومعــه دگرگون می شــود. روزی 
که کاراواجیو و هانا درباره نوشــته های 
هرودت بحث می کنند، خلبان انگلیسی 
گذشته اش را به یاد می آورد که در خالل 
جنگ دچار عشقی ممنوع شده بود و…

»بیمار انگلیسی« بهترین عاشقانه 

متأخر تاریخ سینماست با دیالوگ هایی 
پر از درد:

 How long is a day in the
?dark, or a week

روز یا هفته در ســیاهی چقدر طول 
می کشد؟

 The fire is gone now, and
I'm horribly cold

حاال آتش خاموش است و من بسیار 
سردم.

 I really ought to drag
 myself outside but then there

-would be the sun
در واقع باید خودم را به بیرون بکشانم، 

آنگاه خورشید خواهد بود.
 I'm afraid I waste the
 light on the paintings and on

writing these words
افســوس که نور را برای نقاشی ها و 

نوشتن این کلمات هدر می دهم.
We die ,
می میریم،

 We die; we die rich with
,love and tribes

می میریم، می میریم، غنی از عشق 
و جماعت.

 Ta s t e s  w e  h a v e  ,
swallowed

تجربه هایی که بلعیده ایم
 Bodies we have entered

,and swum up like rivers
پیکرهایی که وارد شده ایم و چون رود 

پیش رفته ایم،
 Fears we have hidden in,

like this wretched cave
ترس هایی که در آن نهان کرده ایم، 

مثل این غار متروک.
 I want all this mark on ،

my body
می خواهــم همه این ها بــر پیکرم 

نقش ببندد.
We are the real countries ,

کشورهای حقیقی مائیم،
 Not the boundaries drawn ,
 on maps with the names of

powerful men
نه مرزهای کشیده شده بر نقشه ها با 

اسامی مردان مقتدر.
 I know you will come and ،

 carry me out into the palace
of winds

می دانــم که می آیی تا مــرا به قصر 
بادها ببری،

 That «s all I» ve wanted,
 To walk in such a place with
 you, with friends, on earth

without maps
تنها چیزی ست که خواسته ام، با تو 
قدم زدن در چنین مکانی، با دوستان، در 

جهانی بدون مرز.
 The lamp's gone out and

I am writing in the darkness
اکنون چراغ خاموش شده و من در 

تاریکی می نویسم…
یک پایان باز:

بیمار انگلیســی محصول ســال 
۱۹۹۶ میالدی عاشــقانه ای حماسی و 
هوشمندانه است که احساسات و تأمالتی 
عمیق را در بیننده برمی انگیزد و مخاطب 
مدت ها بعد از تیتراژ پایانی به این موضوع 
می اندیشــد که جنگ با آن همه لغات 
مقدس گونه ای که پیرامونش ساخته اند، 
هیچ گاه نخواهد توانست در برابر مفهومی 
چون عشق و »فراوطنی زیستن« بایستد. 
میل شــدید مخاطب به تجربه دوباره 
تمام احساساتی که فیلم خلق می کند، 
از انســانیت تا پرهیز از غلتیدن در دام 
سیاســت مداران و لغت سازان جنگ تا 
مدت ها پس از تماشای بیمار انگلیسی 
با مخاطب همراه اســت و از این حیث، 
فیلم موفقیتی در ســاختار تالش های 

جنگ ستیزانه است.

نگاهی به مفهوم جنگ گریزی در فیلم »بیمار انگلیسی«؛

خشابهاپرازلغتاند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

دومین مراسم ملی نکوداشت اهالی ویرایش 
با تقدیر و تجلیل از ۱۰۰ نفر در ۲۰ گروه به همت 

انجمن ویرایش و درست نویسی برگزار شد.
به گزارش ستاد خبری بیست ونهمین دوره 
هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران، در ابتدای این 
مراسم که در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد، 
سینا آقاجانی که به جای پدر مرحومش عباس 
حاجی آقاجانی تقدیرنامه او را دریافت کرد، گفت: 
پدر به علت تواضع زیاد شناخته شــده نبودند با 
این که شخصیت علمی و عرفانی داشتند. تالیفات 
ایشان تحت عنوان اساطیر یونان در دانشگاه ها 

تدریس می شود.
در بخش دیگری از مراســم ســیدعلی اکبر 
میرجعفری به عنوان ویراستار کتاب های درسی 
در سخنانی بیان کرد: ویراستار همواره در خدمت 
نویسنده است. وجود او با وجود نویسنده تعریف 

می شود بنابراین تالش کنید که نویسنده باشید.
همچنین جمال یزدانی ویراســتار خبر در 

بخش دیگری از مراســم گفــت: ویرایش خبر 
همراه با خطر است چراکه اخبار مهم و ویرایش 
آن به علت کمبود زمان حساسیت خاصی دارد و 

کوچکترین سهل انگاری را برنمی تابد.
در ادامه این مراسم مرتضی کیا به نمایندگی از 
مرحوم محمدرضا حکیمی تقدیرنامه او را دریافت 
و در ســخنانی اظهار کرد: مرحوم حکیمی همه 
کتاب های خود را خودشــان با وسواس خاصی 
ویراستاری می کردند. کتاب »الحیات« را هفت 
مرتبه و کتــاب »مرزبان توحیــد« را ۲۰ مرتبه 
ویراستاری کردند.در ادامه مراسم از گروه مدرسان 

ویرایش فرهاد طاهــری، محمدمهدی مرزی، 
حسین جاوید، مهدی قنواتی، عبدالرحیم موگهی 
و سیدجلیل شاعری لنگرودی و از گروه مترجمان 
ویرایش بلد مژده دقیقی، امیرحسین ایمان زاده، 
محمد نجابتی، فاطمه مدیحی بیدگلی، ســایه 
میثمی، سیدمحمدحسین میرفخرایی، علیرضا 
طاق دره و محمد معماریان مورد تقدیر و تجلیل 
قرار گرفتند.از گروه برنامه ســاز فارسی دوست، 
زهره سربازی، داوود آجرلو، مهدی شاه رضایی، 
امیرحسین خرمشــاهی و هدیه میری و از گروه 
ویراستاران کوشا حســین پورشریف، مرضیه 
مرادی، مرتضی بهرامی خوشنودی، سیدمحمد 
دالل موسوی، محمدرضا یعقوبی، ندا ابن علی، 
مهدی نــوری، اکرم دژهوســت گنک، مرضیه 
نصیری، حسین یاغچی، محمدرضا یعقوبی، مونا 
سیف، سعید حســینیان، خدیجه ادهم، شهره 
زمانی، سعید سادات حســینی، سمیرا سادات 
میرنظامی، لیال نبی فر، علیرضا اشــتری، سجاد 

سرگلی و کیوان دهقان پور تقدیر و تجلیل شدند.
همچنین از گروه ویراستار داستان سیدمحمد 
حسینی، از گروه ویراستاران شعر علی عباس نژاد، 
نسرین تهرانی و علی محمد مودب و از گروه استاد 
یا ویراســتاران محمدرضا حکیمی، محمدرضا 
باطنی، حسین جالل پور و عباس حاجی آقایی 

تقدیر و تجلیل شدند.
 از گروه ویراستاران خبر جمال یزدانی، محمد 
جواد کربالیــی و محمدرضا حیاتــی و از گروه 
نویسنده ویراستاردوست محمدمحسن عباسی 

ولدی و محمد حنیف تقدیر و تجلیل شدند.
در ادامه مراســم از گروه شــیوه نامه نویس 
میرشمس الدین ادیب ســلطانی، نادر خبازی 
دولت آبادی، ســیامک کاظمــی و محمدباقر 
انصاری. از گروه استاد پیشکسوت احمد سمیعی 
گیالنی، محمدعلی اسالمی ندوشن، بهاء الدین 
خرمشاهی، کامران فانی و علی کافی مورد تقدیر و 

تجلیل قرار گرفتند.
در بخش دیگر مراسم از سیدمحمد حیدری 
اصفهانی به عنوان نویسنده رساله تقدیر و تجلیل 
شد و از گروه فعاالن فجازی سید نرگس  نظام الدین 
و زینب قاســمیان و از گروه مدرس نامه نگاری 

اداری وحید خلیلی اردالن تقدیر و تجلیل شدند.
از گروه نهاد ویرایشــی نکته پرداز پیشــگام 
ســمنان و ویراســتاران واژه پرداز خودکار قرمز 
و از گروه رویداد فارسی دوســت، جشنواره وب 
و موبایل، جشــنواره فیلم فجر و جایزه معماری 

میرمیران مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
از گروه پدیدآور دانشور، محمدجعفر یاحقی، 
محمدمهدی ناصح و حمیدرضا نویدی مهر، و از 
گروه ابزارساز ویرایش، رضا بختیاری فرد، حسین 
زاهدی، مســلم ابراهیمی، سعید مهرپویا، صابر 
راســتی کردار، شــرکت نرم افزاری مریم، وبگاه 

واژه یاب و ایوب کوکبی تقدیر و تجلیل شدند.
از گروه ویراستاران زبده، محمدجواد مهدوی، 
محمدطاهــر چهارجوی، اصغر ارشادســرابی، 
حسین عطایی راد، جواد طهوریان و رضاخاکیانی و 
از گروه ویراستار فارسی آموخته آنا هوسپیان تقدیر 
و تجلیل شدند.از گروه ویراستاران پیشکسوت، 
ابراهیم رضایی اول و علی سالیانی، از گروه ناشر 
ویراست دوســت لوگوس، معارف، چاپ و نشر 
بین الملل، هرمس، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی، شهرستان ادب، انقالب اسالمی و نشر 

دانشگاهی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

فیلم سینمایی »عطرداغ« به کارگردانی علی ابراهیمی، 
جایزه ویژه هیات داوران جشنواره افبو دورو ایتالیا را دریافت 

کرد.
به گزارش ایلنا مشــاور رســانه ای پروژه، فیلم سینمایی 

»عطرداغ« بــه کارگردانی علی ابراهیمــی و تهیه کنندگی 
امیرشهاب رضویان، موفق شد در چهل و سومین دوره جشنواره 
»Efebo D’oro« کشور ایتالیا، جایزه ویژه هیات داوران را 

برای بهترین فیلم و دستاورد هنری دریافت کند. 

این جشنواره که در ســال ۱۹۷۹میالدی تاسیس شده، 
۱۴ تا ۲۰ نوامبر سال جاری )۲۳ تا ۲۹ آبان( در پالرموی ایتالیا 

برگزار شد. 
مهرداد صدیقیان،  شهرام حقیقت دوست،  بهاره کیان افشار،  
سیما تیرانداز،  خاطره اسدی،  شیوا مکی نیان و احسان امانی 
بازیگران این فیلم سینمایی هستند. پخش فیلم »عطرداغ« 

برعهده فرست اسکرین به مدیریت سولماز اعتماد است.

»عطرداغ«، برنده جایزه ویژه جشنواره ایتالیایی 

به مناسبت هفته کتاب انجام شد

نکوداشت اهالی ویرایش با تقدیر از ۱۰۰ نفر 

تجلیل

میل شدید مخاطب 
به تجربه دوباره تمام 
احساساتی که فیلم 

خلق می کند، از انسانیت 
تا پرهیز از غلتیدن در 

دام سیاست مداران 
و لغت سازان جنگ تا 

مدت ها پس از تماشای 
بیمار انگلیسی با مخاطب 
همراه است و از این حیث، 
فیلم موفقیتی در ساختار 
تالش های جنگ ستیزانه 

است

این فیلم عاشقانه ای حماسی 
و هوشمندانه است که 

احساسات و تأمالتی عمیق 
را در بیننده برمی انگیزد 
و مخاطب مدت ها بعد از 

تیتراژ پایانی به این موضوع 
می اندیشد که جنگ با آن 
همه لغات مقدس گونه ای 
که پیرامونش ساخته اند، 

هیچ گاه نخواهد توانست در 
برابر مفهومی چون عشق و 
»فراوطنی زیستن« بایستد
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باستان شناسان ایرانی و خارجی 
به شهر سوخته برگشتند

باستان شناســان 
یتالیــا و  یــران، ا ا
صربســتان کاوش در 
شهر ســوخته را آغاز 

کردند.
به گزارش ایســنا، 
نوزدهمیــن فصل از 
کاوش های شهر ســوخته در اســتان سیستان 
و بلوچســتان به سرپرســتی دکتر سیدمنصور 

سیدسجادی به مدت ۴۵ روز انجام می شود.
این خبر در صفحه رسمی پایگاه میراث جهانی 
شهر سوخته اعالم شده اســت. پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری اعالم کرده که شهر سوخته 
تنها سایت باستان شناسی ایران است که کاوش ها 
و حفاری های علمیـ  باستان شناسی آن به شکل 
مستمر توسط باستان شناســان ایرانی و ایتالیایی 
انجام شده است. پایگاه میراث جهانی شهر سوخته 
همچنین اعالم کــرده که در این فصــل عالوه بر 
ایتالیایی ها، باستان شناسانی از صربستان هم حضور 
دارند. پیش تر نیز، از محققان و باستان شناســان 
کشورهای دیگر همچون انگلیس، فرانسه و آلمان 

به محوطه  جهانی »شهر سوخته« دعوت شده بود.
جالل زایی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیز گفته که 
تاکنون چهار تا پنج درصد از شهر سوخته کاوش شده 
و مناطق کاوش نشــده نیازمند زمان و هزینه های 

زیاد است.
باستان شناســان در فصل گذشــته کاوش ها 
به اطالعاتی از دوره های نخســت استقرار در شهر 
سوخته دست یافتند. کاوش های باستان شناسی 
در این محوطه از سال ۱۳۷۴ به سرپرستی سجادی 

انجام شده است.
    

 کاوش ایرانی ها و فرانسویان 
در خاستگاه پادشاهان اشکانی

ســومین فصل از کاوش های باستان شناسی 
محوطۀ ویرانشــهر خراسان شــمالی که به ظّن 
اغلب تاریخ نگاران و باستان شناســان خاســتگاه 
پادشــاهان اشــکانی بوده به سرپرستی مشترک 
میثم لباف خانیکی و روکو رانته در قالب تفاهم نامۀ 
همکاری مشترک مابین پژوهشگاه میراث فرهنگی 

و گردشگری و موزۀ لوور انجام گرفت.
به گــزارش ایلنا، سرپرســت ایرانــی هیأت 
باستان شناسی، گفت: سومین فصل کاوش های 
باستان شناســی در محوطۀ ویرانشــهر واقع در 
ده کیلومتری شــمال شهرســتان فاروج، استان 
خراسان شمالی که با مجوز پژوهشگاه صورت گرفت 
به حصول نتایج مهمی دربارۀ معماری دورۀ اشکانی و 

ساسانی در منطقۀ شمال خراسان انجامید.
میثم لباف خانیکی، با بیان اینکه بقایای معماری 
نشان می دهد محوطۀ ویرانشهر در میانۀ حصاری 
مربع شــکل محصور بوده و عرصه ای به وســعت 
۱۴ هکتار را پوشــش می داده است، تصریح کرد: 
حصار پیرامونی این سکونتگاه به برج های متوالی 
تجهیز می یافت و یک ارگ یا حاکم نشین در گوشۀ 

شمال غربی آن قرار داشت.
این باستان شــناس گفت: کاوش های ســال 
گذشته آثاری از یک مجموعۀ معماری را در محل 
تپه ای که در بخش جنوبی محوطه واقع شده است، 
آشکار ساخت.لباف خانیکی با اشاره به اینکه بخشی 
از کاوش های فصل جاری با هدف تکمیل اطالعات 
سال گذشته، به کشف قســمت های بیشتری از 
بنای یادمانی یاد شــده انجامید افزود: همچنین 
کاوش هایی که در محل دروازۀ غربی این سکونتگاه 
صورت گرفت، نشان داد که در طرفین این دروازه 
دو برج با پالن مستطیل شکل قرار داشته و فضای 
داخلی هر برج مشتمل بر تاالری به طول ۹/۵ و عرض  

۴ متر بوده است.
او افزود: ســاختار دروازه و سازه های الحاقی در 
طول حداقل سه دورۀ معماری دچار تغییراتی شده  
که با توجه به شواهد مکشوفه،از اوایل دورۀ اشکانی تا 

اواسط دورۀ ساسانی به طول انجامیده است.

میراث

فرهنگ و هنر


