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علیاکبرهاشمی
نویسنده

هــر چهارنفرشــان دندانهایشــان
زرد بــود .قــرار عقــد روز چهارشــنبه در
یــک محضــر در خیابــان غفــاری بــود.
دوســاعتی در راه بود تا رسید به تهران.
در ترمینــال جنــوب پیاده شــد .اســنپ
گرفت و خودش را رســاند به محضری
که آدرســش را داده بودند .نــه داماد را
میشــناخت و نه عروس را .یک غریبه
بــه عقد دعوتــش کرد ه بود و بــه او خبر
دادهبــود «شــام عقــد پیتــزاس» .وارد
محضر شــد و به محضردار ســام کرد.
امــا جوابــی نشــنید .از روبــهروی میــز
محضردار گذشــت و خودش را رســاند
بــه اتاقــی کــه قــرار بــود در آن صیغــه
عقــد خوانــدهشــود .جمعیتــی در اتاق
بودنــد .یــک صندلــی خالــی پیــدا کرد.
روی آن نشســت .بــه ایــن فکــر میکرد
که پیتزای بعد عقد مخصوص است یا
ُرســتبیف .آخرین باری که رستبیف
خــوردهبــود حــدود دومــاه پیــش بــود.
آن هــم در مراســم ختــم یــک غریبــه
کــه میگفتنــد تاجــر پیــچ و مهــره بوده
اســت .رســتبیف را دوســت داشــت،
امــا نــه بــه انــدازه پیتــزای مخصــوص.
تــه دلــش دعــا دعا میکــرد کــه پیتزای
بعد از عقد رســتبیف نباشــد .اما بعد
فکر کرد که اگر پیتزا رســتبیف نباشــد
ممکــن اســت مخصــوص هم نباشــد.
نگــران شــد و از روی صندلــیاش بلند

کتابستان

دندان زرد

شــد .یک نفر بیآنکه بپرســد با عروس
یا داماد نســبتی دارد شیرینی تعارفش
کــرد .شــیرینی زبان بــود .یک شــیرینی
برداشــت و تشــکر کــرد و گفــت «بــه
ســامتی و مبارکــی» و بعد شــیرینی را
درســته در دهانــش جــا داد .حواســش
پــرت شــدهبــود از اینکــه مــدل پیتزای
بعد عقد چیســت .شــاید بعــد از اینکه
شــیرینی زبــان را خــورد دیگــر برایــش
اهمیتــی نداشــت کــه پیتــزای عقد چه
مدلــی اســت .فکــر کــرد چنــدان بــد
نباشــد به ســرتا پــای عــروس و داماد و
پــدر و مادرشــان نگاهی بیندازد .شــنید
که یــک مــرد میگفــت «مــادر عروس
مــرده .دومــاه پیــش ،کرونــا جونش رو
گرفــت» یــاد یکــی از رفقایــش افتاد که
کرونــا او را هــم کشــتهبــود .یــک لحظه
تصویــرش آمــد جلوی چشــمش .بعد
ســرش را چرخانــد و با داماد چشــم در
چشم شــد .داماد بلند قد بود .پوستش
تیــره بــود و پــای چشــمهایش گــود و
فرورفته .بلند بلند میخندید و دســت
عروس را محکم در دستش گرفتهبود.
همینطــور که دســت دامــاد را تعقیب
میکرد چشمش به دندانهای عروس
افتــاد .دندانهــای عــروس زرد بــود.
بعــد بــه دندانهــای دامــاد نــگاه کرد.
دندانهــای داماد هــم زرد بود .صدای
عکاس آمد که از جمعیت خواست دور
عــروس و دامــاد را خلوت کننــد تا آنها
بتواننــد به غیــر از فامیلهای نزدیک با
دوســتان نزدیکشان هم عکس بگیرند.

خط خبر

ëëدومین جلســه شــورای سیاستگذاری بیســتمین جشنواره
نمایشهــای آیینــی و ســنتی ،بــا محوریــت سیاســتها و
رویکردهای هشتمین همایش بینالمللی نمایشهای آیینی
و ســنتی در دفتر مدیرکل برگزار شــد و در این نشست از سوی
داوود فتحعلی بیگی دبیر جشــنواره ،حمیدرضا بنی اردالن
بهعنوان دبیر همایش حکم گرفت /.روابط عمومی

دیوار چهارم

ëëوزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در پی ادامه روند کمبود و
نبود کاغذ در کشــور ،در اطالعیهای برای وارد کردن بیش از ۲۰
هزار تن کاغذ تحریر و بالکی از شرکتهای وارد کننده داخلی
دعوت به همکاری کرد /.ایرنا

ëëیانیس اشــوتس ،مترجم آثار فلسفی ایران ،اسالمشناس،
متخصــص فلســفه و عرفــان اســامی و پژوهشــگر مکتــب
فلسفی اصفهان ،از دنیا رفت /.خبرآنالین
ëëدرفاصلهچندروزتاآغازپخشسریالتلویزیونی«دودکش
 »۲به کارگردانی برزو نیکنژاد و تهیه کنندگی زینب تقوایی،
رضــا صادقی بهعنــوان خواننده تیتراژ ســریال معرفی شــد.
صادقــی کــه خوانندگــی تیتــراژ فصــل اول «دودکــش» را
هم بر عهده داشــت ،ترانــه فصــل دوم را با آهنگســازی آریا
عظیمینژاد آماده کرده است /.روابط عمومی سریال

ëëابراهیــم گلــهدارزاده مدیــر مجموعه تئاتر شــهر اعالم کرد
اقداماتی بــرای پیشــگیری از قطع برق ایــن مجموعه انجام
شده و خبر داد که اجرای نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی
آتیال پسیانی به زمانی دیگر موکول شده است /.ایسنا

ëëتازهتریــن پــروژه مشــترک فردیــن خلعتبــری و همایــون
شــجریان در نیمــه دوم ســال  ۱۴۰۰پیــش روی مخاطبان قرار
خواهــد گرفت .پیــش از ایــن مــرداد مــاه  ۱۴۰۰زمــان اعالم
شــده برای انتشار این اثر اعالم شــده بود .فردین خلعتبری و
همایون شجریان بهعنوان تولیدکنندگان محتوای موسیقی
اثر ،این روزها مشغول تولید آلبوم مورد نظر هستند / .ایسنا

ëëاحمد آرام در رمانــی تازه ،جامعــهای را روایت میکند که
گرفتار یک اپیدمی خطرناک شــده و قرنطینههــای اجباری،
تأثیرات عمیقی بر روح و روان مردم گذاشته است/.ایبنا

ëëفســتیوال «ســینمای ایــران در پاریــس» بــه دبیــری نادر
تکمیل همایون ،کارگردان و فیلمساز ایرانی ،برگزار میشود
و در این دوره هفت فیلم بلند ســینمایی از سینمای معاصر
ایران ،چهار فیلم مســتند و ده فیلم کوتاه داســتانی نمایش
داده خواهد شد / .روابط عمومی

محسنبوالحسنی
خبرنگار

خیلــی اوقــات تماشــای فیلــم و ســریال
و تئاتــر طنــز خــوب میتوانــد لحظههای
درخشــانی بــرای آدم رقــم بزنــد و کمی
حال و هوایش را عوض کند؛ همین بود که
معروف ز غوغای
دیشب به قول آن جمله
ِ
جهان فارغ ،نشستم و فیلمتئاتر «ازدواج
آقای میسیســیپی» تماشــا کــردم .این
نمایش به نویسندگی فردریش دورنمات
و ترجمــه حمید ســمندریان و کارگردانی
احســان فالحتپیشــه اول بار سال  94در
ســالن اســتادناظرزاده و ســال  1397در
سالن اصلی تئاترشــهر روی صحنه رفت
کــه محمدصــادق ملــک ،آرش فالحــت
پیشــه ،آرزو نبــوت ،محمدرضــا مالکــی،
مهدی نصرتی ،سید جواد حسینی ،پریسا
صنعــتکار در آن ایفــای نقــش کردنــد.
میسیســیپی دادســتان کشــور بینام و
ی است که خواســتار استقرار عدالت
نشان 
مطلــق در جهــان بهصــورت شــریعت/
قانــون موســی اســت .او که مفتخر اســت
در طول  ۳۰سال دادستانی توانسته ۳۵۰
حکم اعدام را بــه زور عملی کند ،در آغاز
نمایش به مالقات آناستازیا بیو ه صاحب
کارخانــ ه چغندر قند مــیرود (آناســتازیا
شوهر پیشــین خود را کشــته است) .نکته
اینجاســت که این اثر نمایشــی تلفیقی از
مجموعــه ســبکها و گونههای نمایشــی
اســت  ،از این جهت کــه دورنمات در این
نمایش بیشتر از دیگر نمایشنامههایش،
بــه ســمت فضــای کمــدی روی آورده
اســت .فضاســازی کمیــک اســتریپ و
فانتــزی نیــز در اثــر مشــاهده میشــود.
همچنین در عین حال رگههایی از ســبک
اکسپرسیونیســتی در بــازی ،گریــم ،دکور،
طراحــی نــور و صحنــه بــه کاربرده شــده،
تا بــا این تلفیق گروتســک موجــود در اثر
بیشــتر نشان داده شــود .دورنمات در این

چند نکته درباره نمایش «ازدواج آقای میسیسیپی»

ز غوغای جهان فارغ

متن ،فضای نمایشــنامه را کشور بینام و
نشــانی قــرار داده که با اســتفاده از فضای
تمثیلــی و نمادیــن وضعیــت اجتماعی
را نقــد میکنــد .در ایــن متــن اســامی
شــخصیتها و کاراکترهای نمایش ریشه
روســی ،فرانســوی ،امریــکای التینــی و...
دارنــد و بر همین اســاس میتــوان گفت
کــه این اثــر به جغرافیــای خاصی اشــاره
نــدارد .عالقهمندان بــه تئاتر  ،بویــژه آثار
دورنمــات میداننــد او نویســندهای بــود
کــه در ســتیزهاش بــا جنبههــای ظالمانه
ســرمایهداری شــکی نیســت .در ایــن اثــر
فراعنــه ســرمایهداری را در حــال غــرق
شــدن درون «میسیســیپی» فســاد و
تباهی اخالقی خودشــان نشــان میدهد،
چنانکــه رود نیــل فرعــون مصــر باســتان
را در اوج غــرور و ســتمگری بلعیــد و این

« ëëازدواج آقای میسیسیپی»
ëëفردریش دورنمات
ëëاحسان فالحتپیشه
ëëبازیگران :محمدصادق
ملک ،آرش فالحت پیشه ،آرزو
نبوت ،محمدرضا مالکی ،مهدی
نصرتی ،سید جواد حسینی ،پریسا
صنعتکار
ëëپخش :فیلیمو
نــگاه با توجــه به مذهبی بــودن فردریش
دورنمــات شــکل گرفتــه اســت .در کل
بایــد گفــت این اثــر تماشــایی کــه یکی از
بهترین نمایشــنامههای دورنمات اســت
دارای چهــار شــخصیت اصلــی اســت:
میسیســیپی بــه نظــام ســرمایهداری
اعتقاد دارد و رفاه بشــر را در پیروی از این
نظام میداند؛ ســنتکلود تحقق عدالت
واقعی را تنها در پیروزی حزب کمونیست

میبینــد و از آن حمایــت میکنــد؛
شــخصیت ســوم پزشــک فداکاری اســت
کــه تمام ســرمایه خــود را به مســتمندان
بخشــیده و از صمیــم قلــب بــه بشــریت
عشق میورزد .در برابر شخصیتهای یاد
شده که هر کدام نمادی برای جهانبینی
ویژهای هستند ،آناستازیا ،تنها شخصیت
زن نمایشــنامه ،انســانی است که پای بند
ِ
هیچ اصلی نیست؛ نه برای اخالق اعتبار
قائــل اســت و نه بــرای وجــدان ،پیوســته
دروغ میگویــد ،فریــب میدهــد و رنــگ
عــوض میکند .دورنمات نشــان میدهد
که هیــچ یــک از شــخصیتهای مــرد در
مســیر آرمانگرایی خود توفیق نمییابند،
بلکه جهان تنها به کام انسانیهایی است
که مانند آناســتازیا به هیــچ اصلی پایبند
نیستند.

مسئولیتپذیری و یورش بردن به دل مشکالت

کافه نما

ëëبا نزدیک شــدن به دور پایانی اجراهای فصل بهار مجموعه
تئاتر شــهر ،برنامه جدید تاالرهای اصلی ،چهارسو ،قشقایی و
ســایه اعالم شــد .در تاالر اصلی نمایش «دکتر نون» بر اساس
رمــان «دکتر نــون زنش را بیشــتر از مصدق دوســت دارد» به
نویسندگی شــهرام رحیمیان ،کارگردانی هادی مرزبان و بازی
مهدی فخیمزاده ،صدرالدین زاهد ،شــیوا مکی نیان ،شیرین
بینا و کامبیز امینی از مرداد ماه سالجاری روی صحنه خواهد
رفت.درتاالرچهارسونمایش«افسانهببر»بهنویسندگیداریو
فو و کارگردانی و بازی صدرالدین زاهد از اواسط تیر ماه میزبان
عالقهمندانتئاتراســت«.داستانباغوحش»بهنویسندگی
ادوارد آلبی عنوان دیگر نمایش جدیدی اســت که از اوایل تیر
ماه به کارگردانی مهدی پاشایی و بازی مهدی زمینپرداز ،بهار
نوحیانومهدیپاشاییوطراحیصحنهمیثمنویریاندرتاالر
قشــقایی پیش روی مخاطبان قرار میگیــرد .نمایش «تنها»
به نویسندگی و کارگردانی علیرضا معروفی و بازی (به ترتیب
حروف الفبا) فرزاد تجلی ،امیررضا حشــمیپور ،محمد جواد
حشمیپور ،امیرارســان خالویی ،فردین شاه حسینی ،هادی
شیخ االســامی ،حســین عارف ،آرمان میرزایی ،حامد نساج
بخارایــی و محمد نیازی هــم از اوایل تیــر ماه در تاالر ســایه به
صحنهمیرود/.ایلنا

دور عــروس و دامــاد خلــوت شــد .یک
مرد و یک زن سی و چندساله به سمت
آنهــا رفتنــد و شــانه به شــانه عــروس و
داماد ایســتادند .عــکاس عالمت داد و
هر چهــار نفر خندیدنــد .دوباره در یک
لحظه چشــمش به دندانهای عروس
افتــاد که زردرنگ بــود .بعد همینطور
کــه نگاهــش را چرخانــد متوجــه شــد
دوســتان عروس و داماد هــم مثل آنها
دندانهایشــان زرد اســت .یــک لحظه
فکر کرد شــاید دندانهای خودش هم
زرد باشــد .امــا یــادش افتــاد کــه هــروز
صبــح بعــد از بیدارشــدن اولیــن کاری
که میکند مســواک زدن دندانهاست.

آینــه کوچکــی را که داخــل جیب کتش
بــود بیــرون آورد و روی دندانهایــش
انداخــت .هیچکــدام از آنهــا زرد نبــود.
امــا دقیقتــر کــه شــد دنــدان نیشاش
کمتــر ســفید بود رنگــش بیشــتر به زرد
مــیزد .رنــگ زرد دندانــش را بــا رنــگ
زرد دنــدان دامــاد و عــروس و آن دو
نفــر دیگر مقایســه کرد .پیــش خودش
گفــت «دندون مــن زرد نیــس .دندون
ایــن  4نفــره کــه زرده .دنــدون مــن یــه
کمــی ســفیدیش کمــه» امــا همیــن که
داشــت خــودش را راضــی میکــرد کــه
رنگ دندانهایش زرد نیست چشمش
بــه مســواکش افتاد .عــادت کــرد ه بود،

هرجایــی که میرفت مســواکش را هم،
همــراه خــودش میبــرد .بــه نظــرش
آمد«:دندونهــام زرد نیــس .امــا بــد
نیــس یــه مســواکی بزنــم .ســفیدیش
بیشــتر میشه» .به ســمت توالت رفت.
روبهروی آینه روشــور ایســتاد و مســواک
را از جیبــش بیــرون آورد .شــروع کرد به
مسواک زدن .لثههایش به خمیر دندان
حساســیت داشــت و دندانپزشــک به او
گفتــهبود نباید از خمیر دندان اســتفاده
کنــد .دندانهــای نیــشاش را بــا دقــت
بیشتری مسواک زد و آنها را در آینه نگاه
کــرد .خبــری از همــان لکههــای کوچک
زرد هم دیگر نبود .مسواک را در جیبش

گذاشت و از توالت بیرون آمد .هنوز اتاق
عقد شــلوغ بود .از یک نفر شنید که شام
پیتزا نیســت و بــه احتمال زیــاد خورش
قیمه شــام عقد باشد «قیمه چه کوفتیه
دیگه .از قیمه خوشــم نمیآد» نگاهش
را در اتــاق چرخانــد .بــا داماد چشــم در
چشم شد .به ســمت داماد رفت .داماد
احوالپرسی گرمی کرد«:من میخواستم
یــه هدیه به شــما بــدم» دامــاد کنجکاو
شــد .مســواکش را کــه درون یــک کیســه
فریــزر گذاشــته بــود از جیبــش بیــرون
آورد«:ایــن هدیه من به شــماس .واقعاً
خوشــحالم .امیــدوارم مســواک بزنید»
دامــاد مســواک را بــا خوشــحالی زیادی
گرفــت و از او بابــت هدیــهاش تشــکر
کــرد .حتــی قــول داد یــک مســواک هم
برای همســرش بخرد .دوســت داشــت
به دوســتان داماد و عروس هم مسواک
هدیــه دهــد؛ امــا پــول خریــد مســواک
نداشــت .تنهــا بــرای آنهــا آرزو کــرد کــه
آنها هــم روزی بتوانند مســواک بخرند.
فکرکرد«:فایده نداره تا شب برای قیمه
وایسم ،اگه پیتزا بود یه چیزی» .از داماد
فاصلــه گرفت و از اتاق عقد خارج شــد.
با محضــردار خداحافظی کرد .اما اینبار
محضردار جــواب خداحافظیاش را داد.
دوبــاره اســنپ گرفت .بــه ترمینال جنوب
رفــت و به شــهرش برگشــت .همین که از
اتوبــوس پیادهشــد چشــمش بــه تابلوی
پیتــزای ارزان قیمت افتــاد .برای خودش
پیتزای مخصوص سفارش داد و مشغول
خوردن آن شد.

فرهنگــی /فیلم تک بازیگر اســت و در یک لوکیشــن ثابت میگــذرد اما ...در پس
ایــن امــا و در چرایی دیدن «الک» میتوان چندین گزینــه ترغیب کننده قرار داد.
یکــی از این گزارهها ،نقش آفرینی تام هاردی برای طرفداران این بازیگر محبوب
انگلیســی است .جدا از بازی درخشــان و تحسین شده او در نقش ایوان الک که از
همان ابتدا مخاطب را مفتون میکند ،دیدن این فیلم برای کسانی که باور دارند
جذابترین ســوژه در سینما شخصیت انسان اســت ،واجب است .مؤلفه ترغیب
کننــده مضمون فیلم اســت؛ ایمان داشــتن به تصمیم درســت و اخالقگرایانه و
ایســتادن بر ســر آن .در زمانهای کــه فرافکنی و مســئولیتگریزی امر معمولی به
نظر میرســد و هرکس به شــیوهای قصد دارد از پذیرفتن اشــتباهش شــانه خالی
کنــد ،حظ تماشــای قهرمانی که از پذیرش مســئولیتش ســرباز نمیزنــد و به دل
مشــکالت یــورش میبــرد تــا کار درســت و اخالقــی را انجام بدهد؛ دســت از ســر
مخاطــب برنمیدارد .داســتان فیلم طــی  85دقیقه روایت میشــود .ایوان الک
که ناظر ســاختمان اســت یک روز قبل از روز مهم نظارت بر یک پروژه بتنریزی
بــزرگ در بیرمنــگام ،مجبور میشــود به ســمت لندن بــرود و خــودش را به بتان
برســاند تا موقع زایمان باالی ســرش باشــد .الک در مســیر در گفتوگوی تلفنی
مدام با همکارش و رئیسش هماهنگیهای الزم را انجام میدهد که کار بتنریزی
بدرستی انجام شود ،به بتان اطمینان میدهد که موقع زایمان در کنارش خواهد
بود و بههمسرش اعتراف میکند که خیانت کرده اما مجبور است پای اشتباهش

بایســتد .در نهایت در گفتوگوی خیالی با پدرش ،دالیل ایســتادگی بر تصمیمی
که گرفته مشــخص میشــود .او که پدرش را بابت اینکه در زمان کودکی او را تنها
گذاشته ،نبخشیده ،مصمم است اشتباه پدرش را تکرار نکند.
ëëعنوان فیلم :الک ()Locke
ëëبازیگران :تام هاردی
ëëکارگردان :استیون نایت

ëëآخرین چیزها (مصاحبههای پایان عمر)
ëëنویسنده:ایریس رادیش
ëëمترجم :مهشید میرمعزی
ëëنشر ثالث

تأملیپیرامون
زندگی از نگاه
اندیشمندانجهان
مریم شهبازی
خبرنگار

بــرای عالقهمنــدان ادبیــات آلمانــی
مهشــید میرمعــزی از چهرههــای
شناختهشــده ترجمه به شــمار میآید؛
مترجمــی کــه اغلــب به ســراغ آثــار یا
نویســندگانی مــیرود کــه پیشتــر بــه
مخاطبان معرفی نشــده باشــند .مانند
ترجمهاش از کتــاب «آخرین چیزها».
این کتــاب دربردارنــده مصاحبههایی
اســت کــه «ایریــس رادیــش» بــا
نویســندگان و اندیشــمندانی همچون
«پاتریــک مودیانو» در واپســین ماهها
یــا ســالهای زندگیشــان انجــام داده
اســت .رادیش در مصاحبههــای خود
پرســشهایی پیرامــون مهمتریــن
مفاهیــم بشــری نظیــر مــرگ ،عشــق و
زندگــی را مطرح کــرده ،البته ســؤاالت
او تنهــا بــه اینهــا ختــم نمیشــود و تــا
حــدی بــر زندگــی شــخصی و حرفهای
آنــان نیــز متمرکــز شــده اســت .ایــن
کتاب نه فقــط برای اهالی رســانه ،بلکه
بــرای عالقهمنــدان ادبیــات هــم اثری
خواندنــی اســت چراکــه شــناخت
بهتری از نویســندگان شــاخص جهان
را ســبب میشــود .البته خــود رادیش
هم از جمله چهرههای ادبی سرشناس
امروز غربی و روزنامهنگاری سرشــناس
اســت ،ایــن منتقد بنــام برای ســالها
پربینندهتریــن برنامــه ادبــی تلویزیون
آلمــان را ســردبیری کــرده اســت.
رادیش جوایز مختلفی از جمله نشــان
«شــوالیه هنر و ادبیات» دریافت کرده
و در رشــتههای دانشگاهی زبانشناسی
آلمانــی ،زبانشناســی رومانســی و
فلســفه تحصیــل کــرده اســت .در این
کتاب فرصتی برای آشنایی نزدیکتری
بــا بینش و نــگاه بیــش از  10اندیشــمند
م شــده ،اینکه حــاال ،بعد
مطــرح فراه 
از ســالها پیروی از فالن تفکر یا مکتب
خــاص زندگــی را چگونــه میبیننــد
و هنــوز هــم بــه اعتقــادات قبلیشــان
بــاور دارنــد! برخــی از ایــن پرســش و
پاســخها برخالف انتظارمــان بهجایی
ختم میشــود کــه در آن خبــری از اما و
اگرهای متعــدد دربــاره چگونگی اداره
جهان سیاســت و ...نیســت .آنان تنها
تأســف میخورند که چرا آنطور که در
کهنســالی زندگی را میبینند در جوانی
ندیدهاند .ســؤاالت پایانــی مصاحبهها
بــه ناامیــدی و گاهــی هــم رضایــت
آنــان از زندگــی ختــم میشــود؛ برخی
تســلیم شــرایط شــدهاند اما برخی هم
مانند «آنــدره بیتوف»نویســنده روس
همچنــان تأکیــد دارنــد« :بزرگتریــن
تجمــل ،هــدر دادن وقــت اســت ».یا
جایــی کــه رادیــش از «پتــر نــادوش»،
نویســنده مجارســتانی از این میپرسد
که« :آیا از مرگ میترسید؟» و او بهرغم
سن و سال بســیار تأکید میکند که«:نه،
بههیچوجه .من با مرگ مبارزه میکنم.
یعنــی جســمم مبــارزه میکنــد .حالم
خوب است و همهچیز بهتر میشود».
این کتاب برای احوال این روزهایمان
هم خوب اســت ،اینکــه بدانیم آدمی
همچــون «کلود ســیمون» ،نویســنده
فرانســوی کــه زندگیاش صــرف خلق
شاهکارهایی جهانی شده حاال در پاسخ
به ایــن که«:بعد از مــرگ دلتان بیش از
همه بــرای چه چیزی تنگ میشــود؟»
میگویــد« :بــرای زندگــی .پرنــدگان و
آســمان .اینکــه دیگــر نمیتوانم شــنا
کنم و زیر آفتاب باشــم .برای همهچیز،
همهچیز ،همهچیز».

