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فوکوس
  121 سال پیش، برابر با بیست و سوم دی 1274 خورشیدی، سیدمحمدعلی جمال زاده، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی که بسیاری او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند در اصفهان به دنیا آمد. محمدعلی جمالزاده را همراه 
با صادق هدایت و بزرگ علوی 3 بنیانگذار اصلی ادبیات داستانی معاصر فارسی می دانند. جمالزاده بیشتر عمر خود را در خارج از ایران سپری 

کرد اما تمام تحقیقاتش در باره ایران و زبان فارسی و گسترده کردن دانش ایرانیان بود.  

رخداد
  اشغال شهر تبریز توســط نيروهای آلمان و امپراتوري عثماني در 

جريان جنگ جهاني اول )1293 خورشيدی(
  شکســت نيروی زمينی آلمان نازی از ارتش ســرخ در نبرد 

لنينگراد )1944 ميالدی(
  برقراری مجدد مجازات اعدام در روســيه براي خائنان 
 به وطــن، جاسوســان و خرابــکاران ضد سوسياليســم

 )1950 ميالدی(
  تشکيل جمهوري اسالمي عرب شمال آفريقا توسط ليبي و 

تونس )1974 ميالدی(

طلوع
  هرمان گورینگ - بنيان گذار گشتاپو يا پليس مخفی آلمان نازی 
در زمان حکمرانی آدولف هيتلر، فرمانده نيروی هوايی آلمان در جريان 

جنگ جهانی دوم )1893 ميالدی(
  ميخائيل گورویــچ - مهندس روســی و از 
طراحــان نامــدار هواپيمــا در اتحــاد جماهير 
 شــوروی، از بنيانگذاران شرکت هوافضايی ميگ 

)1893 ميالدی(
  اميل لحود - پانزدهمين رئيس  جمهوری لبنان از 24 

نوامبر 1998 تا 23 نوامبر 2007 ميالدی)1936 ميالدی(

غروب
  ابوسعيد فضل اهلل - مشــهور به ابوسعيد ابوالخير، عارف و شاعر نامدار 

ايرانی قرن چهارم و پنجم )427 خورشيدی(
  پير ُد ِفرما - رياضی دان فرانسوی، واضع قوانينی در تئوری اعداد، 
هندسه تحليلی در مقادير بی نهايت کوچک يا بزرگ و احتماالت 

)1665 ميالدی(
  جک لندن - نويسنده سوسياليست آمريکايی، صاحب آثاری 

چون: آوای وحش، گرگ دريا، سپيد دندان )1876 ميالدی(
 سایرس رابرت ونس - وکيل آمريکايی و وزير امور خارجه آمريکا 

در دوره رئيس جمهوری جيمی کارتر )2002 ميالدی(

41 سال پیش، برابر با دوازدهم ژانویه 197۶ میالدی، آگاتا کریستی، نویسنده انگلیسی داســتان های جنایی و یکی از بزرگان ادبیات کارآگاهی در 85 سالگی درگذشت. شهرت اصلی  او بیشــتر به خاطر نگارش ۶۶ رمان جنایی است. 
داستان های آگاتا کریستی، به خصوص آن دسته که درباره ماجراهای کارآگاه »هرکول پوآرو« یا »خانم مارپل« هستند، لقب »ملکه جنایت« را برای او به ارمغان آوردند. در کتاب رکوردهای گینس، آگاتا کریستی مقام اول در میان پرفروش ترین 

نویسندگان کتاب در تمام دوران ها و مقام دوم )بعد از ویلیام شکسپیر( در میان پرفروش ترین نویسندگان در هر زمینه ای را به خود اختصاص داده است.   

گزارشهر

جای خالی دختر کوچک باراک اوباما در سخنرانی 
پايانی پدرش مورد پرسش بسياری از کاربران فضای 
مجازی قرار گرفت و هشتگی که در اين زمينه ساخته 
شــد، به ترند جهانی در توييتر تبديل شــد. بعد از 
سخنرانی پايانی باراک اوباما که سه شنبه شب برگزار 
شد، واکنش های مختلفی نسبت به آن انجام شد اما 
يکی از بازخوردها، پرسشی درباره غيبت دختر کوچک 
اوباما بود. اين پرسش وقتی مطرح شد که ساشا اوباما، 
دختر کوچــک رئيس جمهوری آمريکا در مراســم 
ســخنرانی پايانی پدرش در شيکاگو حضور نداشت. 
به گزارش »هافينگتن پست« اين غيبت وقتی بيشتر 

مورد توجه قرار گرفت که اوباما در بخشی از سخنرانی 
خود درباره خانواده اش، ميشل و مالنی اوباما را مورد 
خطاب داد اما نامی از دختر کوچک خود نبرد. هنگامی 
که اوباما در مورد خانواده اش صحبت می کرد، تصوير 
ميشــل اوباما و دختر بزرگش پخش شد.بالفاصله 
فضای اينترنت از پرسشــی درباره نبود حضور او در 
 » #whereissasha« مراسم پر شد و هشــتگ
)ساشا کجاست( به ترند در توييتر تبديل شد. مارک 
نالر، خبرنگار کاخ سفيد شبکه سی بی اس در توييتر 
به اين پرسش پاسخ داد و نوشــت که ساشا به دليل 

امتحان مدرسه در مراسم شرکت نکرد.

همسايه ها پس از اينکه ســر بزرگ نوزاد همسايه را 
ديدند، رفت و آمدشان را قطع کردند اما خانواده اين نوزاد 
معتقدند پس از کامل شدن روند درمان، رفتار همسايه ها 
نيز تغييــر می کند. يک نــوزاد هندی کــه از بيماری 
»هيدروسفالی« رنج می برد و به دليل اين بيماری سرش 
بزرگ شده اســت، تحت درمان قرار گرفته و به گزارش 
»ديلی ميل« پزشکان از روند درمان رضايت دارند. در سر 
اين نوزاد نيز چهار ليتر آب جمع شــده بود و به همين 
دليل گفته می شــد که او دارای بزرگترين سر دنياست. 

بعد از شش هفته درمان ســر او از 96 سانتی متر به 70 
سانتی متر کاهش پيدا کرد و قرار است در نهايت به 26 
سانتيمتر برسد. پزشک اين کودک گفت وقتی 20 نوامبر 
اين کودک بستری شد، ســرش 5/5 ليتر آب داشت. او 
همچنين ادامه داد که تاکنون 3/7 ليتر آب از سر کودک 
خارج شده و بدن او به روند درمان پاسخ داده است. والدين 
اين نوزاد گفته اند همســايگان، آن هــا را به دليل ظاهر 
نامعمول فرزندشان طرد کرده اند اما اميدوارند بعد از اينکه 

سر او به حالت نرمال برگردد، رفتار آن ها هم تغيير  کند.

»ديلی ميل« از يک خانواده در آفريقای جنوبی گزارش 
داده است که به نگهداری از شير، ببر، پلنگ و سياهگوش 
)نوعی از گربه سانان( مشغول هستند. آن ها در ابتدا در 
خانه ای بسيار بزرگ که به اندازه يک زمين فوتبال بود، 
سکونت داشتند. اين خانواده به مدت 7 سال در اين مکان 
بودند و از اين حيوانات نگهداری می کردند اما به دليل 
مشــکالت مالی، در نوامبر 2015 مجبور به ترک خانه 
خود شدند، اما اين مشکالت باعث نشد، آن ها از پرورش 
حيوانات وحشی دســت بردارند. اين خانواده اکنون در 

يک تريلر زندگی می کنند و حتی بــرای توالت رفتن 
بايد به ميان بوته ها بروند اما همچنان شير، ببر، پلنگ و 
سياهگوش نگهداری می کنند. جاستين ، يکی از اعضای 
اين خانواده گفت که ترجيح  می دهد، به وسيله يکی از 
اين حيوانات کشته شود تا اينکه در شهر زندگی کند و به 
خاطر مقداری پول و تلفن همراه به قتل برسد. همچنين 
در بخش ديگری از اين گزارش آمده اســت که هزينه 
غذای اين حيوانات، 800 دالر يا 600 يورو در هفته است 

و آن ها روزانه هزار کيلو مرغ به اين گربه سانان می دهند.

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کالن روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــالح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با ساليق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
عالقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

تنهایی یا تنها بودن

محمودمحرابی

ما برای بيان احساسات خود به ديگران ناگزير 
هســتيم از واژه ها کمک بگيريم. برای بسياری 
از ما شــناخت تفاوت واژه ها کار راحتی نيست 
و همين عدم شناخت دليلی می شود که نسبت 
به واژه ها احساساتی يکسان داشته باشيم. برای 
مثال دو کلمه تنهايی و تنها بودن شايد در نگاه 
اول هيچ تفاوتی با يکديگر نداشــته باشند و با 
شــنيدن هر دوی اين کلمات احساسی مشابه 
در درون ما برانگيخته شود اما واقعيت امر اين 
است که اين دو واژه نه تنها هيچ شباهتی به هم 
ندارند بلکه به طريقی بر خــالف هم نيز عمل 

می کنند. 
برای بســياری از انســان ها انرژی نهفته در 
کلمه تنهايی به شدت منفی و هراسناک است. 
تنهايی هميشــه با ترس همراه اســت چيزی 
شبيه تاريکی و مرگ. گويی شما را به اجبار در 
فضای تيره و تار و بدون روشــنايی قرار داده اند 

و شــما مجبور هســتيد در آنجا بمانيد. منشأ 
اين حس درماندگی دقيقا به اين دليل اســت 
که بی آنکه خــود بخواهيد دچار آن شــده ايد. 
بســياری از مردم دنيا در تنهايی خود زندگی 
می کنند و البته سعی می کنند با سرگرم کردن 
خود به نوعی از آن فرار کنند. اين حس تنهايی 
همچون سايه همراه آنان است و آن را به عنوان 

جزئی از هويت خود پذيرفته اند. 
اما تنها بودن انتخابی اســت از روی آگاهی. 
در اين وضعيت شــما با تمام وجود، با خود به 
يک صلــح و آرامش ابدی رســيده ايد. اقامتی 
دايمی در درون که شــما را شــکوفا می کند و 
همچون گل های زيبا بــوی عطر آن همه جا را 
فرا می گيرد. برايتان فرقی نمی کند که بيرون از 

شما چه شرايطی برقرار است. 
انســان هايی کــه در زندگی شــما حضور 
دارند ديگر به عنوان وســيله ای برای پر کردن 
تنهايی شــما محسوب نمی شــوند. تجربه اين 
حضور باعث می شــود که ديدگاه شما نسبت 
به اطرافيان تان تغيير کنــد. تنها بودن با خود 
رنجی به همراه ندارد. در تنهايی شما حس فرد 
قربانی و کنار گذاشــته را داريد اما با ســکونت 

در درون خــود اين حس کامال محو می شــود. 
زمانی کــه اين حــس در وجود شــما متبلور 
شــود نياز به تمامی از ميان مــی رود و به تبع 
آن ترســی نيز وجــود ندارد. تــرس از تنهايی 
که به دليل فقدان نــور در تاريکی محض بوده 
حاال تبديــل به روشــنايی آگاهی می شــود. 
بدون وجــود اين نــور آگاهی تمــام رابطه ها 
بر اســاس تملک و تســلط بنا خواهند شــد. 
 طرف مقابل ما همچون شــيئی می شــود که 
فقط برای پــر کردن تنهايی مــا کاربرد دارد و 
نه بيشــتر. امری که کامال در ناخودآگاه ما بروز 
می کند. ترس از دســت دادن او ميل تملک و 
کنترل ما را بيشــتر خواهد کرد. گــذر از اين 
مرحله تاريــک نيازمند شــناخت دقيق خود 

است. 
روبه رو شــدن با آن نيمه پنهانی که تمام اين 
ترس ها از درون آن سرچشمه می گيرد نيازمند 
شهامت است و تنها زمانی می توانيم به عظمت 
و بزرگی تنها بودن و منحصر به فرد بودن خود 
نايل شويم که فضای مقدس درونمان را از اين 
بيم هــا و نگرانی ها پاک کنيم و نــور آرامش و 

آگاهی را به آن بتابانيم. 

نفسعمیق

  مــرد بــه کــردارش آزمــوده می  شــود
 نه به گفتارش.

امام علی )ع(  

لقای تو
من الف چون زنم، که ســرم را هوای توســت
بس نيست، اين قدر که سرم خاک پای توست
با آنکــه رفتــه در ســر مهــر تو، جــان من
جانــم هنــوز، بر ســر مهــر و وفای توســت
پرداختيــم، گوشــه خاطــر، ز غير دوســت
کين گوشه، خلوتی است که خاص، از برای توست
ای غــم وثــاق اوســت دلــم، گــرد او مگرد
جايی که جای فکر نباشــد، چه جای توســت
را خلــق  و  خدايــی  صفــات  آيينــه 
جمعيتــی که روی نمــود، از صفات توســت
چشــم بــدان، ز حســن لقــای تــو دور باد
کاکنون بقــای عالميــان، در لقای توســت
آنچ از تو می رسد به من احسان و مردمی است
و آن ها که می رســد، به تو از من دعای توست
مــوی تــو بــر قفــای تــو ديــدم، بتافتــم
گفتم، مگــر کــه دود دلی، در قفای توســت
مويت بــه هم برآمــد و در تاب رفــت و گفت
ســودای کج مپز، کــه کمند بالی توســت
گــر بنــده می نــوازی، ور بنــد می کنــی
مــا بنده ايــم، مصلحت مــا، رضای توســت
ور قطع می کنی ســرم، از تن بکن، که نيست
قطعاً برين ســرم ســخنی، رای، رای توســت
خــاک درت، به خــون جگر گشــت حاصلم
ســلمان برو، که خاک درش خونبهای توست

ندیده و شناخته! 

ازروزگاررفته

آســمان ابری بود و تماِم شــهر منتظــر باران 
زمســتانی. خيابان های شــهر خلوت بــود مثِل 
هميشــه گويی اين شــهر را ارواح تســخير کرده 
بودند. خانه پيرمرد کنــار درياچه بود. بعد از مرگ 
همســرش مارگرت ديگر حال و حوصله قدم زدن 
لب درياچه را نداشــت در ســاکت سراِی خودش 
می ماند و کتاب می خواند و اگر در دســت هايش 
قوتی داشت چيزی هم می نوشــت. به سختی راه 
می رفت. پرســتار ها هم می آمدند بــه او قرص ها 
و دوا هايش را می دادند و او هم تا فرصتی دســت 
می داد شــروع می کرد به خاطــره تعريف کردن. 
پيرمرد که ديگر عمرش از يک قرن گذشــته بود، 
با کمــک عصا از روی تخت بلند می شــد و تا کنار 
پنجره می رفت و حياط خانــه اش را ديد می زد و 
صدای گنجشــک ها را می شــنيد. بــه خاطرات 
نوجوانی اش به روزهای عاشــقی اش فکر می کرد. 
پيرمرد برای پرســتاران که هميشه می پرسيدند 
چرا زن ايرانی نگرفتــه و رفته با يک آلمانی ازدواج 

کرده اســت، تعريف می کرد: »وقتی من 15 ساله 
بودم، از ايران خارج شــدم و آمدم بيــروت و بعد 
آمدم اينجا )ژنو(. همســايه ما در ايران دخترکی 
داشت به اسم ملکه که من عاشــق او بودم. به پدر 
و مادرم گفته بودم ملکه را بــرای من نگاه بداريد. 
پدرم چند ماه بعد از اينکه از ايــران آمدم بيرون، 
کشته شد. اولين ســفری که رفتم به ايران، مادرم 
صدايم زد و گفت: ملکه آمده به ديدنت. لذت بردم. 
ملکه تا مرا ديد، گفت شــوهر کرده ام… اين طور 
شد که من در همين اروپا زن گرفتم.« محمدعلی 
نوجوان که بود، پدرش او را به بيروت فرســتاد. به 
ايران که برگشت اجرای حکم اعدام پدرش را ديد. 
محمدعلی شاه هم که مجلس را به توپ بسته بود 
و چاره ای جز رفتن از ايران نداشت و چمدان هايش 
را برای هميشه بست. پيرمرد در سوئيس خانمان 
کرده بود، اما تمام فکر و ذهــن و حواس اش پرِت 
ايران بود. نود و چند ســال از ايران دور مانده بود. 
از اصفهان و تهران. شــهرهايی کــه در خاطرات 

نوجوانــی اش انباشــتی غمبار داشــت. او وقتی 
نوجوان بود از ايران رفت و هر چه ســن اش بيشتر 
می شد، بردباری و صبر بود که ياد می گرفت. همه 
نامه هايی را کــه برايش از ايران می فرســتادند را 
پاسخ می داد، با دقت می خواند و هرچه آموخته بود 
به ديگران هم ياد می داد. او ايران را نديد اما نديده 
و شناخته درباره اش می نوشت. خيلی ها پيرمرد را 
شــماتت می کردند تا از کنار درياچه  لمان برخيزد 
و به هياهوگران بپيوندد، اما او می شنيد و جواب را 
هم با پند و اندرز می داد. پيرمرد در دم مرگ کاری 
کرد کارســتان. کتابخانه و همه دار و ندارش را به 
دانشگاه تهران و دانشجويان اهدا کرد و آپارتمانش 
در خيابان »رو دو فلوريســان« در ژنو به يک خانه 
ســالمندان اهدا شــد. او در يکی از روزهای سرِد 

پاييز در کنار درياچه لمانِ ژنو درگذشت. 

۲۳ دی )۱۲۷۰(، ســالروز تولد محمدعلی 
جمالزاده، نویسنده و مترجم

|صادقرضازاده|
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