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فوکوس
  77 ســال پیش، برابر با نهم فوریه 1940 میالدى، جان مَکســول جى.ام.کوتس ى، نویســنده هلندى تبار اهل آفریقاى جنوبى، 
برنده جایزه نوبل ادبیات ســال 2003 میالدى و 2 جایزه ادبى من بوکر، در کیپ تاون به دنیا آمد. کوتسى را با آثارى چون «در انتظار 
بربرها» و «در قلب کشور» به عنوان یکى از نویسندگان پرقدرت ســبک پسااستعمارى مى شناسند. او در سال 2002 به استرالیا 

مهاجرت کرد و هم اکنون استاد پژوهشگر افتخارى در دانشگاه آدالید است.

رخداد
  آغاز حکومت جمهورى در انگلستان به ریاســت الیور کرامول، 

نخستین و آخرین رئیس جمهورى این کشور (1649 میالدى)
  افتتاح نخســتین دوره جام دیویس، به عنــو ان مهم ترین 

مســابقات تنیــس تیمــى بین المللــى مــردان جهان 
(1900 میالدى)

  پرواز بویینگ غول پیکر 747 براى نخستین بار، معروف 
به جامبوجت، داراى چهار موتور توربوفن (1969 میالدى)

  شکســته شــدن حکومت نظامى به فرمان امام خمینى(ره) 
توسط مردم در بحبوحه انقالب 57 (1357 خورشیدى)

طلوع
  توماس پین- روشــنفکر، انقالبى و ایده آل گراى انگلیســى االصل، از 

بنیان گذاران ایاالت متحده آمریکا (1737 میالدى)
  فرامرز پایور- موســیقیدان ایرانى، ردیف دان، آهنگساز، 

مدرس و نوازنده ســنتور و محقق موســیقى ایرانى 
(1311 خورشیدى)

  جوزف پشــى - معروف به جو پشــى، بازیگر و 
خواننده آمریکایى، معرف به خاطر بازى در فیلم هاى 

گنگســترى چون: رفقاى خوب، کازینو، روزى روزگارى در 
آمریکا (1943 میالدى)

غروب
  مراد چهارم- سلطان و خلیفه امپراتورى عثمانى، از بانیان معاهده صلح 

ایران و عثمانى در دشت زهاب نزدیکى قصر شیرین (1640 میالدى)
  فئودور داستایوسکى- نویسنده شهیر روس، خالق رمان هایى 

چون:   برادران کارامازوف، جنایت و مکافات (1881 میالدى)
  سرگئى ایلیوشــین- طراح معروف هواپیمــا اهل اتحاد 
جماهیر شــوروى، طراح و ســازنده هواپیماهاى ایلیوشــین

 (1977 میالدى)
  یورى آندروپوف- سیاستمدار اهل شــوروى و دبیرکل حزب 

کمونیست این کشور از 12 نوامبر 1982 تا روز مرگ (1984 میالدى)

38 سال پیش، برابر با بیست و دوم بهمن 1357 خورشیدى، انقالب اسالمى مردم ایران به رهبرى امام خمینى (ره) و با مشارکت طبقات مختلف مردم، بازاریان، احزاب سیاسى مخالف حکومت پهلوى، روشنفکران، دانشجویان و روحانیون 
شیعه به ثمر نشست و زمینه براى برپایى نظام جمهورى اسالمى مهیا شد.  

جشنواره

محسن ســلیمانى فاخر| اینکه چــرا باید فیلم 
«فرارى» ساخته مى شد پاسخ مشخص است، «فرارى» 
مبین رابطه تنگاتنگ میان فضــاى مجازى و «بحران 
هویت اجتماعى» براى نســلى است که لغزش چندان 
هم در اختیار او نیســت. فیلم نمایشگر نمودهاى تلخ 
و تأسف بارى است که به واســطه نبود هویت و ارزش، 
معناسازى رنگى دگر به خود مى گیرد، این نمود همین 
مى شود که دخترى در حاشیه شهرى در شمال کشور به 
چیزهایى دل مى بندد که در شأن و طبقه اجتماعى اش 
نیست، او و همسن و ساالنش در مواجهه با این فضا و تکثر 
دسترسى، به راحتى هویت را مى بازند و معلق و سردرگم 
در ناکجاآبادها به سیر و سلوك مى پردازند. از این منظر، 
این بى هویتى آنقدر تکثیر مى شود، آنقدر ولنگارمى شود، 
آنقدر الزمان و المکان مى شــود تا جایى که «طغیان 
آدمى» با گستردگى و قدرت دنیاى مجازى ناکنترل و 

افسونگر مى شود.
«گلنار» دختر نوجوان ساده و معصوم داستان، دیگر 
آنقدر تاب و توان نــدارد که با مواجهه بى حد و مرز خود 
هویتش را به دست بگیرد، او متزلزل، مردد و مضطرب 
در یک دلدادگى و واماندگى متوسل مى شود به رؤیایى 
که پایان راه سیاه است. حال از سویى «بحران هویت» 
زمانى که دخترى چون گلنار را در ورطه ناهمگونى هاى 
هویتى مى اندازد، او قد و اندازه خود را نمى داند، دنیایش 
فراتر از جایگاه و طبقه اجتماعى اش است، او حتى تعادل 
اجتماعى را متأثر کرده اســت. تعلق خاطر به موبایلش 
و خط ارتباطــى اش به جهانى عظیم باعث شــده که 
نهادهاى هویت ساز هم خدشه دار شوند و بى معنایى را 
برایش تداعى کنند. او حتى راننده  مثبت جامعه اش را 
نیک متصور نمى شود، چرا که الگوى هاى اطراف او همه 
یا قصد دریدنش را داشته اند یا مقلد خوبى نبوده اند، از 
مشترى طال فروش گرفته تا زنى که در تاکسى خود را 

مهیا مى کند و مالک پیرنمایشگاه که قصد تعرض دارد.
گلنار نماینده نسل سومى است که نظام ارزشى براى 
او بى معناست، دلسوزى و حمایت راننده براى او تداعى 
یک درخواست شوم اســت و همراهى با آقازاده عیاش 
عین ارزش و هنجاراســت، با او همکالم گشتن و سوار 
بر مرکبش شــدن نهایت خواست انسانى اوست، حتى 
عکس گرفتن را هم فضیلتى بزرگ مى داند، فضلیتى که 
حتى با جان و تنش بازى مى کند. «فرارى» روایتگر دوران 
کنونى عصرى مجازى است و راوى دوران بالتکلیفى در 
فرجام این فرایند است. عصرى که حتى هویت را در ذهن 
شکل نمى دهد. عوامل بحران سازهویتى براى این دختر 
کوچک شهرستانى ازهیچ تالشى فروگذار نبوده است، از 
تنش فرهنگى تا هویت شخصى او، از تعلق او به گروه هاى 
دوستى اش تا ارزش هاى حاکم در جامعه کوچک خود 
تا کالنشهر پایتخت همه و همه بحرانى شده که حتى 
فراتر از گلنار و ســن و سالش رسوخ کرده است، شاگرد 
نمایشگاه مى داند که خیلى ها همچون گلنار براى عکس 

گرفتن با پورشه نمایشگاه مى آیند و دلخوشى مى کنند.
از ســویى دیگر حتى جامعه کوچک گلنارهم به او 
الگوى دیگرى را تحمیل کرده و فضاى مجازى دلبسته 
شــده اش دنیاى او را تا پایتخت و تا اطــالع از قیمت و 
آپشن گرانقیمت ترین اتومبیل ها پرواز داده است و حال 
دیگر هیچ هویتى براى او قابل پذیرش نیست. استفاده 
گریزناپذیر از ارتباطات مجازى طیف وسیعى از گلنارها 
باعث شده که فرد به واسطه امکان تغییر درهویت واقعى 
در فضاى مجازى، با معانى وهویت جدیــدى رو به رو 
شود که ساخته دلپذیر و مطبوع  اوست، خیال پندارى  
و رؤیاهایى را برایش مى سازد که حتى حاضراست براى 
رسیدن به «فرارى» و اثبات خود به  دوستانش، دنیاى 

کوچکش را بزرگى سراب  وارى ببازد.
* آخرین ساخته علیرضا داوودنژاد  

صفحه
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آزادى در پذیرش 

محمود محرابى

«بســیارى از رفتارهــا و عکس العمل هاى ما در 
زندگى روزمره ناشــى از روندى ناخودآگاه و کامال 
اتوماتیک است». براى بســیارى از ما، قبول کردن 
همین یک جمله نیز بســیار سخت اســت، زیرا 
پذیرفتن این نکته که ما دربسیارى از لحظات زندگى 
هیچ کنترلى روى رفتار و گفتار و حتى افکار خود 
نداریم، به معنى زیر سوال بردن هویتى است که با 
آن سال ها زندگى کرده ایم. این شیوه و نحوه شرطى 
شده و ربات وار ما نسبت به اتفاقات پیرامون، میراثى 
است که ازکودکى با خود حمل کرده ایم و به تدریج 
که بزرگ تر مى شــویم، آن را دربخش ناخودآگاه 
خود قوى تر و محکم تر مى ســازیم. عیب بزرگ و 
اصلى بودن دراین سیستم اتوماتیک این است که 
مدام ما را درحالت دفاع از همان هویت شرطى شده 
قرار مى دهد. به محض احســاس خطر، نسبت به 
عامل به وجود آورنده خطر، جبهه گیرى مى کنیم 
و آن را به شــدت مورد حمله خود قرار مى دهیم و 
این داستان روزانه عالوه بر این که انرژى وجود ما را 
مى مکد، احساس رنج و ناراحتى همیشگى را براى ما 

باقى مى گذارد.
فرض کنیم در محل کار با یکى از همکاران خود 
بر سر موضوعى به مشکل برمى خورید و در بحبوحه 
بحث و جدل این حس به شــما دست مى دهد که 
همکار شما به شعور و شخصیت شما توهین کرده 
اســت. همین حس کافى اســت تا سیستم کامال 
اتوماتیک شما شروع به کار کرده و با شدت و خشم 
و عصبانیت سعى در بازنمایاندن درست شخصیت 
خود درمقابل او کند. اگر کمى دقیق باشید، متوجه 
خواهید شد که دراین لحظات چه انرژى عظیمى 
از خشم و ترس وجود شــما را فرا مى گیرد، حتى 
گفتن این نکته که همه انسان ها درمواجهه با توهین 
خشمگین و عصبانى مى شوند نیز، دلیلى بر کنترل 
آگاهانه شما دراین لحظات نیســت، زیرا خشم و 
عصبانیت از مشــخصات مهــم عکس العمل هاى 
اتوماتیک و ناخودآگاه اســت. درطى 24ساعت از 
زندگى روزمره، آن قدر موضوعات و افراد و شــرایط 
ناخوشــایند وجود دارند که بــه راحتى مى توانند 
عاملى براى روشن شــدن  ماشــین ربات درون ما 
باشند. زمانى که حس کردید به شما توهین شده 
است، قبل از دفاع از خود کمى فکر کنید. واژه ها و 
کلماتى از زبان فردى به گوش شما مى رسد که براى 
شما حکم توهین دارد. همهمه اى از اصوات که نهایتا 

درون شما را به آسانى به هم مى ریزد.

واقعا قدرت این کلمات و حتــى رفتارها چقدر 
زیاد است که شعور و شــخصیت ما را دچار صدمه 
مى کند. اگر شخصیت ما با چند کلمه و اصواتى که 
از دهان دیگرى خارج مى شود، به آسانى فرو ریخته 
مى شود، پس اساسا ما از چه چیزى دفاع مى کنیم؟ 
هویتى پوشــالى و توهمى محض؟ توهین زمانى 
توهین محسوب مى شــود که ما آن را مى پذیریم 
و با آن همراه مى شــویم. در واقع خودمان مسئول 
به وجودآمدن این احساس مى شــویم، نه آن فرد 
توهین کننده. اگر او توهین کرده، این انتخاب ماست 
که آن را بپذیریم یا نپذیریم. کســى ما را مجبور به 
پذیرفتن چیزى نمى تواند بکند. به همان اندازه که 
فردى آزاد است، توهین کند ما نیز آزاد هستیم که 
آن را قبول کنیم یا نه و اگــر آن را به عنوان توهین 
قبول کردیم، مســئول به وجودآمدن احساسات 
ناخوشایند در وجودمان نیز خودمان هستیم. همین 
نکته که پذیرش توهین به خود ما بســتگى دارد، 
دریچه اى بزرگ به رویمان مى گشــاید. همین که 
اندکى از وضع خودکار و اتوماتیک خود بیرون بیاییم، 
آگاهى محض را جایگزین آن کرده ایم. آزادى بزرگ 
این است که ما مســئول پذیرش آن چیزى باشیم 
که برایمان سازنده هستند نه آن موضوعاتى که به 
راحتى آرامش و صلح درون مان را به هم مى ریزند و 

مدام ما را در رنج و ناراحتى قرار مى دهند.

نفس عمیق

 استوارترین شــما بر صراط، کسى است که 
عالقه  اش نســبت به من و اهل بیت ام بیشتر 

باشد.
حضرت محمد(ص)  

پیک نازنین رفتار
چه روح افزا و راحت بارى  اى باد

چه شادى بخش و غم بردارى اى باد  
کبوتروارم آرى نامه دوست

که پیک نازنین رفتارى اى باد  
به پیوند تو دارم چشم روشن

که بوى یوسف من دارى  اى باد  
به سوسن بوى و توسن خوى ترکم

پیام راز من بگزارى  اى باد  
بگویى حال و باز آرى جوابم

که خاموش روان گفتارى  اى باد  
به خاك پاى او کز خاك پایش

سرم را سرمه چشم آرى  اى باد  
به زلف او که یک موى از دو زلفش

بدزدى و به من بسپارى  اى باد  
من از زلفش سخن راندن نیارم

تو بر زلفش زدن چون یارى  اى باد  
دلم زنهارى است آنجا، در آن کوش

که باز آرى دل زنهارى  اى باد  
گر او نگذارد آوردن دلم را

درو آویزى و نگذارى  اى باد  
چنان پنهانى و پیداست سحرت

که خاقانى تویى پندارى   اى باد  
خاقانى   شروانى  

بزرِگ علوى!

از روزگار رفته 

صادق رضازاده| پدرش از مشــروطه خواهان بود. 
مجتبى آقابزرگ که همه او را آقابزرگ صدا مى زدند، 3 
 سال بیشتر نداشت که پدرش، سیدابوالحسن  به خانه 
آمد و به خدیجه  خانم گفت: «انقــالب کردیم، پیروز 
شدیم. ما بردیم، پاقدم آقابزرگ براى مملکت خوب بود!» 
از آن  خانواده هاى اصیل ســنتى بودند که سیدمحمد 
صراف پدربزرگش هم نماینــده  مجلس بود. مجتبى 
آخرین پسر آن ها بود و او با مرتضى برادر بزرگش بیشتر 
دمخور و هم بازى بود. پدرش که بازرگانى هم مى کرد، با 
آلمانى ها زیاد این ور و آن ور مى رفت، بعضى هایشان که 
ایران مى آمدند به خانه سیدعلوى مى رفتند و علوى هم 
زیاد به آلمان مى رفت. آقابزرگ را هم با مرتضى فرستادند 
آلمان که درس بخوانند.  دبیرستان شان را تمام کردند. 
اما سیدابوالحسن ورشکست شد. این ورشکستگى آنقدر 
براى او سنگین بود که تاِب ناراحتى را نیاورد و مدت ها 
افسرده شــد تا آخر خودش را کشت. آقابزرگ دانشگاه 
مى رفت که ایــن اتفاق افتاد. بــراى او خیلى تلخ بود و 
ناراحت کننده. تاب نیاورد و وقتى درسش در دانشگاه 
مونیخ تمام شد، ســریع به ایران برگشت. او دیگر هیچ 

عالقه اى  به رفتن نداشت. غم رفتن پدر هنوز سنگینى 
مى کرد. رفت و در شــیراز به عنوان معلم استخدام شد. 
مى خواســت دور از هیاهو و جمعیت قرار داشته باشد. 
آقابزرگ ناآرام بود و قرار ماندن در یک جا را نداشــت. 
مدام به شهرهاى شمالى مى رفت، بر مى گشت شیراز و 
به تهران هم گاهى ســر مى زد. اما باید این سرگشتگى 
را پایان مى داد. سنش داشت بیشتر مى شد و باید یکجا 
را ثابت براى خودش انتخاب مى کرد. این سرگردانى ها، 
بى قرارى هــا و ناآرامى باالخره تمام شــد. او این  بار در 
هنرستان صنعتى تهران استخدام شد. مسیر سنگفرش 
را مى رفت و آنجا هم با آلمانى ها گپ و گفت داشــت. 
آقابزرگ مى گفت: «زندگانى من همیشه طورى بود که از 
حوادث روز متاثر شده ام و کوشش نهایى من این بود که 
حوادث را تا آن جا که عقلم قدر مى داد و فهمم مى رسید 
و تا آن جا که شهامت داشته ام روى کاغذ بیاورم.» همان 
موقع ها داستان و قصه براى جاهاى مختلف مى نوشت و 
نوشتن را خیلى جدى شــروع کرده بود. روزى در خانه  
دوســتش آقاى فریور بود که کتابى را از ســر تفنن از 
کتابخانه بر مى دارد و تورق مى کند. اسم کتاب «پروین 

دختر ساســان» بود. خواندش براى او جذابیت داشت. 
شــروع مى کند و از اول تا آخر آن را مى خواند. کتاب را 
که تمام مى کند، آن را در قفسه کتابخانه جا مى دهد و 
از آقاى فریور مى پرسد: «نویسنده  این کتاب کیه؟» آقاى 
فریور در جوابش مى گوید: «جوان خوب و خوشمزه اى 
اســت، باید با او آشنا شــوى». چند روز بعد آقا بزرگ و 
آقاى فریور که در خیابان ناصریه قدم مى زدند و داشتند 
به کتابخانه  معرفت مى رفتند تصادفــاً صادق هدایت 
را مى بیننــد و فریور مى گوید: « این همان آقاســت». 
دوستى اش با هدایت شروع مى شود و بعد هم آقابزرگ 
با هدایــت و فرزاد یک گروهى را تشــکیل مى دهند و 
دوستى شان بیشتر مى شود. یک روز که نشسته بودند 
به حرف زدن درباره  ادبیات زمانه شــان و گروهى که به 
اسم سبعه تشکیل شده بود. فرزاد بى مقدمه گفت: «ما 
خودمان هم گروهى هستیم براى خودمان، گروه ربعه». 
آقابزرگ گفت: «بابا ربعه که معنا ندارد.» فرزاد در پاسخ به 

او گفت: «معنا ندارد ولى با سبعه قافیه دارد.»
21 بهمن(1375) ، سالروز درگذشت 
بزرگ علوى، نویسنده و روزنامه نگار
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عضو  انجمن
 صنفى مدیران رسانه 
و شرکت تعاونى 
مطبوعات کشور

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۸/۳۰- ۱۸/۰۰

شما  بنویسید  
ما منتشر مى کنیم

صفحه آخر «شــهروند»، در راســتاى 
سیاســت هاى کالن روزنامــه مبنــى بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــرارى یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان براى به اشتراك گذاشتن 
«تجربیات شــخصى در حیطه زیســت 

اجتماعى» را به اجرا مى گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــى چــون زندگــى اجتماعى، 
فعالیت هاى مدنى، آداب معاشرت جمعى 
و... با طرح موضوعاتى مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینى 
خود دعوت مى کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایى مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملى مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر «شهروند» حق خود را براى 
حک و اصــالح مطالب رســیده محفوظ 
مى داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش هاى عرفى و شرعى حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه هاى خود - هرچند 
با سالیق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

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

منتشر خواهد شد.

چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعى و غیر طبیعى!

در پى پایان مهلت سومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند (با موضوع خاطرات 
سفر)، در چهارمین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگى صفحه آخر مى خواهیم خاطره، 
نکته، داســتان و یا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبیعى و غیر طبیعى مثل سیل، 
زلزله، آتش ســوزى، تصادفــات جاده اى 
و... تجربه کرده ایــد و و فکر مى کنید براى 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنى 
اســت، بنویسید و بفرســتید تا در همین 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنیم.
عالقه مندان به مشــارکت مى بایست 
متن هاى خود (بین 300 تا 500 کلمه) را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتى در صورت 
تایید محتوایى با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهى است اولویت انتشار با مطالبى 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
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