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فوکوس
  ]از راســت: عیســی هدایت، صادق هدایت، محمود هدایت -  1288 خورشــیدی[ 114 ســال پیش، برابر با بیست و هشتم 
بهمن 1281 خورشــیدی، صادق هدایت، از پیشگامان داستان نویســی نوین ایران، در تهران به دنیا آمد. صادق کوچک ترین پسر 
خانواده بود و دو برادر و دو خواهر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر از خود داشــت. بســیاری رماِن »بوف کور« او را، درخشان ترین اثر 
ادبیات داستانی معاصر ایران دانسته اند. او عالوه بر نویسندگی، برخی آثار نویسندگان بزرگی چون آنتوان چخوف، ژان پل سار تر 

و فرانتس کافکا را نیز به فارسی ترجمه کرده  است. 

رخداد
  محکوم شدن تمام مردم هلند )جمعيتی بالغ بر 3 ميليون نفر( به مرگ به 

اتهام الحاد، توسط کليسای کاتوليک روم )1568 ميالدی(
  تأســيس کتابخانه بزرگ  هاروارد به عنوان بزرگترين کتابخانه 

دانشگاهي جهان در اياالت متحده آمريکا )1638 ميالدی(
  آغاز استفاده از حق وتو درشورای امنيت سازمان ملل متحد 

توسط اتحاد جماهير شوروی )1946 ميالدی(
  در دست گرفتن رهبری کشور کوبا توسط فيدل کاسترو، در 

پی سرنگونی باتيستا، رئيس جمهوری ديکتاتور اين کشور درتاريخ 
يکم ژانويه )1959 ميالدی(

طلوع
  آرکانجلو کورلی- آهنگســاز و نوازنده ويولن اهــل ايتاليا، تأثيرگذار 

درپيشرفت سبک های ويولن )1653 ميالدی(
  جان پينكرتن- تاريخ نگار اسکاتلندي و مؤلف آثاری چون: 

مروري بر تاريخ، تاريخ اسکاتلند، رابطه تمدن با نژاد و 
محيط زيست )1758 ميالدی(

  رنه الینک- دانشمند و پزشک اهل فرانسه، مخترع 
گوشی پزشکی )استتوسکوپ( چوبی )1781 ميالدی(

  هنري بروکس آدامز- مورخ، روزنامه نگار، فرضيه پرداز و 
داستان نويس آمريکايي )1838 ميالدی(

غروب
  هالکو- معروف بــه هالکوخان، يکی از چهار پســر تولی خــان و نوه 

چنگيزخان، بنيانگذار سلسله ايلخانيان مغول در ايران )643 ميالدی(
  جرونيمو- رهبر سرخ پوستان آمريکايی، فرمانده سرخ پوستان در 
جنگ هايی موسوم به جنگ های آپاچی عليه مکزيک و اياالت 

متحده )1909 ميالدی(
  شيخ راغب حرب- از پايه گذاران مقاومت اسالمی لبنان در 

برابر اشغالگری اسراييل )1984 ميالدی(
  سيدعباس موسوی- از موسسين و دبيرکل سابق حزب اهلل لبنان 

)1992 ميالدی(

]عماد خراسانی در کنار علی دهباشی - 1380 خورشــیدی[ 13 سال پیش، برابر با بیســت و هشتم بهمن 1382 خورشــیدی، عمادالدین حسنی برقعی، معروف به عماد خراســانی، از نام آوران شــعر و غزل معاصر ایران در 82 سالگی 
درگذشت. تخلص عماد خراسانی را فریدون مشیری برای او انتخاب کرد. دیوان اشعار عماد خراسانی با مقدمه ای از مهدی اخوان ثالث، بارها تجدید چاپ شده  است. بسیاری از غزل ها و اشعار عماد در برنامه های مختلف موسیقی اصیل ایرانی 

در رادیو یا برنامه های خصوصی توسط هنرمندان نامی و خوانندگان مشهور از جمله محمدرضا شجریان خوانده و اجرا شده اند.

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

ایستادن در جایی درست

سایه  روشن ِ مردی آرام!

محمودمحرابی

اين روزها گاليه و شــکايت کردن از ديگران به يکی 
از موضوعات ثابت و معمولی بين افراد بدل شده است. 
در جمع های دوستانه و خانوادگی و کاری اگر موضوعی 
برای شکايت از کسی يا موضوعی نداشته باشی گويی از 
ساکنان اين کره خاکی نيستی و يا اينکه به شدت غرق 
در خوشی هستی که اصالً چيزی باعث آزار تو نمی شود. 
اگر دستگاه »ُغرشمار«ی وجود داشت که می توانست 
تمــام گاليه های ذهنــی و زبانی و فکــری و رفتاری 
انسان ها را در طی يک شبانه روز محاسبه کند، در آن 
صورت متوجه می شــديم که چه انرژی و زمان زيادی 
از وقت خود را صرف ايــن موضوع به ظاهر عادی خود 
می کنيم. اين روند از همان لحظه بيدار شدن از خواب 
شروع می شود؛ ابتدا در فکر و ذهن خود از وظايف کاری 
سختی که آن روز در پيش رو داريم احساس ناراحتی 

می کنيم. همين شکايت درونی را با خود به سطح شهر 
و محيط کار می بريم. احســاس نارضايتی پنهان در 
هنگام برخورد با  آدم های جامعه ای که در آن زندگی 
می کنيم و از ديد ما ناخوشــايند به نظر می رسد ادامه 
پيدا می کنــد. ذهنی مدام ملتهــب و آزرده که وجود 
و هويت خود را در اظهار گاليه و شــکايت از شرايط و 
افراد می يابد. می توان اين طور فرض کرد که موجودی 
ناراحت هميشه در سر ما قرار گرفته تا به محض به وجود 
آمدن شرايطی که مطابق خواسته ما نيست حمله خود 
را شروع کند. او فرمانده می شود و ما همچون سربازی 
مطيع مجبور به اطاعت از او هستيم. برای اين موجود 
آزرده فرقی نمی کند که در آن بيرون چه عاملی موجب 
به هم ريختن او می شود. تمام آنچه که او می خواهد اين 
است که بايد برای باقی ماندن جنگيد. هرچند اين روش 
برای باقی ماندن، فقط ناراحتــی و رنج و عذاب ما را به 
همراه دارد. اين موجود ساکن ذهن مدام به ما اين نکته 
را گوشزد می کند که تمام مشکالت تو حاصل شرايط 
و انسان های بيرون از تو هســتند. به جنگ شرايط و 
انسان ها برو. اگر نمی توانی آن ها را تغيير دهی پس از 

دست شان ناله و شکايت کن. در فکر و ذهن خود هيچ 
لحظه ای را برای شکايت از دســت نده. در جمع های 
دوســتانه هرچقدر بتوانی با شــکايت کردن از اوضاع 
و آدم ها، ترحم و دلســوزی ديگران را به دست بياوری 
برگ برنده بيشــتری داری. آرام آرام به فردی تبديل 
می شوی که هويت خود را از راه نادرست ترحم به دست 
می آورد. و زمانی که ديگر هيچ گوشــی برای شنيدن 
ناله های تو وجود نداشته باشد آن وقت دوباره درد و رنج 
به سراغت می آيد. واقعيت اين است که هيچ معتادی 
قبول نمی کند که اعتياد دارد. فرقی نمی کند معتاد چه 
چيزی باشيم. مواد مخدر يا فکر و ذهنی آلوده و ناراحت. 
هيچ يک از آدم های ُغرزن اين موضوع را نمی پذيرند که 
معتاد ذهنی شکوه گرا هستند. دقيقاً به اين دليل که 
آن را طبيعی فرض می کنند. از همان چيزی در رنج و 
عذاب هستند که خود آن را می آفرينند. رهايی از اين 
رنج خودساخته فقط زمانی می تواند به دست آيد که 
بپذيريم عامــل ناراحتی ما چيــزی در آن بيرون قرار 
ندارد و هرچه هست در جايی در درون ما که آن را ذهن 

می ناميم النه کرده است.

صادق رضازاده| سه شــنبه بــود. ديگر بهمن 
می رفت تا جای خــودش را به اســفند بدهد و اين  
ســالی که معلوم نيســت آخرش چه خواهد شد، از 
دســت اين دودمان قاجار، به پايان برسد. سه شنبه 
بود. هوا ســرد بود. باران شالقی به پشت پنجره خانه 
می خورد. در داخل خانه يک هياهوِی غريبی برپا شده 
بود. صدای خنده  قلی خان هدايت که همه لقب اش، 
اعتضادالملک  را می گفتند، بلند بود و به همه شيرينی 
تعارف می کرد. عذری  خانم اما داشــت درِد زيادی را 
تحمل می کرد. يک روز سه شــنبه ای بود که صادق 
هدايت به دنيا آمد. صــادق وقتی به دنيا آمد، پدرش 
که متمول بــود و از درباری ها به حســاب می آمد، 
تماِم محله را شــام و ناهار داد. صادق را زياد دوست 
می داشت، پســری با موهايی طاليي و چشمان آبي 
که تقريبا همه  افراد خانواده دوســتش مي داشتند. 
نامش را هم طبق رسم و رسومات انتخاب کردند. اسم 
پدرجدشان که بزرگ خانواده نيرالملوک بود را بر او 
گذاشتند. صادق خيلی بازيگوش بود و يک جا ساکت 
نمی توانست بنشيند و هميشه درحال جنب وجوش 
بود. هميشه مايه  سرگرمي بزرگ و کوچک خانواده 
بود. حرکات و گفتار شيرين و لحن دلچسب  و بامزه اش 
تمام خانواده را سرگرم می کرد، اما اين رفتارهايش تا 
سه، چهارسالگی بيشتر ادامه نداشت و در 6، 5سالگي 

خيلي زود ازجمع  فاصله می گرفت. آرامش و سکوتي 
در او ديده مي شــد که دربقيه همسن  و سال هايش 
وجود نداشت. ديگر شيطنت هاي بچگانه را نداشت، 
غالبا در خودش فرو مي رفت و از ديگر کودکان کناره 
مي گرفت. کم ازخانه بيــرون می رفت و عالقه ای به 
بازی های بچگی نشــان نمی داد. بعد از مدتی جواِن 
خوش پوش اما ديپلم متوســطه بايد به بازار کار وارد 
می شــد. اما نه هرکاری. کســب وکار معمولی برای 
خانــواده هدايت دور از شــئونات خاندانی  بود و بايد 
فکری می کردند تا او را به يــک کار دولتی بگمارند. 
قلی خان هدايت برای تهيــه مقدمات اين کار تالش 
کرد اما بعد از مدتی بهتر ديد که او را به خارج بفرستد 
تــا درس بخواند. صادق درکنکور اعزام دانشــجو به 
خارج از کشور ثبت نام کرد و نتايج که آمد، او درميان 
قبول شــدگان بود و به عنوان دانشــجوی بورسيه، 
درميان نخستين گروه دانشجويان اعزامی به خارج 
ازکشور، راهی اروپا شد و درر مدرسه عالی مهندسی 
راه و ساختمان درکشور بلژيک ثبت نام کرد، اما اصوال 
از درس رياضی خوشــش نمی آمد، حتی تنفر هم 
داشــت، ولی خانواده و دوستانش می گفتند، او بايد 
هرطوری که هست، درسش را ادامه  بدهد و حاال که 
به اروپا رفته، بايد حتما کاره ای بشود و مدرکی بگيرد 
و به تهران برگردد اما او از روز اول هيچ گونه رغبتی به 

تحصيل نداشت. صادق کم کم وارد حلقه  رفقايش شد 
و به ايران که برگشت، يک گروهی را با علوی و مينوی 
و فرزاد تشکيل داد و خودش شد مرکز جمع و ليدر 
آن ها. صادق درجمع که بود، خيلی خوش برخورد، 
بذله گو و مهربــان بود. به خاطر داســتان هايی که 
نوشــته بود و اين ور و آن ور چاپ می کرد، اعتباری 
برای خودش دست وپا کرده بود. صادق با آن قامت 
متوسط، اندام باريک، حالت خونسرد، قيافه  تودار، 
عينک مي زد و هميشه ســيگاري الي انگشتانش 
ديده مي شد و دوستاتش درچهره  او نوعي گيرندگي 
می ديدند. خودش هميشه می گفت: »شرح حال من 
هيچ نکته  برجسته ای در بر ندارد. نه پيش آمد قابل 
توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشته ام، نه ديپلم 
مهمی در دست دارم و نه درمدرسه شاگرد درخشانی 
بوده ام، بلکه برعکس هميشه با عدم موفقيت روبه رو 
شده ام. در اداراتی که کار کرده ام، هميشه عضو مبهم 
و گمنامی بوده ام و رؤسايم از من دِل خونی داشته اند، 
به طوری کــه هروقت اســتعفا داده ام، با شــادی 
هذيان آوری پذيرفته شــده  اســت. روی  هم  رفته 
»موجود وازده  بی مصرف« قضاوت محيط درباره  من 

است و شايد هم حقيقت درهمين باشد.«
 28 بهمن )1281(، سالروز تولد صادق هدایت
 داستان نویس و مترجم

نفسعمیق

ازروزگاررفته

هيچ يک از شما نبايد احدی از بندگان خدا را 
خوار و بی  مقدار بشمرد، زيرا نمی  داند که کدام 

يک از آنها ولی خداست.
حضرت محمد)ص(

بت بیدادگر
از کوری چشم فلک امشــب قمر اينجاست
آری قمر امشــب به خدا تا ســحر اينجاست
آهســته به گــوش فلــک از بنــده بگوييد
چشمت ندود اين همه يک شب قمر اينجاست
آری قمــر آن قمــری خوشــخوان طبيعت
آن نغمــه ســرا بلبل بــاغ هنر اينجاســت
شمعی که به سويش من جانسوخته از شوق
پروانــه صفت باز کنــم بال و پر اينجاســت
تنها نــه من از شــوق ســر از پا نشناســم
يک دسته چو من عاشق بی پا و سر اينجاست
هر نالــه کــه داری بکن ای عاشــق شــيدا
جايی کــه کند ناله عاشــق اثر اينجاســت
مهمــان عزيــزی که پــی ديــدن رويش
همسايه همه سرکشــد از بام و در اينجاست
ســاز خــوش و آواز خــوش و بــاده دلکش
آی بی خبر آخر چه نشســتی خبر اينجاست
نــاکام ايــرج  قمــر ای  روی  عاشــق  ای 
برخيز کــه باز آن بــت بيدادگر اينجاســت
آن زلف که چــون  هاله به رخســار قمر بود
باز آمــده چون فتنــه دور قمر اينجاســت
ای کاش ســحر نايــد و خورشــيد نزايــد
کامشب قمر اين جا قمر اين جا قمر اينجاست
شهریار
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

 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.

 چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعی و غیر طبیعی!

در پی پايان مهلت سومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند )با موضوع خاطرات 
سفر(، در چهارمين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داســتان و يا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبيعی و غير طبيعی مثل سيل، 
زلزله، آتش ســوزی، تصادفــات جاده ای 
و... تجربه کرده ايــد و و فکر می کنيد برای 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنی 
اســت، بنويسيد و بفرســتيد تا در همين 

صفحه آن را با نام 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

تماشاخانه

آب  ها و سراب ها
)توجه: با خواندن پيشنهادهای زیر ماجرای فيلم لو نمی رود(

La La Land
)سرزمين رويا(

در »الال لنــد« 
خلسه ای را تجربه 
که  کنيــد  مــی 
ماجرا  زن  قهرمان 
کم کــم در آن فرو 
می رود. يا رويايی را 
تجربه می کنيد که 
»ميا« کم کم از آن 
بيرون می آيد. در 

هر حال که کابوس و رويا چنان در هم رفته اند که »ميا« 
از هر کدام بيدار شود، مشخص نيست در کدام يکی به 
خواب رفته. خشت های اين جهان از همان صحنه اول 
باال می رود و ديمين شزل، کارگردان فيلم، از همان ابتدا 
چهارچوب قراردادهای خود را روشن می کند. مردم در 
يک ترافيک سنگين بی تحرک، پشت فرمان نشسته و 
منتظرند. دوربين در امتداد هر کدام حرکت می کند و 
کم کم با زمزمه های زير لب شان همراه می شود. صدای 
موزيکی که از داخل ماشــين می آيد اين همراهی را 
دوچندان می کند تا شزل دست آدم ها را بگيرد و ناگهان 
همه را از ماشين ها بيرون بکشد. در سکون اين ترافيک 
چه کســی گمان می کند که همه بيرون بيايند و در 
حرکت و پايکوبی، همسرا شوند؟ »عشق« هم احتماال 
چنين چيزی باشد؛ دقيقا لحظه ای سراغ تان می آيد 
که هرگز گمان نمی کنيد. آرامــش های قبل طوفان 
هميشه همين بوده اند. حاال بايد بنشينيد و ببينيد »ميا« 
از کابوس زندگی در رويايی شــيرين به خواب می رود 
يا اينکه از شــيرينی اين رويا بيدار می شود و خود را در 
کابوس زندگی می بيند. اين فيلم موزيکال، رکورد جوايز 
گلدن گلوب را شکسته، در 14 رشته اسکار نامزد شده و 

جايزه بفتا را هم از آن خود کرده است.

Manchester by the Sea
)منچستر کنار دريا(

»منچســتر کنــار 
دريا« يک پيشنهاد 
ســرد و خفقان آور 
است. اين درام شايد 
بيشــتر بــه مذاق 
مخاطبانــی خوش 
بيايــد کــه عالقه 
دارند گذشــته »لی 
چنلر« را بکاوند. اين 
خشونت و اضطراب نهفته در »لی« از کجا آمده؟ چرا آرام 
ندارد يا وقتی هم که آرام است چه چيزی در درون او را 
می آزارد؟ او ســرايدار جوانی است که در همان ابتدای 
فيلم به چشم مالک يا مستأجر خانه مردی جذاب می آيد 
اما برای »لی« چه اهميتی دارد؟ ماجرا کمی کند و سرد 
پيش می رود تا کم کم با رفت و برگشت های زمانی، به 
زندگی »لی« برسيم. کنت النرگن، کارگردان اين فيلم، 
همان کسی است که فيلمنامه »دار و دسته نيويورکی« 
را نوشته است. در »منچستر کنار دريا« البته با آن آشوب 
و شلوغی بيرون مواجه نيستيد. بلوا و هياهوی بيشتر در 
روان آدم ها ريخته شده و همه ريشه در مصايبی دارد که 
در گذشته ای نه چندان دور تجربه کرده اند. »منچستر 
کنار دريا« همچنين برنده جايزه بهترين بازيگر نقش اول 
مرد در گلدن گلوب شد و در 4 رشته ديگر نيز از جمله 
بازيگر مکمل زن، بهترين فيلم نامه، بهترين کارگردانی و 
بهترين فيلم نامزد بود. درست است که کارگردان فيلم، 
کنت الرنگن يکی از چهره های مطرح هاليوود در فيلم 
نامه نويسی است اما همچنان در پيشنهاد اين فيلم به 
هر بيننده ای ترديد داريم. تماشای افسردگی و شکست 
خوردگــی و پوزخند آدم ها به زهــر زندگی قاعدتا هر 

بيننده ای را راضی نمی کند.


