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فوکوس
  209 سال پیش، برابر با بیستم آوریل 1808 میالدى، شــارل لویى ناپلئون بناپارت، در پاریس به دنیا آمد. بناپارت از 1849 
تا 1852 رئیــس جمهــورى و از 1852 تا 1870 تحت عنــوان «ناپلئون ســوم» مقام امپراتورى فرانســه را بر عهده داشــت. نوع 

سیستم حکومتى که او بنا نهاد به بناپارتیسم مشهور شد.  

رخداد
  انحالل مجلس انگلستان از سوى الیور کرامول و نصب یک آگهى با 

مضمون «اجاره داده مى شود» روى در این مجلس (1653 میالدى)
  آغاز جنگ استقالل آمریکا با محاصره شهرهاى بوستون و 

ماساچوست از سوى نیروهاى بریتانیایى (1775 میالدى)
  تبعیــد ناپلئون بناپارت امپراتور فرانســه به جزیره 
اِلــب پــس از شکســت از نیروهــاى متحــد اروپایی

 (1815 میالدى)
  اعالم اول اردیبهشت به عنوان روز سعدى شیرازى از سوى 

مرکز سعدى شناسى (1381 خورشیدى) 

طلوع
  آدولــف هیتلــر- رهبــر حــزب ملــى سوسیالیســت 
آلمــان، نــازى)، صدراعظــم  (حــزب  آلمــان  کارگــران 

معــروف بــه پیشــواى رایــش آلمــان بــزرگ
(1889 میالدى)

  خــوان میرو- نقاش ســبک ســورئال و 
مجسمه ساز و سفالگر اسپانیایى، صاحب سبکى 

بر پایه خشونت زندگى مدرن (1893 میالدى)
  گرو هارلم بروندالند- بانوى سیاســتمدار، پزشک، 

دیپلمات و نخست وزیر سابق نروژ (1939 میالدى)

غروب
  برام استوکر- نویسنده ایرلندى، از نویسندگان برجسته و کالسیک 

سبک وحشت، خالق رمان معروف دراکوال (1912 میالدى)
  محمدتقى شریعتى- فعال سیاسى مذهبى و پدر دکترعلى 
شــریعتى، موســس کانون نشــر حقایق اســالمى، صاحب 
آثارى چون: آغاز وحى، تفســیر نوین، امامــت در نهج البالغه

 (1366 خورشیدى)
  حمیده خیرآبادى - معروف به نادره و ملقب به مادر سینماى 
ایران، نقش آفرین در فیلم هایى چون: اجاره نشین ها، مادر، سایه خیال، 

بانو (1389 خورشیدى)

 124 سال پیش، برابر با بیستم آوریل 1893 میالدى، هارولد لوید، بازیگر و کمدین شهیر سینماى جهان در نبراســکا به دنیا آمد. هارولد لوید به همراه چارلى چاپلین و باستر کیتون در زمره محبوب ترین کمدین هاى دوران فیلم صامت 
به شمار مى آید. معروف ترین پرسوناژ هارولد لوید، مرد جوان خوش بین اما دست وپاچلفتى اى بود که عینکى ِگرد و بزرگ به چشم مى گذاشت و به یارِى بخت و اقبال و پشتکار خود به موفقیت مى رسید.

تماشاخانه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل  صفحه آخر 

30 هزار تومان، حقوق سردبیر!

یاسر نوروزى
 روزنامه نگار

دیشــب یک مقدارى محاســبات روزنامه قر و 
قاطى شده به این نحو که حق التحریر مرا ریخته اند 
به حســاب ســردبیر، حقوق او را به حساب من، 
سنوات على را به حساب مجتبى، عیدى مجتبى 
را به حساب بقال ســر کوچه مان و حاال قرار است 
دسته جمعى برویم از او شکایت کنیم. از کى؟ بقال! 
اما راستش امروز که دیدم سه چهار تومنى آمده به 
حسابم، گفتم دیگر از روزنامه استعفا بدهم، بروم 
جزایر فارو. یا اصال دیگر نیایــم. یا این که بروم اتاق 
امور مالى بگویم: «ببخشــید خانم! همه شو خرج 
کردم! پــووووف!» چه جریمه اى مگر قرار اســت 
برایم ببرد؟ شســتن ظرف هاى روزنامه؟ هستم  تا 

ته! اصال پیشنهاد جالبى هم به نظرم رسیده که باید 
حتما از مدیرمسئول وقت بگیرم بروم مطرح کنم. 
این که هرماه به همین ترتیب حقوق ها را جابه جا 
بریزند. مى دانید؟ ما که در زندگى سورپرایز ویژه اى 
نداریم. الاقل کمى اتفاقات عجیب و غریب را هم اول 
صبح تجربه کنیم. مثال سر ماه ببینم حقوق مدیر 
مسئول آمده درحسابم یا او ببیند که حق التحریر 
من را به جاى حقوق ریخته اند به حســابش. چون 
این ماه یک ستون بیشتر ننوشته ام و هیچ چیزى 
هم نباشد، حداقل 0 3 هزار تومنى هست که بشود 
با آن پیتزا پپرونى با قارچ ســفارش داد. بچه ها هم 
که سر ماه مى آیند روزنامه، همه به تقال مى افتند 
ببینند هرکســى چقدر حقوق داشــته اســت. 
این طورى که هرماه بدانى چقدر حقوق مى گیرى، 
خیلى مالل آور شده. بنابراین سیستم رندوم واریز 
حقوق کمى هیجان بــه روزنامه تزریق مى کند. یا 
شانس یا اقبال! در این بین مى شود کمى هم بدهى 

درنظر گرفت. یعنى بعضى ها که قرعه به نام شــان 
افتاد، صبح بیدار شــوند ببینند از حساب شان کم 
شده رفته به حساب دیگرى. آقا ما اصال یک دایى 
داشتیم که دریکى از دهات هاى حومه تهران زندگى 
مى کرد. یک بار یخچال خانه شان را دزدیده بودند. 
دیدم بى خیال نشسته. پرسیدم: «دایى خب یعنى 
نمى خواى برى پیگیرى کنى؟ شــکایت کنى؟» 
دایى همان طور که چمباتمه نشسته بود و سیگار 
دود مى کرد، گفــت: «نه دایى. این جا از این خبرها 
نیســت. هرکس صبح ها مى ره از خونه اون یکى 
هرچى بخواد برمى داره مى بره!» گفتم: «یعنى چى؟ 
مگه مى شه؟» دود را با بى خیالى بیرون داد و گفت: 
«خب بغلى از خونه من برمى داره، من مایحتاجم رو 
از خونه بغلى برمى دارم، اون یکى از بغل  دستى ا ش، 
خالصه همینطــورى همه چــى دور مى چرخه 
دوباره یخچال مــن برمى گرده ســر جاش! چى 

از این بهتر   هان؟»

وقایع التحریریه

 گناهى که نعمت ها را تغییر مى دهد، تجاوز به 
حقوق دیگران، گناهى که پشیمانى مى آورد، قتل 

و گناهى که گرفتارى ایجاد مى کند، ظلم است.
امام صادق (ع)

حور عین
دل شکسته من تا به کى حزین باشد

دال مشو ملول، عاشقى چنین باشد
هزار بار بگفتم که گوشه گیر اى دل

ز چشم او که کمین شیوه اش کمین باشد
حدیث من نشنیدى به هیچ حال و کسى

که نشنود سخن دوست حالش این باشد
مرا دلى است پریشان و چون بود مجموع

دلى که با سر زلف تو همنشین باشد
دلم ربودى و گر قصد دین کنى سهل است

که را مضایقه با چون تویى به دین باشد
بر آستان تو دریا دلى تواند زیست

که در به جاى سرکشش در آستین باشد
به آرزوى رخت هر گیاه که بعد از من

ز خاك من بدمد ورد و یاسمین باشد
چو سر زخاك بر آرم هنوز چون صبحم

صفاى مهر تو تابنده از جبین باشد
مرا که روى تو امروز دیده ام فردا

چه التفات به دیدار حور عین باشد
خیال لعل لبت بر سواد دیده من

مصور است چو نقشى که بر نگین باشد
فداى یار کن این جان نازنین سلمان

چه جان عزیزتر از یار نازنین باشد
سلمان  ساوجى

فرمانده   تا اطالع ثانوى در تبعید است!

از روزگار رفته

صادق رضــازاده| توافق شــد. یــک توافق 
بــراى بیرون راندن و اخــراِج یک فرمانــده. اروپا 
در آتش جنگ مى ســوخت و شــبیه یک شــهر 
سوخته اى اســت که انگلیســى ها و فرانسوى ها 
دارند خاکســترش را به  باد مى سپارند و گروه اپرا 
هم آمده است که موســیقِى غمباِر این نمایش را 
بنوازد. آســمان غبارآلود اســت و روزها تیره تر از 
همیشــه. فرمانده باید برود و این بغِض خفه شده 
در گلوِى سربازانى که به اســارت گرفته شده اند، 
گواِه عالقه اســت و وفادارى و تعهــد. او ناپلئون 
بناپارت بود. مدعیاِن پادشــاهى بــر اروپا ناپلئون 
را به جزیره ســنت هلن، جایى کــه البته احترام 
زیادى براى او درنظر گرفته شــد، تبعید کردند. 
درکنار آب هاى سواحل آفریقا تبعیدى باید باقِى 
عمــر خــود را مى گذراند. اقیانــوس اطلس حاال 
نزدیک ترین همسایه اوست. اما ناپلئون که روزى 
به دنبال فتح دنیا بــود و جهان را زیر پاِى خودش 
مى دید، اکنون گرفتار چنین جایى آمده اســت. 
در دومــاه اول از تبعیــدش او درمنطقه بریارس 
بود. منطقه اى که متعلق بــه ویلیام بالکومب بود 
و فرمانده دریک چــادر صحرایى زندگى مى کرد. 
البته او نــه خــودش را یک تبعیــدى مى دید و 

نه دیگران اصال مى توانســتند چنیــن چیزى را 
ببیننــد. ناپلئون بــا خانــواده بالکومب صمیمى 
شده بود به خصوص با دخترجوان ویلیام. اسمش 
الیزابــت بود. قِد بلنــد، ابروهاى کشــیده و انداِم 
توپرى داشــت. او هر روز یادداشت هاى خودش را 
مى نوشت و از روزى که ناپلئون در همسایگى آنها 
بود، با او معاشــرت مى کرد و بعد شرِح مالقاتش 
را شب ها یادداشت مى کرد. وقتى ناپلئون ُمرد، او 
رمان خاطرات امپراتور ناپلئون را نوشــت و شاید 
این تنهــا کارى بود که مى توانســت بکند تا دیِن 
ناپلئون را ادا کند، اما دوســتى ناپلئون با خانواده 
ویلیام خیلى زود به پایان رسید. صاحب اختیاران 
انگلیســى به ویلیام بالکومب مشــکوك شــده 
بودند و فکر مى کردند او واســطه میان ناپلئون و 
پاریس اســت. بنابراین او را از آن جزیره به جاى 
دیگرى فرستادند و فرمانده را به زندانى تاریک تر 
منتقل کردند. در زندان جدیــد طرز رفتار الو که 
زندانبان ناپلئون بود، به گونه اى ترحم آمیز بود اما 
ناپلئون و همراهانــش از اوضاع و عدالت حاکم در 
زندان راضى نبودنــد. مالقات کنند گانش را اذیت 
مى کردند و شاید ناپلئون این را شایسته مقامى که 
داشت، نمى دانست. او هنوز خودش را فرمانرواى 

جهان مى دید، البته در زندانى تنگ و کوچک. در 
ســال هاى اولیه تبعید ناپلئون مالقات کنندگانى 
داشــت اما با بیشترشــدن محدودیت ها زندگى 
ناپلئون به سمت انزوا کشــیده شد. روزنامه تایمز 
راجع به فرار کذایى ناپلئون گزارشــى نوشته بود. 
مجلس شــوراى انگلیســى با ناپلئون همدردى 
مى کرد. لرد هلندى درطى سخنانى براى باشگاه 
لردهــا از آنها درخواســت کرد که بــا زندانیان تا 
جایى که امــکان دارد، با تندى برخــورد نکنند. 
اما هیچ کس نمى خواســت که او دوباره فرار کند. 
براى همین فرانســوى ها او را زیر نظر داشــتند و 
انگلیســى ها تعدادى قایق گشــتى را در آب هاى 
اطراف جزیره به نگهبانى گماشته بودند تا از فرار 
احتمالى ناپلئون بناپــارت جلوگیرى کنند. او اما 
تمام عوامل الزم را براى فرار خود دراختیار داشت. 
هم پول داشــت، هم از کمک دوستانى که حاضر 
بودند جان خود را فداى او کنند،  مى توانست بهره 
ببرد اما او صبر داشــت. آن قدر صبر و شــکیبایى 
به خــرج داد که رویاِى فتح دنیــا برایش به پایان 

رسید، براى همیشه.
20 آوریل (1815)، تبعید ناپلئون بناپارت به 
جزیره اِلب پس از شکست از متحدان اروپایی
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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.
sa�ehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

گالرى آب انبار از یکم اردیبهشــت آثار عکاسى 20 سال 
گذشــته نیوشــا توکلیان را با کیوریتورى ولى محلوجى 
بــه نمایش مى گــذارد. توکلیان، متولد 1360، عکاســى 
خودآموخته است که از نوجوانى در مطبوعات ایران کار کرده 
و از سال 2002 رویدادهاى بین المللى را پوشش داده است. 
او به عنوان عکاس مستند، از جنگ هاى منطقه، فجایاى ملى 
و قیام ها عکاسى کرده است. درباره نیوشا توکلیان باید گفت 
کار حرفه اى خود را از سن 16 سالگى در مطبوعات ایران آغاز 
کرد. آثار او در نمایشگاه هاى هنرى و موزه هاى بین المللى 
بســیار از جمله موزه ویکتوریا و آلبرت، موزه هنرى لوس 
آنجلس (الکما)، موزه بریتانیا و موزه هنرهاى زیباى بوستون 
به نمایش درآمده اســت. نیوشا در ســال 2014 پنجمین 
دریافت کننده جایزه عکاسى خبرى بنیاد کارمینیک بود و 
در سال 2015 برنده جایزه پرنس کالوس شد. توکلیان در 
سال 2015 به عنوان نامزد عضویت در آژانس مگنوم معرفى 
شد. آثار او در نشریات و روزنامه هاى بین المللى، نظیر تایم، 
نیوزویک، اشترن، فیگارو، کالرز، نیویورك تایمز، اشپیگل، 
لوموند، ان آر سى هاندلسبالد، مجله نیویورك تایمز، نشنال 
جئوگرافیک و نیویورکر به چاپ رســیده اســت.  اما ولى 
محلوجى کیوریتور و نویسنده ساکن لندن و در حال حاضر 
مشاور مجموعه آثار مدرن و معاصر ایران در موزه بریتانیاست. 

فعالیت هاى اخیر او در مقام کیوریتور شامل نمایشگاه هایى 
در موزه عکس فوم آمســتردام، موزه هنرهاى مدرن شهر 
پاریس، موزه ملى ماکسى قرن بیســت و یکم، فوتو لندن، 
آرت دبى مدرن، گالرى وایت چپل و شــوراى برگن است. او 
بنیانگذار اتاق فکر فعالیت هاى کیوریتورى باستان شناسى 
 Archaeology of the Final) دهه واپســین
Decade) است که به نمونه هایى از فرهنگ مى پردازد 
که با نابودى آثار، پیشامدهاى سیاسى، اقتصادى یا انسانى از 
بین رفته اند. برخورد ولى محلوجى در این نمایشگاه شکستن 
روایت خطى داستان هاست تا با ایجاد دسته هایى از روایات 
که به مــوازات یکدیگر حرکت مى کننــد، بتواند پیرامون 
عکس ها گفت وگویى بــاز و چندوجهى برقــرار کند. این 
نمایشگاه سعى دارد لحظات تنهایى را با مکاشفات قلمروى 
متعالى کنار هم بنشاند تا سوژه هاى دچار کشمکش خود را از 
قید خطى بودن کادر عکاسى برهاند. این نمایش چندوجهى 
با پررنگ کردن ارکان پرتره  نگارى و سکونى که اغلب در آثار 
توکلیان وجود دارد، روایات بازیافته او را مى شکافد و به دقت 
مورد بازبینى قرار مى دهد. این نمایشگاه با عنوان«مى دانم 
چرا شورشى آواز ســر مى دهد» از ساعت 3  بعدازظهر تا 9 
شــب  در خیابان انقالب، دروازه دولت، خیابان خاقانى، بن 
بست روشن منش، پالك 2، میزبان عالقه مندان خواهد بود.

مى دانم چرا شورشى آواز سر مى دهد


