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فوکوس
  56 سال پیش، برابر با یکم جوالی 1961 میالدی، لویی فردینان سلین، نویسنده شهیر فرانسوی در مودون درگذشت. سلین 
سابقه حضور در 2 جنگ جهانی را دارد، برای همین در تمام داستان هایش درست مثل یک پیر دنیا دیده  است که برای بچه ها قصه 
تعریف می کند. در قصه های او هیچ چیز دلچســب و معناداری نمی توان پیدا کرد. شــخصیت هایش مدام در موقعیت های پوچ قرار 

می گیرند و بیشتر آن ها را مرگ به عجیب ترین شکل ممکن غافلگیر می کند. »سفر به انتهای شب« معروفترین رمان اوست.

رخداد
  آغاز اولين دوره بازي هاي المپيك )776 پيش از ميالد(

  حمله ســپاهيان فرانســه به مصر بــه فرماندهــي ناپلئون بناپارت 
)1789 ميالدی(

  وقوع جنگ اول تریاك بين چين و انگلستان، به بهانه ضبط و 
مصادره ترياك هاي متعلق به بازرگانان انگليسي از سوی دولت 

چين )1839 ميالدی(
  آغاز نبرد سم، مرگبارترين جنگ تاريخ بشر در جنگ جهانی 

اول، منجر به مرگ 200 هزار فرانسوی، 420 هزار انگليسی و 465 هزار 
آلمانی )1916 ميالدی(

طلوع
  ژرژ ســاند- رمان نويس رمانتيــک، نمايشــنامه نويس، روزنامه نگار 

اصالح طلب اجتماعی و خاطره نگار فرانسوی )1804 ميالدی(
  لئون ژوهو- رهبر اتحاديه های کارگری )سنديکا( فرانسه و 

برنده جايزه صلح نوبل  سال 1951، از موسسان سازمان 
جهاني کارگران )1879 ميالدی(

  چسالو ميلوش- شــاعر و مترجم اهل لهستان 
برنده جايزه نوبل ادبيات سال 1980 )1911 ميالدی(

  اینگوی مالمستين- آهنگساز، موســيقيدان و نوازنده 
سوئدی، خالق سبک نئو کالسيکال متال )1963 ميالدی(

غروب
  جيمز آبرام گارفيلد- بيســتمين رئيس جمهــوری آمريکا از حزب 
جمهوريخواه، همزمان با سلطنت ناصر الدين شاه در ايران، ترور به دست يک 

وکيل )1882 ميالدی(
  هاریت بيچراستو- بانوي نويسنده مشــهور آمريکايي و 

صاحب اثر کلبه عمو توم )1896 ميالدی(
  سهراب شهيدثالث- ســينماگر و  مترجم، صاحب آثاری 

چون يک اتفاق ساده، طبيعت بی جان )1377 خورشيدی( 
  مارلون براندو- بازيگر آمريکايی برنده جايزه اســکار و ازجمله 

ستايش شده ترين بازيگران تاريخ سينمای جهان )2004 ميالدی(

لیبی و استفاده از بطری های پالستیکی مملو از خاک به جای خشت، برای ساخت خانه. یکی از ثروتمندترین کشورهای قاره آفریقا بعد از سرنگونی زمامدار دیکتاتور خود دیگر روی آرامش و رفاه به خود ندید. این شاید سرنوشت محتوم 
   El Pais / همه آنانی باشد که می دانند چه نمی خواهند و نمی دانند که چه می خواهند. عکس: پابلو کاستا

تماشاخانه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

وزارت زنان و کلیشه های هزاران ساله! 

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

گفتم از وعده های رئيس جمهــوری در دوران 
انتخابــات، ورود چند زن به کابينه بــود. بيش از 
60 درصد نيروهای آموزش و پرورش زن هستند و 
مديراِن زِن کامياب در آن کم نيست؛ نزديک نيمی 
از دانش آموزان کشور نيز دخترند. اين شرايط سبب 
شده است که در هفته های گذشته گفت و گوهايی 
درباره برگزيدن وزير زن برای نهاد آموزش و پرورش 
در بگيرد. از اين رو احتمــال انتخاب وزير زن برای 
آموزش و پرورش کم نيست. گفت: عزيز من! اين چه 
کاری است؟ آموزش و پرورِش بحران زده، مديريت 
بحران می خواهد، نه مديريت زنانه! مگر يک زن از 
پِس اين همه دشواری برمی آيد؟ آموزش و پرورش 
را مگر می توان ســپرد به احساســات زنانه!؟ بايد 
جلوی اين کار ايستاد. اصال در برگزيدن وزير بايد 
شايستگی فرمانفرما باشد، نه زن و مردبودن. گفتم؛ 
شما که همکار هستيد و می دانيد که گرفتاری های 
آموزش و پــرورش و بحرانی که بر آن تأکيد داريد، 
سال هاســت گريبان اين نهاد مهــم را گرفته و به 
اين آســانی ها هم دســت از ســرش برنمی دارد. 
چندان فرقی هم ندارد که چه کســی بيايد تا يک 

اراده حاکميتی برای بهبود آن شــکل نگيرد. زن 
و مرد و نامدار و بی نام و باســابقه و بی سابقه و مدير 
و غيرمدير و حتی توانمند و ناتــوان، تفاوتی ندارد 
و در بر   همان پاشــنه خواهد چرخيد. اما برادر من! 
اين همه مخالفت را نمی فهمم! مگر مرد ها تاکنون 
چه گلی به سر آموزش و پرورش زده اند که خانم ها 
نتوانند. مديريت، زنانــه- مردانه ندارد. خب! با اين 
استدالل آيا نبايد يک بار هم به خانم ها اعتماد کرد 
و سکان مديريت را به کسانی داد که جمعيتشان 
بيش از مردان است؟ گفت؛ هرچه می گويم، شما 
حرف خودت را می زنی. استاد! با توجه به پررنگی 
عاطفه و احساسات در ميان زنان، آنها نمی توانند 
مديريت قاطعی داشته باشند و از اين رو وضع نهاِد 
آموزش خوب که نمی شود هيچ، بد تر هم خواهد 
شد. گفتم؛ گويا شــما دادگاه را تشکيل داده ايد و 
رأی هم صادر شــده و تنها مانده اجرای حکم، که 
آن هم از هزاران  ســال پيش تاکنون اجرا شــده و 
می شــود. ادامه دادم در يکی- دو دهه گذشــته و 
با رشد شــمار دانش آموختگان زن در دانشگاه ها، 
توانمندشدن و گســترش جنبش اجتماعی زنان 
در جهان و ايران، حضور قدرتمنِد سياسی زنان در 
قدرتمند ترين کشورهای جهان، درخشش خانم ها 
در گستره های علمی، سياسی و مديريتی در جهان 
و تا اندازه ای در ايران و... روند افزايش شمار زنان در 
رده های مديريتی افزايش يافته و دست بر قضا در 

بسياری از کشــور ها اين رونِد تازه با کاميابی های 
چشمگيری نيز همراه بوده اســت و... با خنده ای 
تلخ گفت؛ نخير! شما بايد پرچم نمايندگی زنان را 
به دست بگيری و بر سينه ات مدال زن ذ... بزنی! با 
لبخند گفتم، اين حرف اول و آخرت بود و نشان از 
نهادينگی کليشه های جنســيتی در وجودت؛ که 
البته همه ما درگيرش هستيم. اما نمی دانم چرا با 
بهانه های گوناگون پنهانش می کنيم!؟ خنديد و 

گفت، بگذريم! 
ذهنم درگير بــود و کمی عصبی! بــه يکی از 
گروه های تلگرامی صنفی- آموزشــی وارد شدم. 
ديدم آن جا هم گفت و گوی داغی اســت بر ســر 
وزارت زن در آمــوزش و پرورش. با يک حســاب 
سرانگشــتی ديدم شــمار بانوان مخالف وزارت 
زنان، با مردان برابری می کند! و ناباورانه ديدم که 
کليشه های جنسيتی هزاران ساله نه تنها در مردان 
که در وجود زنان، حتی پررنگ تر از مردان نهادينه 
است. با خود انديشــيدم که گرچه خوشبختانه 
در نســل های کنونی زنان، از دانش آموز بگير تا 
دانشــجو و معلم و مدير و خانه دار و... با شيب آرام 
از کليشه های هزاران ســاله دور می شويم اما کار 
به اين آسانی ها نيست! بايد اميدوار بود که شايد 
رئيس جمهوری نيز با عمل به وعــده اش در اين 
زمينه، گامی هرچند کوچک در راستای زدودن 

اين کليشه ها بردارد. اميدواريم. 

حرفروز

  کســی که خدای ســبحان را می شناســد
 شايسته اســت دلش از بيم و اميد به او خالی 

نباشد.
امام علی)ع(  

بیمار عشق
اين همه پروانه ها، ســوخته از چپ و راســت
شمع شــب ما بود، راه شبســتان کجاست
شحنه اگر دوست بود، اين همه بيداد چيست
وين همه آشــوب چه، گر ملک از شهر ماست
چون نپســندد جفــا نرگس سرمســت يار
کز قِبــل او ســتم وز طــرف ما رضاســت
دلبــر اگــر می کنــد گوش بــه فريــاد ما
زين ســتم و داوری داد نخواهيم خواســت
مطرب مجلــس بگفــت از لــب او نکته ای
هوش حريفان ببرد، شــور ز مستان بخاست
جمله به يــاد رخــش خرقــه در انداختند
گر چــه ازآن خرقه هــا پيرهن ما قباســت
در شــب ديجور غــم پرتو شــمعی چنين
چون همه عالم گرفت، گرنه ز نور خداســت
گفت بــه خــاك درم چون گذری ســر بنه
من نتوانم نهاد ســر، مگر آن جا که پاســت
گر قدمــی می نهــد بر ســر بيمار عشــق
آن کرم و لطــف را عذر چه دانيم خواســت
جنس من و نقد مــن در ســر او رفت، ليک
جنــس ارادت فــزود، نقد محبت بکاســت
اوحــدی، ار زانکــه دوش از تو دلــی برده اند
در پی او غــم مخور، کان که ببرد آشناســت
اوحدی مراغه ای  

دعاهای خواندنی

روایت

ســاراســحابی|بعضی دعاهای کودکان آن قدر 
زيباســت که در مجلدهای مختلف تاکنون از سوی 
ناشران متعدد چاپ شده. اين خواسته ها و آرزوها گاهی 
آن قدر زيبا و لطيف اند که خواننــده روزهای معصوم 
کودکی را هوس می کند. گاهی هم البته حيرت آورند. 
ذهنی که هنوز جهــان را در چهارچوب های کوچک و 
کودکانه می بيند، چطور چنين خواســت هايی طلب 
می کند؟ اما زيبايی تمام شــان اين است که از برخی 
رذالت های بزرگساالنه دور هستند؛ کبر، منيت، غرور، 
فريب و تمام توهماتی که انســان در مسير بزرگسالی 
کم کم می آموزد. در مجموع آنچه در ادامه می خوانيد، 
گزيده ای از اين آرزوهاست خطاب به خداوند که از ميان 

کتاب های ايرانی انتخاب شده: 
* خدای مهربانم، من در  سال جديد از شما می خواهم 
اگر در شهر ما سيل آمد، فورا من را به ماهی تبديل کنی! 

)نسيم، 7 ساله(
* خدای عزيزم! من تا حاال هيچ دعايی نکردم. ميتونی 

ليستت رو نگاه کنی. خدايا ازت می خوام صدای گريه 
برادرکوچيکم رو کم کنی! )سوسن، 9 ساله(

* خدای عزيــزم، در  ســال جديد کمــک کن تا 
مادربزرگــم دوباره دنــدان دربياورد. آخــر، او دندان 

مصنوعی دارد! )الناز، 10 ساله(
* ای خدا، کاش همه مادرها مثل قديم خودشان نان 
بپزند تا من مجبور نباشم در صف نان بايستم! )شاهين، 

11 ساله(
* خدايا، کاری کن وقتی آدم ها می خوان دروغ بگن، 

يادشون بره! )پويا، 10 ساله(
* خداجون، تو که اين قدر بزرگ هســتی، چطوری 
ميای خونه ما؟ دعا می کنم در سال جديد به اين سوالم 

جواب بدی! )پيمان، 10 ساله(
* خدايا، يک برادر تپل به من بده! )زهره، 7 ساله(

* خدايا، لطفا وقتی بزرگ شدم، شغل من خوابيدن 
باشد. )فرامرز، 5 ساله(

* خدايا، دعا می کنم که در دنيا يک جاروبرقی بزرگ 

اختراع شود تا رفتگران خسته نشوند. )فاطمه، 11 ساله(
* ای خدا، من بعضی وقت ها يــادم می رود به ياد تو 
باشم؛ ولی خدايا کاش تو هميشــه به ياد من بيفتی و 

يادت نرود! )شقايق، 9 ساله(
* آرزو دارم به  جای اين که من به مدرسه بروم، مادر 
و پدرم به مدرسه بروند. آن وقت آنها هم می فهميدند 
که مدرســه رفتن چقدر سخت اســت و اين قدر ايراد 

نمی گرفتند! )هديه، 12 ساله(
* خدايا، برايم يک عروسک بده. خدايا، برای داداشم 

يک ماشين پليس بده! )مريم، 6 ساله(
* آرزوی من اين است که  ای کاش مامان و بابام عيدی 
من را از من نگيرند. آنها هر  سال عيدی هايی را که من 
جمع می کنم،از من می گيرند و به بچه  آنهايی می دهند 

که به من عيدی می دهند! )سحر، 9ساله(
* ای خدای مهربان! من رستم دستان را خيلی دوست 
دارم. از تو خواهش می کنم کاری کنی که شبی او را در 

خواب ببينم! )شايان، 9ساله(
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

نهنگ عنبر 2رگ خواب

»رگ خواب« بــه کارگردانــی حميد نعمت اهلل 
تحســين منتقدان و مخاطبان را به همراه داشت. 
اين فيلم ســال گذشته در جشــنواره فيلم فجر به 
نمايش درآمد و سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش 
زن را برای ليال حاتمی به همراه داشت. آنچه بيشتر 

مخاطبان نيز پسنديدند، 
بــازی درخشــان ليال 
حاتمی بود به همراه ارايه 
کارگردان  که  تصاويری 
شــرايط  در  به خوبــی 
قابل  محدوديت هــای 
بحــث ســينمای ايران 
از عهــده آن برآمده بود. 

ماجرا درباره زنی تنهاست که بعد از طالق با مردی 
آشــنا می شــود و تعلق خاطری بين آن ها شکل 
می گيرد که اتفاقــات بعدی فيلــم را رقم می زند. 
آنچه اکثر منتقدان بر آن تأکيد داشــتند، به تصوير 
کشيدن صحنه هايی عاشقانه بود که نظير آن را به 
جهت مســائلی که گفتيم کمتر در سينمای ايران 
ديده بوديــم. نعمت اهلل به خوبی مرزهــا را مراعات 
می کند و در مســير خطوط قرمز پيش می رود تا نه 
فيلم خود را به ورطه  حاشيه های مطبوعاتی حاميان 
برخی تفکرات خاص بکشاند و نه مضمون اصلی اثر 
را فدای محدوديت ها کند. نتيجه کار نيز در مجموع 
فيلمی قابل قبول و تأثيرگذار است. هرچند که صدای 
همايون شجريان در مقاطعی از فيلم نيز در شهرت 
»رگ خواب« بی تأثير نبود. چنانچه قبل از انتشــار 
آلبوم او، قطعه مربوط به فيلم »رگ خواب« به شکل 
غيرقانونی در فضای مجازی پخش شد و مخاطبان را 

مشتاقانه در انتظار اکران آن گذاشت.

»نهنگ عنبر 2« فراتر از قســمت اول اين فيلم 
ســينمايی نمی رود. البته به لحاظ ســرگرمی و 
ايجاد لحظات نوستالژيک کمدی، کمتر از آن هم 
نيست. در هر حال عالقه مندان آثار کمدی نشان 
داده اند که فيلم را پسنديده اند و همين حاال هم در 
صدر فيلم های پرفروش 
ســينمای ايران است. 
ماجرا از جايی شــروع 
شد که رضا عطاران در 
نقش جوانی در دهه 60 
به شــغل های مختلف 
رو می آورد تا زندگی را 
بگذرانــد. در اين ميان 
عاشق دختری اســت که نقش آن را مهناز افشار 
بازی می کند. آن ها در شــکل و شــمايل جوانان 
عاشــق دهه 60، مخاطراتی را طی می کنند که 
صحنه هايی خنده دار و البته در مقاطعی تراژيک 
می سازد. »نهنگ عنبر 2« نيز به لحاظ مضمون و 
تفکر کلی کارگردان، ادامه همان فضايی است که 
در قسمت اول تجربه کرده. با اين حال بايد توجه 
داشــت اين فيلم صرفا پيشنهادی سرگرم کننده 
برای دوســتداران آثار کمدی اســت؛ به ويژه در 
زمانی که چنين آثاری را در سينمای ايران کمتر 
می بينيم. مضمون اجتماعی و نوستالژيک اثر نيز 
طرفداران زيــادی دارد. دغدغه ها و باورهای دهه 
60 همچنان در ذهن مردان و زنان آن روزگار باقی 
مانده و قطعا بدشان نمی آيد کارگردانی خاطرات 
آن روزها را در قالب طنز به چالش بکشــد. بخش 
 اعظــم صحنه هــای کميک هم حاصــل همين 

تقابل است. 

خاستگاه ایده اروپای متحد
بيســت و ششــم خرداد امســال 
هلموت کهل ملقب بــه »صدر اعظم 
اتحاد« درگذشت. او مردی بود که در 
دوران صدارت خود وقايعی طوفانی را 
تجربه کرد؛ از فروپاشی اتحاد جماهير 
شوروی گرفته تا سقوط ديوار برلين. او 
سال  1989 را در آشوب های سياسی 
و اجتماعی گذراند امــا در نهايت يک 
ســال بعد، به حکم قاطع آرا، در اولين 
انتخابات آلمان متحد پيروز شد. بعد 
از آن طوالنی ترين مدت صدارت را در 
آلمان تجربه کرد؛ 16 سال. او را به نام 
»غول سياه« نيز می شناسند؛ مردی که 
هانس پيتر شوارتز، در روايت زندگی اش 
می نويسد: »او با استعداد عجيب خود 
همه موانع زندگی را از سر راه برداشت. 
گاهی با نشان دادن چنگ و اعمال زور 
حرفش را پيش می برد نه گفت وگو، و 
همين هم باعث شد گروهی را تشکيل 
بدهد که دنبال او بيفتند و از او پيروی 
کنند.« اينکه کهل چه تجربه هايی را 
از آلمان نازی برای خود کنار گذاشت 
و بعدها چــه روندی طی کــرد که به 
قدرت رسيد، مسائلی است که درباره 
آن می توان صفحات مختلفی نوشت 
اما همه بر اين باور هستند که او همواره 
اتحاد اروپا را در نظر داشت و اين اتحاد 
را يکی از مهم ترين راه های رســيدن 
به صلح و آرامش می پنداشــت. شايد 
عده ای بر اين گمان باشــند که کهل 
و مرکل شباهت زيادی با هم دارند اما 
به لحــاظ آزادی در مرزها، ايجاد پول 
واحد و موضوع شــنگن، اين دو هيچ 
شــباهتی به هم ندارند. ضمن اينکه 
کهل بر خالف مرکل در حوزه سياست 
خارجی اهل مسامحه و مدارا بود. پول 
واحد اروپايی در واقع آزمونی از جسارت 
و جرأت در سابقه سياستمداری کهل 
بود. او تا آخرين لحظه همچنان بر اين 
ايــده پايبند بود و بر خالف بســياری 
از اقتصاددانان و سياســتمداران دنيا 
چنين روشــی را صحيح می دانست. 
شــايد هم پروژه ای بود که دست کم 
در ظاهر همچنــان ايده اروپای متحد 
را در ذهنــش زنده نگه می داشــت. 
هرچند نه اين ايده بقا داشــت، نه عمر 
هلموت کهل. او 16 ژوئن سال 2017 
درگذشت؛ مردی که آخرين بازمانده 
سياســتمداران آلمانی دوران جنگ 

سرد بود.


