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فوکوس
  49 ســال پیش، برابر با بیســت و دوم جوالی 1968 میالدی، جیووانی گوارســکی، نویســنده، روزنامه نگار، کاریکاتوریست و 
طنزپرداز ایتالیایی در 60 ســالگی درگذشــت. گوارســکی بعد از پایان جنگ جهانی دوم به میالن رفت و ابتدا ســردبیر هفته نامه 
»برتولدو« و سپس ناشــر و سردبیر روزنامه فکاهی »کاندیدو« شــد و طنزهای سیاسی او مخاطبین بســیاری یافت. او در 19۵0 با 
خلق شخصیت دون کامیلو شهرتی جهانی پیدا کرد. از جمله آثار گوارسکی می توان به: »دن کامیلو و پسر ناخلف«، »دنیای کوچک دن 

کامیلو« و... اشاره کرد.

رخداد
 بازگشت دنگ ژیائوپينگ به رأس هرم قدرت حزب کمونيست چين 

)1977 ميالدی(
 تهاجم مجدد عراق به خــاک ايران پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ 

شورای امنيت از سوی تهران )1367 خورشيدی(
 فرار پابلو اسكوبار، قاچاقچی مخوف کلمبيايی مواد مخدر از 

زندان اختصاصی اش )1992 ميالدی(
 کشته شــدن ُعدی و ُقصی، پســران صدام حســين، توسط 

 نيروهای نظامی اياالت متحده آمريکا در پناهگاه محل اختفايشان 
)2003 ميالدی(

طلوع
 فریدریش بسل - ستاره شناس آلمانی، از پيشروان علم اخترشناسی 
موضعی و تعيين مکان دقيق اجسام آسمانی، مبدع نخستين اندازه گيری 

فاصله ستاره ای به غير از خورشيد) 1784 ميالدی(
 گوســتاو هرتز - فيزيکدان آلمانی، برنده جايزه 
فيزيک نوبل  ســال 1925 به خاطر کشــف قوانين 

برخورد الکترون ها به اتم )1887 ميالدی(
 ریموند چندلر – داستان نويس آمريکايي، فعال در 

زمينه نگارش رمان های پليسي و جنايی، صاحب آثاری چون 
خواب گران، خداحافظی طوالنی )1888 ميالدی(

غروب
 شارل هفتم - ملقب به شارل پيروز، پادشاه فرانسه از 1422 تا 1461، 
معاصر ژاندارک و از عوامل پايان دادن به جنگ های 100 ســاله با بريتانيا 

)1461 ميالدی(
 جان دیلينجر - گنگســتر معروف آمريکايی، دارای رکورد 
دزدی از 24 بانک و سرقت از 4 ايستگاه پليس )1934 ميالدی(

 کارل سندبرگ - شاعر، نويسنده و ويراستار آمريکايی، برنده 
3 جايزه پوليتزر )1967 ميالدی(

 ابوطالب طالبی – کشتی گير ايرانی و دارنده مدال برنز رقابت های 
کشتی آزاد ،  المپيک تابستانی 1968 مکزيکوسيتی )1387 خورشيدی(

Reuters :دوره رایگان و آموزشی مراقبت از نوزاد برای مادران جوان، با استفاده از نوزادان مدل )عروسک( در چین / عکس
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راهی که مریم میرزاخانی گشود 

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

گفــت پيــش از ايــن »مريــم ميرزاخانــی« را 
نمی شناختم! به راستی مايه ســرافرازی ما ايرانيان 
است. حتما شنيده ای که دختران، توانايی يادگيری 
و درک رياضی و درس ها و رشــته هايی مانند فيزيک 
و شــيمی و مهندســی و... که آميخته با رياضی اند را 
ندارند؛ و باز بسيار شــنيده ايم که دختران رياضی را از 
بر می کنند؛ برای همين هم هست که نسبت به پسران 
نمره های باالتری می گيرند! و... در تأييد ســخنانش 
گفتم بله! شوربختانه برخی گويندگاِن چنين سخناِن 
بی پايه و بی مايه ای برای القای بيشتر ديدگاه شان، از 
روان شناسی که هيچ گاه قطعيت هم نداشته و ندارند 
بهره گرفته و با طرح تفاوِت ساختار مغزی زنان و مردان، 
زنان را در برخی گستره ها ناتوان نشان داده اند و جامعه 
را از توانايی و استعداد نيمی از جمعيت کشور محروم 
می سازند. برای نمونه اين است که زنان قدرت تجسم 
بااليی ندارند و از اين رو در يادگيری درس هايی مانند 
هندسه مشکل دارند و... سخنم را بريد و گفت به راستی 
ميرزاخانی بهترين مورد برای نشان دادن سستی اين 

انگاره های اثبات ناپذير است؛ او که مهمترين جايزه اش 
در هندســه بود. اما به نظر می آيد بخش بزرگی از اين 
سخنان و ديدگاه ها از کليشه های جنسيتی ناشی شده 
است! گفتم به ياد برخی از انگاره های دوره برده داری و 
توجيه ادامه يکی از سياه ترين دوران تاريخ انسانی افتادم 
که با طرح چندين انگاره بی پايه می خواســتند نشان 
دهند که سياه پوستان به خاطر ساختار مغزی شان در 
يادگيری و دانش آموزی و انديشه ورزی توان رقابت با 
سفيدپوســتان را ندارند! بنابراين... گفت اما شادروان 
مريم ميرزاخانی بهترين مــورد رد چنين انگاره های 
بی پايه ای در مورد زنان بــود. حتما خبرداری که او در 
کنار 14 زن ديگر مانند آنگال مرکل، مالله يوسف زی 
و... در  سال 2014 سومين زن الهام بخش جهان بوده 
است. گفتم بله خوانده ام. اما من به روش ديگری او را 
شناختم. با کنجاوی دهانم را می پاييد که چيزی را از 
دســت ندهد. گفتم دو- سه سال پيش دخترخانمی 
را فيزيــک درس می دادم. روی دفتــر فيزيکش نام، 
تصوير و چکيده ای از زندگانی مادر فيزيک ايران يعنی 
شادروان »آنوش طريان« چاپ شده بود. ماجرا را جويا 
شدم، دريافتم که در دبيرستانشان روی جلد دفتر ها و 
کتاب های هر درس نام، تصوير و چکيده ای از زندگی 
يک زن نامدار و کامياب در آن درس يا رشته چاپ شده 
است. آن جا بود که با نام و تصوير مريم ميرزاخانی آشنا 

شدم و از آن پس خبر هايش را دنبال می کردم و... گفت 
دِم آن دبيرســتان و آن خانم مدير گرم که چنين کار 
ارزشمندی کرده است. اين دبيرستان دخترانه توانسته 
به دختران دانش آموز نشان دهد که زنان ايرانی با همه 
چارچوب های محدود کننده فرهنگــی، اجتماعی، 
سياســی و حتی خانوادگی، توانستند؛ بنابراين شما 
نيز به عنوان دختران ايرانــی می توانيد. پس از تأييد 
ســخنانش ادامه دادم برخی از ما آدم ها برای توجيه 
ديدگاه های خويش به هر چيز دست می يازيم، حتی 
دانش. دانشــی که بايد در خدمت به انسان و انسانيت 
باشــد، گاهی دســتمايه ای می شــود برای توجيه 
محدوديت و ستم بر انســان های ديگر. اما بسياری از 
اين يافته هاِی من درآوردی، برآمده از کليشــه هايی 
است که برای محکم نشان دادنشان رنگ و رويی نيز 
علمی گرفته اند. امروزه جهان دهکده شــده، بيش از 
گذشته و با سرعت بيشتر به سوی شکستن کليشه ها 
پيش می رود. رشد حضور زنان در جايگاه های علمی، 
سياسی، فرهنگی، اجتماعی و... در جهان نشانه ای بر رد 
بسياری از اين کليشه هاست. روانشاد مريم ميرزاخانی 
نيز گواهی محکم و نشــانه ای ماندگار و الهام بخش از 
توانايی زنــان ايران و جهان بود و هســت. او به عنوان 
يک زن راهی را گشود که بی گمان از اين پس رهروان 

فراوان تری خواهد داشت. 

حرفروز

هرکس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ 
امام صادق)ع(جاهليت مرده است.

مفتعلن مفاعلن
دی بنواخــت يار من بنــده غم رســيده را
داد ز خويش چاشــنی جان ستم چشيده را
هوش فزود هــوش را حلقه نمــود گوش را
جوش نمــود نــوش را نور فــزود ديــده را
گفت که ای نزار من خســته و ترســگار من
من نفروشــم از کرم بنــده خودخريــده را
بين که چه داد می کند بين چه گشاد می کند
يوســف ياد می کند عاشــق کف بريــده را
داشــت مرا چو جان خود رفت ز من گمان بد
بــر کتفــم نهــاد او خلعــت نورســيده را
عاجز و بی کسم مبين اشک چو اطلسم مبين
در تن من کشــيده بين اطلس زرکشــيده را
هر که بود در اين طلب بس عجبست و بوالعجب
صد طربســت در طرب جان ز خود رهيده را
چاشــنی جنــون او خوشــتر يا فســون او
چونک نهفته لب گزد خســته غــم گزيده را
وعده دهــد به يار خود گل دهــد از کنار خود
پر کند از خمــار خود ديده خــون چکيده را
کحل نظــر در او نهد دســت کرم بــر او زند
سينه بســوزد از حســد اين فلک خميده را
جام می الست خود خويش دهد به سمت خود
طبل زند به دســت خــود بــاز دل پريده را
بهر خدای را خمش خوی ســکوت را مکش
چون که عصيده می رسد کوته کن قصيده را
مفاعلــن مفتعلــن  مفاعلــن  مفتعلــن 
در مگشــا و کــم نما گلشــن نورســيده را
مولوی

قورباغه ای به نام »فولکس«
روایت

سارا سحابی | افسر سابق انگليسی ديگر نمی توانست 
در آلمــان باقی بماند.  ســال 1948، فرماندهی نيروهای 
بريتانيا در آلمان دستور بازگشت داد. به اين ترتيب ايوان 
هرست هم خسته و مغموم از تمام رنج و مشقتی که در اين 
سال ها کشيده بود، کارخانه فولکس را به نوردهوف سپرد تا 
بعدها نامش در تاريخ کمرنگ شود. بعدها همه نوردهوف 
را به نام »آقــای فولکس واگن« شــناختند، درحالی  که 
کارخانه فولکس تمام حيات خود را مديون ايوان هرست 
است. افسری 29ساله که بعد از جنگ به وولفسبورگ رفت 
تا کارخانه فولکس نازی ها را دوباره احيا کند. آن  ســال ها 
تمام ميراث نازيســم، پســت و بی ارزش شمرده می شد. 
مردم می خواســتند تمام آنچه را به نام آلمان نازی ست، 
نيســت و نابود کنند؛ هرچند که بخشــی از اين ميراث 
می توانست با تغيير کاربری، به نفع بشريت باشد؛ ازجمله 
صنايع خودروسازی يا پيشرفت های علمی ديگر. هرست 
اين را می دانســت اما با وجود مشــکالت بسيار تصميم 
گرفت کارخانه فولکس را به دست بگيرد. وقتی هم به شهر 
وولفسبورگ رفت، با مردمی آواره و پناهجو و بيچاره مواجه 
شد که بعضی از آنها اســرای جنگی بودند. کارخانه های 
فولکس واگن اين وســط از صدمات جنگ مصون مانده 

بود و خســارات آن قدری نبود که بشود آن را ازدست رفته 
دانست. جالب اينجاست هرســت مأموريت داشت تمام 
صنايع کارخانه فولکس را به کشــورهای پيروز در جنگ 
منتقل و هرگونه صنايع خودروســازی در آلمان را منحل 
کند. به  هرحال بريتانيايی ها اعتقاد داشــتند محصوالت 
کارخانه فورد کفاف مصارف غيرنظامی را می دهد و ديگر 
نيازی به فولکس واگن نيســت، اما افسر انگليسی، ايوان 
هرست، فکری ديگر در سر داشت. نمونه ای سالم و سالمت 
از فولکس واگــن در کارخانه پيدا کرد و آن را به افســران 
مافوق نشان داد. هرست قصد داشت نيروهای بريتانيايی 
را برای احيای کارخانه ترغيب کند. اين کار موثر واقع شد و 
در  سال 1945، هرست دستور يافت تا صنعت خودروسازی 
وولفسبورگ را به نام مشهور فولکس واگن قورباغه ای دوباره 
به کار بيندازد. چند ماه بعد فهرست اولين سفارش هم داده 
شد تا مقداری بودجه به کارخانه تزريق شود. با اين حال، 
مشــکالت فراوان بود. کارگران کارخانه اغلب بی خانمان 
بودند و نمی توانستند در کنار مشکالت غذا و دارو و مسکن، 
روزانه 10ساعت کار کنند. به همين دليل هرست از متفقين 
درخواست کرد که اسرای متخصص جنگ را آزاد کرده، به 
وولفسبورگ بفرستند. در نتيجه شماری ديگر به کارگران 

اضافه شدند اما همچنان گرســنگی با وجود مزارع اندک 
غله، بيداد می کرد. با اين حال، هرست به کارگران روحيه 
می داد و حتی يک بار توانست محموله ای ماهی از دريای 
شمال وارد کند تا شکم کارگران را سير کند. با روابط نظامی 
خود مواد غذايی ديگری را هم روانه اين شــهر کرد و کار 
به جايی رســيد که خط توليد فولکس واگن کم کم به راه 
افتاد. تا مارس 1946، هرست توانست  هزار فولکس توليد 
کند و کارخانه را به درآمدی نزديک به 55 ميليون مارک 
برساند. با اين حال، فرمان مربوطه در  سال 1948 صادر شد 
و ايوان هرست، ناچار به وطن بازگشت؛ درحالی  که کارخانه 
را به دســت نوردهوف می ســپرد. برای همين تا مدت ها 
همه فولکس را به نام نوردهوف می شناختند اما دهه 70 
مطبوعات تازه به ياد افسر بريتانيايی، ايوان هرست افتاد و 
همه سراغش رفتند. به اين ترتيب، امروز در کتاب تاريخچه 
فولکس نوشته اند: »کارخانه فولکس  واگن زندگی دوباره و 
ماندگاری خود پس از جنگ جهانی دوم و امروز را مديون 
يک مرد بريتانيايی است.« هرست در  سال 2000 در سن 
84سالگی درگذشت و کارخانه ای باقی گذاشت که امروزه 
9 هزارو830 خودرو در سال توليد می کند و 57 هزار کارمند 

و کارگر دارد. 
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

مهنازمعظمی

چند روزی بود که خبر گم شــدن آتنــا اصالنی در 
فضای مجازی دست به دست می گشت و همه آرزومند 
پيداشدنش بودند که ناگهان خبر قتل آتنا قلب انبوهی از 
ايرانيان نوع دوست را به درد آورد. مرگ کودک 7ساله ای 
که در کنار پدرش دستفروشی می کرد، توسط مردی 
42ساله که هم متأهل بود هم پدر. از جزيياتش بگذريم 
که بسيار اندوهبار است و چه مصيبت سنگينی را پدر و 
مادرش به دوش می کشند که تا سال های  سال آنها را 

راحت نخواهد گذاشت. 
هر چند  سال يک بار و شايد هر  سال خبر اينچنين 
اتفاقاتی را می شنويم که برای مدتی سروصدايی بر پا 
می کند و بعد بدون ريشه يابی مسأله و راهکارهايی برای 
حل آن، به باد فراموشی ســپرده می شود. تا حادثه ای 
ديگر رخ دهد و دوباره ســروصدايی برپا شود و مجددا 
از ياد ها رخت بربندد. آيا وقت آن نرســيده برحســب 
ضرورت، جامعه شناســان، مشــاوران و حقوقدانان 
راهکارهای اساســی )علمی و قانونــی( برای اينگونه 
حوادث ارايه دهند؟ در اينجا از دو زاويه می توان مسأله 
را کنکاش کرد و زوايای مختلف اجتماعی، فرهنگی، 

آموزشی و روا نشناختی آنها را مورد بررسی قرارداد. 
نخست اين که ما می توانيم با آموزش به کودکان آنها 
را از بعضی خطرات ازجمله تجاوز جنسی مصون کنيم. 
وظيفه اين آموزش در ابتدا با خانواده است که خطرات را 
برای کودکان بازگو کنند و به آنها اطمينان دهند که از 

آنها در هر صورتی حمايت می کنند و رابطه ای صميمانه 
با فرزندانشان در رابطه با مشکالت آنها برقرار می کنند. 
در مرحله بعدی اين بار مسئوليت با آموزش و پرورش 
است که می تواند مسائل را توسط کار شناسان خبره باز تر 
برای دانش آموزان بيان کند و آنها و خانواده هايشان را 
آگاه کند. همچنين حقوقدانان با کمک جامعه شناسان 
و استفاده از پژوهش های آنان مجازات های متناسب با 
جرايم را برای مجرمان وضع کنند تا مجرمان با آگاهی 
از قوانين و ترس از اجرای آن به عنوان ابزاری بازدارنده، از 

ارتکاب اين جرايم خودداری کنند. 
حال اگر زاويه ديدمــان را کمی تغيير دهيم، فردی 
را می بينيم که مرتکب اين جرم شده است. آيا ممکن 
است فردی بدون سوءپيشــينه و انجام اعمالی مشابه 
آن )هرچند خفيف تر( يکدفعه دست به انجام چنين 
عمل قبيح و درنهايت قتل يک کودک بزند؟ مســلما 
پاسخ اکثريت منفی اســت. پس در درجه اول وظيفه 
خانواده اســت که وقتی می بيند فرزندشان در سنين 
نوجوانی يا جوانی دست به کارهای ناپسند و غيرمعمول 
و آزار ديگران می زند، با تدبير و پيگيری بيشتر به فکر 
درمان مشکل او باشد. باشــد که با مراجعه به مشاور و 
روانشناسان بتوان اين افراد را درمان کرد قبل از اين که 
مرتکب جرمی يا قتلی شوند و زشتی انجام اين اعمال 
ناپسند در نظر آنان از بين برود تا بتوان از چنين فجايعی 
جلوگيری کرد، نه اين که خانواده با پنهان کردن اينگونه 
اشتباهات صورت مسأله را پاک کند که چه بسا منجر 
به خسرانی جبران ناپذير شود. اميدواريم که مسئوالن 
فرهنگی در درجه اول و قضائــی به دنبال راه حل های 
کارآمدی باشند که ديگر شاهد شنيدن چنين خبرهای 

ناگواری نباشيم.

پیشگیری بهتر از درمان است

ذهن آرام
روزی کشاورزی متوجه شد ساعتش 
را در انبار علوفه گم کرده است. ساعتی 
معمولی بــود اما خاطراتــی که برای 
پيرمرد زنده می کــرد، آن را در نظرش 
ارزشمند کرده بود. برای همين شروع 
کرد به جست و جو. با مشقت کپه کپه 
علوفه ها را کنار می زد بلکه ساعتش را 

پيدا کند اما سرآخر موفق نشد. 
در همين اثنا گروهــی از کودکان را 
ديد که بيرون انبار مشغول بازی بودند. 
ناگهان فکر کرد ممکن اســت بتواند 
آن ها را برای يافتن ساعت مجاب کند. 
برای همين صدايشان کرد و گفت هر 
کدام شان که بتواند ساعت را پيدا کند 
جايزه  دارد. کودکان به محض اين که 
موضوع جايزه مطرح شــد درون انبار 
هجوم آوردنــد و تمام کپه های علف و 
يونجه را گشتند اما باز هم ساعت پيدا 

نشد. 
به اين ترتيب کودکان از انبار بيرون 
رفتند و باز چيزی عايد پيرمرد نشد. 
اما درست موقعی که کشاورز از ادامه 
جســتجو نا اميد شــده بود، پسرکی 
نزدش آمد و خواســت به او فرصتی 
ديگر بدهد. کشاورز نگاهی به پسرک 
انداخت و گفــت: »چرا کــه نه؟« و 
کودک دوباره به انبار برگشت. جالب 
اينجاست که پســربچه بعد از مدت 
اندکی در حالی که ساعت را در دست 

داشت از انبار علوفه بيرون آمد.  
کشاورز از طرفی شادمان و از سوی 
ديگر متحير شــده بود، پس پرسيد: 
»چطور موفق شدی ســاعت رو پيدا 
کنی؟ من خودم خيلی گشــتم، ولی 
پيداش نکردم. بچه هــا هم که همه 
شــروع کردن به گشــتن ولی کسی 
پيداش نکــرد. اما تــو تنهايی رفتی 
و ســاعت رو پيــدا کــردی؟ خيلی 
خوش شانســی.« اما پســرک گفت: 
»شــانس نبود. روی زمين نشستم و 
چشم هام رو بستم تا صدای تيک تاک 

ساعت رو بشنوم. همين!«
برای همين می گويند ذهن وقتی 
که در آرامش باشــد بهتر از ذهنی که 
پر از مشغله است فکر می کند. هر روز 
اجازه دهيد ذهن شما اندکی آرامش 
يابد و در ســکوت کامل قرار گيرد و 
ســپس ببينيد چقدر با هوشياری به 
شــما کمک خواهد کرد زندگی خود 
را آن طور که مايليد ســر و ســامان 

بخشيد. 


