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فوکوس
  167 سال پیش، برابر با پنجم آگوســت 1850 میالدی، گی دو موپاسان، نویسنده شهیر فرانســوی، در نورماندی به دنیا آمد. 
موپاســان در کنار اســتاندال، انوره دو بالزاک، گوســتاو فلوبر و امیل زوال از بزرگترین داستان نویســان قرن نوزدهم فرانسه به 
شمار می آید. او در طول زندگی نسبتاً کوتاه ۴۳ ســاله اش حدود ۳00 داســتان کوتاه و بلند، 6 رمان و نیز ۳ سفرنامه، یک مجموعه 

شعر و مجلدی از چند نمایشنامه نوشت.

رخداد
  نصب اولين کابل تلگراف ميان اقيانوســی، با گذر از اقيانوس اطلس و 

برقراری خط ارتباطی ميان ايرلند  و کانادا )1858 ميالدی(
  اختراع موتور دیزل توســط رودلف ديــزل، مخترع و مهندس 

مکانيک آلمانی )1895 ميالدی(
  دستگيری نلسون ماندال به اتهام تالش براي براندازي دولت 
سفيدپوستان )اقليت( آفريقاي جنوبي و محکوميت او به حبس 

ابد )1962 ميالدی(
  آغاز بمباران شهر هانوی پايتخت ويتنام توسط هواپيماهای اياالت 

متحده  )1964 ميالدی(

طلوع
  نيلس هنریک آبل- رياضيــدان نروژی، از پايه گــذاران جبر مدرن، 

متخصص معادالت چندجمله ای با درجه باالتر از چهار )1802 ميالدی(
  ایليا یفيمویچ رپين- نقاش برجســته روس در ســبک 

رئاليسم )1844 ميالدی(
  واسيلی لئونتيف- برنده جايزه نوبل اقتصاد  سال 

1973، آمريکايی و روس تبار )1905 ميالدی(
  نيل آرمسترانگ - فضانورد ناسا،  استاد دانشگاه و 

خلبان نيروی دريايی اياالت متحده آمريکا، نخستين انسان 
فاتح کره ماه، )1930 ميالدی(

غروب
  توماس نيوکامن - مخترع انگليسی، مخترع نخستين موتور بخار برای 

تلمبه کردن آب )1729 ميالدی(
  فریدریش انگلس- فيلســوف و انقالبی کمونيســت آلمانی، 
نزديک تريــن همکار کارل مارکس، صاحب مانيفســت حزب 

کمونيست )1895 ميالدی(
  نورما جين مورتنسون- معروف به ِمريلين مونرو، بازيگر 

مشهور سينمای آمريکا  )1962 ميالدی(
  حسين پناهی- شــاعر، نويســنده، کارگردان و بازيگر سينما، 

تلويزيون و تئاتر ايرانی )1383 خورشيدی(

آنچه می بینید بیابان نیست؛ جای خالی یک تاالب اســت. زمینی که حاال ترک های مرگ برداشــته. هرچند که پیش از این پر از حیات بوده. تاالب »گمیشان« با وسعت 20 هزار هکتار در شــمال غربی استان گلستان، حاال تبدیل به برهوتی 
بی حاصل شده. چون آب دریای خزر پس رفته و آسمان نیز نزوالت خود را دریغ کرده. مردی با بطری آب معدنی میان این زمین هرز ایستاده، طنز روزگار است؛ طنز تلخ. عکس: ایرنا
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بهداشت، آموزش و اخالق! 

محمدرضانیکنژاد
آموزگار

برخالف هميشــه که غرق در بوسه مان می کرد، 
گوشه ای افتاده بود و می ناليد. در اين بيست و اندکی 
که دامادشان هستم، هيچ گاه چنين نديده بودمش؛ 
زنی خوداتکا، ســخت کوش، مهربــان و خوددار. به 
سختی درد داشت. برای جلوگيری از آسيب بيشتر، 
به اورژانس زنگ زديم. آمبوالنس آمد. پس از وارسی 
گفتند به بيمارســتان ببريدش! دســتور دادند که 
بلندش کنيد و با خودروی خودتان ببريد. همچنان 
که مامــوران نگاه مان می کردند، تــالش کرديم اما 
نتوانستيم و نتوانست؛ درد امانش را بريده بود. برانکارد 
را آوردند و بــا  هزار بدبختی بر آن نشــانديمش و... 
ماموران همچنان دستور می دادند. در انتقال از خانه 
به آمبوالنس و از آمبوالنس تا اورژانس، هيچ کمکی 
نکردند! وارد اتاق پرجنب وجوش بيمارســتان 50 
تخت خواب و 50ساله شهر شديم. دکتر از کنارش 
گذشــت و با غرور، چند ضربه به زانو و استخوانش 
زد و در بی اعتنايی کامل بــدون آن که نگاهی به او و 
ما بيندازد، پرســش  هايمان را بی پاسخ گذاشت و به 
سوی اتاقش رفت. امکانات زهوار دررفته بيمارستان 

و اتاق های رنگ و رو رفته و پرستاران بی اعتنا به درد 
و رنج بيماران، از ســويی حس تحقير و از ديگر سو 
خشــم آدم را برمی انگيخت. خانواده ای تصادفی و 
بشدت آسيب ديده آورده شدند. زنی از آنها به شدت 
بدحال بود و مرِد همراهش با ريش و يقه ديپلمات، 
با دسِت باندپيچی شده، از سويی سرگردان اتاق های 
حســابداری و عکســبرداری و... و از ديگر سو، بايد 
برانکارد بيمارش را خودش با   همان يک دســتش 
جابه جا می کرد! طاقتش طاق شــد و فرياد برآورد 
و... انتظامات با احتيــاط و هراس از تيپ و قيافه اش، 
آرامش کردند و در پاســخش که می گفت کســی 
نمی آيد حتی برانکارد را هل دهد! گفتند نيرو نيست! 
پس اين پرستاران!؟ گفتند وظيفه پرستاران نيست. 
در   همان مدتی که ما نيز برانکارد مادرِ همســرم را 
جابه جا می کرديم، دکتر با چند پرستار مشغول زمزمه 
يکــی از ترانه های معروف لری و تالشــی حداقلی، 
با بی اعتنايی آزاردهنده درگيــِر خوش وبش بودند. 
مرد عصبانی با صدای کمی آرام تر و البته همچنان 
خشمگين، غر می زد که يکی در گوشش گفت، اين جا 
بيمارستان دولتی است؛ اگر می خواهی خدای نکرده 
بيمارت از دســت نرود، برو فالن بيمارستان؛ آن جا 
به بيمارت می رسند! همسرم از پيش مادرش آمد و 
گفت، اينها نه تنها با ما حرف نمی زنند، حتی وظيفه 
تخصصی شــان را نيز پــس از چندين بار خواهش 

و تمنا انجــام می دهند. رنج و درِد بيماران بشــدت 
برايشان عادی شده و گويا از شکايت و پيگيری هم 
نمی ترسند! ناخودآگاه ياد پاسِخ يکی از همکارانم به 
گاليه های يکی از معاون های مدرسه افتادم. معاونی 
که خواهان کنترل اخالقی و درســی بيشتر بچه ها 
در کالس شــده بود. همکارم گفــت، مگر چقدر به 
من می دهند که هم درس بدهم، هم مبصری کنم 
و بچه ها را با خشم فروخورده کنترل کنم، هم چندين 
مرحله امتحان بگيرم و تصحيح کنم و پيگير وضع 
درســی و اخالقی 40 دانش آمــوز در هر کالس و 
300- 200 دانش آموز در هر هفته باشــم و آخرش 
هم بيفتم گوشه بيمارستان و در تنهايی بميرم و کک 
هيچ کس هم نگزد که ُمرد! و البته ياد انواع گوناگون 
مدرسه نيز افتادم؛ غيردولتی، هيأت امنايی، نمونه 
دولتی، نمونه مردمی، تيزهوشــان و... و چه ســتم 
چندگانه ای است بيمارستان های دولتی و نيمه دولتی 
و خصوصی! و چه دردی اســت که بيمارشــدن و 
دردکشيدن و بهبوديافتن و بد تر شدن و حتی تولد و 
مرگی که با ميزان پول افراد پيوندی محکم دارد! و چه 
اخالق ستيز است که در انسانی ترين گستره ها يعنی 
بهداشت و آموزش استدالل »هر چه پول بدهی اش 
می خوری« فرمانفرماســت و چه دردآورست مرگ 
آراِم تنها در چنين بيمارســتان هايی و مرِگ آرام تِر 

ميليون ها استعداد در چنين مدرسه هايی و... 

حرفروز

هرکس بر شخص تنگدستی آسان بگيرد خداوند 
در دنيا و آخرت بر او آســان گيرد و هر کس راز 

مسلمانی را بپوشاند، خداوند رازپوش او شود.
حضرت محمد)ص(

آدم خاکی
با او دلم به مهر و مودت يگانه بود

سيمرغ عشق را دل من آشيانه بود
بر درگهم ز جمع فرشته سپاه بود

عرش مجيد جاه مرا آستانه بود
در راه من نهاد نهان دام مکر خويش

آدم ميان حلقه آن دام دانه بود
می خواست تا نشانه لعنت کند مرا

کرد آنچه خواست آدم خاکی بهانه بود
بودم معلم ملکوت اندر آسمان

اميد من به خلد برين جاودانه بود
هفتصد هزار سال به طاعت ببوده ام

وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود
در لوح خوانده ام که يکی لعنتی شود

بودم گمان به هر کس و بر خود گمان نبود
آدم ز خاک بود من از نور پاک او

گفتم يگانه من بوم و او يگانه بود
گفتند مالکان که نکردی تو سجده ای

چون کردمی که با منش اين در ميانه بود
جانا بيا و تکيه به طاعات خود مکن

کاين بيت بهر بينش اهل زمانه بود
دانستم عاقبت که به ما از قضا رسيد

صد چشمه آن زمان زد و چشمم روانه بود
ای عاقالن عشق مرا هم گناه نيست

ره يافتن به جانبشان بی رضا نبود
سنایی غزنوی

چه کسی به ژان آموخت؟
روایت

سارا سحابی| ژان به جــرم دزديدن قرصي نان به 
3 سال زندان محکوم شد. چندبار اقدام به فرار کرد اما 
هر بار پس از دســتگيري به دوره  محکوميتش اضافه 
شد. سرانجام پس از 15 ســال از زندان آزاد شد. او در 
پاريس نتوانست هيچ کاري براي خود دست و پا کند. 
هيچ کس حاضر نبود به يک سابقه دار کار بدهد. برای 
همين عازم شهر کوچکتري در جنوب شرقي فرانسه 
شــد. آن جا نيز تمام درها را به روي خود بسته ديد. در 
برگه  شناسايي اش نوشته بودند انساني بسيار خطرناک 
و اصالح ناپذير است. نه تنها کســي به او کار نداد بلکه 
حتي جايي نيافت تا شب را در آن به سر ببرد. سرانجام 
آخرين فردي که درِ خانه اش را روي او مي بســت، به 
خانه ای محقر در آن ســوي ميدان شــهر اشاره کرد 
و گفت شايد او حاضر باشد شــب جايي به تو بدهد تا 
در ســرما نمانی. به اين ترتيب ژان، به آن خانه می رود 
و پيرمردي در را باز می کند و می گويد: »خوش اومدي 
پسرم.« سال هاي طوالني زندان از ژان موجودي خشن 
ساخته. بی مقدمه داستان زندگی اش را می گويد و به 
پيرمرد يادآوری می کند که طبق برگه هويت، آدمی 

خطرناک است و بهتر است پيرمرد قبل از هر تصميم 
خوب بينديشــد. اما پيرمرد با آرامش می گويد: »دِر 
اين خانه هميشــه روي همه  بندگان خدا باز است.« 
ســپس رو به پيرزن مستخدمش می کند و می گويد: 
»لطفا يک بشقاب ديگر هم به سرويس روي ميز اضافه 
شود.« ژان بشدت تعجب کرده. پيرمرد نه تنها او را به 
منزل راه داده بلکه سر سفره خود نيز پذيرای او شده. 
سر ســفره، پيرمرد رو به خدمتکار کرد و گفت: »نور 
اتاق براي ميهمان ما کافي نيست، لطفا يک شمعدان 
ديگر بياوريد.« ســپس متوجه کمبود چيزي شد و 
با اندکي جديــت باز به خدمتکار کــه درحال خروج 
از اتاق بود گفت: »به نظر مي رســه چيزي رو فراموش 
کرديد.« خدمتکار با دودلي سراغ گنجه رفت و قاشق 
و چنگال هاي نقره اي را که فقط براي ميهمان استفاده 
مي شد با خود آورد. توجه ژان به نقره هاي گران قيمت 
جلب شــده بود. حوالي صبح فردا در خانه  کشــيش 
را کوبيدند، باز هم همــان قدم هاي آرام و پرصالبت به 
آرامي تا نزديک در پيش  آمد. کشــيش در را گشود. 4 
ژاندارم فردي را در بند کرده بودند و آن فرد کسي جز 

ژان نبود. سرکرده  آنها با احترام گفت: »جناب اسقف، ما 
اين مرد را صبح خيلي زود بيرون شهر دستگير کرديم. 
او قاشــق و چنگال هاي نقره اي به همراه داشت که در 
بازجويي اعتراف کرد، از خانه  شــما به سرقت برده.« 
ژان با تعجب گفت: »اسقف؟ من خيال مي کردم شما 
يک کشيش ساده هستيد.« اسقف به سرعت جواب 
داد: »آه... اين مرد دزد نيست، شما نبايد اونو دستگير 
مي کرديد. من خودم سرويس هاي نقره  رو بهش داده 
بودم.« بعد به ســوي طاقچه اي در گوشــه  اتاق رفت، 
شمعدان هاي نقره را با خود آورد و اضافه کرد: »پسرم، 
شمعدان ها رو فراموش کرده بودي.« ژاندارم ها رفتند. 
اســقف به ژان گفت: »اميدوارم با پولــي که از فروش 
نقره ها به دست خواهي آورد، شرافتمندانه زندگي کني. 

در اين خانه همواره به روي تو باز است.«
ويکتور هوگو در ادامه  رمــان »بينوايان« از ژان 
موجودی می تراشــد کــه قدم به قدم به ســمت 
انسانيت در حرکت است. کشــيش در همان يک 
روز، از ژان انســانی ديگر می ســازد؛ نه با سخنان 

خود، بلکه با رفتار خود.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

برنا  مسروری| اين يادداشت 
بــرای افرادی که رمان »هشــت 
و چهل و چهــار« نوشــته کاوه 
نخوانده انــد،  را  فوالدی نســب 
مناســب نيســت. هرچنــد که 
لودادن پايان قصه در داستانی که 
ابتدا و انتهايش به هم گره خورده 
و تعليــق نــدارد، در اصل امکان 
ندارد. يعنی چيزی برای لودادن 
وجود ندارد، پس سخت نگيريد. 
داستان خوب شــروع می شود و 
در ادامه هم قابل قبول اســت اما 

شايد يکی از مهمترين نکاتی که درخصوص رمان 
»هشت و چهل و چهار« می توان گفت، اين است 
که کامال تهرانی است. شــهر تهران و تعدادی از 
مکان هايش- که به وفور در ادبيات و تئاتر و سينما 
حاضرند- گاهی حتی بيش از شخصيت ها معرفی 
می شوند. از گورســتان ها تا خيابان های قديمی و 
حاال مدرن شده، از رستوران و کافه تا بيمارستان، 
همه و همه هميشه همراه شــخصيت ها هستند 
و گويی اين فضاســازی ها بشــدت تصويری قرار 
اســت به طراح صحنه در يک فيلم کمک کنند. 
رمان روايتگر قصه نياســان زمانی، نســل سوم 
از يک خانواده تعميرکار ســاعت است که ظاهرا 
در يک روز- ولــی در اصل از گذشــته های دور 
تابه حال- جريان دارد. در بخشــی از داســتان با 
عشــق نافرجام پدربزرگ مواجه ايم که با پايانی 
خوش برای نياسان همراه اســت، هرچند که به 
نظر می رســد اين قضيه برای پدر نياسان چندان 
هيجانی نداشــته، چون در رفت و برگشــت های 

زمانــی و مکانی زيــادی که در 
طول داســتان بــا آن مواجهيم، 
اثری از ابراز احساسات پدر وجود 
ندارد )همان گذر نســلی(. کتاب 
سرشار است از تکه های سياسی 
تا توصيفات احساسات برانگيز که 
متاسفانه در داستان خوب جای 
خودشــان را پيدا نکرده  و بيشتر 
تبديل شــده اند به تظاهراتی از 
آنچه که وجودش الزم نيســت. 
البته اشــاراتی به کتاب »مجمع 
ميرزاعبدالحسين  اثر  ديوانگان« 
صنعتی زاده و بازخوانی قسمت هايی از آن اثر فارغ 
از لزوم يا عدم لزومش، اتفاقی فرخنده اســت که 
نسل جديد را- اگر داستان خوان باشند- تشويق 
به مطالعه آن اثر نيز می کند، هرچند که در ادامه 
شــادخواری به ســالمتی صنعتی زاده- هرچند 
با انتخاب لغاتــی ديگر- مثل   همــان طعنه های 
سياســی، غيرضروری و مخل يک دســت بودن 
روايت  اســت. البته تأکيدات زمانی در داســتان 
خوب جا افتاده و به رغم رفت وآمد به گذشــته و 
حال با بيب بيب های ســروقت ســاعت موبايل و 
تأکيدهای چندباره بر خبرگی شخصيت اصلی و 
پدر و پدربزرگش در کار تعمير ساعت کامال قابل 
قبول اســت. هرچند که به جز آن ساعت قديمی 
فرانســوی با مارک هريتيج )ميراث( ما با ساعت 
سروکاری نداريم و آنچه که به عنوان مفهوم زمان 
با آن رو به رو هســتيم، اتفاقا به وسيله تلفن همراه 
که مطلقا ربطی به گذشــته های دور ندارد، مورد 

تأکيد قرار می گيرد.

سیمای تهران در یک رمان

آرام باش حلزون...
تمثيلی چينی وجــود دارد درباره 
نخســتين حيوانــی که خــود را به 
بهشت رساند؛ حلزون. دربان مقدس 
خم شــد و با نوک چوبدســتي اش 
او را نــوازش کــرد و پرســيد: »در 
جســت وجوي چه اينجا آمده اي؟« 
حلزون پاسخ داد: »در جست وجوي 
ابديت!«. دربــان به خنــده افتاد و 
گفت: »ابديت! ابديــت به چه کار تو 
مي آيد؟« حلزون پاسخ داد: »بخند، 
مگر من هم يک آفريده  خدا نيستم؟ 
من سال ها منتظر اين لحظه بودم.« 
دربان گفت: »کدام لحظه؟« حلزون 
پاسخ داد: »اين لحظه...« و بي درنگ 
جست بزرگي زده و وارد بهشت شد. 
او در بهشت مدت ها به دنبال دوست 
قديمي اش کرم گشت، اما نتوانست 
او را پيدا کند، پس نزد خداوند رفت 
و گفــت: »خدايا، من در گذشــته 
دوست بسيار خوبي داشتم به نام کرم 
درختي، او بســيار با من مهربان بود، 
با هم به گــردش و تفريح مي رفتيم،  
او با برگ هاي نارنــج از من پذيرايي 
مي کرد... اما يک روز که به سراغش 
آمدم، او را ديدم که در پيله اي زنداني 
شده است، هر چه کردم، نتوانستم او 
را نجات دهم، پــس هر روز مي آمدم 
او را تماشا مي کردم و به ياد دوستي 
سابق مان اشک مي ريختم. سرانجام 
يک روز ديدم که پيله شــکافته شده 
و او آن جا نيســت. از آن بــه بعد او را 
نديدم، گمان مي کنــم حيواني او را 
خورده باشــد... حال در بهشــت به 
دنبال او مي گــردم... می توانی به من 
بگويی کجاســت؟« خدا جواب داد: 
»کرم به من مي انديشد تا پروانه شود 
و براي اين که کسي مانع توجه او به 
من نشــود، دور او پيله اي ابريشمي 
مي سازم. حال به قســمت پروانه ها 
برو و در آن جا دنبال دوستت بگرد.« 
حلــزون پاســخ داد: »خدايا من نيز 
پيوســته به تو مي انديشم، پس چرا 
من به آن زيبايي نشدم؟« و خداوند 
پاسخ داد: »اگر قســمتي از زيبايي 
من سهم کرم درختي شد تا به پروانه 
تبديل شود، همزمان سهمی از صبر 
را نيز به تو بخشيده بودم تا با مشقت 
فراوان باالخــره خود را به بهشــت 
برسانی. هيچ کس چيزی ندارد مگر 
آن که چيــزی ديگر در عــوض به او 

داده ايم.«


