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فوکوس
  160 سال پیش، برابر با پنجم ســپتامبر 1857 میالدی، اگوســت کنت، فیلسوف شهیر فرانســوی، واضع واژه جامعه شناسی 
)Sociology(، بنیانگذار جامعه شناســی نوین و دکترین اثبات گرایی )پوزیتیویســم( در پاریس درگذشت. بسیاری او را متاثر از 
فرانسیس بیکن، توماس هابز، بارون دو منتسکیو، کانت، و بیش از همه کلودهانری سن سیمون دانسته اند. کنت، اثبات گرایی را 
عامل اساسی پیشرفت انسان دانســته و مدعی بود که از طریق مشاهده و آزمایش و مقایســه می توان موفق به کشف پدیدارهای 

اجتماعی شد. 

رخداد
  نصب نخستين پمپ بنزین جهان در اينديانای آمريکا و توقف فروش 

بنزين در ظروف حلبی )1885 ميالدی(
  پايــان جنگ ژاپن و روســيه بــا امضای قرارداد پورســموت 

)1905 ميالدی(
  وقوع خونين ترين نبرد ميان فرانسه و آلمان در جريان جنگ 

جهاني اول با صدها هزار کشته و مجروح )1915 ميالدی(
  آغاز تصفيه بزرگ در اتحاد جماهير شــوروی، با دستگيری 

مقامات دولتی، نظامی و مردم عادی به جرم جاسوسی برای آلمان و 
ژاپن )1937 ميالدی(

طلوع
  یوهان کریستيان باخ - آهنگساز آلمانی دوره کالسيک و يازدهمين و 
آخرين پسر يوهان سباستيان باخ، تاثيرگذار بر شکل گيری موسيقی دوره 

کالسيک )1735 ميالدی(
  جان کيج - آهنگساز، فيلسوف، شاعر، نظريه پرداز 
موسيقی، از شاگردان آرنولد شونبرگ و هنری کاول، 
از تأثيرگذارترين آهنگسازان پس از جنگ دوم جهانی 

)1912 ميالدی(
  فردی مرکوری - موسيقيدان، خواننده و آهنگ ساز اهل 

بريتانيا، صاحب آلبوم هايی چون: آقای آدم بده، بارسلونا )1946 ميالدی(

غروب
  محمدشاه قاجار - نوه فتحعلی شاه و فرزند عباس ميرزا، سومين شاه 
 از دودمان قاجار، قاتل قائــم مقام فراهانی وزير باکفايــت دودمان قاجار 

)1186 خورشيدی(
  لودویگ بولتسمان - فيزيکدان و فلســفه دان اتريشی، از 
حاميان سفت و ســخت مکتب اتم گرايی و از کامل کنندگان 

فيزيک کالسيک در قرن نوزدهم ميالدی )1906 ميالدی(
  آیت اهلل علی قدوســی - دادســتان کل انقالب اسالمی، 
 شــهادت بر اثــر انفجــار يک بمــب قــوی در دفتر دادســتانی

 )1360 خورشيدی(

شاید فکر کنید پدیده جشن گروهی ازدواج تنها مختص به ایران و قشر دانشجوست، اما اشتباه می کنید! همین حوالی یعنی در کشور چین، برگزاری جشن های ازدواج با حضور انبوهی از زوج های جوان سال های سال است که رواج داشته 
 Reuters :و همچنان هم اجرا می شود. به نوعی هم صرفه جویی در وقت است و هم هزینه! توضیح بیشتر اینکه این جشن ها از زمان سلسله هان )260 قبل از میالد مسیح( در این کشور برگزار می شود. عکس
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باطلالِسحر

بچه بی تابی می کند. زن مدام خودش را سر جا تکان 
می دهد شايد بچه آرام بگيرد. مدام به پشتش می زند. 
حرصش کــه می گيرد و طاقتش که طاق می شــود، 
محکم تر می زند. گاهی هم دلش می سوزد و پشت بچه 
را مالش می دهد. صورت گرد و هيکل نسبتا درشتش، 
شــبيه زنان جنوب است، لباس پوشــيدنش اما نه؛ 
پلک های افتاده دارد نه آن قدر که درشتی چشمانش 
را پنهان کند. روی چانه، سه دايره کمرنگ خالکوبی 
شده، مثل سه خال آبی رنگ، کبود، اما رنگ و رورفته، 
معلوم اســت مال خيلی قديم هاست، گذر زمان مثل 
پارچه  تــوی آفتاب مانده، تازگــی اش را به تاراج برده 
اســت. بوی تند عرق می دهد و تُرشک، بوی چرک. 
ياد گرمابه »پاک« می افتم دوران مدرســه، هروقت از 
کنارش رد می شدم، همين بوی آزاردهنده به مشامم 
می خورد. با بال روســری دماغ بچــه را پاک می کند. 
النگوهای رنگی زرد و صورتی و آبی، از آستين مانتوی 
مليله دوزی اش بيرون می افتد و به هم می خورد. نگاهم 
را که می بيند، آستينش را پايين می کشد و النگوها را 
آن زير پنهان می کند. بچه بی قرار، پيشانی اش را محکم 
به سرشانه  مادر فشــار می دهد. زن بی اعتنا به شيری 
که روی سرشانه اش ريخته، دوباره بچه را تکان تکان 
می دهد. صدايش می لرزد: »...کارم رمالی است. طلسم 
می دهم برای انداختن ِمهر شوهر به دِل زن يا از ميدان 
به درکردن هوو. يکی، چند شکم زاييده، همه دختر، 

اين شکم پسر می خواهد. يکی که به کل تعطيل است 
و اجاقش کور. خيلی ها دنبال بستن زبان مادرشوهر 
و جاری و قوم و تبار شوهرند و خيلی ها حاضرند کلی 
پول بدهند و طلسم بگيرند، بخت دختری را ببندند. 
خدا به دور...« »ر« ته دور را طوالنی می کشد، وجبی، 
دست را باز می کند و نرمه  بين انگشت اشاره و شست 
را می گذارد بين دندان ها و گاز می گيرد، بعد دست را 
برمی گرداند و دوباره همانجای قبلــی را گاز ديگری 
می گيرد، توی هوا فــوت می کند »...من اين يکی قلم 
را هيچ وقت انجام نمی دهــم. اين که بخت دختری را 
ببندم... ننه ام می گويد طلســم دو لبه دارد، اگر به جا 
نباشد، دامن خودت را می گيرد. بلِد همين کار است، 
اصال من اين کار را از ننه ام ياد گرفته ام. توی شــهر ما 
همه خجسته خانم را می شناسند، خجسته خانِم دست 
طال... طلســم هايش برو برگرد ندارند.« بچه با پشت 
دست چشمانش را می مالد »... حتما تعجب می کنی، 
منی که کار همه را راه می اندازم، توی کار خودم مانده ام. 
آخر طلسم رمال فقط برای ديگران کارساز است، برای 
خودش اثر ندارد...« دست می برد، روسری کوچکش 
را جلو می کشــد و چتری موهای بلونــدش را زير آن 
پناه می دهــد. بچه بی قراری می کند، زن با ســرعت 
بيشتری خودش را تکان می دهد. بچه آرام نمی گيرد، 
اين بار جيغ بلندی می کشــد، زن از جا بلند می شود: 
»مدت هاست نمی توانم بخوابم، گوشم وز وز می کند...« 

دست را روی گوش راست می گذارد: »... بعد آن تصادف 
اين طور شــده ام... شب  ســال تحويل بود، می رفتيم 
جاســک، پا به ماه بودم. به ننه گفتم تو بيا تهران، برای 
زايمان، کمک دستم باش... بودن مادر برای هر دختری 
قوت قلب است...« بچه لپش را می چسباند به صورت 
زن، نگاهش به من می افتد، نمی دانم از چه می ترسد 
که صورتش را توی سينه  مادر پنهان می کند »... بچه  
اول بود، مثل هر دختری دلم می خواست مادر کنارم 
باشد. ننه پير شده، سن وسالی ازش گذشته، گفت، پای 
سفر ندارم. با شوهرم راهی شديم. مرد عصبی بددهنی 
است، باردار و بی بار حاليش نمی شود. بابام هم همين 
بود. هميشه دعا می کرد يکی مثل خودش گيرم بيايد، 
فکر می کرد خيلی نمونه اســت، قربان خــدا بروم... 
دعايش را مستجاب کرد...« تلخندی می زند: »شوهرم 
لنگه  خودش است، مثل ســيبی که از وسط نصفش 
کرده باشند... او 30 ســال خون به دل ننه  ما کرد، اين 
يکی... نمی دانم چند  سال قرار است... گفتم که فالگيرها 
از زندگی خودشان چيزی نمی دانند...« نگاهش می رود 
سمت دســتانم: »کف بينی هم می کنم ها... بده فالت 
بگيرم... تصدقت... از چشمانت پيداست غم داری و از 
پيشانی بلندت...« دستم را از دستش بيرون می کشم و 
بدون اين که چيزی بگويم، راهی می شوم. با خودم فکر 
می کنم تا همين جا هم وقت تلف کرده ام، جلوی ضرر را 

هروقت بگيری، منفعت است.

پارکشهر

آن که فردا را از عمر خويش بشمارد، مرگ را 
امام علی )ع( به گونه واقعی نمی شناسد. 

زلفپریشان
بی رخت جان در ميان نتوان نهاد

بی يقين پا بر گمان نتوان نهاد  
جان ببايد داد و بستد بوسه ای

بی کنارت در ميان نتوان نهاد  
نيم جانی دارم از تو يادگار

بر لبت لب رايگان نتوان نهاد  
در جهان چشمت خرابی می کند

جرم بر دور زمان نتوان نهاد  
خون ما ز ابرو و مژگان ريختی

تير به زين در کمان نتوان نهاد  
حال من زلفت پريشان می کند

پس گنه بر ديگران نتوان نهاد  
در جهان چون هرچه خواهی می کنی

جرم بر هر ناتوان نتوان نهاد  
هر چه هست اندر همه عالم تويی

نام هستی بر جهان نتوان نهاد  
چون تو را، جز تو، نمی بيند کسی

منتی بر عاشقان نتوان نهاد  
بر در وصلت چو کس می گذرد

تهمتی بر انس و جان نتوان نهاد  
عاشق تو هم تو بس، پس نام عشق

گه برين و گه بر آن نتوان نهاد  
تا نگيرد دست من دامان تو

پای دل بر فرق جان نتوان نهاد  
چون عراقی آستين ما گرفت

رخت او بر آسمان نتوان نهاد  
عراقی  

سایهریاضیدان!

ازروزگاررفته

صادق رضازاده| شــانزده روز از پاييز می گذرد. 
خياباِن فردوسی شلوغ تر از هميشه است. به کوچه  ای 
وارد می شــود تا با دوســتی ديدار کند که قبل از آن 
چندان با هم نشســت و برخاستی نداشته اند. محسن 
چند ماهی بيشتر نيســت که از فرانسه برگشته است. 
درِس رياضی خوانده بود. می خواســت يک مجله  راه 
بيندازند. تماِم زندگی اش درگير رياضيات نبود. از همان 
کودکی اش هم پدر او را با خوش نويسی و ادبيات آشنا 
کرده بود. پدرش روحانی بود. او 14 سال در نجف درس 
طلبگی خوانده بود و از نجف که به تبريز برگشت اشراف 
و اعيان شهر برای او هديه های بسياری فرستادند. اما او 
اهل گرفتن اين هدايا نبود و تمام هديه ها را پس فرستاد 
حتی آن هديه که صولت السلطنه برای او فرستاده بود. 
او با اين شيوه می خواست به آنان بفهماند که وابستگی 
به يک طبقه و دلسوزی برای طبقه ديگر باهم منافات 
دارد و همين باعث شــد او در کنار ســتارخان مبارزه 

کند. محسن اما 40 روزش هم نشده بود، نوزادی يک 
ماهه بود که به تهران نقل مکان کردند. پدر شــب ها 
در خانــه با او خــط کار می کرد و برايش گلســتان و 
شــاهنامه می خواند و بعد هم فرستادش به دبستانی 
در حوالِی خانه شان. او را به مدارس سيروس و اقدسيه 
فرستادند. محسن طبق عادت بچگی اش يا هرچه که 
بود، دانش آموز بسيار سخت کوشی بود. از کالس هفتم 
بدون معلم، زبان فرانسه را ياد گرفت و آنچنان پيشرفت 
کرد که خيلی زود شــروع کرد به خواندن کتاب های 
فرانسوی. محسن از کالس هشتم به مدرسه دارالفنون 
رفت و چون سطح مدرســه دارالفنون از بقيه مدارس 
باالتر بود، به طور معمول هــر دانش آموز تازه واردی را 
در کالس های مختلف می سنجيدند. به همين دليل 
معلم هندسه از او خواســت قضيه ای را ثابت کند. آن 
روز هيچ کس نمی دانست که روزی همين دانش آموز 
يکی از رياضيدان های بزرگ دنيا خواهد شد. محسن 

آن  روز معلم هندســه را مات و مبهوت کرد و معلم در 
شگفت شد که او چگونه اين قضيه را بدون استفاده از 
راه های مطرح شــده در کتاب ثابت کرده اســت؟ از او 
پرســيد: »اين راه را از کجا ياد گرفتی؟« محسن با اين 
همه کلنجار رفتن با کتاب هــا در کتابخانه اش اين راه 
را خودش ابداع کرده بود. او حاال تبديل شــده بود به 
کانون توجه ها در ميان بچه هــا و معلمان. يک روزی 
هم که اين خاطره را تعريف می کــرد، در ادامه  اش به 
دانشجوهايش  گفت: »اگر قرار باشد سر رشته دانش و 
فن در دست زورمندانی باشد که آن را ضد انسان ها به  
کار گيرند چه بهتر که تمدنی در کار نباشد و بر همان 
حالت انسان های نخستين زندگی کنيم. يک دانشمند 
هنگامی می تواند بــر مراد دل خــود زندگی کند که 

استقالل داشته باشد.« 
14 شهریور )1355(، سالروز درگذشت   
محسن هشترودی، ریاضيدان و شاعر  

|مریمسمیعزادگان|
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

محمدشیورانی
معلم بازنشسته

هفته گذشته رئيس جمهوری محترم در برابر اين 
سوال که بسياری از کارمندان و کارگران نسبت به 
پايين بودن حقوق خود معترض اند، پاســخ دادند: 
»خب بروند جای ديگر«. من اين موضــوع را از دو 
ديدگاه بررسی می کنم. اول از نظر خودم به عنوان يک 
فرهنگی بازنشسته؛ دوم از نظر بقيه. ابتدا به مورد دوم 
می پردازم. من اين جا نمی خواهم وارد دفاع از مشاغل 
ديگر شوم و فقط می توانم از يک ميليون و 700 هزار 
فرهنگی شــاغل و بازنشســته دفاع کنم. اين قشر 
فرهيخته که بيشترين زحمت را می کشد و کمترين 
درآمد را هم دارد، ممکن است کسانی به سختی کار 
يک معلم معترض باشند و آن را شغل راحتی بدانند. 
اين گوی و اين ميدان، بياييد جای ما تا ما هم بيابيم 
جای شما. ممکن هم هســت عده ای بگويند که در 
کارشان تخصص و مديريت دارند و درآمد باال هم حق 
آنهاست. بدانند که آن تخصص و دانش را از همين 
معلمان و استادان فرا گرفته اند و بدانند که معلمان 
دارای تجربه و تخصص های گوناگون هستند ولی 
دستمزدی بســيار پايين تر از کسان ديگر با همان 
مدارک و کارايی در ديگر ارگان ها دريافت می کنند. 
آقای روحانی، هيچ فکــر کرده ايد که اگر هم اکنون 

يک ميليون معلــم و فرهنگی تصميــم بگيرند به 
شــغل ديگری بروند، يعنی چه؟ شما بايد بالفاصله 
يک ميليون شغل جديد ايجاد کنيد تا آنان واردش 
شوند. پس دو راه می ماند يا در پيش گرفتن شغل آزاد 
که به سرمايه و توانايی احتياج دارد، البته توانايی اش 
در دسترس است، ولی سرمايه کجاست؟ يک معلم 
با حقوقی که دريافت می کند، فقط می تواند هزينه 
يک زندگی را با صرفه جويی های فراوان تأمين کند 
و پس انداز و ســرمايه ای ندارد. راه دوم اين است که 
شما همه کارمندان ارگان ها و وزارتخانه هايی را که 
حقوقی بسيار باالتر دارند، بازنشسته کنيد تا شايد  
درصدی از فرهنگيان بتوانند جای آنها را بگيرند و 
از مزايايش بهره مند شوند، اما آيا اينها شدنی است؟ 
اما از ديدگاه خودم از راهنمايی خوبی که انجام شد، 
متشکرم. من دنبال يک شغل پردرآمد می گردم تا 
جبران کمبود حقوق بازنشســتگی را داشته باشم. 
می خواهم بيايم پاستور و در يکی از بخش های آن 
مشغول به کار شوم. تمام حقوق ماهانه ام را می دهم و 
از آن جا و دستمزد و امکاناتش استفاده می کنم و قول 
می دهم با پايان رياست جمهوری شما دوباره برگردم 
و از همان حقوق فرهنگی اســتفاده کنم. شــرايط 
خوبی هم دارم. 30 سال سابقه کار، نزديک 50 سال 
سابقه سياسی، از خانواده ايثارگران و... هرچند نياز به 
عينک دارم ولی ديد قوی دارم و گوش هايم همه چيز 

را خوب می شنود. 

میخواهمبیایمپاستور

خدادرنگاهگاندی
مهاتما گاندی به استثنای چند سال 
اوائل عمر بقيه ايام عمر 80 ساله خود را 
در تحمل رنج و کوشش در درک ذات 
و حقيقت و باألخره ديــدن خدا از راه 
معرفت نفس مصروف نمود. او با فروتنی 
تمام می گفت کــه تجربيات من برای 
شــخص خودم صحيح اند. او هيچ گاه 
ادعا نکرد که گفته هايش ترديدناپذير 
و اصل مسلم اســت. گاندی خداوند را 
اينگونه يافت: »خدا موجودی اســت 
بزرگ تر از توصيف و عالی تر از تحديد. 
ما او را احساس و درک می کنيم. خدا 
در نظر من حقيقــت، محبت، اخالق 
و زهد اســت. خدا پاکيزگی از ترس و 
سرچشمه  روز و حيات است بلکه از آن 
هم باالتر و از تحديد عالی تر است. خدا 
همان باطن بلکه همان الحاد در ملحد و 
باالتر از گفتار و منطق است. خدا »اوی 
محض« است برای کسانی که به او ايمان 
دارند. خدا بزرگ ترين دموکراتی است 
که تاکنون دنيا شناخته است. من خدا را 
شخص تصور نمی کنم، خدا در نظر من 
حق است. ما به خاطر خدا و هدف های 
الهی کار می کنيم. خدا آن قوه ای نيست 
کــه ورای ابرها قــرار دارد،  اين قوه در 
نهاد و باطن ما وجــود دارد، ماليمت و 
عدم خشونت يکی از طرق رسيدن به 
اوست. چون خدا در هر يک از ما هست 
با محبت به هم و به هم نزديک شدن 
به خدا پيوند می خوريم. مادامی که در 
قفس زندگی خود محبوســيم محال 
است به درک حقيقت کامل برسيم. در 
چهارچوب تن هيچ انسانی نمی تواند به 
کمال مطلق برسد. ترس های خارجی 
وهمی و مصنوع خيال ما هستند. وقتی 
رشته  تعلق به مال و ثروت و خانواده و 
بدن را گسســتيم برای ترس در دل ما 
جايی باقی نخواهد ماند. هيچ چيز در 
اين جهان ملک ما نيســت،  جملگی 
ملک خداســت وقتی خود را به درجه  
خدمتگزاران تنزل داديــم و از خاک 
زير پای خود متواضع تر شــديم کليه  
ترس های ما مانند دود بــر هوا رفته و 
به صلح عالم ملکی رســيديم، خدای 
حقيقی را رؤيت خواهيم کرد. بايد ياد 
بگيريم که چگونه با تمام دنيا دوست 
شــويم و عظمت و حقيقت الهی را به 
اين طريــق درک کنيم. آن که پوينده  
راه »محبت ورزيدن به همه« است نبايد 
به دنبال تملک باشد، زيرا تملک تأمين 

احتياطِی آينده است.


