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فوکوس
  143 سال پیش، برابر با سیزدهم سپتامبر 1874 میالدی، آرنولد شونبرگ، آهنگساز و موسیقیدان شهیر اتریشی در وین به 
دنیا آمد. بسیاری شونبرگ و دو تن از شاگردانش آنتون وبرن و آلبان برگ را بنیان گذار مکتب دوم موسیقی وین می خوانند. او در 
سراسر زندگی خود به آموزش موسیقی پرداخت و از میان شاگردان او می توان به جان کیج، اتو کلمپرر، لئوپولد استوکوفسکی و... 
اشاره کرد. او همچنین نقاشــی نیز می کرد و در اینکار آنقدر مهارت داشت که آثارش با آثار واســیلی کاندینسکی و فرانتس مارک 

مقایسه می شوند.

رخداد
  پايان جنگ هاي 24ســاله بين امپراتوري ايران و روم در زمان پادشاهی 

خسروپرویز ساسانی )627 ميالدی(
  آغاز کار ساخت ديوار معروف  هادريانوس، به تصميم  هادریانوس 

امپراتور وقت روم برای جلوگيری از حمله طوايف ســاکن شمال 
بريتانيا )اسکاتلند( به مناطق جنوبی )122ميالدی(

  آغاز نبرد منصوره، ميان مصر و فرانسه در جريان جنگ هاي 
صليبي )1250ميالدی(

  کشته شدن 90 نفر از ساکنان پاريس به دليل گرانی نان و حمله به 
نانوايی ها، از عوامل وقوع انقالب کبير فرانسه )1789ميالدی(

طلوع
  احسان نراقی - پژوهشــگر ايرانی حوزه فلسفه و جامعه شناسی، تنها 

معاون ايرانی سازمان يونسکو )1305خورشيدی(
  رولد دال – داستان نويس و فيلمنامه نويس اهل بريتانيا، از 

مشهورترين نويسنده های انگليسی، خالق آثاری چون: 
چارلی و کارخانه شکالت سازی، جيمز و هلوی غول 

پيکر، ماتيلدا )1916ميالدی(
  پارسا پيروزفر - بازيگــر سينما، تلويزيون و تئاتر 

ايران، نقش آفرين در آثاری چون: مرســدس، شيدا، دختران 
انتظار، اشک سرما، ميهمان مامان )1351خورشيدی(

غروب
  دانته آليگيری - شاعر، نويسنده و انديشمند ايتاليايی قرون وسطی، 

مرگ در تبعيد به سن 56 سالگی )1321ميالدی(
  مهدی قلی هدایت - ملقب به مخبرالســلطنه، از رجال عصر 
قاجار و پهلوی، دارای مناصب متعدد در مقاطع مختلف ازجمله 
نمايندگی مجلس در صدر مشروطه، وزارت علوم، وزارت فوايد 
عامه، وزارت عدليه و نخســت وزير ايــران در دوره پهلوی اول 

)1334خورشيدی(
  عطاءاهلل کاملی - از پيشکسوتان هنر دوبله، از آخرين بازماندگان 

نسل فعال در دوران طاليی دوبله ايران )1387خورشيدی(

اشتباه نکنید، اینجا ونیز نیســت. وضعیتی که می بینید را طوفان مهیب ایرما برای ساکنان فلوریدا به ارمغان آورده است. بســیاری از مناطق این ایالت همچنان دچار قطعی برق هستند. طوفانی که طی روزهای گذشته سواحل فلوریدا و 
 Getty Images / میامی را در هم کوبید با سرعتی نزدیک به 215 کلیومتر بر ساعت شدیدترین طوفان در طول یک قرن گذشته تخمین زده می شود. عکس: شان رایورد
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امپراتوری بربر های  هالیوود

محمدسرابی
روزنامه نگار 

چرا داســتان های »ســلت« ها آن قدر برای مردم 
جهان جذاب است؟ چرا اين همه مخاطب برای ديدن 
فصل های قبلی و در انتظار قسمت های بعدی سريال 
»بازی تاج و تخت« بی قرار هستند؟ چه چيزی باعث 
شــده اســت که اين فرهنگ در تمام دنيا به برتری 

برسد؟ 
ســلت ها گروه قومی بزرگی بودند کــه بيرون از 
مرز های امپراتوری روم زندگی می کردند. امپراتور از 
ساحل مديترانه تا عمق قابل توجهی از قاره را در اختيار 
داشت و بقيه اروپا هم اگرچه در دوره هايی تحت تسلط 
آن قرار گرفت ولی خارج از بافت فرهنگی اصلی روميان 
محسوب می شــد. اروپای باستان خود به چند حوزه  
فرهنگی مشخص تقســيم می شد. فرهنگ شمالی 
که مخصوص اسکانديناوی بود،  فرهنگ مديترانه که 
در ساحل های گرم جنوب جريان داشت، اسالو های 
در شرق و باالخره سلت ها. ولی آن موقع هيچ برتری 
خاصی برای ســلت ها متصور نبود. حداقل تا قبل از 
فروپاشی و تجزيه امپراتوری روم اين منطقه عقب مانده 
به حســاب می آمد. جنگجويان سلتی بسيار قوی و 
خشن اما بی نظم بودند و به همين دليل ارتش روم در 

جنگ های رويارو آنها را شکست می داد. از دين سلتی 
اثری باقی نماند و با ورود مسيحيت اعتقادات آنها هم 
محو شد. از همه مهمتر اين که سلت ها زبان نوشتاری 
نداشــتند و به همين دليل نتوانستند تاريخ گذشته 

خود را حفظ کنند. 
روميان اين مردم را که همه روستانشــين بودند و 
شهری نداشــتند، بربر می ناميدند و از آنها به شکل 
اقوام وحشی شمالی ياد می کردند. تعريف قوم سلت 
زياد دقيق نيست چون االن به تمدن ها و کشور های 
زيادی تبديل شده که با هم تفاوت دارند ولی از روی 
نقشه می شود گفت که اروپای مرکزی و غربی زمانی 
سرزمين ســلت ها بود. منطقه ای سرسبز و وسيع و 
سلت ها اگرچه از مرحله کوچ نشينی گذر کرده بودند و 
می توانستند کشاورزی کنند اما به جايی نرسيده بودند 
که ساختار سياسی خاصی داشته باشند و همچنان 
براســاس تعلق به قبيله ها و دستورات روسای قبايل 
سازماندهی می شدند. عاقبت هم از ارتش منظم روم 
و تشکيالتی که از پايتخت فرمان می گرفت، شکست 
خوردند. ســلت ها البته در قرن های بعدی برای خود 
شهر  ساختند و پادشاهانی پيدا کردند و هرچه که زمان 
گذشــت پيش رفتند تا به عصر روشنگری و صنعت 
رسيدند و با چند جهش بزرگ از ديگر کشور های دنيا 
جلو افتادند. از »حماسه بئوولف« که يک  هزار  سال قبل 
نوشته شده است تا مجموعه کتاب های »هری پاتر« که 
يک دهه پيش به بازار آمد،  همه آثار اين قوم هستند 

که در تمام جهان شناخته می شــود و طرفدارانی از 
بين متخصصان هنری تا مردم عــادی دارد. از بازی 
»وارکرافت« تا فيلم های »ارباب حلقه ها«،  از »افسانه شاه 
آرتور« تا قصه های فولکلور »سفيدبرفی و هفت کوتوله«، 
از »رابين هود« تا »جيمز باند« همه بخشــی از ادامه 

فرهنگ سلتی به شمار می آيند. 
بعد از کشف دنيای جديد و شــروع استعمار، اين 
فرهنگ به بقيه جهان هم تسری پيدا کرد و ماجرا های 
کاشفان ســرزمين های جديد و دزد های دريايی هم 
به آن اضافه شد. آمريکا که از مهاجران اين سرزمين 
پرشده بود راه را ادامه داد و امروزه چنان شده که دنيای 
سرگرمی در تسلط اين فرهنگ است و ديگران قادر به 

رقابت با آن نيستند. 
مدتی پيش در رقابت ســينما ها، کارگردان های 
چينی و هندی شروع به ساختن آثاری براساس تاريخ 
خود کردند. ماجرا های تاريخی سلســله های حاکم 
بر چين يا برداشــت هايی از حماسه های ملی هندی 
اگرچه با کمک امکانات  هاليوودی روی پرده رفت اما 

نتوانست خدشه ای به سلطه سلت ها وارد کند.
فرهنگ سلت ها با ماجرا هايی که همه جذابيت های 
دنيا را در اختيار دارد، جهان را تصرف کرده اســت و 
ديگران يا تنها نظاره گر هستند يا تالش می کنند تنها 
شعله کوچکی از ميراث خود را در کنار آتش افروزی 
بزرگ آن زنده نگه دارنــد. بر برهای دوران امپراتوری 

روم، اکنون مالکان جهان هستند.

سفربهجزایرالنگرهانس

خردمندان زيادِی دنيا را هم وا گذاشتند چه 
رســد به گناهان، در حالی که رها کردن دنيا 

فضيلت است و رهاکردن گناه واجب.
امام کاظم )ع(  

وفا و جفا
مجنون عشــق را دگر امروز حالت اســت
کاســالم دين ليلی و ديگر ضاللت اســت
فرهــاد را از آن چه که شــيرين ترش کند
اين را شکيب نيســت گر آن را ماللت است
عذرا که نانوشــته بخواند حديث عشــق
داند کــه آب ديده وامق رســالت اســت
مطــرب همين طريــق غزل گو نــگاه دار
کاين ره که برگرفت به جايی داللت اســت
ای مدعــی کــه می گــذری بر کنــار آب
ما را کــه غرقه ايم ندانی چه حالت اســت
زين در کجــا رويم کــه ما را بــه خاک او
واو را به خــون ما که بريزد حوالت اســت
گر ســر قدم نمی کنمش پيــش اهل دل
ســر بر نمی کنم که مقام خجالت اســت
جز ياد دوست هر چه کنی عمر ضايع است
جز سر عشــق هر چه بگويی بطالت است
مــا را دگــر معامله بــا هيچ کــس نماند
بيعی کــه بی حضور تو کردم اقالت اســت
از هــر جفــات بــوی وفايــی همی دهد
در هــر تعنتيــت  هزار اســتمالت اســت
ســعدی بشــوی لوح دل از نقــش غير او
علمی که ره به حق ننمايد جهالت اســت
سعدی  

زنده به خود ِ خود

حرفروز

مهدیبهلولی
 آموزگار

هر کسی زنده به چيزی اســت؛ زنده به عشقی است: 
کتاب، قناری، خودرو و عکس. از عکس، منظورم عکس 
گرفتن است که اين روزها با گوشی های همراه و فضای 
مجازی روز به روز گسترده تر می شود. االن خيلی ها زنده 
به عکسند و عشقشان اين است که هی اين  ور و آن ور 
بروند و عکس بگيرند و در فضای مجازی پخش کنند. 
عکس داريم تا عکس البته؛ عکس می تواند پيام داشته 
باشد و اثرگذار باشد يا می تواند دروغ باشد و به بيننده 
پيام دروغين بدهد. عکــس دروغين در اين جا يعنی 
عکسی که آگاهی نادرست به ديگران می دهد -به ويژه 
ديگرانی که »عشق عکس« را از نزديک نديده اند. طرف 
هيچ هنری جز خودنمايی و خودبزرگ بينی ندارد و هی 
اين ور و آن ور می رود و عکس می گيرد و پخش می کند 

و ديگران هم گمان می کنند که خيلی آدم مهمی است 
و انديشه گر و کنشگری است دل شيفته مردم و برای 
مردم و بهبودی اوضاع آنها شب و روز نمی شناسد؛ غافل 
از اين که همه اش خودنمايی است و باری به هر جهت 
رفتن و غلتيدن و کارش بر هيچ انديشــه سنجيده ای 
استوار نيســت. »ليبرالی« که حاضر است يک شبه، 
کمونيست شــود تا کمونيســت ها عکس هايش را 
بفرستند اين ور و آن ور زنده به عکس است نه زنده به 

انديشه گری و کنشگری.
باری اين بود داستان عکس های دروغين؛ اما از عکس 
که بگذريم برخی زنده به زنداننــد! نمی دانم تاکنون 
پای سخن داش مشتی ها نشسته ايد؟ تا دلتان بخواهد 
از زندان و خاطره های آن برايتان می گويند و راست و 
دروغ به هم می بافند؛ اما اين از زندان گفتن و شنفتن ها، 
تنها ويژه اين قبيل آدم ها نيست. برخی از کنشگران 
اجتماعی هم که به دليل های گوناگون گذرشــان به 
زندان افتاده اســت همه زندگی شــان شده همين از 

زندان گفتن و به آن باليدن. باور کنيد برخی بدشــان 
نمی آيد ببرندشــان زندان؛ زندان، زنده شان می کند؛ 
خب طرف هنر ديگری جز زندان رفتــن ندارد. اهل 
کتاب، پژوهش، انديشيدن و کار اصيل بدون حاشيه 
نيست و برای اين که از قافله خودنمايی جا نماند تنها 
راهش اين است که برود زندان؛ پس کاری می کند که 
ببرندش زندان. گاهی هم آدم احساس می کند که نکند 
به طرف گفته اند بايد برود زندان و او هم دارد همين کار 
را می کند؛ همان عسس بيا مرا بگير. و اين گونه است 
که ميان زندان و عکس، پيوندی سفت و سخت پديد 
می آيد و بخشی از»کنش« اجتماعی ما ايرانيان می شود. 
روشن است که از دل اين خودنمايی ها، بزرگ نمايی ها، 
دروغ ها، زد و بندها، برخوردهای ابزاری، ساده سازی ها 
و افسانه سرايی های ايدئولوژيک پيشرفت و بهسازی 
راســتين در نمی آيد. اما زنده به زندگی اصيل، چيز 
ديگری است و کم کمش اين است که به فريب ديگران 

نمی انجامد؛ زنده به خوِد خود.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

مهدی توکلی تبریزی|  هميشــه در زندگی بايد 
جايی باشــد که آدمی تکه ای از جانــش را آن جا بگذارد 
برای روزهای دلتنگی، هراز چندگاهی برود و از خاطرات 
جامانــده در آن جا غبارروبــی کند و جانی تــازه. برای 
من دانشــکده ادبيات همان جا بــود، همان جايی که از 

گوشه گوشه اش يادی داشتم در جان و روح.
دانشگاه فردوســی برايم حکم دروازه مشهد را داشت، 
از جاده که می رسيدم، حتما بايد ابتدا سری به دانشگاه و 
دانشکده دوران تحصيلم می زدم. آن روز هم تازه از تهران 
رسيده بودم و با وجود خستگی ناشی از رانندگی در جاده 
بايد خودم را به دانشــگاه می رساندم. به ميدان آزادی که 
رسيدم، دوربرگردان انتهای بزرگراه را به سمت دانشگاه 
پيچيدم و چنــد لحظه بعد مقابل گيــت ورودی غربی 
پرديس دانشگاه بودم، به مأمور انتظامات گفتم، می خواهم 
به دانشکده ادبيات بروم و او هم اجازه ورود داد. به سمت 
دانشکده ادبيات ادامه مسير دادم و چند دقيقه بعد جلوی 
محوطه دانشــکده بودم. خودروام را در پارکينگ مقابل 
محوطه پارک کردم و پياده به ســمت در ورودی حرکت 
کردم. دهم شــهريور بود و اندک اندک دانشکده از خواب 
تابستانی خود بيدار می شد اما هنوز خبری از جنب وجوش 
و حضور پرتعداد دانشجويان نبود. وارد ساختمان دانشکده 
شدم و به طرف راهروی ســمت چپ که کالس های ما 
يعنی دانشجويان رشــته زبان و ادبيات انگليسی در آن 
برگزار می شد، رفتم. نخستين کالس درش بسته بود، به 
پشت در که رسيدم، نگاهی از پنجره در به داخل کالس 
انداختم، پر از ســکوت بود و ديگر هيچ. به طرف کالس 
بعدی رفتم، در کالس تا نيمه باز بود. به ســاعت موبايلم 
نگاهی انداختم، ســاعت دقيقا 10صبح بود، وارد کالس 
شدم هميشه جايم در انتهای کالس بود، به سمت رديف 
آخر صندلی هــا، رفتم روی يکی از آنها نشســتم. کمی 
بی قرار بودم. به طرف صندلی سمت چپ نگاهی انداختم، 
جای حميد نيکبخت خالی بود. سال ها بود که ديگر از او 
خبری نداشتم. روزی که می خواســت به استراليا برود، 

برای بدرقه اش به فرودگاه رفتم. به او گفتم: »نری اونور آب 
خارجی بشی ما رو يادت بره«، خنده ای کرد و گفت: »نه بابا 

هميشه به يادتم«.
رو به صندلی خالی اش گفتم: »يادم، تو را فراموش«. از 
کالس خارج شدم و به انتهای راهرو که رسيدم، به سمت 
سالن مطالعه دانشکده رفتم، از ورودی پسران وارد شدم، 
اين جا هم کسی نبود. به طرف ميز مطالعه ای که هميشه 
در انتهای سالن پاتوقمان بود، رفتم. پشت ميز نشستم، 
پشــت به در ورودی ســالن. انگار هنوز بعد از ســال ها 
پچ پچ کردن های دختران از آن سوی پنل جدا کننده سالن 
به گوش می رسيد و هر ازگاهی زدن چندباره ته خودکاری 
به روی ميز به عالمت رعايت سکوت از طرف پسران. سرم 
را روی ميز گذاشتم، خسته بودم، پلک هايم سنگين شده 

بودند...
دقيقا 10 سال از آن روز می گذشت، نگاهی به ساعت 
موبايلم انداختم، 10 و 8 دقيقه. قرارمان اين بود که هرگز 
در طی اين مدت تاريخ وعده ديدار را به هم يادآوری نکنيم. 
هميشه بعد از پايان کالس ها جای فرشيد در داخل سالن 
مطالعه پشت همين ميز بود. روی ميز پر از کتاب و جزوات 
درســی و انواع ماژيک های رنگی بــرای هاياليت کردن 
مطالب و نکته های مهم بود. دانشجوی نخبه و رتبه اول 
ورودی مان در تمام 4سال دانشــکده بود. من هم که در 
بعضی از کالس ها يک خط در ميان حضور پيدا می کردم، 
برای استفاده از جزوات  هاياليت شــده به رفيق شفيق 
متوسل می شدم. رفيق جان اکنون بعد از سال ها تحصيل 
نتيجه سخت کوشی هايش را گرفته است، دکترای زبان 
و ادبيات انگليسی و تدريس به عنوان استاد در دانشگاه، 
اگرچه در آخريــن مکالمه مان خســتگی و رنجوری از 
ناماليمــات روزگار در صدا و کالمش پيدا بود. ســاعت 
موبايلم را نگاه کردم، 10 و 9دقيقه و 10ثانيه. شروع کردم 
به نوشتن پيام »يادم، تو را...« که با گذاشته شدن دستی 
بر شانه ام هوشيار شدم، ســرم را از روی ميز برداشتم و به 

پشت سر نگاهی انداختم، فرشيد آمده بود...

یادم، تو را...

روح یا بدن
حکيم به روســتايی رســيد و اولين 
چيزی که توجــه او را به خود جلب کرد 
عادت هــای به ظاهر عجيــب مردم آن 
خطه بود. آن ها دانه بوداده نمی خوردند، 
از ميوه هــا نيز بعضی را فقط به شــکل 
آب پز مصرف می کردنــد. در خصوص 
ســبزی ها نيز مقررات خاصی داشتند، 
زيرا به گمان آن ها گشنيز و تره فرنگی و 
نيز جعفری و ترب اگر با هم خورده شوند 
مضرند. سرشير را برای کبد و کره را برای 
طحال مضر می دانستند، به عوض مقدار 
زيادی ماست مصرف می کردند و معتقد 
بودند هر انســانی که هــر روز مقداری 
ماســت، گرچه اندک نخورد، به زودی 
خواهد مــرد. نان را پس از پخته شــدن 
درون دوغ تريت می کردند، سپس روی 
آتش نگاه می داشــتند تا خشک شود و 
بدين سان نان هايی ترد بدست می آمد. 
معتقد بودند اگر اين پروســه را روی نان 
انجام ندهند خميــرش برای معده ضرر 
دارد. در ضمن آن ها از دادن فلفل و ساير 
ادويه جات به بچه های نابالغ به شــدت 
خودداری می کردند و برای بزرگساالن 
نيز خوردن فلفل و ادويه، تنها برای يک 
روز در هفته مجــاز بود. آداب خاصی نيز 
در مورد نحوه  تنفس کردن داشتند. آن ها 
تنفس را دوضرب و گاهاً در مواقع خطر يا 
احساسات زندگی شان، چهارضرب انجام 
می دادند، يعنی بين دو يا چهار دم و بازدم 
ســريع، قدری توقف می کردند. معتقد 
بودند بدون اين نحو تنفس تعادلی بين 
روح و جسم موجود نيست درنتيجه کمال 
آدمی ناممکن است. نسبت به راه رفتن، 
نشســتن، خوابيــدن و... آداب مفصلی 
داشــتند که از سپيده  صبح تا پسين گاه 
شب که می خوابيدند مشغولشان کرده 
بود. بر ســر درســت انجام گرفتن اين 
دستورات بسيار سخت گير بوده و نسبت 
به يکديگر هيچ گذشتی نداشتند، حتی 
گاهاً بر اثر اختالفاتی کــه بين آن ها بر 
سر درستی يا نادرستی يا چگونگی يک 
رسم بروز کرده بود به چند فرقه و مکتب 
مثل مکتب عليا و مکتب سفلی به عالوه 
مکتب جنگل شرقی تقسيم شده بودند. 
حکيم که ديگر طاقت از کف داده بود بر 
سر کوهی رفت و فرياد زد: »ای مردم لطفاً 
کاری به کار شکم تان، ريه تان، کليه تان و 
ساير قسمت های پست بدن تان نداشته 
باشيد. لطفاً بدن  خود را رها کنيد. لطفاً 
کمی هم به روح تان توجه کنيد.« سپس 
از کوه پايين آمد و قبل از آنکه خشم مردم 

کار دستش بدهد گريخت.


