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فوکوس
  19 سال پیش، برابر با بیست و سوم شهریور 1377 خورشیدى، میراحمد سیدفخرى نژاد، متخلص به شیون فومنى، در تهران 
درگذشت. شیون فومنى شــعر محلى و بومى گیلکى را که داشــت به محاق فراموشــى مى رفت از نو زنده کرد . او همچنین با انتشار 
مجموعه هاى شعر فارسى و ارایه قالب هاى معمول و مرسوم این شعر، از شاعران تأثیرگذار و تواناى معاصر به شمار مى رود. تحقیق 
و پژوهش در زمینه فرهنگ و ادب گیالن و ارایه مجموعه اشعار گیلکى در قالب غزلیات، منظومه ها و دوبیتى هاى محلى از جمله آثار 

اوست.

رخداد
  ضرب ســکه دریک در ایران به عنوان واحد پول، با وزن و شــکل و عیار 

مشخص و یکنواخت، به دستور داریوش هخامنشى (488 پیش از میالد)
  صرف نظر کردن دولــت عثمانى از کلیه دعاوى خــود در قفقاز 

جنوبى، در پى شکست از ارتش روسیه (1829 میالدى)
  تصــرف مکزیکوســیتى پایتخــت مکزیــک توســط 
واحدهاي ارتــش آمریکا به فرماندهی ژنرال وینفیلد اســکات 

(1847 میالدى)
  آغاز ریاســت جمهورى تئودور روزولت در پی ترور ویلیام مک 

کینلی، رئیس جمهورى وقت آمریکا (1901 میالدى)

طلوع
  کنستانتین پنجم- ملقب به کنستانتین کوپرونیموس، امپراتور بیزانس 
از 741 تا هنگام مرگش در 775 میالدى، از مخالفان شمایل بازى در دین 

مسیحیت (718 میالدى)
  آدریان ششم- از پاپ هاى کلیساى کاتولیک رم، 

زاده هلند کنونى (1459 میالدى)
  ویلیــام هــووارد تافت- بیســت وهفتمین 
از  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  رئیس جمهــورى 

حزب جمهوریخــواه و دهمیــن رئیس دیوانعالــى عدالت 
(1857 میالدى)

غروب
  ویلیــام مک کینلى- بیســت وپنجمین رئیس جمهــورى ایاالت 
متحده آمریــکا از حزب جمهوریخواه، قتل به دســت یک آنارشیســت 

(1901 میالدى)
  گریس کلى- بازیگر زن آمریکایى، نقش آفرین در فیلم هایى 

چون ماجراى نیمروز، پنجره عقبى (1982 میالدى) 
  رابرت پن وارن- داســتان نگار آمریکایــی، روزنامه نگار و 

نویسنده داستان معروف همه مردان پادشاه (1989 میالدى)
  میرزا نصراهللا مشیرالدوله- نخستین رئیس الوزرا پس از استقرار 

مشروطیت در ایران (1286 خورشیدى)

Getty Images :آوارگان روهینگیایى از باالى یک بلندى در خاك بنگالدش، خانه  هاى خود را که آن سوى مرز در میان  شعله هاى آتش عداوت ارتش میانمار و بوداییان متعصب مى سوزند نظاره مى کنند. عکس
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انتخاب چشم انداز

محمود محرابى

در کشــور ژاپن مرد میلیونرى زندگى مى کرد 
که از درد چشــم خواب نداشــت و براى مداواى 
بیمــارى اش انواع قرص هــا و آمپول ها را مصرف 
کرده، اما نتیجــه چندانى نگرفته بــود. او پس از 
مشاوره با پزشکان و متخصصان بسیار براى درمان 
درد خود نزد یک حکیم سرشــناس رفت و او نیز 
پس از معاینه مرد تجویز کرد که بیمار براى مدتى 
به هیچ رنگى جز رنگ سبز نگاه نکند. مرد میلیونر 
پس از بازگشت از نزد حکیم به تمام مستخدمان 
خود دستور داد با خرید بشکه هاى رنگ سبز تمام 
خانه را مجددا رنگ آمیزى کنند و همچنین تمام 
اسباب و اثاثیه خانه را به رنگ ســبز در آورد. مرد 
میلیونر پــس از مدتى رنگ خــودرو، لباس هاى 
اعضاى خانواده و مستخدمان و هر آنچه به چشم 
مى آمد را به رنگ ســبز و ترکیبات آن تغییر داد و 
البته چشم دردش هم بعد از مدتى تسکین یافت. 
بعد از اندك زمانى مرد میلیونر براى تشکر از حکیم، 

او را به منزل خود دعوت کرد . در روز مالقات حکیم 
که با لباس نارنجى رنگ به منــزل مرد آمده بود، 
متوجه شد که باید لباسش را عوض و خرقه اى به 
رنگ سبز بر تن کند. حکیم چنین کرد و وقتى به 
محضر بیمار خود رســید از او درباره چشم دردش 
پرسید؟ مرد ثروتمند تشکر کرد و گفت: «بله، اما 
این گران ترین مداوایى بود که تاکنون داشته ام.» 
حکیم با تعجــب به بیمارش نگریســت و گفت: 
«بالعکس، این ارزان ترین نسخه اى است که تاکنون 
تجویز کرده ام. شــما براى مداواى چشم دردتان، 
تنها کافى بود عینکى با شیشــه سبز خریدارى 

کنید و هیچ نیازى به این همه خرج اضافى نبود!»
در نگاه نخســت، ممکن اســت به حماقتى که 
مرد میلیونر انجام داد، بخندیــم، اما واقعیت این 
است که ما بى آن که خود بدانیم رفتارهایى شبیه 
به همیــن کار را انجــام مى دهیم. اگــر در طول 
شبانه روز لحظاتى کوتاه را به نگرش بر نحوه زندگى 
خود اختصاص دهیم، متوجه خواهیم شد که در 
بســیارى از موارد به جاى انتخاب ساده ترین کار، 
مشکل ترین و فرساینده ترین روش را براى مسیر 
خود برگزیده ایم. البته دلیــل این اتفاق نیز کامال 
ســاده اســت. ما نمى خواهیم تغییر دیدگاه را از 

خودمان شــروع کنیم. همیشه یک تصور و توهم 
ذاتى در درون ما نجوا مى کنــد که تمام نقص ها 
خارج از وجود ماست، پس باید آنها را درست کرد. 
شاید بتوان گفت که بیشترین نمود این توهم در 
ارتباطات ما با اطرافیانمان جلــوه مى یابد. دقیقا 
بیشــترین چالش و مشکالت اساســى ما نیز در 
همین ارتباطات نهفته است. انرژى خود را صرف 
تغییر دادن دیگران مى کنیم و بعد از مدتى حاصلى 
از این کار عایدمان نمى شود، اما در واقعیت نیازى به 
این تکاپو نداریم. اگر بخواهیم به تعداد انسان هایى 
که حداقــل در حیطه زندگى ما قــرار گرفته اند، 
انرژى و توان صرف کنیم تا همان گونه اى باشند که 
ما مى پسندیم، دیگر فرصتى براى زندگى خودمان 

باقى نمى ماند. 
چیزى بیرون از ما باعث آزارمان مى شود و هیچ 
کنترلى نیز روى آن نداریم، تنها راهى که براى ما 
باقى مى ماند این اســت که نگاه خود را نسبت به 
آن موضوع تغییر دهیم. تغییر دنیا کار احمقانه اى 
است، دقیقا به همین دلیل ساده. اما ایجاد تغییر 
در نگاه خویشتن بسیار ســاده تر است. انجام این 
کار حتى اگر ناچیز باشــد، مى تواند سرآغاز بروز 

شگفتى هاى بزرگى در درمان دردهاى ما باشد.

نفس عمیق

بدانید که هر کس تقواى الهــى در پیش گیرد، 
خداوند بــراى او راه خروجى از فتنه  ها و نورى در 

تاریکی ها قرار دهد.
امام على(ع)  

شیوه شوخان شنگ
آنکــه رخ عاشــقان خــاك کف پاى اوســت
بــا رخ او جــان مــا، در دل مــا جاى اوســت
او همه نورســت، از آن شــد همه چشــمى برو
او همه جان ســت، از آن در همه دل جاى اوست
نیســت بــه جــز یــاد او در دل ما جــاى گیر
در ســر ما هم مباد هر چه نه ســوداى اوســت
صورت دســت از ترنــج فرق نکــرد آن که دید
یوســف ما را، که مصر پــر ز زلیخاى اوســت
نیســت دلى کو نخورد غوطه به دریاى عشــق
وین همه دریا که هســت غرقه دریاى اوســت
خواهش ما زان جمال نیســت بــه جز یک نظر
گــر بکند بخــت مــا، ورنکنــد راى اوســت
نیســت ســر و تن دریغ گو بزن، آن دست تیغ
کز تــن ما دور به ســر که نــه در پاى اوســت
جــز ورق ذکــر او ورد نخواهیــم ســاخت
چون همه طومار ما اســم و مســماى اوســت
شــیوه شــوخان شــنگ، عربده رنــگ رنگ
غمزه چشــمان تنگ، جمله تقاضاى اوســت
بــا تــو ز یکتــا شــدن عــار نــدارد، ولــى
گیر که یکتا شــود، کیســت که همتاى اوست
کام کــه جســت اوحــدى از رخ او دور بــود
جامه ایــن آرزو چــون نه بــه باالى اوســت
اوحدى مراغه اى  

قاضِى تاریخ نویس!

از روزگار رفته

پدرش ســیدمهدى، روحانى بــود و احترامش را 
همیشه در محله داشتند  و به این معروف بود که دست 
هر کسى را مى گیرد و کسى از درِ خانه اش بى نصیب 
بیرون نمى رود. مرتضى پسر چنین پدرى بود. اوضاع 
مملکت یک بلبشویى بود که مى گفتند انگار نفرین 
شده است. مجلس را به توپ بســته بودند، تهران را 
مشروطه خواهان فتح کرده بودند تا دوباره مشروطه 
را برقرار کنند، شــاهان قاجار یکى پــس از دیگرى 
مى رفتند و شــاهزادگان مى آمدند، در کوه و دشــت 
رضاخان میرپنج به حســاب خودش امنیت را برقرار 
مى کرد و مرتضى هنوز 8 ســال نداشت که دیگر او را 
شاه مملکت صدا مى زدند. مرتضى اما پسرى منزوى 
شــده بود. مى گفتند اگر بروى بیــرون وبا مى گیرى 
و طاعــون مى افتد به جانت. او ترســیده بود، درواقع 
همه داشــتند مرعوب بیمارى ها مى شــدند. اما او را 
دیگر باید مى فرستادند تا حساب و کتاب یاد بگیرد و 
خواندن و نوشتن. سیدمهدى شب ها که برمى گشت 
خانه به او قــرآن خواندن یاد مــى داد، صوت زیبایى 

داشــت و مرتضى هم با میل فراوان گــوش مى داد. 
او را به دارالفنون فرســتادند و تا گرفتــن دیپلم در 
دارالفنون مشــغول بود. بعد رفت دانشگاه. تنها بود 
و تمایل چندانى به پیدا کردن دوســت نداشــت جز 
همان چندتایى که روزهاى اول با آنها آشنا شده بود. 
وارد دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران شد. هرکس 
از جایى آمده بود و اکثرشــان یا پسر وزیر بودند یا نوه  
فالن السلطنه. بیشتر وقتش را در کتابخانه نسخه هاى 
خطى و اسناد تاریخى مى خواند، انگار حقوق را فقط 
براى امرار معاش در نظر داشــت اما عالقه اش جایى 
دیگر بود. در تاریخ دنبال هرچیزى مى گشت و از مردم 
مى  خواست بنویسند. در دادگسترى شروع به کار کرد 
و مراجعانش همه راضى بودند، مى گفتند که در زمره 
خوشنام ترین قضات دادگسترى است. اما او خودش را 
در خانه حصر نمى کرد. ده ها  سال جمعه ها به همراه 
دوســتش على اکبر بزرگ زاد، کوه پیمایى مى کرد و 
مى زدند به دل دشــت و صحرا. اهل سفر هم بود. در 
طول  سال دو، سه بارى را به خارج از ایران سفر مى کرد. 

اصال تاریخ نویسى اش از دل همین سفر کردن هایش 
بیرون مى آمد. یک روز داشت براى دوستش تعریف 
مى کرد: «سفرى به فرانســه داشتم و با دیدن کتابى 
که ترجمه  نام آن «زندگى روزمره مردم فرانســه در 
قرن هجدهم» بود، شوق نوشتن کتابى درباره زندگى 
اجتماعى مردم در گذشــته در من ایجاد شد. چون 
گمان مى کردم جاى مردم در تاریخ گذشــته ایران 
خالى است و عموم مورخان شــرح احوال و اوصاف و 
اعمال سالطین را نوشته اند. در شروع کار و در حقیقت 
در همان زمــان که به این موضوع فکــر مى کردم، از 
ابعاد آن تصورى درست نداشــتم. اما مى دانستم در 
منابع و کتاب هاى گذشــتگان، بــه هرحال مى توان 
نشانه هایى از مردم و زندگى آنها و حتى پوشاك و غذا 
و تفریحات شان پیدا کرد. این بود که تصمیم گرفتم و 
شروع کردم.» او شــروع کرد و تاریخى را نوشت که از 

مردم و براى مردم باشد.
23 شهریور (1378)، سالروز درگذشت   
مرتضى راوندى، پژوهشگر تاریخ  
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عضو  انجمن
 صنفى مدیران رسانه 
و شرکت تعاونى 
مطبوعات کشور

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۸/۳۰- ۱۸/۰۰

هنگامى که به نوشتن این مطلب فکر مى کردم 
و درست در لحظه اى که قصد نوشتنش را داشتم، 
کامال فى البداهه به این تیتر رسیدم: «نسل به نسل 
دریغ از اصــل!» راســتش را بخواهید هفته پیش 
چند جوان حدودا 20ســاله از همســایه ها جمع 
شــدند و آمدند از این حقیِر سراپا تقصیر مشورت 
کارى بگیرنــد. تا اینجاى کار هیــچ عیبى ندارد و 
حتى رعایت اصل نسبتا فراموش شده مشورت هم 
بسیار قابل تحســین و تقدیر است، اما وقتى راجع 
به کسب وکارى که مى خواستند و مى خواهند راه 
بیندازند- و البته که منصبى هم براى بنده در نظر 
گرفتــه بودند، درصورت توافــق و موافقت حقیر- 
صحبت را آغاز کردند، بى اغــراق دود از کله ام بلند 
شد! با چهره اى عصبانى رو به آنها کرده و پرسیدم: 
«آخر این دیگر چه جور کارى اســت؟ نه خدماتى 
است و نه چیزى را به فروش مى رسانید!» اما خیلى 
جدى پاســخ دادند: «اتفاقا هم خدمات مى دهیم و 
هم مى فروشــیم، تازه جنبه آموزشــى هم دارد!» 
حاال بماند که چه نقشه اى براى کسب و کار در سر 
داشتند، اما بعد از یک ساعتى که سعى کردند من 
را هم به این باغ بهشــتى که کشفیده اند، رهنمون 
ســازند، به بهانه اى از آنها عذر خواســتم و در برابر 
اصرارشان گفتم ســعى مى کنم تا چند روز آینده 
بررســى و جمع بندى کرده و خبر بدهم. ساعتى 
پیاده راه رفتم، بدون مقصدى مشخص و فقط فکر 
کردم که دنیاى آینده چگونــه جایى خواهد بود؟ 

وقتى که فرزند من یا شما دقیقا از عدم آگاهى نسل 
قبلى براى نفع شــخصى اش سوء استفاده مى کند 
و به کلى فراموش کرده اســت که ارایه آموزش به 
کســانى که راه را از چاه تشخیص نمى دهند، یک 
وظیفه کامال انســانى است. بحث تخصص نیست، 
اشتباه نکنید؛ منظورم به هیچ وجه این نیست که 
دکترها دست از طبابت بکشــند و به بیماران خود 
علم پزشکى را یاد بدهند! بحث بر سر این است که 
یک سرى اطالعات به شکل دانش اولیه و ابتدایى در 
فضاى مجازى قابل دسترس است که این اطالعات 
با این که بى اهمیت به نظر مى رسند اما به نوعى مواد 
اولیه براى شروع هر پیشه اى به شمار مى روند. حاال 
به هر دلیل خیلى ها از این دانش بى بهره اند، آیا باید 
سرشــان را کاله بگذاریم!؟ این که چــرا جوانان ما 
شغل هایى مى  آفرینند که به واسطه آن دقیقا «هیچ» 
مى فروشند، مشکل اقتصادى نیست بلکه مشکلى 
اخالقى است. مشــکل بنده و شــماى پدر و مادر 
هستیم که کودك دیروزمان را تبدیل به هیوالیى 
مادى گرا و بى اخالق کرده ایم کــه اتفاقا امروز یقه 
خودمان را گرفته، چون زورش به ما یا در  واقع نسل 
ما مى رســد. البته که حقمان اســت و از قدیم هم 
گفته اند: «از ماست که بر ماست»، امروز نیز به عینه 
شاهد تجلى این ضرب المثل در زندگى روزمره خود 
هستیم. بیایید کمى انسان باشیم، انسانى بیندیشیم 
و رفتار کنیم به این امید که تأثیر آن نیز به خودمان 

بازگردد و دیگرانى ما را نیز انسان پندارند.

نسل به نسل دریغ از اصل!

خواستن و نجنگیدن
شاگردى تالش بســیار مى کرد اما در 
طریق معرفت پیشرفت چندانى نداشت. 
او از شکست هراســان بود و مى خواست 
به هر ترتیبى که شده است، به حقیقت 
دســت یابد. اســتاد صبر کرد تا شاگرد 
مدتى تالش کند،  سرانجام هنگامى که 
خسته شــد، به تفکر فرو رفت، قلبش را 
آماده ساخت و از استاد پرسید: «استاد من 
هرچه از دستم برمى آمده، انجام داده ام، 
پس چرا باال نمى روم. اگر عمر بگذرد و من 
هنوز به جایى نرسیده باشم، چه؟» استاد 
گفت: «عامل شکست، حرص بر پیروزى 
است. نباید به شکســت بیندیشى، زیرا 
آنچه بدان اندیشیده اى، روزى رخ خواهد 
داد، اما همچنین هــم نباید بیش از حد 
به پیروزى فکر کنى. نباید این خواست، 
تمام صفحه  دل تو را فرا بگیرد، به طورى 
که جایى براى معرفت در آن نباشــد. در 
طریق معرفت تنها باید کنجکاو باشى و 
صبر کنى، صبر کنى تا ببینى چه اتفاقى 

خواهد افتاد.»
عشق و طریقت

از اســتادى راجع به طریقت بى عشق 
پرسیدند. او گفت: «آن که بر پاى مرکبش 
نعل عشــق نکوبد، ایمانش به تعصب، 
وظیفه شناسى اش به بدخلقى، نظمش 
به فضل فروشــى، قدرتش به خشونت، 
عدالتش به ســختى و زندگــى اش به 
بیمارى ختم خواهد شد... همین و بیش 

از این نیز نشاید شدن.»
ریزش موها

کسى که از ریزش موهاى خود بسیار 
ناراحت بود، نــزد حکیمى رفت. حکیم 
دوایى بــه او داد. او چند هفته مشــغول 
مداواکردن شد، عاقبت خسته شد و بقیه  
دارو را نزد حکیم بازگرداند و گفت: «دیگر 
نمى خواهم درمــان را ادامه دهم، دیگر 
برایم مهم نیست موهایم بریزد.» حکیم 
گفت: «اکنون مشکل تو حل شده است.» 
مرد با تعجب گفت: «ولى موهاى من هنوز 
مى ریزد.» حکیم گفت: «آرى، ولى مشکل 
ریزش مو نبود، ناراحتى از ریزش مو بود!»

راز طبیب
طبیب سال ها بود شغلش را رها کرده 
و به گوشه نشــینى پرداخته بود. چون از 
او علت را پرسیدند، گفت: «فهمیدم که 
هر فردى براى تعالــى اش حق دارد که 
مریض شود و رنج بکشــد. من در روان 
ناخودآگاه بیماران بسیارى این سرنوشِت 
خود انتخاب کرده را دیدم و تصمیم گرفتم 
پیشه خود رها کرده،  عاقبت کار به ایشان 

سپارم.»

|  جمشید رضایى|


