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فوکوس
  162 ســال پیــش، برابر بــا یازدهــم نوامبــر 1855 میــادی، ســورن کی یرکگــور، فیلســوف شــهیر دانمارکــی در کپنهاگ 
درگذشــت. کی یرکگور یکی از کســانی بود که بر الهیات جدید و فلســفه، به خصوص فلســفه وجــودی تأثیر گذاشــت. به او لقب 
پدر اگزیستانسیالیســم را داده اند. آثار کی یرکگور تعمداً بی نظام اســت و مشتمل بر مقاالت، ســخنان کوتاه، گفتارهای حکیمانه، 
نامه های ساختگی و دیگر اشــکال ادبی است. بیشتر آثار او تحت نام مســتعار منتشر شــدند. او اصطاح وجودی )اگزیستانس( را 
برای فلســفه اش برگزید زیرا او فلســفه را به عنوان بیانی از یک زندگی فردِی شدیداً آزمون شــده ماحظه کرده بود، نه به عنوان 
ساختاری از یک نظام یک پارچه. از نظر کی یرکگور، ایمان یک نوع شناسایی نیست، حرکت با شور و شوق اراده است به طرف سعادت 
ابدی که همواره انسان خواستار آن است. این شــور و شوق بر هر تردید و دودلی ناشــی از خارج فایق می آید و در امری خاف عرف 
و اجماع یا غیرمنطقی و محــال قرار می گیرد. زیــرا وحی و الهام فقط برتر از عقل نیســت، خاف عقل اســت. از جمله آثار مشــهور او 
می توان به: »یا این یا آن«، »ترس و لرز«، »مفهوم دلهره«، »پاره های فلسفی«، »مراحلی در مسیر زندگی«، »تجربه در مسیحیت«، 

»خاطرات اغواگر« و... اشاره کرد.  

رخداد
  اعدام نات ترنر رهبر نخســتين قيام بردگان سياهپوســت آمريکايی

 )1831 ميالدی(
  تاج گذاری محمدعلی شــاه قاجــار در کاخ گلســتان تهران

 )1285 خورشيدی(
  پيوستن ايالت واشينگتن به اياالت متحده آمريکا به عنوان 

چهل ودومين ايالت اين کشور )1918 ميالدی(
  اشغال فرانسه توسط ارتش آلمان نازی  )1942 ميالدی(

  مسدودشــدن دارايی ها و قطع خريد نفت از ايران توسط جيمی 
کارتر در اعتراض به اشغال سفارت آمريکا در تهران )1358 خورشيدی(

طلوع
  فيودور داستایوسكی- نويسنده سرشناس و تأثيرگذار روس، خالق 

رمان های: جنايت و مکافات، برادران کارامازوف، ابله )1821 ميالدی(
  رنه کلر- فيلمســاز برجسته اهل فرانســه، صاحب آثاری 

چون: گل های شب، زير بام های پاريس، روح مولن روژ 
)1898 ميالدی( 

  کارلوس فوئنتــس- نويســنده مکزيکی، از 
سرشناس ترين و پر آوازه ترين نويسندگان اسپانيايی 

زبان، صاحب آثاری چون: آئورا، پوست انداختن، آب سوخته 
)1928 ميالدی(

غروب
  آرتور ویرتانن- شــيميدان فنالندی، برنده جايزه نوبل شيمی  سال 
1945 ميالدی برای مطالعــات و نوآوری هايش در زمينه کشــاورزی و 

موادغذايی شيميايی )1973 ميالدی(
  الكساندر کالدر- نقاش، مجسمه ساز و هنرمند آمريکايی، 

مخترع مجسمه متحرک )1976 ميالدی(
  یاسر عرفات- رئيس حکومت خودگردان فلسطين از هنگام 
تشکيل در 1996، رئيس سازمان آزادی بخش فلسطين از  سال 
1969 و رئيس و بنيانگذار جنبش فتح از  سال 1959 تا هنگام مرگ 

)2004 ميالدی(

 ساکنان رام اهلل سیزدهمین سالگرد درگذشت یاســر عرفات را با حضور بر مزار او گرامی داشتند. سیزده ســال پیش در چنین روزی ابوعمار پس از یک دوره طوالنی بیماری در پاریس درگذشــت. با برخاستن زمزمه های مبنی بر ترور 
بیولوژیکی او از سوی اسراییل، بعد از یک سال تحقیقاتی آغاز شد و متخصصان سوییسی در پی آزمایش بقایای جسد اعام کردند داخل استخوان رهبر فلسطینی ها 18 برابر اندازه معمول رادیواکتیو یافته اند. نتیجه این تحقیقات بایگانی 

  AFP/شد. عکس: عباس مومانی
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پیگیری های آهسته و پیوسته

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

مهندس می گويد؛ من به آرامــی دارم از رأی دادنم 
پشــيمان می شــوم! رئيس جمهوری در ســخنان و 
رفتارش نوســان دارد. آن از برگزيــدن اعضای هيأت 
دولت و اين هــم وضع اقتصادی که همان اســت که 
بود. برجام هم که اميدی پديــد آورده بود، با کارهای 
رئيس جمهوری آمريکا روی هواســت و... گمان کنم 
دوباره کاله ســرمان رفت! دکتر کــه مديرعامل يک 
شــرکت و چندين کارخانه دارويی  اســت، گفت: اول 
اين که اگر با رأی دادنت گمان می کردی ناگهانی همه 
چيز تغيير می کنــد و همه دشــواری های اقتصادی 
ســامان می يابد و... که بايد از رأی ات پشيمان باشی، 
اما اگر باور داری دگرگونی های سياســی- اجتماعِی 
ماندگار نيازمند زمان و زمينه ســازی های درخور در 
همه گستره های زيست يک ملت است، بايد پذيرفت 
که رأی دادن و روی کارآمدن دولت دوازدهم يک گام 
به جلو بود و اميدوارکننده. از ديگرســو، به باور من کار 
واقعی در هر جای جهان توليد است. من که در بخش 
توليد کار می کنم، دارم می بينم که شوِک مثبت وارد 

شــده و کارها به آرامی پيش مــی رود و باور کنيد که 
قابل مقايسه با دوره های پيش نيست. چند  سال پيش 
شرکت ما به دنبال راه اندازی يک واحد توليدی در جايی 
بود. در آن سال ها درخواست وام کرديم اما هرچه چشم 
به راه مانديم و البته پيگيری کرديم، پاسخی دريافت 
نکرديم! و پس از مدتی، هم به خاطر دشواری های مالی 
و هم گرفتاری های ديگر کار خوابيد. چند هفته پيش 
فرماندار شهرســتان نزديک کارخانه از بانک زنگ زد 
و گفت؛ من اين جا می مانم تا شــما بياييد و درباره وام 
گفت وگو کنيم و... به نظــر می آيد دولت دارد به آرامی 
چنين کارهايــی را پيگيری می کند. اگــر اين واحد 
راه بيفتد، نزديک 20نفر به حقو ق بگيــران ما افزوده 
می شــود. خب اگر  هزار واحد اين چنينی در سراســر 
کشــور آغاز به کار کنند، می شود 20 هزار شغل و يک 
گام کوچک اما خوب و... بخشی از داروهای ساخته شده 
را نيز به کشورهای خليج فارس صادر می کنيم و... اين 
می شود کار درســت و حسابی و ريشــه ای و... هر دو 
نگاهی به من انداختند و پرســيدند؛ در زمينه کارِ تو 
چه؟ گفتم البته بخشی از معلمان از برخی بدقولی ها 
و بی توجهی هــا دل آزرده و گله مندند. خواســته های 
معلمان آنچنان مــورد بی توجهــی چندين دهه ای 
قرار گرفته اند که نــه دولت می توانــد در کوتاه مدت 
کار شــگفتی انجام دهد و نه معلمان به اين آسانی ها 

راضی می شــوند. در دوره های مهرورزی و تورم های 
40-50درصدی، افزايش حقوق های ما 15 تا 20 درصد 
بود و اين يعنی پســرفت! اما اکنون دست کم و با همه 
کمبودها تورم 10- 12 درصد اســت و افزايش ساالنه 
هم همين اندازه. توان اقتصادی مــا معلمان آنچنان 
کم شــده که اين درصدها گره ای از دشواری هايمان 
نمی گشايد اما به هرصورت ضعيف تر نمی شويم و... ما 
معلمان خواسته های صنفی گسترده ای داريم اما مانند 
شهروندان ديگر خواسته های سياسی- اجتماعی هم 
داريم و در بسياری از رويدادها خواسته های سياسی- 
اجتماعی بر خواسته های صنفی می چربد و البته نيک 
می دانيم که سرراست بر آن اثرگذار است. تغييرات در 
هر جامعه ای نياز به خواست عمومی دارد و تجربه های 
جهانی و منطقه ای نشان می دهد که خواست و فشار 
عمومــی در درازمدت راه خود را پيــدا کرده و نتيجه 
می دهد. نبايد شــتاب داشــت، بايد تــالش کرد که 
خواسته های سياســی- اجتماعی و حتی صنفی را به 
خواست عمومی تبديل کرد و کوشيد تا هرچه بيشتر 
گســترش يابند. تغييرات اجتماعی- سياســی برای 
پختگی و جلوگيری از انحــراف نيازمند تالش هايی 
آهسته و پيوسته اند. پس بهتر است چنين بينديشيم 
و چنين رفتار کنيم که: رهرو آن نيست گهی تند و گهی 
خسته رود/ رهرو آن اســت که آهسته و پيوسته رود. 

حرفروز

به خداوند اميدوار باش، اميدی که تو را بر انجام 
معصيتش جرأت نبخشد و از خداوند بيم داشته 
باش، بيمی که تو را از رحمتش نااميد نگرداند.
امام صادق)ع(  

دفتر سعادت
ای تيــره زلــف درهــم ای نافــه تتــاری
کار مــن از تــو درهــم روز من از تــو تاری
گر نيســتی تــن من تــا چند گوژپشــتی
ور نيســتی دل مــن تــا چنــد بی قــراری
کــردی ســياهکارم تا کی سفيدچشــمی
کردی ســفيد چشــمم تا کی ســياهکاری
تــا رســم روزگارت شــد آفتاب پوشــی
رســم من ســت تا روز هرشب ســتاره باری
جز تو کــدام هندو بــر دل زند شــبيخون
جــز تو کــدام جــادو بر مــه کند ســواری
مار ار نِه ای به گنجت از چيســت پاســبانی
ابر ار نِه ای به مهرت از چيســت پــرده داری
آزر نِــه ای چگونــه لعبــت همی تراشــی
مانی نِــه ای چگونــه صورت همــی نگاری
داود گــر نِــه ای تو با جوشــنت چــه بازی
هاروت گــر نِه ای تو بــا زهره ات چــه ياری
کلک مويــد دين گر نيســتی پــس از چه
همــواره عنبر تــر بــر ســيم ســاده باری
حاجی که هســت هر فرد از جــزو مدحت او
بــر دفتــر ســعادت ســرلوح کامــگاری
آن نور و چشــم بينــش وان رحمت خدايی
آن فــر آفرينــش وان فيــض کــردگاری
قاآنی

شراره خانم

دریچه

مریمسمیعزادگان
نویسنده

شراره خانم زن زيبايی اســت و اين را خودش می داند. 
هر روز دســت به کمر، رو به دوربين لبخنــد می زند و از 
خودش چند تايــی عکس می گيرد. بعــد بهترينش را 
انتخاب می کند و می گذارد اينســتاگرامش. حالش که 
خوب باشــد، به يک عکس قناعــت نمی کند، هر چند 
ساعت يک بار، طرفدارانش را خوشحال می کند. او تمام 
تالشش را می کند تا توی عکس ها زيباتر و الغرتر به نظر 
بيايد. صبح شال قرمز می گذارد و عصر صورتی، شب هم با 
يک روسری براق طرفدارانش را غافلگير می کند. روزهای 
تاسوعا و عاشورا به قول خودش »روزهای عزيز«، حال و 
هوای عکس هايش فرق دارد. روســری سياه می گذارد، 
به لب هايــش رژ کمرنگی می زند، خــودش را به هيأتی 
می رســاند و مالقه  گنده ای می گيرد دستش، آشی هم 
می زند يا آبگوشتی، کمی چشم ها را تنگ می کند، کمی 

روسری را جلو می کشــد که موهای بلوندش کمتر پيدا 
باشد و بيننده به گناه نيفتد. آخر شراره خانم اهل مراعات 
است، از نوشته های زير عکس هايش پيداست که حالل 
و حرام ســرش می شــود و بی قيد و بی فکر نيست. مثل 
يک تقويم عمل می کند، طوری می نويســد »محرم« يا 
»عاشورا« يا »شب قدر« که انگار کسی نمی داند آن روز 
چه روزی است. شراره خانم همه چيز تمام است، صدای 
قشــنگی هم دارد. گاهی فيلمی می گذارد از خودش و 
تشکر می کند از طرفدارانش. گاهی سنگ تمام می گذارد، 
يک »خيلی دوســتتان دارم«ی می گويد و رو به دوربين 
زبانی نشان می دهد و چشــمکی می زند. او به فکر همه  
طرفدارانش هســت. هرجا که باشــد، گزارش می دهد. 
شــراره خانم کدبانو است و از هر انگشتش هنر می چکد. 
گاهی از شيرينی های دستپخت خودش عکس می گيرد. 
بعضی از خانم ها حسادت می کنند، زير عکسش کامنت 
می گذارند: »اين که شيرينی بی بی است.« شراره خانم با 
حوصله توضيح می دهد که خودش اينها را با دست های 
مبارک خودش پخته؛ مثل کوکوی ناهار يا الزانيای شام. 
او بچه های خواهــرش را می برد پارک و عکس می گيرد. 

از کادوهايی که در طول  ســال به هر بهانه ای از دوست و 
فاميل و آشنا می گيرد هم، عکس می گيرد، »دستبند طال 
کادوی مادرشوهر مهربانم« و »گردنبند طال کادوی جاری 
خوبم«. در کل همه  اقوام و آشنايان او، مثل خودش خوب 
و مهربان هستند و دست و دلباز. احتماال کمال همنشين 
در آنها اثر کرده و از آنها فرشــته هايی ساخته دقيقا مثل 
خود شراره خانم. شراره خانم، شعرهای خوبی بلد است، 
زير بعضی از عکس هايش شعر می نويسد: »بايد که جمله 
جان شوی تا اليق جانان شوی« کامنت های خوبی هم 
می گيرد: »عالی بود بانو«، »چه طبع لطيفی داريد شما 
بانوجان«، »درد و بالی شــما بخورد توی فرق سر من«. 
شراره خانم زن نکته بينی است، هيچ نکته ای از زير دستش 
درنمی رود. امروز هم عکس گذاشته و نوشته »اربعين«. 
عکس امروزش غمگين اســت، مهم نيست، دوستانش 
نگرانش نمی شــوند، می دانند فردا می رود آرايشگاه، آن 
شال قشنگه که آقای همسر برايش خريده، َسر می کند، 
دست به کمر رو به دوربين لبخند می زند و عکس می گيرد 
و می گذارد اينستاگرامش. زيرش هم می نويسد يک روز 

خوب... 
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

ایرجاسالمی
روزنامه نگار

روزی ابوالفضل سگزی سلطان شهيد الب ارسالن 
را گفت چرا صاحب خبر )رئيس بخش جاسوســی 
و جمع آوری اطالعات( نــداری؟ گفت می خواهی 
که ملک من بر باد دهی و هواخواهــان من را از من 
برهانی؟ گفت چرا؟ گفت چون من صاحب خبری 
نصب کنم آنکه مرا دوستدار و يگانه باشد به اعتماد 
و دوستداری و يگانگی خويش صاحب خبر را وزنی 
ننهد و او را رشوتی ندهد و آن که مخالف و دشمن بود 
با او دوستی گيرد و او را مال بخشد، چون چنين باشد 
ناچار صاحب خبر هميشه از دوستان به سمع ما خبر 
بد رســاند و از دشمنان خبر نيک و سخن نيک و بد 
همچون تير باشد چون چند تير بيندازی آخر يکی 
بر نشان آيد. دل ما هر روز بر دوست گران تر می شود 
و دشمن نزديک تر تا جای دوست دشمن بگيرد، آنگه 
از آن خلل و پريشــانی و بی کامی تولد کند که کس 
درنتواند يافت. وليکن اولی تر آنکه صاحب خبر و بريد 

داشتن يکی از قواعد ملک است چون اعتماد چنان 
باشد که ببايد در اين معنی که گفتيم دل مشغول 

نبود. 
اين حکايت شگفت در واقع نياز به هيچ توضيحی 
ندارد. خواجه نظام الملک از قول شــاهی درگذشته 
يکــی از مهمترين تهديد هايی را که ممکن اســت 
از جانــب نيروهای خبرچيــن و به زبــان امروزين 
اطالعاتی برای جامعه و نظام ايجاد شــود را به زبانی 
خيلی ساده شرح می دهد. خواجه تاکيد می کند که 
قاعده حکومت داشــتن نيروهای خبررسان امين و 
مورد اعتماد است اما برای آنکه زنهاری و هشداری به 
ارباب قدرت داده باشد تاکيد می کند که همين نيروها 
می توانند در دراز مدت و بر اثر غفلت به اصل حکومت 
آسيب بزنند. چرا که دوستان حکومت از روی خلوص 
نيت برای دوســتی کردن با حاکم نيازی به نزديک 
شدن به اين نيروها نمی بينند و دشمنان برعکس اين 
نيروها را طعمه ای مناسب برای اهداف خود می بينند. 
و طبيعی اســت که ســعايت ها و بد انديشی های 
دشمنان بر اثر تکرار امکان کارگر شدن و موثر افتادن 

دارد. اين حکايتی است که از آن ساده نتوان گذشت.

دو روی یک ضرورت

حساب و کتاب جهان
ســلطان عبدالحميدميــرزا فرمانفرما 
)ناصرالدوله( هنگام تصــدی ايالت کرمان 
چندين سفر به وادی های اطراف می رود و 
در يکی از اين مسافرت ها چند تن از َخوانين 
ياغی از جمله سردار حسين خان را دستگير 
و با غل و زنجير روانه کرمان می کند. پســر 
خردسال سردار حسين خان نيز با پدر زندانی 
و در زير يک غل بودند. چند روز بعد فرزند 
سردار حســين  خان در زندان به ديفتری 
مبتال می شود. سردار هر چه التماس و زاری 
می کند که فرزند بيمار او را از زندان آزاد کنند 
تا شايد بهبود يابد ولی ترتيب اثر نمی  دهند. 
سردار حســين خان به افضل الملک، نديم 
فرمانفرما نيز متوسل می شود. افضل الملک 
نزد فرمانفرما می رود و وســاطت می کند، 
اما باز هم نتيجه ای نمی بخشــد. ســردار 
حسين خان حاضر می شود 500 تومان از 
تجار کرمان قرض کرده و به فرمانفرما بدهد 
تا کودک بيمار او را آزاد کند و افضل الملک 
اين پيشــنهاد را نيز به فرمانفرما منعکس 
می کند، اما باز هــم فرمانفرما نمی پذيرد. 
افضل الملــک بــه فرمانفرمــا می گويد: 
»قربان آخــر خدايی هســت، پيغمبری 
هست، ستم است که پســری در کنار پدر 
در زنــدان بميرد. اگر پدر گناهکار اســت، 
پســر که گناهی ندارد.« فرمانفرما پاسخ 
می دهد: »در مــورد اين مرد چيزی نگو که 
فرمانفرمای کرمان، نظــم مملکت خود را 
به 500 تومان رشوه ســردار حسين خان 
نمی فروشــد.« همان روز پســر خردسال 
سردار حسين خان در زندان در برابر چشمان 
اشک بار پدر جان می سپارد. دو سه روز پس 
از اين ماجرا يکی از پســرهای فرمانفرما به 
ديفتری دچار می شود. هرچه پزشکان برای 
مداوای او تالش می کنند اثری نمی بخشد. 
به دســتور فرمانفرما 500 گوسفند در آن 
روزها پی درپی قربانــی می کنند و به فقرا 
می بخشــند اما نتيجه ای نمی دهد و فرزند 
فرمانفرما جان می دهــد. فرمانفرما در ايام 
عزای پسر خود، در نهايت اندوه به سر می برد. 
در همين ايام روزی افضل الملک وارد اتاق 
فرمانفرما می شود. فرمانفرما با حالی پريشان 
به گريه افتاده و بــه صدايی بلند می گويد: 
»افضل الملک! باور کن که نه خدايی هست 
و نه پيغمبری! و ااِل اگر من قابل ترحم نبودم 
و دعای من موثر نبوده، الاقل به دعای فقرا و 
نذر و اطعام 500 گوسفند می بايست فرزند 
من نجات می يافت.« افضل الملک در حالی 
که فرمانفرما را دلــداری می دهد می گويد: 
»قربان اين فرمايش را نفرماييد، چرا که هم 
خدايی هست و هم پيغمبری، اما می دانيد 
کــه فرمانفرمای جهان نيــز نظم مملکت 
خود را به 500 گوســفند رشوه فرمانفرما 

ناصرالدوله نمی فروشد!«


