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فوکوس
  91 سال پیش، برابر با پنجم دسامبر 1926 میالدی، کلود مونه، نقاش فرانســوی و از بزرگان سبک امپرسیونیسم در ژیورنی 
)روســتایی در حوالی پاریس( درگذشت. بســیاری مونه را مهم ترین نقاش امپرسیونیست به شــمار می  آورند. آثار زیادی از او به 
جای مانده و در بسیاری از نگارخانه های مهم دنیا از آن ها نگهداری می شود. مشهورترین اثر او »امپرسیون، طلوع آفتاب« نام دارد 
که نام سبک امپرســیون نیز از همین اثر که توســط یک منتقد و به استهزاء گفته شده بود گرفته شده اســت. در این سبک نقاشان 
از ضربات شکسته و کوتاه قلم مو آغشــته به رنگ های خالص و نامخلوط به جای ترکیب های ظریف رنگ ها استفاده می کنند. مونه در 

طول زندگی ۸۷ ساله خودش آثار زیادی خلق کرد و رویکردی جدید به ادبیات و هنر بخشید.

رخداد
   مرگ بيش از 35 هزار نفر بر اثر وقوع زلزله ای شديد در شهر ناپل ايتاليا 

)1456 ميالدی(
   بازگشــت ناپلئون به فرانسه پس از شکســت روسيه و آغاز 

اضمحالل امپراتوری او )1812 ميالدی(
   پذيرش کنوانســيون ژنو مصــوب 1864 ميالدی از 
سوی دولت ناصرالدين شاه قاجار و پيوستن رسمی ايران به 

تشکيالت بين المللی صليب سرخ )1874 ميالدی(
   آغاز ضدحمله نيروهای ارتش ســرخ به فرماندهی مارشــال 

ژوکوف عليه نيروهای آلمان نازی   )1942 ميالدی(

طلوع
   فيودور تيوتچف- شاعر برجســته و ديپلمات روس، از بزرگترين 
شاعران سبک رمانتيسم روسيه در کنار الکساندر پوشکين و ميخاييل 

لرمونتوف )1803 ميالدی(
   والــت دیزنــی- کاريکاتوريســت، پويانما، 
تهيه کننده، کارگردان، فيلمنامه نويس و صداپيشه 

آمريکايی )1901 ميالدی(
   ورنر  هایزنبرگ- فيزيکدان آلمانی، برنده جايزه 

نوبل فيزيک  سال 1932، از بنيانگذاران فيزيک کوانتومی 
)1901 ميالدی(

غروب
   ولفگانگ آمادئوس موتسارت- آهنگســاز برجسته اتريشی، 
از نوابغ تاريخ موسيقی جهان، ســازنده بيش از 600 قطعه موسيقی 
برای اپرا، سمفونی، کنسرتو، مجلسی، سونات، سرناد، و گروه ُکر 

)1791 ميالدی(
   الكساندر دوما- رمان نويس و نمايشنامه نويس فرانسوی، 
خالق آثــاری چون: کنت مونت کريســتو، ســه تفنگدار، 

بيست سال بعد )1870 ميالدی(
     نلسون ماندال-   از فعاالن برجسته مبارزه با آپارتايد، نخستين 

رئيس جمهوری سياهپوست آفريقای  جنوبی )2013 ميالدی(

Reuters / حاشیه نشینی در هند به جنگل ها کشیده شده است و پلیس برای خراب کردن آلونک ها در مناطق  صعب العبور از بولدوزرهای طبیعی یعنی فیل ها استفاده می کند! عکس: انور هازریکا 

پیشخوان

صفحه
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 چرا بی  پرنسیب شده ایم؟ 

مهدیمالمیر
روزنامه نگار 

حاال چند صباحی اســت که ُغرولندهــای طرفداران 
رئيس جمهوری را از گوشــه و کنار جامعه می شــنويم. 
انتقادهايی که اگر تا چند وقت پيش درِگوشی بود، امروز 
اما به ويژه پس از زمين لرزه کرمانشــاه و هزينه بردارشدن 
بيمه سالمت و گران شدن برخی دارو ها، به عرصه عمومی 
نيز کشيده شده و برخی سلبريتی ها و کوشندگان عرصه 
سياست، نرم نرمک از پشيمانی شان به رأی بنفشی که در 
صندوق ريخته اند، دم می زنند! با اين همه اما، شماری اين 
انتقاد ها را وارد نمی دانند و به سرخوردگان ُخرده می گيرند 
که نبايد از رئيس جمهوری با آن کارنامه سياسی و کارِی 
روشن، شق القمری چشم داشت و اندکی بايد فتيله توقعات 
را پايين کشيد و واقع بين بود و حرف هايی نظيِر اين ها.... 
در پاســِخ اين خرده گيران کم توقع اما بايد يادآور شــد: 
بسياری از رأی دهندگان به شيخ ديپلمات حتی لحظه ای 
گرفتار اين توهم نبوده اند که دکتــر روحانی می تواند در 
چند  سال رياست جمهوری، موسی وار با عصای جادويی 
همه مشکالت کشور را ناپديد کند اما با اين وجود، جناب 
رئيس جمهوری در کشاکش رقابت های انتخاباتی، آشکارا 
و پوشيده، قول هايی به مردم داده اند که هنوز تکليفشان 
مشخص نيست و اين گونه که از اوضاع و احوال پيداست؛ 
گويا قرار نيست ســرانجامی نيز پيدا کند! از اين گذشته، 

شمار کسانی که بر اين باورند، رفتار جناب رئيس جمهوری 
در دوره دوم رياستشان با دوره اول، زمين تا آسمان تفاوت 
پيدا کرده، کم نيست. اين رفتار ها شايد همه از اين چشمه 
آب می خورد که »پرنسيب« سياسی در عرصه سياست 
ما با سرعت نور درحال رنگ باختن اســت. انگار نه انگار 
که پس از دولت »تدبير و اميــد« نوبت به دولت ديگری 
می رسد که می بايد بيشتِر انرژی اش را خرج جلب اعتماد 
مردم کند. اگر رئيس جمهوری در برابر وفاکردن به برخی 
وعده هايش ديواری می بيند، حق است که با مردم در ميان 
بگذارد و آسوده از کنار وعده های بی سرانجام نگذرد، چه 
در غيراينصورت با اين پرسش اساسی رودررو خواهد شد 
که چرا با توجه به محدوديت هايی که قطعا با آنها آشــنا 
بوده، وعده های بزرگ داده و ناوِ باشکوه اعتماد مردم را به 
صخره های محدوديت ها و معذوريت ها کوبيده اســت؟! 
»اعتدال« هرگز به معنای همه چيز برای همه کس بودن 
نيســت. سياســت چنان که گفته اند عرصه گزينش و 
انتخاب است. در جايی سياســتمدار می بايد به اصطالح 
ميان دريای خروشان و اژد ها يکی را برگزيند و يک سری 
اصول )پرنسيب( را هميشه و درهمه حال در نظر داشته 
باشد. هر وعده بر زمين مانده و هر مشکل توضيح داده نشده 
به مردم، ضربه ای است بر پيکر اعتماد شهروندان و کار را 
برای دولت های آتی دشوار تر می سازد! اصول يک سياست 
تندرســت اين اســت که با پايان يافتن عمر دولِت خود، 
مجلس ختم »سياست« را برگزار نکنيم و راه سياست ورزی 
را برای دولت های آينده نيز بکوبيم. تنها در يک سياست 
بی پرنســيب اســت که در البه الی زجر و آهِ هموطنان 

زلزله زده، گروه های سياسی به جان هم می افتند و يکی 
ساختمان های مسکن مهر را علت همه مکافات ها معرفی 
می کند و ديگری از کفش معاون رئيس جمهوری پُتکی 
برای کوفتن بر سر رقبای سياسی اش می سازد و گروه های 
سياسی با استخوان مردگان و از دست  رفتگاِن مصيبت ها، 
بر ســروروی هم می کوبند و نه انگار که، همه گروه های 
سياسی در بُرشــی از زمان بر کانون مديريت اين جامعه 
نشسته بودند و در اين گرفتاری ها می شود کم کاری همه 
گروه های سياسی را با انگشِت اشاره نشان داد! در ميدان 
سياستی که در آنها سياستمداران به اصولی بيشتر از نفع 
گروهی پايبند باشند و باال تر از نوک بينی را بنگرند، نه تنها 
از اين »بگو بِشنو« های بی ثمر خبری نيست که در کسری 
از ساعت همه گروه ها برای گذشتن از بحران »ملی« دست 
به دست هم می دهند. مشکل بنيادی سياست ما که در 
همه گروه ها بيش و کم به چشــم می آيد، اشتباه گرفتن 
منافع گروهی با »خير عمومی« است تا بدان جا که برخی 
برای روسياه نشان دادن رقيب، آماده زيرپانهادن هر گونه 
اصولی هســتند. بنياد يک سياست ســالم اما اين است: 
کوشيدن برای فراهم آوردِن »بيشتريِن خوشبختی برای 
بيشتريِن مردمان«. باقی همه اختالف سليقه در روش های 
رســيدن به اين اصل زرين است. به راســتی کدام يک از 
گروه های سياســی لمحه ای به اين اصل بزرگ سياسی 
انديشيده اند؟ دست کم ماجرای زلزله در کرمانشاه که اصل 
طاليی سياست و جلب اعتماد مردم در اولويت گروه های 
سياسی نيست و متاسفانه برخی، سياست را با نوک چيدن 

و »روکم ُکنی« از ُرقبا اشتباه گرفته اند!  

حرفروز

عبادت را نزد خويش ناپسند مگردانيد و برترين 
عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و 
امام صادق)ع( قدرت او است. 

دوستان دمساز
اين باد بهار بوستان است

يا بوی وصال دوستان است
دل می برد اين خط نگارين

گويی خط روی دلستان است
ای مرغ به دام دل گرفتار

باز  آی که وقت آشيان است
شب ها من و شمع می گدازيم

اين است که سوز من نهان است
گوشم همه روز از انتظارت

بر راه و نظر بر آستان است
ور بانگ موذنی برآيد

گويم که درای کاروان است
با آن همه دشمنی که کردی

باز  آی که دوستی همان است
با قوت بازوان عشقت

سرپنجه صبر ناتوان است
بيزاری دوستان دمساز

تفريق ميان جسم و جان است
ناليدن دردناک سعدی

بر دعوی دوستی بيان است
آتش به نی قلم درانداخت

وين خبر که می رود دخان است
سعدی

زهر در خون بالکان

سفربهجزایرالنگرهانس

محمدسرابی
روزنامه نگار

مشخص نيســت چگونه يک هنرمند می تواند در سالن 
دادگاه و زمانی که درحال شنيدن حکم تعيين شده است، با 
خود زهر همراه داشته باشد. معموال فضای دادگاه و بازداشتگاه 
حفاظت شده اســت و نمی توان هر چيزی را به دست متهم 
رساند، آن هم وقتی اين دادگاه در الهه هلند و برای رسيدگی 
به جنايات جنگی تشکيل شده باشد. »اسلوبودان پرالياک« 
مهندس، کارگردان تئاتر و تلويزيون، نويسنده و البته نظامی 
سابق، درست زمانی که شنيد محکوم به 20 سال زندان شده 
است از جا برخاســت و با صدای بلند شروع به صحبت کرد. 
قاضی از او خواست بنشيند ولی پرالياک ظرف کوچکی را که 
داشت باال برد و درست مانند مرد پيری که می خواهد همه 
داروهايش را يک جا ببلعد، ســمی که درون آن بود خورد. او 

مدت کوتاهی بعد از آن، در بيمارستان مرد. 
زخم  های جنگ بوسنی و هرزگوين التيام پيدا نمی کند. 
ريشه اختالفات قومی در منطقه بالکان خيلی قوی  و قديمی 

است. اقوام اين منطقه با ر ها درگير نبرد های مرگبار با يکديگر 
شده اند و هر قوم داليل زيادی برای انتقام جويی دارد. می شود 
مردمی را مجسم کرد که در کنار يکديگر زندگی می کنند، 
اما به محض اين که در آتش جنگ دميده می شــود، حرفه 
خود را رها می کنند و برای کشتن همديگر دست به اسلحه 
می برند. اين که پرالياک قبل از شــروع جنگ شغل ديگری 
داشته است، عجيب نيست. مهمترين جنايتکار جنگی صرب 
رادوان کارادزيج قبل از کشتار بوسنيايی ها پزشک و شاعر بود. 
بعد از جنگ هم هويت و ظاهــرش را عوض کرد و به همين 
مشــاغل ادامه داد تا وقتی که دستگير شد. همين موضوع 
که اين فرماندهان نسل کشــی قبال به کار ديگری مشغول 
بودند، نشان می دهد که جامعه در هم تنيده صرب - کروات 
- بوسنيايی چقدر تنش پذير و آماده جنگ است و هر کس 
می تواند گروهی جوان مسلح را دور خود جمع کند و دست به 
کشتار ديگران بزند.  اسلوبودان ميلوسويچ، رئيس جمهوری 
صربستان و فدراسيون يوگسالوی هم در دادگاه الهه بر اثر 
بيماری قلبی مرد. او در دوران جنگ بوســنی که از 1992 
تا 1995 ادامه داشــت و بيشــتر از 100 هزار کشته عمدتا 

بوسنيايی داشت، کامال از صرب  ها حمايت می کرد. 

متاسفانه همچنان که صرب ها و کروات ها مايل به از ميان 
برداشتن مسلمانان هستند، گروهی از مبلغان تروريسم دينی 
درحال تحرکاتی در منطقه هســتند. تفکر سلفی از همان 
سال های 90 و پس از حمله صرب ها به مسلمانان؛ در واکنش 
به اين مخاصمه دينی در منطقه ديده شــده است. معموال 
صرب ها در جنگ های مسلحانه دســت باال را داشته اند، اما 
بوسنيايی ها هم در جريان جنگ بوسنی توانستند به کمک 
دولت های غربی گاهی دست به مقابله بزنند. با اين حال، تصور 
جامعه جهانی، صرب ها و در درجه پايين تر کروات ها را مقصر 
و عامل کشتار می شناســد. امروزه نيز مشکالت قومی اين 
منطقه حل نشده  است. اگرچه رده های باالی شبه نظاميان 
که در پرونده خود کشــتار های واضح را دارنــد يا متواری 
هستند يا زندانی شده اند، اما کسانی که گرايش های قومی 
خشونت بار دارند هنوز هم در اين منطقه زندگی می کنند. 
در خيلی از نقاط هنوز هم اقوام مســلمان و مسيحی ناچار 
به زندگی در کنار هم هســتند. ظاهر شهر ها  آرام و طبيعت 
تپه های سرسبز زيباست، ولی وقتی قربانيان پاکسازی قومی 
و عامالن پاکسازی قومی هنوز زنده باشند، چطور می توانند به 

آسودگی روزگار بگذرانند. 
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

خواندن آثــار مختلف از نويســندگان متفاوت اين 
فرصت را به ما می دهد که گوشه ای از ماجرای زندگی 
را از ديدگاه انسان های ديگر ببينيم. نويسندگانی نامدار 
که با وجود شــهرت جهانی شــان برای فارسی زبانان 
کمتر شناخته شــده اند، نويسندگانی که تمامی آن ها 
تا به حال توانســته اند جوايز بين المللی زيادی را برنده 

شــوند. جوايزی مثل جايزه ادبی نوبل، 
جايزه پوليتزر، جايزه کتاب ملی آمريکا 
و جوايز ديگر. کتاب »آخرين شيطان« 
شــامل داســتان هايی از نويسندگانی 
چــون »سامرســت موآم« نويســنده 
انگليسی و خالق نزديک به يکصد رمان، 
داســتان کوتاه و نمايشــنامه، »ليديا 
داويس« نويســنده آمريکايــی، برنده 
جايزه معتبر من بوکر در ســال 2013 و 
نشان شــواليه ادبيات به  خاطر ترجمه، 

»ايزاک باشويس سينگر« نويســنده لهستانی، برنده 
جايزه نوبل ادبيات در ســال 1978 و جايزه ملی کتاب 
آمريکا در سال 1970، »مايک مک کورمک« نويسنده 
ايرلندی تبار و برنده جايزه رونی ادبيات ايرلندی در سال 
1996، »گريس پالی« نويســنده روسی- آمريکايی و 
برنده جايزه ملی هنر و ادبيات در ســال 1970، »جان 
چيور« نويسنده نامدار آمريکايی، برنده جايزه پوليتزر 
و جايــزه مجمع ملی منتقدان کتاب در ســال 1979 
و جايزه کتــاب ملی آمريکا در ســال 1981، »جفری 
آرچر« نويسنده انگليســی و برنده جايزه ايريش بوک 
در ســال 2014، »دنيس جانسون« نويسنده آلمانی و 
برنده جايزه کتاب ملی آمريکا در سال 2007 و »مواسير 

اســکلير« نويســنده برزيلی و برنده چهار دوره جايزه 
ادبيات برزيل اســت. مترجم در ابتدای کتاب نوشته 
اســت: »ماجرا از اينجا شروع می شــود که اصال پايان 
نيافته است! جايی که اثری از دل جهان خلق می شود 
و به آثار ديگر می رسد تا... تا باز فرصتی دست دهد که 
گوشــه ای از ماجرای زندگی را از ديدگاه انســان هايی 
ديگر مشاهده کنيم. نويسندگانی نامدار 
که با وجود شــهرت جهانی شان برای 
فارسی زبانان کمتر شناخته  شده اند. از 
شهرت اين نويسندگان اين نکته بس که 
تمامی آن ها تا به حال توانسته اند جوايز 
بين المللی زيادی را برنده شوند؛ جوايزی 
مثل جايزه ادبی نوبــل، جايزه پوليتزر، 
جايزه کتاب ملی آمريــکا و غيره...« به 
گزارش ايبنا، طيف زمانی اين داستان ها 
از اوايل قرن بيستم شــروع می شود و 
آخرين آن ها مربوط به سال 2014 است. از تفاوت های 
اين مجموعه داســتان با ديگر آثار مشابه اين است که 
در آن به  جای پرداختن به تعداد زيادی نويســنده، به 
چند نويســنده و چند اثر بارز آن ها توجه شده است تا 
 کمک بيشتری به شناخت ابعاد بی شمار کار آن ها شود. 
همچنين برای جلب نظر تعداد بيشتری از مخاطب و 
پوشش طيف بزرگتری از سليقه ها و ذائقه ها، سعی شده 
تعداد متنوعی از انواع سبک ها و موضوع ها کنار هم قرار 
داده شود. مجموعه داستان »آخرين شيطان« با ترجمه  
مجتبی اديبان در 216 صفحه با شمارگان 500 نسخه 
و قيمت 14 هزار تومان از سوی نشر نگيما چاپ و روانه 

بازار کتاب شده است. 

جمع نام  آوران ادبیات در یک کتاب

عشق و محبت
مادربزرگ مبتال به آلزايمر شد. پس از مدتی 
نگهداری در خانه او را در بيمارستان بستری 
کردند. نــوه  کوچولــوی او از اين موضوع 
غمگين بود برای همين به مادرش گفت: 
»زود بــه زود به ديدن مادربــزرگ برويم. 
می خواهــم برايش هديه بخــرم.« به اين 
ترتيب هر هفته روزهای تعطيل، خانواده به 
ديدن مادربزرگ می رفتند و دختر کوچولو 
هر بار يک بستنی توت فرنگی که مادربزرگ 
خيلی دوست داشت برايش هديه می برد. 
کم کم حال مادربزرگ بدتر می شــد. حاال 
او ديگــر هيچ چيز را به خاطــر نمی آورد. 
روزی دختر کوچولو پس از اينکه بستنی 
توت فرنگی را بــه مادربــزرگ داد گفت: 
»مادربزرگ، می دونی من کی هســتم؟« 
مادربــزرگ گفــت: »البته، تــو دختری 
هســتی که برای من بستنی توت فرنگی 
می آورد!« دخترک دانست که مادربزرگ 
ديگر هيچ گاه به خاطر نخواهد آورد که او 
نوه  اش اســت. دختر کوچولو دستانش را 
دور گردن مادربــزرگ حلقه کرد و گفت: 
»اوه، چقدر دوستت دارم، مادربزرگ. چرا 
تو من را به خاطر نمــی آوری!؟« با گفتن 
اين حرف، دخترک متوجه شــد که قطره  
اشکی از گونه های مادربزرگ پائين غلتيد. 
مادربزرگ گفت: »عشق و محبت، عزيزم. 

عشق و محبت را به خاطر می آورم.«
قيمت پيروزی

در دفتــر خاطــرات جنگجويی نوشــته 
شــده بود: نبرد باشــکوهی بود، با سالح 
سرد. ما جوان بوديم و قوی. گروه موزيک 
می نواخت. در حال جنگ مرتباً دشــمن 
به عقب رانده می شــد و بــه تدريج پيروز 
می شديم. بسيار زيبا بود. اما ناگهان موقعی 
که انتظــارش نمی رفت، يکــی از ما زخم 
برداشت. سپس جنگ شدت گرفت. نبرد با 
پس زدن دشمن به سختی ادامه می يافت. 
ليکن افراد دشــمن يک به يــک در دور و 
برمان کشته می شدند. در عمق قلب خود 
ناجوانمردانه خوشحال بوديم. چون آنان 
بودند که کشته می شدند و نه ما. ما برعکس 
با ادامــه دادن به نبرد همــواره موفقيت 
بيشتری بدست می آورديم. تا اين که همه  
همراهان کشته شدند و فقط ما مانديم و 
ديگر حتی دشمنی هم برای جنگ نبود. 
فرياد زديم پيروزی، پيروزی! اما به چه درد 

می خورد؟
برد و باخت

از يک قهرمان پرســيدند بردن را بيشتر 
دوست داری يا باختن را؟ گفت: »باختن هم 
لطف خودش را دارد، زيرا وقتی رقيب شما 
پيروز شود، شما چه چيزی را در او مشاهده 

خواهيد کرد؟ يک چهره  پيروز و شاد را!«


