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فوکوس
  76 سال پیش، برابر با ســیزدهم ژانویه 1941 میالدی، جیمز جویس، نویسنده شــهیر ایرلندی در زوریخ درگذشت. بسیاری 
رمان »اولیس« )سومین اثر جویس منتشــر شــده در پاریس - 1922( او را بزرگترین رمان سده بیســتم خوانده اند. جویس به 
همراه ویرجینیا وولف از اولین کسانی بودند که به شیوه جریان سیال ذهن می نوشتند. او به 1۳ زبان آشنایی داشت و به ایتالیایی 
و فرانسه کامالً مسلط بود. بخش بزرگی از زندگی جویس در بزرگسالی، خارج از ایرلند گذشت، اما جهاِن ذهنی او معطوف به دوبلین 
و ایرلند اســت و شــخصیت های کتاب هایش از اعضای خانواده، دوســتان و دشــمنان او در زمان اقامتش در دوبلیــن الهام گرفته 
شده اند. او پس از انتشار اولیس، این مســأله را این گونه شفاف ساخت: »در مورد خودم، من همیشــه درباره دوبلین می نویسم. 

چرا که اگر بتوانم قلب دوبلین را تسخیر کنم، می توانم وارد قلب تمام شهرهای جهان شوم.«

رخداد
 انضمام ايالت کاليفرنيا به خاک اياالت متحده در پی شکست نظاميان 

مکزيک از نظاميان آمريکا و امضای قرارداد تسليم )1874 ميالدی(
 اشغال شهر تبریز توســط نيروهای آلمان و امپراتوری عثمانی در 

جريان جنگ جهانی اول )1293 خورشيدی(
 تشکيل شورای سلطنت در آخرين روزهای حيات حکومت 

پهلوی )1357 خورشيدی(
 روی کارآمــدن شــورای حکومتــی در الجزایر به رياســت 

 بوضياف در پی ابطال انتخابات پارلمانی از سوی نظاميان اين کشور
 )1992 ميالدی(

طلوع
 کریستف گراپنر- آهنگساز آلمانی اهل دارمشــتات و معروف ترين 
سازنده کانتات )قطعه موسيقی با همراهی گروه ُکر( در اوايل قرن هجدهم 

)1683 ميالدی(
 محمدعلی جمال زاده- نويسنده و مترجم ايرانی، 
پدر داســتان کوتاه به زبان فارســی و آغازگر سبک 

واقع گرايی در ادبيات فارسی )1270 خورشيدی(
 پاول کارل فایرابند- فيلســوف اتريشی االصل و 

استاد فلسفه دانشگاه کاليفرنيا و برکلی، صاحب آثاری چون:  
عليه روش، علم در يک جامعه آزاد، وداع با دليل )1924 ميالدی(

غروب
 ادموند اسپنسر- شاعر انگليسی زبان قرن شانزدهم در دوره اليزابت اول، 

سراينده اثر بزرگ و منظوم ملکه پريان )1599 ميالدی(
 ابوالحســن رفيعی قزوینی- روحانی ايرانــی و از علمای فقه 
 شــيعه، مجتهد و فيلســوف، متخصص در فلســفه صدرايی

 )1354 خورشيدی(
 سيدجعفر شهيدی- رئيس موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز 
بين المللی آموزش زبان فارســی، استاد تمام دانشکده ادبيات و 
علوم انسانی دانشگاه تهران و از پژوهشگران برجسته زبان و ادبيات 

فارسی، فقه و تاريخ اسالم )1386 خورشيدی(

 Reuters / شرايط سخت زندگی آوارگان روهينگيايی در بنگالدش با گذشت شش ماه از آغاز تصفيه نژادی در ميانمار همچنان به قوت خود باقی است. عکس: تايرون سويی

پیشخوان

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

درد یکسان جان استوارت میل و کله کدو! 

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

1- ســال ها هدفش شکســت هماورد هميشگی اش 
مترومن، قهرمان متروســيتی بود، اما امروز   همان روزی 
است که ســال ها آرزويش را داشته و برايش تالش کرده 
است. مترومن ديگر نيست که نگهبان متروسيتی باشد. 
مترومن ديگر نيست تا در برابر خرابکاری های او بايستد. 
مترومن ديگر نيست تا هربار که او رکسانا ريچی، خبرنگار 
شبکه تلويزيونی شــهر را می دزدد، پيروزمندانه نجاتش 
دهد. با نبود مترومن کســی جلودار او نيســت و اکنون 
متروسيتی و همه دارايی هايش در دستان شرور اوست. 
امروز بايد بهترين روز زندگی اش باشــد؛ چرا که هماورد 
سخت جانش شکست خورده است و او به همه نشان داد 
که بر ترين است، او در ســاختمان شهرداری نشسته و با 
آن کله کدويی شکِل آبی اش بر صندلی شهردار تکيه زده 
و بی حوصله با چيزهای دم دستش ور می رود... به مشاور 
و يار هميشگی اش می گويد: »فکرش را بکن، همه چيز 
داری اما دل خوش چی؟ سيری چند دل خوش؟ منظورم 
اينه که ما موفق شديم، درسته؟« و پاسخ می شنود که بله! 
درسته قربان! شما موفق شديد اون رو کامال شکست بديد. 

»پس چرا اين قدر غمگين ام؟ افسرده ام!؟« خب، قربان صبر 
کنيد ببينم! چطوره فردا بريم رکســانا ريچی رو بدزديم. 
اين طوری فکر کنم روحيه تون باال مــی ره قربان! خنده 
کمرنگی بر لبانش می نشــيند و به تندی رنگ می بازد و 
می گويد: »فکر خوبيه، اما بدون مترومن حال نمی ده« و 
 ،)megamind( »سکوت... )انيميشــن »کله کدو

بخش نخست، محصول 2010( 
2- »در يک وضع بی حســی بودم... بی حسی در برابر 
حس شــادی يا هيجان لذت بخش؛ از آن حال هايی که 
چيزی که قبال مايه لذت بــود، مالل انگيز يا بی اهميت 
می شود... از خودم پرسيدم فرض کن به همه اهدافت در 
زندگی رسيده ای؛ که همه تغييراتی که می خواستی، در 
نهاد ها به وجود آمده است و افکاری که به دنبالشان بودی 
به يک باره پذيرفته شده اند؛ آيا اين خوشحالت می کند؟ و 
خودآگاهِ سرکوب نشدنی ام محکم جواب می داد که »نه!« 
در اين لحظه بود که قلبم فروريخت. کِل لذت و خوشحالی 
زندگی ام تعقيب مدام اين هدف بود... به نظر می رســيد 
زندگی ام ديگر هدف و مقصودی ندارد.« پس از اين اتفاق 
بود که ميل پای در يک دوره افسردگی 6 ماهه گذاشت. 
)زنده باد شادی، درســی از جان استوارت ميل، ماهنامه 

انديشه پويا، شماره 74( 
راستی تاکنون انديشيده ايم که زندگی بی هدف يعنی 
چه؟ دوره ای که ديگر بهانــه ای نداری برای تالش! زمانی 

که هرچه می خواسته ای يا به دست آورده ای يا از به دست 
آوردنشان نااميد شــده ای. زمانی که هماوردی نداری که 
پنجه در پنجه اش بيندازی به اميد پيروزی، چه در زندگی 
فردی و چه زيست اجتماعی؛   همان دل نگرانی فيلسوف 
نامدار انگليسی. بی گمان زندگی چيزی جز شکست ها و 
پيروزی ها و پيمودن هميشگی فاصله ميان اين دو نيست؛ 
نوسان ميان رنج شکست و شــادی پيروزی. گويا چيزی 
درون ما هســت برای زندگی و تالش ابدی؛ تا جايی که 
حتی زمانی که هماوردی نيست، خودمان می سازيمش 
و برای شکســتش تالش می کنيم و خود را به آب و آتش 
می زنيم، همان کاری که ضد قهرمان يا قهرمان انيميشن 
کله کدو کرد. گويا ما انسان ها محکوم به اميديم؛ که اگر 
چنين نبود همه مان و در هر جايگاهی تالش نمی کرديم 
برای بهتر شدن و بهتر زيستن و دستيابی به بهترين ها و... 
و اما اميد! بی گمان نااميدی مطلق، نقطه پايان زندگی يک 
انسان يا يک جامعه است؛ گرچه قدری هم نياز است برای 
بن مايه چاشنی تالش های آينده. بايد کوشيد در خود و در 
جامعه بذر اميد کاشت و داشت و ميوه اش را برای آغازی 
ديگر برداشت. شــايد امروز گاهِ آن باشد که شکاف ميان 
ناکامی ها و کاميابی ها را پذيرفت و حتی گرامی اش داشت؛ 
چرا که شکست و کاميابی و اميد و نااميدی و تالش برای 
رسيدن به هدف های نو به نو شده، بخشی جدايی ناپذير از 

وجود انسانی ماست.

حرفروز

بهتريــن قلب ها، قلبی اســت که ظرفيت 
بيشــتری برای خوبی دارد و بدترين قلب ها، 
قلبی است که ظرفيت بيشتری برای بدی دارد.
حضرت محمد)ص(

دیوانه لیلی
ورطه پر خطر عشــق تو را ســاحل نيست
راه پــر آفت ســودای تو را منزل نيســت
گر شوم کشــته بدانيد که در مذهب عشق
خونبهای من دلســوخته بر قاتل نيســت
نشــود فرقت صوری ســبب منــع وصال
زآنکه در عالم معنی دو جهان حائل نيست
ميل خوبان نه من بی ســر و پــا دارم و بس
کيست آن کو به رخ سرو قدان مايل نيست
هيــچ ســائل ز درت بــاز نگــردد محروم
گرچه در کوی تو جز خون جگر سائل نيست
چه دهم شرح جمال تو که در معنی حسن
آيتی نيســت که در شان رخت نازل نيست
بنــده از بندگيــت خلعــت شــاهی يابد
که غالمــی که قبولت نبود مقبل نيســت
هيچ کامــی ز دهــان تو نکــردم حاصل
چه کنم کز تو مرا يک سر مو حاصل نيست
چه نصيحــت کنی ای غافل نــادان که مرا
پند عاقل نکند ســود چو دل قابل نيست
اگرت عقــل بــود منکر مجنون نشــوی
کآنکــه ديوانه ليلی نشــود عاقل نيســت
غــم دل با کــه توانــد که بگويــد خواجو
مگر آنکس که غمی دارد و او را دل نيســت
خواجوی کرمانی

آنکه به من گام گذاشتن در کوه را آموخت

آدابمعلمی

آرش خيراندیش*| گروه دارد می رود در شيبی تند، در 
دامنه کوهی بلند. چه آرام و مطمئن می روند. همگی به ستون 
يک. کسی از کسی جلو نمی زند. صدای نفس نفس نمی آيد. 
صدا، صدای گام هايشان اســت. گاهی چند کلمه ای شنيده 
می شود... 20نفری می شــوند از کودک و جوان و ميانسال و 
کهنســال. زن و مرد. چه روستای قشنگی را پشت سر دارند. 
چه روستاييان مهربانی را ديدند... امروز از هياهوی دود و بوق 
تهران چه خبر؟! به بن بســتی می رسند که بن بست نيست: 
چشمه است و آب گوارايی از يک کوه بلند. استراحتی و بعد 
برمی گردند. به   همان ترتيب که آمدند... کســی زياد خسته 
نيست! همه سر کيف هستند... جايی در مسير... سرهنگ با 
آن ديسيپلين محکمی که از قديم آموخته، به من می گويد 
که تو اگر يک نظامی بودی، نظامی خوبی می شــدی! راضی 

است از کارم. 
با خود می گويم؛ آيا اين منم کــه راه بردن گروهی ظاهرا 
ناهمگون را می دانم؟! به ياد مردی می افتم که اين همه را به من 
آموخت: آموخت که در کوه چگونه قدم بردارم، چگونه نفس 
بکشم، چگونه افراد را در گروه بچينم، چگونه سرعت گروه را 
تنظيم کنم و چگونه های فراوان ديگر. اين همه را تک تک خود 
عمل می کرد. دانش فراوان و عميقش حيرت انگيز بود اما به 
همه می گفت شما هم ياد می گيريد. بياييد، سخت نيست! از 

ضعيف ترين و نا اميد ترين ها تا قوی ها و مدعی ها همه و همه را 
از پايه ياد می داد که چگونه به کوه بروند و سالم و شاد برگردند. 
می گفت، نبايد کارهای خطرناک بکنيم و ريسک نمی کرد اما 
از چيزی نمی ترسيد. تجربه اش اطمينان می بخشيد. وسايلش 
همه مرتب و تميز و سالم بودند. در کوه از کسی جلو نمی زد؛ 
توانش را به رخ نمی کشيد. همگام ضعيف ترين ها می رفت و 
می برد. لذت می برد و لذت می بخشــيد. وقتی می رفت چه 
مهربان بود، چه آرام بود، و باال تر از همه چقدر مودب بود. آه آن 
ادبش! در سخنانش از همه عذر می خواست که معلوم نيست 

عذر چه چيزی را می خواهد! هميشه شرمنده اش بوديم... 
گويی کاری جز يــاددادن به ديگران نداشــت، ياددادن 
کوه پيمايی و کوهنوردی. عشــقش به آموختن. با همســر 
گرامی اش و پسر رشيدش کوه رفتن را به همه می آموخت. مرد 
خانواده بود. همه استادان را از شهرهای دور و نزديک دعوت 
می کرد که بيايند و بياموزند. خود انسانی متواضع بود و هميشه 
درحال يادگرفتن. شهری مديون اوست... برای من که به خاطر 
شغل و عالقه شخصی ام با مربيان رشته های ورزشی متنوع در 
سطح ملی و بين المللی سروکار داشته ام- و خود داور ورزشی 
و دانش آموخته مربی گری هســتم- او يــک مربی کم نظير 
است. جامعه شهرنشين امروز از فقر حرکتی و بيماری های 
ناشــی از آن رنج می برد. از بيماری هايی چون ديابت و چربی 

خون گرفته تا افسردگی. برای نجات از اين وضعيت، مردم بايد 
بياموزند که ورزش کنند؛ نه ورزش های قهرمانی و حرفه ای که 
ضررشان از سودشان بيشتر است. ورزش هايی نياز است که 
سالمتی ببخشد و نشاط و نه آسيب و خشونت. مهم نيست 
قهرمانی در فوتبال حرفه ای و مهم نيست فتح فالن قله 8 هزار 
متری که همگی می توانند فعاليت هايی مضر باشند. مهم اين 
است که جسم را با ورزش های سبک و دايمی حفظ کنيم و 
چه بهتر که بتوانيم با خانواده ورزش کنيم. او خود چنان کرد و 
توانست که اصول کوهپيمايی را با زبانی ساده بازگو کند و گام 

به گام با شاگردانش قدم بردارد تا بياموزند. 
در روزهای کاری هر روز در محل کارش با دوچرخه حاضر 
می شد تا جسمش را حفظ کند بلکه به همه بياموزد که چه 
کنند. هيچ اتفاقی او را متوقف نکرد... دراين بحران سالمتی 
جامعه شهرنشين، مجموعه اين رفتارهای ورزشی به راستی 
درخشان و نادر است. در ميانه دهه50 زندگی اش او همچنان 
يک مربی استوار و عاشق است. من به ايرانيان داخل و خارج 
از کشور اين مربی نخبه را معرفی می کنم که از هم کالمی و 
هم قدمی با او حظ ببرند: او مربی بزرگ ورزشی »امير ضيايی« 

است.
* عضو کميته تخصصی کار شناسان انجمن گردشگری 
ورزشی- فدراسيون ورزش های همگانی
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

»فضاهای اميد« نوشته ديويد هاروی با 
ترجمه عليرضا جباری )آذرنگ( به تازگی 
از سوی نشــر افکار منتشر شــده است. 
ديويد هاروی متولد 1935 انگلســتان، 
استاد ممتاز جغرافيا و انسان شناسی در 
دانشگاه شــهری نيويورک است. هاروی 
يکی از مهمترين نظريه پردازان در عرصه 
مسائل اجتماعی جهان اســت. او درجه 

دکترای خود را در رشــته جغرافيا در ســال 1961 از 
دانشگاه کمبريج دريافت کرده اســت. به دليل تاثير 
و نفوذ چشــمگيرش، در ميان 20 نويسنده مرجع در 
عرصه علوم انسانی قرار گرفته اســت. عالوه بر اين، او 
يکی از برجسته ترين مراجع جغرافيدانان آکادميک در 
سطح جهان است. هاروی کتاب ها و مقاالت بسياری 
نوشته است که در رشــته جغرافيای نوين بسيار حائز 
اهميت است. آثار او سهم عمده ای در گسترش مباحث 
اجتماعی و سياسی داشته است. هاروی اخيراً به دليل 
بازگشــتش به مقوله طبقه اجتماعی و رويکردهای 
مارکسيستی شــهرت دوچندان يافته است. او يکی از 
مفسران پيشتاز انديشه »حق به شهر« است. کتاب های 
هاروی به صورت گسترده ای به زبان های ديگر ترجمه 
شده اســت. اين بار، ديويد هاروی در کتاب  »فضاهای 
اميد« می کوشد به وضعيتی در قرن بيستم بپردازد که 

در آن فقدان هرگونه اراده سياســی برای 
رهايی از وضعيتی فالکت بار وجود دارد. 
به اعتقاد او، زمانی که قرن بيستم به پايان 
رسيد، ثروتمندان، ثروتمند تر شده بودند؛ 
قدرت در شرکت های بزرگ متمرکز شده 
بود؛ مناطق وسيع زمين از بين رفته و سه 
چهارم جمعيت زمين کنترل سرنوشت 
خود و ادعای حقوق اساســی را نداشتند. 
البته هيچ چيز جديدی در اين مورد وجود نداشــت. 
آنچه رخ می نمود، فقدان هر گونه اراده سياســی برای 
اقدام موثر رهايی بخــش از اين ادبار بــود. به گزارش 
ايبنا، مخاطبان »فضاهای اميد« در اين اثر، می توانند 
با مباحثی چون در  بازگشــت به مارکس، جغرافيای 
مانيفســت، کارگران همه کشــورها متحد شــويد، 
جهانی سازی امروزی، توســعه ناموزون جغرافيايی و 
حقوق همگانی، بد به سان راهبرد انباشت، سياست های 
بدنی و پيکار برای دستيابی به دستمزد معيشتی، فضای 
اور ديالکتيکی، درباره معماران،  آرمانشهر، آرمانشهر ب
زنبوران عسل و نوع بشر، مسئوليت ها در برابر طبيعت 
و نوع بشر و معماران عصيانگر در پهنه کار آشنا شوند. 
»فضاهای اميد« با شــمارگان 500 نســخه در 401 
صفحه به بهای 30 هزار تومان در اختيار عالقه مندان 

قرار گرفته است.

آخرین دیدگاه های یک نظریه پرداز اجتماعی

وسوسه های شیطان
شــيطان می خواســت خود را با عصر 
جديــد تطبيــق بدهد. تصميــم گرفت 
وسوســه های قديمی و در انبار مانده اش را 
به حراج بگــذارد. در روزنامه ای آگهی داد 
و تمام روز، مشــتری ها را در دفتر کارش 
پذيرفت. حراج جالبی بود: ســنگ هايی 
برای لغزش در تقوا، آينه هايــی که آدم را 
مهم جلوه می داد، عينک هايی که ديگران را 
بی اهميت نشان می داد. روی ديوار اشيايی 
آويخته بود که توجه همه را جلب می کرد 
از جمله خنجرهايی با تيغه های خميده که 
آدم می توانســت آن ها را در پشت ديگری 
فرو کنــد، و ضبط صوت هايــی که فقط 
غيبت و دروغ را ضبط می کرد. شيطان رو 
به خريدار ها فرياد مــی زد: »نگران قيمت 
نباشــيد! االن برداريد و هر وقت داشتيد، 
پولــش را بدهيد.« يکی از مشــتری ها در 
گوشه ای دو شــیء بسيار فرســوده ديد 
که هيچ کس به آن ها توجــه نمی کرد. اما 
خيلی گران بودند. تعجب کرد و خواســت 
دليل آن اختالف فاحش را بفهمد. شيطان 
خنديد و پاســخ داد: »فرسودگی شان به 
خاطر اين است که خيلی از آن ها استفاده 
کرده ام. اگر زياد جلــب توجه می کردند، 
مردم می فهميدند چه طــور در مقابل آن 
مراقب باشند. با اين حال قيمت شان کاماًل 
مناسب است. يکی شان »شک« است و آن 
يکی »عقده حقارت«. تمام وسوســه های 
 ديگر فقط حرف می زنند، اين دو وسوســه

 عمل می کنند.«
حجاب نقره ای

جوان ثروتمندی نــزد عارفی رفت و از او 
اندرزی برای زندگی نيک خواست. عارف او 
را به کنار پنجره برد و پرسيد: »پشت پنجره 
چه می بينی؟« جوان پاسخ داد: »آدم هايی 
که می آيند و می روند و گدای کوری که در 
خيابان صدقه می گيرد.« عارف سپس آينه  
بزرگی به او نشــان داد و پرسيد: »حال چه 
می بينی؟« جوان گفت: »خودم را.« عارف 
گفت: »آينه و پنجره هر دو از يک ماده  اوليه 
ساخته شده اند، شيشــه. اما در آينه اليه  
نازکی از نقره در پشت شيشه قرار گرفته و در 
آن چيزی جز شخص خودت را نمی بينی. 
وقتی شيشه فقير باشد، ديگران را می بيند 
و به آن ها احساس محبت می کند. اما وقتی 
از نقره يعنی ثروت پوشيده می شود، تنها 
خودش را می بيند. تنها وقتی ارزش داری 
که شجاع باشی و آن پوشش نقره ای را از جلو 
چشم هايت برداری تا بار ديگر بتوانی ديگران 

را ببينی و دوست شان بداری.«


