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فوکوس
  95 ســال پیش، برابر با دهم فوریــه 1923 میالدی، ویلهلــم کنراد رونتگن، فیزیکدان آلمانی، کاشــف اشــعه ایکس و برنده 
اولین جایزه نوبل فیزیک در مونیخ درگذشــت. رونتگن بر اثر یک اتفاق اشــعه ای را کشــف کرد که چون در ابتدا منبع و کاربردش 
را نمی دانســت نام آن را »ایکس« یا مجهول گذاشت. کشف رونتگن اولین کشف از سری کشــفیات در مورد رادیو اکتیویته بود که 
شامل کشفیات دانشمندانی چون بکرل، کوری، رادرفورد، ماکس پالنک، تامسون، انیشــتین و انریکو فرمی می شد. اشعه ایکس 
اشعه ای با طول موج بســیار کوتاه و قابلیت نفوذ بسیار زیاد اســت و از اغلب مواد عبور می کند. فیزیکدانان برای آنالیز مواد بلوری 
استفاده های شــایانی از این اشعه برده اند و در پزشــکی تحت عنوان های رادیوگرافی و رادیوســکوپی به کار برده می شود. کشف 
اشعه ایکس و کاربرد وسیع آن در تصویربرداری پزشــکی باعث نجات جان انسان های زیادی شــد به طوری که در حال حاضر تصور 
علم پزشکی بدون تصویربرداری با اشــعه ایکس غیرممکن است. اشعه ایکس در صنعت نیز موارد اســتعمال فراوانی دارد. مثالً 
می توان از آن برای اندازه گیری ضخامت برخی مواد و یا پیدا کردن درز و رخنه  های ناپیدا اســتفاده کرد. اشــعه ایکس در بسیاری 

دیگر از زمینه  های علمی از زیست  شناسی گرفته تا نجوم و ستاره  شناسی نیز کاربرد دارد. 

رخداد
  سقوط خالفت عباسيان با تصرف بغداد و قتل آخرين خليفه عباسی به 

دست هوالکوخان مغول )636 خورشيدی(
  واگذاری منطقه کبک در شرق کانادا به انگلستان توسط فرانسه و 

براساس معاهده پاریس )1762 ميالدی(
  آغاز جنگ مســلحانه بين انقالبيون بــا حکومت پهلوی 
 پــس از حمله گارد شاهنشــاهی بــه پادگان نيــروی هوايی 

)1357 خورشيدی(
  تصويب اليحه انحالل ساواك و محاکمه وزيران توسط مجلس 

شوراي ملي )1357 خورشيدی(

طلوع
  بوریس پاسترناك - نويسنده و شــاعر روس، خالق اثر ماندگار دکتر 
ژيواگو، صاحب آثار ديگری چون: توأمان در ابرها، تولدی ديگر، پهنای زمين 

)1890 ميالدی(
  برتولت برشت - نمايشنامه نويس، کارگردان تئاتر و 
شاعر آلمانی، از برجسته ترين نمايشنامه نويسان تئاتر 
روايی و صاحب آثاری چون: آوای طبل در شب، دايره 
گچی قفقازی، ننه دالور و فرزندان او )1898 ميالدی(

  مارك اسپيتز - شناگر شهير آمريکايی، برنده 7 مدال طالی 
المپيک مونيخ )1959 ميالدی(

غروب
  الكساندر پوشكين - شــاعر و نويسنده روسی سبک رومانتيسيسم، 
 بنيان گــذار ادبيــات روســی مــدرن و بزرگتريــن شــاعر روس زبان 

)1837 ميالدی(
  محمد مســعود - با نام مســتعار م. دهاتی، روزنامه نگار و 
رمان نويس ايرانی و مدير روزنامه مرد امروز )1326 خورشيدی(

  عباس اقبال آشتيانی - مــورخ ، نويسنده ، استاد دانشگاه ، 
عضو پيوسته فرهنگســتان  ايران  و مجمع  علمی  عربی  دمشق، 
صاحب آثاری چون: خاندان نوبختی، تاريخ مغول، تاريخ ايران بعد از 

اسالم  )1334 خورشيدی(

بدل دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا و رهبر کره شمالی در انتظار ورود به ورزشگاه محل برگزاری افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی هستند. بازی های المپیک زمستانی 2018 در شهر پیونگ چانگ 
  AFP / کره جنوبی رسماً افتتاح شد. عکس: برندان اسمایلوسکی

نگاه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

زنان، تلویزیون و پِس گردنی های گاه و بیگاه! 

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

1- بچگی ها خيلی به تلويزيون وابسته بودم. خيلی 
وقت ها پيش می آمد پس از چندين بار که صدايم کرده 
بودند و من در ژرفای تماشا بودم يک »پِس گردنی« به 
هوشم می آورد! گرچه آشنايی با کتاب های شريعتی در 
دوران نوجوانی اين وابستگی را کاهش داد اما همچنان 
با رشته هايی توانمند درگيرش بودم. يادم هست سال 
کنکور بود و سريال پر کشش و پايان نيافتنی اوشين؛ 
با پنبه های فرو کرده در گوش و چند پيراهن و شلواِر 
گرم و کتاب و زيلو به دســت رو به آشــپزخانه در آن 
ســوی حياط می نهادم و البته باز درگيِر سرگذشت 
آن بانوی ژاپنی بودم و... بی گمــان اعتيادی بود برای 
خودش! خوشــبختانه با رفتن به سربازی و دانشگاه و 
البته با آشنايی بيشتر با کتاب و مجله آرام آرام ُدوزش 
را کاهش دادم! اما بريدگی کاملــم ماند تا آزادی های 
اجتماعی- فرهنگی نسبی در دوران اصالحات و انتشار 
روزنامه های تأثيرگــذارش و از همه مهمتر اينترنت و 
جريان آزاد اطالعات و گسترش و گوناگونی رسانه های 
تصويری ديگر... و البته پافشاری دست اندرکاران صدا 

و سيما بر روش های سنتی در تهيه برنامه ها و به ويژه 
تک گويی های سياسی- اجتماعی و افزايش فاصله  باور 
نکردنی با فرآيند تغييرات جامعه و... بود که توانستم 
پشــت جعبه جادويی را به خاک برســانم و خالص! 
گرچه هنوز گاه گاهی برای ديدن برنامه های صنفی- 
آموزشــی، فيلم های مســتند يا برنامه های ورزشی 
به تماشايش می نشــينم اما همچنان در بسياری از 
گستره ها تلويزيون و دســت اندرکارانش نتوانسته اند 

اعتمادم را برگردانند و همچنان از آن و آنها دورم.
2- پســِر 10 ســاله ام عالقه فراوانی به برنامه های 
ورزشی به ويژه فوتبال دارد. هميشه پيگير رويدادهای 
فوتبالی ايران، اسپانيا و... است. مدتی پيش که اخبار 
ورزشــی را گوش می داد و من هم در گوشه ای درگير 
لپ تاپم بودم، ناگهان ناباورانه ديدم که خبر ورزشی دو 
بخش شده و در دومين بخش اش به خبرهای وابسته 
به ورزش زنان پرداخته می شــود و حتی تصويرهايی 
از آنان پخش می شــود! حال و هوايی مانند اصحاب 
کهف را داشــتم. باورم نمی شــد! چند بار پرسيدم: از 
کی اين بخش را افزوده انــد؟ از کی به اخبار بانوان هم 
پرداخته می شود؟ از کی تصوير خانم های ورزشکار و 
مسابقه هايشان پخش می شــود؟ چند روزی درگير 
آن بودم و به دنبال پاســخ و توجيهی برای اين رفتاِر 
دست اندرکاران کنونی صداوسيما. دست اندرکارانی 

که پيشينه شــان نشــان می داد که در برابر فشارها و 
حمله های نهادهای قدرتمند و حســاس به مسائل 
زنان، بســيار ناتوانند! اکنون چه شده است که تن به 
همين کار کوچک داده اند؟ بی گمان يکی از مهمترين 
عامل ها، فشار و خواســت اجتماعی شهروندان بوده 
است؛ بيشــتر زنان و کمتر مردان. دغدغه های زنان و 
خواست روزافزون برای بهره گيری از پتانسيل های اين 
نيمه پنهان جامعه، امروز به جايی رسيده است که در 
يکی- دو ماهه  چالش ها بر سر انتخاب وزيران، يکی از پر 
بسامدترين و آشکارترينشان برگزيدن زنان برای وزارت 
بود. امروز با ياری رسانه های واقعی و مجازی زنان سهم 
واقعی خويش را بيش از گذشته دنبال می کنند و گويا 
جلوداری هم ندارند! پر پيداست که در اين فشار بی امان 
اجتماعی، صدا و سيما هم وادار به پذيرش بخش اندکی 
از اين خواست ها شده و البته اين فشارها همچنان رو به 

فزونی و گشايش های بيشتر در اين باره پيش رو...
نمی دانم چرا ناگهان ياد آن »پِس گردنی«هايی 
افتادم کــه هر از گاهــی تمرکزم بر ســحِر جعبه 
جادويی را بر هم می زد و به هوشــم می آورد و بازم 
می گرداند بــه واقعيت هايی که پيرامونــم بود و از 
آنها بی خبر بودم! بی گمــان گهگاهی چنين پِس 
گردنی هايی برای هوشــيار کردن و هوشيار ماندن، 

بد هم نباشد!

حرفروز

هرکس تقوا روزی اش شود، خير دنيا و آخرت 
حضرت محمد)ص(روزی او شده است.

ِمی وصل تو
دلم جز تو آهنگ ياری نکرد

به غيراز تو ميل کناری نکرد
به طرف چمن در خزانی نرفت

تماشای گل در بهاری نکرد
به راه تو بر هيچ خاکی نديد

که از اشک بر وی نثاری نکرد
کسی را که با رويت افتاد مهر

چو مه را بديد، اعتباری نکرد
در آنها که دل مدخلی می کنند

به جز دوستيت اختياری نکرد
لبت پيش ما هيچ شغلی نديد

که از محنتش پود و تاری نکرد
شبی در فراقت نکرديم روز

که با ما جهان کار زاری نکرد
نمودی که رويم چه کرد از جفا

وفايی که جستيم باری نکرد
خرامنده قدی چنان دلنواز

چه معنی که بر ما گذاری نکرد
نگويد کسی شکر ايام عمر

کزان لعل شيرين شکاری نکرد
ز نوشيدنی ها می وصل توست

که نوشندگان را خماری نکرد
خيال تو پيش من آمد شبی

ولی نيم ساعت قراری نکرد
دل اوحدی تکيه بر عمر داشت

خود او نيز بگذشت و کاری نکرد
اوحدی مراغه ای

واماندگی آموزش و پرورش در برخورد با طالق

دریچه

سی وچهار ســاله است و يک ســالی از جدايی اش 
می گذرد. دو پسر هشت  ســاله دارد که دوقلو هستند. 
 سال گذشته پدر بچه ها بنا به قانون حضانت، بچه ها را 
از حضانت او خارج کرد و به حضانت خود درآورد. زهرا 
می گويد: »طبق قانون من فقط می توانم 24 ساعت در 
هفته پســرهايم را مالقات کنم و اين مدت خيلی کم 
است. اواسط هفته دلم خيلی برايشان تنگ می شود. 
برای همين به مدرسه شان می روم تا آنها را ببينم. اما 
همسر سابقم به مدير و ناظم مدرسه سفارش کرده که 
به من اجازه مالقات ندهنــد. آنها هم با من بدرفتاری 
می کنند، تحقيرم می کنند. يک بار وقتی به مدرســه 
رفتم تا پســرها را ببينم، ناظم جلوی من به سرايدار 
گفت: »کاری نکن که بهشون خوش بگذره! 10 دقيقه 
بيشــتر فرصت ندارن....« با خودم گفتم »مگر تو مادر 
نيســتی؟! مگر بچه نداری؟! خدا نکنه روزی به درد ما 
دچار شی؟!« زهرا ادامه می دهد که مدير مدرسه به او 
گفته می تواند از آموزش و پرورش منطقه نامه ای بگيرد 
مبنی بر مجوز مالقات مادر با بچه ها در مدرسه. او پس 

از پيگيری، اين جواب را از يکــی از کارمندهای اداره 
آموزش و پرورش آن منطقه دريافت می کند: »ببينيد 
خانم، من هم با اين قانون موافقم. وقتی حضانت بچه ها 
از مادر سلب می شود، ديگر حق ندارد بچه ها را ببيند. 
ديگر بايد با پدرشان باشــند. لزومی ندارد شما برويد 

مدرسه تا بچه هايتان را ببينيد!«
بهار يکی ديگر از مادرانی اســت که همسر سابقش 
حضانت پسرش را بعد از هفت سالگی از او گرفته است. او 
هم مانند زهرا مواقع دلتنگی به مدرسه پسرش مراجعه 
کرده اما همانند زهرا، مسئوالن مدرسه بنا به توصيه 
همسر سابقش، مانع مالقات مادر و فرزند شده اند. زهرا 
و بهار جزو هزاران مادری هســتند که بعد از جدايی و 
پس از ســلب حضانت، دغدغه ديدار فرزندانشــان را 

دارند، به خصوص هنگام دلتنگی و به  ناچار در مدرسه. 
اما آموزش و پــرورش و در کنــار آن انجمن اوليا و 
مربيان - به عنوان يک نهاد مســتقل در مدرسه - در 
برخورد با اين مســأله »وامانده« است. هنوز نتوانسته 
تغييرات خانواده ازجمله طــالق را در جامعه بپذيرد. 

هنوز با عناصر بيماری زا و نادرســتی چون عدم مدارا، 
انزوا و طرد ديگران، ترويج روحيه ترس و سرکوبگری 
و... چه در بحث سازمانی و چه در بحث تعليم و تربيت 
درگير است. سيســتم آموزش و پرورش با کج فهمی 
درباره قوانيــن طالق، به جای ارج نهــادن به آزادی و 
کرامت انسان و صيانت از ذات انسانی و مردمی، ترويج 
حس شادمانی و گسترش ارتباط ها و برخورد عادالنه، 
با نگاهی محافظه کارانه، منفعالنــه و بازدارنده به نفع 

نيستی و بيگانگی به فعاليت خود ادامه می دهد. 
اما چگونه اين سيستم می تواند از واماندگی رهايی 
پيدا کند؟ گام نخســت افزايش آگاهی منابع انسانی 
نسبت به تغييرات و روندهای اجتماعی ازجمله طالق 
و برخورد با اين موضوع است. چه بسا اگر منابع انسانی 
درباره نحوه برخورد با افراد درگير طالق آموزش های 
الزم را ببينند و نســبت به آن آگاهی های الزم را پيدا 
کنند، حس مســئوليت، ســازندگی و دفاع از حقوق 
انســانی در بين آنها افزايش يابد. در اين صورت شايد 
کمی از رنجش زهراها و بهارها در جامعه ما کاسته شود. 
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

ما انقالب کرديم، چون بشــدت با وضع موجود 
مخالف بوديم،  اما دقت کرده ايد قريب 40 ســال از 
انقالب می گذرد، هنوز هــم هيچ کس مدافع وضع 
موجود نيست.  هنوز هم در فضای سياسی با حمله 
به وضع موجود می توان رأی جمع کرد. جناح های 
مختلفی در عرصه  سياســی با هم رقابت می کنند، 
گاه نزاع؛ چند گام عقب تر از حالت جنگی است، اما 
همه جناح های سياسی  در اين نکته مشترکند که به 
وضع موجود حمله می کنند، اگرچه حمله هر کس 

از موقعيت و جايگاهی  متمايز است.  
تاريخ که بخوانيد متوجه می شــويد شاه نيز که 
انقالب عليــه او به راه افتاد با وضع موجود بشــدت 
 مخالف بود. به همين سبب بود که به انقالب سفيد 
خود افتخار و موضوعيت رژيم خــود را حرکت  به 
ســمت اهداف انقالب خود تفسير می کرد.  چگونه 
اســت که همه با وضع موجود مخالفيم.  اين همه 

مخالفت با وضع موجود در کجا ريشه دارد؟  
مخالفت عمومی با وضع موجود، تنها ترجمان آن 
اســت که همه ما در دوران مدرن، از موضع و موقع 
 فعلی و عينی خود فاصله گرفته ايم. روشنفکران مان 

بيشتر در هوای مســحورکننده مفاهيم و باورهای 
 ايدئولوژيک خود به ســر می برند، توده ها نيز محو 
تماشای صحنه های رويايی روشنفکران، در خلسه 
رهايی  خود مست اند. حکومت کنندگان نيز البته در 
اين زمينه رقيب سرسخت روشنفکرانند، آنان نيز در 

توليد  گفتارهای مدهوش کننده کم نمی آورند.  
البته قــدرت روشــنفکران بــرای توليد چنان 
صحنه هايی به پايان می رســد. آنــگاه توده های 
مســتی که ديگر از  جهان خود فاصلــه گرفته اند، 
هوشياری شــان نگران کننده اســت. هوشياری 
مردمی که دهه هاســت فرامــوش  کرده اند که در 
فضای متعارف زندگی روزمره خود زيســت کنند، 
واقع بينانــه وضع خود را مورد تحليــل قرار  دهند 
و در حل مشــکالت عينی خود بــه راه های عينی 
تمسک جويند. چنين است که زمانه، زمانه ظهور 
رابين هودها و زوروهای سياسی است. کسانی که نه 
به سحر گفتار، بلکه  به سحر عمليات سرگرم کننده، 
خلســه می آفرينند. تا اطالع ثانوی سياست يعنی 
همينی که هســت و البته اميدی ســيزيف وار که 

می گويد: اين نيز نخواهد پاييد.

رابین هودهای سیاسی  

هاروارد و استنفورد
زنی با لباس کتان و همسرش با کت 
و شلوار نخ نما شــده در شهر کمبريج از 
قطار پايين آمدند و بدون هيچ قرار قبلی 
راهی دفتر رئيس دانشگاه هاروارد شدند. 
مرد به منشــی رئيس دانشــگاه گفت: 
»مايل هستيم آقای رئيس را ببينيم.« 
منشی می دانست که رئيسش عالقه ای 
به ديدار با چنين اشــخاصی ندارد. پس 
با بی حوصلگی گفت: »ايشان تمام روز 
گرفتارند.« زن جــواب داد: »ما منتظر 
خواهيم شد.« منشی ســاعت ها آنها را 
ناديده گرفت اما سرانجام به اتاق رئيس 
رفت و گفت شــايد اگر چند دقيقه ای 
آنان را ببيند، بروند. رئيس با اوقات تلخی 
آهی کشيد و ســرتکان داد. او از اينکه 
افرادی با لباســی کتان و با کت و شلوار 
نخ نما دفترش را به هم بريزند، خوشش 
نمی آمد. زن و مرد وارد اتاق او شدند. زن 
رو به رئيس دانشــگاه کرد و گفت: »ما 
پسری داشتيم که يک سال در هاروارد 
درس خواند. او اينجا راضی بود. اما حدود 
يک سال پيش در حادثه ای کشته شد. 
شوهرم و من دوست داريم بنايی به يادبود 
او در دانشــگاه بنا کنيم.« رئيس تحت 
تاثير قرار نگرفت و يکــه خورد! با غيظ 
گفت: »خانم محترم ما نمی توانيم برای 
هرکسی که به هاروارد می آيد و می ميرد، 
بنايی برپا کنيم. اگر اين کار را بکنيم، اينجا 
مثل قبرستان می شود!« زن به سرعت 
توضيح داد: »آه! نه. نمی خواهيم مجسمه 
بسازيم. فکر کرديم بهتر باشد ساختمانی 
به هاروارد بدهيــم!« رئيس لباس کتان 
زن و کت و شلوار نخ نمای مرد را برانداز 
کرد و گفت: »يک ساختمان! می دانيد 
هزينه يک ساختمان چقدر است؟ ارزش 
ساختمان های موجود در هاروارد هفت 
ونيم ميليون دالر است.« زن يک لحظه 
سکوت کرد. رئيس خشــنود بود چون 
شايد حاال می توانست از شرشان خالص 
شود. زن رو به شوهرش کرد و آرام گفت: 
»آيا هزينه راه اندازی دانشــگاه همين 
قدر اســت؟ پس چرا خودمان دانشگاه 
تاسيس نکنيم؟!« شــوهرش سر تکان 
داد. قيافه رئيس دستخوش سر درگمی 
و حيرت بود. آقا و خانم ليالند استنفورد 
از دفتر رئيس هاروارد خارج شده و راهی 
پالوآلتو در ايالت کاليفرنيا شدند. آن دو در 
آن شهر يک دانشگاه ساختند و نام خود 
را بر آن گذاشتند: »دانشگاه استنفورد«، 
يادبود پســری که هاروارد به او اهميت 

نداد.
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