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فوکوس
]استاد احمد عبادی در کنار محمدرضا شــجریان- شهریور 1347[ 25 ســال پیش، برابر با هفدهم اسفند 1371 خورشیدی، 
احمد عبادی، نوازنده برجسته سه تار و فرزند میرزاعبداهلل فراهانی )به نظم آورنده موسیقی ایرانی( در تهران درگذشت. عبادی 
در نواختن سه تار دارای سبک و شیوه ای مخصوص به خود بود که کمتر کســی توانسته از عهده تقلید آن بر آید. عبادی در رادیو نیز 
فعالیت داشت و صفحه ها و کاست های زیادی ضبط کرده که همنوازی های او با غالمحســین بنان و محمدرضا شجریان آثاری ماندگار 

در قالب برنامه گل ها به جا گذاشته  است.

رخداد
  پایان ساخت تاالری جدید در کاخ سلطنتی تیسفون، شهرت یافته با نام 

طاق کسری )551 میالدی(
  کشف قانون سوم حرکت سیاره ها )حرکت سیارات منظومه شمسی 

به دور خورشید( توســط یوهانس کپلر، دانشمند، ریاضیدان و 
ستاره شناس سرشناس آلمانی )1618 میالدی(

  انتقال بازار سهام نیویورک به خیابان وال استریت در محله 
منهتن این شهر )1817 میالدی(

  تصرف برمه و جزیره جاوه به دست نیروهای ژاپنی و بیرون راندن 
انگلیسی ها و هلندی ها از این دو مکان )1942 میالدی(

طلوع
  کارل فلیپ امانوئل باخ - آهنگساز آلمانی، فرزند یوهان سباستیان باخ، 
صاحب چندین کنسرتو برای سازهای گوناگون ازجمله فلوت، ویلنسل، 

کالوسن، ویلن )1714 میالدی(
  یوری گاگارین – فضانورد و خلبان روس، نخستین 
فضانورد جهان و آغاز کننده عصر ســفرهای فضایی 

انسان )1934 میالدی(
  جان کیل - موســیقیدان، آهنگســاز، خواننده و 

ترانه نویس ولزی، از اعضای بنیانگذار سبک اکسپریمنتال راک 
گروه ولوت آندرگراوند )1942 میالدی(

غروب
  ایلدرم بایزید یکم – ســلطان عثمانی، مرگ پس از شکست در برابر 

نیروهای امیر تیمور گورکانی )1403 میالدی(
  هکتور برلیوز - آهنگساز فرانســوی از چهره های تاثیرگذار در 

موسیقی عهد رمانتیک )1869 میالدی(
  جان اریکسون - مهندس و مخترع سوئدي، کامل کننده 

ماشین بخار و پدر کشتی های جنگی امروزی )1889 میالدی(
  محمد ابراهیم همــت - فرمانده رشــید ایرانی در جنگ 
ایران و عراق، حاضــر در عملیات های مهمی همچون فتح المبین، 

بیت المقدس، رمضان و خیبر )1362 خورشیدی(
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آرام جان 
مهدی توکلی تبریزی| سال 62 بود که رفقا گفتند: 
»باید بروی«. و او هم چمدانش را بست برای رفتن. پدر 
می گفت: »بمان«، اما او خیلی وقت بود که آماده رفتن 
بود. روزی که رفت، َدروس را با خانه باغ هایش، با درختان 
سرســبزش با جوی ها و قنات های پــر آبش و تمام 
کودکی هایش، همه و همه را پشت سر گذاشت و رفت.

بزرگ حاال برگشته است. پدر دیگر نیست، اما خانه 
پدری همچنان پابرجا مانده اســت، او آمده است که 
بماند. به راننده تاکسی فرودگاه می گوید: »لطفاً از داخل 
شهر برید«. راننده با تعجب نگاهی از آینه به او می اندازد 
و می گوید: »جسارت نباشه! این شبا اوج شلوغی تهرانه و 
ترافیک سرسام آور«. بزرگ: »مهم نیست آقا، منم اتفاقاً 
می خوام جنب و جوش شهر رو تو همین شبا ببینم، نگران 
هزینه اش هم نباشید«. چنان با ولع از پشت پنجره های 
تاکسی به فروشگاه های پر از آدم و دست فروش هایی 
که بساطشان پیاده روها را قرق کرده بود نگاه می کرد 
که انگار دلش برای این همه شــور و شوق آدم ها برای 

خرید غنج می رفت.
به فخرالزمان خانم، مادرش، سپرده بود که فعالً کسی 
را از آمدنش خبردار نکند، چون می خواست این چند 
روز مانده به ســال نو را به گشت و گذار در خیابان های 
تهران بگذراند. به پشت در خانه که می رسد، با فشار دادن 
زنگ، مادر بدون درنگ در را به رویش باز می کند، انگار 
ساعت ها در حیاط خانه به انتظار او نشسته است. مادر و 
پسر یکدیگر را در آغوش می گیرند، بزرگ صورت مادر 
را که نوازش می کند چین های صورتش را می تواند با سر 
انگشتانش لمس کند، به ازای هر 10 سال یک خط روی 
پیشانی مادر افتاده است بزرگ به طرف در حیاط خانه که 
باز مانده است بر می گردد و تمام دردهای تنهایی غربت 

را که همیشه همراهش بود پشت در خانه می گذارد و 
آن را می بندد و به سوی مادر باز می گردد. تمام نفسش 
را از عطر گل های یاسی که در سال های کودکی، پدر 
بوته کوچکی از آن را در باغچه حیاط کاشته بود و حاال به 
بلندای دیوار خانه قد کشیده است پر می کند. آن شب 
بزرگ مثل سال های کودکی کوچک می شود و در کنار 

بستر مادر آرام می گیرد و دمی از او چشم بر نمی دارد.
اولین صبح است که بعد از سال ها با سروصدای کسی 
از خواب بیدار می شود و می فهمد که تنها نیست. مادر در 
تدارک آماده کردن صبحانه است. بعد از صبحانه، بزرگ 
دست مادر را می گیرد و به قصد زیارت کردن امامزاده 
صالح در تجریش از خانه بیرون می زنند. مادر می گوید: 
»واسه برگشتنت مادر نذر کرده بودم حاال می خوام با 
هم بریم امامزاده صالح بــرای ادای اون«. بعد از زیارت، 
بزرگ به همراه مادر برای خرید لوازم سفره هفت سین به 
طرف بازار تجریش می روند، بازار به خصوص تکیه باالی 
تجریش از جمعیت آدم ها برای خرید پر بود، گوشــه 
گوشه بازار بساطی از سمنو، سبزه، تخم مرغ های رنگی و 
ماهی های قرمز برپا بود. بعد از پایان خرید، بزرگ به مادر 
پیشنهاد می دهد که برای ناهار به قهوه خانه عمو هوشنگ 
در نیاوران بروند که چلو خورشت قیمه اش میان اهالی 
شمیران و تهران زبانزد عام و خاص بود و خبر داشت که 

هنوز هم بعد از سال ها قهوه خانه اش رونق دارد.
روز دوم، بزرگ برای زنده کردن نوستالژی هایی که 
سال ها حسرت دیدار دوباره آنها را در ذهن و خاطرش 
دارد خودش را به چهارراه استانبول می رساند. از پیاده رو 
ضلع جنوبی خیابان جمهوری به سمت غرب حرکت 
می کند، در همان ابتدا بوی قهوه ای که از قهوه فروشی 
ریو به مشــام می رســد او را لحظه ای مقابل فروشگاه 

میخکوب می کند، یکی دوباری نفسش را از عطر قهوه 
که در فضای اطراف پیچیده پر می کند و دوباره به راهش 
ادامه می دهد، فروشگاه ها و ساختمان ها را یک به یک با 
چشم دنبال می کند، انگار دنبال گمشده ای می گردد، 
باالخره پیدایش می کند، »کافه نادری«، از بیرون نگاهی 
به داخل می اندازد، معطل نمی کند و از راهروی ورودی 
وارد کافه می شــود، با هیجان به در و دیوار و صندلی و 
میزهای کافه نگاهی می اندازد. هنوز بعد از ســال ها 
ترکیب کافه تکان نخورده اســت. زیاد شلوغ نیست، 
خودش را به میزی که کنار یکی از پنجره های مشرف به 
حیاط است می رساند، همان جا پشت میز روی یکی از 
صندلی ها می نشیند و محو تماشای حیاط کافه می شود: 
»چرا این قدر متروکه شده؟« که صدای مردی مسن 
نجوای با خودش را قطع می کند یکی از کافه چی ها با 
روپوشی زرشکی رنگ در کنار میز منتظر سفارش او 

ایستاده است.
از کافه که بیرون می آید به سمت خیابان سی تیر )قوام 
السلطنه( می رود، به تقاطع که می رسد به سوی جنوب 
خیابان راهش را کج می کند، می خواهد خیابان سی تیر 
را از ابتدا شروع کند تا چیزی از قلم نیفتد. موزه ملی ایران، 
عمارت قوام السلطنه، رستوران گل رضاییه، کلیسای 
مریم مقدس، آتشــکده آدریان، کنیســه حییم و در 
انتهای تور خیابانگردی اش برای ناهار خودش را به پیتزا 
داود در خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لوالگر می رساند، 
هنوز بناهای قرینه کوچه سرجایشان هستند، به پیتزا 
فروشی که می رسد سراغ آقا داود را می گیرد، می گویند: 
»به منزل رفته است.« بزرگ بعد از صرف غذا به سوی 
خانه حرکت می کند، مادر منتظر است در خانه پدری 

که آرام جانش است برای آغازی دوباره ...

داستانکوتاه

طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است، نشان 
امام علی)ع( عزت نفس و بلند همتی است. 

جاِن ناپروا
شمع رویت را دلم پروانه ای است

لیک عقل از عشق چون بیگانه ای است
پر زنان در پیش شمع روی تو

جان ناپروای من پروانه ای است
بر سر موی است جان کز دیرگاه

یک سر موی توام در شانه ای است
زلف تو زنار خواهم کرد از آنک

هر شکن از زلف تو بتخانه ای است
واندران بتخانه درد عشق را

جان خون آلود من پیمانه ای است
وصل تو گنجی است پنهان از همه

هر که گوید یافتم دیوانه ای است
در خرابات خرابی می روم

زانکه گر گنجی است در ویرانه ای است
مرغ آدم دانه وصل تو جست

الجرم در بند دام از دانه ای است
خفته ای کز وصل تو گوید سخن

خواب خوش بادش که خوش افسانه ای است
وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا

هر که فانی شد ز خود مردانه ای است
گر مرا در عشق خود فانی کنی

باقیت بر جان من شکرانه ای است
بیدقی عطار در عشق تو راند

گر به فرزینی رسد فرزانه ای است
عطار نیشابوری

آشنایی با مفهوم قدرت در یک کتاب
پیشخوان

»جابه جایی در قدرت« نوشــته الویــن تافلر با ترجمه 
شهیندخت خوارزمی از ســوی نشر نو به چاپ چهاردهم 
رســید. در ایــن کتــاب دو مفهــوم power shift و 
powershift مطرح می شود که مفهوم اول به جابجایی 
قدرت از جایی بــه  جای دیگر اشــاره دارد و مثالً قدرت از 
شخصی به شخص دیگر، از کشــوری به کشور دیگر یا از 
سیاست به اقتصاد، از مدیران اجرایی به کارکنان فکری و... 
می رسد. اما تافلر مفهوم دوم را جابجایی در خود مفهوم قدرت 
تعبیر می کند. ابتدا برای قدرت، سه عنصر اصلی زور، پول و 
دانایی قایل شده و سپس این موضوع را مطرح می کند که در 
اعصار گذشته زور عامل تعیین کننده قدرت بوده است. مثل 
پادشاهان که با نیروی نظامی سرزمینی را تصاحب می کردند. 
بعد از آن ظهور بانکداران، عامل پــول را وارد دنیای قدرت 
می کند و شخصی که پول داشت می توانست بر دیگران اعمال 

نفوذ کند و با تطمیع و خریدن دیگران برای خود 
قدرت نظامی و سیاسی ایجاد کند. تافلر تغییرات 
دنیای امروز را رصد می کند و متوجه می شود که 
دو عامل گفته شده مثل گذشته بازیگر اصلی 
نیستند. او در این کتاب می نویسد: »مدیر اداره و 
سرپرستی که در کارخانه کار می کند، هر دو پی 
می برند که کارکنان و کارگران دیگر مثل گذشته 
کورکورانه از دستورات آن ها پیروی نمی کنند و 

پاسخ می خواهند. مقامات نظامی هم همین واقعیت را درباره 
سربازان خود، روسای پلیس درباره افراد زیردست و به طور 
روزافزونی معلمان درباره شاگردان خود تجربه می کنند...«. 
الوین تافلر نویسنده و آینده پژوه نام آشنای آمریکایی است. 
او در روز چهارم اکتبر 1928 در شهر نیویورک به دنیا آمد. 
خانواده او از لهستان به آمریکا مهاجرت کردند. نوشته ها و 

صحبت های تافلر چــه در قالب مصاحبه چه 
مقاله یا کتاب اهمیت ویژه ای دارد. غرب ساخته 
تفکر این استراتژیست ها و آینده پژوهان است. 
معموالً اگر روند سیاست گذاری هایشان رصد 
شود مشخص اســت که آنها فلسفه و تاریخ را 
به خدمت می گیرند و نقشه راه آینده و مسیر 
برون رفت از مشکالت را نشان می دهند. تافلر 
مقاالت و کتاب های زیادی دارد اما سه کتاب او 
به سه گانه تافلر شناخته می شود و به ترتیب در راستای هم 
قرار می گیرند که عبارت اند از »شوک آینده«، »موج سوم« و 
»جابجایی در قدرت«. چاپ اول »جابه جایی در قدرت« سال 
1371 منتشر شده بود و امسال این کتاب برای چهاردهمین 
بار از سوی نشرنو در 747 صفحه و قیمت 60 هزار تومان وارد 

بازار نشر شده است.
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محمودمحرابی

فرض عادی همه ما انسان ها بر این است که نسبت به 
زندگی خود هوشیار و آگاه هستیم. این هوشیاری و آگاهی 
البته چیزی بیش از دانسته های از پیش تعریف شده ای 
نیســت که ما مدام به آنها رجوع می کنیم. چنان به این 
دانسته ها عادت می کنیم که آنها را خودِ حقیقت می دانیم. 
اینکه چرا با اطمینان کامل، از هوشــیار بودن نسبت به 
زندگی سخن می گوییم نیز، خود امری شرطی شده و 
از روی عادت است که ما آن را  بدیهی در نظر می  گیریم. 
به گمان ما همین که از نظر بیولوژیکی عالیم یک موجود 
زنده در وجود ما جریان دارد دلیلی است بر زنده بودن ما. 
با همین ذهنیت، خود را درون دنیایی می پنداریم که قرار 
است مدتی با یک کالبد فیزیکی، خود را درگیر چالش ها 
و مشکالت و مسائل ریز و درشت زندگی کنیم و در نهایت 
کامیاب و یا ناکام از رسیدن به آرزوها و آمال، توشه خود 
را از این دنیا برداریم و به مکانی دیگر برویم. با این دیدگاه، 
دنیا مکانی رنج آور و رنج آفرین است و درِ خوشبختی تنها 
به روی افراد انگشت شماری گشوده می شود. مسلم است 
که در این نظرگاه دیگر جنبه های شــگفت  آور زندگی 
در چشمان ما جلوه ای نخواهند داشت، زیرا چشم ما به 
دنبال شگفتی هایی است که در ظاهر تازه هستند. با چنین 
وضعیتی چگونه می توان صحبت از هوشیاری نسبت به 
زندگی کرد. اگر دیدن ماهِ کامل در آسمان برای ما هیچ 
شگفتی ندارد دلیل آن تنها به نگاه ما مربوط می شود. اگر 
درک این موضوع برای ما قابل لمس نیست که تنها فرصتی 
بسیار کوتاه برای تجربه این دنیا داریم و بعد از این زمان 

کوتاه، شــمع وجودمان برای همیشه خاموش خواهد 
شــد، دلیلی جز نوع تفکر و نگاه ما ندارد. راه رفتن روی 
آب، محاسبات پیچده ریاضی در زمان کم و یا گفت وگو 
با یک ربات سخنگو برای انســان امروزی می توانند از 
مضامین شگفتی باشند. اما اینها نیز به زودی در کیسه 
مسائل عادی انداخته خواهند شد. بسیاری از انسان ها به 
دنبال شگفتی و هیجان تمام عمر خود را صرف مسافرت 
به اقصی نقاط دنیا می کنند اما واقعیت این است که خوِد 
زندگی پر از شگفتی هایی است که برای چشمان مشتاق 
ما عادی شده اند. در واقع دانسته هایی که ما آنها را بدیهی 
و جزو الینفک زندگی می پنداریم حجابی بر روی این 
شگفتی  ها شده اند. به طور مثال علم فیزیک به ما می گوید 
جاذبه باعث گردش زمین به دور خورشید است. دانستن 
این موضوع کافی است که دیگر حرکت زمین و چرخش 
روزانه خورشید بر باالی سر ما هیچ شگفتی نداشته باشد 
زیرا دلیل آن را فهمیده ایم. گویی به اسرار شعبده باز پی 
برده ایم و دیگر تردستی او برای ما جذابیتی ندارد. علوم و 
دانسته  ها تنها با چیستی مسائل سر و کار دارند نه با هستی 
آنها. اما شگفتی واقعی در هستی امور نهفته است. چشمان 
ما باید بر روی هستی امور گشوده باشند. در این صورت، 
همه امور برای ما تازه هستند. دیگر هیچ اتفاق و پدیده ای 
کهنه و تکراری نخواهد بود. تولد نوزاد، بارش باران، آواز 
پرندگان و عشق ورزیدن به دیگران، دیگر اموری نخواهند 
بود که با یک بار تجربه آنها را در چنته دانسته های شرطی 
خود بیندازیم. بیداری و هوشیاری ما نسبت به زندگی تنها 
زمانی صورت می گیرد که برای لحظاتی کوتاه خود را از این 
مفروضات رها کنیم و همه امور را با چشمانی بی طرفانه 
و بدون رجوع به دانسته ها نگاه کنیم. تنها در این  شرایط 
است که برای نخستین بار به حضور خود در این هستی 

بی کران پی می بریم و شگفت زده می شویم.

چرا زندگی شگفت انگیز نیست؟

قدرشناسی بی کران
سال ها پیش دچار افسردگی شدم 
و مدتی را در جایی بیابان گونه به سر 
بردم. برادرم چهاردیواری خود را در 
آن بیابان در اختیار من قرار داده بود. 
یک محوطه بزرگ با یک ســرپناه و 
یک سگ. ســگی پیر و قوی هیکل. 
این سگ در آن محیط خلوت و ناامن 
دوست مناســبی به نظر می رسید. 
ما مدتی با هم بودیم و من بخشــی 
از غذای خود را با او ســهیم می شدم 
و او نیز مرا از دزدان شــب محافظت 
می کرد. اما روزی رسید که آن سگ 
بیمار شــد. به دلیل نامعلومی بدن او 
زخــم بزرگی برداشــت. زخم ظاهر 
ناجوری داشت تا اینکه باالخره کرم 
گذاشت. دامپزشک درمان او را بی اثر 
دانســت و تاکید کرد که نگهداری او 
خطرناک اســت و باید کشته شود. 
برادرم نتوانســت این کار را بکند. از 
من خواســت که او را از ملک بیرون 
بیندازم تا خــود در بیابــان بمیرد. 
من نیز ســگ را بیرون کــردم. ابتدا 
مقاومت می کرد ولی وقتی دید مصر 
هستم رفت و هیچ نشانی از خود باقی 
نگذاشــت. دیگر او را ندیدم. تا اینکه 
روزی برگشت. از ســوراخی مخفی 
وارد شــد که راه اختصاصــی او بود. 
بدون آن زخم وحشــتناک. او زنده 
مانده بود و برخالف همه قواعد علمی 
هیچ اثری از آن زخــم باقی نمانده 
بود. نمی دانــم چه کار کــرده بود 
و یا غذا از کجا تهیه کــرده بود. اما 
فهمیده بود که چرا باید آنجا را ترک 
می کرده و اکنون کــه دیگر بیمار و 
خطرناک نبود بازگشــته بــود. ما 
زندگی روزانه خود را از سر گرفتیم 
بدون هیچگونه دلخوری. در نزدیکی 
مکان اقامت ما چهاردیواری دیگری 
بود که نگهبانی پیر داشت. چند روز 
بعد از بازگشــت سگ، آن نگهبان را 
مالقات کردم و او به نکته ای اشــاره 
که تا عمق وجودم را لرزاند. او گفت 
سگ در آن اوقاتی که رانده شده بود 
هر شب می آمد پشــت در و تا صبح 
نگهبانی مــی داد و صبــح پیش از 
اینکه کسی متوجه حضورش شود از 
آنجا می رفت. هرشب! من نتوانستم 
از ســکوت آن بیابان چیزی بیاموزم 
اما قدرشناسی آن سگ مرا در خود 
خرد کــرد و فروریخت. او همیشــه 

استاد من خواهد بود.

صاحب امتیاز: جمعیت هالل احمر
www.shahrvand-newspaper.ir

 نشاني: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قیه
  ابتد       ای  بزرگراه محمد       علی جناح
 کوچه شهید        طاهریان، شماره 24

کد       پستی:1483778617
فکس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
تلفن روابط عمومی:44956109

چاپ: جام جم
توزیع : شرکت دنیای اقتصاد تابان

تلفن: 87762200
امور شهرستان ها: 87762201

تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  
فکس:44956203

میثاق نامه اخالق حرفه ای روزنامه شهروند 
را در سایت بخوانید

http://shahrvand-newspaper.ir/
Misagh_Name

 telegram.me./Shahrvand_Newspaper

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:نجفی18/00

اتمامصفحهآرایی
18/30

شروعصفحهآرایی:18:20
اتمامصفحهآرایی:18:34


