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فوکوس
  135 ســال پیش، برابر با چهاردهم مارس 1883 میالدی، کارل مارکس، فیلســوف آلمانی و از تأثیرگذارترین اندیشــمندان 
تمام اعصار در لندن درگذشــت. مارکس به همراه فردریش انگلس، مانیفست کمونیست را که مشــهورترین رساله تاریخ جنبش 
سوسیالیستی است در 21 فوریه 1848 منتشر کردند. مارکس همچنین مولف »ســرمایه« مهم ترین کتاب این جنبش است. این 
آثار به همراه ســایر تألیفات او و انگلس، بنیان و جوهره اصلی تفکر مارکسیســم را تشــکیل می دهند. »تاریخ همه جوامع تا کنون، 
تاریخ مبارزه طبقاتی بوده  اســت« از جمله مشهورترین جمالت مارکس درباره تاریخ اســت که در خط اول مانیفست کمونیست آمده 
 اســت. بر اســاس نظریه تاریخی مارکس باید نیروی اصلی در تحول تاریخی را به تغییرات در نیروهای تولیــدی اختصاص بدهیم. 
نیروهای تولیدی را به شکل ساده می توان شامل ابزار تولید و نیروهای انسانی مولد به شــمار آورد. تحوالت این نیروهای تولیدی 
منجر به دگرگونی در شــکل بندی های گســترده در قلمرو سیاســت، اقتصاد، فرهنگ، دین و به طور کلی در شــئون گوناگون حیات 

اجتماعی می شود.
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یک هواپیمای بنگالدشی هنگام نشستن در فرودگاه تریبوان کاتماندو پایتخت نپال، از باند خارج شد و بعد از برخورد به حصارهای دور یک زمین فوتبال آتش گرفت. این هواپیما ۶۷ مسافر و 4 خدمه داشت که از این تعداد 49 نفر جان 
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»شکل آب« در کارنامه کاری »گی یرمو دل تورو« 
اثر متوسطی اســت. این فیلم نه به اندازه »هزارتوی 
پن« خیال  انگیز، نه به اندازه »حاشیه اقیانوس آرام« 
ماجراجویانه و نه به اندازه »ســتون فقرات شیطان« 
معمایی بود. ظاهرا دل تورو تالش کرده است این بار 
یک داستان عاشقانه را با »فانتزی تاریک« ترکیب کند؛ 
اما نتیجه کار چندان موفق نشــده است. هرچند که 

جایزه اسکار را برده باشد. 
دل تورو سابقه ساخت فیلم های سینمایی زیادی 
ندارد اما دنبال کردن آثار او نشان می دهد که در فانتزی 
تاریک تخصص پیدا کرده اســت. او از اولین فیلمش 
یعنی »ستون فقرات شیطان« ســوژه معما و ترس 
را آغاز کرده اســت. این فیلم که ماجرای یک مدرسه 
شبانه روزی اسپانیایی، در گیر و دار جنگ جهانی دوم 
است در گروه وحشت قرار می گیرد. عنصر واقعی آن 
جنگ و  بمباران است و در این فضا بزرگتر ها حرف های 
بچه ای را که در آب انبار مدرسه شبح دیده است، باور 
نمی کنند. اثر دوم او »هزار توی پن«، باز هم به کودکی 
می پردازد که همزمان با اتفاقات دنیای بزرگســاالن، 
راهی به یک جهان خیالــی و البته خوفناک می یابد. 

جهانی کودکانه از موجودات افســانه ای و قصر های 
کهن در کنار نظامیان خشن جنگ داخلی اسپانیا. 

مهارت دل تورو در ساختن قسمت دوم یک فیلم 
دنباله دار در »تیغه 2« به نمایش در آمد. داستان »تیغه 
1« درباره قهرمان شکارچی خون آشام ها بود که خود 
نیز یک دورگه انسان-خون آشــام به حساب می آمد. 
وسلی اسنایپ سیاهپوست نقش شــکارچی را ایفا 
می کرد. جهانی که داســتان در آن رخ می داد شهری 
تیره،  پر زد و خورد و بی نظم بود. ساخت فیلم دوم به دل 
 تورو سپرده شد و او ماجرا را با ورود یک گروه موجودات 
خطرناک تر ادامه داد. »ریپر ها« که دشمن خون آشام ها 
به شمار می آیند و حاال شکارچی و شکار باید علیه این 

درندگان با هم متحد شوند. 
آثار بعدی دل تورو شــامل »پسرجهنمی« یک و 
دو هم نمونه های خوبی از داســتان های پرهیجان و 
همینطور ترسناک بودند. شیطانی که در کودکی وارد 
جهان انسان ها شده اســت )باز هم در جنگ جهانی 
دوم!( و با دیگر شــیاطین حاضر در ایــن دنیا مبارزه 
می کند. لحظات درگیری در این دو فیلم که با کمک 
گریم  و جلوه های ویژه  ساخته شده بودند تماشاگران 
را به هیجان می آوردند. دل تورو در فیلم های پر زد و 
خورد خود هم نمایش روابط عاشقانه انسانی را حفظ 
می کرد. کودکان هشیار،  سیاستمداران جنگ طلب 
دروغگو و توده بزرگ مردم عادی که از جهان بزرگ و 
مخفی هیو ال ها چیزی نمی دانند در همه این آثار دیده 

می شوند. 
او در فیلم »حاشیه اقیانوس آرام« در 2۰13 فانتزی 
را رها کرد و به علمی-تخیلی نزدیک شد. این اثر هم 
شــامل صحنه هایی از جنگ روبات های غول پیکر 
انسان ســاخته با غول های مهاجم است. دل تورو به 
سرعت به ژانر تخصصی خود بازگشت و دو سال بعد 
»قلعه ای به رنگ خون« را ســاخت. دختر ثروتمند 
آمریکایی با یک جوان اشراف زاده ورشکسته انگلیسی 
ازدواج می کند و زمانــی که به قصر قدیمی او می رود 
متوجه حضــور ارواح و همینطور جنایت های پنهان 

می شود. 
امید می رفت در فیلم های بعــدی باز هم تصاویر 
امیدوارکننــده ای از جهان فانتــزی تاریک دل تورو 
را ببینیم اما »شکل آب« اینطور نیست. حتی ممکن 
است دریافت اسکار و تشویق دیگران باعث شود دل 
تورو باز هم از آثار برتر خود فاصله بگیرد. اگرچه باز هم 
می شود نشانه های مورد عالقه او مانند ماموران دولتی 
بی رحم،  سیاست مخرب و موجودات ناشناخته را در 
آن دید ولی »شکل آب« به دلیل پرداختن بیش از حد 
به روابط غیرمتعارف شخصیت اصلی آن، ویژگی های 
ژانر فانتزی و ســبک دل  تورو را از دســت داده است. 
»شکل آب« شبیه آثار سینمایی اروپایی شده است که 
می  خواهند از راه نمایش زندگی شخصی یک یا دو فرد 
منزوی، به معنای عمیق درباره اصل زندگی دست پیدا 

کنند. 

سفربهجزایرالنگرهانس

 راستگو در آســتانه نجات و بزرگواری است
و دروغگو در لبه پرتگاه و خواری.

امام علی )ع(
نرگس مخمور

ای که بر ماه از خط مشــکین نقاب انداختی
لطف کــردی ســایه ای بر آفتــاب انداختی
تا چه خواهد کــرد با مــا آب و رنگ عارضت
حالیا نیرنگ نقشــی خوش بــر آب انداختی
گوی خوبــی بردی از خوبان خلخ شــاد باش
جام کیخســرو طلب کافراســیاب انداختی
هر کسی با شمع رخسارت به وجهی عشق باخت
زان میــان پروانــه را در اضطــراب انداختی
گنج عشــق خود نهــادی در دل ویــران ما
ســایه دولت بر ایــن کنج خــراب انداختی
زینهــار از آب آن عارض که شــیران را از آن
تشــنه لب کردی و گردان را در آب انداختی
خواب بیداران ببســتی وان گه از نقش خیال
تهمتی بر شــب روان خیل خــواب انداختی
پــرده از رخ برفکندی یک نظــر در جلوه گاه
و از حیا حــور و پری را در حجــاب انداختی
باده نوش از جام عالم بین کــه بر اورنگ جم
شــاهد مقصــود را از رخ نقــاب انداختــی
از فریب نرگــس مخمور و لعل می پرســت
حافظ خلوت نشــین را در شــراب انداختی
و از بــرای صیــد دل در گردنــم زنجیر زلف
چون کمند خســرو مالک رقــاب انداختی
داور دارا شــکوه ای آن کــه تــاج آفتــاب
از ســر تعظیم بر خــاک جنــاب انداختی
نصره الدین شــاه یحیی آن که خصم ملک را
از دم شمشــیر چون آتــش در آب انداختی
حافظ

نویسندهموردتوجهمنتقدانفرانسویبا»پدرحضانتی«آمد

پیشخوان

»پدر حضانتی« نوشته دیدیه ون کوالرت و ترجمه بنفشه 
فریس آبادی از رمان های قابل تاملی است که به تازگی در 
نشر چشمه منتشر شده اســت. دیدیه ون کوالرت یکی از 
توانمندترین رمان نویســان امروز فرانسه است. نویسنده 
و ُجستارنویســی که به خاطر شــیوه  روایــی خاصش از 
موضوع های ساده مشهور شده و غافلگیری  ها یی که پِس 
هر کدام از رمان هایش وجود دارد. او در نیس به دنیا آمده 
و در 22 سالگی اولین رمانش را منتشر کرده و سال 1994 
جایزه  گنکور را هم به دست آورده است. یکی از مؤلفه های 
تأثیرگذار و متناقض زندگی ون کوالرت »پدر«ش اســت 
که دست مایه  رمان »پدر حضانتی« شــده و آن را به اثری 
اتوبیوگرافیک تبدیل کرده است. روایتی پسر و پدری. پدری 
که وقتی او هفت سال داشت تصادف می کند و تا دم مرگ 
می رود. رمان »پدر حضانتی« اولین  بار سال 2۰۰7 منتشر 
شد و شگفتی منتقدان فرانسوی را برانگیخت. این رمان 
روایتی است خطاب به پدر در بستر مرگ و مرور گذشته، 
روایتی که در آن عشــق، نفرت و راز حرف اول را می زند و 

ون کوالرت چنان ُکالژی از پدرش می سازد 
که همراه با وامی که نویسنده از تاریخ فرانسه  
میانه  قرن بیستم گرفته است، تأثیر عمیق 
روایی و احساسی اش تا مدت ها باقی می ماند. 
پیش از این نشرچشمه رمان »کشش ها« را 
هم از ون کوالرت منتشر کرده است. مترجم 
در معرفی نویسنده کتاب می نویسد: »دیدیه 
ون کوالرت، نویسنده بلژیکی تبار فرانسوی، 
متولد بیست و نهم ژوئیه 196۰ در شهر نیس 

فرانسه است. او که با هدف کسب درآمد تصمیم می گیرد 
رمان هایش را منتشر کند در مسیر پُرتالطم تخیل، خلق 
و انتشار آثارش بارهای از سوی ناشران فرانسوی طرد شد 
تا سرانجام سال 1981، بعد از سیزده سال نوشتِن بی وقفه 
مورد تأیید یکی از ناشران قرار گرفت و از آن پس آثار منتشر 
شده اش عالقه و توجه مخاطبان بسیاری را به خود جلب 
کرد. از آثار مهم او می توان به »ماهی عشــق« )جایزه روژه 
نیمیه، 1984(، »تعطیالت یک روح« )جایزه گوتنبرگ، 

1987(، »مســیر یک طرفه« )جایزه گنکور، 
1994(، »شب قبل در قرن پانزدهم«، »شاهدان 
ازدواج« و... اشاره کرد. ون کوالرت که به مارسل 
اِمه و رومن گاری )دوســت دوران دبیرستان 
پدرش( عالقه زیادی دارد، نمایش نامه نویسی، 
فیلم نامه نویســی و کارگردانی دو فیلم را نیز 
در پرونده هنری خود گنجانده است... کتاب 
حاضر که جایزه مارســل پانیول را در 2۰۰7 
نصیب خود کــرد، در حقیقــت ادای دین و 
احترام دیدیه ون کوالرت به پدرش رِنه ون کوالرت، وکیل 
برجسته، داســتان پرداز شوخ و تأثیرگذارترین شخصیت 
در زندگی این نویسنده است؛ پدری شگفت انگیز که خود 
را روحی آزاد می دانســت که برای جوراب پوشــیدن هم 
به کمک نیاز دارد.« کتــاب »پدر حضانتی« اثر دیدیه ون 
کوالرت با ترجمه بنفشــه فریس آبادی در 217 صفحه با 
تیراژ7۰۰ نسخه به بهای 19هزار تومان از سوی انتشارات 

چشمه راهی بازار نشر شد.
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شانزدهمین شــماره از مجله 
فرهنــگ و علوم انســانی »عصر 
اندیشه« به سردبیری روح االمین 
سعیدی بر پیشخوان کیوسک های 
مطبوعاتی کشــور قــرار گرفت. 
همان طور که از تصویر طرح جلد 
مجله مشــخص اســت، پرونده 
اصلی این شماره با عنوان »منطق 
ســکوت« به معرفی شخصیت و 
اندیشه آیت اهلل سیستانی مرجع 
بزرگ عراق اختصــاص دارد و در 
مصاحبه با سیدجواد شهرستانی، 

وکیل و نماینده آیت اهلل سیستانی در ایران و شماری 
از شخصیت های داخلی و خارجی ابعاد مختلفی از 
سلوک شخصی آیت اهلل، خط فکری او در چارچوب 
مکتب نجف و نقش برجسته او در مدیریت و معماری 

عراق پس از صدام را بررسی می کند.
»زنده یاد/زنده باد استقالل« نام پرونده دیگر عصر 
اندیشه است که بازخوانی مفهوم استقالل در گفتمان 
انقالب اســالمی را در دســتور کار دارد. مصاحبه با 
پروفسور مایکل والزر اندیشمند مشهور علوم سیاسی 
آمریکا از نقاط برجسته این پرونده به شمار می آید. 
پرونده »بحران اعتبار منبع« نیز در گفت وگو با اساتید 

علوم ارتباطــات و روزنامه نگاری، 
وضعیت منابع خبری و اعتبار آن ها 
در جامعه ایرانی تحت تأثیر رشــد 
رسانه های غیررســمی مجازی را 

بررسی کرده است.
پرونده »بازخیزش راست گرایان« 
در عرصــه سیاســت بین الملل به 
موضوع مهم افراط گرایــی در اروپا 
و پیونــد آن با تروریســم تکفیری 
پرداخته و مصاحبــه اختصاصی با 
دکتر هانس تیل اشنایدر از اعضای 
حزب راست گرای آ.اف.د آلمان در 

میان مطالب آن جالب توجه به نظر می رسد.
پرونده »روانشناسی بازاری« رویکردی انتقادی به 
شاخه روانشناسی مثبت گرا دارد که کتاب های آن 
در ایران نیز از محبوبیت و رواج چشمگیری برخوردار 
است. بخش اقتصادی عصر اندیشه با نام »معاش« که 
به تازگی اضافه شده اســت، موضوع داغ این روزها 
یعنی پول های مجازی مانند بیت کوین را در پرونده 
»پوِل رمزِی مرموز« با اقتصاددانان به بحث گذاشته 
اســت. نهایتاً پرونده هنری مجله نیز با عنوان »بهار 
سینمایی« به مرور و بررسی تحوالت سینمای ایران 

در دهه هفتاد اختصاص دارد.   

»عصراندیشه«شانزدهمبامنطقسکوتآمد

انگشتوخیک
مردی از راه فروش روغن ثروتی کالن 
اندوخته بود و به خاطر حرصی که داشت 
همیشــه به غالم خود می گفت در وقت 
خرید روغن، هر دو انگشت سبابه را به دور 
پیمانه بگذارد تا روغن بیشتری برداشته 
شود و برعکس در وقت فروختن، آن دو 
انگشــت را درون پیمانه بگذارد تا روغن 
کمتری داده شود. هرچه غالم او را از این 
کار بر حذر می داشت مرد توجه نمی کرد 
تا این که روزی هزار خیک روغن خرید 
و برای فروش آنها را بار کشتی کرد تا در 
شهر دیگری بفروشــد. وقتی کشتی به 
میان دریا رسید، طوفان درگرفت. ناخدا 
فرمان داد تمام بارهــا را به دریا بریزند تا 
کشتی سبک شود و مســافران از خطر 
غرق شدن رهایی یابند. آن مرد از ترس 
جان، خیک هــا را به دریــا می انداخت. 
در این حال غالم گفت: »ارباب انگشــت 

انگشت مبر تا خیک خیک نریزی.«
سمعکیکدالری

مردی متوجه شد که نمی تواند خوب 
بشنود پس به مغازه ســمعک فروشی 
مراجعه کرد. فروشنده پاســخ داد: »ما 
ســمعک از یک دالر داریم تا هزار دالر.« 
مرد گفت: »می خواهم مدل یک دالری را 
ببینم.« فروشنده یک نخ دور گردن مرد 
انداخت و گفت: »کافی است این دکمه 
را در گوش تــان بگذارید و دنباله نخ را در 
جیبتان قرار دهید.« مــرد که با تعجب 
به حرف های فروشــنده گوش می کرد، 
گفت: »این چطور کار می کند؟« فروشنده 
جواب داد: »این کار نمی کند، اما هنگامی 
که مردم ایــن را ببینند، بلندتر صحبت 

می کنند.«
اعتمادبهخدا

اســتادی با مریدش در صحرا اســب 
سواری می کرد و استاد از اعتماد به خدا 
برای او می گفت. شــباهنگام اســتاد از 
مرید خواست اسب ها را به بوته ای در آن 
نزدیکی ببندد. مرید به سوی بوته رفت 
اما سخنان استاد را به یاد آورد و فکر کرد 
حتما اســتاد دارد امتحانم می کند؛ باید 
اسب ها را به خدا بسپارم! صبح روز بعد، 
مرید متوجه شد که اســب ها رفته اند. 
خشمگین به سراغ استاد رفت و فریاد زد: 
»تو درباره خدا هیچ نمی دانی. من اسب ها 
را به امان او رها کــردم و حاال رفته اند.« 
استاد پاسخ داد: »خدا می خواست مراقب 
اسب ها باشد، اما برای این کار به دستان تو 

احتیاج داشت تا آنها را ببندد.«
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