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اینشرحبینهایت

تلواسههایبیداری

قابکوچک

تقویمتاریخ

فوکوس
  ]پوستر فیلم »مصائب ژاندارک«  )1928(، ساخته کارل تئودرو درایر، کارگردان شهیر دانمارکی[ 98 سال پیش، برابر با شانزدهم 
می 1920 میالدی، پاپ ژان پل اول، رهبر وقت کاتولیک ها جهان، ژاندارک دختر انقالبی فرانســوی را که به جرم ارتداد سوزانده شده 
بود، بعد از نزدیک به 5 قرن تبرئه و او را قدیس اعالم کرد. ژاندارک، معروف به دوشیزه اورلئان، در نبردهای موسوم به »جنگ های صد 
ساله«، رهبری شورش در برابر اشغالگران انگلیسی را بر عهده داشت، اما توسط برخی از هموطنان خود دستگیر و به انگلیسی ها فروخته 
شد. او در یک دادگاه کلیسایی، به جرم ضدیت با قوانین کلیسا محکوم و سی ام می 1431 در شهر روآن سوزانده شد. از داستان زندگی 
او فیلم های بسیاری توسط کارگردان های صاحب نام سینما همچون ژرژ ملِیس، کارل تئودرو درایر، ویکتور فلمینگ، روبرتو روسولینی، 

اتو پرمینجر، روبر برسون، ژاک ریوت، لوک بسون و... مقابل دوربین رفته است.

رخداد
  ازدواج ماری آنتوانت شاهزاده ۱۴ساله اتریشی و ملکه مشهور فرانسه 

با لویی شاهزاده ۱۵ساله فرانسوی )۱770 میالدی(
  انتخاب ناپلئــون بناپارت به ســمت امپراتور فرانسه با رأی 

پارلمان این کشور )۱80۴ میالدی(
  مرگ ۱6 هــزار نفر در پــی وقوع زمین لرزه  شــدید در 

کشورهای ونزوئال و کلمبیا )۱87۵ میالدی(
  آغاز انقالب فرهنگی در کشــور چین به فرمان مائو تسه 

تونگ، تئوریسین مارکسیســم لنینیسم و سیاستمدار انقالبی 
کمونیست )۱966 میالدی(

طلوع
  ایلیا مچنیکو - زیست شناس روسی برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و 

پزشکی سال ۱908 )۱8۴۵ میالدی(
  امانوئل تود - نویسنده، جامعه شناس و جمعیت شناس 

فرانســوی، صاحب آثــاری چون: مرثیــه ای برای 
امپراتوری آمریکا، مالقات تمدن ها، سرنوشــت 

مهاجران )۱9۵۱ میالدی(
  پیرس برازنان - هنرپیشه ایرلندی تبار آمریکایی 

و بازیگر نقش جیمز باند، نقش آفرین در فیلم هایی چون: 
چشم طالیی، فردا هرگز نمی میرد، دنیا کافی نیست )۱9۵3 میالدی(

غروب
  شارل پرو - شاعر و داستان سرای فرانسوی، بنیانگذار سبک جدید 
قصه ها و افسانه های شــاه پریان در ادبیات، صاحب آثاری چون: شنل 

قرمزی، زیبای خفته، سیندرال )۱703 میالدی(
  محمد ششم - سی وششمین و آخرین سلطان امپراتوری 

عثمانی )۱926 میالدی(
  برانیسالو مالینوفسکی - جامعه شناس، مردم نــگار و 
از مهمترین مردم شناسان سده بیستم، صاحب آثاری چون: 
دریانوردان اقیانوس آرام، پویایی دگرگونی فرهنگ، آزادی و تمدن 

)۱9۴2 میالدی(

  هنری فوندا سر صحنه »روزی روزگاری در غرب« )1968(، ساخته سرجیو لئونه 
113 سال پیش، برابر با شانزدهم می 1905 میالدی، هنری فوندا، بازیگر سرشناس سینمای جهان در گرندآیلند نبراسکا به دنیا آمد. فوندا طی 47 سال حضور در عرصه سینما در کالسیک های ماندگاری چون »خوشه های خشم«، »12 مرد خشمگین«، 
»کلمنتاین عزیزم« و »روزی روزگاری در غرب« نقش آفرینی کرد. فوندا در طول حیات حرفه ای خود بیشتر در نقش آدم های خوب، ساده و بی ریا بازی می کرد تا اینکه سرجیو لئونه کارگردان شهیر سینمای دنیا با انتخاب او برای بازی در فیلم »روزی روزگاری 
در غرب« یکی از ماندنی ترین شخصیت های منفی تاریخ سینما را خلق کرد. فوندا در سال 1982 و در سن 7۶ سالگی به خاطر بازی در فیلم »روی گلدن پاند« جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد که از این حیث به عنوان کهنسال ترین برنده جایزه 

اسکار شناخته می شود. مؤسسه فیلم آمریکا در سال 1999 نام او را در رده ششم برترین هنرپیشه های مرد تمام دوران قرار داد. هنری فوندا 12 آگوست 1982 در لس آنجلس، بر اثر ناراحتی قلبی در 77 سالگی درگذشت.
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ایمن الظواهری فرمانده سازمان القاعده در پیامی 
اعالم کرده است که با انتقال سفارت ایاالت متحده 
به بیت المقدس؛ رئیس جمهــوری آمریکا، نقاب از 
چهره واقعی جنگ صلیبی مدرن برداشت. ظواهری 
و بن الدن ســال ها قبل در زمان تأســیس القاعده 
از اصطالح جنــگ صلیبی برای حملــه آمریکا به 
خاورمیانه استفاده می کردند. البته این کلمه کاربرد 
خیلی بیشتری دارد و هر بار که یک دولت مشخصا 
مسیحی، اقدامی در زمینه ســرکوب مسلمانان در 
خاورمیانه انجام می دهد به کار می رود. گاهی اوقات 
هم به کار بردن عبارت جنگ صلیبی، تنها ناشــی از 
توهم توطئه درباره پیشــرفت کشور های قدرتمند 
غربی اســت ولی در این مورد خاص می شــود آثار 
گرایش های »مسیحیت صهیونیستی« را پیدا کرد زیرا 
کسی که برای خواندن دعای افتتاح ساختمان سفارت 
در بیت المقدس انتخاب شد »رابرت جفریس« بود. 
بعد از آن »میت رامنی« تاجر و سیاستمدار آمریکایی 
که خود به فرقــه »مورمون« تعلــق دارد گفت که 
شخص اشتباهی برای خواندن این دعا انتخاب شده 
زیرا جفریس یک »متعصب« مذهبی است که قبال 

سخنانی در دشمنی با یهودیان گفته است. 

جفریس یک کشــیش کوچک اندام باپتیست 
اوانجلیست است که در تلویزیون سخنرانی می کند 
و هوادارانی پیدا کرده است. تعداد اعضای کلیسای 
او در تگزاس به ۱3 هزار نفر می رسد و ظاهرا با ترامپ 
هم ارتباط دارد. ترامپ از سمت پدر لوتری آلمانی و 
از سمت مادر پرسبیتری اسکاتلندی است که ظاهرا 
فرقه پرسبیتری را انتخاب کرده است، اما از رهبران 
مذهبی مختلف مشاوره می گیرد که در میان  آنها 
می توان نام »پائوال وایت« از فرقه پنتیکاستالیست و 
مخصوصا »جری فال ول کوچک« را دید. پدر فال 
ول، از مهمترین شخصیت های فرقه اوانجلیست 
بود که بخشــی از این فرقه به حمایت از اسراییل 
معروف هستند. البته بار ها اظهاراتی علیه یهودیان 
هم از آنها شنیده شده است. کاری که جفریس هم 

انجام می دهد. 
حاال که ترامپ دســتور داد درست در هفتادمین 
ســالگرد روز نکبت )تشــکیل رژیم صهیونیستی( 
سفارتخانه آمریکا در بیت المقدس افتتاح شود بعضی 
از مفسران به دنبال این هستند که نقش یک جریان 
مسیحی صهیونیستی را در شکل دهی به این اتفاق 
پیدا کنند. این اندیشه که مســیح در آخرالزمان به 
زمین برمی گردد در مسیحیت فراگیر است اما این که 
اســتقرار دولت یهودی - آن هم از نوع صهیونیسم 
مسلح - در سرزمین مقدس به آن کمک خواهد کرد 

دیدگاهی خاص است که در آمریکا هوادار دارد.
از طرف دیگر یک ماجرای دینی دیگر هم در انتقال 

سفارت حضور داشت. »ایوانکا« دختر رئیس جمهوری 
همراه با همســرش در این مراسم شــرکت کرد و از 
تابلویی که روی دیوار سفارت نصب شده و نام دونالد 
ترامپ روی آن بود، پرده برداری کرد. همسر او »جراد 
کوشــنر« نیز او را همراهی می  کرد. دین خانوادگی 
جراد کوشــنر یهودی ارتدکس مدرن است که از آن 
به عنوان میانه رو نام برده می شــود. در  سال 2009 
و زمانی که او با ایوانکا ازدواج کرد؛ این زن مســیحی 
بود اما اکنون یهودی اســت و برخی آداب و رســوم 
یهودیان را هم به جا می آورد. نخســتین بار است که 
در خانواده رئیس جمهوری آمریکا کسی یهودی است. 
مسلما فرقه یهودیان ارتدکس مدرن به این که دختر 
رئیس جمهوری هم مذهب آنها باشد هیچ اعتراضی 
ندارند و احســاس می کنند در سیاست نفوذ دارند؛ 
درحالی که به نظر نمی آید شخص دیگری بتواند به 
همین سادگی - با توجه به سنت های یهودی - وارد 

این دین شود و مورد استقبال قرار گیرد. 
این زن و شوهر نمایندگان آمریکا در مراسم بودند 
و مخاطب انواع شعار هایی قرار گرفتند که جمعیت 
شادمان صهیونیست ها در استقبال از آنها سردادند. 
البته آنها شــعار های دیگری که فلسطینی های غزه 
در پشت ســیم های خاردار و فلسطینی های کرانه 
غربی در قســمت های باقیمانده از شــهر مقدس 
می دادند را نشــنیدند. درحالی که ساده ترین موضع 
مذهبی درست در همین خطوط جریان دارد. اعراب 

مسلمانی که قدس را فراموش نخواهند کرد. 

سفربهجزایرالنگرهانس

یکی از درجات تواضع این اســت که انسان 
اندازه خود را بشناســد و با طیب خاطر خود را 
در آن جایگاه قرار دهد.                          امام رضا)ع(

ِسرعشق
مه چنین دلستان نمی افتد

سرو از این سان روان نمی افتد
زان دهان نکته  ای نمی شنوم

که یقین در گمان نمی افتد
هیچ از او در میان نمی آید

که کمر در میان نمی افتد
عجب از پادشه که سایه او

بر سر پاسبان نمی افتد
نام دل در نشان نمی آید

تیر از او برنشان نمی افتد
عشق سِری ست کافرینش را

چشم فکرت بر آن نمی افتد
کشتی ما چنان شکست کز او

تخته ا ی بر کران نمی افتد
نرود یک نفس که از دل من

دود در آسمان نمی افتد
چشم من تا نمی فتد پر اشک

دیده پر ناردان نمی افتد
مرغ دل تا هوا گرفت و رمید

باز با آشیان نمی افتد
خامه چون شرح می دهد غم دل

کآتشش در زبان نمی افتد
گشت خواجو مریض و چشم طبیب

هیچ بر ناتوان نمی افتد
خواجوی کرمانی

حکیمزبانپارسی

روایت

در دورانی که زبان عربی بر سر پارسی زبانان و عرصه 
علم و دانش و ادبیات ایرانیان سایه ای سلطه وار افکنده 
بود، فردوسی شاهکار بی بدیل خود یعنی شاهنامه را به 
زبان پارسی نوشت و حال شاهنامه به عنوان یادگار قرن 
چهارم خورشیدی برای ما به میراث مانده است. قرنی که 
ایران تغییر و تحوالت بسیاری به خود دید و عصری که 
رازی و ابن سینا و بیرونی را به ما ارزانی داشت. شاهنامه با 
ویژگی هایی که داشت زبان پارسی را زنده و پایدار کرد و 
حافظ سنت های ملی و شناسنامه قوم ایرانی شد. شاید 
بی وجود این اثر، بسیاری از عناصر مثبت فرهنگ آبا و 
اجدادی ما در طوفان حوادث تاریخی نابود می شــد و 
اثری از آن به جای نمی ماند. فردوســی قصد داشت با 
قلمش به مردم یادآوری کند چه بودند و حال چه شدند. 
او توانست با قلم خود، زبان پارسی را به مردم بازگرداند، 
هرچند که به دلیل برخی از اشــعارش، مورد خشــم 

خلیفه وقت هم قرار گرفت.

فردوسی هنگامی شــاهنامه را به 
نظم کشید که زبان پارسی دستخوش 
آشــفتگی بود. او با سرودن شاهنامه 
از آشــفتگی و افزونی آن جلوگیری 
کرد. زبان زنده روزگار او پارسی سره 
نبود، بلکه پارســی دری بــود و اگر 
می خواست تنها از پارسی سره بهره 
گیرد - که بسیاری از واژگان آن رها 
شده و مرده بود - شاهنامه همچون 
بسیاری از آثار ادبی سده های پیشین 
از بین می رفت. شاهنامه، برگردانی 
از چند نثر کهن همچون شــاهنامه 
ابومنصوری اســت و فردوســی در 

زمان های مناســب از واژگان عربی نیــز بهره می گرفت 
تا مردم ایران ســخنان او را به آسانی بخوانند و بفهمند. 
شمار واژگان عربی شاهنامه 86۵ است که چندی از آن ها 

عبارتند از: شمع، صدف، طلسم، طول، 
عجم، عاشق، عکس، غول، فدا، قیمت، 
کعبــه، لیکن، مدح، مقــدس، نحس، 

نشاط، وحشی، هندسه، یتیم، یقین. 
برخی فردوسی را بزرگترین سراینده 
پارسی گو دانسته اند که از شهرت جهانی 
برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن 
و حکیم طوس می گویند. تفکر فردوسی 
و اندیشه حاکم بر شــاهنامه همیشه 
مدافع خوبی هــا در برابر ظلم و تباهی 
است و شاید به واقع از همین روست که 
فردوسی را حکیم می نامند. فردوسی 
زبان پارسی را زنده و پایدار نگاه داشت 
و از میان همه روزهای خدا، 2۵ اردیبهشــت ماه تقویم 
خورشــیدی روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و 

پاسداشت زبان فارسی نام گرفته است. 
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مائده امینی - روزنامه نــگار| آخرین باری که 
نمی توانســتم کتابی را زمین بگذارم تا غذا بخورم، یا 
زمین بگــذارم تا بخوابم، همین چنــد =ماه پیش بود. 
سطر به سطر »زوربای یونانی« مرا تکان می داد و درهم 
می شکست و به حال خود رها می کرد. انگار که نویسنده 

کتاب در من به همه اهداف خود رسیده باشد.
زوربــا، پیرمــرد 6۵ســاله ای که اگــر »نیکوس 
کازانتزاکیس« روی سن آن تأکید نمی کرد، ممکن بود 
فکر کنی که یک جوان سی واندی ساله است با کلی باد 
در غبغب و رویا در سر... اما او یک پیرمرد یک القباست 
که ماموریت یافته در داســتان روبه روی فردی شبیه 
همه ما قرار بگیرد و آن قــدر او را بکوبد و چارچوب های 
ذهنی اش را در هم بریزد که نویسنده و راوی داستان و 
حتی خواننده بعد از بستن کتاب روزها و روزها با خود 
فکر کنند که چرا در فالن چارچوب جا گرفته یا چرا فالن 
عقیده را قبول دارنــد؟ کاراکتر های کتاب ۴00واندی 
صفحه ای »زوربای یونانی« بســیار کــم و توصیفات 
موقعیت های مکانی اش بسیار مفصل و با جزییات است. 
اگر از توصیف های جز به جز و طوالنی خسته می شوید، 
می توانید این سطرها را ســریع تر پشت سر بگذارید. 
داستان اصلی کتاب، ماجرای نویسنده جوان و روشنفکر 
اما قاعده مندی است که از خواندن و نوشتن زیاد خسته 
شده و می خواهد مدتی استراحت کند. او برای راه اندازی 

مجدد یک معدن زغال سنگ ســفري به جزیره کرت 
مي کند و در یک رستوران با آلکسیس زوربا آشنا شده 

و کم کم در رهایی زوربا غرق می شود...
همه قوانین برای زوربا مسخره است. او معنی کامل 
رهایی است که نویســنده کتاب را »موش کاغذخوار« 
می داند و او را به خاطر همه لذت هایی که تاکنون نبرده 
است، شماتت می کند. شــما را نمی دانم اما من با هر 
صفحه ای که از زوربای یونانی می خواندم، حس می کردم 
که یک الیه از پوست و گوشت و استخوانم برداشته شده 
و سبک تر شده ام... و این الیه الیه ها تا جایی ادامه پیدا 
می کرد که در صفحات پایانی کتاب دلم می خواســت 
نویسنده که همان روای داستان هم بود، از برگه برگه ها 
بیرون بکشم، یقه اش را بگیرم و بگویم بس نیست این 
همه دودوتا چهارتایی که در همه این ســال ها کردی؟ 
زوربا به انــدازه راوی نه کتاب خوانده نه ســواد دارد اما 
همه را به یک اندازه دوست دارد، از کارگر معدن گرفته 
تا هتلدار و روسپی های طردشده ای که به مجازات هایی 
شبیه سنگسار محکوم شده اند. زوربا می رقصد و تمرین 
رهایی می کند و مدام می گوید؛ اگر امروز زندگی نکنی، 
فردا هم زندگی نخواهی کرد. زوربای بلند و الغراندام، 
زوربای جسور و بی پرده، ندای درونی همه ماست. ندایی 
که آن قدر سرکوب شده که دیگر صدایی از آن به گوش  

خودمان هم نمی رسد.

رهارهارها...من!

خوابوبیداری
همه  بخواهــم  »اگر 

آن چه را که در تهران 
بر ســرم آمد بنویسم 
چند کتاب می شود و 

شاید هم همه را خسته 
کند. از این رو فقط 2۴ساعت آخر را شرح 
می دهم که فکر می کنم خسته کننده هم 
نباشــد. البته ناچارم این را هم بگویم که 
چطور شد من و پدرم به تهران آمدیم: چند 
ماهی بود که پدرم بیکار بود. عاقبت مادرم 
و خواهرم و برادرهایم را در شــهر خودمان 
گذاشت و دســت من را گرفت و آمدیم به 
تهران. چند نفر از آشنایان و همشهری ها 
قبال به تهران  آمده و توانسته بودند کار پیدا 
کنند. ما هم به هوای آنها آمدیم. مثال یکی از 
آشنایان دکه یخ فروشی داشت، یکی دیگر 
رخت و لباس کهنه خریدوفروش می کرد، 
یکی دیگر پرتقال فــروش بود. پدر من هم 
یک چرخ دستی گیر آورد و دستفروش شد. 
پیاز و سیب زمینی و خیار و این جور چیزها 
دوره می گرداند. یک لقمــه نان خودمان 
می خوردیم و یک لقمه هم می فرستادیم 
پیش مادرم. من هم گاهــی همراه پدرم 
دوره می گشتم و گاهی تنها توی خیابان ها 
پرسه می زدم و فقط شــب  ها پیش پدرم 
برمی گشتم. گاهی هم آدامس بسته یک 
قران یا فال حافــظ و اینها می فروختم...«
 بخشی از داستان
 »24 ساعت در خواب و بیداری«  |  صمد 
بهرنگی
ایــن قصــه، 2۴ ســاعت از زندگــی 
پسربچه ای است به نام لطیف که به همراه 
پدرش برای کار بــه تهران آمده اند. لطیف 
که راوی قصه نیز هســت، با سه پسربچه 
هم سن وسال، روی ســکوی جلوی بانک 
نشسته بودند که دو پسربچه ولگرد دیگر به 
آنها ملحق می شوند و... صمد بهرنگی معلم، 
منتقد اجتماعی، مترجم، داستان نویس 
و محقــق در زمینه فولکلــور آذربایجانی 
بود. او نویسنده داســتان های کودکان به 
زبان فارســی و آذربایجانی بود که یکی از 
مهمترین آثارش »ماهی ســیاه کوچولو« 
است. بهرنگی درباره خودش گفته  است: 
»قارچ زاده نشدم بی پدر و مادر، اما مثل قارچ 
نمو کردم، ولی نه مثل قارچ زود از پا درآمدم. 
هرجا نمی بود، به خود کشیدم، کسی نشد 
مرا آبیاری کند. من نمو کردم... مثل درخت 
سنجد کج و معوج و قانع به آب کم، و شدم 
معلم روستاهای آذربایجان. پدرم می گوید: 
اگر ایران را میان ایرانیان تقســیم کنید، از 

همین بیشتر نصیب تو نمی شود.«
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