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پدر ناتورالیسم و مبتکر رمان روانشناسی
239 ســال پیش، برابر 23 ژانویه 1783 میالدی، اســتاندال، نویســنده شــهیر 
فرانســوی در شــهر گرونوبــل به دنیا آمــد. اســتاندال که نــام اصلی او مــاری آنری 
بیل بود، در طول حیات هنری خود آثار بســیاری به رشته تحریر درآورد از جمله 
»آرماسن«، »گردش های رم«، »خاطرات یک سیاح«، »عشق«، »صومعه پارام« 
و... اما در میان همه آثار او، »ســرخ و سیاه« تازه تر و پرمعناتر از بقیه ارزیابی شده 
اســت. امیل زوال نویســنده معروف فرانســوی و بنیانگذار مکتب »ناتورالیســم« 
در ادبیــات، اســتاندال را پــدر »مکتــب ناتورالیســتی« نامیــد و آنــدره ژیــد خالــق 

»مائده های زمینی«، او را مبتکر »رمان روانشناسی« خواند. 

سازنده سالح سبک و سالح های اتوماتیک 
167 سال پیش، برابر 23 ژانویه 1855 میالدی، جان برونینگ، طراح آمریکایی 
ســالح های ســبک، در شــهر اودن ایالــت یوتــا به دنیــا آمــد. برونینگ بــا اختراع 
سالح های معروفی چون تپانچه های کلت، تفنگ اتوماتیک برونینگ، مسلسل 
متوسط برونینگ و مسلسل سنگین کالیبر 50 برونینگ به شــهرت رسید. او در 
24 سالگی نخستین تفنگ تک تیر خود را ساخت. تفنگ اتوماتیک برونینگ در 
ســال 1918 میالدی مورد اســتقبال ارتش آمریکا قرار گرفت. از ســال 1920 تا دهه 
1950 تقریباتمام ســالح های اتوماتیک مورد اســتفاده ارتش آمریکا توسط جان 

برونینگ طراحی شده بودند.

هرکول رکورد شکن دنیای وزنه  برداری
55 ســال پیش، برابر 23 ژانویه 1967 میالدی، نعیم سلیمان اوغلو، وزنه بردار 
شهیر جهان، از پدر و مادری ترک در بلغارستان به دنیا آمد. در کارنامه حرفه ای 
ســلیمان اوغلــو فهرســتی از مدال های طــالی کســب شــده از میادین مختلف 
جهانی به چشــم می خــورد. او یکی از معــدود وزنه بردار هایی بود که توانســت با 
هنرنمایی در جدال با آهن سرد، شوری در دل دوستداران این ورزش در جهان  
بیفکند. سلیمان اوغلو تنها وزنه بردار دنیاست که موفق شده دو و نیم برابر وزن 
خــودش را در حرکــت یکضرب و ســه برابــر وزنــش را در دو ضــرب باالی ســر ببرد. 

رکوردی که رسیدن به آن برای یک وزنه بردار سنگین  وزن غیرقابل تصور است. 

منتقد جدی سارتر و مخالف جهانی  سازی
20 ســال پیــش، برابــر 23 ژانویــه 2002 میــالدی، پیــر بوردیــو، جامعه شــناس 
سرشناس فرانسوی در 71 سالگی درگذشت. بوردیو تحت تأثیر فیلسوفانی چون 
هایدگر، ویتگنشتاین، هوسرل و مارکس نظریه شکل های فرهنگی، اجتماعی و 
سمبلیک سرمایه داری را در برابر شکل های اقتصادی سرمایه داری مطرح کرد. 
او منتقد ژان پل ســارتر بــه خاطر اتخاذ یــک نقش فرصت طلب، روشــنفکرانه و 
بی مسئولیت در سیاست بود. بوردیو همچنین به شدت نگران جهانی سازی و 
افرادی بود که از آن ضرر می بینند. او سخنرانی های زیادی علیه نئولیبرالیسم در 

دورانی که در مرکز بحث های سیاسی روز بود انجام داد.

نخستین پزشک زن ایاالت متحده
در قرن 19 میالدی یعنی تا کمتر از 200 ســال پیش، زن ها اجازه انجام خیلی از 
کارها را در ایاالت متحده نداشــتند. برخی اســیر قوانین بودنــد و برخی دیگر در 
هــراس از عرف ها و عکس العمــل  اجتماع. بطــور مثال فعالیــت در حیطه حرفه 
پزشــکی یکــی از خط قرمزهــای پررنگ بــرای زنــان آمریکایی به شــمار می رفت. 
هیــچ زنی امــکان تحصیل در این رشــته را نداشــت و البته هیچ پزشــک زنی هم 
کــز درمانی ایــن کشــور در نمی آمد. این بــود تا این کــه یک زن  به اســتخدام مرا
آمریکایی بــه نام الیزابت بلکــول )Elizabeth Blackwell( تصمیم به تحصیل در 
کز دانشگاهی کشــورش، که دانشگاه های  رشــته پزشــکی گرفت، اما نه فقط مرا
اروپایی نیز به درخواســت های او برای پذیرش به عنوان دانشجو جواب منفی 
دادنــد. امــا بلکــول دســت از تــالش برنداشــت و عاقبت درخواســت او از ســوی 
دانشــگاه ژنو ســوئیس مورد پذیــرش قرار گرفــت. او 173 ســال پیــش در چنین 
غ التحصیل شــد. بلکول  روزی، برابــر 23 ژانویــه 1849 میــالدی، از دانشــگاه فار
پس از بازگشــت بــه آمریکا به دلیل ســنگ اندازی  در مســیر اســتخدام از ســوی 
بیمارســتان های مختلف، مرکز درمانی شــخصی خود را افتتاح کــرد تا نامش به 

عنوان نخستین پزشک زن ایاالت متحده در تاریخ ثبت شود. 

ایتالیا در جنگ بین الملــل اول در جبهه متفقین 
قرار داشت و دوشــادوش انگلستان، فرانسه، آمریکا 
و روســیه بــر علیــه امپراتــوری عثمانــی، امپراتــوری 
آلمــان، امپراتوری اتریش - مجارســتان و پادشــاهی 
بلغارســتان وارد نبــرد شــد. غایــت جنــگ جهانــی 
اول کنفرانــس پاریــس و معاهــده ورســای بــود کــه 
دولت های پیروز، قدرت های شکســت خــورده را با 
ک و تعیین تاوان مالی داغ  ابزارهایی چون تجزیه خا
کرده و بــه فاتحین یعنــی خودشــان پــاداش دادند. 
تاریــخ پژوهــان شــرایط ســنگین تحمیــل شــده بــه 
شکست خوردگان جنگ، ذیل بندهای تحقیر آمیز 
معاهــده ورســای را از جملــه عوامــل زمینه ســاز ســر 
بــرآوردن »نازیســم« و ظهــور آدولف هیتلــر در آلمان 
گر  بر می شــمرند، اما احتماال متعجب خواهید شد ا
بدانید تنها مغلوبــان جنگ جهانــی اول نبودند که 
از زد و بندهای سیاســی آســیب دیدند، بلکه برخی 
از طرف هــای جبهــه پیــروز نیــز مشــمول عــوارض 

جانبی مخرب »ورسای« شدند. از میان کشورهایی 
که هســته اصلی متفقین را در جنــگ بین الملل اول 
تشــکیل می دادنــد برخی همچــون آمریکا، فرانســه، 
انگلستان و روسیه بیشــترین منفعت را از پیروزی در 
جنگ کســب کردند و چه بــه لحاظ دریافــت غرامت 
مالــی و چــه از لحــاظ دیکته کــردن سیاســت ها بــه 
طرف هــای شکســت خورده، از همه نظر دســت برتر 
کرات صلح و جلســات مربــوط به معاهدات  را در مذا
تســلیم داشــتند. این میان ایتالیا یکی از کشورهایی 
بــود که با وجــود پرداخــت هزینه ای گــزاف، بــه اندازه 
بقیــه هم پیمانــان از منافــع پیــروزی بهره مند نشــد 
و به نوعی خــود را از همه نظر متضــرر دید، که همین 
احساس غبن در نهایت زمینه ساز ظهور افراط گرایی 
سیاسی در این کشور شــد. 103 سال پیش در چنین 
روزی، برابر 23 ژانویه 1919 میالدی، بنیتو موسولینی، 
روزنامه نــگار ناسیونالیســت ایتالیایــی بــا تأســیس 
)National Fascist Party(  ،»حزب  ملــی فاشیســت«

نخســتین قدم را بــرای رهنمون کشــورش به ســمت 
هم پیمانــی مصیبت بــار بــا آلمــان در جنــگ جهانی 
دوم برداشــت. شــعار موســولینی بازگردانــدن ایتالیــا 
بــه عظمــت دوران روم باســتان بود و بــا همین حربه 
جذاب، مردم را مجاب کرد که بهترین شخص برای در 
دست گرفتن سکان هدایت کشور در صحنه سیاسی 
و اقتصادی است. این اتفاقی بود که در آلمان مغلوب 
و تحقیرشــده از قرارداد ورســای نیز به وقوع پیوست 
و حــزب ناســیونال سوسیالیســت کارگران بــه رهبری 
آدولف هیتلر با سوءاستفاده از تبعات لگدمال شدن 
عزت نفس مردم آلمان،  زمینه را برای به دست گرفتن 
ارکان قــدرت آمــاده کرد. هرچند نازیســم و فاشیســم 
به عنوان دو زاییــده اهریمنی جنــگ بین الملل اول، 
بــا به صــدا درآمدن ســوت پایــان جنگ جهانــی دوم 
بــه زبالــه دان تاریخ پیوســتند، اما خســارت هایی که 
هرکــدام در این مدت به تمدن بشــری وارد آوردند در 

حساب نمی توان آورد.
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صحنه معروف پله های اودسا، در فیلم »رزمناو پوتمکین« - 1925
124 ســال پیــش، برابــر 23 ژانویه 1898 میــالدی، ســرگئی آیزنشــتاین، کارگردان 
شــهیر روس در شــهر ریگا )در حال حاضر پایتخت لتونی( به دنیا آمد. آیزنشــتاین 
« در ســینما قلمداد کرد. او مونتاژ )تدوین( را یک  را باید بنیان گذار »ســبک مونتاژ
، نمایش و حتی نقاشــی  اصل خالقه می دانســت کــه در دیگر هنرها همچون شــعر
، نخستین و  گر شــهیر نیز وجود دارد. »رزمناو پوتمکین« مهم ترین اثر این ســینما
مشهورترین فیلم ســبک مونتاژ در تاریخ سینما به شــمار می رود. این فیلم یکی از 
نخســتین آثاری بــود که در دهــه 70 خورشــیدی از برنامه »هنر هفتم« شــبکه یک 
ســیما به نمایش درآمــد. »رزمناو پوتمکین« که به شــورش ملوانان کشــتی جنگی 
»پوتمکیــن« و مقابله آنان با ســربازان ارتــش تزار می پــردازد در ســال 1925 مقابل 

دوربین رفت.

آخر و عاقبت ظلم
از شــیخ محمدتقــی بهلــول، رهبــر قیام مســجد 
در  قبلهــا  »خیلــی  می کننــد:  نقــل  گوهرشــاد 
غ هــا امر رایجــی بود.  افغانســتان، جنــگ دادن مر
جوانان افغــان در روزهــای جمعه، عیــد و روزهای 
بیکاری، کبکها یا خروســها را به جــان هم انداخته 
و تماشــا می کردند. گرچه این کار از طرف شهربانی 
گر پلیس می دید، جلوگیری می کرد.  ممنوع بود و ا
روزی در افغانســتان از خیابانی می گذشتم، دیدم 
یك پلیس با پســر جوانی ســر یك کبك دعــوا دارند. 
پلیــس می گفــت: »تــو می خواهی ایــن پرنــده را به 
جنــگ بیندازی. یــا به من رشــوه بــده، یــا آن را از تو 
می گیــرم.« جــوان جــواب داد: »مــن ایــن کبــك را 
بــرای آواز خواندنش نگه داشــته ام. نگهــداری آن 
که ممنوع نیســت، جنــگ دادنش ممنوع اســت. 
هروقت دیدی که او را به جنــگ انداختم، مرا بگیر 
و هر کاری می خواهی انجام بده.« سپس دیدم که 
آن پلیس، پرنده را از دست جوان گرفت و با دست، 
سرش را از بدن جدا کرد و در خیابان انداخت، بعد 
به جوان گفــت: »حاال برو هر جــا می خواهی از من 
شــکایت کن!« پرنــده پرپــر زد و مرد و پلیس بــه راه 
خــود ادامه دادند. هنــوز 50 قدم نرفتــه بود که یك 
خــودروی بــزرگ او را زیــر گرفــت و از روی بدنش رد 
شــد و مثل همان پرنــده دو نیم اش کرد. ســرش با 
دو دســتش به طرفی افتاد، پاها و کمرش به طرف 
دیگــر! ایــن اســت ســرانجام ظلــم، خــواه در حــق 

انسان باشد یا حیوان.«

شناخت از مرگ
از شــیخ مفید )ره( تعالی علیه حکایــت کرده اند: 
»روزی شــخصی از حضــرت امــام محمد تقــی )ع( 
کثر مــردم از مــرگ می ترســند و  ســوال کــرد: »چــرا ا
و از آن هــراس دارنــد؟« امــام )ع( در پاســخ اظهــار 
داشت: »چون مردم نسبت به مرگ نادان هستند 
و از آن اطالعی ندارند، وحشــت می کنند. چنانچه 
انســان ها مرگ را می شــناختند و خود را از بندگان 
خداونــد متعــال و نیــز از دوســتان و پیــروان اهــل 
بیت عصمت و طهــارت قرار می دادند، نســبت به 
آن خوشبین و شادمان می گشتند و می فهمیدند 
که ســرای آخرت برای آنان از دنیا و ســرای فانی، به 
مراتب بهتر اســت. آیــا می دانیــد که چرا کــودکان و 
دیوانگان نســبت بــه بعضــی از داروهــا و درمان ها 
بدبیــن هســتند و خوششــان نمی آیــد، بــا این که 
برای ســالمتی آنها مفید و ســودمند اســت و درد و 
ناراحتی شان را برطرف می کند؟ چون آنان جاهل 
و نــادان هســتند و نمی داننــد دارو نجــات بخــش 
خواهــد بــود. ســوگند بــه آن خدایــی کــه محمــد 
مصطفی )ص( را به حقانیت مبعوث نمود، کســی 
که هر لحظــه خود را آمــاده مرگ بداند و نســبت به 
اعمال و رفتــار خود بی تفــاوت و بی توجه نباشــد، 
مــرگ برایش بهتریــن درمــان و نجــات خواهد بود 
کننــده ســعادت و خــوش بختــی او در   و تأمیــن 

جهان جاوید.«

ایستادن پشت در
از حاج محمد اســماعیل دوالبی نقل شده است: 
»صبر پیشــه کن، خــدا در را بــاز می کند. نشســتن و 
مودب بــودن تنها کار شماســت. امــا باز کــردن یا باز 
نکــردن در بــا اوســت. هر وقــت دیــدی تاخیــر افتاد 
پشــت در بایســت. مبــادا بــروی و بگویــی چیــزی 
نمی دهنــد. بــا هنــر و فهمــت تــا پشــت در بــرو. در را 
محکم نزنــی، یا اصــال در نــزن. صاحبخانــه خودش 
می داند، همانجا بنشین. شبی که حضرت زهرا )س( 
را می خواستند دفن کنند اصحاب حضرت امیر )ع( 
پشت در بودند تا کمک کنند. حضرت امیر )ع(، امام 
حسن )ع( را فرستاد که پشت در صدای گریه می آید، 
ببین کیست؟ امام حســن )ع( گفت اصحابند، گریه 
می کننــد کــه در را بــاز کنیــد داخل بیاییــم. حضرت 
فرمود بگو بروند اول اذان بیایند برای تشــییع پیکر. 
این ها رفتند، اما یکی ماند و نرفت. همانجا نشست. 
نتوانســت برود. یک دقیقه بعد حضرت امیر دیدند 
هنوز صدای گریه می آید. به امام حسن )ع( فرمودند 
مگر نگفتی بروند؟! عرض کرد چرا گفتم. دو مرتبه دم 
در رفت و فرمــود چرا نرفتی؟ آن فــرد گفت پای رفتن 
نداشتم. حضرت امیر )ع( گفتند بگو بیاید داخل... 
ببین که کمــی پشــت در ایســتادن خوب اســت. به 
اشــاره ملتفــت بــاش. از پشــت در ایســتادن نترس. 

پشت در بهترین جاست.

آدولف هیتلر و بنیتو موسولینی

زخم ایام
را ابــرام  حاصلــی  ناامیــدی  از  غیــر  را/نیســت  خــودکام  بلبــل  آتــش  بــر  آبــی  نــزد  گل 
چهره خورشــید رویان را ســپندی الزم اســت/از شــب جمعه اســت نیل چشــم زخم ایام را
تابــان میوه هــای خــام را عشــق عالمســوز می بایــد دل افســرده را/می پــزد خورشــید 
نیســت ممکن از زبان خوش کســی نقصان کند/چــرب نرمی غوطه در شــکر دهد بــادام را
چــون شــرر بــر جــان نمی لــرزم ز بیــم نیســتی/دیده ام در نقطــه آغــاز خــود، انجــام را
بــا ضعیفــان پنجــه کــردن نیســت کار اقویــا/در قفــس دارد نیســتان شــیر خــون آشــام را
صبح چــون روشــن شــود، از خواب غفلــت ســر برآر/تا کفن بــر خود نســازی جامه احــرام را
صائب تبریزی

 یوسف دل
بــر جانــی چنــد تــو  نــاوک دل دوز  تــو پیکانــی چند/منــت  بــه دل هــا زده مــژگان  ای 
چنــد گلســتانی  بــازار  رونــق  بگشایی/بشــکنی  گــر  ا گریبانــت  ک  چــا گوشــه 
چنــد گریبانــی  گوشــه  هــر  ز  دریدنــد  ناز/بــر  پیراهــن  تــو  انــدام  بــر  بریدنــد  تــا 
چنــد پریشــانی  حــال  کنــی  جمــع  مگــر  را/تــا  پریشــانت  زلــف  سلســله  کــن  جمــع 
یوســف دل کــه شــد از چــاه زنخدانــت خــالص/از خــم زلــف تــو افتــاد بــه زندانــی چنــد
کاش مــرا قــوت افغانــی چنــد تنــگ شــد جــای ز بســیاری مرغــان قفس/بــودی ای 
چنــد پنهانــی  عشــوه  نکنــد  َمــه  آن  بــه  کی/گــو  تــا  محبــت  ز  فروغــی  منــع  ناصحــا 
فروغی بسطامی


