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با او دلم به مهر و مودت یگانه بود
سیمرغعشقرادلمنآشیانهبود
بردرگهمزجمعفرشتهسپاهبود
عرشمجیدجاهمراآستانهبود
در راه من نهاد نهان دام مکر خویش
آدم میان حلقه آن دام دانه بود
میخواستتانشانهلعنتکندمرا
کردآنچهخواستآدمخاکیبهانهبود
بودممعلمملکوتاندرآسمان
امیدمنبهخلدبرینجاودانهبود
هفتصدهزارسالبهطاعتببودهام
وزطاعتمهزارهزارانخزانهبود
درلوحخواندهامکهیکیلعنتیشود
بودم گمان به هر کس و بر خود گمان نبود
آدم ز خاک بود من از نور پاک او
گفتمیگانهمنبومواویگانهبود
گفتندمالکانکهنکردیتوسجدهای
چونکردمیکهبامنشایندرمیانهبود
جانابیاوتکیهبهطاعاتخودمکن
کاینبیتبهربینشاهلزمانهبود
دانستمعاقبتکهبهماازقضارسید
صد چشمه آن زمان زد و چشمم روانه بود
ایعاقالنعشقمراهمگناهنیست
رهیافتنبهجانبشانبیرضانبود
سناییغزنوی

ل صفحه آخرsafhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :
ایمی 
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نصب اولین کابل تلگراف میاناقیانوســی ،با گذر از اقیانوس اطلس و
برقراریخطارتباطیمیانایرلند وکانادا( 1858میالدی)
اختراع موتور ديزل توســط رودلف ديــزل ،مخترع و مهندس
مکانیکآلمانی(1895میالدی)
دستگیری نلسون ماندال به اتهام تالش براي براندازي دولت
سفيدپوستان (اقليت) آفريقاي جنوبي و محکومیت او به حبس
ابد( 1962میالدی)
آغاز بمباران شهرهانوی پایتخت ویتنام توسط هواپیماهای ایاالت
متحده ( 1964میالدی)

طلوع

نیلس هنریک آبل -ریاضیــدان نروژی ،از پایهگــذاران جبر مدرن،
متخصصمعادالتچندجملهایبادرجهباالترازچهار( 1802میالدی)
ایلیا یفیمویچ رپین -نقاش برجســته روس در ســبک
رئالیسم(1844میالدی)
واسیلی لئونتیف -برنده جایزه نوبل اقتصادسال
،۱۹۷۳آمریکاییوروستبار( 1905میالدی)
نیل آرمسترانگ  -فضانورد ناسا ،استاد دانشگاه و
خلبان نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا ،نخستین انسان
فاتحکرهماه 1930(،میالدی)

غروب

توماس نیوکامن  -مخترع انگلیسی ،مخترع نخستین موتور بخار برای
تلمبهکردنآب( 1729میالدی)
فریدریش انگلس -فیلســوف و انقالبی کمونیســت آلمانی،
نزدیکتریــن همکار کارل مارکس ،صاحب مانیفســت حزب
کمونیست(1895میالدی)
نورما جین مورتنسون -معروف به مِریلین مونرو ،بازیگر
مشهورسینمایآمریکا ( 1962میالدی)
حسین پناهی -شــاعر ،نویســنده ،کارگردان و بازیگر سینما،
تلویزیونوتئاترایرانی( 1383خورشیدی)

قاب کوچک

پیشخوان

سیمای تهران در یک رمان

برنا مسروری| این یادداشت
بــرای افرادی که رمان «هشــت
و چهل و چهــار» نوشــته کاوه
فوالدینســب را نخواندهانــد،
مناســب نیســت .هرچنــد که
لودادن پایان قصه در داستانی که
ابتدا و انتهایش به هم گره خورده
و تعلیــق نــدارد ،در اصل امکان
ندارد .یعنی چیزی برای لودادن
وجود ندارد ،پس سخت نگیرید.
داستان خوب شــروع میشود و
در ادامه هم قابل قبول اســت اما
شاید یکی از مهمترین نکاتی که درخصوص رمان
«هشت و چهل و چهار» میتوان گفت ،این است
که کامال تهرانی است .شــهر تهران و تعدادی از
مکانهایش -که به وفور در ادبیات و تئاتر و سینما
حاضرند -گاهی حتی بیش از شخصیتها معرفی
میشوند .از گورســتانها تا خیابانهای قدیمی و
حاال مدرن شده ،از رستوران و کافه تا بیمارستان،
همه و همه همیشه همراه شــخصیتها هستند
و گویی این فضاســازیها بشــدت تصویری قرار
اســت به طراح صحنه در یک فیلم کمک کنند.
رمان روایتگر قصه نیاســان زمانی ،نســل سوم
از یک خانواده تعمیرکار ســاعت است که ظاهرا
در یک روز -ولــی در اصل از گذشــتههای دور
تابهحال -جریان دارد .در بخشــی از داســتان با
عشــق نافرجام پدربزرگ مواجهایم که با پایانی
خوش برای نیاسان همراه اســت ،هرچند که به
نظر میرســد این قضیه برای پدر نیاسان چندان
هیجانی نداشــته ،چون در رفت و برگشــتهای

زمانــی و مکانی زیــادی که در
طول داســتان بــا آن مواجهیم،
اثری از ابراز احساسات پدر وجود
ندارد (همان گذر نســلی) .کتاب
سرشار است از تکههای سیاسی
تا توصیفات احساساتبرانگیز که
متاسفانه در داستان خوب جای
خودشــان را پیدا نکرد ه و بیشتر
تبدیل شــدهاند به تظاهراتی از
آنچه که وجودش الزم نیســت.
البته اشــاراتی به کتاب «مجمع
دیوانگان» اثر میرزاعبدالحسین
صنعتیزاده و بازخوانی قسمتهایی از آن اثر فارغ
از لزوم یا عدم لزومش ،اتفاقی فرخنده اســت که
نسل جدید را -اگر داستانخوان باشند -تشویق
به مطالعه آن اثر نیز میکند ،هرچند که در ادامه
شــادخواری به ســامتی صنعتیزاده -هرچند
مثل همــان طعنههای
با انتخاب لغاتــی دیگر -
سیاســی ،غیرضروری و مخل یک دســتبودن
ت اســت .البته تأکیدات زمانی در داســتان
روای 
خوب جا افتاده و بهرغم رفتوآمد به گذشــته و
حال با بیببیبهای ســروقت ســاعت موبایل و
تأکیدهای چندباره بر خبرگی شخصیت اصلی و
پدر و پدربزرگش در کار تعمیر ساعت کامال قابل
قبول اســت .هرچند که به جز آن ساعت قدیمی
فرانســوی با مارک هریتیج (میراث) ما با ساعت
سروکاری نداریم و آنچه که بهعنوان مفهوم زمان
با آن روبهرو هســتیم ،اتفاقا به وسیله تلفن همراه
که مطلقا ربطی به گذشــتههای دور ندارد ،مورد
تأکید قرار میگیرد.

فوکوس
 167سال پیش ،برابر با پنجم آگوســت  1850میالدی ،گی دو موپاسان ،نویسنده شهیر فرانســوی ،در نورماندی به دنیا آمد.
موپاســان در کنار اســتاندال ،انوره دو بالزاک ،گوســتاو فلوبر و امیل زوال از بزرگترین داستاننویســان قرن نوزدهم فرانسه به
شمار میآید .او در طول زندگی نسبتا ًکوتاه  ۴۳ســالهاش حدود  ۳۰۰داســتان کوتاه و بلند ۶ ،رمان و نیز  ۳سفرنامه ،یک مجموعه
شعر و مجلدی از چند نمایشنامه نوشت.

آنچه میبینید بیابان نیست؛ جای خالی یک تاالب اســت .زمینی که حاال ترکهای مرگ برداشــته .هرچند که پیش از این پر از حیات بوده .تاالب «گمیشان» با وسعت  20هزار هکتار در شــمال غربی استان گلستان ،حاال تبدیل به برهوتی
بیحاصل شده .چون آب دریای خزر پس رفته و آسمان نیز نزوالت خود را دریغ کرده .مردی با بطری آب معدنی میان این زمین هرز ایستاده ،طنز روزگار است؛ طنز تلخ .عکس :ایرنا

حرف روز

ازهردریسخنی
آرام باش حلزون...

بهداشت ،آموزش و اخالق!
محمدرضا نیکنژاد
آموزگار

برخالف همیشــه که غرق در بوسهمان میکرد،
گوشهای افتاده بود و مینالید .در این بیست و اندکی
که دامادشان هستم ،هیچگاه چنین ندیده بودمش؛
زنی خوداتکا ،ســختکوش ،مهربــان و خوددار .به
سختی درد داشت .برای جلوگیری از آسیب بیشتر،
به اورژانس زنگ زدیم .آمبوالنس آمد .پس از وارسی
گفتند به بیمارســتان ببریدش! دســتور دادند که
بلندش کنید و با خودروی خودتان ببرید .همچنان
که مامــوران نگاهمان میکردند ،تــاش کردیم اما
نتوانستیمونتوانست؛دردامانشرابریدهبود.برانکارد
را آوردند و بــا هزار بدبختی بر آن نشــاندیمش و...
ماموران همچنان دستور میدادند .در انتقال از خانه
به آمبوالنس و از آمبوالنس تا اورژانس ،هیچ کمکی
نکردند! وارد اتاق پرجنبوجوش بیمارســتان ۵۰
تختخواب و ۵۰ساله شهر شدیم .دکتر از کنارش
گذشــت و با غرور ،چند ضربه به زانو و استخوانش
زد و در بیاعتنایی کامل بــدون آنکه نگاهی به او و
ما بیندازد ،پرســشهایمان را بیپاسخ گذاشت و به
سوی اتاقش رفت .امکانات زهوار دررفته بیمارستان

روایت
سارا سحابی| ژان به جــرم دزديدن قرصي نان به
3سال زندان محكوم شد .چندبار اقدام به فرار كرد اما
هر بار پس از دســتگيري به دوره محكوميتش اضافه
شد .سرانجام پس از 15ســال از زندان آزاد شد .او در
پاريس نتوانست هيچ كاري براي خود دست و پا كند.
هيچكس حاضر نبود به يك سابقهدار كار بدهد .برای
همین عازم شهر كوچكتري در جنوب شرقي فرانسه
شــد .آنجا نيز تمام درها را به روي خود بسته ديد .در
برگ هشناسايياشنوشتهبودندانسانيبسيارخطرناك
و اصالحناپذير است .نهتنها كســي به او كار نداد بلكه
حتي جايي نيافت تا شب را در آن بهسر ببرد .سرانجام
آخرين فردي كه د ِر خانهاش را روي او ميبســت ،به
خانهای محقر در آنســوي ميدان شــهر اشاره كرد
و گفت شايد او حاضر باشد شــب جايي به تو بدهد تا
در ســرما نمانی .به این ترتیب ژان ،به آن خانه میرود
و پيرمردي در را باز میکند و میگوید« :خوش اومدي
پسرم ».سالهاي طوالني زندان از ژان موجودي خشن
ساخته .بیمقدمه داستان زندگیاش را میگوید و به
پیرمرد یادآوری میکند که طبق برگه هویت ،آدمی

و اتاقهای رنگ و رو رفته و پرستاران بیاعتنا به درد
و رنج بیماران ،از ســویی حس تحقیر و از دیگر سو
خشــم آدم را برمیانگیخت .خانوادهای تصادفی و
بشدت آسیبدیده آورده شدند .زنی از آنها به شدت
بدحال بود و مر ِد همراهش با ریش و یقه دیپلمات،
با ِ
دست باندپیچیشده ،از سویی سرگردان اتاقهای
حســابداری و عکســبرداری و ...و از دیگر سو ،باید
برانکارد بیمارش را خودش با همان یک دســتش
جابهجا میکرد! طاقتش طاق شــد و فریاد برآورد
و ...انتظامات با احتیــاط و هراس از تیپ و قیافهاش،
آرامش کردند و در پاســخش که میگفت کســی
نمیآید حتی برانکارد را هل دهد! گفتند نیرو نیست!
پس این پرستاران!؟ گفتند وظیفه پرستاران نیست.
در همان مدتی که ما نیز برانکارد ماد ِر همســرم را

جابهجامیکردیم،دکترباچندپرستارمشغولزمزمه
یکــی از ترانههای معروف لری و تالشــی حداقلی،
با بیاعتنایی آزاردهنده درگیــ ِر خوشوبش بودند.
مرد عصبانی با صدای کمی آرامتر و البته همچنان
خشمگین،غرمیزدکهیکیدرگوششگفت،اینجا
بیمارستان دولتی است؛ اگر میخواهی خداینکرده
بیمارت از دســت نرود ،برو فالن بیمارستان؛ آنجا
به بیمارت میرسند! همسرم از پیش مادرش آمد و
گفت ،اینها نهتنها با ما حرف نمیزنند ،حتی وظیفه
تخصصیشــان را نیز پــس از چندینبار خواهش

چه کسی به ژان آموخت؟

خطرناک است و بهتر است پیرمرد قبل از هر تصمیم
خوب بیندیشــد .اما پيرمرد با آرامش میگوید« :د ِر
اين خانه هميشــه روي هم ه بندگان خدا باز است».
ســپس رو به پيرزن مستخدمش میکند و میگوید:
«لطفا يك بشقاب ديگر هم به سرويس روي ميز اضافه
شود ».ژان بشدت تعجب کرده .پیرمرد نهتنها او را به
منزل راه داده بلکه سر سفره خود نیز پذیرای او شده.
سر ســفره ،پيرمرد رو به خدمتكار كرد و گفت« :نور
اتاق براي میهمان ما كافي نيست ،لطفا يك شمعدان
ديگر بياوريد ».ســپس متوجه كمبود چيزي شد و
با اندكي جديــت باز به خدمتكار كــه درحال خروج
از اتاق بود گفت« :به نظر ميرســه چيزي رو فراموش
كرديد ».خدمتكار با دودلي سراغ گنجه رفت و قاشق
و چنگالهاي نقرهاي را كه فقط براي میهمان استفاده
ميشد با خود آورد .توجه ژان به نقرههاي گرانقيمت
جلب شــده بود .حوالي صبح فردا در خان ه كشــيش
را كوبيدند ،باز هم همــان قدمهاي آرام و پرصالبت به
ش آمد .كشــيش در را گشود4 .
آرامي تا نزديك در پي 
ژاندارم فردي را در بند كرده بودند و آن فرد كسي جز

و تمنا انجــام میدهند .رنج و در ِد بیماران بشــدت
برایشان عادی شده و گویا از شکایت و پیگیری هم
پاسخ یکی از همکارانم به
نمیترسند! ناخودآگاه یاد ِ
گالیههای یکی از معاونهای مدرسه افتادم .معاونی
که خواهان کنترل اخالقی و درســی بیشتر بچهها
در کالس شــده بود .همکارم گفــت ،مگر چقدر به
من میدهند که هم درس بدهم ،هم مبصری کنم
وبچههاراباخشمفروخوردهکنترلکنم،همچندین
مرحله امتحان بگیرم و تصحیح کنم و پیگیر وضع
درســی و اخالقی  ۴۰دانشآمــوز در هر کالس و
 2۰۰ -3۰۰دانشآموز در هر هفته باشــم و آخرش
هم بیفتم گوشه بیمارستان و در تنهایی بمیرم و کک
هیچکس هم نگزد که ُمرد! و البته یاد انواع گوناگون
مدرسه نیز افتادم؛ غیردولتی ،هیأت امنایی ،نمونه
دولتی ،نمونه مردمی ،تیزهوشــان و ...و چه ســتم
چندگانهایاستبیمارستانهایدولتیونیمهدولتی
و خصوصی! و چه دردی اســت که بیمارشــدن و
دردکشیدن و بهبودیافتن و بدتر شدن و حتی تولد و
مرگی که با میزان پول افراد پیوندی محکم دارد! و چه
اخالقستیز است که در انسانیترین گسترهها یعنی
بهداشت و آموزش استدالل «هر چه پول بدهیاش
میخوری» فرمانفرماســت و چه دردآورست مرگ
آرا ِم تنها در چنین بیمارســتانهایی و ِ
مرگ آرامت ِر
میلیونهااستعداددرچنینمدرسههاییو...

ژاننبود.سركرده آنهابااحترامگفت«:جناباسقف،ما
اين مرد را صبح خيلي زود بيرون شهر دستگير كرديم.
او قاشــق و چنگالهاي نقرهاي به همراه داشت كه در
بازجويي اعتراف كرد ،از خان ه شــما به سرقت برده».
ژان با تعجب گفت« :اسقف؟ من خيال ميكردم شما
يك كشيش ساده هستيد ».اسقف به سرعت جواب
داد« :آه ...اين مرد دزد نيست ،شما نبايد اونو دستگير
ميكرديد .من خودم سرويسهاي نقره رو بهش داده
بودم ».بعد به ســوي طاقچهاي در گوشــ ه اتاق رفت،
شمعدانهاي نقره را با خود آورد و اضافه کرد« :پسرم،
شمعدانها رو فراموش كرده بودي ».ژاندارمها رفتند.
اســقف به ژان گفت« :اميدوارم با پولــي كه از فروش
نقرههابهدستخواهيآورد،شرافتمندانهزندگيكني.
در اين خانه همواره به روي تو باز است».
ويكتور هوگو در ادام ه رمــان «بینوایان» از ژان
موجودی میتراشــد کــه قدم به قدم به ســمت
انسانیت در حرکت است .کشــیش در همان یک
روز ،از ژان انســانی دیگر میســازد؛ نه با سخنان
خود ،بلکه با رفتار خود.

تمثیلی چینی وجــود دارد درباره
نخســتين حيوانــی كه خــود را به
بهشت رساند؛ حلزون .دربان مقدس
خم شــد و با نوك چوبدســتياش
او را نــوازش كــرد و پرســيد« :در
جســتوجوي چه اينجا آمدهاي؟»
حلزون پاسخ داد« :در جستوجوي
ابديت!» .دربــان به خنــده افتاد و
گفت« :ابديت! ابديــت به چه كار تو
ميآيد؟» حلزون پاسخ داد« :بخند،
مگر من هم يك آفريد ه خدا نيستم؟
من سالها منتظر اين لحظه بودم».
دربان گفت« :كدام لحظه؟» حلزون
پاسخ داد« :اين لحظه »...و بيدرنگ
جست بزرگي زده و وارد بهشت شد.
او در بهشت مدتها به دنبال دوست
قديمياش كرم گشت ،اما نتوانست
او را پيدا كند ،پس نزد خداوند رفت
و گفــت« :خدايا ،من در گذشــته
دوست بسيار خوبي داشتم به نام كرم
درختي ،او بســيار با من مهربان بود،
با هم به گــردش و تفريح ميرفتيم،
او با برگهاي نارنــج از من پذيرایي
ميكرد ...اما يك روز كه به سراغش
آمدم ،او را ديدم كه در پيلهاي زنداني
شده است ،هر چه كردم ،نتوانستم او
را نجات دهم ،پــس هر روز ميآمدم
او را تماشا ميكردم و به ياد دوستي
سابقمان اشك ميريختم .سرانجام
يك روز ديدم كه پيله شــكافته شده
و او آنجا نيســت .از آن بــه بعد او را
نديدم ،گمان ميكنــم حيواني او را
خورده باشــد ...حال در بهشــت به
دنبال او ميگــردم ...میتوانی به من
بگویی کجاســت؟» خدا جواب داد:
«كرم به من ميانديشد تا پروانه شود
و براي اين كه كسي مانع توجه او به
من نشــود ،دور او پيلهاي ابريشمي
ميسازم .حال به قســمت پروانهها
برو و در آنجا دنبال دوستت بگرد».
حلــزون پاســخ داد« :خدايا من نيز
پيوســته به تو ميانديشم ،پس چرا
من به آن زيبایي نشدم؟» و خداوند
پاسخ داد« :اگر قســمتي از زيبایي
من سهم كرم درختي شد تا به پروانه
تبدیل شود ،همزمان سهمی از صبر
را نیز به تو بخشیده بودم تا با مشقت
فراوان باالخــره خود را به بهشــت
برسانی .هیچکس چیزی ندارد مگر
آنکه چیــزی دیگر در عــوض به او
دادهایم».

