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شرق:علي قمصري ،آهنگساز جوان و خوشذوق موسيقي ايراني سهشنبه و چهارشنبه اين هفته كنسرتي
را به نفع معلوالن تحت پوشش رعد برگزار ميكند .قمصري در گفتوگو با «شرق» هدف از اجراي اين
برنامه را كمك به درمان معلوالن و ناتوانان جسمي تحت حمايت موسسه نيكوكاري رعد عنوان كرد و گفت:
«تمامي عوايد حاصل از بليتفروشي اين كنسرت به موسسه نيكوكاري رعد اهدا خواهد شد ».عالقهمندان
براي تهيه بليتهاي اين كنسرت ميتوانند با مركز موسيقي بتهوون  ۸۸۳۱۳۸۶۹-۸۸۳۱۳۸۶۸تماس
حاصل فرمايند .قيمت بليتهاي اين كنسرت  15هزار تومان و زمان اجراي آن ساعت  8:30شب ميباشد.

زاويه

كلبه كوچك من

به مناسبت سالروز تولد روزنامه اطالعات

راهي كه « اطالعات » پيمود
سعيد فائقي

*

خداي را مهر و س��پاس ك��ه روزنامه اطالعات به مرز 90
سالگي نزديك ميشود .مديريت يك چنين مجموعهاي در
طي اين سالها بايد ابرحرفهاي باشد كه توانسته باشد از گزند
روزگار مصون و سرافراز بيرون آمده باشد .منهاي چندي توقيف
روزنامه اطالعات در زمان اردشير زاهدي اين حقير به ياد ندارم
كه روزنامه اطالعات دچار خسران شده باشد ،اين طول عمر
نتيجه ايمان روزنامه به راهي كه در پيش گرفته و عمل صالح
آن و همچني��ن صبر آن در برابر ناماليمات و بيانگر حقانيت
اوس��ت كه تداوم راه طي ش��ده نش��اندهنده آن است .انگار
ديروز بود كه روزنامه اطالعات عكس تمام قد مرحوم تختي را
همراه با عناوين و مدالهايش چاپ كرده بود و بعد به ماجراي
فقدان دردناك مرحوم تختي پرداخته بود .با اينكه كم سن و
سال بودم ،اما احساسم اين بود كه ،پهلواني با آن مشخصات
نميتواند خودكشي كرده باشد را تداعي ميكرد ،كه به زعم
اين حقير حرفهايترين برخورد ميتوانست باشد و برگرفته
از سياست برتولت برش��ت ،كه انگار اين رويه سالهاست در
روزنامه اطالعات نهادينه شده است .در طي سالهاي پس از
انقالب همواره روزنامه توانس��ته است با مشي و رويه اعتدال
مصون از هر آسيبي باش��د .از اين بابت بايستي به مديران و
دس��تاندركاران موسس��ه تبريك گفت ،به خصوص از باب
توسعهاي كه در همه ابعاد به وجود آوردهاند و امكاناتي ايجاد
كردهاند كه شايد نظير آن را نتوان در منطقه مثال زد و مبارك
باش��د بر موسسه كه چش��مانداز  1404را پيشاپيش تحقق
بخش��يدهاند ...و اما تاثير فرهنگي اطالعات را هم مختصري
عرض كنم كه مرحوم پدرم واليبال را واليبول ميگفتند .يكي
دو بار خدمتشان عرض كردم آقاجان واليبال است ،تا اينكه
روزي روزنامه اطالعات  1307/3/26را نشانم دادند كه نوشته
بودبهاينمضمون«نتيجهمسابقهواليبولبينتيمهايشدت
و اجتماعي��ون» و پدر بزرگوار اينجانب (كه خدايش بيامرزد)
ملكه ذهنش از روزنامه اطالعات واليبول شده بود.
*مدير ارشد سازمان تربيت بدني در دولت اصالحات

برداشت
آخر

جوايز «نگاه نو» به عبداهلل كوثري و آبتين گلكار رسيد

مهتاب ،نخبگان را گردهم آورد
پژمان موسوي

عصر جمعه هفدهم
تي��ر در حالي كه تهران
در گرم��اي  40درج��ه
سانتيگراد تفتيده بود،
در دامنههاي البرز و در
سالن اجتماعات رايزن،
جمعي از فرهيختگان و
اهالي فرهنگ و ادب در
بزرگترين گردهمايي
نخب��گان ،گردهم آمده
بودند تا برگزيدگان پنجمين دوره جايزه مهتاب ميرزايي
در حضور آنان به مخاطبان مجله «نگاه نو» معرفي شوند.
سخنران ابتدايي اين مراسم ،مرتضي ثاقبفر ،جامعهشناس
بود كه پيرامون «دو بزنگاه سرنوشتساز در تاريخ ايران؛ عصر
فردوسي و دوران كنوني» سخنراني كرد و در ادامه عبداهلل
كوثري ،مترجم شهير ايراني از نگاه مخاطبان فصلنامه «نگاه
نو» به عنوان بهترين مترجم سال انتخاب شد و جايزه خود
را نيز از دس��ت روشن وزيري ،برنده همين جايزه در سال
گذش��ته دريافت كرد .عبداهلل كوثري ،مترجم آثاري چون
«جنگ آخر الزمان»« ،عيش مدام»« ،سالومه»« ،از چشم
فوئنتس»« ،پوس��ت انداختن» و «ريشههاي رومانتيسم»
در اين مراسم در سخنان كوتاهي با بيان اينكه كار مترجم
تنها معرفي يك متن ناشناخته به مخاطبانش نيست ،گفت:
مترجم بر زبان تاثير ميگذارد و لذت اصلي ترجمه در تالش
و كوش��ش و آفرينش اس��ت زيرا زبان تنها وسيله انتقال
مضمون نيست بلكه محل آفرينش است .كوثري در ادامه با
اشاره به جادوي زبان گفت :زبان ترجمه بايد هويت مستقل
داشته باشد ،نه اينكه صرف ترجمه لغتبهلغت متن اصلي
باش��د و اگر وضعيت اينگونه باشد ،ترجمه از هدف اصلي
خود دور شده است .وي كه به خاطر ترجمه «گفتوگويي
با يوسا» با عنوان «سرخوشي و كمال» ،به عنوان بهترين

مترجم سال مجله «نگاه
ن��و» برگزيده ش��د ،در
پايان سخنانش با بيان
اينكه ترجمه ،آفرينش
در زبان فارسي است ،از
نگاه دانشگاهها به مقوله
ترجمه انتقاد كرد و آن را
آسيبزا خواند .در ادامه
اين مراسم ،محمد علي
موحد ،برن��ده بهترين
تاليف س��ال گذشته ،با اعالم نام آبتين گلكار ،عضو هيات
علمي دانشگاه تربيت مدرس به عنوان برنده بهترين تاليف
«نگاه نو» از نگاه مخاطبان اين مجله در سالجاري ،جايزه
ويژه اين مراسم را به وي اعطا كرد .آبتين گلكار كه به دليل
نگارش مقاله «عدم مقابله با شر از طريق خشونت» برنده
ويژه امسال شد ،در سخناني ،انگيزه خود از نگارش اين مقاله
را برطرف كردن ابهامهايي دانس��ت كه درباره انديشه عدم
خشونت «لف تالستوي» وجود دارد؛ وي در همين زمينه
افزود« :تالس��توي» به هيچ عنوان طرفدار انفعال در برابر
شر نبود بلكه همواره هرگونه همراهي با عامالن خشونت
را محكوم ميكرد .در پنجمين دوره جايزه مهتاب ميرزايي،
همچنين از الون��د بهاري به عنوان جوانترين همكار نگاه
ن��و تقدير به عم��ل آمد و ياد و خاطره ايرج افش��ار و ناصر
نيرمحمدي ،دو همكار نگاه نو از سوي علي ميرزايي ،مدير
مسوول اين مجله گرامي داشته شد .الزم به ذكر است در
اين مراسم شخصيتهايي چون مصطفي ملكيان ،سيمين
بهبهاني،محمدشمسلنگرودي،سوسنشريعتي،عزتاهلل
فوالدوند ،عبدالحسين آذرنگ ،جليل دوستخواه ،محمود
معتقدي ،فريبرز رييسدانا ،خش��ايار ديهيمي ،جمش��يد
ارجمن��د ،ناصر آقايي ،بايزيد مردوخي ،حس��ن كياييان و
اسداهلل امرايي حضور داشتند.
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كارتون
خواب

غوغاي ذرات عالمـ13
اردشير خرمنكوب

ميخواهم بگويم :هر چقدر تيزي غصهها و رنجها و آشفتگي
كارهاي معطل ما بيشتر باشد ،روان و عاطفه ما به معرض خراش و
آسيب بيشتري درميافتد .يك چنين اوضاعي اصال به من و امثال
من كه در اين سلولهاي كوچك گرفتاريم ،محدود نيست .يك نفر
ممكن اس��ت در متن و غوغاي زندگي و در كنار همسر و فرزند و
دوس��تان خود ،به زخم روان و عاطفه گرفتار آيد و راهي نيز براي
برونرفت از نگرانيها و اضطرابهاي مكرر خود نيابد .من در مطالعه
قرآن ،احساس كردم سه دريچه از سوره بقره ،مرا به دنيايي ميبرند
كه پر از اكسيژن تازه و طبيع ياند .اكسيژني كه نه در كارخانههاي
صنعتي و نه در قلب جنگله��اي پرطراوت و باران خورده آفريقا،
كه از متن آههاي سوزان و از عبور دعاهاي ناب و ناز برآمده است.
اكسيژني كه ميتواند نفس تازهاي به تكتك ذرات وجود من تزريق
كند و نگرانيها و خراشهاي العالج مرا به اميد و نش��اط و شوق
بدل س��ازد .كافي است شما سر به درون هر يك از اين دريچهها
فروكنيد و نفس بكشيد .ناگهان با همه ذرات و سلولهاي وجودتان
حس ميكنيد اين اكسيژن ناب ،جان تازهاي به شما بخشوده و شما
را از كسالت و نفستنگي پيشين به در آورده است .پيشنهاد من،
هم براي خودم و هم براي ش��ما اين است :هر وقت ،در هر كجاي
دنيا ،به مشكل الينحل و ويرانگري گرفتار آمديد ،به مشكلي كه
طعم غذاها و نوشيدنيها را به كام شما تلخ كرده و خواب راحت از
چشمان شما ربوده ،به مشكلي كه شوق فردا را براي شما به حسي
زهرآلود بدل كرده و خالصه ش��رمندهام ،اگر به هر درد بيدرماني
گرفتار آمديد ،سر به اندرون اين سه دريچه فروبريد و با تمام توان
نفس عميق بكشيد .كدام سه دريچه؟ خواهم گفت .پيش از سر فرو
بردن به آن سه دريچه پر از اكسيژن ،عالقهمندم شما را به تماشاي
ذراتي ببرم كه پايكوبان و پر از نشاط و سرور مدا ماند .مولوي ،تسبيح
ذرات عالم را چه ظريف ميبيند:گر تو را از غيب چشمي باز شد /با
تو ذرات جهــان همــراز شد /جملــه ذرات عالم در نهـــــان  /با
تو ميگوينــد روزان و شبـان /از جمادي سوي جان جان شويد /
غلغل اجزاي عالــم بشنويــــد /نطق خاك و نطق آب و نطق گل/
هست محسوس حواس اهل دل /ما سميعيم و بصير و باهشيــــم/
با شما نامحرمان ما خاموشيـــم در اين ابيات ،شاعر فهيم ما ،دست
ذهن درمانده ما را ميگيرد و به مالقات غوغاي ذرات عالم ميبرد.
جايي كه چشم ما از تماشاي جنبوجوش ذرات عالم عاجز است و
گوش ما درمانده از شنودن آواز دلنشينشان.

