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زنانی سفید در قاب سیاه!
معصومه رشیدنیا

سعی می کردم آرامشم را حفظ کنم اما غمی که از
مدتها قبل روحم را می آزرد برای هزارمین بار گلوله
ســوزناکش را به میانه سینه ام شلیک کرد و به اشک
هایی بدل شد که راه فرو ریختن از چشمانم را به یاد از
این به بعد از بر می کرد.
بریده بریده جــواب دادم :جناب قاضی به گمانم به
مشــکالت بعد از طالق تا آنجا که امکانش بوده ،فکر
کرده ام ،نه اینکه با شوق به رویارویی با مشکالت بروم،
امروز به انتخاب این جبر ناگزیرم .زندگی با مردی خائن
ابهت مردانگی تکیه گاهی که در این لحظه همه چیز
هســت به جز همسر را برایم فرو ریخت .من عاشقش
بودم و مانــدم تا روزی که کاش خیــال بود و توهم.
روزهای اول آشنایی مان به خیالم تحسین برانگیزترین
و رویایی ترین مــرد جهان بود اما خانواده ام به خاطر
اختالف سنی زیادمان ،به شدت با ازدواج مان مخالف
بودنــد .پدر و مادرم ،خواهر و خالــه و عموهایم مدام
شماتتم می کردند که اگر عقل داشتی لج نمی کردی
کــه اال و هلل فقط با این آدم ازدواج می کنم .برای چه؟
به شوق مال و اموالش؟ 13سال اختالف سنی را نادیده
می گیری؟ اشتباه فکر می کردند درباره دلیل عشقم به
مرد رویاهای آن روزم .شــاید جوانی و خامی ام ،حس
لباس عشق عرضه کرد .او امروز در نگاه
کنجکاوی را در ِ
من ،نه تنها باورم به عشقش را ،که حرمت مردانگی را
شکسته است .پول و خانه و ماشینش دلیل ایستادگی
ام بــرای ازدواج نبود .آن روزها حس خوبی داشــتم از
توجهش به من ،عاشــق شــیرین زبانی ها و آنچه آن
روزها رومانتیک بودن می نامیدم ،شده بودم .قد و قواره
کوتاهش با شــکم بزرگ و برآمده اش در نگاهم بامزه
ترش می کرد و موهای کم پشــتش برایم نشانی بود
از جذابیت مردانه .باالخره زیر بار ازدواج رفتند خانواده
ام و تن دادند به انتخابم .همه چیز خوش و خرم بود و
زندگی زیر یک سقف با مردی که دوستش می داشتم،
شبیه خوابی بود که دو سال طول کشید تا از آن بیدار
بشــوم .کم کم سردتر می شد ،حال و حوصله قدیم را
نداشــت و برخالف روزهای خوش عشق و عاشقی در
خانه بند نبود .هنوز اما اوضاع مشکوکم نکرده بود .مادرم
آن روزها حامی اش شــده بود و می گفت سن و سال
آدم که باال می رود یکهو فروکش می کند شور اشتیاق
و تو ،جوانی و پرجنب و جوش.
دو ســال از فروکش شــور و شوق مرد عاشق پیشه
رویاهایم گذشت و چهار سال بعد از رفتن مان زیر یک
سقف ،کم کم قانع شده بودم که این وضع با توجه به

دماسنج

دو آمریکایی در صدر توئیتر

همدلی| مهدی فیضیصفت -تصمیم
ناگهانی دونالد ترامپ روز گذشته نگاه های
کاربران شــبکه مجازی توئیتر را به ســمت
آمریکا چرخاند .توئیت دیروز رئیس جمهور
ایــاالت متحده شــوک سیاســی بزرگی به
دولتمردان این کشــور وارد کرد و معادالت
جدیدی را رقم زد« .رکس تیلرسون» روز سه
شــنبه به صدر ترندهای داغ توئیتر رسید و
هشتگ « »Rex Tillersonتمام شخصیت
های مهم دیگر هنری ،ورزشــی و سیاســی
و ســایر اتفاقات مهم روز را تحت تأثیر قرار
داد .جالب اینکه اکثر توئیت ها در خصوص
برکناری مجازی «تیلرسون» به کابران غیر
آمریکایی اختصاص داشت که نشان می داد
سیاســت های آمریکا برای مردم سایر نقاط
جهان از جذابیت بیشــتری برخوردار است.
دیگر ترند داغ توئیتر باز هم به یک آمریکایی

چهره

اختالف  13سال سن بین من و او طبیعی است .یک
روز صبح ســاعت حدود هشت صدای محکم کوبیدن
در خانه ،چرت نصفه نیمه ام را پاره کرد و برم داشــت
از روی تخت .با عجله و هول و وال پله های اتاق خواب
تا در ورودی را ســه تا یکی دویدم .با دیدن ســیما از
چشمی در جا خوردم .آخر ساعت هشت بود و
پشــت
ِ
دو ساعت بعد ،او باید در دفتر سیاوش که آن روزها در
خیابان گیشا بود ،سر کار حاضر می شد.
امروز بیش از من یا هر کس دیگری ماجرای فرزند
بی گناهی است که دارد رشد می کند و به همین زودی
ها به دنیا می آید .من زنم ،پس حس مادر و فرزندی را
شاید بیش از مردان درک کنم .بچه بی گناه هم پدر می
خواهد هم مادر .دیگر جای من در این مدار کجاست؟
نمی توانم همســر مردی باشم که دیگر تکیه گاه این
زندگی نیست .گاهی بهترین شیوه ایستادن ،نایستادن
است .نگاه قاضی رفت به آن سوی اتاق .سیاوش سرش
را بــرای لحظه ای برگرداند به این طرف ،شــاید برای
پرتاب ِ
سنگ مفت آخری باشد ،برای انداختن گنجشکی
مفت اما سرم را انداختم پایین و آخرین سنگ هم به
خطا رفت و فهمید کار تمام شــده است .رو به قاضی
کرد و گفت :مگر می شود به زور زندگی کرد؟ قسمت
را نمی شود تغییر داد .راستش آقای قاضی به همسرم
حق می دهم و شــاید طالق تنها راه مانده پیش روی
مان باشد .از شنیدن این حرف ها چشم هایم سیاهی
رفت و ســرم سنگین شد .ازدواجی که همراه رویاهای
عاشقانه جوان شاد و آرزوپردازی مثل من شکل گرفت،
پنج سال بعد در همان محضری که عقد کرده بودیم ،به
پایان رسید .خودم این تصمیم را گرفته بودم و ثبت مهر
طالق پای شناسنامه ام را می خواستم اما مرور حرف
های مرد عاشق پیشه قبل از ازدواج که گناه او قصه ما
دو نفر را تمام کرده بود ،خودباوری و اعتماد به نفس او
که شمرده شمرده شد راه نهایی پیش روی مان! و خم
به ابرویش نیاورد ،تنفرم به او و هرآنچه را درباره اش در
ذهنم از او ســاخته بودم را عمیق تر کرد .مردی که تا
همین چند سال قبل عشق آتشینی از او در دل داشتم،
خودش را رهسپار دره کینه و دشمنی کرد و دختر پر
جنب و جوش سال های نه چندان دور را تبدیل کرد به
بیوه زنی که از لحظه ثبت طالق ،رهسپار خیابان های
شهری سرد شده است؛ خیابان ها و کوچه هایی که به
مردان چند زنه رشک می برند و اگر طمع لذت جویی
گاهگاهی از زنانی با سرنوشتی مشابه را نداشته باشند،
دست کم خوب می توانند دل بسوزانند و یأس بکارند
و ظفرمندیِ بعد از انتقــام را درو کنند؛ انتقامی برای
جبران شکست ها ،رنج ها و نرسیدن هایی که دیگری
مسببش بود اما زن تنها و بی پناه همین حوالی تاوانش
را پس می دهد.

اختصاص داشت« .کریک مک» ،رپر مشهور
که دو روز پیش در سن  46سالگی درگذشت
هنوز هم جزو پرکاربردترین و پر بازدیدترین
هشــتگ های توئیتر اســت .ویدئوهایی از
آهنگ هــای ایــن خواننده فقید توســط
کاربرانی از نقــاط مختلف جهان به ویژه در
میــان طرفداران موســیقی رپ دســت به
دست شد تا ادای احترامی به «کریک مک»
باشــد .او روز دوازدهم مارس (دوشنبه) در
بیمارســتانی نزدیک به منزلش در والتربورو
از ایالت کارولینای جنوبی به دلیل نارسایی
قلبی درگذشت .بسیاری از کابران غمگین که
مرگ او را بســیار زود می دانستند ،لحظات
خاطره انگیزی از خواننده محبوب شــان را
به اشتراک گذاشتند؛ مخصوصا ویدئویی که
پس از  5سال سکوت «کریک مک» پخش
شد.

افشای ابعاد جدیدی از زندگی یک ستاره

سریدوی با اندوه فراوان جان داد
عموی ســتاره تازه درگذشته سینمای هند
ابعــاد جدیدی از زندگی ایــن بازیگر را فاش
کرد و گفت او با درد و اندوه فراوان جان داد.
به گــزارش ایران آرت ،عموی این ســتاره
در گفتوگو با بمبئی تایمز گفت :ســری به
ظاهر خوشــحال دیده میشد ولی با اندوهی
فراوان در سینهاش زندگی میکرد که مقصر

همسرش بود.
او افزود :همسر سری مشکالت شدید مالی
داشــت که به همین خاطر سری مجبور شد
تعــدادی از امالکش را بفروشــد تا ضررهای
مالی همسرش را جبران کند.
عموی ســری دوی تأکید کرد :اندوهی که
از ســوی بانی کاپور نصیب سری شد ،او را از
درون به هم ریخت و رنج و اندوه
فراوانی در سینهاش نشاند.
بانــی کاپــور ،تهیهکننــده
مطرح ســینمای بالیوود همسر
ســری دوی بــود .او بــرادر
آنیــل کاپور ،بازیگر سرشــناس
هندی است.
ی دوی ،بازیگر سرشناس
ســر 
سینمای بالیوود روز  24فوریه در
ســن  54سالگی به طرز عجیبی
در دبی درگذشت و دنیای سینما
را به شوک فرود برد.

حضور «ایران َد ّرودی» نقاش معاصر ،در آخرین جلسه شورای شهر تهران در سال  .1396عکس :محمد بابایی /ایرنا

حاشیه

نگاهی به واکنش دو هنرمند درباره امضاهای جعلی دو نامه!

حمایت از مدیر بدون اطالع حامیان

همدلی| حسین علیشاپور خواننده آواز ایرانی به حضور نامش
در میان امضا کنندگان نامه حمایت از علی ترابی برای تصدی
ســمت مدیرکل دفتر شعر و موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی واکنش نشان داد .او در صفحه اینستاگرامش نوشت:
صبح روز دوشــنبه بیست و یکم اسفندماه نود و شش  ،نامه
ای بــه امضاء جمعی از اهالی موســیقی  ،با موضوع حمایت از
جناب آقای علی ترابی برای تصدی سمت مدیر کلی دفتر شعر
و موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شد و متن
و اســامی امضا کنندگان آن  ،بر خروجی سایت خبرگزاری کار
ایران  ،ایلنا  ،قرار گرفت  .در خبر مذکور  ،نام بنده نیز به عنوان
یکی از امضا کنندگان نامه آورده شده بود که البته ساعاتی بعد
در اصالحیه ای که بر متن خبر اعمال شــد  ،اســم این جانب
حــذف گردید ؛ منتها از جایی که برخی از ســایت ها  ،از خبر
اولیه  ،لینک را اخذ و منتشــر کرده بودند  ،مواردی در فضای
مجازی مشاهده می شود که نام من نیز در جمع امضاکنندگان
نامه ی مذکور اســت ؛ از این روی اعالم می کنم که این جانب
حســین علیشــاپور  ،نامه ای را با این موضوع امضاء نکرده ام .
برای تمامی خادمین موسیقی  ،آرزوی توفیق دارم.
چند ساعت قبلش هم ساالر عقیلی خواننده موسیقی ایرانی
در واکنــش بــه حضور نامــش در میان امضا کننــدگان نامه
حمایت از فرزاد طالبی برای ابقا در سمت مدیرکل دفتر شعر و
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی واکنش نشان داده بود.

او در یادداشــتی که با تیتر «امضــا پای کدام نامه؟!» در کانال
تلگرامش منتشر شد نوشته بود :دیروز خبری با عنوان «آرامش
دفتر موسیقی را حفظ کنید /قدردانی از عملکرد فرزاد طالبی»
روی خروجــی یکــی از خبرگزاری ها ،قــرار گرفت که ظاهرا
خطاب به وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اسالمی نوشته شده و
در پایانبندی اش نیز نام تعدادی از فعاالن عرصه موســیقی به
عنوان امضاء کنندگان نامه آمده است .ساالر عقیلی در واکنش
به ادعای مطرح شده از ســوی نگارنده این خبر جعلی نوشت:
به اســتحضار مردم عزیز ایران می رسانم که اینجانب اصال در
جریان نگارش چنین نامه ای از ســوی اهالی موسیقی نبوده ام

دیروزها

 139سال پیش در چنین روزی آلبرت اینشتین به دنیا آمد

ستاره قاسمی 63 -سال از مرگش گذشته اما هنوز هم وقتی می
خواهند برای هوش و نبوغ تمثیلی بیاورند ،او شاهد مثال است .آلبرت
اینشتین که به اشتباه انیشتین خطابش می کنند اگر بزرگترین نظریه
پرداز تاریخ نباشــد ،بی شک مشهورترین آنهاست .فیزیکدان یهودی
االصل آلمانی که گمانه زنی ها درباره ضریب هوشی اش اختالفاتی،
زمین تا آســمانی دارد .خانواده اش پــس از مرگش اجازه دادند مغز
«آلبرت» مورد تحقیق و آزمایش قرار بگیرد؛ برخی از آی کیو هشتاد و
پنجی او صحبت می کنند که حتی در حد یک آدم باهوش نیست و در
رسته انسان های معمولی قرار می گیرد ،توجیه شان نیز برتری هوشی
او نسبت به هم دوره ای هایش است .بعضی دیگر از ضریب هوشی صد
و شــصتی او حرف می زنند اما هر چه هست آلبرت اینشتین از نظر
باالترین ضریب هوشی در جمع  10نابغه تاریخ قرار نمی گیرد و حتی
در رتبه ای پایین تر از «لودویگ فان بتهوون» آهنگساز نامدار آلمانی
می ایســتد .دیگرانی نیز بودند که حتی از ُکند ذهنی اینشتین و دیر
فهمی ادیســون وار او در دوران کودکی صحبت می کنند؛ گواه شان
نمرات ضعیف او در دبیرســتان است اما نکته مغفول ،تفاوت سیستم
نمره دهی مدرسه «انتون» در «آرگائو» سوئیس بود که روش معکوسی
داشت و یک را کمترین نمره و  6را باالترین نمره در نظر می گرفت.
«نظریه نسبیت» ،مشهورترین و شاید جذاب ترین نظریه ای است
که عمال در حد یک فرضیه باقی مانده ،چرا که هیچ گاه تجربه نشده
تا صحتش اثبات شــود و قامت نظریه بپوشد« :برادرانی دو قلو داریم،
یکی از آنها در یک شــاتل فضایی با سرعتی نزدیک به سرعت نور در
حال مسافرت است و دیگری در جای خود روی زمین ثابت ایستاده.
پس از گذشت زمان ،برادری که ثابت روی زمین ایستاده در مقایسه
با دیگری که در حال حرکت بوده ،پیرتر به نظر می رسد ».اینشتین
تعبیر جالبی به زبان ساده از نظریه جالب و وهم آلود خود دارد« :وقتي
شما با دختری زيبارو در پارك نشسته ايد ،دو ساعت براي تان به اندازه
دو دقيقه مي گذرد ولي وقتي دو دقيقه روي بخاري داغ مي نشينيد،
زمان براي تان به اندازه دو ســاعت مي گذرد؛ اين يعني نسبيت!» هر
چند برخی نظریه نسبیت اینشتین را سرقتی علمی می دانند و بر این
باورند از ذهن فیزیکدان آلمانی برنیامده است« .دیوید هیلبرت ،دیگر

دانشمند آلمانی مدعی به کپی برداری اینشتین از تحقیقاتش شد و
ادعا کرد  5روز زودتر مقاله ای در خصوص «نظریه نسبیت عام» آماده
چاپ کرده اما بررســی دانشمندان به اثبات رساند نسخه اولیه مقاله
هیلبرت ،خروجی علمی درستی را ارائه نمی داده است.
شــاید دانشمندان را انسان هایی تک بُعدی تصور کنند که از تمام
متعلقات دنیا بریده اند و همه عمر خویش را در راه علم صرف کرده اند؛
چندان گزافه هم نیست .نوابغی مانند «آیزاک نیوتون» و «نیکوال تسال»
در روزهای حیات خود هیچ گاه زنی را لمس نکردند اما اینشتین شبیه
به هیچ دانشــمند دیگری نبود .او عاشق زنان بود و زنان نیز عاشقش
بودند! در نامه هایی که برای همســرش به یادگار گذاشته ،از روابطی
اینشتین متأهل حداقل با  6زن دیگر دارد.
گفته که حکایت از دوستی
ِ
پیپ محبوبش هیچ گاه از
و
داشت
الفت
و
انس
نابغه آلمانی با دود نیز
ِ

بنابراین از ثبت نام خودم در سطر نخستین پایان بندی نامه به
عنــوان یکی از امضاء کنندگان دچار تحیر و گله مندی توامان
شــده ام .پیش تر ها نوشــته بودم که دروغ نابودی میآورد و
جز از راه صدق و راســتی نمیتوان برای مصلحت کســی گام
برداشــت .به باور من عده ای با نگارش چنین مطالبی به وجهه
فعاالن زحمت کش و دلســوز رسانه آسیب می زنند و اعتماد
و همدلی موجــود میان جامعه فرهنگ و هنر و روزنامه نگاران
و خبرنگاران راســتین این حوزه هم دستخوش تاثیرات منفی
شــود .از نگاه بنده آقــای طالبی هم این دســت به اصطالح!
حمایت ها را که با توســل به انتشار اخباری غیرواقعی و جعلی
بنا شــده ،تایید نمی کنند و موافق با رویکرد بانیانش نیستند.
یک هفته مانده تا ســال نو و همگی مــردم عزیز در دل های
مهربانشان آرزوی شروع سالی پر از برکت و شادمانی دارند .آیا
نتیجه چنین اقداماتی (که بنیانش بر دروغگویی اســتوار شده)
غیر از تخریب و غبارآلود کردن حس امید و اعتماد خواهد بود؟!
از لحظه اطالع از متن نامه جعلی چند ســاعت گذشــته است.
در این بازه زمانی عبارت (امضاء کنندگان نامه)پرسش قدیمی
و البته همخــوان با اوضاع پیش آمــده را در ذهنم به حرکت
انداختــه :چطور نامه ای را بدون اطالع از نگارشــش می توان
امضاء کرد؟! در پایان ضمن تبریک پیشــاپیش سال نو ،امضاء
و حتــی اطالع از نامه فوق را رد مــی کنم ،حق پیگیریهای
قضایی را برای روشــن شدن علت این اقدام که از مسیر راستی
و صداقت فرســنگها دور افتاده ،محفوظ میدانم و تصمیم دارم
به زودی مسئله را در محاکم ذیصالح پیگیری کنم .امید است
اصحاب محترم رسانه اطالعات مربوط به فعالیتهایم در عرصه
موسیقی را از طریق مدیریت رسانهای بنده پیگیری کنند.

نابغهای میان نت و دود

دستانش جدا نمی شد .عشق می ورزید به پیپ و ویولنی که داشت.
پروفسور محمود حسابی ،مشهورترین فیزیکدان ایرانی را هم شاگرد
اینشتین می دانند ،حتی عکس هایی از دانشمند ایرانی در کنار استاد
نام آورش منتشر شد اما هیچ گاه مشخص نشد این دو با یکدیگر در
ارتباط بوده اند یا حتی مالقاتی نیز نداشــته اند .ایرج حسابی ،فرزند
پروفسور حســابی صحبت های ضد و نقیضی مطرح کرد؛ یک بار از
جعلی بودن عکس پدرش کنار اینشتین گفت و بار دیگر رابطه این دو
را دلداده گونه توصیف کرد.
آلبرت اینشــتین نام خود را در تاریخ مانــدگار کرد؛ کنار لئوناردو
داوینچی ،آیزاک نیوتون ،گالیلئو گالیله ،توماس ادیسون ،لویی پاستور
و نوابغ دیگر .امروز صد و سی و نهمین سالروز مردی است که علم را
به خود مدیون کرد.

