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نیمه شب شرعی 00/11

تقدیم به شهیدان مظلوم فلسطینی در اعتراضات اخیر

مغزهای فرار نکرده

اگــر شــما هــم از آن دســته جوانانــی هســتید
فـوبیـای
کــه از کشــور خــارج نشــدهاید ،حتمــاً حداقــل
اجتماعی
 4تــا از دوســتان نزدیکتان مهاجــرت کردهاند،
دوتایشان در همین چند ماه پیش رو میروند
طنــــــز
و یکی دیگرشــان هــم االن دارد بــرای آیلتس
میخوانــد .بــرای اینکه شــما را مطمئن کنیم
کــه تصمیمــی کــه گرفتهایــد درســت بــوده و
خوشــحال باشــید کــه مرتکــب فــرار مغزهــا
نشــدهاید ،چندتــا دلیــل میآوریــم کــه چــرا
آرزو درزی
تحصیل در ایران تصمیم صحیحتری است.
شما هرروز صبح که از خواب بیدار میشوید و به دانشگاه میروید
با چهره جدیدی از محل تحصیل تان رو به رو میشوید؛ مثالً میبینید
دانشــگاه تان تفکیک جنسیتی شده و شــما باید بروید عصر بیایید؛ یا
کنســرتی که قرار بود در آمفیتئاتر برگزار شــود لغو شــده؛ کدامیک از

اذان صبح فردا 4/19

دانشــگاههای معتبر آن ور آب این حجم از تنوع در دوران تحصیل را
برایتان فراهم میکنند؟
اگر به دانشگاه شهریه پرداخت میکنید ،هیچوقت یادتان نرود که
این شــهریه را به ریال میدهید .ریالی که خیلی ارزان اســت و به شما
فشــار نخواهد آورد .از افتخارات ما این اســت که واحد پولمان با ثبات
است و مثل این دالر غربیها نیست که روز به روز باال میرود.
همانطــور کــه میدانیــد ســطح بــاالی علمــی را مدیــون بعضی
اســتادان وظیف ه شناســی هســتیم که پایــان هر ترم کتــاب جدید خود
را ترجمــه یــا تألیف میکننــد .کتابهای تألیفی معموالً بیشــتر از 100
صفحه نیســتند و هــر چند صفحه یک بار هم موضوعــی در آنها عیناً
کپی/پیســت شد ه است تا ملکه ذهن دانشجویان شود .مطالب هم با
فونت شــماره  20تایپ شــده تا چشم دانشــجو جماعت اذیت نشود.
این گونه استادان آنقدر به مشارکت و کار گروهی اهمیت میدهند که
ترجمه کتابهای خارجی را بین دانشجویان تقسیم کرده و برای ایجاد

انگیزه 5 ،نمره از  20نمره را نیز به انجام آن اختصاص میدهند.
تازه اســتادان وظیف ه شــناستری هم داریم که نیم ســاعت بعد از
امتحان نمرهها را وارد ســایت میکنند ،کجای دنیا اینچنین ســرعت
عملی را میتوانید پیدا کنید؟
اصــاً فــرض کنیــد از ایــران رفتیــد و خیلــی هــم آنور زندگــی و
تحصیلتــان خوب پیش رفت و موفق شــدید؛ فکــرش را کردهاید اگر
هومســیک شــدید چطور میخواهید با خانــواده و دوســتانتان ارتباط
برقرار کنید؟ شما آنور آبید و تلگرام دارید ،آنها که ندارند .فیلترشکن
هم که هم سرعت اینترنت را میآورد پایین هم مصرف را میبرد باال.
کمی به فکر جیب بقیه باشید.
فــرض کنید هیچکدام از دالیل باال قانع تان نکرد؛ به این فکر کنید
که وقتی دارید از دانشگاه به خانه برمی گردید و یک ماشین میپیچد
جلویتان ،در مملکت خودمان دایره فحش وســیعتر و غنیتری برای
استفاده خواهید داشت.

به بهانه برگزاری مراسم پاسداشت حسین معصومی همدانی در زادگاهش

به بهانه سالمرگ
خالق شاهکار «مرشد و مارگریتا»
ِ

حافظه تاریخ علم در ایران معاصر

نکوداشت

ëëکمک به فیلترینگ
پایین آوردن سرعت اینترنت در کشور مورد انتقاد برخی
از کاربــران فضای مجازی قــرار گرفت .از دیدگاه آنها این
اقدام نشــانگر شکست در فیلترینگ تلگرام بوده که وزیر
ارتباطات نیز با ارائه آمار یک میلیون ترککننده تلگرام،
به طور تلویحی آن را تأیید کرد« .در چنین شرایطی با کم
کردن سرعت نت به کمک فیلترینگ تلگرام رفتهاند».
ëëمخالفت نادرست
تعییــن جایــزه مالــی از ســوی یک ســازمان دانشــجویی
برای تخریب ســفارت امریــکا در بیت المقــدس بازتاب

ëëحذف شایستگان
برخی کاربران فضای مجازی با اشاره به رواج عبارت «عذر
خواهی» در ادبیات سیاسی روزهای اخیر ،نوشتند:افرادی
کــه در حــذف شایســتگان در انتخابــات دورههای گذشــته
مجلس و ریاســت جمهوری ،تحصیل در دانشــگاهها و....
نقش داشتند ،باید از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند.
ëëبیکاری مجازی
برخــی کاربــران فضای مجازی کــه از طریــق فعالیت در
ایــن حــوزه درآمــد داشــتهاند و اکنــون در پــی فیلترینگ
تلگــرام و کــم شــدن ســرعت نــت کار و درآمد خــود را از
دســت دادهانــد ،از شــرایط موجــود در فضــای مجــازی
ابــراز نارضایتی کردند .این کاربران از مقامهای مســئول
خواســتهاند ،نتایــج و پیامدهــای فیلترینــگ تلگــرام را
بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

گزارش «ایران» از بزرگترین جشنواره سینمایی جهان

پناهی از اثر فرهادی جلو افتاد

جشــنوارهها بــه میــدان مســابقه
میماننــد .گروهــی در حــال رقابــت
نمای باز
کردناند ،جمعیتی در حال تشــویق
و جمعــی کوچکتــر بــه تحلیــل و
تفســیر میپردازنــد .ایــن گــروه آخر
بهنظــر از همــه مهمتــر میآینــد،
چراکه نظراتشان در ویترین رسانهها
بهمن عبداللهی
جای میگیــرد و چشــمها را به خود
خبرنگار اعزامی
معطوف میکند .در جشــنواره فیلم
«ایران»
به جشنواره کن
کن هم صدهــا منتقد ســینمایی در
حال رصد کردن آثار بخش مسابقه
هســتند .الزم اســت یادآوری کنم منتقدان خارجی با کســی
دوستی یا شوخی ندارند و در دوران کاری کمتر پیش میآید
نظراتشــان(مثالً بــه فراخور صالح و منفعت) عوض شــود.
به این نکته اشــاره کردم تا ارزش رأی دادن و امتیاز دادن به
فیلمهای ایرانی را از نگاه آنها یادآوری کنم.
خبــر جالب اینکــه منتقــدان مجله معتبر اســکرین که
بهطور روزانه در جشنواره کن منتشر میشود به فیلم «سه
رخ» ســاخته جعفر پناهی مجموعاً  ۲/۶ستاره دادهاند .در
این مجله هر روز از  ۱۰منتقد سرشناس
رسانههایی همچون لیبراسیون ،سایت
اندســاند ،دیلی تلگــراف ،لسآنجلس
تایمز ،پوزیتیو ،اسکرین و ...نظرخواهی
میشود .طبق رسم مألوف منتقدان از
یک تا  ۵ستاره به فیلمها میدهند و در
نهایت جمعبندی مشــخص میشــود
چــه فیلمــی تــا آن روز بــا اســتقبال یــا
ناراحتی منتقدان روبه رو شــده اســت.
طبــق ایــن جــدول نظرســنجی فیلــم
«همه میدانند» آخرین ساخته اصغر

فرهادی که در اســپانیا تولید شده و برنامه افتتاحیه امسال
بود ،مجموعاً  ۱/۸امتیاز از پنج ســتاره دریافت کرده است.
در واقع تنها  ۲نفر  ۳ســتاره (یعنی خوب) به آن دادهاند و
دیگران به یک یا دو ســتاره بسنده کردهاند.در مقابل فیلم
پناهی  ۶نفر  ۳ســتاره و  ۴نفر هم دو ســتاره .اما بر اســاس
این جدول فیلم «جنگ ســرد» ســاخته پاول پاولیکفسکی
محصول مشــترک هلند و فرانســه و لهستان با  ۹/۲امتیاز و
توأمان فیلم «خاکســتری نابترین سپیدی است» ساخته
جیا ژانگه از چین با همین امتیاز قرار دارند .فیلم «دختران
آفتاب» ســاخته اوا هوســون با بازی گلشــیفته فراهانی هم
بــا یک امتیاز در پایینترین حد توجه قرار دارد .بد نیســت
بدانیــد که در هر دوره جشــنواره کن حدود  ۴تــا  ۵هزار نفر
تحــت عنوان منتقد ،خبرنــگار ،عــکاس و تصویربردار و به
طور کلی اهل رسانه حضور دارند .این افراد در خیابانها و
راهروها در حال کار هســتند یا در اتاق خبر مشــغول ارسال
گزارش ،اما منتقدان ســرخوش و با ســر صبر در صفهای
نمایــش فیلــم میایســتند و فیلمهــا را تماشــا میکننــد تا
ســتاره بدهنــد .وقتی با مســئول اتــاق خبر صحبــت کردم
اشــاره داشــت که در همان لحظه  ۱۷۰۰نفر از طریق اورنج
(اسپانســر اینترنــت جشــنواره) در حال
اســتفاده از خدمات هستند .البته جای
تعجــب نــدارد کــه هیــچ وقــت اتصال
کاربــران قطع یــا ضعیف نمیشــود .از
امــروز نمایــش فیلمهای کوتــاه ایرانی
شــروع شــده و فیلــم «مثل بچــه آدم»
ســاخته آریــن وزیردفتــری در بخــش
ســینه فونداســیون روی پــرده میرود و
جمعــه هم فیلم «تاریکی» کار ســعید
جعفریــان در بخــش فیلــم کوتــاه بــه
نمایش درمیآید.

روزنامه نگار

عکس :سایت فارابی

ëëجوی خون
کشــتار دههــا فلســطینی از ســوی
مجازستان
نیروهــای رژیم صهیونیســتی ،بازتاب
گســتردهای در فضای مجازی داشــت .بسیاری از کاربران
ضمــن محکومیــت این کشــتار ،از ســکوت ســازمانهای
بینالمللی در زمینه این جنایت انتقاد کردند .همچنین
این کاربران همزمانی آغاز به کار ســفارت امریکا در بیت
المقدس و ســالروز تأســیس رژیم صهیونیســتی با به راه
انداختــن جــوی خــون فلســطینیها را لکــه ننگــی بــرای
امریکا و رژیم صهیونیستی دانستند.

گســتردهای در فضای مجازی داشــت .بسیاری از کاربران
ضمــن مخالفت با اقدام امریکا در گشــایش ســفارت در
بیــت المقــدس ،اتخــاذ چنین شــیوهای (اعطــای جایزه
برای تخریب) را برای مخالفت با اقدام امریکا نادرســت
دانستند که میتواند مورد بهر ه برداری سیاسی دشمنان
قرار گیرد.

تجلیل رئیس جمهوری از حسین معصومی همدانی در جشنواره فارابی

برای حفظ این نوع اشــرافیت بوده است.
در عصر حاضر هر نوع اشرافیتی محکوم
بــه فناســت و بایــد بــه تاریخ بپیونــدد .به
اعتقــاد مــن بایــد تنهــا اشــرافیت فکــری
بماند ».بیشــک زندگی و مسیر تحصیل
و فعالیتهــای علمیاش گواهــی بر این
ســخن اســت .پاییــز  1327بــه دنیــا آمد،
خیلی زود مأنوس با کتاب شــد همچنان
با همان شوق ســالهای نوجوانی معاشر
بــا کتــاب اســت .اوائــل دهــه پنجــاه بــه
دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر سابق)،
میرود و مهندســی برق خواند ،اما شــوق
ادبیــات ،علــوم انســانی و فلســفه او را بــر
آن میدارد ،از کار مهندســی تن بزند و به
علم و تاریخاش دل بسپارد.
چه شــد ،بهرغــم عالقه بــه ادبیات وعلوم انســانی به تحصیل مهندســی برق
پرداختید؟
 آن روزگار هــم ماننــد االن ،انتخــابرشــته دانشــگاهی بر اســاس عالقه نبود،
بر اســاس معــدل و آزمــون و مســائلی از
ایــن دســت بــود ،رتبههــای بــاالی آزمون
بــه رشــتههای فنی – مهندســی میرفتند
و رتبههــای میانــه بــه رشــتههای طبیعی
میرفتنــد و پایینتریــن نمرههای کســب
شــده در آزمون هــم معموالً ســر از علوم
انسانی در میآوردند .دیگر آنکه دوستان

مــن عمدتاً بــه تحصیل فنی – مهندســی
مشغول شدند .همینها سبب شد من به
آن رشته بپردازم.
حســین معصومی همدانی ســالهای
دهــه هشــتاد ،دکتــریاش را از دانشــگاه
پاریــس گرفــت ،هر چنــد از ســالها پیش
عمــده حــوزه توجــه و تمرکــزش تاریــخ
علــم بــود و درس آموختن در مهندســی
بــرق بیشتــر از فعالیتهــای فنــی ،در
پژوهشهای علمــیاش به کار آمد .او در
روایت بهره گرفتنش از مهندســی برق به
گزارشگر «ایران» میگوید«:من هماره در
تاریــخ علــم فعالیت کــردم و فعالیت در
این رشــته بــه دانش در ریاضــی و فیزیک
و ...نیاز دارد ».حسین معصومی همدانی
از سالهای فعالیت در «سازمان ویرایش
ن گذاشــتن
و تولیــد دانشــگاه آزاد» تا بنیا 
«مرکز نشــر دانشــگاهی» در کنار نصراهلل
پورجــوادی ،حافظــه تاریــخ علــم در نیم
قرن گذشــته اســت؛ بیشــک روایتهای
دســت اول و مهمــی از فــراز و نشــیب و
سیاستگذاریها در عرصه علم در حافظه
دارد؛ بهتریــن پاسداشــت بــرای حضرت
ایشــان فراهم آوردن فرصتیســت که در
یادماندههــا و روایتــش از علــم در ایــران
معاصــر را بــرای نســلهای آینــده ثبت و
ضبط کند.

رونمایی از آلبوم «دایره بیپایان» تازهترین اثر شمس لنگرودی

تنها صداست که میماند
رویداد

پیروزی ادبیات بر استبداد

حسن همایون

روزگار بر شما چگونه گذشت ،در این ُعمر
پر باری که داشتید؟!
من هنوز نیمه عمرم هستم (میخندد)،
نیمه دیگر آن ُپربارتر خواهد بود...
با همین مزاح پس از ،چاق ســامتی،
با استاد وارد گپ و گفت میشوم .حسین
معصومی همدانی ،بار دیگر به زادگاهش
– همدان – بازگشــته تا در جشــنی شرکت
کنــد که بــه پاس یــک عمــر فعالیتهای
علمــی و فرهنگیاش شــامگاه ،سهشــنبه
بیســت و پنجم اردیبهشتماه برگزار شد.
آخرینبــار تعطیــات نــوروز در شــهرش
بــوده و همچنــان رشــته ایــن پیونــد و
الفت بــا خاطرهها و یادهــای زادگاهش و
همشهریهایش برجاست...
از شــوخی و مــزاح گذشــته ،زندگــیبــه مــن خــوش گذشــته و از آنچــه رفتــه
و روزگاری کــه از ســر گذرانــده ام ،راضــی
هستم.
حســین شــیخ رضایــی شــاگرد ایــن
اســتاد پیشکســوت ،از او بهعنــوان فــردی
«بســیار فروتــن و گریــزان از خودنمایــی»
یــاد میکند ،ســوای ایــن نظر ،شــاهد گواه
دیگــر آنکــه حســین معصومــی همدانی
از ســخن گفتن درباره خویــش و زندگی و
فعالیتهایش همــاره دوری می کند ،اما
در معــدود روایتهایــی کــه از زندگیاش
در جشــن تولد شــصت و پنج سالگیاش
بــه دســت داد ،گفته اســت« :بایــد بگویم
تمــام خانواد ه مــن عالمان دیــن نبودند.
در میــان آنهــا جــز پــدرم و برخــی اجداد
مــادری ،کســی اهــل علــم نبــوده اســت.
غالباً کشــاورز یا تاجر بودهاند .بنابراین به
هیــچ نــوع اشــرافیتی تعلق نــدارم ،حتی
به اشــرافیت روحانــی .تنهــا آرزو دارم که
به نوعی دیگر از اشــرافیت متعلق باشم؛
اشرافیت فکری .اگر کوششی کردهام ،تنها

مهرداد رهسپار کوشکی
روزنامه نگار

«در آغوش هم
در این دایره بیپایان
من امتداد توام
یا تو امتداد منی»

شمس لنگرودی
شــمس لنگــرودی بــا شــعر زندگــی
هنریاش را آغاز کرد و خیلی جوان بود
که دســت به قلــم برد؛ اما ســالها بعد
از مشــق نوشــتن تن به نشر شعرهایش
داد و شــد کتــاب «رفتار تشــنگی» .از آن
روز قریــب نیــم قــرن میگــذرد و دههــا
اثــر دیگر از این شــاعر و هنرمند منتشــر
شده است .شماری از آنها پژوهشهای
ادبیست ،شماری از آنها برگزیدهای از
ســرودههای ادبیات کهن پارسیســت،
بخشــی دیگــر داســتان و رمــان اســت
و شــماری دیگــر از فعالیتهــای ایــن
هنرمنــد ،هــم از بازیگــری در ســینما
تــا خوانــدن آواز و نوازندگــی گیتــار را
در بــر میگیــرد .در ایــن میــان بــا چنــد
آلبــوم صوتــی شــعرهایش را بــرای
مخاطبهای پرشمارش خوانده است؛
همیــن دوشــنبه ( 24اردیبهشــت) کــه
گذشــت ،به مرکــز فرهنگی شــهر کتاب
رفــت و همــراه بــا عوامل آلبــوم «دایره
بیپایــان» از تازهتریــن اثــرش رونمایی

کــرد .آنها را بــرای دوســتدارانش امضا
کرد و عکس یادگاری گرفت  .چند شعر
خوانــد و از همــکاران جوانش بــرای به
انجام رســاندن آلبوم «دایره بیپایان»
تشــکر کــرد و بــه خانــهاش بازگشــت.
آپارتمــان محصــور میــان درختها در
یکــی از همیــن شــهرکهای تهــران ،تا
نوشــتن و خلــق را از ســر بگیــرد ...پیش
از ایــن صــدای شــمس لنگــرودی بــا
آلبومهای «پنجاه و سه ترانه عاشقانه»،
«به ســرش زده باد» و «باغبان جهنم»
منتشــر شــده بــود« .دایــره بیپایــان»
انتخــاب مســعود عمــاد از شــعرهای
عاشــقانه شــمس لنگــرودی اســت ،او
تهیهکننــده این اثر بوده و آهنگســازی
آلبــوم را محمــد فرمانیــان بــر عهــده
داشــت .شــمس لنگرودی بــه خبرنگار
«ایران »دراین باره گفت« :شــعر راه به
اعمــاق جان و هســتی آدمــی میجوید
و چــه بهتــر از اینکــه آدم ،بــا کمــک از
امکانهــا و مدیومهــا و شــکلهای
گوناگــون ،راه بــه جهــان دیگــری بیابد.
خاصــه در ایــن روزگار کــه دیگــری
یکســره طرد و لعن و نفرین میشــود،
ما راه دوستی و مهر را با نشر شعر پیش
میگیریــم باشــد کــه جهــان ولــو بــرای
لحظــهای قابــل تحملتر شــود ».عالوه
بــر مــواردی کــه ذکــرش رفــت در ایــن
برنامه بهمن کاظمی ،موسیقیشــناس
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میخائیل بولگاکــف ،در وطن خود غریب
زیســت و غریــب هــم مــرد .هجــو تلــخ و
اهل کلمه
طنــز گزنده و ســبک واقعگرایش نســبتی
بــا رئالیســم سوسیالیســتی مــورد وثــوق
حکومــت و مؤلفههــای ادبیــات دلخــواه
استالین نداشــت و همین نیز به انزوایش
انجامید .شــهره است که اســتالین یکی از
نمایشــنامههای بولگاکــف با نــام «روزگار
حسین مسلم
روزنامه نگار
تورپینها» را بســیار دوســت داشــت و آن
طور کــه میگوینــد  14بار به تماشــای این
نمایش رفته بود .قریب به یقین ،آنچه توانســت جان بولگاکف را
در دوران تســویه حسابهای خونین دوران استالین حفظ کند و او
بتواند از دوره «وحشــت بزرگ» -که هزاران روشــنفکر و نویســنده
روس را مقابــل جوخههای آتش گذاشــت یا رهســپار اردوگاههای
مرگ کرد -جان به دربرد ،همین گوشه چشم شخص استالین به
بولگاکف بود .رشته عمر بولگاکف ،در این دوران تا جایی که میشد،
نازک و نازکتر شد ،اما از هم نگسست .تزار سرخ هرگز به صرافت
نیفتــاد -یــا دلش رضا نــداد -که جــان او را بگیرد .اما از ســویی نیز
باید ادب میشــد! سالنهای تئاتر نمایشنامههایش را به نمایش
درنمی آوردند و ناشری نیز حاضر نمیشد کارهایش را منتشر کند.
چند نامه به اســتالین نوشــت و از او خواست یا به او جواز فعالیت
بدهد یا بگذارد خاک شــوروی را ترک کنــد ،اما نامهاش بیجواب
ماند .البته او جزو انگشتشمار نویسندگانی بود که استالین شخصاً
بــا او تلفنــی تماس میگیــرد و چند کالمــی با او ســخن میگوید.
فــردای همین تماس بود که تئاتر موزه مســکو بــه او کار میدهد و
بولگاکف بعد از یک دوره طوالنی تنگدستی و سرگشتگی بار دیگر
مشــغول کار میشــود .در همین ســالهای عزلت بود که شاهکار
بیبدیل او «مرشــد و مارگریتا» آرام آرام خلق میشد .گرچه خود
او بهتر از هر کس دیگری میدانست که هرگز اجازه نخواهند داد تا
این رمان رنگ انتشار به خود ببیند .سالها بعد از مرگ بولگاکف و
با باز شدن نیم بند فضای سیاسی شوروی ،این رمان در شمارگانی
بسیار محدود و با حذف  28صفحه از آن در سال  1965میالدی به
چاپ رسید .مردم شوروی مثل برگ زر رمان را سر دست بردند و
از آنجا که با شمارگانی اندک به چاپ رسیده بود ،جلسات عمومی
برپا میکردند و کتاب را در خانهها و کافهها و کتابخانهها همخوانی
میکردند؛ نمونهای مکرر که یک بار دیگر نشان از پیروزی ادبیات
بر استبداد داشت.
بولگاکف در دست نوشتههایش (دست نوشتهها نمیسوزد)
در ثبت آن سالهای نکبتبار فقر و عزلت و بیکاری نوشته است:
«بــا پای پیــاده و کفشهــای نمدی نم کشــیده کل شــهر را برای
یافتن کاری زیر پا میگذاشته و با جسمی خسته و روانی تکه و پاره
به آپارتمان کوچک ســردش بازمی گشــته است .از سر استیصال
برای اینکه از ســرما و گرســنگی نمیرد ،از خویشــاوندی شیشهای
روغــن ســیاه و چند ســیب زمینی و چند مشــت آرد قــرض کرده
بود!» او گرچه از زمین و زمان خسته بود ،اما شاهکار بینظیرش،
مرشــد و مارگریتا ،را بارها بازنویســی کــرده و از آب و گل درآورده
بود .شاهکاری که ترجمه فارسیاش بارها و بارها در ایران بازنشر
شده و همچنان نیز خوانده میشود.

متن گفتار

اقــوام و ملــل نیــز ســخنرانی کــرد و در
بخشــی از حرفهایش گفت« :شــمس
لنگرودی وقتی میخواهد آنچه را برای
لحظاتــی درک کرده بــه جوانانی بگوید
کــه میخواهنــد تاریخــی را تکــرار کنند
کــه حافظــه تاریخــیاش وجود نــدارد،
بــه آنهــا میگویــد کــه رکاب بــزن برادر
کوچکــم /رکاب بــزن کــه راه درازی در
پیش اســت .همین علت ارادتی اســت
کــه بــه شــمس لنگــرودی دارم .دایــره
بیانتهایــی کــه او دربــارهاش صحبــت
میکنــد و میگویــد کــه نمیداند کجای
این دایره بیانتها ایستاده است؛ ابتدای
آن است یا انتهای آن».

روشنفکر معترف

شاهرخ مسکوب در سال  ۱۳۰۲خورشیدی در بابل متولد شد و دوره
ابتدایی را در تهران و در مدرســه علمیه پشــت مســجد سپهســاالر
گذراند .او از کالس پنجم ابتدایی مطالعه رمان و آثار ادبی را شروع
کرد ،سپس در اصفهان ادامه تحصیل داد .پس از پایان تحصیالت
دبیرستان در سال  ۱۳۲۴از اصفهان به تهران آمد و در رشته حقوق
دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد؛ و در همین سالهاست که
بــه روزنامه «قیام ایران» رفت و به تفســیر اخبــار خارجی پرداخت
که این «نخســتین کار نویســندگی» او بود و مسکوب بعدها به یکی
از نویســندگان مطرح ایرانی تبدیل شــد و داریوش شــایگان درباره
او گفت«مســکوب اقلیــم حضــور بــود .او از آثارش بزرگتــر بود».
مسکوب در بخشی از کتاب «روزها در راه» مینویسد:
[مردم]چگونهمردنرایافتهاند.موهبتیکهنمیشناختندش!برای
درســت زندگی کردن اول باید درست مردن را دانست .وقتی که بر
مرگ غلبه کنی زندگی را به دست آوردهای و انقالب وقتی پیروز شد
کههیبتمرگفروریخت،کهمرگخلعسالحشد.

