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گرينويچ

استخر مرگبار در کف اقیانوس

میامی :استخری مرگبار در قعر دریای سرخ کشف شده است
که هر موجود دریایی شناور درون خود را میبلعد .این استخر که
وسعت آن  ۳۲مترمربع است ،با تحقیقات کارشناسان دانشگاه
میامی آمریکا و به وسیله یک ربات زیردریایی کشف شده است.
به گزارش نیویورکپست ،این اســتخر در عمق  ۱۷۷۰متری
دریای سرخ قرار دارد و فاقد اکسیژن و پر از نمک است ،که همین
غلظت باالی نمک موجب مرگبار شدن آب آن شده است .سام
پورکیس ،محقق دانشــگاه میامی گفت« :هر حیوانی که وارد
این استخر شــود ،بالفاصله بیهوش یا کشته میشود .بسیاری
از پژوهشگران باور دارند که خلیج مکزیک میلیونها سال قبل
عمق بسیار کمتری داشــته و با تبخیر آب ،الیههای عظیمی از
نمک بر جای مانده است .در طول زمان الیههای رسوبات روی
هم انباشته شــده و نمکها را دفن کردهاند .وقتی فشار بیش از
حد افزایش پیدا میکند ،این الیهها میشکنند و مقدار زیادی
نمک را در آب پخش میکنند .این اســتخر هم به همین شکل
بهوجود آمده است.
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تلنگر «شام عروسی»
صحبــت از یــک
اجرای متفاوت است؛
سمیهجاهدعطائیان
نگاه
روزنامهنگار
آنچنان متفاوت که
نیازی به توضیح یا
تبلیغ نــدارد .همان تیزر ابتدایی نمایش«شــام عروســی» که دختری
با یک پای مصنوعی خودش را نشــان میدهد ،روایتی از یک داســتان
مهیج دارد .داســتان را بعد از تهیه بلیت از ســایت تیوال و نشستن
روی صندلیهای پردیس تئاتر شهرزاد متوجه خواهید شد .نه تنها
روایت و داستان ،بلکه بازیگرانش هم شما را تحتتأثیر قرار خواهد
داد .تمام بازیگران نمایش شام عروســی ،کودک و نوجوان هستند.
کودکانی با نیازهای ویژه؛ بازیگران تمام صحنه نمایش از طیف
اوتیسم ،پروانهای ،تفاوت اندام،سندرمداون ،جسمی حرکتی،
اختالل تمرکز ،بیان ،کوتاهقامت و ...هستند .زمان اجرا و روی
صندلیهای سالن ،جلسات تمرین بچهها را مثل صحنهای
از یک فیلم مرور میکنم .جلساتی شاد اما پر دغدغه برای
مجریان طرح ،کارگردان و بهخصوص مادران؛ مادرانی
که ساعتها پشــت در منتظر میماندند تا بچهها
ساعتی تمرین کنند ،شادباشند و روی صحنه بمانند.
حتما پشت درهای بسته از مشکالتشــان با یکدیگر درددل
میکردند ،بغض میکردند ،از یکدیگر برای بدغذایی ،بدخوابی
یا حساســیتهای ریز و درشــت فرزند دلبندشان راهنمایی
میگرفتند و میخواســتند تجربهای هم کسب کنند .کسی
شاید نداند اما این کالس و تمرینهایش بزرگترین امیدشان

اول آخر

در تدارک
اتوبوس جادویی

بود؛ جایی امن و بدون حاشیه که بچهها را در اتاقی جمع میکرد .آنهم
در شرایطی که بچههای با نیازهای ویژه هیچ فضای امن و مناسبی برای
تخلیه انرژی ،بازی و آموزش ندارنــد اگرچه تمرین تئاتر بهانه بزرگی بود
برای کار کردن یا یک اجرای متفاوت اما تمرین مهارتهایی مثل صبوری،
توانایی حل مسئله ،برقراری معاشرت ،تعامل و دوستی ،انجام مشارکت و
کارهای گروهی بزرگترین دستاورد این تمرینها بوده است؛ دستاوردی
که باید به آنها توجه کرد .اما حاال تمام این بهانهها و تمرینهای سخت و
شیرین به اجرا رسیدهاست .آن هم اجرایی متفاوت؛ در کنار بازیگران
و هنرمندان بااستعداد و با نیازهای ویژه« ،ابوالفضل محمودیپور»،
نوجوان توانمند که ســالها از بیماری پروانهای رنج میبرد با دستان
زخمی و انگشتهای مشت شدهاش ،سنتور مینوازد« .ژینا گرگانی»
پیانو میزند و شور و اشتیاق نمایش را صدبرابر میکنند .با تعظیم
بچهها در پایان نمایش ،بغضها را حس میکنم .نه فقط حس
و حال تماشاگران که حس و حال مادران با تشویق بیامان
فرزندشان دیدنی است .نویسنده و کارگردان نمایش شام
عروسی« ،جواد فراهانی» در کنار «روشنک بستانچی»
مجری طرح و روانشــناس کودک و نوجوان با هدایت
این نوجوانان برای ایفای نقــش ،اثبات کردند که این
بچهها که هر کدام با یک اختالل و تفاوت دست و پنجه
نرم میکنند ،تنها برای ایفای نقش در حوزه معلوالن استعداد
ندارند بلکه میتوانند صحنههایی متفاوت از هنر و بازیگری را
خلق کنند .آنها باید کشف شده و استعدادیابی شوند ،تمرین
کنند و مهمتر از همه امکانات داشته باشند.

دریچه

ابتالی همزمان به کرونا و آبله

کالیفرنیا :یک گزارش نشــان میدهد مردی در
آمریکا در نخستین مورد شناخته شده ،همزمان به
کووید ۱۹-و آبله میمون مبتال شده است .گزارشها
حاکی از آن اســت که «میچو تامپسون» ،ساکن
کالیفرنیا ،در اواخر ژوئن به ویروس کرونا مبتال شده
اســت .چند روز بعد« ،تامپسون» متوجه ضایعات
قرمز در پشت ،پاها ،بازوها و گردن خود شد که بعدا ً
توسط پزشکان تشخیص داده شد که وی همچنین
به آبله میمون مبتال شده است .این در حالی است
که سازمان بهداشت جهانی باالترین سطح هشدار
خود را برای شــیوع آبله میمون اعالم کرد و آن را
اورژانس بهداشت عمومی نگرانی بینالمللی نامید.
آمریکا ،جایی که انتظار میرود تعداد مبتالیان به
آبله میمون در هفتههای آینده افزایش یابد ،تاکنون
بیش از  ۲هزار و  ۴۰۰مــورد ابتال به آبله میمون را
گزارش کرده است.

ادعای آمریکایی ،باغ چینی

نیویورک :منابع آگاه آمریکایی پس از متهم کردن شرکت
چینی «هوآوی» به جاسوسی در ســایتهای نظامی این
کشور ،مدعی شــدند چینیها قصد داشــتند پارکی را در
مرکز واشنگتن دیسی برای اســتفاده جاسوسی بسازند.
طبق گزارشی که سیانان منتشر کرده این داستان از سال
 ۲۰۱۷میالدی شروع شده است ،زمانی که پکن پیشنهاد
داد  ۱۰۰میلیون دالر برای ساخت یک پارک چینی مجلل
در محوطه پارک ملی واشنگتن دیســی هزینه کند .این
پارک قرار بود شامل مجسمهها ،سازهها و برجهایی به ارتفاع
 ۷۰فوت ( ۲۱متر) باشد .در آن زمان مقامهای محلی آمریکا
با چنین پیشنهادی امیدوار شــدند که تاسیس این پارک
میتواند ساالنه هزاران گردشــگر را به این محوطه جذب
کند .دولت چین بهنوبهخود هرگونه تالش برای جاسوسی
از ایاالت متحده را رد میکند .همچنین شرکت هواوی در
بیانیهای این موضوع را که تجهیزات این شــرکت در حوزه
ارتباطاتی برای وزارت دفاع تعیین شده است رد کرد .با این
حال ،منابع زیادی که با این تحقیقات آشنایی دارند تأیید
کردند تجهیزات هوآوی نهتنها میتوانند دادههای تجاری را
رهگیری کنند ،بلکه دادههای طبقهبندیشده مورد استفاده
ارتش را نیز رهگیری میکنند.

جابهجا کن تا کامروا باشی
آشــپزخانه پر از
شیدا اعتماد
کارهــای نامرئی
اســت .چیزی که کمتر کسی از آن خبر
دارد مگر اینکه ســاعتهای طوالنی از
عمرش را در آن سپری کرده باشد .یکی
از کارهایی که به چشم غیرماهر نمیآید،
جابهجاییهایی است که مرتب باید انجام
شود.
یکی از ایــن جابهجاییهــا ،جابهجایی
ظرفهای شسته شــده و تمیز است .تا
وقتی ظرفها کثیف هســتند ،باالخره
یک متولی پیدا میکنند که حاضر بشود
ظرفها را بشوید تا آشپزخانه را از کثیفی
نجات بدهد .اما مســئولیت ظرفهای
شسته شــده را تقریبا هیچکس بهعهده
نمیگیرد .اهالی خانه وارد آشــپزخانه
میشوند .یک دور میزنند و فکر میکنند
«به به چه آشــپزخانه تمیزی!» و کسی
حواسش نیســت برای اینکه آشپزخانه
دوباره کارایی صد درصدی خودش را پیدا
کند باید کسی ظرفهای تمیز را جابهجا
کند و بگذارد سر جایش.
جابهجایی یکی از کلمههای کلیدی در کار
آشپزخانه است .جابهجایی خریدهایی که
انجام شده ،تقسیم کردن و جا دادنش در
جاهای مختلف خانه .جابهجایی مواداولیه
از کیسه به قفسههای مختلف .جابهجایی
مواد غذایی و جا دادنشــان در یخچال یا
فریزر بسته به نوع مصرف.
برای همین اســت که یــک محکوم به
آشپزخانه مدام در حال راه رفتن و جابهجا
کردن چیزهایی اســت که به چشم بقیه
نیازی به جابهجایــی ندارند .ظرفهای
شسته شده میروند توی قفسه .از قفسه
بیرون میآیند و در اقصی نقاط خانه رها
میشوند .از اقصی نقاط خانه دوباره باید
جمع شــوند بروند توی سینک .شسته
شوند و باز چیده شــوند توی قفسهها و
این چرخه تا ابد
ادامــه دارد؛
بـدون اینکه

نقطه شروع و پایانی داشته باشد.
درســت در لحظهای که یک محکوم به
آشــپزخانه ظرفهای خشــک شده را
جابهجا کرده .ســینک را تمیــز کرده و
روی پیشخوان را دستمال کشیده و دارد
میرود که بخوابد ،فرزندش پیروزمندانه
با یک کوه ظرف که از گوشه و کنار اتاقش
جمع کرده ســر میرسد و سینک خالی
دوباره پر میشود.
درست وقتی که همه لباسهای شسته
شده و خشک شده جمع شــدهاند و در
کمدها قرار گرفتهاند یک جفت جوراب
کثیــف از زیر یکــی از مبلهــا نمایان
میشود.
درست وقتی که خاک همه سطوح گرفته
شده است ذرات غبار در هوا میرقصند و
آرام روی سطوح تمیز فرود میآیند.
درســت وقتی کــه آشــغالها را دم در
گذاشــتهاند و آشــپزخانه تمیز و مرتب
است ،قوری پر از تفاله چای از گوشهای
سر میرسد .کار خانه و آشپزخانه بیپایان
اســت و فقط وقفههــای کوتــاه دارد؛
وقفههایی بین کشــف قطعات گمشده
پازل در گوشه کنار خانه و برگرداندنش
به آشپزخانه.
پازل کار خانه بههرحال همیشه حداقل
یک قطعه کم دارد و کاریش هم نمیشود
کرد .خانه و آشــپزخانه کمال جادویی
خودش را بــرای دقایقــی کوتاه حفظ
میکند و بعد با جریان زندگی ،چرخهاش
دوباره به جریــان میافتد؛ چرخهای که
همراه زندگی میآید و هــر قدر هم که
خســتهکننده و تکراری باشــد ،نشانه
زندگی است.

روزنامهنگار

یک اتفاق خوب در شهر در حال وقوع است .اتفاقی که
میتواند برای خیلی از کودکانی که کارشان ایستادن
سر چهارراهها و پاک کردن شیشه ماشینها ،یا فروختن
شاخههای گل یا فال حافظ است و به اسم کودکان کار
شناخته میشوند باعث خوشحالی شود .سازمان رفاه،
خدمات و مشــارکتهای اجتماعی شهرداری تهران
قرار اســت اتوبوسهایی را با عنوان مراکز سیار ارائه
خدمات به کودکان کار و آسیب دیده اجتماعی مجهز
کند .در این اتوبوسها هم خدمات آموزشی ،مددکاری
و حمایت از کودکان آسیبدیده ارائه میشود .تعداد
این اتوبوسها فعال محدود اســت و قاعدتا با اجرای
موفقیت آمیز این طرح ،این تعــداد افزایش هم پیدا
میکند .اما پیش از اینکه این طرح خالقانه که نمونهاش
را اغلب در کشــورهای خارجی دیده بودیم ،اجرایی
شود ،شهرداری مایل است برای طراحی این اتوبوسها
از طراحان شهری کمک بگیرد .برای این موضوع هم
فراخوانی داده شده تا هر کسی که دستی در طراحی و
گرافیک دارد ،در این فراخوان شرکت کند .محورهای
پیشنهادی برای شرکت در این رویداد هم «طراحی
گرافیکی ،دکوراســیون و چیدمان داخلی اتوبوس»،
«طراحی بدنه خودروهای اتوبوس با بهرهگیری از اصول
روانشناسی»« ،ارائه مدلهای مشابه در سایر کشورها
با تحلیل عملکرد تخصصی» است .این طرح میتواند
کمک زیادی به کاهش آسیبهای اجتماعی در حوزه
کودکان کار و خیابان بکند و به نوعی نجات بخش این
بچهها باشد .کسانی که شرایط شــرکت در فراخوان
شهرداری تهران را دارند ،میتوانند آثار و پیشنهادهاي
خود را تا تاریــخ  ۱۵مرداد به نشــانی خیابان کارگر،
انتهای خیابان  ،۱۵پالک  ۲ارسال کنند.

دلخوش به زمین سبز  ،منطقه حاشیه نشین «میرآباد» چابهار عکس :مرتضی زنگنه

یادداشتهای یک محکوم به آشپزخانه

فاطمه عباسی

ایران زمین

بیرق صفویه و اتحاد خاک ایران
ونوس بهنود
4مردا دمــاه روز بزرگداشــت شــیخ
صفیالدیــن اردبیلی روزی اســت که
میتوان از آن بهعنــوان نقطه عطفی در
تاریخ سیاسی ،فرهنگی و مذهبی کشور
یاد کرد .در چنین روزی شــاه اسماعیل
صفوی بــا تاجگذاری در تبریــز و اعالم
رسمی حکومت صفویه آغازگر اقداماتی
شــد که اثرات آن همچنان قابل لمس
اســت .اســماعیل فرزند حیدر از نسل
ششم شــیخ صفیالدین اردبیلی (عارف
بزرگ قرن هشــتم) ،زمانی متولد شــد
که ایــران گرفتار جنگهــای داخلی و
خارجی متعددی بــود .نهتنها در داخل
ایران و در هر گوشــه و کناری حاکمی
سودای حکومت داشــت بلکه مرزهای
ایران نیز توسط دشمنان تهدید میشد.
شاه اســماعیل بعد از تاجگذاری در سن
13سالگی ،مذهب شــیعه اثنی عشری
را بهعنوان مذهب رســمی کشور اعالم
و تاجی 12تکه به نشــانه 12امام بر سر
گذاشت .بعدها سربازان وی نیز کالههای
مشابه به ســر میگذاشتند و لقب «قزل
باش» بــه آنها خطاب میشــد .شــاه
اسماعیل بعد از تاجگذاری در جنگهای
متعددی حضور داشــت .وی جنگهای
داخلی را با سر جای خود نشاندن حاکمان
خاتمه داد و از مرزهــای غربی که محل
جنگ ایران و ترکان عثمانی و همچنین
مرز شمال شرق که محل جنگ با ازبکها
بود ،حفاظت کرد .میتــوان گفت بیرق
شیعه شاه اسماعیل صفوی بعد از دههها
جنگ داخلی و خارجــی ،ایران را متحد
و یکپارچه ساخت .بســیاری از شهرها
ازجمله تهران ،اصفهــان ،تبریز و اردبیل
با توجه خاص شاهاســماعیل آباد شد و
ناامنی در مرزهای کشور خاتمه یافت.
شاهاســماعیل به واســطه تربیت دینی
خود عالقه و احترام خاصی براي عتبات
عالیات قائل بود و در دوره پادشاهی خود،
اقدامات متعددی برای بهسازی عتبات
عالیات داشت .تا جایی که تمامی اماکن
مقدس و عتبات عالیات عراق و مشــهد

تحت فرمان شاه بهسازی میشدند .وی
بعد از پادشــاهی فرمان داد تا سکهای
تحت عنوان «بنده شــاه والیت» برای
وی ضرب کنند که در طــرف دیگر آن
عبــارت ال اله االاهلل ،محمد رســولاهلل،
علی ولیاهلل و اطراف ســکه نیز اسامی
12امام ضرب شده بود .او در سال 930
هجري قمري در 37سالگی درگذشت و
آرامگاهش در مجموعه جهانی بقعه شیخ
صفیالدین اردبیلی است .دورتادور مقبره
وی عنوان علی(ع) نقش بســته اســت.
آرامگاه شــاه صفوی که در جوار آرامگاه
جد خود شیخ صفیالدین اردبیلی است،
به انضمام بخشهــای مختلف ازجمله
قندیلخانه ،چینیخانــه ،چلهخانه و...
مجموعه کمنظیــری از معماری و هنر
ایرانــی اســامی دوره صفــوی بوده و
بهعنوان یکی از آثار ثبت شــده جهانی
ایران شناخته میشود.
اقدامات خاندان صفوی که سرمنشأ آن
به نقش واال و تعلیمات شیخ صفیالدین
اردبیلی بازمیگردد موجب شــد تا روز
4مرداد ،سالروز استقرار حکومت صفویه
با عنوان روز بزرگداشت شیخ صفیالدین
اردبیلی در تقویم کشور ثبت شود.
رهبر معظم انقالب اســامی در سفر به
استان اردبیل و دیدار با مردم این استان،
نقش شــاه اســماعیل صفوی در تاریخ
سیاسی کشور را چنین توصیف کردند:
«مشگینشهر محل تولد شاه اسماعیل
است .همان کسی كه توانست با همت و
اراده خود با صالبت از این منطقه برخیزد.
در جوانی همت بگمارد .عاشقان اهلبیت
را ،عاشقان دین و معرفت را با خود همراه
کنــد و ایــران را نجات دهــد و مکتب
اهلبیت را بر سراســر کشــور و بر همه
دلهای مردم این منطقه حاکم گرداند».

سه شنبه

باشگاه
نویسندگان
قربانیان حقارتها
و مهربانیها
عیسی محمدی

روزنامهنگار

همیــن چنــد روز پیــش بــود که
عزیزی ،برایم لینکی فرستاده بود از
روانشناسی؛ در اینستاگرام .به نکته بســیار جالبی اشاره کرده بود
روانشناس محترم .اول پرســیده بود که چرا پدر و مادرها ،دوست
دارند که کاملترین و بهترین چیزها را برای فرزندانشــان فراهم
آورند و چرا دوست دارند رفاه حداکثری را برایشان فراهم سازند؟
سؤال که سؤال دقیقی است؛ همه ما این مدلی هستیم و اگر خودمان
نداشته باشــیم و نخوریم و سختمان باشد ،دو ســه شیفته کار
میکنیم تا فرزندانمان دســتکم در چنین وضعیتی نباشند و تا
جایی که دستمان میرسد ،برایشان رفاه حداقلی را فراهمسازیم.
این هم تبدیل به یک اتفاق عمومی شده است ،اما واقعا چرا؟
علتها متنوع اســت و مختلــف؛ اما یکــی از جالبترین علتها
حقارتهایی است که خود ما در کودکی و نوجوانی تحمل کردهایم.
یعنی وقتی که برمیگردیم و به گذشــته خودمان نگاه میکنیم،
میبینیم که حسرتهای زیادی در آن بوده است؛ از حسرت خرید
یک کتاب تا دوچرخه و یک وسیله بازی و یک جفت کفش ورزش
معمولی و ...البته ما در دورهای بودهایم که این دست حسرتها به
واسطه شرایط کشور و جنگ و ...عمومی بوده و غالبا هم اعتراضی
نداشتهاند و همین تحملشان را سادهتر میکرد .اما حاال که بزرگ
شدهایم ،میخواهیم که حســرتهای خودمان و کسریهایی که
داشــتهایم ،به بچهها منتقل نشــود .به همین دلیل بچهها هرچه
میگویند فراهم میسازیم و دوســت داریم که ،در بهترین شرایط
ممکن به نسبت نیاز و تالش ما باشند.
خب ،نکته کجاست و این چه اشکالی دارد مگر؟
اجازه بدهید کمی عقبتر برگردیم و به تاریخ نگاهی بیندازیم .یکی
از نکات جالب تاریخ ،شکلگیری ،اوجگیری و البته سقوط تمدنها و
امپراتوریهای بزرگ بوده است .شروع این تمدنها و امپراتوریها،
همراه با چالشها و ســختیهای فراوان بــوده و همین امر باعث
میشد تا اهالی آن تمدن و امپراتوری ،تند و تیز و چابک و سبکبال
و بلندپرواز باشند .نتیجهاش ،اوجگیری تمدنها و امپراتوریها و
سرازیرشدن ثروت و ثبات و امنیت فراوان به آنها بوده است .بعدش؟
قابل حدس است :رخوت به جان آن تمدنها و امپراتوریها میافتاد
و کمکم کارشان تمام میشد؛ چون در آن سوی دیگر رقیبی وجود
داشت که در ابتدای شکلگیری خودش بود و الجرم ،مشخص بود
که چهکسی شکست خواهد خورد.
به قول این ورزشکاران ،پیروزی موفقیت به همراه میآورد و موفقیت
هم امنیت و امنیــت و هم خیالراحتــی و خیالراحتی هم باعث
میشــود تا دیگر تالش خاصی نکنیم و در نتیجه همهچیز خراب
میشود .بهنظر میرسد در زندگیهای ما نیز چنین باشد؛ اگر که
بخواهیم به نسبت توانی که داریم بهترین وضعیت را برای بچهها
بسازیم ،ممکن است بدترین اتفاق را برایشان رقم بزنیم .این البته
بدان معنا و مفهوم نیست که بخواهیم ســختیهای بیمورد را به
زندگیشان الصاق کنیم .به واقع هر چیزی باید منطق خاص خودش
را داشته باشد و در اینجا «حد کفایت» کلید ماجراست .وقتی یک
اسباببازی ساده میتواند «حد کفایت» برای بچه باشد ،چه نیازی به
خرید یک اسباببازی چند میلیونی؟ و مثالهای دیگر .و اینها البته
هیچ ارتباطی به نحوه تربیت و سختگیریهای منطقی و انضباطی و...
ندارد و شما به هر حال چه بهترین امکانات را برایشان بسازید و چه
نسازید ،باید این موارد را درباره تربیت بچهها درنظر داشته باشید.
در واقع بهنظر میرسد ما گاهی بچهها را ناخواسته ،قربانی عقدههای
حقارت کودکیهای خودمان میکنیم؛ چون نداشتهایم باید آنها
بیش از «حد کفایت» داشــته باشــند .بدون اینکه پاسخ بدهیم
منطق این ماجرا کجاســت و قرار اســت چه ارزشافــزودهای به
زندگی این بچه اضافه کند! و مسئله بعدی هم مدیریت مهربانیها
و دوستداشتنهای ماست .یک مربی شاید شاگردانش را دوست
داشته باشد ،خیلی هم دوست داشته باشد؛ اما بدون وارد کردن فشار
مضاعف به آنها و منضبط ساختنشان که همراه درد و رنج و سختی
خواهد بود ،میداند که مهربانی حقیقی که دلســوزی برای آینده
درخشان آنهاست ،اتفاق نخواهد افتاد .و این متأسفانه اتفاقی است
که نزد بیشــتر پدر و مادرها دیده نمیشود؛ و بدون اینکه خواسته
باشند ،بچهها را دارند قربانی چیزهایی میکنند که اگر واقعیتاش
برایشان آشکار شود ،خودشان حیرت خواهند کرد...

عدد/خبر
زادروز
تقویم

جادوگر کلمات
جورج برنارد شــاو ،نویســنده
شوخطبع ایرلندی  -انگلیسی از یک
پدر تاجر غــات و مادری خواننده
متولد شد و تحصیالتش را در مدرسه
علوم انگلیسی و تجاری دوبلین به
پایان رساند .سال 1925برنده جایزه
نوبل شد اما از پذیرش آن امتناع
کرد و گفت« :من هر ســال کتاب
مینوشتم و کسی جایزهای نمیداد.
امسال که چیزی ننوشــتهام ،به من نوبل میدهند؛ یعنی اینقدر بد
مینویسم؟» آخر سر هم جایزه را به اصرار زنش پذیرفت ولی پولش
را نگرفت و خواست تا برای ترجمه کتابهای سوئدی به انگلیسی
خرج شود! برنارد شاو بیشــتر از اینکه رمان نویس موفقی باشد،
یک جامعهگرا ،سخنوری افسونگر ،مجادلهگر و نمایشنامهنویسی
قدرتمند بود .از او بهعنوان توانمندترین نمایشنامهنویس بریتانیایی
پس از شکسپیر و نافذترین رســالهنویس پس از جاناتان سوییفت
(هجونویس ایرلندی) ،یاد میکنند .برنارد شــاو همچنین یکی از
برترین منتقدان موسیقی و تئاتر نســل خود هم بود .در واقع شاو
درک خوبی از موسیقی ،بهخصوص سبک اُپرا داشت و با آمیختن این
دانش با دیگر معلومات خود ،باعث شده بود تا نقدهایش ،جذابیتی
همیشگی داشته باشند .اما بهطور قطعی ،کار اصلی او زمانی شروع
شد که به وسیله فرانک هریس بهعنوان یک منتقد تئاتر در هفتهنامه
َستِردِی ریوییو استخدام شــد .او در این جایگاه از تمام ذکاوت و
قدرتهای بحث و جدل خود استفاده کرد تا تصنعات و تظاهرات را از
صحنه نمایش عصر ویکتوریا ،پاک کند و افکار حیاتبخش را به آن
تزریق کند .عالوه بر این ،خودش هم شروع به نوشتن نمایش کرد .در
نهایت باید گفت شاهکار طنز و خندهدارترین و مشهورترین نمایش
جورج برنارد شاو پیگمالیون است که در سال  ۱۹۱۳میالدی به نمایش
گذاشته شد .از این نمایشنامه ،در  ۱۹۳۸میالدی اقتباسی موفق به
نام «بانوی زیبای من» نوشته و ساخته شد و توانست جایزه اسکار
فیلمنامه را بهدســت بیاورد .برنارد شاو در سالهای پایانی عمرش
بیانیههای عمومی کمتری منتشر کرد ،اما تا مدت کمی پیش از مرگ
به خلق آثار فراوانش ادامه داد و در ۹۴سالگی درحالیکه از دریافت
تمام نشانهای ملی  -ازجمله نشان مریت در سال - ۱۹۴۶خودداری
کرده بود ،از دنیا رفت.

