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مشاهير

هانري رونه آلبرت گي دو موپاس��ان ،نويس��نده برجس��ته فرانس��وي ،در
پنجم اوت 1850م در ايالت نورماندي فرانسه به دنيا آمد.وي پس از طي
تحصيالت ابتدايى و متوس��طه در زادگاهش ،به خدمات دولت پرداخت و
در همين زمان اولين مجموعه ش��عريش را با نام «خداوند متعال» منتشر
كرد.موپاسان در سالهاي بعد با انتشار داستانهاي كوتاه ،خود را در رديف
استادان ادب فرانسه قرار داد.در اين زمان ،مردم او را يك نثرنويس قابل
ستايش و يك داستانس��راي عاليقدر ميشناختند.از اين هنگام بود كه
موپاس��ان تمام زندگي خود را وقف ادبيات كرد و به پديدآوري آثار جديد
همت گماش��ت.او با خلق آثار نو ،استادي خود را براي چندمين بار نشان
ميداد و ش��هرت مييافت.موپاسان اعتقاد راسخي به لفظ دقيق داشت و
بيانش نه تنها دقيق ،بلكه موجز ،طبيعي ،متين و اغلب كنايهدار است.ذكر
نكات ضروري در مورد اش��خاص ،موقعيتها و بسط و تكامل داستان و
سيره بزرگان

«هانري موپاسان» که بود؟

درآميختگي منطق با منتهاي سادگي ،از ويژگيهاي برجسته آثار اوست.
افكار و س��بك موپاسان در داستانهاي كوتاه و جديد فرانسه كام ً
ال موثر
بوده است.داستانهاي وي همانند آثار بيشتر واقعگرايان و طبيعتگرايان،
از بدبيني و تلخي سرشار است.او نويسندهاي بدبين است كه داراي نثري
ش��يوا و زيباست و از كنايات مخصوص خود استفاده ميكند.موپاسان در
حدود  300داس��تان كوتاه نوشته اس��ت كه بعضي از آنها ،از نظر سبك
و واقعبيني روانش��ناختي بينظيرند.او فرضيات روانشناس��ي و هنري و
اغراض اجتماعي و اخالقي و تخيل انقالبي و افكار آش��فته نداشت.نفوذ
دنياي خارج در او بياثر بود و هرگز چيزي را كه نديده بود وصف نميكرد.
به علت همين محدوديتها بود كه هنر او در چهارچوب محدودي پرورش
و گس��ترش يافت.با اين حال و در همين محدوده نيز ،هرگز نويسندهاي
بر او پيش��ي نگرفته است.موپاسان در س��ال 1886م دچار بيماري رواني

دزدان دريايي کاناليد!

در آينه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان

المر (رمزي بين خدا و رس��ول اس��ت) اين اس��ت آيات کتاب خدا و قرآني که به حق و راستي بر تو از جانب
پروردگارت نازل گرديد و ليکن اکثر مردمان به آن ايمان نميآورند)۱(.خداست آن ذات پاکي که آسمانها را
چنان که مينگريد بيس��تون برافراش��ت آن گاه بر عرش (قدرت بر وجود کل) قرار گرفت و خورشيد و ماه را
مسخّ ر اراده خود ساخت که هرکدام در وقت خاص به گردش آيند ،امر عالم را منظم ميسازد و آيات (قدرت)
را با داليلي مفصل بيان ميدارد ،باش��د که ش��ما به مالقات پروردگار خود يقين کنيد)۲(.و اوست خدايي که
بساط زمين را بگسترد و در آن کوهها برافراشت و نهرها جاري ساخت و از هرگونه ميوه يک جفت پديد آورد،
شب تار را به روز روشن بپوشاند ،همانا در اين امور متفکران را داليلي روشن (بر قدرت آفريدگار) است)۳(.و
در زمين قطعاتي مجاور و متصل است (که آثار هر قطعه مباين قطعه ديگر است) زميني براي تاکستان و باغ
انگور قابل است ،و يک جا براي زراعت غلاّ ت ،و زميني براي نخلستان آن هم نخلهاي گوناگون که همه با
يک آب مشروب ميشوند ولي ما بعضي را در نوع ميوه بر بعضي برتري ميدهيم ،و اين امور عاقالن را ادلّه
واضحي (بر حکمت صانع) است)۴(.
سوره رعد


و حس��ي شديد ش��د كه به تدريج او را تا مرز خودكشي نيز به پيش برد.
همچني��ن ،بيماريه��اي عصبي و كار توان فرس��ا و اف��راط در خوردن
داروه��اي مختلف او را از پاي درميآورد.در اين زمان ،نفرت ش��ديد او از
بش��ر و خياالت و اوهاميكه به سرش زده بود ش ّدت يافت و موپاسان را
دچار فلج عموميگرداند.دنياي موپاسان ،دنيايى تاريك بود.وي به زندگي
بش��ري و رنج ،با بدبيني مينگريس��ت و پيوسته در وسوسه مرگ به سر
ميبرد.اما بدبيني او پيوسته با طنز آميخته بود.قدرت مشاهده و ژرفبيني
و نبوغ نويسندگي و سبك ساده و مستقيم و خاص موپاسان ،نفوذ عظيم
وي را در خارج از كشور فرانسه ،حتي بيش از كشورش استوار كرد و او را
كاملترين و پايدارترين نماينده سبك واقعگرايي ساخت.هانري موپاسان
س��رانجام پس از طي دوره رنج و بيماري ،در ششم ژوئيه 1893م در 43
سالگي درگذشت.
اثر :تسنيم

اوج جود و عطا

مردى به محضر امام حسن مجتبي (ع) حاجت آورد،
آن بزرگ��وار به او فرمود :حاجت��ت را بنويس و به ما
بده ،چون نامهاش را خواند دو برابر خواستهاش به او
مرحمت فرمود.يكى از حاضران گفت :اين نامه چقدر
براى او پربركت بود! فرمود :بركت آن براى ما بيشتر
بود زيرا ما را اهل نيكى س��اخت ،مگر نمىدانى كه
نيكى آن است كه بىخواهش به كسى چيزى دهند،
اما آنچه پس از خواهش مىدهند بهاى ناچيزى است
در برابر آبروى خواهنده ،شايد آن كس كه شبى را با
اضطراب ميان بيم و اميد به سر برده و نمىدانسته كه
آيا در برابر عرض نيازش دست رد به سينه او خواهى
زد يا شادى قبول به او خواهى بخشيد و اكنون با تن
لرزان و دل پرتبش نزد تو آمده ،آنگاه تو فقط به اندازه
خواس��تهاش به او ببخشى در برابر آبرويى كه نزد تو
ريخته بهاى اندكى به او دادهاى.همچنين مردى از
آن حضرت چيزى خواست پنجاه هزار درهم و پانصد
دينار به او عطا فرموده ،گفت :كسى را براى حمل اين
بار حاضر كن ،چون كسى را حاضر كرد ،رداى خود را
به او داد و گفت :اين هم اجرت باربر.

مناجات
«دعا در پافشارى در خواهش از خدا»

اى خدائىکه در آسمان و زمين چيزى بر تو پوشيده نيست ،و چگونه اى خداى من بر
تو پوشيده باشد آنچه تو خود به وجود آوردهاى؟ ،و چگونه شمار آنچه را خود ساختهاى
نداش��ته باشى؟ يا چگونه از تو پوشيده باش��د آنچه را تو تدبيرش مىنمايى؟ يا چگونه
قدرت دارد از تو فرار کند کس��ىکه جز به روزيت زنده نيس��ت؟ يا به چه صورت از تو
نجات يابد آن که در غير ملک تو راهى برايش نيست؟ پاکى تو ،ترسندهترين خلق تو در
درگاهت داناترين آنهاست ،و افتاده ترينشان عاملترين آنان به فرمان حضرت توست،
و پس��تترين آنها در پيشگاهت آن اس��ت که تو روزيش را مىدهى و او غير تو را پرستش مىنمايد.پاکى تو،
هرکس براى وجود مبارکت شريکى پنداشته و به تکذيب پيامبرانت برخاسته در سلطنت کاستى نياورد ،و هرکه
حکمت را نپس��ندد قدرت ر ّد فرمانت را ندارد ،و هرکه به انکار قدرتت برخيزد از دايره توان تو بيرون نيس��ت ،و
هرکه غير تو را بپرستد از دست قدرتت بيرون نرود ،و هرکه لقاى تو را ناپسند دارد در حيات دنيا جاويد نخواهد
ماند.پاکى تو ،چه بزرگ است مرتبهات! و قاهر است سلطنتت! و شديد است نيرويت! و نافذ است فرمانت! پاکى
ت��و ،تم��ام آفريدگانت را محکوم به مرگ کردهاى :چه آنکه اهل توحيد ب��وده و چه آن که به کفر گرائيده ،و
همگى طعم مرگ را مىچش��ند ،و يکسره به س��ويت باز مىگردند ،پس پاک و واال و برترى ،و خدايى جز تو
نيست ،تنهايى و شريکى براى تو وجود ندارد ،به تو گرويدم ،و فرستادگانت را تصديق کردم ،و کتابت (قرآن)
را پذيرفتم ،و به هر معبودى جز تو کافر ش��دم ،و از هرکه غير تو را عبادت کرده بيزارم.خداوندا در حالى صبح
مىکنم و روزم را به شب مىرسانم که عمل خود را در پيشگاهت اندک شمرده ،و به گناه خويش اعتراف دارم،
و به خطاهايم اقرار مىکنم ،من به خاطراسراف درباره خويش ،خوارم ،عملم مرا به عرصه هالکت برده ،و هوسم
مرا به تباهى انداخته ،و ش��هواتم مرا محروم نموده ،موالى من ،پس از تو درخواس��ت دارم درخواست کسىکه
بهسبب آرزوهاى دور و دراز بهلهو و بيهوده کارى پرداخته ،و بدنش به خاطر سالمتى از عبادت بىخبر مانده،
و دلش به واسطه فراوانى نعمت به فتنه ل ّذت افتاده ،و انديشهاش نسبت به فرجام کارش کم است ،درخواست
کسى که آرزو بر او غالب شده ،و هواى نفس گرفتارش کرده ،و دنيا بر او دست يافته ،و مرگ بر سرش سايه
انداخته ،درخواس��ت کس��ىکه گناهانش را بسيار شمرده ،و به خطاهاى خود اعتراف کرده ،درخواست کسىکه
پروردگارى جز تو ،و سرپرستى غير تو ،و رهانندهاى از تو ندارد ،و براى او پناهگاهىاز تو جز به سوى تو نيست.
خداوندا ،از تو به حقى که بر همه مخلوقاتت دارى ،و بهنام عظيمت که به پيامبرت فرمان دادى که تو را به آن
تسبيح کند ،و به بزرگى ذات کريمت که فرسايش ندارد و دگرگون نمىگردد ،و تغيير حال نمىدهد و فناپذير
نيس��ت مس��ئلت دارم که بر محمد و آلش درود فرستى ،و مرا با عبادت خود از هر چيز بىنياز کنى ،و با ترس
خود قلبم را از اندوه دنيا تسليت دهى ،و به رحمتت با دست پر از کرامتهاى فراوانت بازم گردانى ،زيرا که به
سوى تو مىگريزم ،و از تو مىترسم ،و از حضرتت فريادرسى مىنمايم ،و به تو اميدوارم ،و تو را مىخوانم ،و به
تو پناه مىآورم ،و به تو اطمينان دارم ،و از تو يارى مىخواهم ،و به تو ايمان دارم ،و بر تو توکل مىکنم ،و بر
جود و کرمت اعتماد مىنمايم.
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