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فوکوس
  85 سال پیش، برابر با ســیزدهم فوریه 1933 میالدی، کوســتا گاوراس، کارگردان شهیر سینمای فرانســه در یونان به دنیا آمد. 
گاوراس در ۲1 سالگی به فرانسه مهاجرت کرد و یکی از دالیل اصلی شهرتش ساخت فیلم هایی با پس زمینه سیاسی است. معروفترین 
فیلم او »ِزد« در سال 19۶9 میالدی برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد. در کارنامه گاوراس فیلم کمدی نیز دیده می شود. 
اکثر فیلم های او به زبان فرانسوی ساخته شده اند ولی ۶ فیلم او به زبان انگلیسی هستند. کارشناسان سینما گاوراس را استاد بزرگ 
خلق فیلم های جدی، پرهیجان و در عین حال سرگرم کننده سیاسی می دانند. از دیگر آثار گاوراس می توان به »اعتراف« )19۷۰( درباره 
زندان های پشت دیوار آهنین بلوک شــرق، »حکومت نظامی« )19۷3( درباره مبارزات گروه های ضد آمریکایی در اروگوئه، »گمشده« 
)198۲( در مورد کودتای ژنرال پینوشه در شــیلی، »هاناک« )1983( در مورد جنایات اســرائیل، »جعبه موسیقی« )1989( بر محور 

حضور جنایتکاران نازی در آمریکا و »آمین« )۲۰۰3( با موضوع روابط نازی ها با واتیکان اشاره کرد. 

رخداد
 تصويب يک رشــته از قوانين در انگلســتان منجر به محدود شدن 

اختيارات پادشاه و انتقال قدرت به پارلمان )1690 ميالدی(
 چاپ نخســتين مجله جهــان با عنوان مگزین توســط يک 

روزنامه نگار آمريکايي به نام اندرو بدفورد در شــهر فيالدلفيا 
)1741 ميالدی(

 کشف بار الكتریكی اجسام توسط توماس اديسون، مخترع 
آمريکايی )1880 ميالدی(

 ساخت نخستين خودروی شخصی و 750 دالري شرکت فورد 
)1903 ميالدی(

طلوع
 ژرژ سيمنون - نويسنده رمان های پليسی اهل بلژيک، خالق يکی از 
معروفترين کارآگاه های داستان های پليسی با عنوان بازرس ژول مگره 

)1903 ميالدی(
 ویليام شاکلی - فيزيکدان و مخترع آمريکايی 
بريتانيايی االصــل، برنــد جايزه نوبــل فيزيک 
ســال1956 ميالدی برای اختراع ترانزيســتور 

)1910 ميالدی(
 پيتر برایان گابریل - آهنگساز، خواننده و موسيقيدان 

انگليسی، صاحب آلبوم هايی چون: ما، برخاستن، او )1950 ميالدی(

غروب
 شيلپریک دوم - پادشاه مروونژی و نوستريا، پادشاه همه فرانک ها از 

718 ميالدی، واپسين شاه از دودمان مروونژی )721 ميالدی(
 راجر بوســكویچ - فيزيکدان، ستاره شــناس، رياضی دان، 
فيلســوف، ديپلمات، شــاعر، الهيات دان، از يســوعی های 

جمهوری راگوسا، کرواسی امروزی )1787 ميالدی(
 ریشارد واگنر - آهنگ ســاز، رهبر ارکستر، نظريه پرداز 
موســيقی و مقاله نويس آلمانــی، معروف بــه ادامه دهنده 
 راه لودويــگ ون بتهــوون در دنيــای موســيقی کالســيک

 )1883 ميالدی(

 در آفریقا پسربچه ها زود مرد می شوند! حضور این کودک در صف ثبت نام متقاضیان خدمت در ارتش سودان جنوبی موید این ادعاست. هفت سال از استقالل سودان جنوبی می گذرد اما این کشور نوپا همچنان درگیر جنگ های داخلی و 
AFP / قبیله ای است. 9۰ درصد از جمعیت 8 میلیونی این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. عکس: استفانی گلینسکی

پارکشهر

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

صله رحم انسان را خوش اخالق و پاکيزه جان 
می نمايد، روزی را زياد می کنــد و مرگ را به 
امام صادق )ع( تأخير می اندازد. 

دل سودایی
هديه پای تو زر بايستی

رشوه رای تو زر بايستی
غم عشقت طرب افزای من است

طرب افزای تو زر بايستی
جان چه خاک است که پيش تو کشم

پيشکش های تو زر بايستی
ديده در پای تو گشتن هوس است

کشته در پای تو زر بايستی
گرد هم اجرای امروز تو جان

خرج فردای تو زر بايستی
ترش روی است زر صفرا بر

وقت صفرای تو زر بايستی
آتش بسته گشايد همه کار

کار پيرای تو زر بايستی
بی زری داشت تو را بر سر جنگ

صلح فرمای تو زر بايستی
کوه سيمينی و هم سنگ توام

در تمنای تو زر بايستی
تا کنم بر سر و باالت نثار

هم به باالی تو زر بايستی
ديد سيمای مرا عشق تو گفت

که چو سيمای تو زر بايستی
دل سودايی خاقانی را

هم به سودای تو زر بايستی
خاقانی  شروانی
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

دستمال ابريشمی که توی جيب کت و شلوار سفيدش 
گذاشته بيشتر از کفش های واکس زده و براقش جلب 
توجه می کند، پير اســت و صورتی پُر از چين و چروک 
دارد. چند باری او را توی همين پارک روی همين نيمکت 
ديده ام، يا با بغل دستی اش حرف می زند يا انگشت های 
بلند و استخوانی اش را روی پشتی نيمکت می گذارد و 
ضرب می گيرد. بيشتر وقت ها اما هيچ کاری نمی کند، دو 
دستش را روی عصا می گذارد و به رو به رو نگاه می کند. 
اولين بار که قرعه  بغل دســتی بودنش به نام من افتاد و 
همصحبت شــديم، گفت دکتر اســت و آلمان درس 
خوانده. گفت سی سال آن جا بوده. دکترای اقتصادش 
را هم همانجا گرفته است، اسم شهر محل تحصيلش را 
هم گفت، مونيخ بود يا برلين. غافلگيرم کرد، برای اينکه 
غافلگيرش کنم و بگويم من هم سوادکی دارم و آلمانی 
بلدم، به آلمانی پرسيدم چرا برگشته ايران؟ با دهان باز 
نگاهم کرد. به انگليسی گفت دونت وری، جوابی که هيچ 
ربطی به سؤال من نداشت. دفعه  بعدی که همصحبت 
شديم، گفت مهندس است و بلژيک درس خوانده، گفت 
بيست سال آن جا بوده و مدرکش را همانجا گرفته است، 
نپرسيدم چرا برگشته؟ می دانســتم جوابش ربطی به 
سؤال من ندارد. نماد بارز ضرب المثل معروف »دروغگو 
کم حافظه است«، اين يکی هم حافظه  خوبی نداشت، آن 
قدر که يادش نمانده بود قبل تر همديگر را ديده و حرف 
زده ايم. امروز سومين بار است که او را می بينم. نمی گويم 

يک بار دکتر بود و يک بار مهندس. کنجکاوم بدانم اين بار 
چه کاره است و کجا درس خوانده. می گويد پی اچ دی 
دارد و روانشناسی خوانده است. نمی گويد کدام کشور 
و چند سال. از همســر خوبش می گويد و سه فرزندش. 
اولی پزشک اســت و دومی مهندس. از سومی چيزی 
نمی گويد. تاکيدش بيشتر روی خوبی همسرش است. 
می پرسم: »شما که روانشناسی خوانده ايد، چه می شود 
که يک نفر دروغ می گويد؟« ســوالم را با سؤال جواب 
می دهد: »تو چکاره هستی؟« می گويم: »می نويسم.« 
می پرسد: »چرا می نويسی؟« کمی فکر می کنم و جواب 
می دهم: »اينطوری می روم در قالب يک خياط، يک بنا، 
يک نقاش، يک نانوا...« می گويد: »هنرپيشه ها هم همين 
کار را می کنند، نقشی را بازی می کنند تا بروند در قالب 
يک خياط، يک بنا، يک نقــاش، يک نانوا...« صدايش را 
يک پرده پايين می آورد و زمزمه می کند: »دروغگو هم 
برای همين دروغ می گويد.« می گويــم: »...که برود در 
قالب يک خياط؟ يک بنا؟« می گويد: »...که برود در قالب 
يک دکتر، يک مهندس، يک پروفسور...« لبخند می زنم 
و می پرسم: »با اين اوصاف ممکن است زن و بچه ای هم 
نداشته باشد و بگويد که دارد، نه؟...« نه را محکم به زبان 
می آورم. عصا را ستون دو دســت الغر و استخوانی اش 
می کند و چانه را آهســته روی آنها می گذارد و به رو به 
رو نگاه می کند، می گويد: »شــايد دلش می خواهد زن 
و بچه داشته باشــد و ندارد، شايد خواسته و نشده، خدا 
می داند، اگر نه چرا بايد دروغ بگويد؟...آدم بدبخت نقش 
آدم های خوشبخت را بازی می کند...« به نيمرخش نگاه 
می کنم، خوب حرف می زند، خيلی خوب، آنقدر که به 

شک می افتم روانشناس نباشد.

دروغگو

معلم عاشق
يک استاد جامعه شناســی به همراه 
دانشجويانش به محله های فقيرنشين 
شــهر رفت تا در مــورد 200 نوجوان و 
زندگی فعلی و آينده آنها تحقيقی انجام 
دهد. از دانشجويان خواسته شد ارزيابی 
خود را در باره تک تــک اين نوجوان ها 
بنويســند. دانشــجويان برای همه آنها 
يک جمله را تکرار کردند: »او شانســی 
برای موفقيــت ندارد.« 25 ســال بعد، 
استاد جامعه شناس ديگری به سراغ اين 
تحقيق رفت. او از دانشجويانش خواست 
که دنباله اين تحقيق را بگيرند و ببينند 
بر ســر آن نوجوان ها چه آمده است. به 
اســتثنای 20 نفر از نوجوانان که از آن 
محل اسباب کشــی کرده يا مرده بودند، 
از ميان 180 نفر باقيمانــده 176 نفر به 
موفقيت های غيرعادی دست پيدا کرده 
و وکيل، پزشــک و تاجری موفق شده 
بودند! جامعه شناس تصميم گرفت روی 
اين موضوع تحقيق بيشتری انجام دهد. او 
توانست بيشتر آن افراد را پيدا کند و از تک 
تک آنها بخواهد پرسشنامه تحقيقی اش را 
پر کنند. همه آنها در مقابل سوال: »دليل 
موفقيت شــما چيســت؟« يک پاسخ 
يکسان داشتند: »دليل موفقيت ما، معلم 
ماســت.« آن معلم هنوز زنده بود. استاد 
جامعه شناس او را که حاال پيرزنی فرتوت، 
ولی هنوز هم بسيار هوشمند و زيرک بود 
پيدا کرد. جامعه شناس از پيرزن فرمول 
»معجزه گری« اش را که از نوجوان های 
محالت فقيرنشين، انسان های شايسته 
و موفق ساخته بود، پرســيد. معلم پير 
هنگام جواب دادن به اين سوال برقی زد 
و لب هايش به لبخندی از هم گشــوده 
شد. پاسخش بسيار ساده بود: »من فقط 

عاشق آن بچه ها بودم.«
قصه پیرمرد

پيرمردی صبح زود از خانه اش خارج 
شــد، اما در راه با يک ماشــين تصادف 
کرد و آســيب ديد. عابران او را به اولين 
درمانگاه رســاندند. پرستاران زخم های 
پيرمرد را پانسمان کردند اما او برای رفتن 
عجله داشت. دليل عجله اش را پرسيدند. 
پاسخ داد: »زنم در خانه سالمندان است. 
هر صبح آنجا بــا او صبحانه می خورم.« 
پرستاری به او گفت: »خودمان به او خبر 
می دهيــم.« پيرمرد با انــدوه گفت: »او 
آلزايمر دارد. چيــزی را متوجه نخواهد 
شد! حتی مرا هم نمی شناسد«! پرستار 
با حيرت گفت: »وقتی که نمی داند شما 
چه کسی هستيد، اين کار چه فايده ای 
دارد؟« پيرمرد به آرامی گفت: »اما من که 

می دانم او چه کسی است!«

مریمسمیعزادگان
نویسنده


