
یکشنبه ۱8 مهر ۱395  | 7 محرم ۱438 |  9 اکتبر ۲۰۱6 |  سال چهارم  |  شماره 965 20

اینشرحبینهایت

اعالن

قابکوچک

تقویمتاریخ

حرفروز

آن کوزه که شکست، هزارساله نبود؟!

»تایم« معرفی کرد

10 نفری که از شکست پیروزی ساختند

پرتره مرِد درحرکت

صاحب امتياز: جمعيت هالل احمر
مد        ير مسئول: عبد       الرسول وصال
سرد بير: سيد  افشين اميرشاهی

www.shahrvand-newspaper.ir

 نشاني: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قيه
  ابتد       ای  بزرگراه محمد       علی جناح
 کوچه شهيد        طاهريان، شماره 24

کد       پستی:1483778617
فکس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
چاپ: جام جم

توزیع : شرکت نشر گستر امروز
تلفن: 61933000

تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  
فکس:44956203

مهدیمالمیر
روزنامهنگار

سرانجام پس از 3ماه که از فوِت نامنتظر کارگردان 
بزرگ جهــان عبــاس کيارســتمی می گذرد، 
بررســی های انجام شــده روی پرونده پزشکی 
ايشــان پايان يافت و دادگاه بدوی پزشِک معالِج 
خالِق »طعم گيــاس« را درچنــد مورد مقصر 
شــناخت و او را به 3ماه محروميــت از طبابت و 
حضور در مطب محکوم کرد. حکمی که به عقيده 
بسياری، بسيار مهربانانه و آسانگيرانه صادر شده 
است و اصا تناسبی با جرم ندارد. به نظر می آيد 
درحکــم دادگاه وجه اجتماعی و فرهنگی عباس 
کيارستمی آنچنان که ســزاوار است، ديده نشده 
و حق ميليون هــا مخاطب ايشــان از قلم افتاده 
است!... از انصاف نگذريم، هستند آدم هايی که از 
پس کارهای بزرگ برمی آيند و در زندگی چنان 

اوج می گيرند کــه به ثروتــی اجتماعی و حتی 
جهانی بدل می شــوند. از تکرار اين نکته گريزی 
نيســت که عباس کيارســتمی بی شــک يکی 
ازهمان انسان هايی اســت که تنها يک شهروند 
نبود بلکه جــزو مهمی از تاريخ ســينمای ايران 
و صدالبتــه ماهی بزرگی در دريــای هنر جهان 
به شــمار می رفت. صدمه زدن به او به هر عنوان و 
ابزاری، صدمه زدن به پيکر فرهنگی يک جامعه و 
جهان اســت. حکم اخير دادگاه همانند آن است 
که سارِق کوزه هزارساله ای را با نظر به اين که تنها 
کوزه شکسته ای دزديده، محاکمه کنند و ارزش 
تاريخی و فرهنگی شــیء دزديده شده را ناديده 
بگيرند! درحالی  که سارقی که کوزه هزارساله ای 
را می ربايد، فقط يک کوزه را ندزديده بلکه پاره ای 
از تِن تاريخ يک مملکت را به يغما برده و به هيچ وجه 
نمی توان فعــل او را مثا با آفتابــه دزد مفلوکی از 
نظر نوع خطاکاری برابر نهاد! پزشکی که اهمال و 
سرسری گرفتن او درکارش باعث و بانی اين شده 

که ثروت بزرگ فرهنگی ايران که آســان به دست 
نيامده است، از کف برود، دست کم می بايد با جزايی 
متناســب تر با جرايمی که مرتکب شده، مواجه 
می شد. حاال ميليون ها مخاطب عباس کيارستمی 
که فيلم هــای او را همچــون ُرطب تر می خوردند 
و آثارش را همانند موهبت آســمانی روی دست 
می بردند، ناگزيرند با غم نديدن فيلم تازه ای از استاد 
بسازند و ده ها کاس درس و کارگاه فيلم سازی او 
با رفتنش تعطيل و به بايگانی سپرده خواهد شد. 
چنين انسانی حتی اگر خودش هم راضی نباشد، 
متعلق به يک ملت است و جزو دارايی های هنری 
و فرهنگی ميليون ها انسان به حساب می آيد. با اين 
وصف پرسش بزرگ اينجاست که آيا درحکم اخير 
دادگاه، کاراکتر فرهنگی و حق ميليون ها مخاطب 
عباس کيارستمی و شخصيت جهانی او مدنظر بوده 
است؟ کوزه ای شکســت اما آيا آن کوزه  هزارساله 

نبود؟! 
Mehdi.malmir@ymail.com
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به تأخير انداختن توبه، فريب خوردگی است.
امام جواد)ع(

صورت خوبان
پيش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

اهلل اهلل تو فراموش مکن صحبت ما را
قيمت عشق نداند قدم صدق ندارد

سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را
گر مخير بکنندم به قيامت که چه خواهی

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را
گر سرم می رود از عهد تو سر بازنپيچم

تا بگويند پس از من که به سر برد وفا را
خنک آن درد که يارم به عيادت به سر آيد

دردمندان به چنين درد نخواهند دوا را
باور از مات نباشد تو در آيينه نگه کن

تا بدانی که چه بودست گرفتار با را
از سر زلف عروسان چمن دست بدارد

به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را
سر انگشت تحير بگزد عقل به دندان

چون تأمل کند اين صورت انگشت نما را
آرزو می کندم شمع صفت پيش وجودت

که سراپای بسوزند من بی سر و پا را
چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان

خط همی بيند و عارف قلم صنع خدا را
همه را ديده به رويت نگران ست وليکن

خودپرستان ز حقيقت نشناسند هوا را
مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند

به سر تربت سعدی بطلب مهرگيا را
هيچ هشيار مامت نکند مستی ما را

قل لصاح ترک الناس من الوجد سکاری
سعدی

فوکوس
 76 ســال پیش، برابر با نهم اکتبر 1940 میالدی، جان وینســتون لنون، خواننده، ترانه ســرا، موســیقیدان، آهنگســاز، شاعر و از 
برجسته ترین چهره های دنیای موسیقی راک در لیورپول انگلســتان به دنیا آمد. شــهرت لنون با آوازخوانی در گروه موسیقی بیتلز آغاز 
شد، گروهی که او به همراه پل مک کارتنی بنیان گذار و درواقع مغز متفکرش به شمار می رفتند. او یک فعال سیاسی صلح طلب بود که در 
سال 1969 لقب شوالیه خود را در اعتراض به دست داشتن بریتانیا در ناآرامی های نیجریه و حمایت لندن از آمریکا در جنگ ویتنام قبول 
نکرد. آهنگ »تصور کن«  )Imagine(از او، در لیســت 500 آهنگ برتر تمام تاریخ مجله رولینگ اســتون رتبه سوم را به خود اختصاص 

داد. از این آهنگ به عنوان امضای جان لنون یاد می کنند.

رخداد
   اهدای جايزه صلح نوبل به آندره ساخاروف از دانشمندان و فيزيکدانان 
معروف اتحاد جماهير شوروی، معروف به پدر بمب هيدروژنی، معروف به 

قهرمان دموکراسی و حقوق بشر شوروی )1975 ميادی(
   اهدای جايزه نوبل ادبيات به داريو فو نمايشنامه نويس ايتاليايی، 
صاحب آثاری چون: اسرار کمدی، مرگ تصادفی يک آنارشيست، 

حساب پرداخت نمی شود )1997 ميادی(
   حضور مردم افغانســتان درپای صندوق های رأی انتخابات 

ریاست جمهوری، برای نخســتين بار در تاريخ اين کشور و پس از 
سقوط حکومت طالبان )2004 ميادی(

طلوع
   ماکس فون الئو- فيزيکــدان آلمانی، برنده جايــزه فيزيک نوبل 
برای کشــف پــراش درپرتوهای ايکــس در بلورهــا، دارای تأليفاتی 

 درخصوص نظريه کوانتومی، ابررســانايی و نظريه نسبيت
 )1879 ميادی(

   ایوو آندریچ- رمان نويس کروات/ بوســنيايی 
 اهل يوگســاوی، برنده جايزه نوبل ادبيات  ســال 
1961 ميادی، صاحب آثاری چون: تاريخ بوســنی، 

 پلی بر رودخانه درينا، حيات شــيطان، زيــر درخت اوليس
 )1892 ميادی(

غروب
   پيوس دوازدهم- از پاپ های کليســای کاتوليک رم طی ســال های 
1939 تا 1958 ميادی، از ناباوران به هلوکاســت و داستان نسل کشی 

يهوديان درجنگ جهانی دوم )1958 ميادی(
   ژاک برل- خواننده، نويســنده، بازيگر و کارگردان بلژيکی، 

فارغ التحصيل کنسرواتوار موسيقی پاريس  )1978 ميادی(
   ژاک ِدریدا- فيلسوف الجزايری تبار فرانسوی، پديدآورنده 
فلسفه واسازی، از تأثيرگذاران بر فلسفه پست مدرن و نقد ادبی، 
صاحب آثاری چون: سرچشمه هندسه هوِســرل، نوشتار و تمايز، 

کارت پستال، از سقراط تا فرويد و فراتر، درباره روح  )2004 ميادی(

 ]بگذار هرچه از دست می رود، برود! آنچه را می خواهم که به التماس نیالوده باشد، هر چه باشد، حتی زندگی - ارنستو چه گوارا[ 49  ســال پیش، برابر با نهم اکتبر 1967 میالدی، ارنستو چه گوارا، پزشک و انقالبی سوسیالیست آرژانتینی که 
در انقالب کوبا بعد از فیدل کاسترو به عنوان مرد شماره ٢ شناخته می شد، به دستور باریه نتوس، دیکتاتور نظامی بولیوی همراه با 6 تن از یارانش به قتل رسید. او یک روز قبل به همراه چند تن از همراهانش در روستای »ال ایگه را«، دهکده ای در 
بولیوی و نزدیک کوه های آند توسط سربازان ارتش بولیوی دستگیر شــده بود. به عقیده تاریخ نگاران، قتل فوری »چه« - حتی به رغم بی میلی ماموران سازمان سیا و افســران آمریکایی که در دستگیری او نقش بسزایی داشتند - برای این بود که 

اگر زنده بودنش ثابت می شد، به علت فراوانی هوادارانش در سراسر جهان و مداخله کمونیست ها از جمله اتحاد جماهیر شوروی، دیگر کشتن او به راحتی امکان پذیر نبود.

گزارشهر

شهروند| ضرب المثل »شکست پيش زمينه موفقيت 
اســت« مورد توجه يکی از گزارش های تايم قرار گرفته و 
اين مجله به سراغ 10 نفر از معروفترين افرادی رفته است 
که با وجود شکســت در گام های اوليه، نهايتاً به افرادی 
شناخته شــده در حرفه خود تبديل شدند. اين مجله در 
اين خصوص چنين نوشته اســت: »هيچ کس در اولين 
تاش به روياهايش نرسيده اســت. برای افراد تاثيرگذار، 
موفقيت تنها بعد از شکست يا حتی تکرار ناکامی محقق 

شده است.«
در باالی فهرســت تايم نام جی.کی رولينگ نويسنده 
انگليسی قرار دارد. اين نويســنده که همه او را به خاطر 
مجموعه »هری پاتر« می شناسند، روزگاری فقط يک مادر 
تنها بود که برای پايان دادن به مشکاتش تقا می کرد. 
او با داستان های هری پاتر به يک نويسنده معروف جهانی 
تبديل شــد اما قبل از آن خود را يک شکســت خورده 

می دانست که از همسرش جدا شده است.
دومين نفر اين فهرست ونسان ونگوگ، نقاش معروف 
هلندی است. او در حال حاضر به عنوان يکی از بزرگترين 
نقاشان قرن هفدم شناخته می شود. به گفته تايم با وجود 
شهرتی که در حال حاضر ونگوگ در دنيای هنر دارد او در 
زمان حياتش مردی ناموفق به شمار می رفت که آثارش 
هرگز مورد توجه نبود. اما امروز نقاشی های او با قيمت های 

ميليون دالری به فروش می روند.
چهره بعدی اين فهرست به يکی از خوانندگان آمريکايی 
پرداخته است. ليدی گاگا که نام اصلی او استفانی جوآن 
آنجلينا جرمنوتا است. خانم گاگا يک دختر سر به راه بود 
که از مدرسه اخراج شد و بعد از آن به دنبال موسيقی رفت 
اما در اين مسير پرفراز و نشــيب، با بدقولی و بی توجهی 
مواجه شد تا اينکه يکی از دوستانش به نام آکاناز از سبک 
کار او خوشــش آمد و گاگا خانم را به سوی ستاره شدن 

پرتاب کرد.
يکی ديگر از افــرادی که برای رســيدن به موفقيت 
شکست های بسياری خورد، تئودور سوس گايزل، معروف 
به دکتر ســوس  اســت. او با اينکه يکی از مشهورترين 
نويســندگان کتاب های کودک و نوجوان است اما برای 

انتشار آثارش بارها مجبور شد به ناشران مختلف مراجعه 
کند چنانکه اولين کتاب او 28 بار از سوی آن ها رد شد.

نفر بعدی اين فهرست بازهم يک نقاش است. کلود مونه 
فرانســوی در طول زندگی اش بارها مورد تمسخر عموم 
قرار گرفت و حتی مجبور به ترک تاالر معتبر پاريس شد 
چون تابلــوی او به حد کافی خوب و مناســب برای ارايه 
در اين نمايشگاه شناخته نشــده بود. با اين حال او شيوه 
خود را ادامه داد و حاال همه مونه را به عنوان پدر ســبک 

امپرسيونيسم می شناسند.
لودويک فان بتهوون، موسيقيدان شناخته شده اتريشی 
و از بزرگان موسيقی کاســيک نفر ششم اين فهرست 
است. او در مدرسه بسيار ناشيانه ساز می زد و حتی طی کار 

شنوايی خود را از دست داد.
جالب است که نفر بعدی هم از دنيای موسيقی انتخاب 
شــده. شــان کوری کارتر معروف به جی. زی، خواننده 
آمريکايی سبک هيپ هاپ خيلی زود به شهرت و ثروت 
رســيد. او کار خــود را با فروش اولين تــک آهنگش در 
صندوق عقب ماشين خود آغاز کرد. او برای انتشار آثارش 
بارها با مشکات حقوقی مواجه شد اما نهايتاً توانست به 

يکی از پرنفوذترين خواننده های عصر حاضر تبديل شود. 
اســتفن کينــگ، نويســنده شــهير آمريکايی که 
داســتان هايش در ســبک وحشت از شــهرت فراوانی 
برخوردارند از کودکی مبتا به اضطراب و افســردگی و 
استرس هنگام نوشتن بود. او در شروع کار خود چيزی در 

حدود 30 بار برای انتشار يکی از کتاب هايش تاش کرد.
اما در اين ميان نام يک طراح لباس به نام ورا وانگ نيز به 
چشم می خورد. او پيش از موفقيت در اين حرفه، مشاغل 
بسياری از جمله آموزش اسکيت و ويراستاری را آزمود، تا 
اينکه يکی از دبيران مجله ای که در آن کار می کرد شور و 

شوقش را در دنيای مد ديد و او را به آن سمت سوق داد. 
اما در انتهای اين فهرست بيتل ها قرار دارند. اين گروه 
موسيقی که از ســال 1960 فعاليت خود را شروع کردند 
وقتی قصد داشتند نام گروه خود را ثبت کنند با مشکاتی 
مواجه شدند زيرا به آن ها گفته شد سابقه شان برای ثبت 

يک گروه موسيقی کافی نيست!  

برای نخستين بار وقتی که 3 سال بيشتر نداشت، به 
همراه برادر بزرگترش به سينما رفت. آنها سرياِل »باِی 
جان نازی ها« را ديدند. آرام به صندلی تکيه داده بود. 
پسرِک ريز جثه چشم هايش را ريز و درشت می کرد تا 
صورت بازيگران را بهتر ببيند، تمام صحنه ها را با دقت 
فراوان می ديــد و گوش هايش را تيز می کرد تا صدای 
بازيگران را به گوش خودش آشنا کند. فيلم که تمام 
شد، هر دو به سمت خانه راه افتادند، خانه ای در محله 
پردســر الهيجان که شــايد 15 خانواده هم در آنجا 
زندگی نمی کردند. به خانه که رسيدند، از او پرسيدند: 
»فيلم چطور بود؟« او که نمی توانســت داستان فيلم 
را شرح بدهد، دســت به قلم شد. روی کاغذی سفيد 
طرحی کشــيد که به عنوان نقاشــی ثبت شــد. آن 
پسرک 3ســاله که بعدها وقتی بزرگتر شد، دوست 
داشت هميشه 2 سال کوچکتر باشد، قصه  فيلم را در 
نقاشی اش شرح داده بود. نخستين نقاشی اش را کشيد 
تا نشان دهد عاقه  او بيشتر به کشيدن و رنگ و کاغذ 
و سياه مشق است. هنوز وارد نوجوانی اش نشده بود که 
پدرش را از دســت داد. پدر که قاضِی با سابقه ای بود، 
سکته کرد و پسرش را درهمان کودکی تنها گذاشت. 
پسری که نامش را اردشير گذاشــتند. مادرِ اردشير، 

َسرَور مه کامه که شاعر هم بود، 
او را با همان روحيه شاعری اش 
بزرگ کرد. اردشير دل و ذهن و 
فکرش متوجه نقاشی و طراحی 
بود. آرزوی کودکی اش اما اين 
بود که کاه نوار طايِی قضاوت 
بر سرش بگذارد و راه پدرش را 
ادامه دهد. اردشــير با کارهای 
مادرش ميانه چندانی نداشت، 
حتی هيچ  وقت نتوانســت در 
دبيرستان شعری را از بر کند 
و درس هــای دســتور زبان و 
انشــای او تعريفی نداشــت، 
امــا در دبيرســتان »تمدن« 
حضــوری بهتر داشــت. فضا 

و تجربه ای شــگفت انگيز برای جــوان خوش پوش 
الهيجانی به  حساب می آمد، چون هيچ  وقت بيش از 
5 يا 6 دانش آموز سر کاس نمی آمدند و ناظم مدرسه 
مجبور بود دانش آموزان را از سرکوچه شيروانی يا کافه 
نادری يا کافه فيروز جمع کند و به سر کاس بياورد. 
اردشــير آن قدر به چيزهای مختلف عاقه مند شده 

بود که تصميــم گرفت در 4 
کنکور شرکت کند: هنرهای 
زيبا، حقوق، فلسفه و معقول 
و منقول. او ســرانجام رشته 
حقوق را انتخاب کرد، همان 
کودکــی اش  دوران  آرزوی 
را. اردشــير هميشه درحال 
دويدن و تحرک بود. گرايشی 
علمی اش هم به نقاشی تغيير 
پيدا کــرد و برای هميشــه 
به عاقــه اش پرداخت. کار 
در کارگاهــی کوچک که پر 
از رنگ باشــد و قلمی برای 
کشــيدن. او تمام حرکات و 
سکنات، لباس و کفش های 
پرســوناژهايش را از روی خودش می کشيد. او بعدها 
درباره کارهايش گفت: »کاريکاتورها اسناد يک عصرند؛ 
همچنان که مدارک رســمی، اعاميه های دولتی و 

گزارش های پارلمانی نيز چنين هستند.«
۱8 مهر؛ سالروز درگذشت اردشير محصص 
طراح، کاریکاتوریست و نقاش ایرانی )۱387(  
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|صادقرضازاده|

این یک دعوت است
صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد. 
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
شکل مشــارکت در اين طرح بر اساس 
سياست ها و خطوط مشی  مصرح روزنامه 
تعريف شده و صفحه آخر »شهروند« حق 
خود را برای حک و اصاح مطالب رســيده 
محفوظ می داند، اما بر اين نکته نيز انگشت 
می گذارد که مخاطبان به شرط خدشه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند. 
  در آينده مطالب منتخب و چاپ شده 
با اسم نويسنده در يک کتاب منتشر خواهد 

شد.    

نخستین دعوت: ماه محرم
با فرا رســيدن ماه محرم و ايام شهادت 
سرور و ساالر شهيدان حضرت حسين بن 
علی )ع(، صفحه آخر روزنامه شهروند شما 
را به مکتوب کردن خاطرات تلخ و شيرين 
يا ديدگاه های ارشادی و آسيب شناسانه در 
خصوص اين ايام و هرآنچه که در حيطه آن 
قابل بررسی است از جمله آداب عزاداری، 
زنجيرزنی، نوحه خوانی، سقايی، نذر، رسوم، 
بدعت ها و... دعــوت می کند. عاقه مندان 
 به مشــارکت می بايســت متن های خود
)حداقل 300 و حداکثــر 500 کلمه( را به 
صورت تايپ شده تا تاريخ 30 مهر به آدرس 
ايميل صفحه آخر ارســال کنند. مطالب 
دريافتی در صورت تاييد محتوايی در طول 
ايام محرم و پس از آن با درج نام نويســنده 
منتشر شده و بديهی است اولويت انتشار با 

مطالبی خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@
shahrvand-newspaper.ir


