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بزنگاه

چرايي قبول يك قطعنامه )2(

فرشته كوچك آتناتيتر مصور|بازخواني خبر تازه رسيدهدر حاشيه، در متن
آرش صفري

از آنجا ك��ه ما ع��راق را آغازگر جنگ 
تحميلي مي دانيم و س��ازمان ملل هم 
بر اين امر ش��هادت داد و صدام را ب��ه عنوان متجاوز 
معرفي كرد، تعبير »دفاع مقدس« را براي اين جنگ 
هشت ساله بس��يار مناس��ب مي دانيم. طبعا دفاع از 
س��رزمين و حيثيت ملي براي هر كش��ور حقانيت و 
مظلوميت م��ي آورد اما جمهوري اس��امي ايران در 
تمام مراحل اين جنگ واقعا مظلوم بود چون در دفاع 
از خود نيز از بسياري امكانات محروم شد در حالي كه 
متجاوز تا آخرين روزها از سوي بسياري از ابرقدرت ها 
و دولت هاي منطقه مورد حمايت بود. در اين باره دو 

نكته ديگر را مورد توجه قرار مي دهم. 

تداوم دفاع بعد از فتح خرمشهر
برخي از جريان هاي سياس��ي معتقدن��د ايران بايد 
جن��گ را از مقطعي مش��خص به اتمام مي رس��اند و 
مهم ترين مقطع هم مي توانست زماني باشد كه ايران 
خرمشهر را از اشغال عراقي ها آزاد كرد. در عين حال 
بسياري از افراد هم معتقدند در آن زمان هم ما امكان 
قبول صلح و آتش بس را نداشتيم و بنابراين چاره اي 
جز تداوم جنگ وجود نداش��ت. همين نظرات هم در 
ميان مس��ووالن وقت ما مقبول واقع شد و تصميم به 
ادامه جنگ و حتي ورود به خاك عراق گرفتند. آنان 

معتقد بودند: 
1- ما در جنگ آس��يب زيادي دي��ده بوديم و عراق 
كمترين خس��ارت را ديده بود. اگ��ر جنگ در مقطع 
شكس��ت عراق در خرمش��هر كه ما در قدرت بوديم 
پايان مي يافت، در واقع هيچ ضربه كاري بازدارنده اي 
به عراق وارد نشده بود و اين يعني باز هم بايد منتظر 

يك حمله و تجاوز مجدد از سوي عراق مي بوديم. 
2- عراق هنوز در داخل كشور ما بود و برخي از مناطق 
مانند نفت ش��هر و قصرش��يرين و... را در اشغال خود 
داشت كه آزاد كردن آنها از طريق نظامي ميسر نبود 
يعني بايد ما در مناطق ديگر بخشي از خاك عراق را 
به اشغال در مي آورديم تا امكان مبادله آنها به هنگام 

مذاكره و اعام آتش بس وجود مي داشت. 
3- در آن زمان بحث زدن شهرها و مناطق مسكوني 
ايران از س��وي عراق يك ماجراي تلخ و زيانبار بود كه 
بايد ب��راي آن فكري مي كرديم. تنه��ا راه اين بود كه 
عراق به حدي از مرزهاي ايران دور ش��ود كه نتواند با 
توپخانه ش��هرهاي ايران را مورد هدف قرار دهد. اين 
كار  با راندن ارتش عراق به پشت مرزهاي بين المللي 

ميسر بود. 
4- بعد از فتح خرمشهر ايران نمي توانست به صورت 
يكجانب��ه به جنگ پايان دهد چ��ون بايد يك منطق 
مقبول جهاني براي تضمين توافقات ايجاد مي ش��د 
و در آن زمان وجود نداش��ت. آتش بس يكجانبه هم 
معنا نداشت و در واقع معلوم نبود براساس كدام روش 
بايد جنگ تمام مي شد و مذاكرات صورت مي گرفت 
و آيا عراق هم به آن مبنايي كه ايران قبول داشت، تن 
مي داد. با اين همه ابهام نمي شد جنگ را به پايان برد. 
داليل ديگري هم قابل ذكر اس��ت اما جنگ با همين 
منطق ادامه پيدا كرد و ايران وارد خاك عراق ش��د و 
بعد از اين مرحله بود كه كش��ورهاي حامي صدام به 
خودش��ان آمدند و راهكارهايي را براي پايان جنگ و 
جلوگيري از شكست عراق تدارك ديدند كه حمايت 
همه جانبه از صدام و بعد تصويب قطعنامه 598 يكي 

از آن راهكارها بود. 

قطعنامه اي براي پايان جنگ
قطعنامه 598 در شرايطي به تصويب رسيد كه امريكا 
و شوروي با هم بر سر تمام كردن جنگ ايران و عراق 
به تفاهم نسبي رسيده بودند. امريكا دوست نداشت 
كه اين جنگ برنده داشته باشد و شايد شوروي هم به 
همين تحليل رسيده بود. هنگامي كه قطعنامه 598 
تدارك ديده مي ش��د ايران از طريق شوروي نظرات 
خ��ود را مطرح مي ك��رد تا اين قطعنام��ه به گونه اي 
تصويب ش��ود كه مواضع ايران هم در آن باش��د. به 
همي��ن دليل مواردي مانند بازگش��ت ب��ه مرزهاي 
بين المللي و تعيين متجاوز و تامين خس��ارت هم در 
اين قطعنامه گنجانيده شد و شوراي امنيت سازمان 
ملل هم وارد ماجرا ش��د تا مبنايي براي پايان جنگ 
ايجاد ش��ود. پيش از اين هرچه بود پيش��نهادهاي 
بي مبنا و وعده هاي غيرحقوقي و شايعات باورنكردني 
بود. اينكه فان كش��ورها به ايران پيش��نهاد تامين 
خس��ارت داده اند يا كنفرانس اس��امي و س��ازمان 
غيرمتعهدها و ديگران واسطه شدند تا تضميني براي 
صلح باشند و مواردي از اين دست به هيچ وجه قابل 
اعتنا نبودند اما قطعنامه 598 از مواردي اس��ت كه 
پشتوانه حقوق بين الملل داشت و مي توانست مبناي 

پايان دادن به يك جنگ هشت ساله باشد. 
ادامه دارد  

علي شكوهي

در گرم��اي داغ تيرم��اه و دقيق��ا در 
روزهايي كه منتظر كاهش دما بوديم، 
نسل كنكوري سال آينده، سال تحصيلي جديد خود 
را بي سر و صدا آغاز كردند. بچه هايي كه مجبورند اين 
روزها سركاس درس بنشينند و يك سال زودتر، خود 
را آماده كنكوري كنند كه سال هاي سال است زندگي 
جوان ترهاي اين سرزمين را در روزگاري پر از دغدغه 
و اس��ترس كرده و هيچ راه خاص و رهايي هم ندارد. 
حرف ها درباره كنكور، كليشه و تكراري است. اما آنچه 
باعث شده تا سراغ آن برويم، همين آمادگي يك ساله 
اس��ت و اجبار براي شروع س��ال تحصيلي در گرماي 
داغ تابس��تان و ش��روع براي آمادگ��ي در يك رقابت 
بزرگ؛ رقابتي كه البته بين شاگردان و دانش آموزان 
مدارس متفاوت شهر است و براي قشري كه مدرسه 
 »خ��وب« مي رون��د و بايد طب��ق برنامه درس��ي از 

حاال به فكر باشند.
 دختران و پس��ران 17 و 18 ساله و دانش آموزان اين 
م��دارس، حاال س��ر كاس هاي درس نشس��ته اند و 
آينده خ��ود را در كتاب و دفتر و درس خواندن مداوم 

و سخت مي بينند. 
فارغ از اينكه در نهايت چه اتفاقي مي افتد، اما س��وال 
اصلي اينجاست كه در روزگاري كه ظرفيت دانشگاه 
بيشتر از ظرفيت متقاضيان اس��ت و در شرايطي كه 
اكثريت ش��ركت كنندگان در كنكور، به هر حال در 
يك رش��ته ش��انس قبولي دارند، اين همه استرس و 
فشار براي چيس��ت؟ اكثريت جمعيت دانش آموزان 
ايراني، نسل چهارمي هايي كه قرار است در آينده وارد 
دانشگاه شوند، از همين حاال مي دانند كه اوضاع بازار 
كار خوب نيست و جمعيت اكثريتي از فارغ التحصيان 
دانش��گاه گاهي آنق��در بي��كار مي مانند كه س��راغ 
فوق ليس��انس و دكترا مي روند و خوش ش��انس ترها 
هم پذيرش��ي از يك دانش��گاه خارج��ي مي گيرند و 

مهاجرت مي كنند. 
در اين ميان تنها چيزي كه سرنوشت هاي بچه هاي 
اين سرزمين را تغيير نمي دهد، ادامه تحصيل است و 
درس خواندن. در واقع اگر همين حاال بخواهيم براي 
اين بچه هاي نوجوان ايستاده در آستانه جواني و ورود 
به اجتماع برنامه ريزي كنيم، برنامه اي بهتر از درس 
خواندن پيدا نمي ش��ود. اتفاقي كه به ذات درست و 
هوش��مندانه اس��ت، اما وقتي تبديل به يك برنامه 
اجباري و از سر بي برنامگي مي شود، شكل ناخوشايند 
و نادرستي پيدا مي كند. اين بچه ها نه از همين سال 
»پشت  كنكور« كه از زمان ورود به دبيرستان، خود 
را براي اين ماراتن س��خت آم��اده مي كنند و در اين 
ش��رايط ناعادالنه، برد اصلي با مدرسه هاي »خوب« 
و »خيلي خوب« با ش��هريه هاي ساالنه باال و كاس 
كنكورهايي اس��ت كه از دهه 70 اقبال و گسترشي 
بزرگ داشتند و هيچ  وقت خالي نمي مانند و تبديل 
ب��ه تجارتي پررونق ش��ده اند؛ تجارتي ك��ه هيچگاه 
ورشكستي و ضرر ندارد. در نقطه مقابل هم هميشه 
سوال اين است كه به جاي كنكور چه طرح و برنامه اي 
مي شود داشت، كه البته هميشه هم به جوابي قاطع، 
درست و كارساز نمي رسد. در يك پروسه چند ساله، 
بس��ته به احساس مس��ووليت والدين و البته ميزان 
درآمد آنها، هزينه هاي مالي تنها بخشي از اين جريان 
اس��ت و مهم تر از آن هزينه هاي معنوي است كه به 
جوان ترين قشر جامعه وارد مي شود تا در مسيري قرار 
بگيرد كه چندان ش��فاف و واضح نيست و جايگزين 

بهتري هم ندارد. 
در كن��ار اين ابهام��ات، اس��ترس و اضط��راب وارد 
شده، تاش��ي كه معموال نتيجه صددرصدي ندارد و 
آس��يب هاي رواني ديگر، نسل پشت نسل و كنكور به 
كنكور به جوان ترها وارد مي ش��ود و اكثريت جامعه 
ايراني را س��ال هاي سال است كه درگير كرده. شروع 
دوره جوان��ي و ورود ب��ه اجتماع، در نخس��تين قدم 
آنچنان سخت و نفسگير است كه در ادامه، فشارهايي 
نظير بيكاري، مشكات اقتصادي و... هم به آن اضافه 
مي ش��ود تا به نسبت آس��يب ها و البته موفقيت ها و 
شكست ها، اين كوله بار عظيم استرس و اضطراب در 
سال هاي آينده آنچنان روي دوش سنگيني كند كه 
توان را ببرد و در ادامه با آدم هايي روبه رو شويم كه از 
زمان ورود به جامعه نفس راحت نكشيدند و زندگي را 
به مثابه مي��دان جنگي مي دانند كه بايد مدام تحمل 

كنند و صبور باشند. 
در نتيجه اين طور مي ش��ود كه در آمارهاي جهاني، 
مدام در خانه هاي آخر ش��ادي و رضاي��ت از زندگي 
هستيم و مدام به دنبال نخس��تين گره كوري كه ما 
را به اين روز انداخته؛ گره اي ك��ه با يك برنامه ريزي 
درس��ت، اندكي آگاهي خانواده و ش��ايد پيدا كردن 
مسيري ديگر براي خوش��بخت بودن، از همان ابتدا 
ايجاد نشود و روزي، روزگاري با نسلي آرام تر و به خود 

متكي تر روبه رو شويم. 

1-  در پارس آباد اتفاق تلخ و نامعمولي مي افتد 
و دختربچ��ه اي با نام آتنا چن��د هفته ناپديد 
مي شود؛ مردم محلي در شبكه هاي اجتماعي براي يافتن او 
فراخوان مي دهند و در نهايت، جسد دختربچه در خانه قاتل 
پيدا مي ش��ود؛ گام جديد، اطاع رساني مردم خشمگين در 
اينترنت و حاال فراتر از اس��تان اردبيل، خشم و اندوهي ملي و 
حتي فراتر از مرزهاي ايران اس��ت كه تشديد مي شود. مردم 
ش��هر به خانه قاتل هجوم مي برند؛ مس��ووالن محلي تاش 
مي كنند اوض��اع را آرام كنند... در اين ميان صداوس��يما هم 
باالخره رضايت مي دهد كه در واكنش��ي ناگزي��ر، خبرها را 

پوشش دهد. 
2- چه چيزي در كش��ور تغيير كرده است؟ آيا به قول بعضي 
از تحليلگرهاي عصباني، مردم به خاط��ر ماهواره و اينترنت 
به س��مت جنايات بيش��تر رفته اند؟ من نظر شخصي ام را به 
عنوان كس��ي كه هفته نام��ه  حوادث را در نوجوان��ي ا م به ياد 
دارم، معتقدم كه بيش��تر از هر تحليلي بايد دقت كرد كه اگر 
جنايت هاي عجيب بيشتر نشده باشند، دست كم خبرها دارد 
بيشتر مي رسد؛ ش��ايد حادثه ها به نسبت جمعيت و شتاب 
تغييرات اجتماعي بيشتر شده اند، اما حتما مردمي كه قبل تر 
فقط دو رسانه صداوسيما و ش��ايعه را داشتند، حاال با تلگرام 
و توييتر و اينس��تاگرام، زنده و بي سانسور خبرهاي ماجراي 
آتنا را دنبال مي كنند؛ براي مفهوم حريم شخصي كودكان و 
تابوهاي ناموس و آبرو، افشاگري ها و اعتراف ها و آموزش هاي 
تازه بازنشر مي ش��ود؛ كدام يك از مواردي كه همه اين چند 
دهه بايد درباره اين تابوها گفته مي شد، در رسانه فراگير ملي 

آموزش داده شد و اطاع رساني شد؟
3- پيش��رفت ابزارهاي رس��انه اي و تغييرات حدود انحصار 

اطاع رساني در ايران، مدل مصرف رسانه و محتوا را هم تغيير 
داده است؛ مردم در تشنگي خبرهايي كه همواره در رسانه هاي 
رسمي جاي ش��ان خالي بوده اس��ت، حاال با انواع كانال هاي 
رسانه اي روبه رو هستند كه حتي مي تواند پيام غير موثق را به 

آنها به عنوان خبر بدهد. 
4-  تلگرام و اينس��تاگرام و البته توييتر فيلترش��ده در ايران، 
ب��ه كاركردهاي مهم تري از خبررس��اني رس��يده اند؛ نگاهي 
به برجسته س��ازي حوادث و قهرمان ها ي��ا ضدقهرمان ها در 
اين رس��انه هاي فراگير و غيررسمي نشان مي دهد كه بخش 
كنترل ناپذيري از آموزش جديد و خبررساني بي خط قرمز از 
صداوسيما و نشريات و خبرگزاري ها به اين اپليكيشن ها منتقل 
شده است؛ نظام جديد بازنشر خبر و محتواي رسانه اي در ايران، 
بر مبناي گروه هاي مرجع و تاثيرگذار جديد بازتعريف مي شود. 
تاثيرگذارها )Influencers( در س��طوح و دسته بندي هاي 
جديد، تبديل به جريان س��ازهاي مهمي در برجسته سازي و 

داغ كردن موضوعات خبري و اجتماعي شده اند. 
5-  جامعه و  رس��انه ها بايد هر چه زودتر اين تغييرات مدل 
مصرف رسانه و محتوا را بشناس��ند و بپذيرند؛ بازار تجاري 
مثل هميش��ه كمي جلوتر از ديگر بخش هاست و دست كم 
تاش مي كند براي سهم خواهي از اين جامعه تازه راه هايي 
پيدا كند؛ اگر فرآيندهاي پيام رساني در رسانه هاي رسمي 
هم چنان از فضاي غيررسمي و عمومي عقب بمانند، ممكن 
است جريان هاي ناش��ناخته خبري و اجتماعي در اين بازار 
آشفته، راه دستيابي به منافع خودشان را به بهاي گسترش 
ابه��ام و بي اعتمادي عمومي پيش ببرند؛ مهلت بازنگري در 
تهديدها و فرصت هاي شبكه هاي اجتماعي در سطوح باالي 

سياسي و فرهنگي دارد به سرعت مي گذرد. 

مدل مصرف رسانه و محتوا 

رسانه باز
جالل سميعي 

ريي��س  ماق��ات 
 جمهوري فرانس��ه 
و نخست وزير رژيم صهيونيستي، 
گسترش آتش سوزي در شهرستان 
بياني��ه  و  »ب��وش-دو-رون« 
ديدبان حقوق بش��ر در مورد آمار 
كشته شدگان درگيري هاي سوريه 
س��رخط خبره��اي روزنامه هاي 
فرانسه است. روزنامه »ليبراسيون« 
هم در گزارش��ي نوش��ته اس��ت: 
»تركي��ه؛ چه كس��ي اردوغ��ان را 

متوقف خواهد كرد؟«. 

مي��ان  ش��كاف 
اعض��اي كابين��ه 
انگليس در آس��تانه دومين دور 
مذاك��رات برگزي��ت و هش��دار 
كارشناسان درباره افزايش قيمت 
م��واد غذاي��ي بع��د از برگزيت، 
س��رخط خبرهاي روزنامه هاي 
انگلي��س در صبح روز دوش��نبه 
اس��ت. روزنام��ه »گاردين« هم 
گ��زارش داده اس��ت: »حمات 
س��ايبري، 92 ميلي��ارد پوند به 

اقتصاد جهان آسيب مي زند«. 

بغدادي  جانش��ين 
نس��ي  تو ي��ك 
فرانس��وي اس��ت، م��وج جدي��د 
اعتصاب ها، سنگر عليه پناهجويان، 
همه پرسي در ونزوئا، امارات پشت 
حمله هكري قطر و رسوايي كمك 
ش��اهزادگان س��عودي به القاعده 
س��رخط خبره��اي روزنامه هاي 
ايتاليا است. روزنامه »الرپوبليكا« 
هم خبر داده است: »ريزش ديوار 
ورزش��گاه در داكار هشت قرباني 

گرفت«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

براي اينكه خود را از »نسل سوخته« بدانيم كافي 
است در آستانه انقاب متولد شده باشيم؛ كافي 
اس��ت دوران كودكي  را در جنگي تحميلي سپري كرده باشيم؛ 
كافي است دوران نوجواني  مان را در كشوري كه هنوز كمرش از 
مصايب راست نشده گذرانده باشيم و جواني  مان پر از بيم تهديد 
و تحريم باشد. البته با اين نگاه تا زمان حضرت آدم هم كه به عقب 
برويم، تاريخ آنقدر بهانه دس��ت مان مي دهد كه خود را از نسلي 
سوخته و تباه ش��ده بدانيم و همه تقصيرها را بر گردن روزگار و 

ديگران بيندازيم و از خود سلب مسووليت كنيم. 
با اين وجود هستند كس��اني چون مريم ميرزاخاني كه با وجود 
تعلق به نسلي كه نخبگانش سوار بر اتوبوس هاي قراضه به ته دره 
رفتند، باز اظهار مي كرد كه »من از نس��لي خوش اقبال بودم كه 
توانست در شرايط ثبات پس از جنگ تحصيل كند و به دبيرستاني 
خوب برود و به موضوع مورد عاقه اش يعني رياضيات بپردازد«. 
اين عبارات فقط ممكن است از زبان كسي شنيده شود كه مقيم 

جاي ديگري به جز زمين ما باشد. 
احس��اس نارضايتي غالب ما از آنجا مي آيد ك��ه خود را محكوم 
به زندگي در زميني پرآش��وب و ناعادالن��ه مي دانيم كه ديگران 
براي مان س��اخته اند. اما كمي كه از اين زمين »ارتفاع« بگيريم، 
مسايل مان نيز »مرتفع« مي ش��ود. عوالم ديگري نيز به جز اين 
عالم خاكي وجود دارد؛ عالم شعر، عالم موسيقي، عالم رياضيات 
و... معدودي مقيم عالم شعرند و قليلي مقيم عالم موسيقي و مريم 
ميرزاخاني نيز در زمره انگشت شمار ساكنان سياره رياضيات بود. 
او توانسته بود طعم زندگي در عالم ايده آلي كه خود در به سامان 
كردنش سهم داشت، بچشد و از زندگي در آن لذت ببرد. ما حتي 
قادر به درك آن معنايي از رياضيات كه او با آن س��روكار داشت، 
نيس��تيم؛ ما در بهترين حالت پايبند زمين رياضياتيم. براي ما 
رياضيات مجموعه اي از كميات تقليل يافته و فرمول هاست. در 
زمين ما كساني كه بيشترين سروكار را با رياضيات دارند، تاجران 
و سوداگرانند. بسان تاجر قصه شازده كوچولو در زمين ما رياضيات 
و اعداد آن علمي است كه فقط در شمردن دارايي هاي مان به كار 
مي آيد. اما گزارش هاي مريم ميرزاخاني از آسمان رياضيات آن 
را عالم كيفيات مجرد توصيف مي كند؛ »عالمي هيجان انگيز«. 
در اين معني رياضيات جان و جوهره كل هستي است؛ همچون 
شعر كه جوهره كام است. هيچ چيز در زمين ما تجسد نيافته، 
مگر آنكه نخست مغز لطيفش در عالم رياضيات خلق شده باشد. 
 مسلما زندگي در جايي كه در آن سروكار آدمي بيش از اينكه با 
پوسته كدر موضوعات باشد با مغز شفاف و پرتأللواش شيرين تر 

است. در آنجا انسان ها حتي مغز »زندگي« را مي زيند و نه پوسته 
آن را كه »زنده بودن« است. آنچه ما عمر مي ناميم، حتي از هشتاد 
و نود هم كه تجاوز كند، بيش��ترش كاه اس��ت و كمترش گندم. 
وليكن در آن عال��م از عمر نيز فقط مغز مان��ده و نه كاه. لذا عمر 
مقيمان آن عالم با ترازوي عمر ما قابل سنجش نيست. چهل سال 
هم اگر سراس��ر مغز باشد و نه حشو و زوائد، شايد از هزار سال نيز 
تجاوز كند. اگر اقتضاي زندگي در آسمان رياضيات، به پيمانه ما 
زميني ها، عمر كوتاه باشد چه باك! وقتي كه او مسلما خودش هم 
يك روز زندگي در آن سياره را به سال ها زندگي در زمين ما ترجيح 
مي داد. اصا در عالم كيفيات مجرد، زوال و نيستي بي معني است؛ 
مگر نه اين است كه خوارزمي در لگاريتم زنده است و امروز پس 
از غريب به هزار و سيصد سال در پيشرفته ترين فناوري هاي مان 
نيز حضور دارد و لذا اگر كس��ي درباره طول عمر كوتاه يا طوالني 

خوارزمي بگويد، بيشتر خنده مان مي گيرد! 
اين حجم از واكنش ها در ش��بكه هاي اجتماعي به درگذش��ت 
مريم ميرزاخاني ستودني است. ليكن دلسوزي ما بيشتر به اعتبار 
معادالت و ماحظات زميني خودمان است؛ از آنجا كه حضور و 
درخشش او در آسمان رياضيات سبب دلخوشي مان بود. رياضيات 
آن دورترين آسمان قابل تصور براي ما است كه فتحش از هر كسي 
بر نمي آيد. رياضيات از هر علم و هنري باالتر مي نش��يند چراكه 
انتزاعي ترين امور نيز باز حاصل تقليل يافتن رياضيات است و در 
عالم كون، شايد سپهري رفيع تر از رياضيات خلق نشده باشد. پس 
از مدت ها دل مان به حضور او در اين رفيع ترين آس��مان خوش 
بود، از آنجا كه به قول سيدحسين نصر از پس از شيخ بهايي، يعني 
نزديك به حدود چهار سده، ديگر سفيري از خاك ايران به آسمان 
رياضيات نفرستاده بوديم. درخش��يدن او در اين آسمان، باز به 
يادمان آورده بود كه خوارزمي ها، خيام ها، غياث الدين جمشيد 
كاشاني ها و... هم از اين خاك به افاك رفته بودند. اين دلسوزي 

ما براي خودمان است و نه او. 
زندگي و حتي مرگ او بايد سيلي اي باشد بر صورت هاي ما، اگر 
هنوز س��ياره اي را اهلي نكرده ايم؛ اگر در به سامان كردن عالمي 
مصفا ناتوان بوده ايم؛ اگر مرزها و آسمان هاي اين عالم را وسعت 
نبخش��يده ايم و مدام متولد ش��دن و زندگي كردن در مرزهاي 
سياسي و طبيعي اين زمين را عامل ناكامي هاي خود شمرده ايم؛ 
اگر از قدم گذاشتن به حيطه هاي ناشناخته حذر كرده ايم و ديگران 
را براي زمينگير بودن مان ش��ماتت كرده ايم؛ اگر به قول س��نت 
اگزوپري »در ذهن مان به جاي پرواز، مدام سوداي حقير بركه و 

مرغداني و غذاي سهل الوصول بوده است.«

چرا در فقدان مريم ميرزاخاني سوگواريم
طرفه رياضي است كه تا رستخيز/ سبزه او را نبود برگ ريز

نگاه آخر
سيدمحمد بهشتي

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

نمايشگاه عكسي از شصت و شش عكاس ايراني از هفته گذشته در فرانسه افتتاح شده است. نمايشگاهي 
كه »پرچين« نام دارد و درباره چهار دهه عكاسي در ايران و تحوالت اجتماعي در سرزمين ما است. در 
اين نمايش��گاه از عباس كيارستمي و مريم زندي و... به عنوان عكاسان نسل قديمي تا نيوشا توكليان، 
آرش خاموشي، آزاده اخاقي و... به عنوان عكاسان نسل جوان، عكس هاي خود را به نمايش گذاشتند. 
سايت »گاردين« عصر ديروز، منتخبي از عكس هاي اين نمايشگاه را منتشر كرد. در اين عكس ها هم 
عكس هاي اوايل انقاب ديده مي ش��ود و هم عكس هايي كه در همين يكي دو سال اخير گرفته شده. 
عكسي كه مي بينيد، يكي از عكس هاي عباس كيارستمي است. عكسي كه »گاردين« در توضيح آن 
از سفر مردم ايران در بهار به شلمچه و جنوب كشور مي گويد و مناطق جنگي كه به يادگار مانده  است. 

عكس نوشت

در دنياي تو ساعت چند است؟- صفي يزدانيان 
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نازنين متين نيا

 مشاور روابط  عمومي و برندينگ

ام��روز از زمان��ي ك��ه جس��م آق��اي عباس  
كيارستمي را به خاك تپه روي آرامگاه ترك/

تُك مزرعه لواسان سپرديم و ياد و آموزه هاي همچنان در حال 
تكميل او را با خود برداشتيم، يك سال و شش روز مي گذرد. 
در چهاردهم تير 1395 جان ايشان تحت شرايط فرساينده اي 
كه مي توانست به س��ادگي پيش نيايد، در حالي ياراي تداوم 
را از كف داد كه همچنان لبريز از ش��ور زندگي و مصداق بارز 
همان تعبير خودشان بود كه »هر كس كار ناتمام دارد، از دنيا 
نم��ي رود«. كارهايي كه در همان دوران چهارماهه بس��تري 
كردند، بس��يارند و ما فقط گوشه اي از آن همه را مي دانيم: از 
انتخاب و تصويرس��ازي و ريزه كاري و نازك كاري هاي فيلم 
»24 فريم« كه در جش��نواره كن هفتادم ب��ه نمايش درآمد 
و به منزله واپسين اثر ايش��ان در تاريخ سينما خواهد ماند تا 
ويرايش خاص كتاب »س��ر كاس با كيارستمي« نوشته پل 
كرونين كه ايشان برگردان فارسي سهراب مهدوي را با آنچه 
خود به فارس��ي در كاس ها گفته بودند، يكي كردند. فيلمي 
كه در تدارك س��اخت آن در چين بودند را كه همه مي دانيم 
در آس��تانه كليد زدن بود و از دو سال پيش همه كارش انجام 
ش��ده بود. هنوز نمايش��گاهي بين المللي در راه داش��تند از 
عكس هايي ك��ه در موزه لوور پاريس گرفته بودند و هر كدام، 
كس��اني را در حال بازديد از يك اثر مش��خص ثبت كرده بود 
و »قاب در قاب« مبناي اصلي ش��ان بود و بين كسي كه اثر را 
مي ديد و آدم ها يا اش��ياء يا المان هاي توي اثر، ربط و نسبتي 
بود و اغلب اين نس��بت ها، طنزآميز. برپايي جشن امضا براي 
كتاب دوجلدي شب در اشعار شاعران معاصر و شاعران كهن 
اي��ران، با طرح و تصميمي كه در ذهن داش��تند، بهانه اي بود 
براي طرح اين نكته طنازانه و تعجب آور كه ش��عراي قديم ما 
از جفاي محبوب چه ها كش��يده بودند كه با آمدن ِ شب، آن 
چنان سوز و گدازشان در شعر جاري مي شد؟ اما زمان نماند و 
طرح ها نافرجام ماند و حسرت بر دل هاي ما... از اينها ياد كردم 
تا عرض كنم آنچه وزير بهداشت، دكتر قاضي زاده هاشمي و 
قائم مقام ايش��ان دكتر حريرچي در مراسم سالگردشان 13 
روز پيش در روز چهاردهم تير 1396 در س��الن تازه تاسيس 
مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي تهران 
گفتند، به ش��دت جاي مكث دارد. )1( كسي كه آنها مي گفتند 
نبايد به وضعيت وخيم دچار مي شد، تا اين حد هنوز سرخوش 
و طناز بود. دومي واقع نگرانه گفت كه اگر شرايط عمل جراحي 
نخست ايشان به درستي پيش مي رفت و به عوارضي كه منجر 
شد، نمي كشيد، حتي نيازي نبود با نااميدي و وازدگي از سه 
جراحي بعدي، به فرانس��ه بروند. در قياس با آن نگرش مكرر 
بسياري نوپزشك ها - به سياق »نخستين چيزي كه به ذهن 
مي رسد« - كه براي خاصي از خطاپذيري، درجا مي گويند 
»اعزام ايشان به پاريس به صاح نبود«، اين ديدگاه قائم مقام 
وزير، خود نشانگر مفهوم اصيلي از درك مسووليت هاي صنفي 
است كه جايگزين تلقي كليشه اي از »اتحاد صنفي« مي شود. 
اما اولي يعني وزير بهداش��ت، بعد از حرف هاي خود در پاسخ 
به رضا كيانيان با يكي از درخش��ان ترين صحنه گرداني هاي 

هوش��مندانه عمر حض��ورش بر صحنه و در پاس��خ نهايي به 
درخواس��ت بهمن كيارس��تمي، از اين گفت كه شايد براي 
دريافت گزارش جزء به جزء عملكرد يك ماه نخست بستري 
شدن آقاي كيارستمي در بيمارس��تان جم، يعني درست تا 
پيش از مراقبت هاي خاصي كه با ورود وزير به پرونده آغاز شد، 
الزم باشد از رييس جمهور كمك بگيرد. براي مردم ما باورش 
اندكي س��خت مي نمايد كه وزير بهداشت و درمان نتواند دو 
نهاد ذي ربط يعني سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني را 
به ارايه گزارش پرونده اي به اهميت نام آورترين هنرمند ايراني 
قرن بيستم در جهان وا دارد. اما و به هر رو، اين واقعيتي است 
كه ش��ايد حتي چنان كه در گفته هاي همان مراسم سالگرد 
بود، از ش��كاف و خأل اختيارات قانوني اين وزارتخانه حكايت 
داشته باشد و  اي بسا پيگيري مجدانه و در عين حال مشفقانه 
و بي جنجال بهمن كيارستمي و سايرين بتواند همين پرونده 
را به مستمسك مهمي براي رفع اين نقص قانوني بدل سازد. در 
آن روز، نتيجه يكي از سرك كشيدن هاي از سر دلتنگي بهمن 
كيارستمي در اوراق به جامانده از پدربزرگش در قالب كتابي 
با عنوان »مرگ و ديگر هيچ« به كوشش نشر نظر، در اختيار 
حضار آيين سالگرد جهان بدون آقاي كيارستمي قرار گرفت. 
مي توانيد در برخي شعب شهر كتاب كه محصوالت نشر نظر را 
دارند، آن را بدون پرداخت ريالي، دريافت كنيد. يادداشت هاي 
آقاي كيارستمي را خواهيد ديد در سررسيدي از سال 1376؛ 
كه مدام با مرگ هراس��ي و وسوسه خودكشي به قصد رهايي 
از احتمال »كراهت كهنس��الي« همراه است. اما همان سال 
ايش��ان »طعم گياس« را س��اخت، چون به تعبير بهمن در 
فيلم »در نزديكي كيارستمي« ساخته محمود بهرازنيا، پيش 
از آن شايد مي خواست خود را بكش��د! با ثبت اين دغدغه به 
شكل اثر، گونه اي س��ينمادرماني را از سر گذراند تا از دغدغه 
خودكشي خود، رهايي يابد. به بيان ديگر، »طعم گياس« كه 
بزرگ ترين جايزه هنري جهان يعني نخل طاي جش��نواره 
كن را از آن خود كرد، نمونه همان »نتيجه گرا« نبودن آقاي 
كيارستمي در آفرينش هنري بود كه مي گفت بسياري آثار در 
روند »خلق« خود، نياز هنرمند هستند و بايد آنها را بسازد تا از 
يك ذهن مشغولي يا نگراني، رها شود و گذر كند. مهم نبود كه 
اين فيلم به چه دستاوردي مي انجامد؛ همين كه شوق زندگي 
و امتداد و ش��يطنت و سرخوش��ي و انرژي و خلق و مطالعه و 
كشف را به ايشان باز گرداند و از آن هراس سالخوردگي رهانيد، 
كفايت مي كرد. خودش��ان در فيلم »هفتاد سالگي« ساخته 
ابراهيم حقيق��ي از اين حرف مي زدند كه كابوس پا به س��ن 
گذاشتن، در 50 سالگي در اوج خود است و بعدتر آدمي ديگر 
هراس و فرق چنداني در شصت و هفتاد سالگي نمي بيند؛ و بعد 
با لبخندي كه فقط بر صورت هم مقتدر و هم بازيگوش آقاي 
كيارستمي مي نشست، گفتند: »يا ان شاءاهلل هشتاد سالگي«. 
اميد جاري در آن لبخند، تحقق پيدا نكرد؛ و ما برخاف ايشان 

هنوز از هول و هراس فقدان شان گذر نكرده ايم. 
1- گزارش كامل اين مراسم در سايت آپارات و برنامه اينترنتي 

آپاراتچي در دو بخش، قابل رويت است. 

سيزدهمين نشست »تاريخ شفاهي كتاب« 
فردا و با حضور محمدرضا ناجيان  اصل، مدير 
انتشارات رسا، در سراي اهل قلم خانه كتاب برگزار مي شود 
و قرار اس��ت همزمان با برگزاري اين نشست، گزارش زنده 
آن از راديو اينترنتي رويداد پخش شود. دوره جديد برگزاري 

سلس��له نشس��ت هاي »تاريخ ش��فاهي كتاب« با مديريت 
نصراهلل حدادي، نويسنده و پژوهش��گر حوزه نشر كتاب، از 
فروردين ماه س��ال 1396 آغاز شده و تاكنون 12 نشست از 
اين سلسله جلسات برگزار ش��ده است. اين نشست ساعت 

10 صبح آغاز مي شود. 

آقاي كيارستمي و گذر از مرگ هراسي

تاريخ شفاهي كتاب 

ميكروسكوپ خصوصي من
امير پوريا

نشست روز 

گره كور براي ورود به اجتماع 


