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شماره 2001جدول

امروز شرق، فردا...؟
  ] ابراهیم عمران [ ابن شاذان، عمید بلخ، توصیه ای به خواجه 
نظام الملک منشی و دبیر خود دارد که هر وقت می خوانمش 
که  می شود  زنده  دیار  این  روزنامه نگاران  یاد  برایم  ناخودآگاه 
باید تقبل کنند.  چه مرارت ها در این روزگار سخت اقتصادی 
گویا تعدادی از خبرنگاران روزنامه شرق بنابر وضع بد موجود 
تعدیل و در حقیقت اخراج شدند. در وهله اول خیلی رک باید 
گفت چون عرضه و تقاضا در این کار متعادل نیست، المحاله 
چنین کردارهایی هم صورت می پذیرد. درواقع چون خواننده 
وجود ندارد بالمآل فروشی هم نیست و فروش نباشد دخل و 
خرج نمی خواند و چه بهتر که چند صباحی وزارت کار متقبل بیمه 
بیکاری شود و باقی قضایا. ولی صحبت آن است این نگره چرا در 
جامعه واقعی و زندگی روزمره نمودی ندارد؛ یعنی چرا افراد اجتماع و 
پیرامون آگاهی و اطالع ندارند که فالن نشریه نیروهایش را تعدیل 
کرده و فقط خانواده های افراد درگیر از این موارد مطلع هستند؟ 
پرواضح است که اصوال مطرح کردن چنین بحثی نیز خلط مبحث 
است و ظرف و مظروف با هم نمی خوانند. وقتی کنارمان، در زندگی 
روزانه و در رفت وآمدها نمی بینیم که دست فرد یا افراد روزنامه ای 
باشد، الجرم نمی توان به تعدیل و اخراج روزنامه نگاران واکنش 
منطقی نشان داد. کوچک ترین نشریه محلی در هر کجای جهان 
مترقی اگر دچار مشکل شود این مخاطبان هستند که نخستین 
واکنش ها را نشان می دهند. شکی نیست که بحران اقتصادی 

ناشی از کرونا به عالوه مشکالت ساختاری اقتصاد خودمان نیز 
ضربه آخر را بر پیکر نحیف روزنامه نگاری وارد کرده و اگر حمایت 
مستقیم و غیرمستقیم دولت نباشد باقی نشریات نیز وضع 
مشابهی خواهند داشت. چند ماه قبل که بحث منتشرشدن یا 
نشدن روزنامه ها بود چه تحلیل ها که درباره وجوب رسانه نشد 
و حالیه که اینچنین کفگیر به ته دیگ خورده، نشانی از آن افراد 
همه چیزدان نیست. اگر واکنش نمی بینیم فقط به خاطر آن است 
که اغلب روزنامه ها »خوِد مردم« نیستند و دانستن نیز شاید حق 
آنان نباشد! که اگر روزنامه صدای بی واسطه توده مردم با حاکمیت 
و دولت باشد، به حتم تعطیلی آن و حتی بودن یا نبودن حتی یک 
خبرنگار برای مخاطب جای سوال و پیگیری دارد. گزاف نیست 
اگر ادعا کنیم حتی جماعت روزنامه خوان ما هم قادر نیستند نام 
5 روزنامه را همراه اسم و رسم مدیران مسئول و سردبیرانش بر 
زبان آورند. ما را چه شده است که زمانی نه چندان دور نام خبرنگار و 
روزنامه نگار در خاطرها می ماند و گزارش  ها و یادداشت هایشان در 
یادها ماندگار. حال بماند که اکثر روزنامه های همسو و غیرهمسو 
نیز حتی در حد خبری کوتاه به این تعدیل و اخراج اشاره نکردند که 
خود دردی است جانکاه و شرحش در این نوشته نگنجد. حالیه 

اما جز این کالم چه می توان در فرجام کار نوشت که: 
» همی گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد

 دریغا من شدم آخر دریغاگوی خاقانی«

نگاه

عجیب  نقاشی های  و  پیکاسو  که  است  کسی  چه  ]شهروند[ 
و  نقاش  براک،  ژرژ  همراه  به  که  کسی  نشناسد؟  را   وغریبش 
خالق  آورد.  پدید  را  »کوبیسم«  سبک  فرانسوی،  پیکرتراش 
و  تابلو ها  که  داشت  عقیده  »گرنیکا«  و  آوینیون«  »دوشیزگان 
طرح هایش یادداشت های روزانه او هستند و مجموعه آنها کتاب 
زندگی اش را شکل می دهند. باال ترین رقم پرداخت شده در ازای 
یکی از نقاشی های پابلو پیکاسو، 179 میلیون و 300 هزار دالر و برای 
تابلویی به نام »زنان الجزایر« است که در در  سال 2015 میالدی به 
فروش رفت. تابلوی »نقاش و مدلش« از دیگر آثار پیکاسو در ابعاد 
بزرگ است که در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود. 
در ادامه این مطلب با ابعاد متفاوتی از زندگی این هنرمند بنام قرن 

بیستم  آشنا  می شوید. 
1- پابلو پیکاسو در بیستم فوریه   سال 1۸۸1 در اسپانیا به دنیا آمد.

2- نام کامل او از 23 کلمه تشکیل شده است.
3- وقتی پیکاسو به دنیا آمد، به قدری کوچک بود که پرستار مراقب 

او گمان می کرد، جانی در بدن ندارد.
4- اسم پابلو شبیه  کلمه  »مداد« در زبان اسپانیایی  است.

5- پدر پیکاسو نیز هنرمند بود و از هفت سالگی آموزش پسرش 
را کلید زد. 

6- پابلو نخستین اثر هنری اش را در نه سالگی کشید؛ نقاشی مردی 
سوار بر اسب  در مبارزه با یک گاو وحشی.

7- زمانی که پابلو به سیزده سالگی رسید، پدرش نقاشی کردن 
بهتر  خیلی  او  از  پسرش  بود  معتقد  چون  گذاشت؛  کنار   را 

نقاشی  می کشد.
8- پابلو در سیزده سالگی تنها با یک هفته تمرین کردن در آزمون 

ورودی دانشکده  هنرهای زیبا پذیرفته شد.
9-  سیزده سالگی برای پیکاسو سن مهمی بود. او در این سن 
چترفروشی مغازه   یک  پشت  را  هنری اش  گالری   نخستین 

 برگزار کرد.
10- یکی  از مهم ترین و معروف ترین آثار پیکاسو پرتره ای  بود که در 

پانزده سالگی کشید.
11- زمانی که پابلو نوجوان بود، خواهر کوچک او به دیفتری مبتال شد 
و از دنیا رفت. بعد از این واقعه   ناگوار خانواده پیکاسو به بارسلونا 

مهاجرت کردند.

12- نخستین شغلی که پیکاسو پیدا کرد، کار برای یک دالل آثار 
هنری بود.

13- بسیاری پیکاسو را مبدع سبک کوبیسم می دانند؛ سبک 
طراحی و نقاشی با اشکال هندسی.

14- پیکاسو غیر از نقاشی مجسمه سازی، نقاشی روی سرامیک، 
هم نمایش نامه نویسی  و  شعر  سرودن  داخلی،   طراحی 

 انجام می داد.
15- او همیشه یک هفت تیر با خودش حمل می کرد.

16- در میانه  جنگ جهانی دوم، هم زمان با اشغال پاریس، آلمانی ها 
کرده بودند؛ چون اعتقاد  را ممنوع اعالم  آثار پیکاسو  نمایش 

داشتند او هیچ  یک از قوانین هنری را رعایت نمی کند.
17- پابلو پیکاسو کمونیست بود.

18- خیلی از نقاش های هم عصر و بعد از پیکاسو از روی تعداد 
زیادی از آثار و نقاشی های او کپی کردند.

19- پیکاسو یکی از رکوردداران بیشترین آثار هنری در دنیاست. او 
طی 7۸  سال حیات هنری اش، بیش از 147 هزار و ۸00 اثر هنری خلق 
کرد؛ 13 هزار و 500 تابلو، 100 هزار حکاکی، 34 هزار تصویر برای کتاب و 

300 مجسمه و سرامیک.
20- پیکاسو یکی از گران ترین تابلوهای نقاشی را در جهان کشیده 
است. این نقاشی در  سال 2015 به ارزش 179 میلیون و 300 هزار دالر 

به فروش رسید. 
21- شاید باورتان نشود، اما پیکاسو عاشق حیوانات بود. او در 
زندگی سرپرست یک موش، الک پشت، میمون و چندین و چند 

سگ و گربه بود.
22- پیکاسو در زمان مرگ ثروتمندترین هنرمند عصر خودش بود.

23- پابلو در هشتم آوریل 1973، در فرانسه به دلیل نارسایی و 
مشکالت قلبی و تنفسی از دنیا رفت.

24- 13  سال بعد از مرگ پیکاسو، همسرش ژاکلین که بسیار تنها و 
افسرده شده بود با یک اسلحه  کمری خودکشی کرد.

25- از جایی که پیکاسو هیچ وصیتنامه ای نداشت، تمام ثروت و 
نقاشی های او بعد از مرگش وقف مردم فرانسه شد.

26- یکی از مشهورترین جمالت قصار پیکاسو این است: »هنر 
دروغی  است که به ما کمک می کند، حقیقت را پیدا کنیم«. 
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 185 سال پیش در 
 چنین روزی، برابر هفتم تیر

  1214 خورشیدی
میرزا ابوالقاسم قائم مقام 
صدر اعظم وقت ایران را به 

دستور محمد شاه قاجار در باغ 
نگارستان خفه کردند. 

محمدشاه دستور قتل 
شخصی را صادر کرد که خود 
بارها گفته بود سلطنتش را 
مدیون کاردانی او می داند. 

گفته اند چون محمدشاه روزی 
در حضور قائم مقام قسم 

خورده بود که هرگز خون صدر 
اعظم خود را بر زمین نریزد، 

جالد او را خفه کرد که قسم شاه 
نیز نشکسته باشد. سید 

ابوالقاسم قائم مقام، معروف 
به قائم مقام فراهانی منهای 

برخورداری از وجهه یک 
، در زمان خود  سیاستمدار

شخصیتی ممتاز و از بزرگان 
عرصه ادب ایران زمین و اعاظم 

هنر خوشنویسی بود.

33  سال پیش در چنین 
روزی، برابر هفتم تیر 1366 

خورشیدی، بمب افکن  های 
عراقی چهار نقطه پر ازدحام و 

متراکم شهر سردشت در غرب 
ایران را آماج بمباران شیمیایی 
قرار دادند. این حمله که یکی از 

فجیع ترین تهاجم ها با سالح  
نامتعارف در زمان خود بود، آثار 
و پیامدهای منفی زیادی در پی 

داشت. حمله شیمیایی 
هواپیماهای متجاوز رژیم بعث 

عراق باعث کشته و 
مجروح شدن 5 هزار نفر از اهالی 

این شهر شد. 

شمایل

کوانتوم

صفحه نخست روزنامه جمهوری اسالمی- هشتم تیر 1360
39  سال پیش در چنین روزی، برابر هفتم تیر 1360 خورشیدی، دفتر مركزی حزب جمهوری اسالمی واقع در سرچشمه تهران بر اثر یک حمله 
تروریستی و انفجار بمبی مهیب ویران شد. در زمان انفجار، جلسه ای در سالن اجتماعات دفتر مركزی حزب در حال برگزاری بود. در این جلسه بحث روز 
درباره تورم بود اما به پیشنهاد عده ای از اعضا راجع به انتخابات ریاست جمهوری نیز بحث شد. بر اثر این انفجار، آیت اهلل سیدمحمد حسینی بهشتی، 

سیاستمدار، فقیه، رئیس دیوان عالی كشور و دبیركل حزب جمهوری اسالمی و تعداد زیادی از مسئوالن كشور به شهادت رسیدند. 
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