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صفحه 4

سرمقاله
سوزاندن ریشه تبعیض

مدتـی اسـت بحـث خانه  هـای 
اشـرافِی افسـانه ای -- کـه باغ های معلـق نمرودوکاخ های 
سـاطین قـدر قـدرت در طـول تاریـخ، در برابـر آن هـا 
کلبـه ای مخروبـه بیـش نیسـت، فضـای مجـازی را پـر 

اسـت. کرده 
گرچه بیشـتر نمونه ها از شـمال شـهر تهران و حاشیه های 
شـمالی آن در فضـای مجـازی مطـرح شـده اسـت اما بی 
تردیـد از ایـن خانه های کاخ گونه در مناطق دیگر کشـور 

هم کـم پیدا نخواهد شـد.
آنچـه در فضـای مجـازی دربـاره بهـای ایـن کاخ گونه هـا 
افشـاء شـده اسـت رقم هایـی اسـت کـه همـان تعبیـر 
نجومـی می توانـد انـدازه اش را ترسـیم کند.بعضی هاشـان 
شـمار سـتارگان کهکشـان راه شـیری راپشـِت پـِس خود 

گذاشـته اند!
ایـن کـه چنیـن خانه هایـی، هـم چنیـن نماینـده یـک 
زندگـی تجملـی اسـت وایـن کـه؛ این نشـانه یـک فاصله 
طبقاتـی دهشـتناک اسـت کـه اقلیتی انگشـت شـمار در 
برابـر اکثریتـی -- کـه در روزانـه خـود درمانده انـد -- را 
بـه تصویـر می کشـد، یـک بحـث اصولـی، و انتقـاد بـه 
وجـود چنیـن فاصله طبقاتـی غریب، امری طبیعی اسـت 
کـه اثـرات مخـرب آن، کل جامعـه را هـم فشـل و هـم 
ملتهـب خواهـد سـاخت. لیکـن، این یک بخش سـطحی 
و رویـی مسـاله هسـت. از فاصلـه مذمـوم طبقاتـی کـه 
 بگذریـم بایـد بـه ریشـه چنیـن تکاثرهایی توجه داشـت؛
فـرض را بـر ایـن بگذاریـم که ایـن ثروت هـای افسـانه ای 
در یـک اقتصـاد سـالم از راه تولیدوخاقیـت بدسـت آمده 
اسـت. و سـرمایه دار حتـی دسـت بـه اسـتثمار کارکنـان 
 خـود زده و از دسـترنج آنـان کسـب سـود کـرده اسـت...
برپایـه ایـن فـرض؛ ما باید در کشـور هـزاران هـزار کارگاه 
در  آنچـه  )هماننـد  باشـیم  داشـته  تولیـدی  وکارخانـه 
قاعدتـا  و  کشـورهای سـرمایه داری مشـاهده می کنیـم( 
-- حتـی اگـر همـه کارخانه هـا مـدرن و اتوماتیک باشـد 
-- بـرای اداره آن هـا بـه نیـروی کار نیـاز اسـت و مثـل 
همـه کشـورهای تولیدکننـده، جامعـه اگـر دچـار کمبود 
نیـروی کار نباشـد کـه بخواهـد از کشـورهای دیگـر وارد 

کنـد، حداقـل بیـکار اندکـی خواهـد داشـت. ولـی مـا در 
جامعـه خود چنین وضعیتـی را نمی بینیم. بیـکاری بیداد 
می کند و وابسـتگی بـه کاالی خارجی هم روزافزون شـده 
اسـت. یعنـی تولیـدی بـه معنـای گسـترده و متکثـر آن 

وجـود عینی نـدارد.
حـال می توانیـم به اصل فاجعـه توجه کنیـم؛ ما همچنان 
و تاکنـون، در معنـای وسـیع آن، یـک محصـول بیشـتر 
تولیـد نکرده ایـم و آن نفـت بـوده اسـت... خـب اشـکالی 
نـدارد نتوانسـته ایم بـه سـمت خودکفایـی برنامـه ریـزی 
کنیـم یا کرده ایم و نشـده اسـت! پیـش می آید امـا درآمد 

آن کجـا رفته؟...
اگـر درآمـد نفـت حتـی در راه مصـرف هزینه می شـد، باز 
مـا بایـد مردمـی تنگدسـت نمی داشـتیم ایـن فقرعمیـق 
وآن ثـروت نجومـی نشـانه آن و این، هسـت کـه؛ ما ثروت 
کشـور را خـرج گـروه خاصی کرده ایم یا بـه تعبیر دیگری؛ 
گروهـی خـاص از طریـق رانت بـه ثروت حاصـل از فروش 
نفـت دسـت پیـدا کرده ا نـد و فی الواقـع تبعیـض در توزیع 
ثـروت ملـی وجـود داشـته اسـت. و ایـن خانـه هـای کاخ 
گونـه یکی از نشـانه  های ایـن رفتار تبعیض آمیز اسـت که 

از خـود فقـر و بیـکاری شـوم تر و خطرناک تر اسـت.
 بایـد بپذیریـم کـه اگر حتی سـی تـا چهل درصـد درآمد 
نفـت در مسـیر واقعـی و گسـترش تولیـد ملـی هزینـه 
می شـد، امـروز وضعیت جامعـه بهتر از این تصور می شـد! 
پـس اکنـون بـرای برنامه ریـزی جهـت مقاومـت در برابـر 
فشـارهای کمرشـکن تحریم باید نخست اسـباب تبعیض 
و البتـه قبل از آن تفکر تبعیض آمیز را ریشـه کن سـاخت 

و ریشـه را سـوزاند تـا دگـر بار جوانـه نزند.
مطمئـن باشـیم کـه بدون هموارسـازی مسـیر پیشـرفت 
بـرای همـگان و بـدون رفـع تبعیـض در همـه زمینه هـا، 
هیـچ برنامـه ای بـه سـرانجام مطلـوب نخواهـد رسـید و 
همچنـان -- تـا حـدودی ماننـد چهاردهـه گذشـته، این 

برنامه هـا ابتـر خواهـد مانـد!

صفحه 5

به یاد مردی که سازش به وسعت 
 کل فرانسه ارزش داشت! 

»مدیر مسوول«

رییساتحادیهفروشندگانفرشدستباف:ماتقریبامشتریهایمانراازدستدادهایم!

سقوط آزاد ابزار فرش دستباف

بسته اقتصادی 
کرونا برای 
 نجات اروپا
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

■ فواید هسته هلو
مغز هسـته سـمی اسـت و مصرف مـدام آن 
موجـب مسـمومیت مـی شـود از این جهت 
بـرای معالجـه امـراض فقـط مقـدار کمـی 
هسـته هلو مصـرف می شـود و آن هـم باید 

تحـت نظر پزشـک باشـد.
▪ روغـن مغز هسـته هلـو بـرای درد گوش و 

گرفتگـی مجـرای گوش مفید اسـت.
▪ روغـن مغـز هسـته هلـو را به محـل درد 
بواسـیر بمالیـد اثـر خوبـی بـرای تسـکین 

دارد. درد 
▪ بـرای برطرف کردن زخم هایـی که در بدن 
اطفـال و پشـت گـوش آن هـا می زند هسـته 
هلـو را در آتـش بیاندازیـد تا بسـوزد سـپس 
مغـز هسـته را درآورده و له کنیـد و بر محل 

زخـم بمالید.
▪ مغـز هسـته هلو، مسـهل اسـت و خـون را 

می کند. تصفیـه 
▪ مغز هسته هلو برای رماتیسم مفید است.

▪ بـرای برطـرف کـردن بواسـیر مغز هسـته 

هلـو را بـه صـورت پمـاد درآورده و بـه مقعد 
بمالید.

 ▪ فوایـد پوسـت، بـرگ و شـکوفه درخت هلو
▪ جوشـانده برگ هـای درخـت هلـو بـرای 
بیماری هـای پوسـت مفید اسـت، پوسـت را 

با ایـن دم کـرده بنوشـید.
▪ بـرای بیماری هـای مجـاری ادرار، سـنگ 
برگ هـای  جوشـانده  مثانـه  ورم  و  کلیـه 
درخـت هلـو را تهیه کـرده و یـک فنجان در 

بخوریـد. روز 
▪ دم کـرده بـرگ یـا گل هلو برای رفع سـیاه 

سرفه اسـتفاده می شود
▪ جوشـانده پوسـت درخـت هلـو اثـر تـب 

بـر دارد.
▪ جوشـانده گل هلـو کـرم کدو و کـرم معده 

را از بیـن می بـرد.
▪ خـوردن شـکوفه هلـو بـرای زنـان بـار دار 

ممکـن اسـت باعـث سـقط جنیـن شـود.
▪ بـرگ هلـو و جعفـری را بـا روغـن زیتـون 
مخلـوط کـرده و روی سـوختگی و محـل 

ضـرب دیدگـی بگذاریـد.
■ نکات مهم در انتخاب هلو

▪ جهت آبگیری هلوهای کمی سـفت و تیره 
رنگ بهتر هستند.

▪ از انتخـاب هلوهـای سـبز اگرچـه بعـد از 
چنـد روز نـرم می شـوند می بایسـت صـرف 

نمود.  نظـر 
▪ هلوهـای سـبز بـه انـدازه ی هلوهـای زرده 
تیـره یـا نارنجـی یا بنفش شـیرین نیسـتند.
▪ البتـه هلوهـای رسـیده سـردرختی با رنگ 

تیره بهتر هسـتند.
هلـو  در  موجـود  قهـوه ای  لکه هـای   ▪
نشـان دهنده خـراب شـدن و از دسـت دادن 
ویتامین هـای موجود در آن اسـت؛ به همین 
دلیـل باید هلوی سـالم و خوشـرنگ مصرف 

. کرد
■مضرات و نکات مهم در مصرف هلو

میـل  هلـو  تـا ۳عـدد  روزانـه  می توانیـد   ▪
کنیـد البته به شـرطی کـه روده هـای خیلی 
حساسـی نداشـته باشـید و با دقت این میوه 

را بجویـد.
▪ کسـانی که مشکات گوارشـی دارند، نباید 

هلـو را با پوسـت مصرف کنند.
▪ هـم چنیـن افـراد مبتـا بـه دیابـت باید از 

مصـرف هلـو پرهیـز کنند. 
▪ کسـانی که زخم معده دارنـد و یا مبتایان 
بـه ورم معـده و یـا روده بایـد با شـکم خالی 

بخورند. هلو 
▪ هلـو میـوه خوبـی بـرای اشـخاص مسـن 
اسـت مشـروط بـر ایـن کـه بـا شـکم خالی 
بخورنـد که زود هضم شـود. بـرای جلوگیری 
از ایجـاد نفـخ، باید هلو را حداقل نیم سـاعت 

قبـل از غـذا خورد.

خوب و بد سر درختی خوشمزه    هلو یا شفتالو)۳( 

پشه ها ناقل کرونا نیستند
مطالعـه جدیـد اثبـات می کنـد کـه کرونـا ویـروس 
عامـل بیمـاری کوویـد۱۹ از طریـق پشـه به انسـان قابل 

نیسـت. انتقال 
»اسـتفان هیگـز«، سرپرسـت تیـم تحقیـق از دانشـگاه 
بهداسـت  »سـازمان  می گویـد:  بـاره  ایـن  در  کانـزاس، 
پشـه ها  کـه  بـود  کـرده  اعـام  قطعیـت  بـا  جهانـی 
نمی تواننـد ویـروس را انتقـال دهنـد. ما هم بـرای اولین 
بـار در مطالعـه خـود بـه داده هـای قطعـی در حمایت از 

ایـن تئـوری دسـت یافتیـم.«
نتایـج ایـن مطالعـه نشـان می دهـد ویـروس قـادر بـه 
 Aedes aegypti، تکثیر در سـه گونه پشـه موسـوم به
 Culex quinquefasciatus و Aedes albopictus
نبـود از ایـن رو نمی توانـد بـه انسـان ها هـم انتقـال یابد.

بـه گفتـه محققـان، بـرای انتقال ویـروس از طریق پشـه 
و نیـش آن، ویـروس بایـد بتواند در پشـه تکثیـر یابد. 

کشـنده  بیمـاری  برابـر  در  ظاهـراً  پشـه ها  و  مگس هـا 
ویـروس کرونـا که جان افراد بسـیار زیادی را در سراسـر 

جهـان بـه خطـر انداختـه، مصون هسـتند.

پیوند عضو در روزهای کرونایی
رئیـس مرکـز مدیریـت پیونـد و درمـان بیماری هـای 
وزارت بهـداشــت، گفـت؛ بــا وجـــود شیــوع کـرونــا، 
پروتکل هـای بهداشـتی در اعمـال پیوند عضو، سـختگیرانه 

رعایـت می شـود.
مهـدی شـادنوش، بـا بیـان این که عمـل پیونـد نیازمند 
تیـم تخصصی بسـیار قوی اسـت، افـزود: در عمـل پیوند 
کار تیمـی بسـیار مهـم اسـت و تمـام کادر بیمارسـتان 
از خدمـه و پرسـتار تـا پزشـکان همگـی می تواننـد در 

موفقیـت عمـل تأثیرگذار باشـند.
بیماری هـای  درمـان  و  پیونـد  مدیریـت  مرکـز  رئیـس 
وزارت بهداشـت، بـا اشـاره به ایـن که هزینـه ای از بیمار 
بـرای عمـل پیونـد قلـب دریافـت نمی شـود و تمامـی 
خدمـات بـه صـورت رایـگان ارائـه می شـود، گفـت: همه 
پیونـد اعضـا کـه در دنیـا قابـل انجـام اسـت در کشـور 
تمـام  بـا حمایـت دولـت  و  مـا هـم صـورت می گیـرد 
هزینه هـای پیونـد حتـی داروهای افـراد پیونـدی رایگان 

و یـا همـراه بـا یارانه هـای قابـل توجـه اسـت.

زنان واوتیسم
عائـم بیمـاری اوتیسـم معمـوال در سـه سـال اول 
زندگـی بـروز می کنـد و برخـی کـودکان از بـدو تولـد بـه 
طـور ژنتیکـی ایـن عائـم را دارا هسـتند در برخـی دیگر 
ابتـدا نرمـال بـه نظـر می رسـد، امـا از ۱۸ تـا ۳۶ ماهگـی 
بـه یـک بـاره عائـم این بیمـاری خـود را نشـان می دهد.

اوتیسـم معمـوال در پسـران چهـار برابـر بیـش از دختران 
مشـاهده می شـود. ایـن اختـال هیـچ محدودیـت نژادی، 
قومـی یـا اجتماعی نـدارد، میـزان درآمد خانواده، سـبک 
زندگـی یـا تحصیـات نیـز بـر کـودکان مبتا به اوتیسـم 

هیـچ تأثیـری ندارد.
ایـن بیمـاری رونـد رو بـه رشـدی دارد و هنـوز کامـا 
مشـخص نشـده، رشـد بیمـاری مرتبـط بـا تشـخیص آن 
اسـت یا بـه دلیل بـروز بیماری هـای دیگـری رخ می دهد.

براسـاس تحقیقـات بـه عمـل آمده توسـط محققـان علم 
روانشناسـی تشـخیص اختال بیمـاری اوتیسـم در زنـان 
سـخت  تـر از مـردان اسـت و ایـن قشـر بیشـتر بـه دنبال 
ایـن بیمـاری هسـتند.   برهمیـن  پنهـان کـردن عائـم 
اساس اسـتتار اجتماعی سـبب شـده تا تشـخیص اوتیسم 
در زنـان بـرای روانپزشـکان بـه سـختی انجـام پذیـرد بـه 
افـراد  بیـن  رفتـار  نحـوی کـه پژوهشـگران دریافتند در 
مبتـا بـه اوتیسـم و افـراد غیـر اوتیسـمی تفاوتـی وجود 
نـدارد و از ایـن رو در بیـن زنـان مبتـا بـه ایـن اختـال 

عائـم خاصـی را نمـی تـوان مشـاهده کـرد.  
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بهبودی سـیاوش  نگاهی به لیگ برتر فوتبال زنان 
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

اعزام تیم سه نفره بودجه 
زیادی نمی خواهد

عضـو تیـم ملی بسـکتبال زنان گفـت: اعـزام یک تیم 
سـه نفـره به بـازی هـای سـاحلی ۲۰۲۱ آسـیا در چین از 
نظـر بودجـه  خیلی معقـول و بـه صرفه تر از تیم هـای دیگر 
محسـوب می شـود. امیـدوارم بـه ایـن بازی هـا برویـم تـا 

تجربـه جدیدی کسـب کنیم.   
ناهیـده اسـدی اظهـار داشـت: در ایـن فصـل از لیـگ برتر 
بسـکتبال زنـان برای تیم پاالیـش نفت آبادان بـازی کردم. 
سـطح لیگ نسـبت به سـال های گذشـته به دلیل متمرکز 
نبـودن ملی پوشـان در یـک تیـم و پخـش شـدن آنـان به 
صـورت مسـاوی در تیم هـای دیگـر، بهتـر بـود، هرچنـد 
مشـکل عمـده بسـکتبال زنـان از نظر نبـود حامیـان مالی 
اسـت که خیلی مسـابقات لیـگ را از نظر حرفـه ای بودن و 
بودجـه تحت تاثیر قـرار می دهد. امیدوارم فدراسـیون بابت 
ایـن مشـکات اقداماتـی انجـام دهد تـا از طریق رسـانه ها 
حامیـان مالـی به سـمت بسـکتبال زنان جذب شـوند و در 

لیـگ برتر تیـم داری کنند.
اسـدی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که آیا فدراسـیون شـما 
را بـه بازی هـای آسـیایی چیـن اعـزام می کنـد؟ عنـوان 
کـرد: پارسـال هـم بـه دالیل ایـن چنینی بـه ایـن بازی ها 
اعـزام نشـدیم. دلیـل کلی عـدم اعزام مـا به ایـن بازی ها را 
نمی دانـم امـا امیـدوارم کـه اعزامـی داشـته باشـیم. از نظر 
بودجـه ای اعـزام یـک تیـم سـه نفـره خیلـی معقـول و به 

صرفه تـر از تیم هـای دیگـر محسـوب می شـود. 
شـاید دلیـل عـدم اعـزام مـا بخاطـر ایـن بازی هـا، نـام آن 
اسـت امـا امیـدوارم کـه اعزامـی داشـته باشـیم تـا تجربه 

جدیـدی کسـب کنیـم.

زمان قرعه کشی لیگ 
والیبال زنان 

سـرمربی تیـم والیبـال زنـان سـایپا گفـت: هنـوز 
برنامـه اصلـی فدراسـیون درخصـوص برگـزاری یـا عدم 
برپایـی مرحلـه پلـی آف لیـگ برتر اعـام نشـده و زمان 
قرعه کشـی بـه چهـارم مهـر مـاه موکـول شـده اسـت.

فاطمه هاشـمی اظهار داشت:امسـال با توجه به شـرایط 
فدراسـیون شـنیده  از  کـه  و خبرهایـی  کرونـا  خـاص 
می شـود، تعـداد تیم هایـی که شـرکت می کنند، بیشـتر 
از سـال گذشـته اسـت. فدراسـیون گفتـه بود کـه برای 
افزایـش مشـارکت تیم هـا در لیـگ برتـر در ایـن فصـل 
پـاداش بـرای تیم هـای اول تـا سـوم لیـگ برتـر والیبال 

زنـان در نظـر گرفته اسـت.
کـه  تیم هایـی  شـرایط  ایـن  بـا  شـد:  یـادآور  هاشـمی 
ملی پوشـان زیـادی دارنـد بایـد آنـان را آزاد کننـد و در 
اختیـار تیم هـای دیگـر قـرار دهنـد. شـاید ایـن فصل از 
نظـر کیفی مسـابقات سـطح بهتری داشـته باشـد. هنوز 
برنامـه اصلـی فدراسـیون در خصـوص برگـزاری یـا عدم 
برپایـی مرحلـه پلـی آف و غیره اعام نشـده و حتی زمان 

قرعه کشـی بـه چهـارم مهـر مـاه موکول شـده اسـت.
سـرمربی سـایپا یادآور شـد: هـر چند فدراسـیون نایب 
رییـس زنـان نـدارد اما مهناز شـاددل به عنوان مشـاور 

امـور زنـان نقش نایـب رییـس را خوب ایفـا می کند. 
ایـن سـمت در حـد یـک حکـم اسـت کـه نمی دانیـم 
آیـا فدراسـیون بـرای او می زند یـا خیر. گرچه شـاددل 
تاکنـون هـر پرسـش و برنامـه ای باشـد، جوابگـو بـوده 
اسـت. لسـات و تکلیـف تیم هـا را نیـز وی مشـخص 

می کنـد.
وی افـزود: تاکنـون فدراسـیون درخصـوص ایـن که در 
فصـل آینـده باید با شـرایط کرونـا مسـابقات چگونه و 
بـا چـه پروتکل هایـی برگـزار شـود، صحبتـی بـا مـا 

اسـت. نکرده 

■ پرونـده لیـگ برتـر فوتبـال زنـان در حالـی پـس از پنـج 
مـاه باتکلیفی بسـته شـد کـه با اتفاقـات زیادی همـراه بود.

دوازدهمیـن فصـل لیـگ برتـر فوتبال زنـان پـس از پنج ماه 
مـردد بودن سـازمان لیگ بـرای برگزاری چهار دیـدار پایانی 
یـا تعطیلـی آن بـه دلیـل بحـران کرونـا، باالخره بـا قهرمانی 
شـهرداری بـم بـه پایـان رسـید. تیمـی که بـا سـرمربیگری 
مرضیـه جعفـری و کسـب ۵۴ امتیـاز، بـرای هفتمیـن بار در 

صـدر جـدول لیـگ برتر قـرار گرفت.

● در این فصل برخاف فصل گذشـته، شـهرداری سـیرجان 
در رده سـوم ایسـتاد و آن گونه که از این تیم برای رسـیدن 
بـه قهرمانـی یـا حفـظ جایـگاه دوم انتظـار می رفـت، ایـن 
قضیـه محقـق نشـد و در نهایت سـیرجان بـا ۴۱ امتیاز، یک 
ایـن  رده نـزول کرد.هرچنـد مریـم جهان نجاتـی سـرمربی 
تیـم دلیـل شکسـت برابـر برخـی از تیم هـا را چنیـن عنوان 
کـرد: شـهرداری سـیرجان در ایـن فصـل سـه بازیکـن را از 
دسـت داد و سـه ملی پـوش نوجـوان را به ترکیـب تیم اضافه 
کـرد و ایـن بازیکنـان حتی قـرارداد مالـی ندارند. با بررسـی 
بازیکنـان مـا بـا تیم هـای شـهرداری بـم، وچان کردسـتان و 
سـپاهان، در می یابیـم کـه میانگیـن سـنی تیم ما ۱۷ سـال 
و ۶ مـاه اسـت و در برابـر آن تیم هـا عـدد عجیبـی اسـت 
و بـه نظـر می رسـد بـا ترکیـب تیـم نوجوانـان در مسـابقات 
بزرگسـال شـرکت می کنیـم. ایـن امـر سـبب می شـود تـا 
حسـاس  موقعیت هـای  در  و  تجربه تـر  کـم  مـا  بازیکنـان 

ضعیف تـر عمـل کننـد.

● سـپاهان نیـز در فصـل گذشـته بـا ۴۶ امتیـاز در رده 
سـوم جـدول جـای گرفـت و در ایـن فصـل بـا ۳۸ امتیـاز 
بـه رده چهـارم سـقوط کـرد. از نقطـه نظر بیـان محمودی 
سـرمربی تیـم در ایـن فصـل شـاکله اصلـی سـپاهان تغییر 
کـرده بـود و بایـد بازیکنـان بسـیاری جـذب می کردنـد تـا 

تیـم را از نـو بسـازند.
در واقـع دلیـل اصلـی تغییـر شـاکله تیـم سـپاهان جـذب 
بیشـتر بازیکنـان ایـن تیـم به وچـان کردسـتان بود. بـا این 
تفاسـیر، از نقطـه نظـر سـرمربیان تیم هـای دیگـر، وچـان 
کردسـتان بـا ترکیـب قـوی شـروع کـرد و توانسـت در رده 

دوم جـدول جـای بگیـرد.
● هـم چنیـن راه یـاب ملـل مریـوان کـه در فصـل یازدهـم 
بـا ۴۳ امتیـاز در رده چهـارم جـدول قـرار گرفتـه بـود بـه 
دلیـل مشـکات مالـی از لیـگ برتر فصـل دوازدهـم انصراف 
داد. امـا توانسـت بـا پیـدا کـردن حامـی مالـی جدید بـا تیم 
آذرخـش تهـران ادغـام شـود و بـا نـام آذرخـش کردسـتان 

شـانس حضـور مجـدد را پیـدا کند. 
در نتیجـه ایـن تیـم در ایـن فصـل بـا سـرمربیگری سـمیه 
شـهبازی و جـذب مهره هـای خـوب سـپاهان و ذوب آهـن و 

کسـب ۴۸ امتیـاز بـه رده دوم جـدول صعـود کنـد.
هـر چنـد کـه کردسـتان در ایـن فصـل تغییـرات زیـادی 

داشـت زیـرا در اواسـط فصـل با تیـم آذرخش تهـران از نظر 
حمایـت مالـی دچـار مشـکل و از آن جدا شـد و در نهایت با 
پیـدا کـردن حامـی مالـی جدیـد با عنـوان وچان کردسـتان 
بـه مصـاف دیگـر تیم هـا رفـت تا ایـن فصل بـه تجربـه نایب 

برسـد. قهرمانی 
سـپیدار  و  تهـران  آذرخـش  تیم هـای  گذشـته  فصـل  در 
قائمشـهر بـا ۱۰ و ۷ امتیـاز از جـدول لیـگ برتـر سـقوط 
کردنـد امـا بـا تدبیـر مسـووالن باشـگاه آذرخـش با تیـم راه 
یـاب ملـل مریوان ادغام شـد و بعـد از جدا شـدن از این تیم 

بـه زاگـرس شـیراز پیوسـت.

تیـم زاگـرس در فصـل گذشـته ۱۲ امتیاز داشـت و به دلیل 
مشـکات مالـی نتوانسـت در چنـد دیـدار حضـور یابـد و در 
اواسـط فصـل خواهـان انصـراف از لیـگ برتـر بـود کـه در 
نهایـت بـا تدبیـر مدیـران باشـگاه بـه آذرخش پیوسـت و در 
ایـن فصـل هم نتوانسـت در جایگاه مناسـبی قـرار بگیرد و با 
۱۳ امتیـاز در همـان رده دهـم جـدول باقی مانـد و تغییری 

در وضعیـت آن بوجـود نیامـد. 
● ذوب آهـن کـه در فصل یازدهم بـا ۴۰امتیاز در رده پنجم 
لیـگ جـای گرفتـه بـود، در ایـن فصـل به دلیـل جدا شـدن 
بازیکنـان اصلـی و بـا کسـب۱۸ امتیـاز و ۳ رده سـقوط در 

جایگاه هشـتم نشسـت.
● ملـوان بندرانزلـی در فصـل گذشـته بـا ۳۷ امتیـاز در رده 
ششـم جـدول قـرار گرفتـه بود کـه در ایـن فصل نیـز با ۲۰ 
امتیـاز و یـک رده سـقوط، بـه هفتـم جـدول رسـید. اعظـم 
و  ملـوان  سـقوط  درخصـوص  تیـم  ایـن  سـرمربی  غامـی 
شکسـت های پیاپـی آن گفـت: بازیکنانـی که اکنـون در تیم 
ملـوان حضـور دارنـد، مبتـدی هسـتند و در فصـل گذشـته 
بـر روی نیمکـت ملـوان می نشسـتند. بـدون بدن سـازی بـه 

لیـگ برتـر وارد شـدیم. تیم ملـوان برای فصل آینـده بهتر از 
لیـگ قبـل خواهد بـود زیرا بازیکنان تجربه بیشـتری کسـب 

کرده انـد و هـدف گـذاری باشـگاه بهتر شـده اسـت.
سـارا قمـی نیز که همـواره در کنار مریم ایراندوسـت در ملوان 
حضـور داشـت در ایـن فصـل بـه تیـم هیـات فوتبـال البـرز 
پیوسـت. تیمـی کـه در نیـم فصـل اول با سـرمربیگری سـحر 
کلونـد اداره می شـد امـا وی گفتـه بـود کـه بـه دلیل بـرآورده 
نشـدن خواسـت هایـش بـه وسـیله باشـگاه، اسـتعفا می کند. 
برعهـده  را  تیـم  ایـن  ایراندوسـت سـرمربیگری  نهایـت  در 
گرفت.تیمـی کـه در فصـل گذشـته حضور نداشـت و در این 
فصـل نیـز با هدایت ایراندوسـت و کسـب ۲۵ امتیـاز در رده 

ششـم جدول ایسـتاد.
● پاالیـش گاز ایـام هـم در ایـن فصل با ۳۵ امتیـاز در رده 
پنجـم جـدول قـرار گرفـت، تیمـی کـه در فصـل گذشـته با 
۳۲ امتیـاز در رده هفتـم جـای گرفتـه بـود و در ایـن دوره 

توانسـت ۲ رده صعـود کنـد.
● همیـاری ارومیـه تیـم دیگری اسـت که در فصل گذشـته 
با ۲۱ امتیاز در رده هشـتم و در فصل دوازدهم با ۱۶ امتیاز  

و یک رده سـقوط در جایگاه نهم نشسـت.
● در فصـل گذشـته بوشـهری ها بـا عنـوان پـارس جنوبـی 
شـرکت کـرده بودنـد کـه بـا ۱۳ امتیـاز در رده نهـم جدول 
قـرار داشـتند امـا در ایـن فصـل سـینا بوشـهر بـا ۳ امتیـاز 

شانسـی بـرای مانـدن در لیـگ برتـر نـدارد.
● هـم چنین آویسـا خوزسـتان نیز در فصـل یازدهم حضور 
نداشـت و در ایـن فصـل نیـز با هفـت امتیـاز در رده یازدهم 

جـدول قـرار گرفـت که ایـن تیم هم سـقوط خواهـد کرد.
● حـال کـه در ایـن هفتـه تکلیـف قهرمـان و نایـب قهرمان 
مشـخص شـد بایـد دیـد که بـا بحـران کرونـا سـازمان لیگ 
چـه تصمیمـی بـرای چگونگـی برگـزاری مسـابقات فصـل 
سـیزدهم لیـگ برتـر فوتبـال زنـان خواهد داشـت. زیـرا این 
بـازی هـا نیازمند رعایـت پروتکل بهداشـتی  و هم چنین در 

نظـر گرفتـن سـامت بازیکنان مقـدور خواهـد بود.
مرضیـه جعفـری سـرمربی تیـم شـهرداری بم درایـن زمینه 
گفـت: سـازمان لیـگ باید بـه گونـه ای شـرایط را مهیا کند 
کـه سـامت بازیکنـان در خطـر نیافتـد و دیگـر آن کـه اگر 
شـرایط بحرانـی باشـد ما سـامت بازیکنـان را بـه حضور در 

لیـگ برتـر فصـل آینـده ترجیـح می دهیم.
* گزارش از ایرنا
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بهار سـادات موسوی
مونـا پیلتـن عراقیگرد آورنده

بخش دوم هنر خیابانی، هنر خالق
تکرارمقدمه:

■ شـاید فکـر کنیـد هنر نقاشـی را بایـد فقـط در گالری ها 
دیـد، امـا در واقعیـت ایـن طـور نیسـت. مجموعـه عظیم از 
هنرهـای خیابانـی خـاق به شـما نشـان می دهد که شـهر 

احتمـاالً بهترین بوم برای نقاشـی اسـت! 
هنـر خیابانـی هنـر زیبـا و جدیـدی اسـت کـه در همـه جا 
دیـده می شـود. ایـن هنـر در ابتـدا شـیوه ای بـرای اظهـار 
نظـر اجتماعـی و نوعـی اعتـراض سیاسـی بود کـه اغلب در 
خیابان هـای مـدرن یافت می شـد امـا آرام آرام به بخش های 

دیگـر شـهرها نیـز راه یافت.
 CRO و   C۲۱۵ بنکسـی،  ماننـد  مشـهوری  هنرمنـدان 
تبدیـل بـه رسـانه ای محبـوب شـدند کـه هـر روز در تاش 
بـرای افزایـش آگاهـی مـردم بودنـد، هم چنین الهـام بخش 
هنرمنـدان بسـیاری بودنـد تـا کارهـای خـود را بـه نمایش 
بگذارنـد. در هنـر خیابانـی نـام هنرمنـدان کامـا ناشـناس 
اسـت زیـرا هنـوز بسـیاری اعتقـاد دارنـد کـه هنـر خیابانی 
نوعـی وندالیسـم )خرابکاری خیابانی( اسـت کـه نوعی جرم 
و جنایـت نیـز محسـوب می گردد. ایـن هنر در واقـع بازتابی 
از زندگـی اجتماعـی یـک جامعه اسـت کـه ما با عکاسـی از 
آن ها و به اشـتراک گذاشـتن در جهان به این »خرابکاران« 

می فرسـتیم. درود 
هـر دیـوار، حصـار یـا سـتون می توانـد بـه یـک اثـر هنـری 
تبدیـل شـود. لبخند به لـب مـی آورد و ابروها را بـاال می برد. 
نقاشـی خیابانـی گاهـی از بهترین نقاشـی هایی کـه در یک 
گالـری هنـری نصـب شـده اند بـه مـردم و فرهنـگ عمومی 

جامعـه نزدیک تر اسـت.
بـا این حـال یک هنر خیابانـی بد نیز می تواند یک سـاختمان 
بسـیار زیبـا را در مرکـز شـهر خـراب کنـد و باعث شـود همه 

محـات به صورت فرسـوده و ناخوشـایند به نظر برسـند. 
بـه همیـن دلیـل همیشـه بحـث خواهد بـود که آیا نقاشـی 
خیابانـی یـک هنر اسـت یـا خرابـکاری. به همیـن دلیل نیز 
در در کشـورهای زیـادی نقاشـی خیابانـی را جـرم می دانند. 

البتـه ایـن مسـاله دالیل سیاسـی و اجتماعی نیـز دارد.

■ هونگدا -- سئول، کره جنوبی

هونگدا یک شـهر دانشـگاهی اسـت که به دلیـل مکان هایی 
کـه بـرای صـرف غذا و دیدن موسـیقی زنـده در شـهر دارد، 
در میـان مـردم بسـیار مشـهور اسـت. امـا اخیـرا در برخـی 
نواحـی، توسـط دانشـجویان خـاق هنـر، دیوارهـای خالـی 
و کرکره هـای مغازه هـای اطـراف دانشـگاه نقاشـی شـده اند. 
حتـی دیوارهـای سـیمانی خالی نیـز از هنر دانشـجویان در 
امـان نمانده انـد. نقاشـی های خیابان هـای هونگـدا دایمـا در 

حـال تغییر هسـتند.

■ استانبول -- ترکیه

به استانبول سـفر می کننـد، خواهـان  بیشـتر مسـافرانی کـه 
بازدیـد از مکان هـای تاریخـی هسـتند کـه بـا موزاییک هـای 
بیزانـس و کاشـی های زیبـا تزئیـن شـده اند. امـا در سـال های 
اخیـر، هنـر خیابانـی بـه طـرز قابـل توجهـی افزایـش یافتـه 
اسـت. بـا ایـن حـال اسـتقبال از هنـر خیابانـی و پذیـرش آن 
در محله هـای مـدرن اسـتانبول راحت تـر اسـت. اگر نتوانسـتید 
بـا تور هـا همـراه شـوید، برنامـه هنر هـای خیابانی اسـتانبول را 
دانلـود کنید و از طریق آن به گشـت و گـذار در اطراف بپردازید.

■ لس آنجلس -- ایاالت متحده آمریکا

هنـر خیابانی در لـس آنجلس، ابتدا در میـان باند های التین 
مرسـوم بود و بیشـتر شـامل خطاطـی و خوش نویسـی روی 

می شـد. دیوار 
امـا بـه مـرور زمـان ایـن هنـر شـکل کامل تـری بـه خـود 
گرفـت، طـوری کـه امروزه در بیشـتر مناطق لـس آنجلس 
نقاشـی های با شـکوه و بزرگـی شـبیه بـه برچسـب، روی 
دیـوار سـاختمان های چسـبیده و جلـوه زیبایـی بـه آن هـا 

است. بخشـیده 

■ سائو پائولو -- برزیل

بـرای ایـن کـه بهتـر بتوانیـد شـکوه و زیبایی هنـر  خیابانی 
در قالـب نقاشـی را در سـائو پائولـو درک کنیـد، پیشـنهاد 

می کنیـم بـه محلـه Vila Madalena سـری بزنید، جایی 
کـه پـر از رسـتوران و کافـه  و نقاشـی های روی دیوار اسـت. 
در ایـن میـان، خیابـان بتمن مکانـی محبوب برای عاشـقان 
هنـر اسـت زیـرا وجـود نقاشـی های زیبـا و رنگارنـگ بیداد 
می کنـد. یکـی دیگـر از نقاط محبـوب در سـائو پائولو، محله 
Cambuci اسـت، جایـی کـه دو هنرمند برزیلی معـروف 
در عرصـه هنر هـای خیابانـی، یعنـی "گوسـتاوو" و "اوتاویـو 

پاندولفـو" در آن متولـد شـده اند.

■ بریستول -- انگلستان

اسـتوک کرافت، مرکز و مهد فرهنگی اسـت که اسـکواش ها، 
هیپرسـترها و نژادهـای مختلفـی از جامعـه کـه از طریـق 
موسـیقی زندگـی می کننـد در ایـن محلـه حضـور پـر رنگ 
دارنـد. اگـر می خواهید هنـر خیابانی را در بریسـتول ببینید، 
باید اسـتوک کرافت )Stokes Croft( را جسـتجو کنید. در 
گوشـه و کنـار این محله، هنـِر هنرمند خیابانـی محبوب به 
نـام Phlegm پنهـان شـده اسـت. نقاشـی های پیچیـده  و 
هم چنین سـیاه و سـفید او دارای کیفیتی عرفانی اسـت که 
بـرای خلق شـخصیت های نقاشـی خـود از رمان های تخیلی 
الهـام گرفتـه اسـت. نقاشـی ها او در یک سـونامی قرمز خلق 
شـده اند امـا دیـدن ایـن نقاشـی ها حـس شـگفت انگیزی 
در شـما ایجـاد خواهـد کـرد. اسـتوک کرافـت بـه مانند هر 

خیابـان گرافیتـی دیگـری، مدام در حال تغییر اسـت. 

■ ریشی کش )RISHIKESH( -- شمال هند

ریشـی کش را بـه عنـوان پایتخـت یـوگای جهـان معرفـی 
می کننـد. ایـن شـهر در کوهپایه هـای هیمالیـا در شـمال 
هند واقع شـده اسـت. هنـر خیابانی در این شـهر محدود به 
دیوارهـا و خیابان ها نیسـت، بلکـه هنر خیابانـی را می توانید 
در سـاختمان ها، سـقف های ریختـه شـده، پل هـا و دیگـر 
مـوارد مشـاهده کنیـد. نقاشـی های اسـتادانه خیابان هـای 
ریشـی کش در سـکوت، فضایـی را ایجـاد کردند کـه امروزه 
منجـر بـه ایجـاد جشـنواره هنر تجمسـی بـه نام جشـنواره 

هنرهـای خیابانی ریشـی کش شـده اسـت.

 ---نیم نگاه ---
»ماسک« بر سیمای »تئاتر شهر«

پژوهـش  و  آمـوزش  ارتباطـات،  واحـد  گـزارش  بـه 
مجموعـه تئاتـر شـهر، پـس از اوج گیـری مژجـدد شـیوع 
ویـروس کرونا و لزوم اسـتفاده از ماسـک در اماکن عمومی، 
تصاویـر گرافیکـی از پیوسـتن تئاتـر شـهر بـه پویش ملی 
»مـن ماسـک می زنـم« طراحـی و در تابلـوی اصلـی ایـن 

مجموعـه نصب شـد.
در ایـن تصویـر گرافیکـی کـه بـا طراحـی بهمـن وخشـور 
نشـان  اسـت،  گرفتـه  انجـام  نظـری  سـمیرا  عکاسـی  و 
گرافیگـی مجموعه تئاتر شـهر بـا طراحـی ابراهیم حقیقی 
و دیوارنگاره هـای معمـاری نمـای بیرونی به همراه عکسـی 
از سـاختمان مجموعه که روی نمای اصلی آن یک ماسـک 

بـه شـکلی نمادیـن طراحـی شـده به چشـم می خـورد.
در بخـش تایپوگرافـی اثـر نیـز گـروه اجرایـی پـروژه بـا 
انتخـاب جمله های »ماسـک مـن از تو محافظـت می کند« 
و »ماسـک تـو از مـن محافظـت می کنـد« کوشـیده اند تـا 
از دریچـه نـگاه کارکنـان تئاتـر شـهر و هنرمنـدان تئاتـر، 
مخاطبـان را بـه ترویـج فرهنـگ اسـتفاده از ماسـک در 

روزهـای کرونایـی ترغیـب کننـد.
پیـش از ایـن نیـز یک اثـر گرافیگی دیگر متناسـب با حال 
و هـوای روزهـای کرونایـی بـا طراحـی مهتـا کریمی پیش 

روی شـهروندان تهرانـی قـرار گرفته بود.

هالیوود برای سیاهان نیست
بـه گزارش اینـدی وایر، وایـوال دیویـس بازیگربرنده 
اسـکار،که سـپتامبر ۲۰۱۸ بـا اعتراف به این کـه از بازی 
در فیلـم »کمـک« پشـیمان اسـت خبرسـاز شـده بـود، 
حـاال ۲ سـال بعـد از آن، در مصاحبه ای جدیـد، بار دیگر 
بـه ایـن فیلـم پرداخته و می گوید احسـاس مـی کند آن 

فیلـم بـه او خیانت کرده اسـت.
»کمـک« سـاخته تیـت تیلـور مـاه پیـش و بـه دنبـال 
نت فلیکـس  در  سیاه پوسـتان  سراسـری  اعتراض هـای 
پربیننده تریـن فیلـم شـد، امـا منتقـدان فیلـم از مـردم 
خواسـتند بـا دیـد انتقادی به ایـن فیلم نـگاه کنند چون 
واقعاً در راسـتای معرفی مشـکات سیاه پوسـتان نیسـت.

بازیگـر برنده اسـکار در ادامه گفته اسـت: کسـی نیسـت 
کـه بـا تماشـای »کمـک« سـرگرم نشـود امـا بخشـی از 
وجـودم احسـاس می کنـد بـه خـودم و مردمـم خیانـت 
شـده، زیـرا در فیلمـی بـازی کـردم کـه آمـاده نبـود تـا 
تمـام حقیقـت را بگویـد.وی گفـت این نقـش را پذیرفت 
و  می کنـد  بازیگـری  مـزدور  کارگـر  یـک  مثـل  زیـرا 
سـعی دارد نقش هـا را بـه دسـت آورد؛ زیـرا در هالیـوود 
فرصت هـای کافـی برای بازیگران سیاه پوسـت ناشـناخته 
و بی نام ونشـان وجـود نـدارد تـا بتوانند شـناخته شـوند.

وضعیت دریاچه ارومیه همزمان 
با آغاز فصل گرما

بـا آغاز فصل تابسـتان و گرمی هوا حجـم آب دریاچه 
ارومیـه نسـبت به سـال گذشـته وضعیـت مناسـبی دارد و 
طبـق آخریـن وضعیـت اعام شـده از سـوی سـتاد احیای 
دریاچـه ارومیـه حجـم آب دریاچـه بـه ۴ میلیـارد و ۱۹۰ 
میلیـون متـر مکعـب وهـم چنیـن تـراز دریاچـه ارومیه به 
یـک هـزار و ۲۷۱ متر و ۵۶ سـانتی متر رسـیده اسـت، که 
ایـن میـزان نسـبت بـه کمتریـن تراز ثبـت شـده، بیش از 

یـک متـر و ۵۱ سـانتی متر افزایش داشـته اسـت.
کاهـش آب دریاچـه ارومیـه در فصـل تابسـتان بـه دلیـل 
گرمـا و تبخیـر آب طبیعـی اسـت، امـا در سـال های اخیر 
میـزان حجـم آب کاهـش یافتـه بیشـتر از ۳ سـال قبـل 

اسـت. بوده 

■ مـی گفـت کل فرانسـه را هـم کـه بـه او بدهنـد سـازش را بـه 
آن هـا نخواهـد فروخـت؛ ایـن بـود نـگاه مردی کـه با اتفـاق نظر 
تمـام نوازنـدگان بلـوچ، عنوان بهتریـن نوازنده »سـرود« را به خود 
اختصـاص داده بـود و متاسـفانه موسـیقی نواحـی کشـور بـرای 

همیشـه از داشـتنش محروم شـد.
صبـح جمعـهـ  سـوم مرداد مـاهـ  عرصه موسـیقی نواحی کشـور 
یکـی دیگـر از ُدردانـه هایـش را از دسـت داد. رسـول بخـش 
زنگشـاهی، هنرمنـد چیـره دسـت سیسـتان و بلوچسـتان که در 
قیچک  نوازی ید طوالیی داشـت، در سـن ۷۹ سـالگی دار فانی را 
وداع گفت. زنگشـاهی تا همین چند سـال قبل هنوز سـاز پدرش 
را در دسـت می گرفت. او حتی وقتی با این پیشـنهاد مواجه شـده 
بود که سـاز قیچکش را به قیمت ۱۲ میلیون تومان به فرانسـوی 
هـا بفروشـد، در پاسـخ گفتـه بود حتـی اگر همـه فرانسـه را به او 

بدهند، سـازش را بـه آن ها نخواهـد داد.
او دو سـاز قیچـک داشـت که یکـی را از پـدرِ پدرش بـه ارث برده  
بـود و بـه خوبـی آن را تزیین  کـرده  بود. می گفت که تـا کنون آن 

را سـه بار تعمیر کرده  اسـت.
هشـت نسـل اسـت که در خانواده زنگشـاهی سـاز می نوازند. خود 
او از ۱۴ سـالگی قیچـک را در دسـت گرفتـه و نواختـن آن را از 
پـدرش یـاد گرفتـه  بـود  و تـا سـال نودوپنـج، ۶۱ سـال بـود که 
می نواخـت. حاتـم بلوچ زهی درباره اسـتاد زنگشـاهی گفته اسـت: 

»در بلوچسـتان طایفه هـای بسـیاری زندگـی می کننـد و در هـر 
۲۰ طایفـه دو تـا سـه طایفـه، سـاز را به صـورت ارثـی می نوازنـد. 
حتـی اگـر کسـی از یـک طایفـه دیگـر بخواهـد نوازندگـی یـاد 
بگیـرد فضایـی برای آمـوزش ایـن کار وجود ندارد. اسـتاد رسـول 
بخـش، قدیمی تریـن نوازنده در طایفه زنگشـاهی اسـت. کسـانی 
کـه اسـتاد را می شناسـند او را بـه خانـه  می برنـد تـا بـه آن هـا 
آمـوزش دهـد، در غیـر ایـن صـورت فضایی بـرای ایـن کار وجود 
نـدارد.« زنگشـاهی دربـاره اسـتقبال نسـل جـوان از موسـیقی 
بلوچـی گفتـه بـود: جوانـان امـروز چـون موسـیقی سـنتی بلوچ 
را نمی شناسـند، بیشـتر بـه سـازهای اروپایـی گرایـش دارنـد. هر 
چیـزی را کـه نوتـر باشـد، بیشـتر می پسـندند. نسـل جـوان هم 
از سـازها اسـتقبال نمی کنـد. پسـر کوچکـم سـهیل می گویـد، 
 تـو چـه جایگاهـی داری کـه مـن هـم راه تـو را ادامـه دهـم؟!
ایـن پیشکسـوت موسـیقی نواحـی بلوچسـتان کـه شـاگردانی از 
فرانسـه داشـت، در ایـن زمینـه توضیـح داده بـود، »در فرانسـه، 
سـوئد، بلژیـک، آلمـان، سـوئیس و ایتالیـا اجراهایـی داشـتم و 
دانشـگاه پاریـس نیز مدرک دکتـری افتخاری به من داد. در سـال 
۱۹۹۸ میادی حتی پیشـنهاد کردند که همـراه اعضای خانواده ام 
بـه فرانسـه مهاجرت کنـم، اما چون هیـچ کجا، ایران نمی شـود و 
از طرفـی چـون فرهنـگ مـا با کشـورهای دیگـر متفاوت اسـت، 
نپذیرفتـم.« او دربـاره این که چرا فرانسـوی ها به موسـیقی بلوچی 

توجـه نشـان می دهنـد؟ گفته بـود: تعـدادی از بلوچسـتانی ها به 
فرانسـه مهاجرت کردند و چند بلوچی در سـازمان فرهنگ فرانسه 
کار می کنند. رسـتم میرالشـاری، خواننده بلوچی نیز که در سوئد 
کار می کند، گروهای موسـیقی بلوچی را برای اجرا در این کشـور 
معرفی می کند. مردم این کشـورها از این نوع موسـیقی اسـتقبال 
می کننـد و بلیت هـای اجـرا را بـا قیمت بسـیار باالیـی می خرند. 
رسـول بخـش زنگشـاهی متاسـفانه ماننـد بسـیاری از هنرمندان 
پیشکسـوت کشـور  خصوصـا در حوزه موسـیقی نواحی، مشـکل 
معیشـت داشـت. ندیـم فرزند او، پیشـتر بـه گفته بود کـه انتظار 
داشـتند که برای پدرش سـرپناهی تهیه کنند تـا او دغدغه کرایه 
خانه نداشـته باشد. مستمری اش را بیشـتر کنند که بتواند هر ماه 

بـا آن مبلـغ روزگار بگذراند.
آن هـا هـم چنیـن نامـه ای بـرای دسـتیار ویـژه رییس جمهـور 
و نیـز معـاون هنـری وزیر ارشـاد وقـت نوشـته بودنـد و انتظارات  
 خـود را در آن نامـه مطـرح کـرده  بودنـد ولـی اتفاقـی رخ نـداد
حتی در بهمن سـال ۹۵ که فرزند اسـتاد زنگشـاهی در مواجهه با 
پرسشـی دربـاره آخرین وضعیـت پای مصنوعی که قـرار بود برای 
پـدرش سـاخته شـود قـرار گرفـت، گفته بـود گویـا پیگیری های 
آن هـا از طـرف دولـت نتیجـه نـداده و در نهایـت چنـد نیکـوکار 

هزینه هـای ایـن کار را برعهـده گرفته اند.
منبع: ایسنا

 به یاد مردی که سازش به وسعت کل فرانسه ارزش داشت! 
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 بسته اقتصادی کرونابرای نجات اروپا
 ---نیم نگاه ---

اتصال خط راه آهن 
ایران و عراق

بـه گـزارش عیـن العـراق، قاسـم االعرجی، مشـاور 
مصطفـی  همـراه  بـه  اخیـرا  کـه  عـراق  ملـی  امنیـت 
الکاظمـی بـه تهران آمـده بـود، در صفحـه توییتر خود 
نوشـت:  خـط ریلـی میـان دو کشـور ایـران و عـراق به 

زودی از طریـق شـلمچه وصـل خواهـد شـد.
او هـم چنیـن تأکیـد کـرد کـه بـه تاش های مشـترک 
بـرای الیروبـی ارونـدرود برای ازسـرگیری کشـتی رانی 
در ایـن رودخانـه و حفاظـت از حقـوق قانونـی عـراق 

براسـاس قـرارداد ۱۹۷۵ نیـاز اسـت.
مصطفـی الکاظمی نخسـت وزیر عـراق اخیرا بـه همراه 
هیاتـی بلندپایـه بـه ایـران آمده بـود و با مقامات ارشـد 

کشـورمان دیـدار و گفـت وگو کرد.

بدترین سقوط اقتصادی
 کره جنوبی

بـه گـزارش شـین هوا، داده هـای بانـک مرکزی نشـان 
امسـال  دوم  ماهـه   ۳ در  کره جنوبـی  اقتصـاد  کـه  داد 
 تحـت تأثیـر پاندمـی کرونـا، ۳.۳ درصـد آب رفتـه اسـت.

ایـن افـت اقتصـادی ۳ ماهـه کره جنوبی در ۲۲ سـال اخیر 
)از سـه ماهـه اول ۱۹۹۸ تـا کنـون( اسـت. در آن زمـان 
 بحـران ارز خارجـی اقتصاد کره جنوبـی را به هم ریخته بود.

در سـه ماهه قبـل )ژانویه تا مارس( هـم اقتصاد کره جنوبی 
 ۱.۳ درصـد نسـبت بـه سـه ماهه قبـل از آن آب رفتـه بود.

اقتصـاد  امسـال  دوم  ماهـه   ۳ در  سـاالنه  لحـاظ  از 
سـال  مشـابه  دوره  بـه  نسـبت  درصـد   ۲.۹ کره جنوبـی 
قبـل افـت کـرده اسـت. ایـن بدتریـن افـت سـه ماهـه 
اسـت. کنـون  تـا   ۱۹۹۸ چهـارم  ماهـه   ۳ از   سـاالنه 

پاندمـی کووید ۱۹ تجـارت جهانی را به شـدت تحت تأثیر 
قـرار داد و بـه صادرات کره جنوبی آسـیب زد.

تولیددو هزار دستگاه 
ناوگان ریلی

محمداسـامی وزیر راه و شهرسـازی در حاشیه بازدید 
از پـروژه ۲خطـه کردن راه آهن زنجـان به قزوین و کارخانه 
ایریکـو در جمـع خبرنگاران گفت: یکـی از تاکیدات مهمی 
کـه در وزارت راه و شهرسـازی در تبعیـت از سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتی و سیاسـت های کلی نظام از سـوی دولت 
به آن پرداخته می شـود اسـتفاده از ظرفیت داخلی اسـت.

وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: در سـال رونـق تولید )سـال 
گذشـته( با همین سیاسـت ها ۷۸۸ لکوموتیـو و واگن باری 

و مسـافری را سـازندگان به ایـن وزارتخانه تحویـل دادند.
ریلـی  صنایـع  تجربـه،  اسـاس  بـر  داد:  ادامـه  اسـامی 
در  و  می گیرنـد  کار  بـه  بیشـتر  را  خـود  ظرفیت هـای 
اسـت. دسـتگاه  تولیـد ۲هـزار  هدف گـذاری  سـال جاری 

وی افزود: بخشـی از این تعداد دسـتگاه تولیدی که امسـال 
برای جهش تولید مقرر شـده سـهم شـرکت ایریکو است.

وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: ریل باس هـای حومـه داخلی 
سـاخت این کارخانه اسـت که با تعاملی که با شـرکت های 
دانش بنیـان و سـایر صنایع داشـتند در میـزان خودکفایی 

و قطع وابسـتگی رشـد قابـل ماحظـه ای را تجربه کردند.
اسـامی تاکید کرد: قـرارداد جدیـدی را راه آهن جمهوری 
و هـم چنیـن  کـرده  منعقـد  ایـن شـرکت  بـا  اسـامی 
لکوموتیوهـا و قطارهایـی کـه عمـر آن ها به پایان رسـیده 
اسـت برای بازسـازی بین همـه کارخانه هـا از جمله ایریکو 

توزیع شـده اسـت.

● چهـار روز بحـث و گفت وگـو و رایزنـی رهبـران اروپایی 
در بروکسـل در نهایـت بامداد سـه شـنبه بـه توافقی برای 
پرداخت بسـته اقتصادی ۷۵۰ میلیـارد یورویی برای مقابله 
بـا کرونـا و پیامدهـای آن بـه کشـورهای عضو منجر شـد؛ 
توافقـی کـه مقام هـای اروپایـی از آن به عنوان شناسـنامه 

تولـد اروپـای جدید نـام می برند.
ایـن بسـته کـه بـر سـر چگونگـی آن میـان اعضا بـه ویژه 
»زوج فرانسوی -- آلمانی« )امانوئل مکرون و آنگا مرکل(   
اختـاف نظـر بود، شـامل کمک هـای مالی و وام اسـت که 
بـرای بهبـود وضعیت اقتصـادی و تقویت توان کشـورها در 
پـی شـیوع کرونـا در اختیـار ۲۷ عضـو اتحادیـه اروپـا قرار 
می گیـرد؛ ۳۹۰ میلیـارد یـورو از این مبلـغ کمک باعوض 
بـوده و ۳۶۰ میلیـارد یـورو نیز بـه صـورت وام خواهد بود.

مجمـوع بودجـه اتحادیـه اروپا در طـول سـال های ۲۰۲۱ 
تـا ۲۰۲۷میـادی بـه یـک تریلیـون و ۷۴ میلیـارد دالر 
خواهـد رسـید و کشـورهای عضو بـه میـزان ۱.۴ درصد از 
درآمدهـای ملـی خود را برای تامین ایـن بودجه اختصاص 

داد. خواهند 
مذاکـرات بروکسـل نخسـتین دور گفـت و گوهـا میـان 
رهبـران کشـورهای عضـو اتحادیـه بـود کـه از مـاه مارس 
)اسـفند ۹۸( بـه منظـور توقف گسـترش ویـروس اقدام به 

برقـراری مقـررات قرنطینـه کـرده اند.

در ۲۰ سـال گذشـته ایـن طوالنـی ترین  نشسـت اتحادیه 
اروپـا بـه شـمار می رود کـه چهـار روز و حدود ۹۰ سـاعت 
بـه طـول انجامید. پیشـتر مذاکرات سـال ۲۰۰۰ در شـهر 

»نیـس« فرانسـه، پنج روز طول کشـید.
»شـارل میشـل« رئیـس شـورای اتحادیـه اروپـا کـه بـه 
همـراه »اورسـوال فون در الین« رئیس کمیسـیون اتحادیه 
در پایـان نشسـت، در کنفرانـس مطبوعاتی شـرکت کرده 
بـود بـا بیان موفقیت اعضا در رسـیدن به ایـن توافق گفت: 
بودجـه ۷ سـاله بعـد؛ ۱ تریلیـون و ۷۴ میلیارد یـورو بوده 
و بـرای برنامـه نجـات ۷۵۰ میلیـارد یـورو اختصـاص داده 

خواهد شـد.
او  ایـن توافـق را از نظر انتقال اروپا بـه آینده، حائز اهمیت 
خوانـد. از دیدگاه میشـل، این برای نخسـتین بـار در تاریخ 
اروپاسـت کـه پیرامـون وجـود ارتبـاط واضـح بودجـه بـا 
اهـداف اقلیـم، قبول برتـری حقوق بـه عنوان  یـک معیار 
تعییـن کننـده و موضـوع منابع اصلـی گام هایی برداشـته 

شـده است.
فـون درالیـن هـم در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران، بسـته 
۱.۸۲ تریلیـون یورویـی مـورد بحـث بـا اولویت هـای اروپا 
را همگـون و بـی نظیـر خواند و گفت:  پـس از این مرحله، 
مذاکـرات بـا پارلمـان اروپـا در ارتبـاط بـا برنامـه نجـات و 

بودجـه آغـاز خواهد شـد.
بـه گفته او، براسـاس این بسته،کمیسـیون اروپا صاحیت 
گرفتن قرض از بازارهای سـرمایه را به دسـت خواهد آورد.

تارنمـای بی. بی. سـی می نویسـد: با افـزودن ۷۵۰ میلیارد 
یـورو بـه بودجـه ۱.۱ تریلیون یورویـی اتحادیـه اروپا برای 
سـال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، کمیسـیون اروپا ۱.۸۵ تریلیون 
یـورو در اختیـار خواهـد داشـت تـا بـه گفته فـون درالین 
بتوانـد اقتصادهـای اروپـا را بـه تحـرک مجـدد در آورد و 

متضمـن آن باشـد کـه اروپا بـه پیش خواهـد تاخت.
بـه نوشـته ایـن رسـانه، بـا افـزودن بسـته اولیـه نجـات 
اقتصادی شـامل ۵۴۰ میلیارد یورو، کل بودجه کمیسـیون 
بـرای ایـن دوره به ۲.۴ تریلیون یـورو افزایش خواهد یافت.
تاکنـون ۲  قربانـی می گیـرد؛  اروپـا همچنـان  کرونـا در 
میلیـون و ۶۹۵ هـزار و ۲۷۲ نفـر در کشـورهای اروپایی به 
کرونـا مبتـا  شـده اند. تا این لحظـه ۱۹۹ هـزار و ۵۳۲ نفر 
جـان خـود را بـر اثر ابتـا به کوویـد-۱۹ از دسـت داده اند.

حـال ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه ایـن توافـق بـه چـه 
 میـزان می توانـد گـره از مشـکات اروپایی هـا بگشـاید؟

پیـش از پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد دیـد بسـته نجـات 
برمی گیـرد؟ در  را  نکاتـی  چـه  اروپـا  اقتصـادی 

نکتـه مهـم در توافق، موضوعـی جدید در سیاسـت گذاری 

اتحادیـه اروپا اسـت: کمیسـیون اروپا وام را به صـورت انبوه 
از بازار می گیرد و سـپس بیشـتر پول نقد را به کشـورهایی 

کـه نیازمند محـرک اقتصادی هسـتند اعطا می کند.
 ایـن کمک هـا اتحادیـه اروپـا را وادار بـه ایجـاد اعتبـار 
بـرای بازپرداخـت وام تـا سـال ۲۰۵۸ میـادی می کنـد. 
موافقـت  اروپایـی  رهبـران کشـورهای  اسـاس،  ایـن  بـر 
کردنـد کـه تخفیف هـای فعلـی آلمـان، سـوئد و هلنـد در 
موضـوع مالیـات بـر ارزش افـزوده ای که بـه اتحادیـه اروپا 
می دهنـد، برداشـته شـود، هم چنیـن کشـورهای اتحادیه 
اروپـا، مالیاتـی را بـرای پاسـتیک های غیربازیافتی وضع و 
 درآمـد آن را بـه صندوق هـای اتحادیـه اروپـا منتقل کنند.

طبق این توافق، مقرر شـد از سـال ۲۰۲۳ میادی مالیات 
بـر کاالهـای وارداتـی بـه اتحادیـه اروپـا از کشـورهایی که 
اسـتانداردهای پایین تـری در تولیـد گازهـای گلخانـه ای 

نسـبت بـه اتحادیـه اروپـا دارند وضع  شـود.

■■ مالیات

بـر معامـات مالی گزینه دیگـری برای ایجاد درآمد اسـت 
کـه از بخش هـای حمـل و نقـل دریایـی و حمـل و نقـل 

هوایی کسـب خواهد شـد.
ایـن مالیات هـای جدیـد بـرای بازپرداخـت وام و کمـک 
هزینـه ۷۵۰ میلیـارد یـورو اختصـاص پیـدا می کنـد امـا 
این هـا تنها بخشـی از واقعیت اتحادیه اروپا برای ۳۸ سـال 

آینـده خواهـد بود.
بـه نوشـته یـورو نیـوز، ایـن کمک هزینه هـا به کشـورهایی 
آن  در  کـه  کننـد  ارائـه  برنامه هایـی  کـه  می شـود  اعطـا 
پتانسـیل رشـد خود، ایجاد اشـتغال و تـاب آوری اجتماعی 
اقتصادشـان تقویت  شـود. این برنامه ها باید دو ویژگی دیگر 
نیز داشـته باشـند یعنی اقتصادهـا را سـبزتر و دیجیتالی تر 

کنـد و مطابـق توصیه های سـاالنه کمیسـیون باشـد.

درنهایـت بـرای پرداخـت کمک هـا کسـب تاییـد اکثریت 
دولت هـای اتحادیه اروپا الزم اسـت. اگر هـر دولت اتحادیه 
اروپـا بـر این باور باشـد کـه چنیـن اهدافی برآورده نشـده 
اسـت، می توانـد از رهبـران اتحادیـه اروپا بخواهـد تا ظرف 

سـه مـاه در مورد آن بحـث کنند.
طبـق توافـق مزبور، بـرای تامین حمایـت از برنامـه احیای 
اقتصادی، کشـورهایی مانند هلند، سـوئد، اتریش، دانمارک 
و آلمـان کـه در بودجـه اتحادیـه اروپـا سـهم باالیـی دارند 
تخفیف های بیشـتری نسـبت به گذشـته خواهند داشـت.

■■ کارگشا یا مسکن؟

»شـارل میشـل« رئیـس شـورای اروپـا معتقـد اسـت این 
توافـق حـاوی ایـن پیـام محکـم اسـت کـه اروپـا قـدرت 
الزم را بـرای عمـل دارد. ایـن توافـق نـه تنهـا دربـاره پول 
هسـت -- کـه کارگـران و خانواده های آنان، مشـاغل، رفاه 
و سـامتی آن هـا را در برمی گیـرد، بلکـه او بـاور دارد  کـه 
چنیـن توافقـی اروپا را به سـمت آینده سـوق خواهـد داد.
»امانوئـل مکرون« رئیس جمهوری فرانسـه هـم روز توافق 
رهبـران اروپـا را در یـک پیـام چنـد کلمـه ای توئیتری به 

عنـوان »روزی تاریخـی« بـرای اروپا خواند.
بـا توافـق رهبـران ۲۷ کشـور عضـو اتحادیـه اروپـا طـرح 
مصـوب بـه پارلمـان اروپـا خواهـد رفـت تـا با کسـب رای 
موافـق نماینـدگان گام هـای الزم بـرای اجرایـی شـدن آن 
برداشـته شـود. انتظارمـی رود پارلمـان اروپـا برای بررسـی 

ایـن مصوبـه بـه زودی تشـکیل جلسـه دهـد.
یورونیـوز می نویسـد: اتحادیـه اروپـا کـه در ابتـدا بـرای 
هماهنگ کردن پاسـخ کشـورهای عضو به شـیوع ویروس 

کرونـا عملکردی کند داشـت و هم چنین خـروج انگلیس 
از اتحادیـه اروپـا تضعیـف ایـن اتحادیه را به دنبال داشـت، 
الزم اسـت از مسـیر کمک هـای اقتصـادی بـه اعضا جبهه 
واحـدی تشـکل دهنـد تا بتوانـد اتحـاد آن هـا را همچنان 

حفـظ کند.
هـم چنیـن بـه نوشـته دویچه ولـه، قرار بـر این اسـت که 
کشـورهای عضو اتحادیـه اروپا در راسـتای ایجاد اقتصادی 
همسـاز بـا نیازهـای زیسـت محیطی و هم چنیـن اقتصاد 

دیجیتالـی گام بردارند.
مالـی  بسـته  یـورو  تصویـب در مجمـوع ۱۸۰۰میلیـارد 
در اجـاس عالـی رهبـران و سـران کشـورهای عضـو این 
اتحادیـه، از حیث حجـم در طول تاریخ ایـن اتحادیه امری 

بـی سـابقه بوده اسـت.
تصویـب این بسـته مالی کان تنهـا از طریق توافق جمعی 
اعضـای اتحادیـه بـر سـر اسـتقراض دسـته جمعی ممکن 
شـده اسـت. کشـورهای دریافت کننده وام تا سـال ۲۰۵۸ 

فرصـت دارنـد، وام  دریافتـی را پرداخت کنند.

■■ توافـق بـی نظیـر اروپایی هـا؛ شناسـنامه تولـد 
اروپـای جدیـد

وزیـر اقتصـاد فرانسـه از توافـق رهبـران اروپایـی بـر اثـر 
برنامـه نجـات اقتصـادی اروپـا به عنـوان تولد یـک اروپای 
جدیـد نـام می بـرد. »برونو لـو مـر« در گفت و گو بـا رادیو 
»فرانـس انفـو« گفـت: ایـن توافـق، »شناسـنامه تولد یک 

اروپـای جدید« اسـت.
او می گویـد، ایـن اروپـای جدید، متحدتر و سـبزتر به ویژه 
بـرای فرانسـه و آلمـان خواهـد بود کـه برای نخسـتین بار 

در تاریـخ اروپـا به توافق رسـید.
وزیـر اقتصاد فرانسـه هم چنیـن گفته اسـت؛برنامه خروج 
فرانسـه از بحـران کرونـا از روز ۲۴ اگوسـت بـه شـورای 
وزیـران ارائـه می شـود. بـه گفتـه او، فرانسـه قـادر اسـت 
۴۰ میلیـارد یـورو یارانـه به عنـوان بخشـی از برنامه نجات 

اقتصـادی اروپا داشـته باشـد.
روزنامـه اقتصـادی »لزکـو« هـم معتقـد اسـت ایـن توافق 
موجـب یـک انقـاب کوچـک در اروپـا خواهد شـد. اما در 
عیـن حال کـه امتیازهـای قابـل توجهی برای کشـورهای 
شـمال اروپـا در بـر خواهـد داشـت هـم چنیـن موجـب 

کاهـش جاه طلبـی پاریـس و برلیـن می شـود.
لزکـو می نویسـد:  ایـن توافـق در ۲۷ سـالگی تاسـیس 
اتحادیـه، اروپا را به بعدی جدید یعنی نوعی از همبسـتگی 
در بودجه و گام برداشـتن به سـمت شـکلی از فدرالیسـم 

می کند. متمایـل 
بـه نوشـته روزنامـه »لوریـان لـو ژور« فرانسـه بـه نقـل 
از  وزیـر اقتصاد فرانسـه، اروپـا باید بتواند به سـرعت امروز 

تصمیـم بگیـرد، اما سـریعتر.
او حصـول ایـن توافـق را مدیـون اراده رئیـس جمهـوری 
فرانسـه و صدراعظـم آلمـان می دانـد کـه بـر سـر تصمیم 
مشـترک بـرای پرداخـت بدهی هـای مشـترک و نجـات 
اقتصـادی تمامـی کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپا بـه این 

توافـق رای مثبـت دادنـد.

رهبـران اروپـا معتقدند که با اجرایی شـدن ایـن توافق که 
در طـول تاریـخ اروپـا بـی نظیـر اسـت بـه دنبـال ماراتنی 
سـخت و طاقت فرسـا دسـتکم و در شـرایط اقتصـادی که 
قـاره سـبز بیـش از پیـش متحمل خسـارت های سـختی 
ناشـی از شـیوع کرونـا شـده، بتواننـد اقتصادهای خـود را 

رهایـی دهند.

گرد آورنده
گـودرزی علیرضـا 
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 "شهریار"

 چند بارد غم دنیا به تن تنهایی
 وای بر من، تن تنها و غم دنیایی
 تیرباران فلک فرصت آنم ندهد

 که چو تیر از جگر ریش برآرم وایی
 الله ئی را که بر او داغ دورنگی پیداست

 حیف از ناله معصوم هزارآوایی
 آخرم رام نشد چشم غزالی وحشی

 گر چه انگیختم از هر غزلی غوغایی
 من همان شاهد شیرازم و نتوانی یافت

 در همه شهر به شیرینی من شیدایی
 تا نه از گریه شدم کور، بیا، ورنه ،چه سود

 از چراغی که بگیرند به نابینایی
 همه در خاطرم از شاهد رؤیائی خویش

 بگذرد خاطره با دلکشی رؤیایی
 گاه بر دورنمای افق از گوشه ابر

 با طلوع ملکی جلوه دهد سیمایی
 انعکاسی است بر آن گردش چشم آبی

 از جمال و عظمت چون افق دریایی
 دست با دوست در آغوش نه حد من و تست

 منم و حسرت بوسیدن خاک پایی

 شهریارا چه غم از غربت دنیای تن است
 گر برای دل خود ساخته ای دنیایی

 "حافظ"

 می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی
 این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می گویی

 مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را
 لب گیری و رخ بوسی، می نوشی و گل بویی

 شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن
 تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی

 تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد
 ای شاخ گل رعنا از بهر که می رویی

 امروز که بازارت پرجوش خریدار است
 دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی

 چون شمع نکورویی در رهگذر باد است
 طرف هنری بربند از شمع نکورویی

 آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد
 خوش بودی اگر بودی بوییش ز خوش خویی

 هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد
 بلبل به نواسازی حافظ به غزل گویی

 "سعدی"

 نشنیده ام که ماهی بر سر نهد کالهی
 یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی

 سرو بلند بستان با این همه لطافت
 هر روزش از گریبان سر برنکرد ماهی

 گر من سخن نگویم در حسن اعتدالت
 باالت خود بگوید زین راستتر گواهی

 روزی چو پادشاهان خواهم که برنشینی
 تا بشنوی ز هر سو فریاد دادخواهی

 با لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن
 تو خود به چشم و ابرو برهم زنی سپاهی

 خیلی نیازمندان بر راهت ایستاده
 گر می کنی به رحمت در کشتگان نگاهی

 ایمن مشو که رویت آیینه ایست روشن
 تا کی چنین بماند وز هر کناره آهی

 گویی چه جرم دیدی تا دشمنم گرفتی
 خود را نمی شناسم جز دوستی گناهی

 ای ماه سروقامت شکرانه سالمت
 از حال زیردستان می پرس گاه گاهی

 شیری در این قضیت کهتر شده ز موری
 کوهی در این ترازو کمتر شده ز کاهی
 ترسم چو بازگردی از دست رفته باشم

 وز رستنی نبینی بر گور من گیاهی
 سعدی به هر چه آید گردن بنه که شاید
 پیش که داد خواهی از دست پادشاهی

 "سیمین بهبهانی"

 اگر به باغ نباشی درخِت سخِت تناور،
 چو برگ در تِف توفان، دهن کجی کن و بگذر

 َگَرت به خنجِر دشمن، نشد مقابله ممکن
 تو را معامله باید، بر آن چه هست میَسر
 گر از مظالِم جاری، به  تن حریر نداری
 ز دوِش حاکِم ظالم، ردا به حیله برآور

  صدای کیست که این  سان، دهان گشوده به پندم؟
 سزد که الل ُکنیدش، که گشته گوشم ازو کر!
 من این میانه  طلب را، چو نقطه هیچ شمارم؛
 که سمت و سوی ندارد، درین محیِط مُدّور
 چه الزم است تعامل، به دشمن از سِر سازش؛
 ازین معامله جز شّر، چه حاصل است مقّدر؟

 مرا به یاوه مترسان، ز برِق خنجِر بُّران
 که پیِش تیِغ زبانم، شکسته صولت خنجر!

 اگر حریر نپوشم، به حیله نیز نکوشم
 مرا لباس شرف بس،  چه جای جامه دیگر؟

 من آن تمام  پسندم، که هیچ یا همه خواهم؛
 به هیچ راضیم، اما سخن مگوی ز کم تر!

 به مهر، صادِق صادق، به قهر، آینه دق
 دو کّفه با دو مخالف، نشسته اند برابر

 به هست و نیست نظر کن، که مطلقند و مسلّم؛
 ازین دو واژه نیابی، مراد و معنی ی دیگر
 اگر درخت نباشم، بگو که صاعقه باشم

که نیست را بنشانم، میان اول و آخر 

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---

 بـخــــش ســـوم
حمیــد مزرعــه

تـازه واردان بـه عالم هنر در گام های نخسـتین آشـنایی خود 
با مسـأله دیگری روبه رو می شـوند. آن ها میـل دارند که مهارت 
هنرمنـد تصویرگـر را در بازنمایـی آنچـه می بیننـد، تحسـین 
کننـد. باالتریـن پسـند آن هـا، تابلوهایـی اسـت کـه هماننـد 
واقعیـت بـه نظـر آینـد. مـن بـه هیـچ وجـه انـکار نمی کنم که 
ایـن ماحظـه ی مهمی اسـت. حوصله و مهارتی کـه در انعکاس 
صادقانـه ی جهـان نمایـان، بـه کار مـی رود بـه راسـتی در خور 
تحسـین اسـت. نقاشان بزرگ گذشـته، تاش و زحمت بسیاری 
را در مـورد آثـاری متحمل می شـدند کـه در آن هـا، ریز نقش ها 
و تفصیـات تصویـری با دقـت و باریک بینی انعـکاس می یافت. 
کار آب رنـگ دور کـه خرگوشـی را بـاز می نمایانـد از جملـه ی 
مشـهورترین نمونه هـای ایـن حوصلـه عاشـقانه اسـت. ولی چه 
کسـی خواهـد گفت کـه تصویرپـردازی رامبراند از یـک فیل به 
دلیـل آن کـه ریز نقش هـای کمتری را نشـان می دهـد، لزومن 

از کار دورر نـازل تر اسـت؟
رامبرانـد در واقـع چنـان اعجوبـه ای اسـت کـه بـا چنـد خـط 
محـدود گـچ رنگـی، احسـاس چیـن و چـروک را به مـا منتقل 

می کنـد.
ولـی ایـن طرح وارگی یـا فقدان ریزنگاری ها نیسـت که موجب 
پـس زدن کسـانی مـی شـود که دوسـت دارنـد تابلوهای شـان 
بازنمایـی واقعیـت باشـد. چنیـن کسـانی از آثـاری که بـه زعم 
آنـان نادرسـت تصویـر شـده اسـت، حتـا بیشـتر پـس زده می 
شـوند، بـه ویـژه هنگامی کـه آن آثار بـه دور جدیدتـری متعلق 
باشـند کـه در آن نقـاش بایـد کار خـود را بهتـر بلـد باشـد، در 
واقـع هیـچ رمـز و رازی درباره ی این تحریـف های طبیعت، که 
هـم چنـان در بحث های مربوط بـه هنرمندان موضوع شـکوه و 

شـکایت اند، وجود نـدارد.
هـر کـس کـه فیلمـی از والت دیسـنی یا یـک کارتـون فکاهی 

دیـده باشـد از این داسـتان خبـر دارد.
می دانـد کـه گاه مـی شـود چیزهـا را بـه غیـر از آنچـه ظاهـر 
می شـوند، بـه تصویـر کشـید و آن هـا را بـه شـیوه های مختلف 
دگرگونـه و تحریـف کـرد. ویکی مـاوس یا میکی زیـاد به موش 
واقعـی شـباهت نـدارد. با این همه کسـی درباره ی طـول دم آن 
در روزنامه هـا شـکوه و شـکایت نمی کند. آن ها که بـه جهان پر 
نشـاط والـت دیسـنی گام می نهنـد، هیـچ دغدغـه ای درباره ی 
مفهـوم واقعی هنـر ندارند. فیلم های او را بـا همان تعصبی نگاه 
نمـی کننـد کـه به هنـگام دیدار از نمایشـگاه نقاشـی مـدرن از 
خود نشـان مـی دهند. ولی چنانچـه یک نقاش مـدرن، تابلویی 
را بـه شـیوه ی خاص خود ترسـیم کند چه بسـا فردی سـمبل 
کار و کـم مایه پنداشـته شـود کـه نمی تواند، کار بهتـری انجام 
دهـد. اگـر دربـاره ی نقاشـان مـدرن هنـر اندیشـه ای داشـته 
باشـیم، مـی توانیـم، بـا اطمینـان خاطر آن هـا را برای درسـت 
تصویـر کردن اشـیا دارای شـناخت و مهـارت کافـی بدانیم. اگر 
چنیـن نمی کننـد، دالیل آن هـا می تواند کاملن شـبیه دالیل 

والت دیسـنی باشد.
لوحـی از یـک کتاب تاریخ طبیعـی مصور در این صفحه نشـان 
داده می شـود که به دسـت پیشـوای شـهیر جنبش هنر مدرن، 

یعنـی پابلو پیکاسـو، به تصویر در آمده اسـت.
محققـن هیـچ کس نمی تواند بـر بازنمایی پرجاذبـه ی یک مرغ 

مـادر و جوجه های پشـمالوی آن ایرادی بگیرد.
ولـی در تصویـر کـردن یک خـروس جـوان، پیکاسـو صرفن به 
بازنمایـی سـاده ی ایـن پرنـده اکتفـا نکرده اسـت. می خواسـته 
اسـت کـه حالـت پرخاشـگری و گسـتاخی الشـعورانه ی آن را 
نشـان دهـد. بـرای ایـن منظـور از شـیوه ی کاریکاتـور یـا بیان 
مبالغـه آمیـز اسـتفاده کرده اسـت. ولی با چـه توانایـی در خور 

تحسـینی ایـن کار را انجـام داده اسـت!
بنابـر ایـن هـرگاه در خصوص دقت و درسـتی یک تصویر خللی 
را تشـخیص می دهیـم، بایـد همیشـه دو سـوال را بـرای خـود 
مطـرح کنیـم. یکـی این کـه آیا ممکن نیسـت که نقـاش برای 
تغییـر جلـوه ی ظاهـری آنچـه دیـده اسـت دالیلی بـرای خود 

داشـته باشد؟
مـا بـه مـرور کـه تاریـخ تحـول هنـر را پی مـی گیریم، بیشـتر 

دربـاره ی چنیـن دالیلـی بحـث خواهیـم کرد. 

دیگـر ایـن کـه هـر زمـان اثـر را بـه دلیـل آن کـه نادرسـت یا 
غیـر واقعـی ترسـیم شـده اسـت، محکـوم مـی کنیـم، بایـد از 
خـود سـوال کنیم کـه آیا ما مطمئن هسـتیم که تشـخیص ما 

درسـت اسـت و تشـخیص نقـاش خطا؟
ایـن تمایـل در همـه ی مـا وجـود دارد کـه هـرگاه در برابـر 
تصویـری کـه مانـوس ما نباشـد قرار گیریـم، بی هـر گونه تامل 
ایـن حکـم را صـادر کنیم کـه واقعیت به شـکل دیگری اسـت. 
ایـن عـادت عجیـب را داریـم کـه فکـر مـی کنیم کـه طبیعت 

همیشـه بایـد شـبیه تصاویـر مألوف مـا ظاهر گـردد.
)ادامه دارد(

آموزش و پرورش مشکل کمبود  تاریخ هنر  باریک بینی 
نیرو ندارد

و  اداری  امــور  مـدیــرکل 
و  آمــوزش  وزارت  تشــکیات 
پـرورش گفت: کمبـود ۱۹۷ هزار 
نیرو بـا توجه بـه برنامه ریزی های 
و  مرتفـع شـده  صـورت گرفتـه 
در سـال تحصیلـی جدیـد ایـن 
وزارتخانـه مشـکلی از نظر کمبود 

نیـرو وجـود نـدارد.
یـار محمد حسـین بردر ایـن زمینه افـزود: آمـوزش و پرورش 
دانشـگاه  از  آمـوز  مهـارت  ورودی  نیـروی  مـاه  مهـر  بـرای 
فرهنگیـان و شـهید رجایـی دارد؛ این افراد یک سـال دوره را 

خـود را طـی کـرده انـد و آمـاده بـرای تدریس هسـتند.
وی ادامـه داد: هـم چنین عـده ای از همکاران شـاغل همواره 
متقاضـی دریافـت کاس هـای حـق التدریـس هسـتند، از 
سـوی دیگـر عـده ای بـه صـورت نیروی حـق التدریـس آزاد 

بـا آمـوزش و پـرورش همـکاری مـی کنند.
پـرورش  و  آمـوزش  تشـکیات  و  اداری  امـور  مدیـرکل 
خاطرنشـان کـرد: برای سـال تحصیلـی جدید مطابـق برنامه 
ریـزی های صورت گرفته بخشـی از کمبود نیرو مرتفع شـده 
و برگـزاری کاس هـای درس بدون مشـکل صـورت می گیرد.

حسـین بر ادامه داد:در سـال های گذشـته آموزش و پرورش 
در رونـد جذب نیرو عملکرد مناسـبی داشـته اسـت و در مهر 

مـاه هم با کمبـود نیرو مواجه نیسـت.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

کرونا ضیافت جایزه نوبل 
رابهم زد

برگزاری ضیافت سـنتی اعطـای جوایز نوبل کـه قرار بود 
ماه دسـامبر )آذر-دی ۹۹( در سـالن اجتماعات شهر استکهلم 

برگـزار شـود، به دلیل تداوم شـیوع کرونا لغو شـد.
 Lars( به گزارش خبرگزاری آسوشـیتدپرس، الرس هایکنستن
Heikensten( مدیرعامـل بنیـاد نوبـل ضمن اعـام این خبر 
تصریـح کـرد بـا توجـه بـه محدودیت هـای کرونایـی موجـود، 
امـکان ایـن کـه یـک هـزار و ۳۰۰ میهمـان ایـن ضیافـت یک 
جـا جمـع شـده و کنار هم بنشـینند، وجـود نـدارد. هم چنین 
ممکن اسـت بسـیاری از برندگان جایزه نوبل امسـال با توجه به 

شـیوع کرونا، امکان سـفر به سـوئد را نداشـته باشـند.
برنـدگان جایـزه نوبـل در مـاه اکتبر مشـخص شـده اما جشـن  
اعطـای جوایز امسـال در ماه دسـامبر بـه دلیل شـیوع کرونا به 
صـورت محـدود برگـزار خواهد شـد. بنیاد نوبـل می گوید هنوز 
روشن نیسـت جشـن های امسـال چگونه و در چه قالبی برگزار 
خواهند شـد. به اسـتثنای جایزه صلح نوبل که در اسلو پایتخت 
نروژ اهدا می شـود، مراسـم اهدای دیگر شـاخه های جایزه نوبل 
هرسـاله در اسـتکهلم سوئد برگزار می شـود. هایکنسن با انتشار 
بیانیـه ای در ایـن بـاره گفـت: همه گیری کرونا امسـال شـرایط 
ویـژه ای را ایجاد کرده و هفته نوبل مثل همیشـه برگزار نخواهد 
شـد. در این شـرایط همگـی باید با فـداکاری خود را با شـرایط 
جدیـد وفـق دهیم امـا این بـه معنای نادیـده گرفتـن برندگان 
امسـال نیسـت. به ایـن برنـدگان، اکتشـافات و آثارشـان توجه 

متفاوتی نشـان خواهیم داد.

استخدام ۲۵ هزار نفر در آموزش 
و پرورش

مدیـرکل امـور اداری وزارت آمـوزش و پرورش به تشـریح 
جزئیـات اسـتخدام ۲۵ هـزار نفر در ایـن وزارتخانـه پرداخت و 
گفـت: تـا پایان سـال ۱۴۰۰ مکلف به جـذب ۵۸ هـزار و ۱۰۰ 
نفـر از نیروهـای حق التدریـس، مربی پیش دبسـتانی، آموزش 
دهندگان و آموزشـیاران نهضت سـوادآموزی هستیم. حسین بُر 
در پاسـخ بـه این پرسـش که »مشـموالن چه مراحلـی را باید 
طـی کننـد؟«، گفـت: از قبل یک فـرم امتیاز بنـدی را طراحی 
پیش دبسـتانی،  مربیـان  کـه  کردیـم  ابـاغ  اسـتان ها  بـه  و 
نیروهـای حق التدریـس و آموزشـیاران و آمـوزش دهنـدگان 
بـر اسـاس امتیـازات مشـخص می شـوند البتـه آموزشـیاران 
و آموزش دهندگانـی کـه حـد نصـاب آزمـون را کسـب کننـد، 
جـدول امتیـاز بنـدی را تکمیـل می کننـد و پـس از آن، افـراد 
بـر اسـاس امتیازات کسـب شـده انتخـاب شـده ودر دوره های 
آموزشـی کـه در دانشـگاه فرهنگیـان پیش بینی شـده اسـت، 
شـرکت می کننـد.وی با بیان این که در امتیـازات عواملی چون 
سـابقه همکاری، مـدرک تحصیلی و ارتباط رشـته تحصیلی با 
تدریـس مـد نظـر قـرار می گیـرد،  افـزود: در حـال حاضـر ۵۸ 
هـزار و ۱۰۰ نفـر از همـکاران جـزو ایـن گروه ها هسـتند که تا 

پایـان سـال ۱۴۰۰ مکلـف بـه جذب آن ها هسـتیم.

نقاشی عیسی مسیح از استاد توسکانی

مرغ مادر و جوجه ها - پیکاسو - سال 1941

فیل - رامبراند - سال 1637

خرگوش - آلبرشت دورر - سال 1502

خروس جوان - پیکاسو - سال 1938
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جواب شماره قبل

شماره 134 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

سلول های انفرادی برای 
۸ شامپانزه  

فـارس - در پـی ثبت یـک کمپین مردمـی از طرف 
یـک »دوسـتدار حیوانات« بـا عنوان »درخواسـت کمک 
شـامپانزه های ارم از مـردم« موجـی از واکنش و حمایت 
از سـوی مـردم و برخـی از چهره هـای فرهنگـی و هنری 

ایجاد شـد.
در این کمپین عنوان شـده »شـامپانزه ها بیشـتر از سـایر 
حیوانات اسـارت و جایگاه نامناسـب را درک کرده و رنج 
می برنـد، بـاغ وحـش ارم در ۲۰ سـال گذشـته بی توجـه 
به اسـتاندارد نگهداری از شـامپانزه ها آن هـا را در جایگاه 
نامناسـب نگـه داشـته و موجـب شـده کـه به مشـکات 
روحـی و روانـی شـدید مبتا شـوند!آیا این آزار مسـتمر 

نباید محکوم شـود؟«

یـه مـدت انقـدر صـدا و سـیما جومانجی پخـش می کرد 
کـه یـک بـار تختـه نـرد آوردم خونـه بابـام داد زد بازش 

نکـن؛ این بـازی نفریت شـده اسـت.

**************

موسیقی پاپ ایران از دو حالت خارح نیست
۱. جون مادرت برگرد دارم می میرم

۲. برو گمشو حالم ازت بهم می خوره

**************

شـما به هـر کـدوم گارانتی های موبایـل ایران زنـگ بزنید 
تلفـن رو برمیدارند میگن:

... » الـو؛ آب خـورده، ضربـه خـورده از گارانتـی خارجـه، 
بفرماییـد ... !!! « ...

**************

روزنامـه نگارهـا هـر از گاهـی بایـد بـه خودشـان بیـان، 
بـه طـور جـدی از خودشـون بپرسـند آیـا توانسـته ام کـه 
تاثیرگـذار باشـم؟؟ بعـد بگن نـه و با خیال راحـت بخوابن!

**************

یک مسـئول بهداشـت گفته؛ پشـه ناقـل ویـروس زیکا به 
این رسـیده ولـی نابـودش کردیم ...

واال پشـه ای کـه از آمریـکا تـا اینجـا بیـاد، حقشـه حداقل 
هزارنفـرو مبتـا کنـه ... !!!

**************

این هایـی کـه رو دلشـون پـا میذارند خیلی انعطـاف بدنی 
دارنـد. مـن حتی فکرشـم نمی تونم بکنم،  مـن همین که 

دسـتمو می کنم تـو دماغم کمـرم درد می گیـره ... !!!

**************

دو نفـری می رونـد کافـه راجب چـی صحبـت می کنند؟؟ 
مـا رفتیـم کافـه یه ربـع حرف زدیـم ، یک سـاعته بثیه رو 

بهـم نـگا ه می کردیـم لبخنـد می زدیم.

سوغات کرواسی مربی فوتباله ... !!! 

**************

یعنـی مـن هـر طـرف بشـینم خورشـید همـون سـمت 
می تابـه. اصـا یک بار خورشـید از غـروب طلوع کـرد ... !!!

**************

ظهـر  دوشـیفتی ها،  مدرسـه  ایـن  حالـت  بهتریـن 
پنج شـنبه ای بـود کـه شـیفت صبح بـودی، همیشـه فکر 
می کـردم بـه جـای یه روز دو روز تعطیلیم سـر جمـع ... !!!

**************

امتیـاز شـهرزاد تـوی IMDB شـده ۹.۱؛ بابـا مگه خلیج 
فارسـه همین طـوری بهـش رأی دادید؟!

**************

رسـیدن بـه محل کار انقدر سـخت و فرسایشـیه که وقتی 
می رسـم شـرکت احسـاس می کنـم دیگـه کارمـو انجـام 

دادم و بایـد برگـردم خونه!

**************

دوسـتان و عزیـزان دقـت داشـته باشـند امـروز همـان 
شنبه  ایسـت کـه قرار بـود الغر بشـید، درس بخونیـد، آدم 

بشـید، تـرک کنیـد، ازدواج کنیـد، کار کنیـد ... !!!

**************

خواهـرم محافـظ صفحـه گوشـیش خیلـی خـش افتـاده 
بـود بعـد رفتـه یکـی جدیـد خریـده، بعد اسـکرین شـات 
از صفحه گوشـیش فرسـتاده بود و زیرش هم نوشـته بود؛ 

ببیـن چقدر تمیـز شـده ... !!!

**************

عیدو مرگ ...
... عیدو کوفت ...

... عیدو درد بی درمون ...
مردا در حال فرش شستن ...!!!

**************

ماهیچه گوسـفند خـودش از الی اسـتخونا اشـاره می  کنه 
بیـا .... بعـد شـما میری کلـم بروکلـی می خوری؟

**************

خانوادگـی در آرزوی ژاپـن داریـم می سـوزیم، بابام رشـته  
آش هـارو جـدا می کنـه می ریزه تـو پیاله هورد می کشـه... 

میگـه مثا اینجـا ژاپنه !!!

**************

شامپو بدن برا زن هاست ... مرد فقط سنگ پا می زنه!!

خــــــررر  نشو االغ .... 
اوج نصیحت پسرا ... !!!

**************

به دوستم میگم کیف پولت چقدر قشنگه ...
میگه چرم مشهِد هموم برام از آلمان آورده !

**************

وقتی پشت آیفون می پرسی: کیه؟
۵ درصـد مـردم میگـن بـاز کـن ... ۹۵ درصد باقـی مونده 

هـم میگن : منـم !!!
هیشکی جواب درست نمیده

**************

توالـت پـارک بودم، رو درش نوشـته بود سـمت راسـت رو 
... ببین 

سمت راست نوشته بود سمت چپ رو ببین ... 
سمت چپم نوشته بود سقف رو ببین ... 

رو سـقف هم نوشـته بود موقع دسشـویی هم میشه ورزش 
کرد ... !!!

یعنی خاقیتش داغونم کرد 

**************

نانوایی از جمعیت داره منفجر میشه...
یه نفر اومده میگه اینا همه تو صف هستن؟؟

.
گفتم پ ن پ ، اینا اومدن شاطرو تشویق کنن
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خواهران برونته- رهبر و پیشوا- پایتخت کشورمان ۶- نویسنده کتاب »ثروتمند زاده شده ای«- نوعی موسیقی- باالبر ماشین ۷- زیره بردن به آنجا خطاست- با شخصیت در ارتباط است- ثروتمند ۸- تسهیات بانکی پرطرفدار- پرنده زیبا- گوشت ترکی- فلز 
سنگین ۹- خوشحال- شرور- کشیدگی و مقابل پهنا ۱۰- طایفه- فرمان و دستور- نام یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی ۱۱- نوعی نمایش- آهسته و آرام- نیم تنه مردانه ۱۲- رودی در خوزستان- کافی است اما بس نیست!- قوم خرم آبادی- آزمند گردیدن 

۱۳- خردمند و عاقل- کوتاه و ناقص- فرمانده ۱۴- گل ناامیدی!- کمیاب و پیدا نشدنی- آشکار ۱۵-پست و فرومایه- نویسنده کتاب »شیوه نهنگ« با ترجمه »فرشاد نجفی پور«

عمودی: ۱- میوه ای کوچک و زرد رنگ شبیه ازگیل اما کوچکتر و دارای هسته سخت- از آثارخواندنی »جک کنفیلد« ۲- ماه ماشینی!- شیوه و سیاق- ماه پاییزی ۳- بعضی ها از روزگار در می   آورند- داروی مالیدنی- نویسنده و سخنران مقتدر که از آثار 
اوست »افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند« ۴- از پسوندها- از اقیانوس ها- پیامبر صبور ۵- پول ژاپن- همراه تیر- امر به ماندن می کند- منقار 
کوتاه ۶- کسی که نوشته یا صورتی را روی فلز یا نگین حک کند- اثری زیبا و خواندنی از »راندابرن«- قوت غالب مردم ۷- شبانگاه- بجا گذاشته شده-اثری 
از »بزرگ علوی« ۸- معیار- طاقچه باال- افسانه اش فیلمی است از »تهمینه میانی«- تشنه فریب ۹- خوی ها- نرده- باران فروریخته از ابر ۱۰- قصد 
وآهنگ-شهر افغانستان- شایسته و برتر ۱۱- مادر عرب- بسیار حمله برنده- سرزمین و وطن- نفس خسته ۱۲- همیشه و دایم- هاتف- گوسفند شاخدار 
جنگی ۱۳- نویسنده کتاب »راز شکوفایی شما«- بسیار برنده- ضروری ۱۴- زهره و جرأت- هنرمندترین مرد دنیا- اثری از »محمود دولت آبادی« نویسنده 
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قدرشناسی سگ ها 
از حامی حیوانات

زیسـت   فعـاالن  از  سـجادی"  "عماالدیـن  مـادر 
محیطـی کشـور وقتـی بـرای خوانـدن فاتحه سـر مزار 
پسـرش رفت صحنـه ای عجیب دید.وی روز پنجشـنبه 
پسـرش  مـزار  کنـار  در  حضـور  هنـگام  وی  گذشـته 
همـان  سـگ  دو  شـد.این  سـگ  دو  حضـور  متوجـه 
سـگ هایی بودنـد کـه عمـاد هـر روز به آنان رسـیدگی 
می کـرد و هـر از گاهـی آنـان را برای شستشـو به خانه

می آورد.
حتـی بـرای ایـن دو سـگ اسـم نیـز گذاشـته بـود که 

یکـی قهـوه ای و دیگـری کوچولـو نـام داشـت.
مدیـر آرامسـتان می گویـد؛ متوجـه حضور سـگ ها در 
آرامسـتان شـده بودیم و فکـر می کردیـم دلیل خاصی 
نـدارد تاایـن که متوجه شـدیم این دو سـگ و تعدادی 
از سـگ های دیگـر، هـر روز فقـط بر سـر مـزار یک نفر 
می آینـد و آن هـم مـزار عماد اسـت تا به او سـر بزنند.

فعـال  اعضـای  از  یکـی  حیرت سـجادی  عمادالدیـن 
مجمـع فعاالن زیسـت محیطی کشـور در کـرج بود که 
بـه امـداد و نجـات حیوانـات بی سـرپناه می پرداخت. او 

۴ مـاه پیـش بـر اثـر ایسـت قلبی درگذشـت.
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 ---نیم نگاه ---

امـروز، ۳۱تیر ماه سـال یک هزارو سـیصد نـود و نه، مهدکودک 
"سـپهر ایرانیـان" برای همیشـه بسـته می شـود. دیگـر با خیال 
راحـت می توانـم اسـم مهدکـودک را بگویـم. حتـی می توانـم 
آدرس آن را هـم بـرای همـه پیـن کنـم. واقعیت این اسـت که 
دیگـر اهمیتـی نـدارد. نـه دماونـد دیگـر بـه آنجـا مـی رود و نه 
هیچ کـدام از آن بچه هـای ریـز و درشـتی کـه روزهـای زیـادی 
از عمرشـان را در ایـن مهدکودک گذرانده بودند. نگران نیسـتم 
همـه بداننـد همچیـن مهـدی وجـود دارد. کسـی نمی توانـد 
اطاعـات شـخصی فرزندم را پیـدا کند. این مهد برای همیشـه 

ورشکسـته شد.
یـاد روز اولـی می افتـم کـه دماوند را گذاشـتم مهد و برگشـتم. 
روز سـختی بـود. مـن برای ثبت نـام تنها فرزنـدم در این مهد، با 

خیلی هـا بایـد می جنگیدم.  
پدربـزرگ و مادربزرگ هایـی کـه مطمئن بودند ایـن کار ظلمی 
در حـق کـودک کوچکـی اسـت کـه نمی تواند حتـی یک کلمه 
حـرف بزنـد. اطرافیانـی که بافاصله می پرسـیدند: "مگـر دوباره 

می خـوای کار کنی؟" 
و البتـه جامعـه. جامعـه ای کـه زن را گوهـری در خانـه  می بیند 
و وظیفـه اش، تنهـا سـامان دادن بـه نهـاد گـرم خانواده اسـت. و 
خـوب، فرزند، آن هم پسـر، دیگر کسـی اسـت که بایـد از دامان 

ایـن زنـان به عرش برسـد. 
مـن امـا نگـران بودم این بـه عرش رسـیدن، مغزش را به سـقف 
آسـمان بکوبـد و جوری شـش و هشـتش قاطی شـود که دیگر 
نتـوان جمعش گـرد. پس تصمیم گرفتم از دامان های بیشـتری 
بـرای پـرورش و تربیـت او بهـره ببـرم. خاله هـای مهدکـودک 

می توانسـتند از بهترین ها باشـند. 
آنقـدر بچـه دیده بودنـد که بیشـتر از من می دانسـتند باید چه 
کننـد. نـه تنها دامـان خاله های کارکشـته، دامان هم کاسـی ها 
مثـل آرمیتـا، نیکـو، آراد، هومـان و بقیـه را هم نباید دسـت کم 
گرفـت. کودکانـی کـه با هم بـازی خواهنـد کرد، دعـوا خواهند 
کـرد، خواهنـد خندیـد و خاصـه گلیـم خـود را از آب بیـرون 
خواهنـد کشـید. پـس مـن از دامـن خـود کمـی چیـدم و بـه 

دیگـران اهـدا کردم.
ایـن تفکـر اما کمک نکـرد تا تمـام آن روزی که بـرای اولین بار 
دماونـد را بـه بغـل خالـه چشـم آبی اش سـپردم و بیـرون آمدم، 
تـا خود محـل کار گریه نکنـم. امیدواربودم عینـک آفتابی قرمز 
بتوانـد اشـک ها را پنهـان کنـد. ولی مـن گریه ام هـم مثل بقیه 
کارهایم بلند اسـت. صدایش را با هیچ چیزی نمی شـد درسـت 
کـرد. راننـده تاکسـی اولیـن کسـی بـود کـه گفت "همـه چی 

درسـت می شه". 
آن دیگراِن محل کار هم هوایم را داشـتند. بیشـتر از چیزی که 

هر دوسـتی و همـکاری ای ایجاب می کند.
مـن شـبیه عزادارهـا بودم. بایـد از بچـه ای که ماه هـا غذایش را 
در بـدن خـودم تولیـد کرده بودم می گذشـتم. اما سـوزناک تر از 
آن، صـدای همراهـی دیگـران بود. همراهـی در تاکید این که تو 
مادرشـدن هم بلد نبودی. شـاید می شـود شـنید، تـو هیچ چیز 

دیگری هم بلد نیسـتی. 
شـاید بیرحمانـه قضاوتشـان می کنـم، آن روز همیـن نـگاه را 

داشـتم. بعدهـا خیلـی برایـم مهـم نبـود چـه می گوینـد.
روز دوم تازه دوزاری اش افتاده بود چه خبر است.

دسـت ها را دور گردنـم حلقـه کرد. جوری که می توانسـتم خفه 
شـوم. این بـار گریه او بنـد نمی آمد. 

جیـغ و فریـاد هـم همراهـش بود. می ترسـیدم وقتی رفـت باال، 
خالـه چشـم آبی، نیشـگونی بگیرد یا دسـتش را جلـوی دهانش 
بگـذارد. نکنـد بـه او سـیلی بزنـد؟ عصر رفتـم دنبالـش. از اتاق 

مدیـر، دوربین هـا راچـک کردم. 
صـادق باشـم؟ رویـم نمی شـد بگویم فیلم هـای صبح را نشـانم 
بده. می ترسـیدم بهشـان بر بخـورد و فردا در جایـی که دوربین 

نیسـت، سر پسـرک تافی کنند.
سـعی کـردم مـادر مهربانـی باشـم. مثـا بـرای تولـد مربـی 
چشـم آبی هدیـه ببـرم. مراقـب بـودم در همـه فـوق برنامه های 

لـوس مهدکـودک داوطلـب باشـم. 
شـهریه را بـه موقـع بدهم. بعد از هر سـفر سـوغاتی ببـرم. باید 
مواظـب می بـودم. گوشـت مـن زیـر دندانشـان بـود. مـن بایـد 

خیلـی تیزبین می بـودم.
هی! گوشـت مـن الی دنـدان گرگ که نبـود. اصـا دندانی بود 
کـه گوشـتی را بگیـرد؟ بعدهـا شـنیدم مربـی چشـم آبی بایـد 
بـرود. بایـد از دختـر تازه فارغ شـده اش که بیماری سـختی دارد 
نگهـداری کنـد. فهمیدم آن یکی هـم از کار رفت بیـرون. چون 
شـوهرش دیگـر اجـازه نـداد بـرود جایـی کار کند کـه دوربین 
مداربسـته همـه جـا نصـب کرده انـد. یکـی دیگـر امـا توسـط 
رییـس بـزرگ اخـراج شـده بـود. چـون بـه نظـر می آمـد بـه 
اندازه ی کافی برای شسـتن اسـباب بازی و جاروکشـیدن اتاق ها 

باهوش نیسـت. 
ماجرای گوشـت و دندان تیز برای همیشـه رفت. دماوند در یک 
مهد بسـیار معمولی با مربیانی که سـخت کار می کردندسـرمی 
کردکـه اگـر سرپرسـت خانـوار نبودنـد، حداقـل بـرای بقـا کار 
می کردنـد. هیچ کـدام تحصیـل در فرنگ کـرده نبودند. معمولی 
بودنـد. مثـل مـن. مثل بقیـه ما کـه دسـت وپا می زنیـم در این 
وضعیـت عجیب زنـده بمانیم. فقط همین. زنـده بمانیم. با آن ها 
بـه صلـح رسـیدم. اگر یک روز حوصلـه ندارد و چیـزی به فرزند 
مـن می گوید، شـبیه من اسـت. یک روز حوصله نـدارم و فحش 

را بـه جـان راننـده ای که خیابـان را خاف آمده می کشـم.
او هـم پذیرفـت. تمـام مهدرفتن هـا را. تمام تقسیم شـدن توجه 
خاله هـا را. خوابیـدن بـه زور سـر ظهـر را پذیرفـت. فهمیـد اگر 

دلـش درد می کنـد.
بایـد فهمیـد  برسـد.  خانـه  بـه  تـا  بیـاورد  طاقـت   بایـد 
در جمـع زندگـی کند.کم کم داشـت گروه دوسـتی خـودش را 
تشـکیل مـی داد. مثـل ما، برای تعطیـات ذوق می کـرد. با زبان 
الکنـش از خاطرات سـفر برای خاله ها می گفت.برای دوسـتانش 
اسـباب بازی می بـرد. همه چیز داشـت پیش می رفـت. کاری به 

خـوب و بد ماجـرا ندارم.
یـک اسـفند آمد. کارت بانکـی ام را در پوز بانکی مهد کشـیدم و 

شـهریه را دادم. از فردایش مهد بسـته شد.
بسـته شـد تـا اول تیرمـاه. مـن از نگرانی هایـم بـرای خاله هـا 
می گـذرم. شـب عید بـود. والدیـن که هیـچ، رییس بـزرگ هم 

ممکـن بـود از خیـر عیـدی دادن بـه مربیـان بگذرد.
گیـج بـودم. خودم خسـته از وضعیـت قرنطینه پیچیـده، دنبال 

راهـی بـرای آن هـا می گشـتم. راهـی که پیدا نشـد.
عـادت کـردم. گاهـی پیامـی بیـن مـن و مربـی رد و بـدل 
می شـد. صرفـا چـک می کردیـم زنده باشـیم. همین وسـط ها 
بـود کـه فهمیـدم، پدر جـوان یکـی از بچه هـای مهـد در کما 
اسـت. کرونـا چـه نقشـی در ایـن ماجـرا داشـت؟ شـاید هیچ. 
اصـا اهمیتـی برایـم ندارد. مـن، مادر بچـه را به یاد مـی آورم. 
چهـره اش، اسـم فرزنـدش، ایـن کـه وقتـی می آمـد دنبالـش 

همانجا از سـینه شـیر مـی داد.
می خواسـت هـردو حـس دوری را کمتـر کنند. نمی دانـم امروز 
کجـای این جهان هسـتند. یکـی دیگر هم بود. اسـمش توجهم 

را جلـب کرد. کارون.
هـم مـادر کارون و هـم مـن، اسـم فرزنـدان یکدیگر را شـنیده 
بودیـم و دوسـت داشـتیم بدانیـم والدیـن ایـن بچـه کیسـت. 
آخریـن خاطـره ای کـه دارم، مـادر او از دماونـد و کارون عکـس 
گرفـت و برایم فرسـتاد. دو بار همدیگـر را در حیاط دیده بودیم. 
انـگار نیمه گمشـده پیـدا کرده باشـیم. یادم اسـت هـردو برای 
آینـده آرزوی بهتـری کردیـم. هـردو، همه جوره نگـران کارون و 

دماونـد بودیم.
همـه اینها تمام شـد. قرارهـای حیاطی مادران، بچه های پشـت 
شیشـه کـه بـه همـه پدرهـا و مادرهـا سـام می کننـد و حتی 

برنامه هـای لـوس فوق برنامـه مهد.
وقتـی اول تیـر مهدهـا باز شـد، خبر از شـهریه ای دو برابـر داد. 
بـرای ما کـه درگیر وضعیت سـخت تر اقتصادی بودیم، شـهریه 

بیشـتر نگران کننده شـد. 
سـاعت ها صحبـت کردیـم چـه کنیـم. تصمیـم گرفتیم بـرود. 
۴مـاه بازنشسـتگی زودرس داشـت تمـام تاش هایـی کـه مـن 

برایـش دامـن بریـده بـودم را از بیـن می بـرد.
داشـت لـوس می شـد. خودخـواه می شـد. البتـه خـوب حـرف 
مـی زد، امـا ممکـن بـود یـادش بـرود بـا همسن وسـال هایش 

چه طـور بایـد تعامـل کنـد.
بـا تـرس از کرونا، با نگرانی از اطرافیان و با شـهریه دو برابر، او را 
فرسـتادیم. همـه چیـز از اول. باز گریه من، گریـه او، حرف بقیه. 
این بار برایش به واسـطه دلچسـبی خانه نشـینی، سـخت تر هم 
بـود. بـه خصوص که فضای مهـد دیگر آن فضای قبلـی نبود. از 
۷۰ بچـه، فقـط ۶ نفر ثبت نـام کـرده بودنـد. از ده، دوازده مربی 
هـم فقـط سـه نفـر بودند. بقیـه انـگار همه دود شـده باشـند و 

به هـوا بروند.
"آخـه  گفـت  نـرود،  مـی زد  چانـه  کـه  صبح هایـی  از  یکـی 
مهدکودکـی خیلـی تعطیلـه". من شـنیدم که مادر من، کسـی 

بـه مهـد نمی آیـد. حوصلمـان سـر مـی رود. 
همـه اش شـش نفریـم از ۲ تـا ۵ سـال. حتـی آن خالـه کـه 
خیلـی مهربـان بـود دیگـر نمی آیـد. چراغ هـای طبقـه پاییـن 
هـم خاموش اسـت. بـرای چه بـروم؟ گاهی هـم می گفت "مگه 
مریضـی نیومده؟". این یعنی می شـود نـروم؟. روز اول پرسـیده 
بـودم چـه کسـانی آمـده بودند؟ او شـروع کـرد به شـمردن آن 

هـا کـه نیامـده بودند.
مـادر یکیشـان بعد از شـروع کرونـا، کارش را از دسـت داد. ماند 
خانـه تـا بچه اش را نگـه دارد. آن یکی والدین را گفتند برایشـان 
مقـدور نبـود شـهریه دو برابـر را بدهنـد. از خیلی هـا هم خبری 

نداشـتند. دوسـت دارم بگویـم، بی خبری، خوش خبری اسـت.
دیـروز یکـی از خاله هـا را دیـدم. خداحافظـی کرد. هول شـدم. 
گفتـم فـردا هـم هسـت. گفـت مـن شـاید نباشـم. خواسـت 
حالـش کنـم. در دل گفتـم، بـرای نیشـگون ها؟ گفـت "دیگـه 
ایـن شـد". می دانسـتم چـه شـده اسـت. صاحـب ملـک پولش 

را می خواسـت و همـان که ماهـی ۲۵میلیون تومان بود. کسـی 
هـم دیگـر مهـد نمی رفـت. صاحب خانـه تصمیـم گرفته اسـت 
سـاختمان را بکوبد. نویش را بسـازد. حتما او هم می داند متری 
میلیون هـا تومـان می توانـد بفروشـد. خاله ها چه می شـوند؟ به 
او واقعـا ارتباطـی دارد؟ بروند جایـی و کاری پیدا کنند. احتماال 
"ایشـاالیی" هـم در رویشـان گفتـه اسـت و اضافـه کـرده همه 

چیز درسـت می شـود. 
دیـروز بـا خالـه از دور، بـدون درآغوش کشـیدن خداحافظـی 
کـردم. داشـتم دنبـال کلماتی می گشـتم که کمـی التیام بخش 
باشـد، پیدا نکردم. فقط گفتم؛"سـامت بمونید". چشـمانش پر 

از اشـک شـد. یـاد روز اول افتادم.
گفتـه بـود دوسـت دارد زودتـر ازدواج کنـد و بچـه اش را همان 

خالـه چشـم آبی در همیـن مهـد بـزرگ کند.
چشـمانم پـر از اشـک شـد. ماسـک و عینـک آفتابی این بـار با 
کمـک هـم، خیلـی ازرازهـا را پنهـان کردنـد. بیـرون آمدیم. به 
دماونـد گفتـم که فـردا روز آخر اسـت. گفت کـه می داند. گفتم 

من خوشـحال نیسـتم. سـکوت کرد. 
گفتـم؛ دلـم بـرای خاله هـا تنـگ می شـود. نگاهی کـرد و گفت 
"بـرات می خرم".بنظـرم زود بـود بفهمـد قـدرت پـول اینقـدر 

باالسـت... دیگـر بـا هـم حرفـی نزدیم.

برگشت میراث فرهنگی ایران
از اتریش و کانادا

تاریخـی  منقـول  امـوال  و  موزه هـا  امـور  کل  مدیـر 
جزئیـات برگشـت محموله هـای میـراث فرهنگی ایـران از 

کشـورهایی ماننـد اتریـش و کانـادا را تشـریح کـرد.
محمدرضـا کارگـر مدیـرکل امـور موزه هـا و امـوال منقول 
تاریخـی دربـاره برگشـت محموله هـای میـراث فرهنگـی 
شـیءتاریخی  گفت:تعـدادی  دیگـر  کشـور های  از  ایـران 
ایـران در اتریـش به سـفارتخانه مـا در این کشـور  تحویل 
داده شـده و وزارتخانـه امـور خارجه ما در حـال هماهنگی  
بـرای برگشـت ایـن آثار بـه کشوراسـت ، اما چـون پرواز ها 
فعـا انجـام نمی شـود برگشـت آثار تحویـل داده شـده به 
سـفارتخانه مـا در اتریش مقـداری تأخیـر دارد و به محض 

برقـراری پرواز هـا انجـام خواهد شـد.
او افزود:سـنگ قبـری در ایتالیـا کشـف شـد کـه متعلق به 
ایـران بـود. یک سـنگ نقش برجسـته متعلق به ایـران نیز 
در کانـادا اسـت کـه کار هـای هماهنگـی برگشـت آن ها به 

کشـورمان باید انجام شـود.

مدیـرکل امـور موزه هـا و امـوال منقول تاریخـی گفت:مثا 
دربـاره نقش برجسـته متعلق بـه ایران که در کانادا اسـت، 
امـور  نداریـم و وزارت  ایـن کشـور  مـا سـفارتخانه ای در 
خارجـه مـا تـاش می کنـد  بـا مذاکـره از طریـق کشـور 
سـوئیس کـه حافـظ منافع کشـور کانادا اسـت، آثـار مورد 

نظـر را تحویـل بگیرد.

فعالیت دوباره موزه ها 
محمدرضـا کارگـر مدیـر اداره کل موزه هـا، اعـام کرد: 
از روز پنج شـنبه دوم مـرداد موزه هـای زیـر نظـر وزارتخانـه 
میـراث فرهنگـی، فعالیت خـود را بعد از اعـام یک هفته ی 
بـر پذیـرش نکـردن  گذشـته ی سـتاد ملی کرونـا مبنـی 
بازدیدکننـدگان بـه مـدت یـک هفتـه بـرای جلوگیـری از 
شـیوع کرونـا در موج دوم شـیوع ایـن ویروس، فعالیت خود 

را از سـر گرفتند.

بـه گفتـه ی وی، موزه هـای زیـر نظـر دیگـر دسـتگاه های 
دولتـی نیـز قطعـا از ایـن قانـون پیـروی خواهنـد کـرد.

او بـا تاکیـد مجـدد مبنی بر این کـه همه اسـتان ها باید تابع 
دسـتورات سـتاد ملـی کرونـای اسـتانی خـود باشـند، ادامه 
داد: اگـر سـتاد کرونـای ملی که در ریاسـت جمهـوری فعال 
اسـت، اعام کند که باید موزه ها تعطیل شـوند، آن دسـتور 
بـرای کل کشـور الزم االجراسـت، امـا اگـر وضعیـت یـک 
اسـتان قرمـز باشـد سـتاد کرونـای اسـتان، اسـتاندار و بقیه 
افـرادی کـه در هـر اسـتان تصمیـم می گیرنـد، این دسـتور 

را اعـام می کننـد و مدیـران اسـتانی بایـد تابع آن باشـند.
وی هـم چنیـن با تاکید بر ایـن که پرداختن بـه بازدیدهای 
مجـازی یکـی از وظایـف اداره کل موزه هاسـت، بیـان کـرد: 
حتـی اگـر کـه کرونـا هـم تمـام شـود، ایـن یـک ضـرورت 
بـرای ماسـت، چـون مـا همیشـه مخاطبانـی را در فضـای 
مجـازی داریـم کـه عاقمنـد بـه دیـدن مـوزه در هـر جای 
دنیـا هسـتند، امیـدوارم همه ی موزه هـای ما بتواننـد امکان 

بازدیـد مجـازی را بـرای مـردم فراهـم کنند.

تکه ای از من واگویه های کرونایی
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش یازدهم


