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گرینویچ

پیش بینی فقر پساکرونايی

 

کالیفرنیا: گزارش جدید سازمان ملل متحد حاكی 
از آن اســت كه همه گيری ویروس كرونا باعث شده 
است دست كم 77 ميليون نفر در سراسر جهان در 
سال گذشــته ميالدی به سمت »فقر شدید« سوق 
داده شوند و پيش بينی می شود فقر پساكرونایی هم 
در راه باشد. به گزارش یورونيوز، یک پنجم كشورهای 
درحال توسعه نيز نمی توانند دست كم تا سال آینده 
نرخ توليد ناخالص داخلی خود را به سطح سال2019 
ميالدی بازگردانند. ميزان بدهی كشورها نيز افزایش 
یافته است و درحالی كه در كشورهای توسعه یافته 
3.5درصد درآمد صرف بازپرداخت بدهی ها می شود، 
این رقم در فقيرترین كشــورهای در حال توسعه تا 
حدود 14درصد افزایش یافته است. همچنين نرخ 
واكسيناسيون در كشــورهای كم درآمد همچنان 
پایين اســت و با ادامه روند كنونی، اميد چندانی به 

پویایی دوباره جمعيت این كشورها نيست.

واکنش به سالح های ارواح

واشینگتن : دولت آمریکا قصد دارد با مشکل سالح هایی كه 
به راحتی از اینترنت تهيه می شوند و توسط خریدار مونتاژ 
می شوند مبارزه كند. به گزارش یورونيوز، اسلحه های كيت 
كه به »ســالح 80 درصد« یا »ســالح ارواح« نيز معروف 
هستند، به صورت كيت نيمه مونتاژ شده فروخته می شوند 
و بقيه مونتاژ آن به دست خریدار انجام می شود. آنها شماره 
سریال ندارند و از آنجایی كه در طول فرایند فروش به عنوان 
سالح درنظر گرفته نمی شــوند، برای حمل شان به مجوز 
یا ارائه گواهی عدم سوء پيشــينه جنایی یا سالمت روانی 
خریدار نياز نيست. این ســالح ها كه به راحتی و به صورت 
آنالین قابل ســفارش و دستيابی هســتند، خيلی زود به 
یک راه حل ایده آل برای افرادی تبدیل شدند كه به دالیل 
پيشينه كيفری یا محدودیت سنی برای خرید سالح منع 
قانونی دارند. پژوهش های انجام شده به دست »اوری تاون«، 
سازمان مردم نهاد آمریکایی برای امنيت تسليحاتی كه در 
زمينه بهبود قوانين سالح گرم فعاليت دارد، نشان می دهد 
كه كيت ســاخت تفنگ ای آر-15، یکــی از محبوب ترین 
اســلحه ها در ایاالت متحده كــه اغلــب در مرگبارترین 
تيراندازی ها كاربرد داشــته، با هزینه ای كمتر از 400دالر 

قابل تهيه است.

مچ گیری تويیتر از افسرده ها

نیويورك: دانشــمندان الگوریتم نوینی را توسعه داده اند كه 
به گفته آنها افسردگی ميان كاربران تویيتر را با دقت 90درصد 
تشخيص می دهد؛ پيشرفتی كه شاید به روش های تشخيص 
زودهنگام در آینده منجر شــود. به گزارش ایندیپندنت، این 
الگوریتم وضعيت ذهنی  یــک كاربر تویيتر را با اســتخراج و 
تجزیه و تحليل 33نقطه داده از نمایــه )پروفایل( عمومی او، 
ازجمله محتوای پست هایش، زمان ارسال آنها، و سایر كاربران 
محفل اجتماعی او، تعيين می كند. عبدل سدكا، از نویسندگان 
این مطالعه و مدیر مؤسسه آینده دیجيتال )دانشگاه( برونل، 
در بيانيــه ای گفت: »ما الگوریتــم را روی 2پایگاه داده بزرگ 
آزمایش كردیم و نتایج خود را با ســایر روش های تشــخيص 
افسردگی مقایســه كردیم. در تمامی موارد، موفق شده ایم از 
نظر دقت طبقه بندی از روش هــای موجود بهتر عمل كنيم.« 
پژوهش های  پيشين نشان داده است كه داده های رسانه های 
اجتماعی ســرنخ های ارزشــمندی درمورد وضعيت سالمت 

جسمی و روحی افراد ارائه می دهد.

يک افطاری ساده/ عکس: منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  فرار به سوی محدودیت ها

این روزها ســر همگی ما خيلی 
شــلوغ اســت. هرچقــدر كه 
می دویم،  نمی رســيم. اگر هم 
برســيم، كلی كار انجام نداده داریم كه بارش بر دوش مان 
ســنگينی می كند. اگر هم همه این كارهــا را انجام داده 
باشيم، كه بار ســنگين كارهای فردا، بيچاره مان می كند. 
اما چيزی كه شاید بيشــتر از همه  چيز  افرادی كه درگير 
كار هستند را آزار بدهد، این است كه توی ذهن شان هست 
كه در طول یک روز، هرچقدر كه می توانند باید كار انجام 
بدهند. اما این »هرچقدر كه می توانند« یعنی چقدر؟ دقيقاً 
این »چقدر« مشخص نيست و خودشان هم درک درستی 
از این چقدر ندارند. نتيجه اش چه می شود؟ مدام در حال 
انجام كارهای مختلفی هســتند، ولی ســرانجام خسته و 
كوفته به خانه می رسند. یعنی وضعيت طوری است كه اگر 
كلی كار هم انجام داده باشند، باز هم حال شان خوب نيست 

و خسته اند و چه و چه.
این عيب را البته اگر به حوزه زندگی هم ببرید، می بينيد 
كه همينطور اســت. حس می كنيم كه در طول یک روز، 
باید تا می توانيم خانه را تميز كنيم و خرید برویم و وسایل 
را ســر جایش بچينيم و بچه ها را كالس ببریم و.... جالب 
اینکه وقتی همه این كارها را هــم انجام می دهيم، باز هم 
احساس می كنيم كه اتفاق خاصی نيفتاده و در مقایسه با 
آن »هرچقدر بيشــتر« كه باید تالش كنيم، باز هم عقب 

هستيم.
همه این هــا، منجر به نوعی فروپاشــی روانــی در آدمی 
می شود؛ اینکه تصور كند و توی ذهن اش بچرخد كه بله، 
من هــر روز هرچقدر كه می توانم بایــد كار و تالش كنم. 
نتيجه؟ هرچقدر هم روز خوبی داشته باشد و بهره وری اش 
باال بوده باشد، باز هم احساس فروشکستگی می كند. تازه 
اینها وقتی است كه بهره وری خوبی داشته باشد؛ اگر روز 
خوبی نداشته باشد یا در آغاز روزش باشد كه دیگر بيچاره 
اســت. دقت می كنيد كه یک ایده ذهنی، چطور می تواند 
روان شــما را الی منگنه گذاشته و شــما را به هم بریزد؟ 
طوری كه حتی اگر كلی هم كار انجام داده باشيد، باز هم 

حال تان خوب نباشد.
این رویکرد ذهنی از ســوی دیگر، فرصــت یک زندگی 
آسوده خاطر  را از شما سلب می كند. شما هر كجا بروید و 
در هر وضعيتی كه باشيد، مدام بار این كارهای انجام نشده 
یا كارهایی كه به شــدت و باید در طول   روز انجام شــود، 
روی دوش تان ســنگينی خواهد كرد. درست مثل همين 
تهران غبارگرفته چند روز قبل، اصاًل احساس نفس تنگی 
خواهيد كرد؛ نه هوای خوبی، نه هوای خنکی، نه فرصتی 

برای توقف، نه فرصتی برای فراغت و....
چاره دگر چيســت به غيررضا؟ چاره در این اســت كه به 
محدودیت ها سالمی دوباره كنيم. گاهی باور كنيم این بار 
منفی كه درباره كلمه »محدودیت« ایجاد كرده اند، شاید 
درست نباشد. گاهی الزم اســت كه تعداد كارها، كيفيت 
كارها، ســاعت انجام كارها و... را به شدت محدود كنيم و 
بيشــتر از آن خودمان را به رنج نيندازیم؛ چرا كه منجر به 

فروشکنی روانی ما می شود.
یعنی كه خبری از پيشرفت و توســعه و موفقيت نباشد؟  
بحث ما این نيست اصاًل. بحث این اســت كه شما زمانی 
محدود، روانــی محدود و توانی محــدود دارید؛ پس باید 
كارهای تان را هم محدود كنيد. صبــح كه از خواب بيدار 
شدید درک كنيد كه تمام كارهایی كه باید انجام بدهيد، 
همين چند مورد محدود ولی مهم است. اصاًل چنين نگاهی 
داشتن، خودش باعث می شود تا از آن گرفتگی روانی كه 
در اثر نگاه »هرچقدر كه می توانم در طول یک روز باید كار 
بکنم« ایجاد بشــود، بکاهد. این جوری، كم كم می فهميد 
زندگی یعنی چه؛ كم كم متوجه می شوید كه فراغت واقعی 
چه مفهومی دارد و آرام آرام درک می كنيد كه گاهی، اصل 
زندگی در محدود بودن و به شدت محدود كردن خود است؛ 
در تعداد كارهایی كه می كنيــم، در هدف هایی كه داریم، 
در آینده ای كه ترســيم می كنيم، در تعــداد كتاب هایی 
كه می خوانيم و.... اینکه گاهی بــاور كنيم ما مأمور نجات 
یک ســازمان یا حتی یک شهر و كشور نيســتيم و تنها 
یک انســانيم؛ با همه محدودیت های خودمان. پس باری 
كه باید به دوش بکشيم، باری اســت به سنگينی همين 
مسئوليت ســاده ای كه داریم؛ این جاســت كه روان مان 
نفسی تازه می كشــد و درک می كنيم كه گاهی زندگی، 
از دل مفاهيمی زاده می شــود كه تا پيش از این، طردشان 

كرده بودیم...

پيــش از آنکــه 
مدرنيسم  پست 
قد علــم كند و هــر خطيبه ای گوش 
عالم را كر كند، مصنوع دســت انسان 
كه از قضا هم بــه كارش می آمد و هم 
بســيار هنرآلود بود به مثابه رســانه 
عمل می كــرد و دریــای بی كرانی از 
 پيام هــای موجــز در خود داشــت. 
در پــی جویــی احــواالت فرهنگی 
و اجتماعــی هــر دوره، مطالعه آثار 
هنری یکــی از قابــل اتکاترین منابع 
بــرای مراجعه و مکاشــفه اســت. از 
قرون اوليــه اســالمی، كتيبه نگاری 
روی ظروف هویت خــود را پيدا كرد. 
كتيبه هایی كه اغلب بــه خط كوفی 
نگاشــته می شــدند؛ طراحی و تکرار 
حروف و عبــارات از حالتی از اختصار 
و خالقيت برخوردارنــد كه می توان 
نگرش هــای معاصر در نقاشــی خط 
را رجــوع به این آثار قلمــداد كرد. به 
هر تقدیر آنچــه از كارگاه كوزه گر به 
خانه شــاه و رعيت می رسيد، به كالم 
و ســخنی مزین می گشــت. در موزه 
آبگينــه و ســفالينه های ایــران كه 
به طور تخصصی به ظروف ســفالی و 
شيشه ای از 5000 سال پيش تا قاجار 
اختصاص یافته نمونه های بی نظيری 
از آثاری كه اســرار و شــگفتی های 

بسيار برای تحليل و بازگویی 
دارند، نگهداری می شــود. 
ســفالينه ای با كتيبه »كل 
هنيا مریا حــالال طيبا من 

طس قدن« كه به فارسی خوانده 

می شــود:»بخور نوش جــان حالل و 
پاک است از كاسه قناعت« یکی از آن 
یادگاران اعجاب انگيز و ســامان یافته 
در مکتب هنر ایرانی و اسالمی است. 
هنرمند درســی از اخالق را لطيف و 
شــاعرانه در قدحی كه هر روز به كار 
می آمده ثبت كرده است. در روزهای 
رمضان كه خوردن و آشاميدن صورتی 
معنوی و عبادی می یابد، نگریستن و 
تعمق در ظرفی كه چنين جانانه دعوت 
می كند به بازنگری در آنچه می نوشيم 
و می خوریم و انجــام می دهيم، خالی 
از لطف نيســت. این ظرف متعلق به 
ســده 5 هجری قمری و محل كشف 
آن به نيشابور نسبت داده شده است 
و حاال در تاالر صدف مــوزه آبگينه و 
سفالينه های ایران نگهداری می شود.

ميراث من

سارا کریمان

قدح قناعت، نوش جان

تقويم/ زاد روزعدد خبر

بچه آسمان
اســم فیلم های جشنواره پســند که می آيد، 
احتماال نخستین نامی که به ياد می آوريم »مجید 
مجیدی« اســت. مجیدی مانند خیلی از اهالی 
سینما، چند تايی تئاتر بازی کرد تا اينکه انقالب 
شد و او به حوزه هنری پیوســت. دهه 60، دهه 
بازيگری مجیدی بود. با اين همه اغلب ما مجیدی 
را به عنوان کارگردان می شناســیم. کارگردانی 
که از دهه 70پشــت دوربین نشست تا آثاری را 
خلق کند که به گمان بسیاری سیاه نمايی بوده، 
اما آنهايی که از نزديــک رنج مردمان فیلم های 
مجیدی را ديده بودند، فیلم های او را تحســین 
کــرده و او را صاحب نگاه جديدی در ســینما 
می دانند. »بدوك« نخستین فیلم بلند او در سال 
70بود که جايزه اول جشــنواره فجر آن سال را 
گرفت. مجیدی بعد از بدوك، پدر را ساخت و بعد 
فیلم های بچه های آسمان، رنگ خدا و باران که هر 
سه تکانی اساسی به سینمای دهه 70ايران دادند 
.آخرين کار او فیلم »خورشید«  بودکه از بچه های 

کار و دغدغه آنها می گفت.

حافظ

رنج ما را که توان برد به يک گوشه چشم
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی

دیروز با یکی از دوســتانم نشستيم پای 
مرور هشــتگ های پركاربرد ایرانيان در 
سال گذشــته. روایت های عجيبی بود. 
یادآوری عجيب تر. دلم نمی خواســت 
بعضی از آنها را اصال بــه یاد بياورم. یک 
جــور  ای كاش ایــن كار را نمی كــردم 
مدام توی ســرم می پيچيد اما كار از كار 
گذشته بود و می خواســتيم ببينيم كه 
مردم، پارسال، در آخرین سال قرن، چه 
چيزهایی برایشان مهم بوده. از انتخابات 
ریاست جمهوری تا قطع برق. از مذاكرات 
تا یادآوری ســالگرد شهادت حاج قاسم 
سليمانی. از بازی مركب تا ماجراهای آب 
و كم آبی و اعتراضات اصفهان. از دختری 
كه توسط همسرش به قتل رسيد تا پدری 
كه پســر كارگردان و دختر و دامادش را 
سر برید. این وســط كلی هم خبر مرگ 
را برای خودم و دیگران به عزا نشســته 
بودم. از مرگ همــکاران خبرنگارم در 
اتوبوس مرگ ســازمان محيط زیست تا 
از دســت دادن عزیزان همــکار و رفيق 
به واسطه كرونای لعنتی. نشستيم و یک 
ساعت تمام آنچه سال گذشته، برایمان 
شده بود »حرف حساب« مجازی را مرور 
كردیم و دســت آخر یک چيز بيشتر از 
هر ماجرای دیگری ذهنم را درگير كرد. 
اینکه چقدر فضای مجازی مان در سال 
گذشــته اگر نگویم سياه كه خاكستری 
بود. به رفيقــم گفتم فالنی حواســت 
هست كه چقدر پســت های تلخ داریم؛ 
چقدر غم گرفته دنيــای مجازی مان را؛ 
چقدر ماجراها و اتفاقات تلخ را بيشــتر 

می بينيم و می خوانيم. گفت: همين حاال 
داشتم به همين فکر می كردم. واقعا چرا 
اینطور شــده اینجا. با خودم فکر كردم 
آنچه ما در فضای مجــازی می گویيم و 
می نویســيم و می بينيم بخش عمده ای 
از فضای زندگی واقعی مان اســت اما با 
روتوش كمتر. این، زندگی خاكســتری 
ماســت كه دارد توی صفحات مجازی 
ما خــود را فریاد می زنــد. من برعکس 
خيلی ها كه می گویندآدم ها توی فضای 
مجازی شان نقاب به چهره می زنند، باور 
دارم كه اتفاقا ما آدم ها در دنيای واقعی 
نقاب داریم. با خيلی  از آنهایی كه از شان 
بدمان می آید، مجبوریم به گرمی سالم و 
احوالپرسی كنيم. به خيلی  از آنهایی كه 
می دانيم هيچ چيزی سرشان نمی شود 
باید كرنش كنيم و بله قربان بگویيم. در 
مقابل خيلی چيزهایی كه حالمان را به 
هم می زند باید سکوت كنيم و اینها همه 
می شــود نقاب؛ نقابی كه به اعتقاد من، 
در دنيای مجازی نيســت. ما آنجا بدون 
اینکه ضرورتی برای پاسخگویی داشته 
باشيم، می توانيم آنها را نبينيم و بهشان 
اجازه اینکه ما را ببينند هم ندهيم. ما آنجا 
مجبور نيستيم به آدم هایی كه می دانيم 
چيزی سرشان نمی شــود، بله بگویيم. 
آنجا اتفاقا دنيای واقعی ماست؛ اصل ما؛ 
آن چيزی كه خود واقعی مان است. و تمام 
اینهاست كه به نظرم باید خيلی ها ببينند 
و برایش برنامه ریزی كنند. چون حداقل 
آن چيزی كه از شــبکه های اجتماعی و 
حرف های پارسال مان دیدم، نتيجه اش 
این بود كه »مــا حالمون بده؛ احوالمون 
بده« و  ای كاش كسی بياید و كاری بکند 
و فکری بکند كه اوضاع مان بهتر شود. ما 

مردمی هستيم كه كماكان اميد داریم.

دغدغه

سیدمحمد حسین هاشمی

»نقاب« واقعی

عیسی محمدی
روزنامه نگار

نگاه
مسعود میر

روزنامه نگار

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر 
اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ است. 
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

چای و نبات، عطار و عشق شرقی

»ابر ابهام« ساری شده بر احواالت خانه، در كشمکش َوِر منفی باف 
ذهن با سپاه خوش بينی ها، شکســت خورده ام و حاال برایم مسجل 
شــده كه این ليوان چای و نبات را باید با بغض ســر بکشم.دوای 
هميشگی من برای مقابله با تنش های روح و اعصاب مجروح، بيشتر 
از رنگ بندی آرام بخش ها همين پناه بردن به چای اســت. سرگرم 
می كنم خودم را با قــوری و تالش می كنم رنگ چــای خوب دم 
كشيده ام عقيق شود و گســی برگ چای را با شيرینی شاخه نبات 
تاخت بزنم. منفی بافی ها اما امروز قصد صلح ندارند. صدای دماوند 
آواز با همان نوار كاســت جامانده در ضبط گوشه آشپزخانه مرا به 
طرفه العينی می رساند به نيشابور و غزل عارفی كه مبهم بود و هست 

زندگانی اش...
چون تو جانان منی جان بی تو خرم کی شــود 

  چون تو در کس ننگری کس با تو همدم کی شود
  

درد و مرگ اندیشی در احواالت شاعر به تاریکی غارت و برق شمشير 
مهاجمان مغول در دوران كودكی مرتبط بود اما ما را چه شده كه در 

موعد اكنون چنين درداندیش شــدیم؟ البد داغ عشق و سوزناكی 
هجر و حرمان روزگار این بال را سرمان آورد. درد را عطار داروساز به نخ 

تسبيح كلمه و شوق به گردنمان آویخت و نشان مان داد...
گر جمال جانفــزای خويش بنمايــی به ما 

  جان ما گر در فزايد حســن تو کم کی شود
  

زخم كاری است اما مگر چنين نبوده در همان ایام و همه اقوام، مگر 
داغ دل در معنای محزونش فرقی هم دارد و یار موافق كه غيب باشد از 
نظر چيزی جز این انتظار می رود؟ حاال چه قرن ششم و هفتم هجری 

قمری باشد و چه قرن پانزدهم شمسی.
دل ز من بردی و پرسیدی که دل گم کرده ای 

  اين چنین طراريت با من مســلم کی شــود
  

شغل آبا و اجدادی همه شرقی ها درمانگری غم عشق است. ميليون ها 
ميليون مغموم اصال همه شان مبتال بوده و هستند و خواهند بود، به 
چه؟ به غم ویرانگر و جانسوز عشق. حاال شما مدام زیرلب بگویيد این 
روزگار نامراد و مردمان ناســازگار بهانه چنين رخدادهایی هستند 

اما من معتقدم شرقی غمگين بودن بخش الینفک وجود ماست...
چون مرا دلخســتگی از آرزوی روی توست 

 اين چنین دل خستگی زايل به مرهم کی شود

  
همان تفکر و عقيده و سنت و شيوه از آمدن و رسيدن و وصلت و یکی 
شدن و رفع فاصله گفته است. َورِ خوش بين ذهنم به سپاه اندوه می تازد 
و چای و نبات را سر می كشــم كه در روز بزرگداشت عاشق و عارف و 

عطار بی همتای نيشابوری زمزمه می كنم:
غم از آن دارم که بی تو همچو حلقه بر درم 

 تا تــو از در درنیايــی از دلم غم کی شــود

دعای روز دوازدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم َزیّنی فیِه بالّسْتِر والَعفاِف واْســُترنی فیِه بِلباِس الُقنوِع والکفاِف 
واْحِملنی فیِه علی الَعْدِل واإلْنصاِف واِمّنی فیِه من کلِّ ما أخاُف بِِعْصَمِتک 

یا ِعْصَمه الخائِفین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا زینت ده مرا در آن با پوشــش و پاكدامنی و بپوشانم در آن 
جامه قناعت و خودداری و وادارم فرمــا در آن بر عدل و انصاف و 
آســوده ام دار در آن از هر چيز كه می ترسم به نگاهداری خودت 

 ای نگهدار ترسناكان.

آدم بعضی وقتا یــه جاهایی گير 
می كنه، دیگه فقــط باید بره جلو. 
به هيچ چی فکر نمی كنی، ســرتو می ندازی پایين، می ری 

تو دیوار...!

بهنام بهزادی

دیالوگ

قاعده تصادف


