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گرینویچ

نخستین کباب به فضا رفت

 

آدانا:  یک سرآشپز اهل تركيه همزمان با شصت و 
یکمين سالگرد سفر انسان به فضا، كباب معروف 
ترک ها را با یک بالن هليومی به خارج از جو زمين 
هدایت كرد. یاشار آیدین سرآشپز تركيه ای برای 
این كار با گــروه كارآفرین »آلبایراک« همکاری 
كرد. به گزارش یورونيوز، پس از 3ســاعت این 
بالن در استراتوسفر )دومين الیه بزرگ اتمسفر( 
در ارتفاع بين 35 تا 40كيلومتری منفجر شد و 
درنهایت به دریا سقوط كرد. آقای آیدین از طریق 
ردیاب به كباب رســيد و آن را به رستوران خود 
منتقل كرد و از آن به عنوان »نخستين صادرات 
تركيه به فضــا« نام برد. هر چند ســازمان ملل، 
بلندای 100كيلومتــری از زمين را به عنوان مرز 
فضا می شناســد اما یاشــار آیدین با این ترفند 
موفق شد بخشی از فرهنگ و غذای كشورش را به 

جهانيان معرفی كند.

دست دادن حالت توهم به بايدن

کارولینای شــمالی: پس از ســخنرانی 40دقيقه  ای 
رئيس جمهور آمریکا در دانشگاه ایالتی شهر گرینزبوروی 
)كارولينای شــمالی( به جو بایدن حالت توهم دست داد. 
در فيلمی كه از این مراسم منتشر شــده است جو بایدن 
79ســاله را مشــاهده می كنيم كه ناگهان برمی گردد و 
ابتدا قصد دارد با فردی كــه در واقع وجود ندارد و او توهم 
حضورش را دارد دســت بدهد. )در اصول حرفه ای نشــر 
اخبار باید به نقل نعل به نعل واقعيــت وفادار بود و ممکن 
است روانشناس ها این حركت بایدن را مصداق دست دادن 
حالت توهم ندانند؛ اما از آنجا كه در زبان فارسی عبارتی با 
مضمون »دست دادن« حالت توهم وجود دارد می توانيم 
دســت دادن جو بایدن با توهم فردی كه وجود نداشت را 
بدون تغيير واقعيت اینگونه تعبير كنيم(. البته به چالش 
كشــيدن حركات عجيب و غریب بایدن به این ســتون و 
گزارش نيویورک پست از این ماجرا محدود نمی شود؛ برای 
نمونه همين چند شــب پيش هم شبکه مشهور ام بی سی 
عربســتان ســعودی، با پخش یک برنامه كمدی با بازی 
خالد فرج گاف هــای او را به نمایش گذاشــت. این كليپ 
ویدئویی یک دقيقه ای از بعدازظهر چهارشــنبه فقط در 

تویيتر بيش از 7ميليون بار دیده شد.

بانوی  صورتی خانه دار شد
 

پیونگ يانگ : زن گوینده اخبار تلویزیونی كره شــمالی كه 
به دليل لحن پرشور و اغراق شده  اش و رنگ صورتی لباس اش به 
بانوی صورتی مشهور است صاحب خانه ای مجلل و اشرافی از 
سوی رهبر این كشور شد. كيم جونگ اون به خانم ری چون هی 
كه بيش از نيم قرن گوینده خبر های دولتی و مهم این كشــور 
است خانه ای داد كه چندان نسبتی با شعار های حزب كارگر 
مبنی بر مساوات حقوق و برخورداری مالی همه اقشار جامعه 
این كشــور نداشــت. به گزارش یورونيوز، ایــن گوینده خبر 
مدت هاست بازنشسته شده اما، هر زمان كه الزم است خبرهای 
مهم دولتی به اطالع جهانيان برسد، به سر كار خود بازمی گردد. 
كارشناسان می گویند كيم در تالش است تا حمایت خود را از 
نخبگان كره شــمالی افزایش دهد. این در حالی است كه این 
كشور با سختی ها و بن بست های دیپلماتيک دست و پنجه نرم 
می كند. رهبر كره شمالی گفته: »انتظار دارم كه او مثل هميشه 
با قدرت در سالمت كامل همانگونه كه شایسته یک سخنگوی 

حزب است به كار خودش ادامه دهد.«

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

در مهمانی خسرو پرویز

در بخشــی از منظومه خســرو و 
شيرین، نظامی گنجوی تصویری 
ارائه می كند از یک روز در دربار خسروپرویز پادشاه مقتدر 
ساســانی. تصویر مربوط اســت به بــار عامی كه پادشــاه 
داده است. مردم از قشــرهای مختلف به دربار شاه می آیند. 
خواسته هایشــان را مطرح می كنند. در نهایت هم بر ســر 
سفره ميهمانی خسرو می نشينند و از آنها پذیرایی می شود. 
اما شکل دسته بندی جمعيت و صف های مردم با سياست 
خاصی انجام می شود. افراد به 5 دسته مختلف و در 5 صف 
قرار می گيرند. صف اول مربوط است به »توانگران« یا افراد 
پولدار، صف دوم را »درویشان« یا فقرا تشکيل می دهند. در 
صف سوم بيماران و افراد عليل قرار می گيرند. صف چهارم 
را به زندانيان كه پــا در زنجير دارنــد اختصاص می دهند. 
سرانجام در صف پنجم محکومان به مرگ را جای می دهند. 
بعد وقتی كه شاه وارد می شود، پيش از آنکه افراد بخواهند 
 خواسته هایشــان را بيان كنند از آنان خواسته می شود كه 
هر كس در احوال صف كنارش نگاه كند و وضعيت آنان را با 
دقت ببيند. در نتيجه توانگران اوضاع درویشان را می بينند و 
شکر می كنند از اینکه وضع خوبی دارند. فقرا حال بيماران را 
می بينند و شاكر اند كه سالمتی دارند. بيماران حال زندانيان 
در بند را می بينند و از داشتن نعمت آزادی خرسند می شوند. 
زندانيان وضعيت محکومان به مرگ را می بينند و خوشحال 
می شــوند كه زنده می مانند و در صف پنجم محکومان به 
مرگ همچنان اميدبه بخشایش و عفو توسط پادشاه را دارند.
اگرچه نظامی به همينقدر بســنده می كنــد و بيش از این 
جزئيات بيشتری از جلسات بار عام در توصيف خود نمی آورد 
)باقی توصيفات درخصوص سفره بزرگ و مفصلی است كه 
دربار خسروی برای مردم پهن كرده است( اما به نظر می رسد 
در این تصویر كه انــگاره ای از عدالت در دوران باســتان را 
عرضه می كند، نکات جالبی نهفته اســت. به جز آنکه افراد 
با دیدن دیگرانی كه وضعی بدتر از خود دارند، خواسته های 
خود را تعدیل و به احوالی كه دارند شکر می كنند، نمی شود 
از این نکته چشم پوشــيد كه همه مــردم در كنار همدیگر 
قرار می گيرند. ایــن در كنار هم بــودن و همدیگر را دیدن 
بخشی است كه در این تصویر بسيار مهم است. قاعدتا افراد 
با همتایان و افراد شبيه به خود نشست و برخاست می كنند و 
در گروه ها و حلقه های خاص خودشان هستند. به این ترتيب 
فرصتی برای تامل در احوال دیگری ندارند. ایده »تامل در 
احوال دیگری« كه به دســته تو تعلق نــدارد، به نظرم ایده 
 اصلی عدالت در این تصویر اســت. ایده ای كه فراتر از بحث 
عدالت ورزی حاكم قرار می گيرد. نظامی در این روایت روی 
»تنها نبودن« و همراهی با دیگران تأكيد می كند و این توجه 

به دیگری را هم بخشی از مفهوم عدالت می داند: 

بدانــد هــر کــه بــا تدبیر باشــد
کــه تنهــا خــوار تنهــا میر باشــد

مخور تنها گرت خود آب جوی اســت
که تنها خــور چو دريا تلخ خوی اســت

بــه بايد خويشــتن را شــمع کردن
بــه کار ديگــران پــا جمــع کردن

اما نکته مهم دیگر در این روایت این است كه با وجود ضرورت 
تامل افراد جامعه در احوال دیگران، در نهایت این حاكم است 
كه باید با تدبير و ایده هایی مشــخص زمينه توجه افراد به 
یکدیگر را فراهم آورد. به این ترتيب در نگاه نظامی حاكم 
نه تنها باید خودش از احوال مردم با خبر باشــد، كه باید 
بتواند آنها را نيز از حال یکدیگر با خبر كند و احتماال به دليل 
همين نگاه دقيق و تيزبين است كه به نظامی گنجوی لقب 

»حکيم« داده اند.

ماه رمضــان، ماه ضيافت 
الهی و سفره های افطاری 
زمينی اســت. اما یک نوع دورهمی دیگر هم 
در این مــاه برگزار می شــود كــه مخصوص 
اداره ها، نهادها و انجمن های مختلف اســت. از 
جشنواره های مختلف بگير تا برگزاری نمایش و 
برنامه های فرهنگی تا مثل بسياری از كشورهای 
مسلمان، در این ماه روزهای شادی برای مردم 
ســاخته شــود. یکی از این برنامه ها، برگزاری 
تئاترهای خيابانی در شب ماه رمضان با عنوان 
»شکيبا« اســت. ســازمان فرهنگی و هنری 
شــهرداری تهران به همت مدیریت فرهنگی 
 و هنری منطقــه5 در قالب برنامه مناســبتی 
»بر آستان جانان«، برنامه ای شامل 30اجرای 
تئاتر خيابانــی را در دســتور كار دارد و آن را 
در فرهنگ سراها و ایســتگاه های مترو برگزار 
می كند. آنهایــی كه به تئاتــر و نمایش عالقه 
دارند می توانند 6نمایش  منتخب »شکيبا« را 
در مناطق مختلف شهر ببينند. مکان های روباز 
برگزاری این نمایش ها هم فرهنگ ســراهای 
خــاوران، عتــرت، تهــران، باغ مــوزه قصر و 
فرهنگ ســرای مترو )در ایستگاه های مختلف 

شــهری( هســتند كه با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی ميزبان عموم شــهروندان تهرانی 
خواهند بود. خوبی نمایش هــای خيابانی این 
است كه الزم نيســت بليت تهيه كنيد و نگران 
باشيد كه اگر دیر بجنبيد، بليت گيرتان نياید، 
كافی است به یکی از این مکان های اعالم شده 

سر بزنيد و شاهد نمایش خيابانی باشيد.
ضمن اینکه در راســتای ایجاد نشاط جمعی 
در این روزها و شــب ها و در آستانه تولد كریم 
اهل بيــت حضرت امــام حســن مجتبی)ع(، 
برنامه های دیگری هم در پایتخت تدارک دیده 
شده است. یکی از نمونه های این برنامه ها برنامه 
كيک پزی بود كه روز گذشــته در بوستان آب 
و آتش برگزار شد. بچه ها به همراه مادرانشان 
در خانه كيک درســت كرده و بــه این پارک 
آوردند تا در غرفه تزئين كيک خودی نشــان 
بدهند. مسابقه كيک پزی و تزئين البته با عنوان 
نذری بســياری از روزه داران را در این بوستان 
با برشــی از كيک های جذاب غافلگير كرد. در 
این شب های رمضانی در شهر بساط آرامش و 
شادی برقرار اســت، تهران رمضانی را از دست 

ندهيد...

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

شاد و شیرين مثل تهران در رمضان

حافظ

خلوت ُگزيده را به تماشا چه حاجت است

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

تقویم / سالروز

 دلقک صامت

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

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سیدجواد رسولی
كارشناس رسانه

اینقدر دوست دارم این موشای كثيف كوچولویی 
كه همين جوری ميان توی زندگی آدما گردنشونو 
بگيرم فشار بدم، اونوقته كه همه  صداقت كودكيشون برمی گرده. بعد بگم 

ببين چقدر دروغ نگفتن خوبه.

بهرام توکلی

دیالوگ

من ديه گو مارادونا هستم

دعای روز چهاردهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم ال تؤاِخْذنی فیِه بالَعثراِت واِقْلنی فیِه مــن الَخطایا والَهَفواِت وال 

َتْجَعْلنی فیه َغَرضًا للبالیا واآلفاِت بِِعّزِتک یا عّز المْسلمین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا مؤاخذه نکن مرا در این روز به لغزش ها و درگذر از من در آن 
از خطاها و بيهودگی ها و قرار مده مرا در آن نشانه تير بالها و آفات 

 ای عزت دهنده مسلمانان.

آخر مصور

  تماشای جهانی / اثر : استن استفان

وقتی به آسمان نگاه کردیم

ماجرای چيدن مــوی دانش آموزان 
در یک مدرسه، چند روزی است به 
یکی از موضوعات داغ شــبکه های 
اجتماعی بدل شــده اســت. یادم 
می آیــد كالس دوم راهنمایی بودم 
)بله زمــان درس خواندن من، هنوز 
مقطع راهنمایی وجود داشــت( كه 
یک روز صبح سر صف ایستاده بودیم 
و ناظم مدرسه هم مشغول سخنرانی 
بود. جناب ناظم بــا آن لحن آرام و 
كشدارش داشــت چيزی می گفت 
كه ناگهان هواپيماهــای جنگی از 
باالی سر مدرسه رد شدند. روز ارتش 
بود)29فروردیــن( و هواپيماهــای 
نظامی، عمليــات نمایشــی انجام 
می دادند. پسرهایی كه تمام دوران 
كودكی شان در جنگ گذشته بود، با 
شوق تمام به آسمان نگاه كردند و در 
همان عالم نادانی با انگشت هواپيماها 

 F-14 را نشان می دادند كه این یکی
اســت و آن یکی كه رفت F-4 بود و 
البد بحث هم كرده بودند كه فانتوم 
كدام اســت و... فضای ولوله كه در 
حياط مدرسه حاكم شــد، ناگهان 
ســایه مهيب مدیر از پشت پنجره 
اتاقش دیده شد. همان مدیر بداخالق 
و سختگيری كه حتی كادر آموزشی 
هم وحشتش را داشتند. جناب مدیر 
از سيستم صوتی ای كه در دفترش 
داشت، اســتفاده كرد و تشری به ما 
زد. همه ســاكت شــدند و ناظم به 
حرف هایش ادامــه داد تا اینکه یک 
دقيقه بعد آقای مدیر روی ســکوی 
بلند مقابــل صف ها ایســتاده بود. 
ميکروفون را گرفت، اولی ها را فرستاد 
ســر كالس و گفت كــه دومی ها و 
سومی ها بمانند. می دانستيم عقوبتی 
سخت در انتظارمان اســت. مدیر، 
فرمان داد همه بروند روی پنجه های 
دستشان در حالت شــنا؛ با شنيدن 
عدد یک بروند پایين و با عدد2  بيایند 

باال. نمی خواســتيم همان اول صبح 
لباسمان خاكی شــود یا روی زمين 
درازكش بمانيم و تا مدت ها دستمایه 
شــوخی و خنــده همکالســی ها 
شــویم؛ اما مدیر از عمــد ميان یک 
و2  گفتن هایــش تأخيــر زیــادی 
می انداخت. دســت ها روی آسفالت 
حياط، زیر فشــار بودند و كم كم به 
لرزش می افتادند. اسماعيل)هم نام 
خانوادگی و هم چهره اش را خوب به 
یاد دارم( یکی از همکالسی هایمان 
بود كه از چند روز قبل، انگشت سبابه 
دست چپش چرک بدی كرده بود و 
تورم داشت. نمی توانست درست شنا 
برود یا مکث های مدیر را تحمل كند. 
صدای پای آقای مدیــر كه نزدیک 
شد، همه تالش كردیم بهتر از قبل 
شنا برویم كه ناگهان صدای گرفته ای 

گفت »آآآخ.«
تنبيه كه تمام شد، با سرهایی افکنده 
و لباس هایی خاكی به كالس رفتيم. 
صورت اسماعيل قرمز شــده بود و 
چشم هایش اشــک داشتند. مدیر با 
كفش رفته بود روی انگشــتش. ما 

نخندیدیم. 

میثم قاسمینگاه
روزنامه نگار

برای تو  که نادانی کردی

می بينی مرد؟ می بينی آخر و عاقبت كارت را. می بينی 
چطور با یک بی فکری، شدی شــهره شهر؟ اصال آن 
موقع حواست به خودت بود؟ به خانواده ات كه بعد از 
انتشار این فيلم چه بر سرشــان می آید؟ فکر كردی 
به آنکه با این كارت، بــذر نفرت را چطور داری در دل 
فرزندان و آینده ســازان این مملکت می كاری؟ فکر 
كردی اگر سطل زباله را بدی دست یکی شان، قيچی 
كه با آن كاغذ نامه هایت را می بــری، برداری و موی 
بچه ها را به آن  روزگار بينــدازی، داری كار فرهنگی 
می كنی؟ بيشتر  از هر كسی دوســت دارم  بدانم اآلن 

كجایی و چه می كنی؟

نکته
سیدمحمد حسین هاشمی

روزنامه نگار
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»من هميشــه یک دلقک 
بوده ام و فقط هم یک دلقک 
باقــی خواهم مانــد.« این 
جمله یکــی از كليدی ترین 
توصيف هایی اســت كه سر 
چارلــز اسپنســر چاپلين 
جونيــور یا همــان چارلی 
چاپليــن خودمان در وصف 
جایگاه دســت نيافتنی اش 
در عالــم هنر گفته اســت. 
اما بایــد این را هــم درنظر 
داشــت كه او برای به دست 
آوردن یک لقمه نان دست 
به دلقــک بــازی نمی زد. 
اصال هميشه این حرف ورد 
زبانش بود كــه روزی كه در 
آن نخنــدی، روزی بــر باد 
رفته است. برای همين هم 
بود كه تمام ســعی خودش 
را می كرد تــا تراژدی های 
زندگی روزمــره را در لفاف 
شيرین دلقک بازی هایش، 
با آن لبــاس مندرس، كاله، 
عصا، كفش هــای بزرگ و 
ســبيل، بدون حرف و صدا 
بپيچد و جلوی چشمان ما 
بچيند. خــودش در این باره 
ایده جالبــی دارد:» زندگی 
در نمای بســته تراژدی اما 
در نمای باز، كمدی است«. 
فيلم هایش را هــم دقيقا به 

پيروی از این جمله  ساخت.
دلقک بــزرگ نخســتين 
بار در سن 5ســالگی روی 

صحنه رفت و جلوی چشم 
تماشــاگران برنامــه اجرا 
كرد. مــادرش مریض بود 
و چارلی كوچــک باید جور 
او را هم می كشــيد. همين 
پســر كوچولــوی صحنه 
تئاترهای دوره گرد، سال ها 
بعد به یکــی از پایه گذاران 
یونایتدآرتيستز مبدل شد 
و توانست با ساخت تعدادی 
از بهترین های تاریخ سينما، 
نام خــود رادر دنيــای هنر 

جاودانه كند.
چارلــی چاپليــن متولــد 
در  16آوریــل1889 

انگلســتان بــود. تــا 
سال1952هم در آمریکا 
كار و زندگــی می كرد و 
پــس از حواشــی های 
دوران مک كارتيســم 
بود كه سوئيس را برای 
زندگی انتخاب كرد. او در 

سال1972 و در 83سالگی 
بار دیگــر به آمریــکا آمد تا 
جایزه اســکار افتخاری یک 
عمر فعاليت های ارزشمند 
هنری در صنعت ســينما 

را دریافت كنــد. در همين 
مراســم بود كه حاضران در 
ســالن ركوردی تاریخی به 
نام خود ثبت كردنــد؛ آنها 

5دقيقه به افتخار چاپلين 
ایســتادند و دست 

زدند.
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