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گرينويچ

بزکوهی پرستار سالمندان

 

کاوازاکی: مهندسان صنايع سنگين کاوازاکی ژاپن 
از آخرين اختراع خود رونمايــی کردند؛ يک روبات 
چهارپا به نــام »بزکوهی« که قرار اســت به کمک 
سالمندان بيايد. اين گونه بز کوهی در کوه های اروپا، 
آسيا و شمال شرق آفريقا زندگی می کند. نمونه اوليه 
ساخته شده از اين روبات برای حرکت در زمين های 
ناهموار و حمل ونقل کاالهای سنگين طراحی شده 
اســت. از اين روبات- بز می توان برای حمل انسان و 
انجام وظايف انســان نيز بهره مند شد. ژاپن به دليل 
جمعيت پيرش عالقه خاصی به يافتن راه هايی برای 
کمک به سالمندان دارد. اين کشور ازجمله کشورهای 
صنعتی است که بيشترين رشد پيری جمعيت در آن 
اتفاق افتاده است، ادامه اين روند مشکالت اقتصادی 
و سياســی بزرگی را برای اين کشور رقم خواهد زد. 
نزديک به 30درصد از جمعيت ژاپن باالی 65 ســال 

هستند که اکثريت آن را زنان تشکيل می دهند.

 ایران هنوز یک و نیم میلیون بیسواد دارد 

حمله هدفمند فیل به يک جسد
 

اوديسا: پليس هند اعالم کرد فيلی که يک زن را در اين کشور 
کشت به مراسم تشييع جنازه او رفت و اين بار جسد زن را لگد 
کرد. مايا مورمو، 70ساله درحالی که برای آوردن آب به منطقه 
مايوربانج ايالت اوديسا رفته بود، مورد حمله يک فيل وحشی 
قرار گرفت. اين فيل از پناهگاه حيات وحش دالما که در نزديکی 
شهر جمشــيدپور قرار دارد جدا شــده بود. لوپامو درانايک، 
بازرس اداره پليس راســگوويندپور به يکی از رسانه های هند 
گفت: »اين زن پس از آنکه فيل به او حمله کرد به بيمارستان 
منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.« 
اما اين پايان ماجرا نبود؛ چرا که طبق گزارش رسانه های هند، 
اين فيل بار ديگر در مراسم تشــييع جنازه اين زن ظاهر شد و 
اين بار جسد زن را لگد کرد. مشخص نشده است که آيا در اين 
مراسم به شخص ديگری هم آسيب وارد شده است يا خير اما 
خانواده زن پس از رفتن فيل، مراسم آتش زدن جسد مورمو را 
ادامه دادند. طبق گزارش صندوق جهانی حيات وحش، ساالنه 
به طور ميانگين حدود 100نفر در هند از ســوی فيل ها کشته 
می شــوند. دانکن مک نير، وکيل و بنيانگــذار خيريه ای برای 
حفاظت از فيل های آســيايی به نيوزويک گفت که اين حادثه 
نشان می دهد که گرچه فيل ها موجودات مهربانی هستند اما 

می توانند خطرناک باشند.

مسابقه اسب ها و آدم ها
 

ولز: مسابقه بين اسب و انسان جدالی نابرابر به نظر می رسد اما 
اوضاع وقتی جالب تر می شود که بدانيم يک مرد نه تنها برنده 
اين مسابقه شــده بلکه اين کار را در حالی انجام داده که 29 
ساعت قبل از آن نخوابيده بود. ريکی اليتفوت، سومين انسانی 
است که برنده اين مسابقه جالب از زمان آغاز آن در سال1980 
شده است. او به بی بی ســی گفت روز جمعه ساعت 6صبح )به 
وقت بريتانيا( از خواب بيدار شده اســت و نيمه شب از تنريف 
در اسپانيا به منچستر پرواز کرده است. پرواز ساعت 4صبح به 
زمين نشست و او سپس راهی محل مسابقه در ولز شد. آقای 
اليتفوت ساعت 9 صبح به پويس رســيد و مسابقه ساعت11 
شروع می شــد. از آنجا که مسير انســان ها و حيوان ها در اين 
مسابقه کمی متفاوت اســت، اين ورزشکار 193 سانتی متری 
پس از پايان رقابت نمی دانســت که برنده شده است. او پس 
از پرس وجو متوجه شد که با زمان 2 ساعت و 22 دقيقه و 23 
ثانيه قبل از 1000 ورزشــکار و 50 اسب از خط پايان گذشته 

است.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

مراقب کسب وکارمان باشیم

سال های سال اســت که بسياری از 
مغازه داران و کسبه به جای باقيمانده 
پول مشــتری، به او جنس می دهند. مثاًل داروخانه چسب زخم يا 
تعدادی قرص مسکن و سوپری آدامس و شکالت می دهند تا بقيه 
پولی را که بايد به مشتری بپردازند تصفيه کرده باشند. اين موضوع 
متأسفانه به عنوان يک رويه جاری و متداول در کوچه و بازار جا افتاده 
است و انگار خيلی ها باور ندارند که اين يک درآمد نامشروع و حرام 
اســت؛ چرا که معامله بايد با رضايت طرفين باشد. بنابراين وقتی 
مشتری رضايت ندارد و آدامس و شکالت نمی خواهد، مصداق معامله 
حرام است و اگر هم چيزی نمی گويد به خاطر ناچاری است و می داند 
که هرجا برود آسمان همين رنگ است. اين پول های حرام که وارد 
سفره مردم می شود بدون ترديد آتشی است که هم دنيای خانواده ها 

را تباه می کند و هم آخرتشان را.
يک زمانی در پمپ بنزين ها و شرکت ها و حتی متأسفانه بايد گفت در 
برخی ادارات دولتی به خاطر کمبود پول خرد، مبلغ را به سمت باال و 
به نفع فروشنده گرد می کردند و در مغازه های خرده فروشی  گاهی 
يک چيز بی ارزشی در قبال باقيمانده پول به مشتری می دادند. اما 
امروزه با وجود کارت های بانکی و دستگاه های کارتخوان که می تواند 
مبلغ دقيق را حتی به ريال تصفيه کند، جای تعجب است که بعضی 
از اصحاب کسب وکار باز هم مبلغ را به نفع خود گرد می کنند و کارت 
می کشند. اخيراً در يک داروخانه دارو گرفتم. عالوه بر آنکه حق فنی 
را زيادتر از تعرفه زده بود، مبلغ 25890تومان پول نسخه را گرد کرد 
و از کارت بانکی ام 26000تومان برداشت. وقتی اعتراض کردم هم 
دکتر داروخانه نگاه عاقل اندر سفيهی کرد که مبادی آداب نيست 
و برای اين مبلغ کم اعتراض می کند و هم يکی دو نفر از مراجعان 
 گفتند که 110تک تومان که ديگر ارزش چک و چانه ندارد. غافل از 
اينکه اعتراض من برای مقدار مبلغ نبود برای نفس کار و به اصطالح 

زرنگ بازی حضرات بود.
شايد به دليل عدم آشنايی عمومی با احکام معامله و خريد و فروش 
باشد که با اين معضل خيلی عادی برخورد می شود و انگار که فقط 
دزدی ها و حرام خواری های درشت و ميلياردی به چشم می آيد و 
اينها محلی از اعراب ندارند. يکی از دوستان سوار ماشين کرايه ای 
شده بود. در بين راه راننده مقدار کرايه را بيشتر از حد متعارف آن 
مسير اعالم می کند و چون دوست ما معترض می شود، راننده به او 
می گويد: توی اين مملکت 3هزار ميليارد 3هزار ميليارد می برند، شما 
صدايتان درنمی آيد. حاال برای هزار تومان اضافه که می خواهی به 
من بدهی زبانت باز شده است؟ اگر مرديد برويد جلوی گنده دزدها 

را بگيريد.
متأسفانه اين منطق امروزه بدجوری رايج شده و سر زبان ها افتاده 
اســت؛ چه پول زور گيرندگان و چه پول زور دهندگان که حوصله 
مقابله و اصالح جامعه را ندارند، مدام اين را تکرار می کنند که بايد 
جلوی دزدی های بزرگ و ميلياردی را بگيرند. بله، در اينکه بايد با 
حرام خواری های بزرگ مبارزه کرد و نفسشان را گرفت شکی نيست، 
اما اين بدان معنا نيست که ريزه حرام خواری ها را عيب و گناه ندانيم 
و برای جلوگيری از ورود پول حرام به خانه هايمان فرهنگســازی  
نکنيم. بايد دانست که نفس عمل زشــت است و ربطی به بزرگ و 

کوچک بودن نتيجه آن ندارد.
 يادم می آيد زمانی برای يک خفت گير که با ايجاد رعب و وحشت 
در محل و با توسل به چاقو و تهديد يکی از عابران، او را لخت کرده و 
از قضا مبلغ کمی گيرش آمده بود، حکم اعدام صادر شد. جماعتی 
شروع کردند به داد و بيداد که نبايد به خاطر اين مبلغ کم حکم اعدام 
صادر شود و بايد اصل تناسب جرم با کيفر رعايت شود. تناسب جرم 
و کيفر درست است، اما به معنای مطابقت کيفر قانونی و شرعی با 
اصل جرم است نه ميزان آن؛ مگر اينکه قانون برای ميزان هم شرط 
و شروطی گذاشته باشد. نفس دزدی زشت و حرام است؛ حاال يکی 
دستش می رسد 3هزار ميليارد می برد، يکی دستش نمی رسد کمتر 
می برد. دزدی هرچه باشد دزدی است و بزرگ و کوچک هم ندارد 
و بدون ترديد همان کسی که دستش نمی رسد و رقم های کوچک 
می دزدد اگر دستش می رســيد يا عرضه اش را داشت، 3ميليارد و 

بيشتر هم می دزديد.
ارعاب و توسل به سالح و لخت کردن مردم در حکم فساد فی االرض 
است؛ حاال چه کسی را که لخت کرده اند، مال کمی داشته و چه مال 
زيادی داشــته و به زور از او گرفته باشند. آدم کشی هم همينطور 
است. قتل، قتل است؛ يکی پيرزنی از کار افتاده و مشرف به مرگ 
را می کشد و ديگری يک پزشک حاذقی که جان انسان ها را نجات 
می دهد. حاال آيا می توان گفت چون آن پيرزن از کار افتاده و فرتوت 
بوده اشــکالی ندارد و قاتلش را رها کنيم، اما آن کس که پزشک را 
کشته بايد محاکمه و قصاص شود؟ رباخواری حرام است؛ حاال يکی 
سرمايه کم دارد و درآمدش از رباخواری در ماه مثالً 10ميليون تومان 
است، اما يکی پول فراوان دارد و درآمدش در ماه صدها ميليون تومان 
است. آيا می شود گفت که اين رباخواری خرده پا اشکالی ندارد و تنها 
بايد با آن مهره درشت ها برخورد کرد؟ قطعاً نه، چه آنکه رباخواری 

حرام است چه کمش و چه زيادش.
در نهايت بايد گفت که ريــزه حرام خواری با بزرگ حرام خواری در 
نفس عمل فرقی ندارد و هر دو گناه است و تأثيرات بدی در زندگی 
انســان می گذارد. چه بسا اگر اعتيادها، شــرارت ها، بزهکاری ها و 
بسياری از مصايب موجود در خانواده ها را ريشه يابی کنيم، سرچشمه 
آن همين حرام های کوچکی باشد که ناخواسته و تنها براساس عرف 
جاری سر سفره اهل و عيال می آوريم. بايد مراقب بود که فرمودند: 

ظلم گناهی است که نتيجه اش در دنيا دامن گير آدمی می شود.

با پايــان تعطيــالت عيد امســال و 
آغاز فعاليــت جدی رســانه ها، ابراز 
نگرانی های تهيه کنندگان و دســت اندرکاران سينما بابت اکران 
ضعيف نوروزی شروع شد؛ فيلم هايی که تنوع ژانری قابل قبولی 
داشــتند و قاعدتا بايد تماشاگران بســياری را جلب می کردند؛ 
ولی چنين نشــد. آن هــم درحالی که آمارهــای جهانی فروش 
و رکوردشکنی های گيشــه ســينما در دنيا گويای آن است که 
تماشاگران سينما با آن قهر نکرده اند و دو سه سال دوری اجباری 
به واسطه همه گيری کوويد پليد باعث متروک شدن عادت سينما 
رفتن و اعتياد به تماشــای آنالين از پلتفرم های معروف نشــده؛ 
بنابراين دليلی ندارد که تماشاگر ايرانی هم ديگر تمايلی به فيلم 
ديدن دسته جمعی در سالن های اغلب جديد و مدرن کشور نداشته 
باشد؛ به ويژه در روزهايی که تلويزيون سراسری و نمايش خانگی 
هم رقيب جدی فيلم های روی پرده نيستند. بنا براين همه حيران 

و پرسان بودند که پس چرا...؟!
اميد دست اندرکاران سينما برای اينکه اکران عيد فطر رونقی به 
بازار راکد فيلم ها بدهد هم نقش بر آب شد. با وجود اضافه شدن 
چند فيلم متفاوت از فيلمسازان شــناخته شده اين اتفاق نيفتاد 
و با اينکه چند فيلم نســبتا جنجالی جشــنواره قبل به سرعت 
پروانه نمايش گرفتند و راهی سينماها شــدند، باز هم گيشه ها 
خلوتند. همه در وهله اول انگشت اتهام را به سمت دم دست ترين 
مظنون هميشگی يعنی صدا و سيما گرفتند که برای تبليغ فيلم ها 
همکاری نکرده وغيره. ولی درخواست دسته جمعی تعداد زيادی 
از سالن های سينما برای تغيير کاربری نشان داد قضيه جدی تر 
از اين حرف هاست. خطری جدی دارد سينمای کشور را تهديد 
می کند: خطر از ميان رفتن يک صنعــت ملی که 4-3 دهه برای 
باليدنش خون جگــر خوردند و عمرها به پايــش صرف کردند و 
امروز حدود نيم ميليون نفر به شکل مســتقيم و غيرمستقيم از 
آن ارتزاق می کنند. صنعتی که ميلياردها تومان و ميليون ها دالر 
و يورو صرف پا گرفتن و عرضه اش به بازارها و مخاطبان خارجی 
شده و چند جشنواره شــناخته شده در ســطح جهان دارد که 
 يکی از آنها تصادفا در آخرين سال برگزاری اش جزو رويدادهای 
»کالس يک« سينمايی دنيا شده بود و نشــانه قيادت فرهنگی 
کشور در منطقه به شمار می رفت. بنابراين گير کردن اين سينما 
در بن بست کسادی تنها به معنای خاموش شدن يکی از چراغ های 
فرهنگی مملکت نيســت، بلکه هدر رفت يک ســرمايه گذاری 
مستمر و يک مزيت طاليی استراتژيک را نشان می دهد. کنکاش 
برای اســتخراج داليل اين ضرر و زيان عظيم فرهنگی قطعا در 
قواره اين يادداشت کوتاه نيســت ولی می شود مختصرا اوضاع را 
با وضعيت اقتصادی سينما در دنيا مقايســه کرد و به طرح چند 
سؤال رسيد. مثال می شود پرســيد تماشاگر ايرانی سينما نسبت 
به همتايان خود )نه در اروپا و آمريکا، بلکه در همين 
کشــورهای همجوار و خاورميانه( برای فيلم 
ديدن چقدر حق انتخاب دارد؟ آيا می تواند 
درصورت تمايــل، جديدترين فيلم های 
دنيا را همزمان با ساير کشورها باکيفيت 

خوب روی پرده ببيند؟ آيا مجاز است آثار فيلمسازان صاحب نام 
کشورش را بدون جرح و تعديل تماشــا کند؟ آيا درآمدش به او 
اجازه می دهد که همراه خانواده يا دوســتانش به ســينما برود 
و هزينه های جانبــی آن )رفت وآمد و پذيرايــی( را هم بپردازد؟ 
آيا فيلم های روی پرده، محتوايی انگيزشــی بــه او می دهند که 
لذت اقناع و کاتارســيس را در پايان داســتان تجربه کند و جز 
وقت گذرانی بهــره ديگری هم از خريد بليت برده باشــد؟ آيا در 
فيلم ها شــاهد صحنه های چشــمگير و پرهزينه ای هست که 
دست کم از تماشايشان لذت بصری برده باشــد؟ و در نهايت به 
اين پرسش های تکراری رســيد که فيلم های ايرانی اکران شده 
در ســال های اخير چقدر از تنوع مضمونی، تنوع داستان، تنوع 
لوکيشــن و تنوع بازيگر بهره برده اند که مشــتريان دائمی خود 
را دچار دلزدگی و بی انگيزگی نکرده باشــند؟  بايد بپذيريم که 
فيلم ايرانی ديگــر جذابيتش را برای تماشــاگر از دســت داده 
 و مخاطبانش، قول زنده ياد پژمان بختياری را فرياد می زنند که:

 » گفتا چه کنم، دام شما دانه ندارد!« اگر بخواهيم دنبال مقصر اين 
وضعيت بگرديم نمی شود تنها يقه يک سازمان يا ارگان را گرفت، 
بلکه طيف متنوع و نسبتا وسيعی از عوامل چرخه توليد و نمايش 
خود سينما تا مسئوالن و متوليان در سطوح مختلف دستگاه های 
دولتی و نظارتی را بايد پای کار آورد. ضمن اينکه يافتن و شماتت 
مقصر هم دردی را دوا نمی کند و بايــد پيش از خرابی کامل اين 
بنا، به فکر چاره بود. چاره را البته منتقدان و کارشناسان سينمای 
ايران سال هاست که گفته و نوشته و فرياد زده اند ولی تا به امروز 
گوش شــنوايی نيافته اند. اميد است مســئولينی که در سازمان 
سينمايی و ديگر نهادهای فرهنگی برای سامان دادن و برنامه ريزی 

کالن ســينمای ايران قبول زحمــت کرده و 
حقــوق می گيرند، پيش از آنکــه به نقطه 

غيرقابل بازگشت برسيم، حرکتی بکنند 
وتمهيدات کارگشايی را به کار ببرند.

فرهنگ و زندگي

پیمان شوقی

در عزای دامی که ديگر دانه ندارد!

حافظ

سالمی چو بوی خوش آشنايی
بدان مردم ديده روشنايی

سال های زيادی است که فرهنگسازی برای ريشه کن کردن 
بی سوادی در کشور آغاز شده و نهضت های سواد آموزی در 
همه شهرها و روســتاها، آمار باسوادها را باال می برند. با اين 
حال آنطور که سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی گفته، 
طبق آخرين آمار، تعداد بيســوادان در کشور يک ميليون 
و 500 هزار نفر هســتند. يعنی هنوز هستند کسانی که با 
وجود فراهم بودن امکان سواد آموزی، از اين خدمات محروم 
مانده اند. به ويژه اينکه به گفته اين مسئول کمبودی در زمينه 

تعداد معلم بــرای نهضت های ســوادآموزی   وجود ندارد. 
تعدادی از اين معلم ها هم با عنوان آموزش دهنده، خارج از 
نهضت، در مؤسسه هايی که با توجه به حجم کار مورد نياز در 
هر استان راه اندازی شده، مشغول به کارند. به نظر می رسد با 
توجه به اينکه بيشتر اين تعداد بی سواد در گروه سنی 10 تا 
49 سال هستند، الزم است عالوه بر همه کارهايی که تاکنون 
انجام شده، طرحی ضربتی در اين زمينه به اجرا در بيايد تا 
اين افراد باز مانده از تحصيل هم ســواد خواندن و نوشتن 
کسب کنند. اين افراد هنوز در سن آموزش پذيری هستند و 
می توان با شناسايی و انجام طرح های فوری برای ثبت نام و 
آموزش های فشرده اين گروه را از فهرست جمعيت بی سواد 

کشور حذف کرد.

نکته مهم اينکه دليل اصلی افزايش آمار بی ســوادی کشور 
 در ســال های گذشــته، باالرفتن آمار ورود کــودکان کم 
سن و سالی است که به هر دليل از تحصيل بازمانده اند و در 

گروه جمعيت بی سواد کشور تعريف می شوند.

سید محمد رضا واحدی
کارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

»90 ســال زندگی کرده ام و در تمام اين 
90  سال همیشه انسان خوشبختی بودم. 
دوستان خوبی داشــتم و دارم، عاشقانه 
مردم و سرزمینم را دوســت دارم. فکر 
می کنــم خوشــبختی در زندگی همین 
چیزهاســت. من هیچ وقــت دنبال پول 
نبودم، چون اعتقاد داشتم پول خوشبختی 
نمی آورد. هرچند که بودنش برای زندگی 
راحت تر الزم است و من خیلی وقت ها اين 
راحتی را نداشتم«... حاال 3سالی هست 
که ديگر اين آدم خوشبخت، اين 90ساله 
موفق زنده نیست تا سرش را باال بگیرد و 
از 9دهه زندگی سربلند بگويد. محمد علی 
کشاور؛ پدرساالر تلويزيون ايران و مردی 
که در بیش از 50 فیلم سینمايی، 30 سريال 
تلويزيونی و چندين تله تئاتر بازی کرده، 
يکی از آن 5اســطوره سینماست که نام 
هر يک برای اعتبار بخشیدن به يک فیلم 
کافی بود. »ما 5 نفر بوديــم! 5 رفیق که 
در عرصه هنر همديگر را جســتیم. عمر 
رفاقت هايمان از 60 ســال گذشته بود. 
می دانید 6دهه رفاقت يعنی چه؟ اما حاال 
3 نفر از اين جمع کم شديم. با وجود اينکه 
از اين فراق ها قلبم بــه درد می آيد، اما 
شــوق ديدار آنها در جهان ديگر آرامم 
می کند. انگار ما بايد رفاقت را در ســرای 
ديگر هم بیاموزيم.« حــاال محمدعلی 
کشاورز هم چند سالی است به آن 3 نفری 
پیوســته که از اين جمع کم شده بودند 
)عزت اهلل انتظامی، داود رشیدی و جمشید 
مشايخی( و تنها علی نصیريان مانده که 

درباره رفیق قديمی اش گفته: 
» محمدعلی کشاورز سالمت بود، صادق 
بود، باسواد و بامطالعه بود، بااخالق و انسان 
بود و البته رفیق بود.خالصه از جنس خود 

ما بود«.
محمدعلی کشاورز پس از سال ها تالش 
و فعالیت هنری، 25خرداد 1399در سن 
90 سالگی درگذشت و پیکرش در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

تقويم/ سالمرگعدد خبر

پایان پدرساالر

فریم فریم طبیعت
پارمنيدس، فيلســوف يونانی بر اين باور بود که 
واقعيت پديده ای ثابت و ايستاســت و حرکتی 
که ما در جهــان می بينيم ناشــی از توهم ذهن 
اســت. »واقعيت« آنات يا لحظه های پی در پی 
اســت که می توان به تعبير بشــر امروزی گفت 
ذهن همچون دوربين فيلمبرداری آنها را ضبط 
کرده ســپس پی در پی به نمايــش می گذارد و 
بيننده از ديدن فريم های پــی در پی توهمی به 
نام حرکت می سازد و می بيند. حال تصور کنيم 
پارمنيدس در روزگار کنونــی زندگی می کرد و 
ناگهان با يک دوربين عکاســی روبه رو می شد؛ 
وسيله ای که »لحظه« ثابت و ايستای مورد نظر 
او را ثبت می کند و می توان در رسای اصالت آنچه 
او ثبت کرده مقاله های فلسفی بسياری نوشت. 
چه بسا اين تصوير با نقاشــی های آن روزگار که 
خود بديل واقعيت بودند تفــاوت دارد و بنابراين 
عکس به بازتــاب واقعيت، نزديک تر اســت. در 
روز جهانی عکاس طبيعت هــم بايد گفت برای 

تمام عالقه مندان به طبيعت هر فريم از طبيعت 
واقعيتی اســت که بايد آن را همچون يک فريم 
عکاسی ثابت و دست نخورده نگاه داشت. برخالف 
آنچه در مسير طبيعت رخ می دهد و بشر به جان 
ايستايی طبيعت افتاده و دوربين های ماهواره ای 
نشــان می دهند که جنگل ها در حال پسرفت و 
بيابان ها در حال پيشرفت هســتند. رسالت روز 
جهانی عکاســی طبيعت اين است که دوربينی 
به دست هر انســانی بدهد تا گوشه ای از طبيعت 
بی جــان و جاندار را از پشــت ويــزور دوربينی 
حرفه ای يا از صفحه گوشی تلفن همراه ببيند و 
آن را ثبت کند. پس از آن عکاس غيرحرفه ای ما با 
چند واقعيت جديد روبه رو می شود. نخست آنکه 
عکاسی به نوعی باشگاه ورزشی چشم است و نگاه 
را تقويت می کند. اينکه نگاه کنيم و ببينيم آنچه 
را که نگاه می کرديم و نمی ديديم. تقويت نگاه از 
اصولی است که مداقه ذهنی آورده صاحب نگاه را 
در باب مسائل گوناگون ديداری و غيرديداری به 

انديشه وامی دارد. به طور حتم هنگامی که از النه 
پرنده ای عکس می گيريم تعلق خاطر بيشتری به 
مختصات النه و پرنده های آن پيدا می کنيم. اگر 
آن النه روی لوله بخاری خانه ای باشد ممکن است 
به اين انديشــه فرو برويم که فردا روزی با روشن 
شــدن بخاری آن خانه گاز و گرمای خروجی از 
 لوله بخاری چه بر ســر جوجه های تــازه از تخم 
در آمده می آورد؟ عکاس های حرفه ای طبيعت با 

اين نگاه نگارنده همراهند و حتی بر اين باورند که 
آن خانه زمين، آن بخــاری کارخانه های آالينده 
هوا و سرانجام آن النه در معرض خطر خانه های 
تک تک ما انسان هايی است که در کالنشهرهای 
آلوده زندگی می کنيم. بنابراين به مناسبت روز 
جهانی عکاس طبيعت هم که شده کمی بيشتر 
روی طبيعت جاندار و بی جان جهان پيرامون آن 

و  به قول عکاس ها زوم کنيم.

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی 
که می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان 
 دربــاره مســائل روزمره، مشــکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريکاتــور 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


