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گرينويچ

معرفی اثر جديدی از پیکاسو

 

پاريس: نوه پابلو پيکاسو مجموعه ای فوق العاده 
از کتاب های آموزش طراحی را کشف کرده که او 
برای آموزش نقاشــی به دخترش ساخته بود. به 
گزارش گاردين، قرار است مجموعه ای قباًل ديده 
نشده از آثار پابلو پيکاســو در پاريس به نمايش 
گذاشته شود که نشان می دهد اين هنرمند بزرگ 
چطور به کودک 5  ســاله اش ياد داد تا پيکره ها، 
حيوانات و پرندگان را نقاشــی کنــد. اين کتاب 
کوچک »چگونه نقاشی کنيم« برای يک کودک 
خردسال است که توسط پدری دلسوز خلق شده  
است.  پيکاسو زمانی که مايا رويز-پيکاسو بين5 
تا 7 سال داشــت، اين راهنمای نقاشی را برای او 
آماده کرد. در برخــی از صفحات، دختر کوچک 
تالش های چشمگيری برای تقليد از استاد انجام 
داده است. او همچنين به کار پدرش نمره »ده « 

داده است.

بچه کوسه و اقتصاد انیمیشن

مرگ نخستین سايبورگ 

لندن: بســياری از طرفدار های فيلم پليس آهنی تصورش را هم 
نمی کردند به اين زودی با يک سايبورگ يا آدم آهنی واقعی روبه رو 
شــوند اما به لطف علم اين اتفاق افتاد و نخستين سايبورگی که 
طی چند سال گذشــته زندگی کرده بود اواخر هفته گذشته در 
64سالگی از دنيا رفت. نخســتين آدم آهنی يا سايبورگ جهان 
که يک پزشک انگليســی مبتال به بيماری نورون حرکتی بود و 
اميدوار بود به طور کامل رباتيک شــود. به گزارش ديلی ميل، اين 
مهندس رباتيک مشــهور جهان در طول مسير خود برای تبديل 
شدن به يک »ســايبورگ« تحت يک مجموعه عمليات و مراحل 
بســيار پيچيده و خطرناک قرار گرفت که شامل ايجاد يک آواتار 
بسيار شبيه به خودش قبل از ازدست دادن ماهيچه های صورتش 
بود که از آن برای ايجاد جمالت استفاده می شد. اين آواتار طوری 
طراحی شده بود که با استفاده از زبان بدن با هوش مصنوعی پاسخ 
دهد. آخرين مرحله از رباتيک شدن وی در سال 2019 باعث شد 
که او با موفقيت صدای خود را بازسازی کند. او تحت عمل جراحی 
حنجره قرار گرفت، به اين معنی که صدای فيزيکی خود را از دست 
داد، اما با انجام اين کار به دليل وضعيت خود، از خطر ورود بزاق به 
ريه هايش جلوگيری کرد. سايبورگ )Cyborg( کوتاه شده دو واژه 
»سايبرنتيک« )Cybernetic( و »ارگانيسم« )Organism( و 

به معنای يک موجود با هر دو اجزای ارگانيک و مکانيکی است.

کشف منشأ طاعون
 

برلین: پژوهشگران بر اين باورند که منشأ همه گيری طاعون 
بيوبونيک )خيارکی( موسوم به مرگ سياه در بيش از 600 سال 
پيش را کشف کرده اند. مرگ ســياه به مرگ ميليون ها نفر در 
اروپا، آسيا و شمال آفريقا منجر شد. نمونه های دی ان ای را از 
دندان اسکلت ها در گورستان های نزديک درياچه ايسيک کول 
در قرقيزستان استخراج و بررســی کرده اند. آنها دندان  های 
اســکلت را انتخاب کردند زيرا به گفته دکتر اســپيرو، تعداد 
زيادی رگ خونی در دندان وجود دارد و اين امکان را می دهد 
تا پژوهشگران بتوانند عوامل بيماری زا را که ممکن است باعث 
مرگ شده باشــد در اين نمونه ها مشخص کنند. دکتر فيليپ 
اسالوين، اســتاد تاريخ در دانشگاه اســترلينگ، درباره اين 
کشــف گفت: »مطالعه ما به يکی از بزرگ ترين و جذاب ترين 
ابهامات تاريخ پاسخ می دهد و مشخص می کند که شوم ترين 
و بدنام ترين قاتل انسان ها از کی و کجا شروع کرده است.« به 
گزارش بی بی ســی، اين گروه تحقيقاتی توانست در 3 نمونه، 

باکتری عامل طاعون يا يريسنيا پستيس را پيدا کند.

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

 ژنرال های کوچک
 و زاپاتاهای کبیر!

بر آستان خورشید 

فيلم زنده باد زاپاتا اثر معروف اليا کازان 
افتتاحيه ای دارد که معموال سالی يکی 
دوبار در فضای مجازی فارســی زبان وايرال می شود. همان سکانس 
آشنای شرفيابی دهقانان پاپتی به محضر ژنرال رئيس جمهور برای 
دادخواهی بابت تاراج زمين هايشان توسط ايادی حکومت. ژنرال که 
ظاهرش نشان از سيری و بی دردی مزمن دارد، خودش را پدر ملت 
می نامد و روستاييان گرسنه را به »صبر« دعوت می کند، بعد هم در 
جواب زبان درازی روستايی جوانی که می گويد نان ما از گندم درست 
می شود نه از صبر، واکنش عصبی بروز می دهد و اسمش را يادداشت 
می کند، که يعنی بعدا پدرت را می سوزانم! حضرتش البته در ادامه 
داستان توبه کار می شود، چون جوان روســتايی اين جمله معروف 
بعدهای خودش را عينيت می بخشــد که گفت: حاکمی که عدالت 
ندارد، آرامش هم نبايد داشته باشد! و قهرمان قيامی می شود که دمار 

از روزگار ژنرال و ژنرال ها درمی آورد.
اما اين سکانس يک بديل هم در اواســط فيلم دارد که به معنای آن 
بعد کامال متفاوتی می دهد: زمانی می رسد که خود اميليانو زاپاتا در 
مقام رهبر قيام در قصر ژنرال رئيس جمهور پشت ميز او نشسته و در 
ميزانسنی کامال مشابه سکانس افتتاحيه با روستاييان معترضی مواجه 
می شود که در جنگ های انقالبی بی پايان او هستی شان به باد رفته 
و خواهان آرامشی هستند برای زراعت و زندگی. زاپاتا اين خواسته را 
در برابر آرمان هايش کوچک می بيند و آنها را به صبر فرامی خواند تا 
انقالب به پيروزی نهايی برسد، و وقتی متلک جانانه ای از يک روستايی 
جوان می شنود، چنان برمی آشــوبد که همان واکنش عصبی ژنرال 

رئيس جمهور سابق را تکرار می کند. 
روانشناسی نوين، فرايندی را در مغز انسان کشف کرده که در مواجهه 
با ديگران به شکلی ناخودآگاه نســبت به پيام های ارسالی از جانب 
آنان واکنشی دوگانه دارد: تمرکزش نسبت به پيام های افراد مافوق 
باالست و آناليزشان می کند ولی پيام های زيردستان را عمدتا ناديده 
می گيرد و نهايتا در طبقه بندی پيش فرض های کليشه ای قرار می دهد. 
به عبارت ديگر با فرادستان همدالنه و متملقانه، و با فرودست تر از خود 
متفرعنانه و با بی اهميتی »مواجه« می شود. فرودست در اينجا اشاره 
به فقرا نيست، بلکه فقط به تفاوت جايگاه حقوقی 2نفر در مقابل هم 
نظر دارد: پزشک در برابر بيمار، پليس در برابر راننده، بازپرس در مقابل 
متهم، استاد در مقابل دانشجو، فرمانده در برابر سرباز، بومی در مقابل 
بيگانه، و... در اکثر اين موارد نفر اول نه با تکيه بر جايگاه برتر نسبت 
به شــخص دوم، بلکه به تبعيت ناخودآگاه از مدل واکنش مغز - که 
خود ناشی از فرايندهای پيچيده بيوشيميايی است- خود را نسبت 
به او »محق« حس می کند و جزئيات پيام های گفتاری و رفتاری او 
را نمی شنود و نمی بيند.  هوشيار باشــيم! هر يک از ما در هر کجای 
هرم جامعه که هستيم، گروهی هستند که در طبقات پايين تر از ما 
قرار دارند: چه به لحاظ سنی، چه از نظر مالی، و چه در جايگاه شغلی. 
نديدن آنها و نشنيدن حرف ها و  خواسته هايشان عواقبی دارد. آخر هر 
چقدر هم به نظر خودمان زاپاتا باشيم، باز هم يک ژنرال رئيس جمهور 

کوچک درون مان داريم!

از آخرين کسان است. کسانی که نسل 
طاليی فرهنگ و ادبيات ايران معاصر 
بودند. ايران يک سده اخير؛ آنان که دل شان با ايران بود و فرهنگ  ستبر 
و سترگ مردم ايران. آنان که قلب شان برای اين سرزمين می تپيد. 
نسلی که اگر هم به ممالک راقيه مغرب زمين رفتند تا درس بياموزند، 
با افتخار بازگشتند تا همين جا در همين بوم خدمت کنند و بياموزانند 
آموخته هايشان را، ايستادند تا در آنچه ياد گرفته بودند، محققانه مداقه 
کنند. نسل بی تکرار، و از هر ســو که بنگريم بی جايگزين. همه شان. 
علوم انســانی و فنی و طبيعی هم ندارد. قاطبه آنان، که بعض شان 
چهل وچند سال قبل به کنج خانه خزيدند يا رو به  سوی غربت آوردند 

يا از دانشگاه و پژوهشگاه رانده  شدند، چنين بودند.
يکی شان »احمد مهدوی دامغانی«   اســت. او که سيزدهم شهريور 
امسال آفتاب عمرش بر نودوششمين بام خواهد درخشيد اين روزها 
در ينگه دنيا رنجور در بستر بيماری در بيمارستان است، کوه کوه و دريا  
دريا دور از ميهن. گرچه مسائل و مصايبی در اين دهه ها مانع و رادعی 
شد تا به آشيانه ديرين دوباره برگردد تأليفاتش و معاشرانش گواهی 
می دهند دمی و آنی از ياد بوم زاد خود بيرون نيامده است. و اينک، اگر 
علت کبر سن در ميان نبود، چه بسا به ميان ما برگشته بود. چه او خود 
قلمی کرده است تا  در جوار حضرت علی بن موسی الرضا)ع( به خاک 
سپرده شود و چه ما خود ديده ايم 3سال پيش در گفت وگو با برنامه 
شوکران تلويزيون، وقتی نام حضرتش به ميان آمد چه سان به پهنای 
صورت اشک ريخت، و البته در همان برنامه گفت: »من 35سال است 
که جسمم در آمريکاســت و روحم در ايران. من همه چيزم در ايران 
است.« او که اهل خطه و خاک خراسان است در سپهر فرهنگ ايران 
نام بزرگی است و کم کسی نيست. در َمْدَرس اديب نيشابوری تلمذ 
کرده و تتمه محظوظان عالمه محمد قزوينی است و از واپسين افرادی 
است که ملک الشعراي بهار را درک کرده است. فرزند دانشگاه تهران 
است. 74 سال پيش در دانشکده الهيات، که هنوز معقول و منقول 
خوانده می شد، کارشناسی گرفت و در سال1342 در دانشکده ادبيات 
از رساله دکتری اش با عنوان »تصحيح و تحشيه کشف الحقايق شيخ 
عزيزالدين نََسفی« و با راهنمايی محمدتقی مدرس رضوی دفاع کرد 
و سرانجام بنگاه ترجمه و نشر کتاب اين پايان نامه را به طبع رسانيد. 
در دانشگاه مادر ايران، شاگردی بديع الزمان فروزانفر و جالل الدين 
همايی و عبدالحميد بديع الزمانی کردســتانی و سيدکريم اميری 
فيروزکوهی و پرويز ناتل خانلری و ذبيح اهلل صفا و لطفعلی صورتگر و 
احمد بهمنيار و محمود شهابی و علی اکبر فياض و سيدمحمد مشکوه 
را تجربه کرد، و البته درس حــوزه هم خواند و از هم حجره ای هايش 
يکی آيت اهلل سيدعلی سيستانی بود. چه آنکه پدرش را احياگر حوزه 

علميه مشهد می دانند.
صدها درد و هزارها دريغ که ربع قرن آخر معلمی اش را در غربت غرب 
گذراند و فضای آکادميک ايران از ُهرم و يمن حضور و سلوکش محروم 
و ممنوع ماند، دانشــگاه های هاروارد و پنسيلوانيا ُگهرشناسانه به او 
کرسی تدريس ادبيات فارســی و عربی و شعب اسالم شناسی دادند 
و دانشگاه تهران از حضورش محروم ماند. اما چه بيم  و باک؟ همين 
بودنش مهم است. همين که در هوايی نفس می کشيم که او هست، و 
کاش سال های سال ديگر هم باشد، که موجب تبرک و تيمن و تعطر 

است فرهنگ و ادب ايران زمين را.

خيلی ســال پيش و زمانی 
که هنــوز کارت به کارت در 
سيستم بانکی ايران ممکن نبود، بايد 500هزار 
تومان را از حســابم در يک بانــک می گرفتم و 
به حســاب شــخصی در يک بانک ديگــر واريز 
می کردم. چون بانک مبدأ و مقصد يکی نبودند، 
احتماال بايــد وارد پيچيدگی هــای حواله پول 
می شــدم که فرايندی طوالنی بود يا راه ديگری 
داشــت که من بلد نبودم. به هر صورت به بانکی 
که در آن حساب داشــتم مراجعه کردم که يک 
بانک دولتی بود. شعبه، شــلوغ نبود و فقط يکی 
دو نفر، جلوتر از من بودند. خوب يادم هست برای 
انجام يک کار ساده نزديک به يک ساعت در بانک 
ماندم، چون فقط يکی از باجه ها کار می کرد و در 
باجه های ديگر، کسی نبود و همان يک کارمند 

هم زمانی را به صرف ناهار اختصاص داد.
پول را که گرفتم، بين جيب هايم تقسيم کردم و 
راهی بانک مقصد شدم که از قضا، خصوصی بود. 
نفرات زيادی در صف بودند، اما در نهايت کار من 
در کمتر از 10دقيقه انجام شد. از همانجا مستقيم 
به محل کارم برگشــتم و به سراغ مدير مجموعه 
رفتم و التماس کردم از اين به بعد حقوق ما را به 
حساب هايی در يک بانک خصوصی منتقل کند. 
اتفاقی که چند ماه بعد رخ داد و من برای سال ها 
از سر و کار داشــتن با بانک های دولتی رها شدم 
تا اينکه چنــد روز پيش دوباره گذر پوســت به 

دباغ خانه افتاد.
مجبور شدم برای انجام کاری به شعبه يک بانک 
دولتی مراجعه کنم. در همان بدو ورود، دستگاه 
نوبت دهی با التماس کار کرد. 2باجه کار می کردند 
که جلوی هر کدام، يک مشــتری نشســته بود. 
2نفر هم در صــف انتظار بودنــد و بدين ترتيب 
تخمين زدم کمتر از 15دقيقه ديگر، شــعبه را 
ترک خواهم کرد، اما خدا برايتان نياورد. متصدی 

يکی از باجه ها، مشتری را پی نخودسياه فرستاد 
و آن بنده خدا تا رفت خواســته عجيب کارمند 
بانک را برآورده کند، ديد کارمند بانک نيست و 
وقتی از همکارانش پرسيد »اين همکارتون کجا 
رفت؟« کارمندان ديگر از سر بی حوصلگی جواب 
دادند »االن مياد« اما تا حدود 45دقيقه بعد که 
من آنجا بودم، کارمند مورد نظر بازنگشت. شعبه 
شلوغ شده بود. آدم ها کالفه، جلوی تنها باجه ای 
که کار می کرد جمع شده بودند و وقتی شماره من 
خوانده شد به سختی توانســتم خودم را جلوی 
شيشه ای که ميان مشتری و کارمند بانک وجود 

دارد، مستقر کنم.
کارم را توضيح دادم و کارمند گفت بايد به مدير 
اعتبارات مراجعه کنی. پيــش او رفتم، اما گفت 
چون حسابت مربوط به يک شــعبه ديگر است 
و آن شعبه هم تعطيل شده، از اينجا نمی توانيم 
کاری انجــام بدهيم و بايد درخواســتمان را در 
سيســتم ثبت کنيم. اصال حوصله نداشــتم با 
 حضرتش درباره بانکداری يکپارچه و کربنکينگ

 )Core banking( و... صحبــت کنــم. فقط 
می خواســتم زودتر از بانک بيــرون بزنم. برايم 
عجيب بود پس از اين همه سال، سطح خدمات 
بانک های دولتی همچنــان تغييری نکرده و اين 
بانک ها همچنان خدمات دهنده خوبی نيستند، 

حتی اگر خودشان باور نداشته باشند.

شهر مکتوب

میثم قاسمی

خسته مثل گذشته

تقويم / سالمرگعدد خبر

 کاتب کوری

ژوزه در خانواده ای دهقان و فقیر به دنیا آمد. 
نام خانوادگی او بنا بود ِدسوسا باشد، اما مأمور 
اليعقــل ثبت احوال به جای نــام خانوادگی 
رسمی او، اسمی را نوشــت که پدرش به آن 
شهرت داشت، اسمی که تمام عمر او را دنبال 
کرد و همیشــه مايه  مباهاتش بود: ساراماگو! 
بی حواسی مأمور ثبت احوال البته به همین جا 
ختم نشــد. روز تولد نوزاد در شناسنامه اش، 
در حقیقت 2روز پیش از تاريخ تولد حقیقی او 
ثبت شده است. ژوزه ساراماگو در مورد کودکی 
پرماجرا و خانواده  تنگ دستش می گويد: »اگر 
پدربزرگ من جای آنکه چوپانی بیسواد باشد، 
زمین داری پرمال  و منال بود، من اين چنین از 
آب درنمی آمدم!« ژوزه که به 2سالگی رسید، 
به همراه خانواده اش به روستای کوچکی در 
نزديکی لیســبون نقل مکان کرد تا پدرش 
به عنوان مأمور پلیس به کار مشــغول شود. 
در 13 سالگی برای تحصیل به مدرسه  فنی و 
حرفه ای رفت تا تعمیرکار اتومبیل شــود، اما 
عالقه اش به مطالعه او را از هدفش دور می کرد 
و چون هیچ کتابی در بساطش نبود، برای رفع 

نیازش مرتب به کتابخانه سر می زد.
ساراماگوی جوان در 25ســالگی نخستین 
کتابش را منتشر کرد؛ رمانی که خودش آن را 
»پنجره« نامیده بود، اما برای بازاريابی بهتر و 
جذب مخاطب بیشتر، به پیشنهاد ناشر با عنوان 
»سرزمین گناه« منتشر شد. او تا سال1995 
چندتايی رمان و نمايشنامه نوشت اما در اين 
سال بود که با انتشار رمان »کوری« به شهرت 
رسید. همان ســال برنده جايزه»کامو« شد و 
در ســال1998 يعنی در ۷۶سالگی توانست 
جايزه »نوبل« ادبیات را به دســت بیاورد. اين 
خبر را از مهماندار هواپیمايی شنید که سوار 
آن شده بود تا در بازگشت از نمايشگاه کتاب 
فرانکفورت، به مادريد نزد همسرش برود. اين 
اولین باری بود که ادبیات پرتغال، جايزه نوبل را 

از آن خود می کرد.
 ژوزه ساراماگو 18ژوئن سال2010 در 8۷سالگی 

به خاطر ابتال به سرطان خون درگذشت.

حافظ

ای دل غمديده، حالت بِه شود، دل بَد مکن

وين سِر شوريده باز  آيد به  سامان غم مخور

هنر انیمیشــن در ايــران خیلی جدی 
گرفته نمی شــود و اگر بخواهم جدی تر 
بگويم، به ســینمای انیمیشــن مثل 
خیلی از کشورهای صاحب سینما، نگاه 
صنعتی نمی شــود. انیمیشن به معنای 
 درست جان بخشی )از مصدر فرانسوی
 animer به معنــای جــان دادن( و نه 
پويانمايی، يک صنعت پولساز در دنیای 
واقعی اســت که متأســفانه اين وجه 
اقتصادی آن در ايران کاربردی ندارد و 
بیشتر يک نگاه هنری بر آن حاکم است 

که البته قابل احترام است.
در دنیای امــروز، انیمیشــن کوتاه با 
فضای مجازی، اپلیکیشن های موبايلی 
و جريان رســانه ارتباط نزديکی دارد 
و دريايی به وســعت يوتیوب شاهدی 
بر اين ادعاســت. در ســال های اخیر 
 انیمیشــن موزيــکال بچه کوســه
)Baby Shark( غوغايی به پا کرده و در 
يوتیوب بیش از 10میلیارد بار ديده شده 

است! اين آمار برای يک انیمیشن بسیار 
ســاده که با تکنیک های ابتدايی 

2D ساخته شده و روی آن شعر 
کودکانه و موزيک تک خطی قرار 
گرفته، بسیار حیرت انگیز است. 

البته ايده تیم تولید »بچه کوســه« که 
خروجی شرکت ســرگرمی و آموزشی 
Pinkfong( کره جنوبی  پینک فونگ)
است، حاصل سادگی و خالقیت نهفته در 
مفهوم هنر مینیمالیسم است که باعث 
می شود نه تنها کودکان کنجکاو که همه 
کاربران جهانی فضای مجازی سراغی از 
اين بچه کوسه آوازه خان بگیرند و برای 
يک دقیقه هم که شــده، لبخند بزنند. 
اين انیمیشن داستان و درام و تکنیک 
و تروکاژ و جلوه هــای ويژه کامپیوتری 
و... ندارد و تنها بچه کوسه ای غوطه ور 
در دريای درون اســت که همه را غرق 

خود می کند.
پینک فونگ بــا آن لوگــوی معروف 
خــود کــه از کاراکتر روباه شــازده 
کوچولو الهــام گرفته، از ســال2010 
فعالیت خود را آغاز کــرده و با تمرکز 
روی کودکان يک تا5ســاله، در زمینه 
ســاخت مجموعه انیمیشن های کوتاه، 
اپلیکیشــن های موبايــل، محتوای 
مــارك دار، پخــش موزيک هــای 

 محبوب)Playlists(، برنامه های زنده
)Live Shows( و اجراهــای ترکیبی 
داستان و آواز فعال است. آنها کار خود 
را با يــک پروژه کوچک و ايده ســاده 
شروع کردند و همین مســیر را ادامه 
دادند تا سوژه هايشان در جمع کودکان 

و خانواده ها پذيرفتنی و محبوب شوند.
طبق آخرين آماری که روی وب سايت 
پینک فونگ قــرار گرفتــه، تاکنون 
فیلم های کوتاه انیمیشن و آموزشی آنها 
روی يوتیوب، 50میلیاردو959میلیون و 
۶05هزارو940بار کلیک خورده که البته 
سهم بیشــتر آن با انیمیشن موزيکال 
بچه کوسه بوده است. اين شرکت آمار 
 )Subscribers( 991۶4102 مشترك
را نیز روی اين پلتفرم محبوب ثبت کرده 
تا نشان الماس يوتیوب را به دست آورده 
و از اين منظر هــم درآمدزايی هنگفتی 

نمايد.
همه اينها نشان از ضرورت توجه بیشتر 
هنرمندان انیمیشــن به حوزه کودکان 
دارد و اگر فعاالن آســیفای ايران روی 
اين موضــوع و مجموعه داســتان ها 
و شــخصیت های تاريخی ايرانی مورد 
وثوق کودکان تمرکز کنند و به بحث 
مارکتینگ آن توجه نمايند، قطعا 
اين هنر- صنعت مدل ايرانی، 
قدم به دنیای ديگری خواهد 

گذاشت.

النه سازی  پرندگان به ويژه 
لک لک ها روی دکل های 
مخابراتی که ارتفاع زيادی دارند، موضوعی است که هر ساله 
درباره آن می شنويم يا تصاويرش را در شبکه های اجتماعی 
می بينيم. چند روز پيش اما انتشار خبری در فضای مجازی 
درخصوص النه سازی  شــاهين روی يک دکل مخابراتی در 
مشــهد نظر مخاطبان و حاميان پرنــدگان را به خود جلب 
کرد. ماجرا از اين قرار بود که مأموران شرکت مخابرات قصد 
داشتند يک دکل مخابراتی را جمع آوری  و به منطقه ديگری 
منتقل کنند. حين بازديــد از اين دکل مخابراتی اما  متوجه 
شدند که پرنده ای که احتماال شاهين است، روی اين دکل 
آشيانه ساخته و از جوجه هايش مراقبت می کند. جوجه های 
بی کرک و پر اين پرنده هم تازه متولد شده  بودند و توانايی پرواز 
نداشــتند. به همين دليل هم در اقدامی بی سابقه، مأموران 
شــرکت مخابرات برای احترام به محيط زيست، پرندگان و 
حفظ جان جوجه های اين پرنده   دســتور جمع آوری دکل 
مخابراتی را فورا لغو کردند. تصميم بر آن شــد تا در ماه های 
بعد  که اين جوجه ها بال و پر پرواز داشتند و از اين دکل نقل 
مکان کردند، دکل مخابراتی جمع آوری شود. مدير مخابرات 
منطقه خراسان رضوی می گويد: کمک به حفظ محيط زيست 
اين پرنده جزئی از مسئوليت اجتماعی شرکت مخابرات ايران 
است که ما به بهترين شکل ممکن آن را انجام خواهيم داد. 
ما هم می گوييم  دم شــما گرم! در اين روزها شنيدن چنين 
اخباری می تواند برای لحظه ای لبخند به لب هايمان بياورد و 
اميدوار باشيم که مهربانی با حيوانات در اين سرزمين روبه روز 

پررنگ تر شود.

خوش خبر

فاطمه عباسی

ماموریت شاهین

پیمان شوقی
روزنامه نگار

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

شهنام صفاجونگاه
روزنامه نگار

اين گناهکارانند که راحت می خوابند، 
چون چيزی حاليشان نيست و برعکس، 
بی گناهان نمی توانند حتی يک لحظه چشم روی هم بگذارند 
چون نگران همه  چيز هســتند. اگــر غير از اين بــود بی گناه 

نمی شدند.

حيدر)علــی نصيريان(: 
می بينی يوسف؟ می بينی 
چه کردی؟ يوســف من بيا... من اين حرفامو به کی 
بگم يوسف؟ من توی گوش کی نجوا کنم يوسف؟ اين 
انصافه؟ اين انصافه؟ اين انصافه؟ خب خودتو به من 

نشون بده... تو کجايی؟ تو شکم کوسه؟ من با اين دل 
چه کنم؟... من اين غصه را با کی تقسيم کنم؟... ديگه 
دارم اذيت می شم ديگه وقتشــه که... بچه جون! من 
خسته ام... خودتو به من نشون بده... آخه من با اين يه 
تيکه حلبی چه کنم؟ برين کنار... شمارو به مقدسات 
برين کنار... بذارين ببينمش... بذارين تا چشام سو داره 

ببينمش... آهای يوسف! من اينجام... .

رومن گاری  ابراهیم حاتمی کیا 

زندگی در پیش رو بوی پیراهن يوسف
بوک  مارک ديالوگ


