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گرینویچ

ممنوعیت کار پرستار ها 

 

پاريس: عالی ترین نهاد بهداشت و درمان فرانسه 
اعالم کرد پزشــکان و پرســتارانی که همچنان از 
تزریق واکســن کووید خودداری می کنند، اجازه 
بازگشت به کار را  ندارند. هيأت دولت اليزابت بورن، 
نخست وزیر فرانسه این تصميم را تأیيد کرده است. 
سپتامبر سال2021 و همزمان با گسترش کارزار 
واکسيناسيون سراسری عليه بيماری کووید-19 
و با توجه بــه خودداری اقليتــی از کادر درمانی از 
تزریق این واکسن، مسئله ممنوعيت کار این گروه 
از افراد به صورت قانونی اجرایی شــد. با وجود این 
محدودیت، پس از انتخابات پارلمانی اخير و تضعيف 
حزب متبوع امانوئل مکرون، احزاب مخالف دولت 
بحث لزوم بازگشــت بــه کار کادر درمانی مخالف 
واکســن را به پيش کشيدند. اســتدالل مخالفان، 
کمبود شدید کارکنان بيمارستان ها و درمانگاه های 

فرانسه بود. 

راه بسته است

يک نفوذی اسرائیل در مکه
 

رياض: ســخنگوی پليس شــهر مکه از بازداشت یکی از 
شــهروندان عربستان ســعودی به اتهام تسهيل ورود یک 
خبرنگار رژیم صهيونيســتی به مکه خبــر داد. به گزارش 
العربيه، براساس گزارش های منتشرشــده در این زمينه، 
گيل تامری، خبرنگار مورد نظر، گذرنامه آمریکایی دارد و 
برای کانال13 اسرائيل کار می کند. گيل تامری در اوایل این 
هفته ویدئویی از خود منتشر کرد که او را در حال رانندگی 
در شهر مکه نشــان می داد. حضور این خبرنگار اسرائيلی 
در شــهر مکه از این جهت امری بدیع به حساب می آید که 
براساس قوانين عربستان سعودی، ورود غيرمسلمان ها به 
شهر مکه ممنوع است و پليس این کشور به منظور کنترل 
ورود غيرمسلمان ها به این شهر یک سيستم ایست بازرسی 

دقيق طراحی کرده است. 
العربيه همچنين در مورد ورود تامری به مکه نوشت: »او به 
باالی کوه عرفات، مکان مقدسی که مسلمان ها هنگام به جا 
آوردن مراســم حج در آن جمع می شوند، نيز صعود کرد.« 
تاماری در گزارشی که از سفرش به شهر مکه تهيه کرد و پس 
از بازگشت او به اسرائيل منتشر شد، تأکيد کرد سفر به مکه 
جزو آرزوهایش بوده و فردی که موافقت کرده به او کمک 

کند، نمی دانسته به یک خبرنگار اسرائيلی کمک می کند.

اعدام مرد همسرسوز
 

سیچوان: دادگاهی در چين مردی را که به جرم آتش زدن 
همسر ســابقش محکوم شــده بود، اعدام کرد. به گزارش 
گاردین، قاتل در ســپتامبر2020 همسر ســابق خود را به 
آتش کشــيده و این کار را به صورت زنده در پلتفرم ویدئوی 
کوتاه Douyin پخش کرده بود. در فيلم می بينيم که همسر 
ســابقش وارد اتاق او شــد و با حمله به این زن بر صورت او 
بنزین پاشيد و او را آتش زد. این در حالی بود که این صحنه ها 
به صورت زنده برای دنبال کنندگان برنامه المو در حال پخش 
بود. المو بيش از 782 هزار نفر دنبال کننده داشت و حدود 
6 ميليــون و 300 هزار نفر هم ویدئوهــای او را الیک کرده 
بودند. المو در پلتفرم Douyin که شبکه ای مشابه تيک تاک 
است ویدئوهای کوتاه مختلفی از زندگی خود و مناطق حومه 
سيچوان به نمایش می گذاشت. در نقطه مقابل این حادثه، 
مردی چينی در مارچ سال جاری ميالدی همسرش را بيرون 
از آتش سوزی در بالکن نگه داشت و بر اثر حرارت خودش در 

اثر سوختگی جان باخت.

دومین دوره مسابقات سنگ نوردی کشوری جام نقش جهان در اصفهان برگزار شد.    عکس: خديجه نادری اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

 عکس های جیمز وب 
به مثابه اثر هنری

تصاویر منتشــر شده از تلسکوپ 
جيمــز وب در هفته هــای اخير 
اتفاقی بود که بسيار خبرساز شــد و تماشای آنها نه فقط 
در جامعه علمی و اهالی نجوم که برای هر کسی که فرصت 
دیدن آنها را یافت تبدیل به تجربه ای تکان دهنده و تازه شد. 
اما سؤال اینجاست که چرا این تجربه این چنين حيرت انگيز 
بود؟ ما از قبل هم می دانســتيم که کيهان، عرصه بســيار 
بزرگی است و پدیده های شــگفت انگيز غيرقابل تصوری 
در خود دارد. حتی نگاه به آســمان شب و تماشای همين 
ستاره هایی که در کهکشان راه شيری هستند، اغلب تجربه 
غریبی است. با این حال این تصاویر قادر بودند ما را به سطح 

تازه ای از این حيرت و غریبی ببرند. چرا چنين بود؟
یک توضيح شاید این باشــد که این تصاویر برای ما همان 
کارکردی را دارند که آثار هنری دارند. در واقع این شگفتی 
و حيرت در هنگام تماشای تصاویر تلسکوپ جيمز وب، از 
جهاتی به تجربه مواجهه با اثر هنری شــبيه است. تجربه 
مواجهه با اثر هنری، صرفا در مواجهه با یک امر زیبا خالصه 
نمی شود. دیدن یک نقاشی، فيلم و یا اثر معماری اگرچه 
بخشــی از جذابيت و تأثيرش را از زیبــا بودنش و درک 
زیبایی از ســوی ما می گيرد، اما این، همه ماجرا نيست. 
آنچه در تجربــه مواجهه با یک اثر هنــری رخ می دهد به 
قدرتی است که چنين اثری دارد تا ما را در لحظه مواجهه، 
از بدیهی بودن جهانی که در آن زندگــی می کنيم، جدا 
کند. این جدا شــدن از امر روزمره کار معمول و آســانی 
نيســت. همه ما آدم های گرفتاری هستيم که در زندگی 
روزمره در انواع مسائل ریز و درشت مربوط به کار، روابط 
شخصی، خانواده، مســائل مالی، اضطراب های محيطی و 
هزار و یک چيز دیگر غرقيم. به ایــن ترتيب عموما ما در 
وضعيتی زندگی می کنيم که در آن توجه مشــخصی به 
امور مربوط به جهان اطرافمان نشان نمی دهيم. انگار که 
جهان به شکلی که هست، موضوعی روشن و بدیهی و تحت 
کنترل است و حاال ما بدون اینکه نيازی به تامل و مالحظه 
در مورد آن داشته باشيم به رتق و فتق مسائل شخصی و 
گرفتاری هایمان می پردازیم. مواجهه با یک اثر هنری این 
تعادل و بدیهــی بودن را بر هم می زنــد. اثر هنری )طبعا 
با کيفيت( قادر اســت در لحظه مواجهه ما با آن، جهان را 
از حالت بدیهی بودن بيرون بياورد. قاب شدن یک اتفاق، 
یک منظره، یک چهره، یا یک شیء باعث می شود ما برای 
نخستين بار از منظری که هنرمند خلق کرده است به آنها 
نگاه کنيم و در این نگاه کردن و توجه، انگار اتفاق مهمی رخ 
می دهد: ما از جهان بدیهی و معمول جدا و به جهان دیگری 
که اثر هنری به آن تعلق دارد متصل می شویم. به جهانی 
که اشيای موجود در آن اثر به آن تعلق دارند. به جهانی که 
جزئيات آن بدیهی نيســت و باید در تجربه مواجهه، این 
جزئيات را کشــف کرد. به این ترتيب در تجربه مواجهه با 
اثر هنری ما انگار با جدا شــدن از جهان بدیهی و معمول 
روزمره، فرصت فکر کردن و کشف پيدا می کنيم و چنين 
فرایندی به آشکار شدن نوعی »حقيقت« می انجامد. جدا 
شدن ما از جهان روزمره معمول و قرار گرفتنمان در جهان 
اثر هنری همان چيزی اســت که باعث شگفتی و حيرت 

می شود: اتصال به حقيقت.
از این منظر تجربه تماشای عکس های منتشر شده توسط 
تلسکوپ جيمز وب، شبيه تجربه ما در نسبت با اثر هنری 
است. درست است که ما از پيش هم می دانستيم که کيهان 
عظيم اســت و پدیده های حيرت انگيزی دارد، اما همين 
دانستن، پيش از لحظه تماشای عکس ها، از جنس امری 
بدیهی و معمولی بود؛ بخشــی از امــور روزمره ما. لحظه 
تماشای عکس ها اما همان زمانی است که ما را از آن جهان 
بدیهی جدا می کند و به حقيقتی وصل می کند که نيازمند 
مکاشفه و تامل اســت. ما در هنگام تماشای عکس های 
جيمز وب، انگار برای لحظاتی موفق می شــویم دکمه پاز 
جریان زندگی روزمره را فشار دهيم و متوجه جهان شویم. 

به چيزی که عظيم و حقيقی است و هرگز بدیهی نيست.

بيست و چهارم ذیحجه در تاریخ اسالم 
به نام روز مباهله ثبت شــده است. در 
چنين روزی و در ســال 6 هجری بود 
که بعــد از مدت ها بحــث و گفت وگو 
بين پيامبر اکرم صلــی اهلل عليه و آله 
و مســيحيان نجران ماجرای معروف 
مباهله رخ داد. آنهــا معتقد بودند که 
مسيح پسر خداســت و هرچه پيامبر 
با آنان مناظره می کــرد و می گفت که 
آفرینش مسيح که از مادر تنها و بدون 
پدر به وجــود آمده، خيلی ســاده تر از 
ماجرای خلقت آدم است که بدون پدر و 
مادر به وجود آمده و از خاک آفریده شده 
است. مســيحيان اما دست از لجاجت 
و تعصب برنمی داشــتند تا اینکه آیه 
61آل عمران به عنوان دستور خداوند 
به پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله نازل 
شد: بگو بيایيد ما فرزندان خود را و شما 
فرزندان خود را، ما زنان خود را و شما 
نيز زنان خود را و ما خویشتِن خویش 
)یعنی کســی که به منزله خودمان یا 
نزدیک ترین فرد به ماســت( را و شما 
خویش خــود را جمع کنيــم و دعا و 
ـ  ـ و عذابـ  نيایش کنيم و لعنت الهیـ 

را برای دروغگویان بخواهيم.
 مباهلــه از ریشــه ابتهــال به معنای 
مناجــات و دعا کــردن اســت اما در 
اصطالح، یک نــوع مبارزه ای اســت 
که طــی آن یکی از طرفين مشــمول 
لعنت ابدی می شــود و از بين خواهد 
رفت. شاید به زبان امروز بهترین تعبير 
بــرای آن همان دوئل باشــد. البته در 
دوئل احتمال اینکــه تفنگ یکی گير 
کند یا یک چندم ثانيه دیرتر شــليک 
کند یا نشــانه گيری اش با خطا باشد 
وجــود دارد، اما در مباهلــه دیگر این 
حرف ها نيست و طرفی که می داند بر 
حق نيست، خواهی نخواهی مشمول 
عذاب و لعنت الهی خواهد شــد. این 
رسم در زمان جاهليت به منافره شهرت 
داشــت و عرب جاهلی بين دو قبيله 

یا بين دو نفر که چشــم و هم چشمی 
داشتند یا ســال ها با هم درگير بودند، 
منافره می کردند. البته آنجا حکميت 
بود. یعنی یک نفر را کــه هر دو طرف 
منافره قبول داشــتند به عنوان حکم 
و داور قرار می دادنــد تا بين آنها حکم 
کند و اعالم دارد که کدام یک نسبش 
یا شرافتش یا سخاوتش یا شجاعتش 
و... بيشتر و بهتر اســت. اما در مباهله 
اسالم، داور و حکم خداست و دیگر موی 
الی درز موضوع نمــی رود و به خاطر 
همين بود که نجرانيــان ادامه ندادند. 
آنها ابتدا پذیرفتند و در روز موعود، زنان 
و مردان نجرانی به اتفاق فرزندانشــان 
و با تمام عشــيره و بســتگان خویش 
گردآمدند و شــاید انتظار می کشيدند 
که همه مســلمانان اعم از مهاجرین 
و انصار با زنان و فرزندانشــان وارد این 
کارزار شوند. ناگهان دیدند پيامبر اکرم 
صلی اهلل عليه و آله درحالی که حسين 
را در آغوش دارد و دســت حسن را در 
دست دیگر گرفته است، از راه سررسيد. 
علی عليه  السالم دوشادوش آن حضرت 
و یک قــدم عقب تر حرکــت می کرد 
فاطمه زهرا عليها السالم نيز پشت سر 
آنها می آمد. همين که رهبر مسيحيان 
نجران این صحنه را دید عقب  نشينی 
کرد و به یاران خــود گفت: من عذاب 
الهی را در مورد خودمان می بينم و لذا 

تن به این مباهله درنمی دهم.
این حرکت پيامبر اکرم نشــانه اعتماد 
به نفس آن حضرت و اعتقاد راسخش 
به حقانيت خویش بود و مســيحيان 
نجران را متوجه کرد که اگر آن حضرت 
این قدر به خدای خــود مطمئن نبود، 
هرگز با 4 نفر که 2نفرشان هم کودک 
بودند برای منافره نمی آمد. از ســوی 
دیگر این حادثــه فضيلت بزرگی برای 
اهل بيت محسوب می شود؛ زیرا پيامبر 
اکرم این 4نفر را آن قدر نزد خدا مقرب 
و مســتجاب الدعوه می دید که دیگر 
الزم نبود به دیگران متوســل شود و 
لشکرکشی کند. این رویداد در خارج 
مدینه و حدود 500متری شمال شرق 
مسجدالنبی اتفاق افتاده و مسجدی به 

نام مباهله در آن محل وجود دارد.

یک روز خاص

سید محمدرضا واحدی 

قصه تمنای عذاب

تقويم/ زادروزعدد خبر

مبارز ثروتمند

کمتر مبارزی را ســراغ داريم که از دل ثروت 
بیرون آمده باشــد و بخواهد حق مظلومان را 
از ظالمان بگیرد. اما »سیمون خوسه آنتونیو 
د ال سانتیسیما ترينیداد بولیوار ای پاالسیوس 
پونته ای بالنکو« معروف به سیمون بولیوار، اين 
قهرمان آمريکای جنوبی يک جنتلمن بوده که 
24جوالی 1783در يک خانواده سرشناس در 
ونزوئال به دنیا آمده. وقتی 3سالش بوده پدرش 
را از دســت می دهد، در 9سالگی مادرش را و 
خیلی زود پدربزرگش را که بعد از پدر و مادر 
سرپرستی بچه ها را به عهده گرفته بود. سال ها 
بعد که بولیوار جوان عاشق ماريا ترزا می شود و 
با او ازدواج می کند، دخترك بیمار می شود و 
می میرد و بولیوار تا آخر عمر مجرد می ماند. 
بولیوار مدتی در حال ســفر بین کشورهای 
مختلف و البته يادگیری رياضی، هندســه، 
ادبیات، تاريخ و شمشیر بازی بوده. يک روز در 
آگوست 1805در فرانسه، بولیوار برای سیمون 
رودريگز )معلم، مشــاور و دوستش( سوگند 
می خورد تا وقتی  که رؤيای آزاد کردن آمريکای 
التین از اسپانیا به حقیقت نپیوندد، بازوانش 
از حرکت نايستد و روحش آرام نگیرد. سال 
1807، بولیوار مشغول اداره دارايی هايش در 
وطن و نطق برای خانواده و دوستان و آشنايان 
می شــود که چطور بايد ونزوئال را از استعمار 

اسپانیا آزاد کرد.
اسپانیا از قرن 16میالدی ونزوئال را مستعمره 
خود کرده بود. 5جــوالی 1811)که حاال روز 
ملی اين کشور است(رؤيای بولیوار به حقیقت 
پیوست و کشورش اعالم اســتقالل کرد، اما 
اين رؤيا خیلی کوتاه بود؛ اسپانیا دوباره ونزوئال 
را گرفت و بولیوار و يارانش به اروپا فرار کردند. 
دفعه بعد بولیوار از راه جنگ وارد شد و اين بار 
عمال ونزوئال مستقل شد و اسپانیا را بیرون کرده 
بود. بولیوار جمهوری بزرگ کلمبیا را تشکیل 
داد و توانست کشورهايی را که ما امروز ونزوئال، 
کلمبیا، پاناما، اکــوادور و بولیوی می نامیم از 
سلطه اسپانیا رها کند. قسمتی از سرزمین پرو 

را نیز به ياد او، بولیوی نامیدند.

حافظ

گر تیغ بارد در کوی آن ماه
گردن نهاديم الحکم هلل

برخی مسيرها در شــهر، همواره با کندی حرکت 
و ازدحام ماشــين ها مواجه هستند اما برخی دیگر 
معموالً ترافيک روانی دارند ولي برای بسياری از ما 
پيش آمده است که مسيری معمولی با ترافيک روان 
را ناگهان شلوغ و حتی مسدود شده از انبوه ماشين ها 
دیده ایم. ما به این وضعيت عادت کرده ایم و می دانيم 
که چاره ای جز صبر و حرکت آهسته نداریم اما در 
همان حال باز هم از خودمان می پرسيم »چرا بسته 
شده؟ چه خبره«. معموالً در این موارد چند کيلومتر 
جلوتر، یا حتی در خيابان دیگری که به خيابان محل 
عبور ما مرتبط است، راه بسته یا تنگ شده و ترافيک 

پس زده است.

واقعيت این اســت که وضعيــت ترافيکی تهران و 
عرض معابر به گونه ای است که یک اختالل کوچک 
در عبور و مرور خودروها در یــک خيابان در زمان 
کوتاهی به بخش بزرگی از شهر تسری پيدا می کند 
و همه جا قفل می شــود. تعداد خودروها در تهران 
به گونه ای است که بسته شــدن یک خيابان فرعی 
می تواند منجر به ترافيک وحشتناک در چندین و 
چند خيابان دیگر شود و اگر این اتفاق در مرکز شهر 
رخ دهد باید تا ســاعت ها راهبندان را تحمل کرد. 
همچنين اگر برای ساعتی یک خط مترو یا اتوبوس 
تندرو )BRT( امکان ســرویس دهی نداشته باشد 
باز هم انبوه جمعيت ســرگردانی که باید از وسایل 
نقليه جایگزین استفاده کنند، وضعيت خيابان های 
اطراف را بحرانی می کند. چاره این مشکل کجاست؟ 
در نخستين نگاه، عریض کردن معابر عمومی راهی 
است که می تواند مشکل را برطرف کند اما جدا از 

هزینه های زیاد این کار و مشکالت اجرایی و زمان 
زیادی که الزم دارد، نمی تواند تا بی نهایت ادامه پيدا 
کند. به زبان دیگر، نمی توان همه خانه ها و مغازه ها را 
از بين برد و به جایشان خيابان های پهن ایجاد کرد. 
شناســایی و رفع گره های ترافيکی راه حل دیگری 
است که باز هميشــه جواب نمی دهد زیرا بسياری 
از راهبندان های شــهری مربوط بــه اختالل های 
لحظه ای هســتند. تصادف، خراب شدن خودرو، 
ایستادن نامناسب خودروهای حمل مواد غذایی، 
بارش باران، تعطيل شدن مدرسه و... همگی شهر 
را به بن بستی بزرگ تبدیل می کنند. به نظر می رسد 
چاره کار، کم کردن از تعــداد خودروها در خيابان 
است. به خصوص خودروهای تک سرنشين. بخشی 
از این راهــکار مربوط به افزایش ظرفيت شــبکه 
حمل ونقل عمومی است که متأسفانه همچنان با 
وضعيت مطلوب فاصله جدی دارد و بخشی دیگر نيز 
از راه فرهنگسازی حاصل می شود. فرهنگ استفاده 
از حمل ونقل عمومی و اینکه اگر سوار اتوبوس یا مترو 
می شویم به معنی فقر یا خساست نيست. در این باره 

باید بيشتر گفت و نوشت.

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

شهر 
مکتوب

میثم قاسمی
روزنامه نگار

صبح روز بعد وقتی ژان فرولو لباس می پوشيد تا بيرون برود، متوجه شد 
کيف پولش خالی است، او هيچ پولی نداشت. 

ژان کفش هایش را پوشيد و به خود گفت باید به دیدن برادرم بروم. او به خودش گفت، سخنرانی مفصلی 
برایم می کند اما دست کم کمی از او پول می گيرم. سر راهش به کليسا، بوی نان تازه از نانوایی ها به 
مشامش رسيد اما هيچ پولی نداشت که صبحانه بخورد. وقتی به کليسای نتردام رسيد، نمی دانست 

باید وارد شود یا برگردد. او چند دقيقه قدم زد و فکر کرد.
درحالی که در پای پلکان اصلی قدم می زد و به عقب و جلو می رفت، به خودش گفت، نمی خواهم امروز 

بنشينم و سخنرانی مفصل او را گوش بدهم اما به سکه هایش نياز دارم.

ویکتور هوگو

گوژپشت نتردام
بوک  مارک

اوميکــرون چند 
روزی اســت کــه 
تغيير شکل داده و با نقابی جدید ميهمان 
بدن ها می شود. مسئوالن نگرانند و از موج 
هفتم کرونا می گویند و مــدام در خبرها 
هشــدار می دهند. مراکز واکسيناسيون 
مجددا تجهيز شــده و واکســن ها به روز 
می شــوند. از ســوی دیگر اما ســفرهای 
تابستانی هنوز به راه است و جاده ها)به ویژه 
جاده چالوس( مملو از مسافرانی که انگار 
هنوز خبرهای جدید و آمار کرونا بهشان 
نرســيده و خرم و خندان و قدح  به دست 
کنار جاده ایستاده اند و منتظرند ترافيک 
سبک تر شــود تا به مقصد برسند. قاعدتا 
از ماسک هم خبری نيست و پروتکل های 
بهداشتی برای آنها به تاریخ پيوسته است. 
عجيب نيست که کمی طول بکشد تا مردم 
برای چندمين بار خطر را احساس کنند و 
به جای بستن بار ســفر، برای نبرد با غول 
کرونا مجهز شوند. اما بهتر است این زمان 
کوتاه شــود تا آمار مبتالیان تصاعدی باال 
نرود. به همين دليل هم فعال محدودیت ها 
برقرار شــده و آنطور که ســتاد مقابله با 
کرونا و مسئوالن وزارت بهداشت تصميم 
گرفته اند، تزریق دوز ســوم واکسن)برای 
آنهایی که در دوز دوم متوقف شــده اند( 

در ادارات اجباری شــده و مردم برای دوز 
چهارم واکسن باید هر چه زودتر به مراکز 
واکسيناسيون مراجعه کنند. اقدام بعدی 
هم برای مســافرانی اســت که با وسایل 
حمل ونقل عمومی سفر می کنند. آنطور که 
مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای گفته، زدن ماســک 
دوباره اجباری شده و پروتکل های بهداشتی 
سفت و سخت تر رعایت می شود. اگر به یاد 
داشــته باشــيد، در موج های قبلی کرونا، 
تخلف هایی در سفرهای جاده ای یا هوایی 
چه از جانب مسافر و چه از جانب راننده و 
شرکت مسافربری رخ می داد که باعث گالیه 
عده زیادی و گسترش بيشتر این بيماری 
شــده بود. تخلفاتی مثل ماســک نزدن، 
رعایت نکردن فاصله اجتماعی، نبود تهویه 
مناسب و... حاال مدیرکل حمل ونقل سازمان 
راهداری اعالم کرده که مسافران از طریق 
شماره  تماس پایانه های مسافربری مبدا، 
سامانه پيام کوتاه 2000141، تلفن گویای 
 141 و سایت ســازمان راهداری به نشانی

 IR .141 می توانند تخلفــات احتمالی را 
اطالع دهند تا با جدیت و ســرعت با همه 
متخلفــان کــه در رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی مقابله با کرونا ســهل انگاری 

می کنند، برخورد شود. 

فرهنگ و زندگي

انجامش بده

فاطمه عباسی

آماده باش برای نبرد تازه کرونایی

 سفر به غرب ايران
 در برج میالد تهران

سفر کردن هميشه خوب 
است، اما خيلی ها هستند 
که امکانات مسافرت به 
نقاط دوردســت تر ایران 
را ندارند و اگر مشکالت 
زندگــی خيلی بــه آنها 
فشــار بيــاورد، نهایتــا 
2روز می رونــد شــمال 
و برمی گردنــد. اینها را 

گفتيم که بگویيــم اگر تا به حال پای تان به غرب کشــور 
باز نشده، می توانيد از فردا تا 6مرداد در جشنواره شب های 
گردشــگری غرب ایران که در برج ميالد برگزار می شود 
شــرکت کنيد. هر چند که برج ميالد جــای طبيعت بکر 
غرب کشور را پر نمی کند، اما شما را برای سفر به این نقاط 
آماده می کند. در این جشنواره غرفه های معرفی جاذبه های 
گردشــگری، ارائه و فروش صنایع دستی، اجرای موسيقی 
و مراسم های آیينی، برپایی سياه چادرهای بومی عشایری 
و عرضه ســوغات و خوراک ایرانی برپا می شود و شب های 
فرهنگی هم از دیگر برنامه هایی است که در این جشنواره 
برگزار خواهد شد. جشنواره شب های گردشگری منطقه 
غرب کشــور در پایتخت، با همکاری و مشارکت 4استان 
غربی همدان، ایالم، کرمانشاه و لرســتان راه اندازی شده 
و هر شب از ســاعت 21تا 23پذیرای شماست. تأکيد این 
برنامه ها بر خالقيت، نوآوری و معرفی جاذبه های نوظهور 
برای آشنایی پایتخت نشــين ها با استان های منطقه غرب 
کشور است. بهتر است این چند شب را از دست ندهيد و به 
جای تحمل هوای شرجی و گرم شمال در این وقت از سال، 

سری هم به غرب کشور در برج ميالد بزنيد.


