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گرینویچ

بلندترين زنجیر ريش دنیا 

 

یک گروه از مــردان آمریکایی، چنان به مســئله 
ریش و محاســن اهميت می دهند که نه تنها ریش 
خود را بلند کرده اند، که با پيونــد زدن آنها به هم، 
رکورد جهانی جدید بــه نام خود ثبــت کرده اند. 
این مــردان در ایالت وایومينــگ در آمریکا، موفق 
شــده اند رکورد بلندترین زنجيره ریشــی دنيا را 
تشکيل بدهند. این مردان در یک رستوران کنار هم 
ایستاده اند و ریش هایشان را به هم گره زده اند تا یک 
زنجيره انسانی به طول 50متر تشکيل بدهند. آنها، 
رکورد دنيا را حسابی جابه جا کرده اند؛ قبل از آنها، 
یک سری مرد ریشوی دیگر در آالمن به سرشان زده 
بود تا رکورد دنيا را به نام خود ثبت کنند و زنجيره ای 
به طول حدود 20متر تشکيل داده بودند. شرکت در 
این رکوردگيری شــرایط خاصی هم داشت و فقط 
کسانی افتخار حضور در آن را داشتند که ریششان 

دست کم 25سانتی متر بلند باشد.

ناجی 9ساله 
 

یادگيری مهارت هایی که در موارد اضطراری می توانند جان 
دیگران را نجات بدهد، یکی از واجبات زندگی همه ماست. 
با این حال، خيلی از ما تنبلی می کنيم و آن را به بعدا موکول 
می کنيم. اما اقدام قهرمانانه یک پسر در آمریکا، نشان داده 
که حتی فردا هم دیر اســت و یادگيری آنها، ســن و سال 
نمی شناســد. این دانش آموز که فقط 9سال دارد، با انجام 
یک مانور ساده اما حياتی، از مرگ هم کالسی اش جلوگيری 
کرده و حاال به یک قهرمان تبدیل شــده اســت. پليس در 
ویسکانســن گفته که هنگام ناهار، یک لقمه غذا در گلوی 
یک دختر می پرد و حالت خفگی او را تــا مرگ می برد اما 
هم کالسی او، اسی کولير، شجاعانه و البته خونسرد، با انجام 
یک مانور ساده اما حياتی، دختر را نجات می  دهد. کاری که 
این پسر کرده، اســتفاده ماهرانه از یک مانور مخصوص به 
مانور هایمليش اســت که در موارد بسته شدن راه تنفسی 
به جســم خارجی مثل غذا توصيه می شود. این پسر پشت 
هم کالسی اش ایستاده، 2دســتش را باالی شکم او حلقه 
کرده و با فشــار، غذا را جا به جا کرده  و راه تنفس او را باز 
کرده. معلم این دانش آموز گفته کولير در کمال خونسردی 
و با مهارت باال این مانور را اجرا کرده است. این دانش آموز 

به خاطر این عمل شجاعانه، حسابی معروف شده است.

بدشانس ترين هواپیماهای دنیا
 

اینکه 2هواپيما از معرکه بزرگ ترین جنگی که تاریخ بشــر به 
خود دیده جان سالم به در ببرند تا 75سال بعد در یک نمایشگاه 
هوایی با هم برخورد کنند، از آن اتفاق هایی است که احتماال 
دیگر در تاریخ تکرار نخواهد شد. برخورد 2هواپيمای قدیمی 
متعلق به دوران جنگ جهانی دوم، سروصدای زیادی در جامعه 
هوانوردی دنيا ایجاد کرده و لطمه شــدیدی به گنجينه این 
پرنده های خاص زده است. این 2هواپيما در نمایشگاه هوایی 
داالس هنگامی که در ارتفــاع پایين پــرواز می کردند با هم 
برخورد کردند و به یک گلوله آتش مهيب تبدیل شدند. هر دو 
خلبان آن کشته شده اند. برخی رسانه ها هم از مرگ 6خدمه 
دیگر خبر داده اند. یکی از 2هواپيمــا،  یک بمب افکن بوئينگ 

ب-17 بود که نقشی اساسی در شکست آلمان داشت.
هواپيمای دیگر جنگنده پی-63 بوده که توسط ارتش شوروی 
عليه آلمان ها مورد استفاده قرار می گرفته است. از بين رفتن 
این 2هواپيما،  خبر بدی برای طرفداران این پرنده های قدیمی 

و منحصربه فرد است.

به تماشای اسب های تندرو- استان مازندران   عكس: همشهری/ حامد خورشیدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  درباره یک لیوان آب

ســال پيش این روزها در مشهد 
بودم. مامان مریض بــود و حال 
خوبی نداشــت. 9 ماه بود که عالئمی مثل ایجاد لخته خون 
در گردن و ضعف زیاد نشان می داد و هنوز هيچ کدام از انبوه 
دکترها و متخصص هایی که پيش آنها می رفت نتوانســته 
بودند علت را پيدا کنند. مدام الغرتر می شد و نمی توانست 
غذا بخورد. دو سال و نيم بود که ندیده بودمشان. ماجراهای 
کرونا و محدودیت هایش باعث شده بود دور بمانيم. اما وقتی 
که دیگر معلوم شد که باید یک عمل جراحی تشخيصی نسبتا 
سنگين انجام دهد آمدم که خودش و پدر را ببينم و پيششان 
باشم. شب اول، وقتی توی اتاق مهمان خوابيده بودم ناگهان 
با صدای ســرفه های بلند مامان از خواب پریدم. ســرفه ها 
شدید و نفسگير بودند. مدام سخت تر و سنگين تر می شدند 
و از همان توی اتاق تاریک هم می توانستم تشخيص بدهم 
که چطور همه بدن نحيفــش را در بر می گيرند و مثل زلزله 
تکانش می دهند. حمله ســرفه قطع نمی شد. فقط شدیدتر 
و مهيب تر می شــد. حس می کردم نفس خودم هم دارد بند 
می آید. از جایم بلند شدم رفتم ببينم از دست من کاری بر 
می آید یا نه. که نمی آمد. چراغ آشــپزخانه روشن بود. وارد 
که شــدم دیدم مامان جلوی سينک ظرفشــویی ایستاده. 
دست هایش را ســتون کرده بود دو طرف سينک و لبه های 
فلزی را محکم فشار می داد. موج های بلند سرفه می آمدند و 
تنش را فرا می گرفتند و او به زحمت می توانست آن وسط ها 
نفس کوتاهی بگيرد تا موج بعدی. این حمله حدود 10 دقيقه 
طول کشيد. تمام این مدت پدر با فاصله یکی دو متر پشت سر 
مامان ایستاده بود. یک ليوان آب دستش گرفته بود و مامان 

را نگاه می کرد. نگاهی که ترکيبی از نگرانی و استيصال بود.
یک ليوان آب ساده اغلب معنای خاصی ندارد. حتی ممکن 
است وجودش در آن شــب اهميتی هم نداشــته باشد. در 
شرایط دشوار مامان و آن ســرفه ها که قطعا مشکلی را حل 
نمی کرد. اما آن تصویر، مامان که با ســر پایين رو به سينک 
ایستاده و تنش می لرزد، پدرم که با فاصله کوتاه پشت سرش 
ایستاده، انعکاس نور سفيد مهتابی آشپزخانه روی کابينت ها 
و یخچال و ميز و صدای حباب هایی که از آکواریوم کوچک 
نزدیک در بلند بود و ليوان آب توی دســت های پدرم هرگز 
از خاطر م پاک نمی شود. این ليوان آب نشانه روشنی بود از 
اینکه پدرم آنجاست، نگران اســت و هر کاری که الزم باشد 
انجام می دهد. هر مســيری که قرار است طی شود، هر خبر 
بدی که قرار است در راه باشــد، او آنجا هست، کنار مامان و 
با کمی فاصله پشت ســرش. این ليوان آب معنایش حضور 
پدرم بود. تصميم برای آنکه حاال که ظاهرا نبرد سختی ميان 
مادرم و بدنش آغاز شده، او در صحنه حاضر است و با هرچه به 
دستش برسد و در توانش باشد در این نبرد نقش بازی خواهد 
کرد. دو ماه و نيم بعد از آن شب مامان از دنيا رفت. ماه ها پيش 
از آن شــب و تمام دو ماه و نيم پيش رو، پدرم همراهش بود 
تقریبا هيچ شــبی نخوابيد، هر لحظه به گوش بود که ببيند 
مامان چــی می خواهد، حالش چطور اســت، داروهایش را 
خورده و آیا الزم اســت برای راه رفتن کمکــش کند یا نه. 
آن ليوان آب معنایــش همه این حضوری بــود که پدرم تا 
لحظه آخر زندگی مادرم داشــت. حاال ليوان های آب برای 
من موجودیتی متفاوت دارنــد. چيزی ميان دیگر چيزهای 
بی معنای جهان نيستند. ليوان های آب می توانند به سادگی 
معنای تعهدی باشند که انسان ها را به هم متصل می کند و از 
مشاهده گران صرف بی طرف به کسانی تبدیل می کند که در 
جهان حضور پيدا می کنند تا چيزی را تغيير دهند. ليوان های 

آب می توانند مهم و از یاد نرفتنی باشند.

کـــاهش ســطح آب 
دریاچه اروميه یا کم آبی 
رودخانه های کشــور همه را غمگين می کند. هر 
مانع و تنگنایی بر ســر آبراهه ها، غم بزرگی است؛ 
چراکه رودها، دریاچه ها و تاالب هــا به غيراز آنکه 
باعث زیبایی جغرافيای هر کشــوری می شــوند، 
ثروت آن کشور  نيز محسوب می شوند و گردشگران 
بسياری را به سوی خود جلب می کنند. حاال دولت 
آلمان، در تــالش برای حفظ حيــات رود » راین« 
است. رودی که شــاهراه حياتی این کشور و دیگر 
کشــورهای اروپایی اســت؛ چراکه این رود بلند و 
پرآب از کشــورهای مختلف اروپایــی عبور کرده 
و در هر کــدام نامــی دارد. راین، حتــی برای ما 
ایرانی ها هم خاطره انگيز اســت! فریاد و زاری علی 
 دهکردی در فيلــم » از کرخه تا رایــن«، کنار رود

» راین« در کشور آلمان یادتان هست؟ 
در مسير عبور رودخانه راین در کارلسروهه آلمان، 
این رود با یکی از تنگ ترین و سریع ترین مجراهای 
عبور خود روبه روست. منحنی  90درجه ای که در آن 
جزیر ه صخره ای کوچک پر از درخت قرار داشته و به 
همين دليل کانال کشتيرانی را  باریک کرده است. از 
سوی دیگر خطوط بستر رودخانه با رسوب های قابل 
مالحظه ای روبه روست. به این موارد کمبود بارش را 
نيز اضافه کنيد تا به وضعيت بحرانی مسير رود راین 

و تهدید کشتيرانی در مسير نيز پی ببرید.
برای رفع این مشکل مهندســان ماه ها به بررسی 
ميزان رسوبات، سرعت و جریان آب پرداختند. در 
مدلی که برای رفع مشکل طراحی کرده اند، مسير 
4500فوت مربعی، شــبيه به راه آهنی مينياتوری 
اســت تا امکان قایقرانــی فراهم شــود. این طرح 
با مبلغ 180ميليــون یورویی بــرای نجات نقش 
تاریخی- حياتی راین به عنوان حلقه حمل ونقل برای 
اقتصاد آلمان درنظر گرفته شــده است. در نشست 
شرم الشيخ، COP27 نيز این مسئله مطرح و درباره 

آن صحبت شد.
نجات رود راین برای کشــور آلمــان و به دنبال آن 
دیگر کشورهای اروپایی به بحثی جدی تبدیل شده 
است. به این دليل که دمای باالی هوا و خشکسالی 
طوالنی مدت خسارت های فراوانی را به اقتصاد این 
کشور و این گلوگاه اقتصادی- گردشگری طبيعی 
وارد کرده است. نکته اینجاست که تغييرات اقليمی 
باعث شده تا بخشی از رود راین، غيرقابل تردد شده و 
امکان عبور قایق و کشتی در آن وجود نداشته باشد.

چالش پروژه »بهينه ســازی راین«، روی تغيير در 

بســتر رودخانه تمرکز کرده و یکــی از مهم ترین 
تغييرات، عميق کردن بستر راین در نقاط بحرانی 
است. این عميق سازی بدون آسيب به بافت طبيعی 
رودخانه و ایجاد عوارض جانبی ناخواســته انجام 

خواهد شد.
اليور لوکســيچ، وزیر امور خارجــه در حمل ونقل 
دولت فدرال آلمان می گویــد: »در تمام روش های 
حمل ونقل، هيچ روشی به اندازه بهينه سازی بستر 
رودخانه برای بهبود وضعيت نابسامان رودها وجود 
ندارد. این تغيير هم از نظر اقتصادی و هم بازگشت 

سرمایه، منطقی ترین راهکار است.«
سيل و خشکسالی از دیرباز بخشی از تاریخ حيات 
رود راین بوده است و این مســئله با نشانه  معروف 
»سنگ های گرسنگی« - سال ها پيش خطر قحطی 
اروپایيان را تهدید می کرد و با معضل گرســنگی 
روبه رو بودند. همين موضوع سبب شد تا نخستين بار 
مردم کشور چکسلواکی- که حاال نام دیگری دارد-  
درصدد چاره برآیند. آنها در زمان قحطی، بعضی از 
سنگ های کنار رودخانه را حکاکی کردند تا با این 
کار پيام قحطی و زنگ خطر گرسنگی را به آیندگان 
منتقل کنند- در اطراف و کف رودخانه قابل مشاهده 
است. لوکســيچ می گوید: »کم آبی، اتفاق تازه ای 
نيست. اما هرچه بيشــتر اتفاق بيفتد، رهایی از آن 

دشوارتر خواهد بود.« 
کم آبی های اخير تأثير منفی بســياری بر اقتصاد 
آلمان داشــته اســت. به طوری کــه 80درصد از 
محموله های کشتی های آلمانی شامل زغال سنگ، 
گندم، خودرو تا کانتينرهای چينــی برای عبور از 
رودخانه راین، نه تنها در مســير حرکت به جنوب 
آلمان بلکه به بخش هایی از فرانسه، سوئيس و... نيز 

دچار اختالل مي شوند.
 ING به گفته کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد در
آلمان، در ســال2018ميالدی زمانی که آب برای 
چندین هفته متوالی با اختالل ســطح در رودخانه 
راین مواجه شــد، 0.3درصد یا حدود 12ميليارد 
یورو ضرر اقتصادی به آلمان وارد شد. اما خشکسالی 
تابستان امســال به تنهایی توانست 8ميليارد یورو 
مشکل اقتصادی برای آلمان ایجاد کند. به این دليل 
که کم آبی باعث اختالل در دسترسی به محموله های 
زغال ســنگ و در نتيجه اختالل در توليد برق این 
کشور شد. با توجه به همه آنچه گفته شد، آلمان در 
تالش است تا از این بحران سياسی-اقتصادی عبور 
کرده و بار دیگر کشتيرانی و استفاده گردشگران از 

جاذبه های گردشگری این رود را احيا کند.

جهان نما

برای سنگ  های گرسنگی

تقويم/ سالروزعدد خبر

خالق موسیقی نو

قرار بود يانی -يا همان يانیس کريسومالیس- 
قهرمان شنا شــود، در حد المپیک. حداقل 
خودش وقتی 14سالش بود اينطور فكر می کرد. 
اما 20سالش که شــد، مثل بچه آدم سرش را 
انداخت پايین و رفت دانشــگاه، روانشناسی 
خواند. بعد از دانشگاه، در يک گروه راك کی برد 

زد و قصه از همین جا شروع شد.
ســال 1980 يانی نخســتین آلبومش به نام 
»آپتیمیستیک« را با تجربه ای از کیبورد زدن 
در گروه کمیلین به دست آورده بود، برگزار کرد، 
اما چون ســبک و پرداخت موسیقی متفاوتی 
داشت، چندان از آن استقبال نشد. سال 1987 
يانی گروه موسیقی خودش را تشكیل داد و با 
برگزاری تور و همچنین مصاحبه در رسانه ها و 
تلويزيون، کم کم محبوبیت و شهرت را لمس کرد. 
اجرای زنده در »آکروپولیس« در زمان خود به 
پرفروش ترين آلبوم او تبديل شد. ويدئوی تهیه 
شده از اين کنسرت از تلويزيون آمريكا پخش و 
به يكی از محبوب ترين برنامه های آن تبديل شد 
و نیم میلیارد نفر در 65کشور آن را تماشا کردند. 
اين ويدئو با فروشی بیش از 7میلیون نسخه در 
دنیا، عنوان دومین کنسرت موسیقی ويدئويی 

پرفروش تاريخ را به دست آورد.
يانی در سال 1995 افسرده شــد و تا 5سال 
آلبومی نداد. به ســفر دور دنیا رفت و بعدها 
توضیح داد: »ســفر کردم. می خواستم نگرش 
مردمان ديگر را به زندگی ببینم. می خواستم 
رؤيای آمريكايی را ترك کنم.« ســال 2000، 
يانی يک بار ديگر ســراغ موســیقی رفت و 
نخستین آلبوم استوديويی خودش را با نام »اگر 
می توانستم به تو بگويم« منتشر کرد و تورهای 
کنسرت هايش را ازسر گرفت. يانی همیشه بابت 
اينكه موسیقی را جايی يا از کسی ياد نگرفته 
و بابت خیلی چیزهای ديگر به خودش افتخار 
می کند. او از اينكه به موســیقی اش بگويند 
»New Age« عصبانی می شود. ترجیح می دهد 
بگويند »موســیقی امروز« يا »موسیقی نو« يا 
چیزی شــبیه به اينكه خودش فكر می کند از 

»New Age« آبرومندتر است.

حافظ

ُحسن تو همیشه در فزون باد
رويت همه ساله الله گون باد

بعد از جنگ جهانی دوم، ایتاليا حســابی به هم ریخته بود. مردمش 
وضعيت اقتصادی خوبی نداشــتند. فقير بودند، کار گير نمی آمد و 
هيچ کسی به زندگی آینده اش اميدی نداشت. فيلمسازهای ایتاليایی 
هم مثل مردمش بودند، نه امکانات فيلمســازی درســت و حسابی 
داشــتند، نه پول و پله  خوب. اســتودیوی چينه چيتــا هم که مثال 
معروف ترین استودیوی توليد فيلم ایتاليا به حساب می آمد، افتاده بود 
دست مهاجرها. توی همين گير و دار، چند نفر دور هم جمع شدند و 
تصميم گرفتند که با همين شرایط فيلم بسازند و اعتراض خودشان را 
به شرایط بد جامعه نشان بدهند. فدریکو فلينی، چزاره زاواتينی، روبرتو 
روسلينی، ویتوریو دسيکا، ميکل آنجلو آنتونيونی و لوکينو ویسکونتی 
جزو همين آدم ها بودند. سينمای نئورئاليســت یا نوواقعگرا همين 
جوری به وجود آمد؛ دیدند بازیگر ندارند، رفتند سراغ نابازیگرها و مردم 
عادی. دیدند استودیو ندارند، رفتند فيلم هایشان را توی خرابه های 
شهر فيلمبرداری کردند. دیدند تجهيزات ندارند، بی خيال نورپردازی 
حرفه ای و اتو کشيده شدند. دیدند وضعيت زندگی مردم افتضاح است، 

برای همين فيلمنامه ها را براساس همين بدبختی ها نوشتند.
ویتوریو دسيکا مثل شخصيت های اکثر فيلم هایش توی یک خانواده 
فقير در سورا، یکی از روســتاهای حوالی رم به دنيا آمد. دهه20 توی 
تئاترهای دوره گرد بــازی می کرد. بعد هم کــه کارش گرفت، وارد 
کمدی های سبک سينمای ایتاليا شد. سال1933 هم که با همسرش، 
استودیوی فيلمسازی اش را تاسيس کرد، باز هم پشت سر هم از همين 
کمدی های سبک توليد کرد. شــاید مهم ترین اتفاق زندگی دسيکا، 
مالقات او با چزاره زاواتينی نویسنده بود. دیداری که مسير فيلم سازی 
دسيکا را به کل عوض کرد. بعد از آن مالقات، فيلمنامه »دزد دوچرخه« 
نوشته شد و اسم دسيکا و زاواتينی یک دفعه سر زبان ها افتاد. حتی 
مجسمه طالیی اسکار هم نتوانست از کنار صحنه شرمندگی پدری 
که به جرم دزدی دوچرخه، جلوی پســرش دستگير شد، به راحتی 
بگذرد. دسيکا تا آخر عمرش 34فيلم ساخت، ولی بهترینشان همان 
چندتایی بودند که زاواتينی فيلمنامه شان را نوشته بود. تأثير زاواتينی 
در زندگی و فيلم های دســيکا آنقدر زیاد بود که خيلی ها تنها دليل 
موفقيت »دزد دوچرخه« را فيلمنامه زاواتينی می دانند، نه کارگردانی 

ساده و بی آرایش دسيکا.

چهره

کارگردانی از جنس مردم

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

اروپا؛کانون داروی ضدافسردگی دنیا
مصرف قرص های ضدافسردگی، در 
2 دهه گذشته در جهان اوج گرفته 
و مردم در اروپا، بيشتر از سایر دنيا 
گرفتار مصرف این قرص ها هستند.

استفاده از داروهای ضدافســردگی، بين سال های 
2000 تــا 2020 ميــالدی، در 18کشــور اروپایی 
2.5برابر شده است. این آمار را سازمان همکاری های 

اقتصادی و توسعه ارائه کرده است.
یکی از عوامل اصلی این جهش در مصرف داروهای 
ضدافسردگی و ضداضطراب، در همين 4 سال اخير 
روی داده و البته حدس زدن دليــل آن هم چندان 

سخت نيست: همه گيری کرونا.
برای اندازه گيری ميزان مصرف، این ســازمان »دوز 
روزانه« را مــالک قرار داده. در 19کشــور اروپایی، 
این ميــزان از 30.5دوز مشــخص روزانه به ازای هر 
1000نفر در ســال2000، به رقم 75.3به ازای هر 
100نفر رسيده است. این یعنی در این بخش، شاهد 
رشد 147درصدی بوده ایم. در ميان همين کشورها 

هم تفاوت ها البته در همان ســال2000 زیاد بوده. 
برای نمونه در ایسلند این ميزان در آن سال71 بوده 
و در استونی، فقط6 بوده اســت. بيشترین افزایش 
را جمهوری چک، ثبت کرده اســت؛ 577درصد. در 
فرانســه ميزان رشــد مصرف در این 20 سال، فقط 
38درصد بوده که پایين ترین ميزان در کشــورهای 
بررسی شــده است. در ســال2020، ميزان مصرف 
داروهای ضدافســردگی به ازای هــر 1000نفر، در 
کشورهای مختلف متنوع بوده و از 20دوز روزانه در 
لتونی تا 153دوز روزانه در ایسلند متغير بوده است. 
بعد از ایسلند، بيشــترین ميزان مصرف در پرتغال 
)131دوز روزانه(، انگليس )108(، ســوئد )105( و 
اسپانيا )87( بود. در سال2020، ميانگين مصرف در 
24کشور اروپایی، 68دوز روزانه بوده است. مصرف 
این داروها در 3کشور پرجمعيت اروپا،  یعنی ترکيه 
)49دوز روزانــه(، فرانســه )55دوز روزانه( و آلمان 
)62دوز روزانــه(، همگی پایين تــر از حد ميانگين 
بوده اند. ســؤالی که این آمار اینجــا مطرح می کند 

این اســت که آیا بين ميزان مصرف و ميزان شادی 
جوامع اروپایی ارتباطی وجود دارد یا نه. جواب کوتاه 
»نه« است. مصرف داروی ضدافسردگی به این معنا 
نيست که شادی در جامعه وجود ندارد. برای نمونه، 
ایسلند که در ســال2020 ميالدی براساس گزارش 
ساالنه خوشبختی، دومين کشــور شاد دنيا معرفی 
شــده بود، بيشــترین مصرف قرض ضدافسردگی 
را در اروپا دارد. ســوئد هم که در ليســت شادترین 
کشــورهای دنيا در رده ششم قرار داشت، چهارمين 
مصرف کننده قرص ضدافســردگی در اروپا به شمار 
می رود. در فنالند، کشوری که در گزارش خوشبختی 
شادترین کشور دنيا معرفی شده، ميزبان دوز روزانه 
قرص ضدافسردگی 82 بوده است؛ این یعنی فنالند 
در ليست 24کشــور اروپایی، کشور هفتم در ميزان 
مصرف بوده است. و از سوی دیگر، ليتوانی که مصرف 
قرص ضدافسردگی در آن 30دوز روزانه بوده در آخر 
ليست مصرف قرار داشته، در ليست کشورهای شاد 

دنيا، در رده ای بهتر از چهل وسوم قرار نگرفته است.

نگاه

هر روز آدم های زیادی هستند 
که ســعی دارند وسوســه ات 
کنند، تا وقت و انرژی ات را صرفشان کنی. برای مثال، 
ایميل هایت را در نظر بگير. اگر قرار باشد در هر فعاليت، 
خرید، یا خدماتی که از طریق ایميل ها به تو پيشنهاد 
می شــود شــرکت کنی، هيچ وقِت آزادی برایت باقی 
نمی ماند. تازه این فقط مربوط به ایميل هایت می شود. 
عالوه بر ایــن، آدم هایی را در نظر بگير که تشــویقت 
می کنند پای کدام برنامه تلویزیون بنشينی، کجاها غذا 
بخوری، کجاها بگردی… و یک وقت به خودت می آیی 
و می بينی  ای دِل غافل! داری همان کارهایی را می کنی 

که همه می کنند، یا می خواهند بکنی. 

هميشه فکر می کردم، 
گذشــته یک نقاشيه 
که هيچ مــداد پاکنی 
همراش نيست، ولی 
من اشتباه می کردم، 
من داشتم کم کم سعی 

می کردم همه چی رو ببخشم، همه چی رو فراموش کنم، حتی 
بدی هارو فراموش کنم، اما نشــد، نتونستم نبينم، نتونستم 
نشــنوم، نتونســتم…اون مرد، دخترک رو دنبال خودش 
می کشيد، دخترک جيغ می کشــيد، فریاد می زد، التماس 
می کرد، ولی هيچ کسی صداشو نمی شنيد…مرد می گفت: 
هيس! صــدای دختر تو گوشــم فریاد می کشــيد، صدای 
التماس های آشناش…می خواســتم بی توجه به صدا بروم 
پيش مردی که عاشقش بودم و زندگی مو بکنم، برای یک بار، 
برای یک بار، طعم خوشــبختی را حس کنم، ولی نتونستم 
دخترک التماس می کرد، نتونستم از التماس های دخترک 

بگذرم، نتونستم، نتونستم… .

جان پی. استرلکی

پوران درخشنده

کافه ای به نام  چرا

دیالوگ

بوک  مارک

هیس دخترها فرياد نمی زنند

 مهتاب خسروشاهی


