
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي  یکشــنبه 6 آذر 1401    سال ســی ام     شــماره  8649 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبير: دانیال معمار

 دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، کوچه شهيد سيدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

   پذيرش آگهي :

   تلفن: 84321000

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
و آنکه بر بندگان خدا ستم کند، خدا به جای 

بندگانش دشمن او مي شود.

  اذان ظهــر:  11:52   غــروب آفتــاب: 16:52 
  اذان مغرب: 17:12   نیمه  شــب  شــرعي: 23:08 

  اذان صبح فردا: 5:24    طلوع آفتاب فردا: 6:53 

گرینویچ

موش از پلیس نمی ترسد
 

موش ها در شمال هند، به یک انبار پليس که در آن 
مواد مخدر نگهداری می شد زده اند و صدها کيلو ماده 
مخدر گل را که از باندهای خطرناک قاچاق ضبط شده 
بود خورده اند. این اتفاق، حتی پليس را هم غافلگير 
کرده اما آنطور کــه یک دادگاه در ماتــورا در ایالت 
اوتار پرادش در یک حکم نوشته، »موش ها حيوانات 
کوچکی هستند و از پليس هم نمی ترسند«. پليس 
می خواست 200کيلو ماده مخدر را به عنوان مدرک 
به دادگاه ارائه کند که متوجه مفقود شدن آن شد. در 
مجموع، پليس گفته است که نزدیک به 700تن ماده 
مخدر گل توســط موش ها از بين رفته است. رابطه 
موش ها در این شهر با انبار مواد مخدر پليس، سابقه ای 
طوالنی هم دارد و قاضی پرونده گفته است که بعد از 
بررسی ها مشخص شده موش ها قبال هم نيم تن ماده 

مخدر را در انبار پليس از بين برده اند. 

داروهای اضافی را دور نریزید

قديمی ترين غذای جهان 

از زمانی که حيات در کره زمين وجود داشته، مسئله غذا هم بخشی 
از آن بوده و دانشمندان با بررسی وضعيت غذایی جانوران و انسان ها، 
به یافته های زیادی درباره آنها دســت پيدا می کنند. حاال یک تيم 
تحقيقاتی در یک مقاله، نتایج بررســی های یک فسيل قدیمی را 
منتشر کرده و مدعی شده که قدیمی ترین شــواهد درباره غذای 
استفاده شده توســط موجودات اوليه را پيدا کرده است. این تيم از 
دانشمندان، رد این غذا را در یک فسيل 550ميليون ساله به دست 
آورده اند که متعلق به دوره ادیاکاران )630ميليون تا 542ميليون 
سال پيش( است. دانشمندان، حيات در این دوره را با نام موجودات 
زنده ادیاکاران بررسی می کنند. موجودات زنده این دوره، نخستين 
نمونه های جانوران با ساختارهای چند مولکولی و پيچيده به شمار 
می روند و طبيعتا تغذیه آنها هم پيچيدگی های بيشتری داشته است. 
دانشمندان با بررسی فسيل به جا مانده از یکی از این موجودات، که 
کيمبرال نام دارد، متوجه رد مولکول های پيچيده تری شده اند که در 
سيستم گوارشی آن دیده می شود. این محصول شيميایی، که در 
گياهان یافت می شود، نشان دهنده این است که این موجودات، از 
باکتری ها و جلبک های کف اقيانوس ها تغذیه می کرده اند. کيمبرالها 
از نخستين موجوات روی زمين هســتند که در ساختار بدن آنها، 
دهان و شکم و سيستم گوارشی وجود داشته و سازوکار خوردن و 

گوارش آنها، همچون جانوران مدرن امروزی بوده است.

تنبیه عجیب والدين چینی
 

روانشناســان کودک هميشــه تأکيد می کنند که تنبيه 
فرزندان جوان، باید متناســب با رفتارهای آنها باشــد و 
چارچوب مشخصی داشــته باشــد. اما به تعداد والدین، 
روش های متفاوت برای تنبيه کودکان وجود دارد و بعضی 
از آنها چنان عجيب و غریب و افراطی هســتند که بيشتر 
شبيه شــکنجه هســتند تا تنبيه. در چين، تنبيه عجيب 
یک کودک توسط والدینش، حسابی سر و صدا به پا کرده 
و انتقادهای زیادی را متوجه این زوج کرده اســت. فرزند 
این خانواده، مثل ميليون ها کودک دیگر در دنيا، عاشــق 
تلویزیون دیدن اســت و در این کار افــراط هم می کرده. 
واکنش والدینش اما چه بوده؟ اینکه این بچه را یک شــب 
تا صبح بيدار نگه دارند و او را مجبور کنند تا تلویزیون نگاه 
کند. تنها خطــای فرزند آنها این بوده کــه به جای اینکه 
ســاعت هشــت و نيم به تختخوابش برود، از غيبت پدر و 
مادرش که برای خرید بيرون رفته بودند اســتفاده کرده و 

چند ساعت بيشتر تلویزیون تماشا کرده بود.

AFP :پسران هندی در بستر خشک رودخانه گنگ   عكس اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

  واقعاً چرا باید در این وضعیت 
اقتصادی کتاب بخوانیم؟

همين چند وقت پيــش بود که یکی 
از روزنامه نــگاران حــوزه کتاب، که 
کتاب باز قهاری هم هست، شروع کرده بود به نگاشتن تویيت هایی 
دال بر اینکه اقتصاد به هم ریخته و دیگر نه تاب و توان و نه حوصله و 
زمانی برای کتابخوانی شهروندان مانده است. این، البته کامال بدیهی 
و طبيعی است؛ چرا که نه؟ شما وقتی که ناچاری اضافه کار بایستی تا 
درآمد بيشتری داشته باشی، وقتی که گرانی هست، وقتی که بيشتر 
هزینه ات صرف اولویت های دیگر می شود، طبيعی است که به سمت 
و سوی مصرف فرهنگی نمی روی و مصرف فرهنگی در سبد زندگی 
و سبک زندگی و اوقات فراغت تو ناچيز و حتی صفر خواهد شد. به 
جایش خواهی گفت که رهایش کن، به جایش چيزی برای خانواده 

و بچه ها و... می خرم.
این نوشته، درصدد آن نيست که چنين ایده ای را رد کند؛ چرا که 
همه ما می دانيم در چه وضعيتی هستيم و سختی معيشت و اقتصاد 
را داریم کامال لمس می کنيم. پــس در فرض های ابتدایی چنين 
بحثی نه می توان شک و شبهه ای وارد کرد، نه می توان انکارش کرد. 
اما آیا همه ماجرای کتاب و کتابخوانی همين است؟ مهم ترین نکته 
اینجاست که ما چرا کتاب می خوانيم؟ این »چرایی« کتابخوانی اگر 
به خوبی درک شود، می  توان آن را ســبک و سنگين کرد؛ که حاال 

می توان راحت کنارش گذاشت یا نه.
در بحث های توسعه فردی، باب شده است که می گویند برای رسيدن 
به موفقيت بيشتر، باید کتاب های بيشتری بخوانی. بهترین توصيه 
را جيم ران می کند که می گوید زندگی دستاوردهای خودش را، در 
طبقات باالیی قفسه خود گذاشته و برای رسيدن به آن، باید روی 
کتاب هایی که می خوانيد، بایستيد. تصویرسازی را دارید؟ به واقع 
توصيه کنندگان، می خواهند نفعی واقعی و مصداقی برای کتابخوانی 
ارائه کنند. البته غالبا هم درست از آب در می آید؛ چرا که کتابخوانی 
در حوزه کاری و تخصصی خاصی، منجر به کسب اطالعات و قواعد 
جدید و حرفه ای تری می شود و شما درصورت وفاداری به این قواعد، 
می توانيد به موفقيت های بيشتری دست یافته و حتی دستاوردهای 
مالی و اقتصادی بيشــتری هم داشته باشــيد. اما آیا همه قدرت 
»چرایی« به همين بيشتر شــدن درآمد و دارایی و دستاوردهای 

مالی بازمی گردد؟
قطعا چنين نيست و چنين نمی  تواند باشد. چه بسا اگر همه قدرت 
»چرایی« خواندن کتاب ها را به این فقره بســنده کنيم، بعضی ها 
بگویند که خب من عالقه مالی چندانی نــدارم و همين مقداری 
که درآمد دارم و دارایی، برایم کفایت می کند. خاصه اینکه در بين 
کتابخوان های حرفه ای نيز از این دســت آدم های درویش مسلک 
فراوان داشته و داریم. پس باید دنبال قدرت »چرایی« باالتر و قوی تر 
باشيم؛ چيزی که گاهی درست مثل نفس کشيدن و غذا و...، به قدری 

جدی و ملموس و مهم و حياتی باشد که نتوان از آن گذشت.
محمود سریع القلم، استاد دانشگاه و پژوهشگر توسعه در مجموعه 
مقاالت »سی ویژگی« خود، بخشی را به کسانی اختصاص داده  که 
کتاب نمی خوانند و اساسا وقتی که کتاب نمی خوانيد، چه اتفاقاتی 
برای تان می افتد. ایــن اتفاقات، می تواند نــوع تصميم گيری ها و 
جهت گيری ها و طی مسيرهای ما را تحت تأثير قرار دهد و همه  چيز 
را خراب کند؛ یعنی اینها چه مواردی هســتند که چنين حساس 

هستيم تا به عنوان قدرت »چرایی« کتابخوانی مطرح شان کنيم؟
یکی از این گزاره ها، معطوف به آن است که کتاب نخوان ها، به راحتی 
تحت تأثير تبليغات و پروپاگاندا قرار می  گيرند؛ حاال از طرف هر کسی 
که می خواهد باشد. تبليغاتی از طرف یک فروشنده که می خواهد 
جنس ضعيفش را به شما بفروشــد یا به اصطالح »قالب« کند. یا 
مجموعه ای که می خواهد سرمایه گذارانش را با این کار فریب دهد 
یا.... از نکته های دیگر مطرح شده آن است که چنين افرادی با هيجان 
و احساسات زندگی می کنند. می دانيم که کامل ترین و باثبات ترین 
زندگی، زندگی عقالنی است. و می دانيم که عقالنيت، یعنی استفاده 
از تجربه های علمی و فنی و تخصصی به دست آمده در حوزه هایی 
مشخص. یا به فرمایش حضرت امير علی عليه السالم، مجموعه ای 
از تجربه های خودمان و تجربه های دیگران. علمای اخالق معموال 
عقل را زیباترین پدیده هستی دانسته اند؛ شاید برخالف تصورات 
اوليه ای که ممکن است شــما و دیگران داشته باشيد. عقل، ثابت 
و زیباست و به کامل ترین نتيجه گيری منجر می شود و نزدیک به 
کمال است و مجموعه اینها، باعث زیبایی آن می شود. جالب اینکه 
حتی برخی فيلسوفان و عرفا، عشق را نهایت عقالنيت می دانند و در 
جایی، عقالنيت و عشق را یکسان قلمداد می کنند. و تنها راه رسيدن 
به این عقالنيت و عملياتی کردن آن در زندگی تان، می تواند آشنایی با 
تجربه های دیگران و حتی تجربه های خودتان باشد؛ کاری که کتاب 

و کتابخوانی می تواند با شما انجام بدهد.
تنها عواقب کتاب نخواندن و عادت به عدم کتابخوانی البته معطوف 
به این موارد نيستند. شــما اگر اهل کتاب نخواندن باشيد، بخش 
استداللی ذهن تان تعطيل می شود، احتمال پوپوليست بودن تان 
به شدت باالست، حرف های نسنجيده فراوانی می زنيد، منافعتان 
را نمی توانيد به درستی درک کرده و تشخيص بدهيد، اهل مشورت 
نخواهيد بــود و... از جالب ترین نکته های کتابخوان نبودن شــما 
این است که برای رشــد فکری و شــخصيتی تان احساس نيازی 
پيدا نمی کنيد. وقتی احســاس نيازی پيدا نکنيد، چرا باید کتاب 
بخوانيد؟ اساسا وقتی که لزومی به کاری نمی بينيد و نيست، چرا 

باید انجامش بدهيد؟
جالب اینکه از عواقب جالب عدم کتابخوانی شــهروندان، می تواند 
خوشحالی حکومت ها هم باشد. حکومت  های توتاليتر و اقتدارگرا 
و تمرکزگرا، اساسا دوست ندارند که شهروندان شان اهل پرسش و 
پاسخ و مطالبه گری و... باشند. کسانی که کتابخوان هستند، به شدت 
اینگونه اند و برای حکومت های توتاليتر مزاحمت ایجاد می کنند. 
پس کتابخوانی حتی می تواند  شأن مبارزه اجتماعی هم پيدا کند 
و اساســا باعث شــود تا امکان ایجاد چنين حکومت هایی کمتر و 
کمتر شود؛ اتفاقی که در کشورهای کتابخوان کمتر می بينيم و در 
کشورهای عقب افتاده تر بيشتر. چه بسا از این منظر نيز بتوان انقالب 
اسالمی ایران را در سال1357 تفسير کرد؛ چرا که کتاب و کتابخوانی 
در این دوره وضعيت مناسبی داشته و چندان به وضعيت اقتصادی 

پيوند داده نمی شود.
نهایت سخن اینکه، وقتی شما این همه قدرت »چرایی« و دستاورد 
عينی و ملموس و... برای کتابخوانــی می  توانيد ایجاد کنيد، قطعا 
راهی برای انجامش هم پيدا خواهيد کرد؛ شــده با گذاشتن یک 
کتاب کوچک در جيب و مطالعه آن در اتوبوس، شــده با مراجعه 
به کتابخانه محله تان، شده با مطالعه یک کتاب الکترونيکی، شده 
حتی با گوش سپردن به کتاب های صوتی و.... به قول معروف، وقتی 
»چرایی« انجام کاری را می یابيــد، »چگونگی« انجامش را هم در 

خودتان نهادینه می کنيد...

خيلی هــا اروپــا را به سرســبزی، نشــاط و طراوت 
طبيعتش می شناســند اما در پس ایــن رنگ زیبا، 
زنگاری اســت که بی رحمانه، جان ساکنان این قاره 

را می گيرد.
آلودگی هــوا در اروپــا و مشــخصا ذرات معلق، به 
چنان معضلی در این قاره تبدیل شــده که می توان 
آن را یکی از قاتالن اصلی مــردم اروپا خواند. اوضاع 
به شدت بحرانی اســت و صدها هزار نفر، جان خود را 
به همين خاطر از دست می دهند. در واقع، آنطور که 
نهاد محيط زیستی متعلق به اتحادیه اروپا در گزارشی 
تکان دهنده اعــالم کرده، در ســال 2020ميالدی، 
238هزار نفر در این قاره به خاطر آلودگی هوا، با مرگ 
زودرس از دنيا رفته اند. این آمار، برای این قاره بسيار 
تکان دهنده اســت و نسبت به ســال قبل از آن رشد 

داشته است.
در گزارش آژانس محيط زیســت اتحادیه اروپا آمده 
است: »مجاورت با سطحی از ذرات معلق که باالتر از 
استانداردهای ســازمان بهداشت جهانی است،  باعث 
238هزار مورد مرگ زودهنگام شــده اســت.« این 
آژانس گفته است که این آمار، با وجود کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای به خاطر محدودیت هاي ناشــی از 

بحران کرونا، کمی بيشتر از سال 2019 بوده است.
ذرات معلق بــا قطر کمتر از 2.5ميکــرون که عموما 
با نام پی ام 2.5شــناخته می شــوند، نوعی از ذرات 
معلق هســتند که معموال محصــول جانبی گازهای 
خروجی خودروها و نيروگاه های زغال سنگ هستند. 
اندازه بســيار ریز آنها، به ایــن ذرات اجازه می دهد 
تا وارد سيســتم تنفسی انسان شــده و خطر ابتال به 
برونشيت، آســم و بيماری های ریه را افزایش دهند. 
در سال 2020، مجاورت با ميزان غيرمجاز دی اکسيد 

نيتروژن هم باعث مرگ زودهنــگام 49هزار نفر در 
اروپا شده اســت. 24هزار مورد مرگ زودهنگام هم 
به خاطر مجاورت با ازن ثبت شــده اســت. اتحادیه 
اروپا سال هاســت به دنبال کاهش و حذف مرگ های 
زودهنگام ناشــی از آلودگی هواســت و در طرحی 
جاه طلبانه،  می خواهد سطح آلودگی ذرات معلق هوا 
در این قاره در سال 2030ميالدی، 55درصد نسبت 

به سطح این ذرات در سال 2005 کاهش پيدا کند.
سازمان ملل گزارش داده است که یک سوم مرگ های 
مربوط به بيماری هاي قلبی و عروقی و سرطان ریه، 
به خاطر وجود این ذرات معلق در هواست. این ذرات 
همچنين مســئول یک چهارم مرگ ومير ناشــی از 

حمالت قلبی در دنيا هستند.
 آلودگی هــوا همچنيــن به صورت بنيادینــی اقليم 
کره زمين را تهدید می کند و اثرات عميق و ویرانگری 
بر ســالمت زمين دارد. برخی از منابــع اصلی دیگر 
انتشار ذرات معلق در هوا، اجاق های غذا در کشورهای 
توســعه نيافته، المپ های نفتی، کوره های صنعتی، 
آتش ســوزی های بــزرگ در جنگل هــا و مراتــع و 

همينطور توفان های شن هستند.

جهان نما

قاره سبز چرك

با لباس يكدست زرد، وسط دايره محاصره شده. هر چند لحظه يک بار، 
يک نفر از روی محیط دايره به سمت مرکز حرکت می کند. او دستانش 
را تكان می دهد و صدای گربه درمی آورد و آن شخص را نقش برزمین 
می کند. چند دقیقه بعد دايره متالشی می شود، ولی مرکزش همچنان 
سرپا ايستاده است. او »اوما تورمن« در فیلم» بیل را بكش« نیست؛ 
»بروس لی« است؛ يكی از بزرگ ترين نمادهای فرهنگ پاپ. او جوانی 
هنگ کنگی است که در عرض چند سال توانست سینما را به تسخیر 

خودش درآورد.
»لی جون فن« که بعدها به بروس لی شــهرت پیدا کرد، سال1940 
 در سان فرانسیسكو به دنیا آمد. وقتی 12ســاله شده بود، به کالج
 »Ls Salle« می رفت. يک روز مثل خیلی از ما، داشت از يک محله 
خالف رد می شد که حســابی از دست بچه های محله کتک خورد. از 
فردای آن روز تصمیم گرفت که به کالس آموزش هنرهای رزمی برود. 
دهه60 دوباره به آمريكا رفت و زيرنظر »اد پارکو« دفاع شخصی ياد 
گرفت. چند سال بعد هم يک مدرسه آموزش کنگ فو تاسیس کرد 
که به ستارگان سینما نظیر »اســتیو مک کوئین« و »جیمز کابرن« 
هنرهای رزمی ياد می داد. سال1971 به خاطر بازی در نقش استادی 
که می خواست به شــاگرد نابینايش کنگ فو ياد بدهد، يكدفعه در 
هالیوود مشهور شد و پول خوبی به جیب زد. پول ها را برداشت و دوباره 
به هنگ کنگ رفت. در آنجا با يک تهیه کننده باهوش به نام »ريموند 
چاو« نخستین فیلم هنگ کنگی را که در آن، نقش اول را بازی می کرد، 
ســاختند: »رئیس بزرگ«. اين فیلم که بارها از تلويزيون خودمان 
پخش شده، در شرايط سختی ســاخته شد، اما موفقیت عجیبی در 
اکران داشت. موفقیت اسرارآمیز بورس لی باعث شد کمپانی »برادران 
وارنر« درهالیوود تهیه کنندگی فیلم بعدی اش »اژدها وارد می شود« 
)1973( را برعهده بگیرد. اين فیلم هم به خاطر ســكانس معروف 
مبارزه در تاالر آيینه، بسیار مورد توجه قرار گرفت. بروس در اوج بود، 
کتک کاری ها و بزن بزن هايش به همه جای دنیا نفوذ کرده بود، کار و 
کاسبی آموزشگاه های هنرهای رزمی به خاطر فیلم های او سكه شده 
بود، جوان ها ادای او را درمی آوردند، درآوردن صدای گربه در دعواهای 
محلی باب شده بود و...که يكدفعه خبر رسید که او مرده است، به همین 
سادگی. معلوم نبود که علت مرگش چیست. هنوز هم معلوم نشده. 
انگار تاريخ برای اســطوره ها يک جور رقم می خورد. اما اين حرف ها 
توی کت هوادارانش نمی رفــت. آنها منتظر فیلم جديد »بروس لی« 
بودند. 5سال بعد از مرگ او، فیلمی با عنوان »بازی مرگ« ساخته شد 
که شخصی شبیه بروس لی، بازيگر نقش اولش بود. اسطوره دوباره زنده 
شده بود. مردم دوباره به سینماها کشیده شدند. همه می دانستند که 
بازيگر روی پرده سینما، بروس لی نیست، اما به ياد او مدام سوت و کف 

می زدند و »دمت گرم« می گفتند.

حافظ

هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی

که هم ناديده می بینی و هم ننوشته می خوانی

خيلی از ما در خانه هایمان یک داروخانه 
کوچک نگهــداری می کنيم بــرای روز 
مبادا. بيشــتر این داروها هم باقی مانده 
نسخه هایی اســت که برای بيماری های 
مختلف از پزشــک گرفته ایم و دارو را تا 
انتها مصرف نکرده ایم و داروی باقی مانده 
رفته اســت داخــل داروخانــه کوچک 
منزلمان تا اگر دوباره بــه همان بيماری 
مبتال شدیم، دارو دم دست داشته باشيم. 
انواع مســکن ها، قرص ســرماخوردگی 
و ویتامين هــا هم در ایــن داروخانه های 
خانگی پيدا می شــود. اما نکته مهمی که 
وجود دارد این اســت که تاریخ انقضای 
بسياری از این داروها بدون اینکه مصرف 
شوند به پایان می رسد و از آنجا که داروها 
شرایط نگهداری ویژه ای دارند و ما در خانه 
این شرایط را نداریم، قاعدتا برخی از این 
داروها هم ممکن اســت فاسد و غيرقابل 

استفاده شوند. دارو هم که جزو زباله های 
خطرناک است و نباید همراه با زباله های 
دیگر آن را دور انداخــت. به همين دليل 
سازمان غذا و دارو راهکاری را پيش بينی 
کرده تا داروهای ذخيره شده در خانه، به 
بهترین شکل امحا شوند. سال گذشته این 
سازمان چند داروخانه را به شکل پایلوت 
در تهران انتخاب کرد و از مردم خواست 
تا داروهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد 
را به این داروخانه ها تحویل دهند. به این 

ترتيب عالوه بر اینکه از ورود این داروها 
به طبيعت جلوگيری شد، این داروها به 
شــرکت هایی که آنها را بی خطر کرده و 
با روش صحيح امحاء می کنند، ارســال 
شــد تا این کار انجام شود. حاال این طرح 
قرار اســت یک بار دیگر در اسفندماه هم 
به اجرا دربياید تا مــردم همانطور که در 
حال خانه تکانی هســتند، داروهایشان را 
هم جمع آوری کرده و بــه داروخانه های 
منتخب تحویل بدهنــد. مدیرکل دفتر 
نظارت و پایــش مصــرف فراورده های 
ســالمت ســازمان غذا و دارو گفته که 
مردم فعــال داروهای مازادشــان را نگه 
دارند و دور نریزند تا مجددا داروخانه های 
منتخب اعالم شــوند. در عين حال مردم 
داروهایشــان را در 2 بخش مایع و جامد 
جداســازی کنند تا نشــت و شکستگی 

اتفاق نيفتد.

بی تعارف و تكلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
 دربــاره مســائل روزمره، مشــكالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريكاتــور 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

عیسی محمدی
روزنامه نگار

من سرما هستم و سلطنت من 
بر جهان به دليلی بســيار ساده 
اســت. چيزی که هيچ کس تابه حال به آن نيندیشيده 
است: نياز من به احساس شدن. این نياز همه  هنرمندان 
است اما هيچ هنرمندی جز من نتوانســته این نياز را 
ارضا کند. همه  جهان و انســان ها من را به خوبی حس 
می کنند. وقتی خورشــيد و باقی ســتارگان خاموش 
می شــوند، من همچنان خواهم بود و همه  مردگان و 
زندگان آغوشم را احســاس خواهند کرد. نيت آسمان 
هرچه که باشد، یقين مطلق آن است که آخرین کالم 
به  سوی من خواهد بود. این ميزان از تکبر با تواضع من 
در تضاد نيست چرا که اگر احساس نشوم، هيچم. بدون 
لرزش دیگران وجود ندارم. ســرما هم به انگيزه و نيرو 
نياز دارد و نيروی من رنج همه  شماســت. برای قرن ها 

و قرن ها.

+ بهش پيشنهادی بده که نتونه 
رد کنه.

- قبول نمی کنه.
+ خب بهش پيشنهادی بده که نتونه رد کنه، یا با خودکار 

امضا می کنه، یا با مغزش که می پاشه بيرون!

آملی نوتومب

فرانسیس فورد کوپوال

سفر زمستانی

دیالوگ

بوک  مارک

پدرخوانده
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  اژدها متولد می شود


