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پوشش متفاوت زنان روس
در قرن نوزدهم
مجموعه تصاویری از پوش��ش زن��ان روس در اواخر قرن
نوزده��م را میبینی��د که اکنون در موزه مردمشناس��ی
روس��یه نگهداری میش��ود.تصاویری از پوش��اک سنتی
زنان که مربوط به مناطق مختلف روسیه است در فضای
مجازی منتش��ر شده است .با وجود تفاوت این پوششها
در جزئیات ،دو عنصر س��ارافون و کوکوشنیک در اغلب
آنها حضور دارد .کوکوش��نیک یک کاله مخصوص زنان
روسی است که از قرن  ۱۶تا  ۱۹میالدی در شمال روسیه
رواج زیادی داش��ت ه اس��ت .این کاله در بین زنان دربار و
اش��راف محبوبیت زیادی پیدا کرد و اکن��ون طرفداران
چندانی ندارد.

بههمایون مجوز بدهید
فرزند شجریان اعالم کرده حاضر است برای آنکه حال مردم بهتر شود کنسرت خیابانی برگزار کند

آفت�اب ی�زد -گ�روه ش�بکه :ای�ن روزها
مردم گرانی را در همه زمینهها با پوس�ت
و استخوانش�ان لمس میکنند .مشکالت
اقتصادیش�ان س�بب ش�ده که در تامین
حداقله�ای زندگیش�ان دچ�ار مش�کل
ش�وند چرا که ب�ار این گرانیه�ا بر دوش
آنهاست .از اینکه در این شرایط درک هم
نشوند سخت دلگیر و ناامید میشوند .اما
هس�تند از چهرههای به نام کشورمان که
به خاطر این مردم حاضرند هرکاری انجام
دهند حتی اگر دچار ضرر ش�وند .همایون
ش�جریان خوانن�ده مطرح کش�ورمان از
همان دس�ت آدمهاس�ت که ترجیح داده
ب�ه جای اینکه مناف�عاش را در نظر بگیرد
با مردم و ش�رایط نامناسبش�ان با سبک
و س�یاق خودش اب�راز هم�دردی کند به
ای�ن صورت که تا اطلاع ثانوی و تا زمانی
که ش�رایط معیش�تی مردم خوب نش�ود
کنس�رت برگزار نکند .ش�اید عدهای فکر
میکردند که او فقط برای دلخوش�ی مردم
چنی�ن حرفی را زده اس�ت و بعد از مدتی
کنسرتهایش را از سر میگیرد ،اما آخرین
پست اینس�تاگرامیاش نشان میدهد که
ن�ه تنها ح�رف و عملش یکی اس�ت بلکه
قرار اس�ت که برای کمی بهتر ش�دن حال
مردم دس�ت به اقدام تحس�ین برانگیزی
بزند .او نوشته است« :عزیزان ،در این ایام
که چون س�یاوش در گذر از آتش هستیم
نمیدانم چه کنیم تا حالمان کمی به شود،
چنانچه مش�کل مجوز نباش�د س�راپا در
خدمت�م تا ب�دون هیچ انتفاعی کنس�رت
خیابان�ی گس�ترده ب�رای ش�ما عزی�زان
اجرا کنم ،ش�اید دلمان در کن�ار یکدیگر
آرام گیرد».
بدون تردی�د برگزاری کنس�رت خیابانی
همای�ون ش�جریان آنه�م ب�ه عن�وان
خوانن�دهای ک�ه از محبوبی�ت باالی�ی
برخ�وردار اس�ت ،میتواند اندک�ی مردم
را از ش�رایط ب�د اقتصادی ک�ه در آن گیر
کردهاند  ،دور کند.اما چند سالی است که
جوانه�ای زیادی پا ب�ه عرصه خوانندگی
گذاش�تهاند و توانستهاند از این رهگذر به
چهره معروفی تبدیل ش�وند .آنها طی این
س�الها ،س�النهای برگزاری کنسرت را به
قرق خود در آوردهاند و توانستهاند به قول

باغ وحش رم – ایتالیا

اس�تقبال محمود ع
باس (رئیس دولت فلسطین) از عهد التمیمی
دختر نوجوان فلس
طینی
پس از آزادی از زندان  .او پس از سیلیزدن
به سرباز اسرا
ئیلی
به
۸
ماه
زندان محکوم شده بود.

معروف ب�ار خود را ببندند .آنها هم مدعی
نگران وضعیت معیش�تی مردم هستند اما
س�وال اینجاس�ت که آیا فقط این نگرانی
برای مردم کافی اس�ت؟ آنهم در حالی که
میتوانند در این شرایط اقتصادی که مردم
را در تنگن�ا قرار داده یا کنس�رت رایگان
برگزار کنند یا حداقل قیمت بلیتهایشان
را ب�ه نص�ف ی�ا حت�ی کمت�ر برس�انند.
برگزار کردن کنس�رتی با قیمت بلیتهای
همدردی
اندک یا حتی رای�گان ،میتواند
ِ
مردم ایران باشد.
راستینی با
ِ
واکنش کاربران

ح�ال ای�ن پس�ت اینس�تاگرامی همایون
ش�جریان با بازتابهای مثب�ت زیادی در
فضای مجازی روبه رو شده است.
یکی از کاربران نوش�ته است «:این حرکت
فقط از کسی مثل همایون که پرورش یافته
در مکت�ب ادب و اخالق اس�تاد ش�جریان
است بر میاد .درود بی پایان بر شما»

فرد دیگری نوش�ته است«:شرافت باید تو
خون آدم باش�ه و گرنه هم�ه میتونن تازه
به دوران رسیده باشن».
ف�رد دیگری گفته اس�ت«:به خاطر همین
حس وطن دوس�تی و ویژگیهای انس�انی
واخالقی اس�ت که همه ایرانی�ان همایون
را دوس�ت دارن�د .در پن�اه ح�ق پاینده و
برقرار باشید .قابل توجه متولیان فرهنگی
کشور ،این پیشنهاد قابلیت تعمیم دارد»
دیگ�ری نوش�ت«:وای کنس�رت خیابونی
بزرگ اگه مجوز بدن»
کارب�ران دیگ�ر گفتهاند«:امی�دوارم
مج�وز همچی�ن کاری رو ص�ادر کن�ن
هنرمن�د واقعی»«،حتم�ا ای�ن کارو انجام
بدی�د واقعا قدم بزرگیه س�ربلند باش�ید
همیشه»«،درود بر ش�ما که در ذات و دل
ش�ریفتان فالوور کل مردم ایران هستید،
بخوانید و بدانید که هم�ه همدلیم.آفرین
بر این ذات نیکو سرشت»«،خیلی عزیزی
هنرمند واقعی ش�ما هس�تین ک�ه آبروی

هنر رو حف�ظ کردین .واقعا ش�ما در تمام
ذه�ن مردم هس�تین وقتی ح�رف از هنر
میش�ه ش�مارو به یاد میاری�م»« ،دلمون
فقط به آدمایی مثل شما خوشه .شما هیچ
کاری هم نکنی ،عزی�زی« ،»...آنچه را که
در آن مه�ارت دارید برای به س�ازی حال
مردم تقدیم میکنید ،دعاگوی شما هستم
بزرگ�وار»« ،ش�نیدن این خب�ر هم دل رو
آروم میکنه»«،ش�رف يعني ش�جريان كه
برای تس�كين دل مردم حاض�ر به چنين
كاری هس�ت»«،قصد انج�ام دادن رو ک�ه
کردی یعنی انجامش دادی،حالمان به شد
از این نیتت ب�زرگ زاده،به امید اجرا کف
خیابان ش�اید دلم�ان کن�ار یکدیگر آرام
گیرد»«،امیدوارم که حتم ًا اینکار رو انجام
بدید،چون گذشته از اینکه همراه وهمدل
ب�ا مردم خواهید ش�د،توی این بی پولی و
بیکاری...خودت بقی�ش رواز روی کرامت
بخوان»«،بهتري�ن خبری ك�ه در چندماه
اخير شنيدم»

پوست شگف 
تانگیز آفتابپرست
عکس روز نشنال ج
ئوگرافیک رنگهای متفاوت و درخشان پوست
یک آفتابپرست خانگی را نش�ان م 
یدهد .باور عمومی این است
که آفتاب پرس�ته
ا برای پنهان شدن رنگ پوستشان را با محیط
اطراف مطابقت م 
ی
دهند.
اما
این همه ماجرا نیس�ت .آنها با این کار
برای دشمنانشان
خط
و
ن
شان
م
ی
کشند.

کشکول مجازی
قرار نیست همیــشه م
وارد متمرکزی را در این صــفحه
توئی 
بگـــنجانیم .در زیر شــاهد
تهای کاربران در
موضوعات مختلف هستید که
است.
مو
ضوع
هرکدام در نوع خود جالب توجه
اتی
که ش
اید ربطی به هم نداشته باشند.
شما یادتون نمیاد یه زمانی تاکسیا تا دو
نفرو جلو سوار نمیکردن راه نمیوفتادن! حاال
شما به کولر نزدنشون اعتراض میکنید؟!

نمیتونم به چیزایی که میخواس�تم برس�م.
احس�اس میکنم دیگ�ه تالش ک�ردن هم
بیفایدس.

از ظهر تا حاال یه استرس خیلی عجیبی
گرفتم .احس�اس میکنم دیگ�ه هیچ وقت

یه مس�تند در مورد ادیس�ون میدیدم،
میگف�ت ن�ود درص�د اختراعاتش�و بعد از

ناشنوا ش�دنش انجام داده؛ من فکر میکنم
به خاط�ر این بوده که هرکی بهش میگفته
نمیشه و نمیتونی این نمیشنیده.

هر وس�یله الکترونیکی که دارین سفت
بچسبین .خراب شه ،گم شه یا هرچی ،دیگه
نمیتونین بخرین!

لقمههای مامانم شبیه آوازهای شجریانه
باید یک ربع نون خالی بخوریم تا برسیم به
مواد اصلیش

ن تو همه جای دنیا برای حفظ
قفل فرمو 
امنیت ماشین استفاده میشه ،تو ایران برای
حفظ جان راننده در حین دعوا!

این�ا که میرن اس�تندآپ کم�دی اجرا
میکنن خیلی دل و جرات دارن من برم بعد
 ۴۵ثانیه کسی نخنده میزنم زیر گریه

بستنی کیم هنوز پونصد تومنه .بزرگوار
به تنهایی داره وظیف ه تثبیت نرخ تورم رو به
دوش میکشه.

حمل یخچال با موتور!

کامنت امروز

چرا به بانکها
اعتماد نداریم!؟
محمدماکویی

تا یکی دو دهه پیش اغلب مردم چنین اعتقادی
داش��تند":ما به بانکها آنق��در اعتماد داریم که
پولهای خ��ود را به آنها میس��پاریم،اما آنها
آنق��در به ما بیاعتمادند که خودکارهایش��ان را
میبندند!"
درست اس��ت که این روزها اعتماد مسئولین به
مردم با گذش��ته تغییر چندانی نکرده اس��ت،اما
ش��واهد بهخوبی نش��ان میدهد که رگههایی از
بیاعتمادی مردم نس��بت به برخی مسئولین نیز
در حال مشاهده شدن میباشد.

برای اینکه متوجه ش��ویم چه ش��د که به اینجا
رس��یدیم بد نیس��ت که از یک نمون��ه کامال دم
دستی مثال بیاوریم:
مترو تازه راهاندازی ش��ده بود و مسافرین ترجیح
میدادند فقط کارت ورود بزنند تا از پولشان بیشاز
یک بار کاسته نشود.ماجرا کماکان ادامه داشت تا
اینکه در میان مردم چند شیر پاک خورده که مایل
نبودند مدیون دولت باش��ند پیدا ش��ده و اقدام به
کارت زنی در هنگام خروج از مترو کردند.
چ��ون برای این عده مهم ب��ود که متوجه گردند
چقدر از پولش��ان با کارت زنی دوم کسر میشود
موضوع را با مس��ئولین و دس��ت اندرکاران مترو
در میان گذاشتند.
وقت��ی آنه��ا به ج��واب اعجاب آور "بخش��ی از
پول کس��ر ش��ده در کارت زن��ی اول به کارتتان

بر میگردد" رس��یدند ترجی��ح دادند که همانند
مس��ئولین محترم عمل نکرده و دیگر مسافرین
را هم در جریان اطالعاتی که دانستنش��ان برای
آنها ارزان تمام میشود ،قرار دهند.
ب��ا این حس��اب اس��ت که ای��ن روزها ش��اهد
مس��افرین مترویی هس��تیم که هر چند ممکن
اس��ت زدن کارت ورود خود را به عمد یا س��هو
فراموش نمایند،هرگز اج��ازه نمیدهند که این
فراموشکاری در هنگام زدن کارت خروج مجددا
تکرار شود.
یک نمونه دیگر از عدم اطالعرس��انی بایس��ته را
میتوان در ماجرای عابر بانکها یادآور شد:
همه میدانیم که عابر بانکهای اولیه بدون دادن
آموزشهای الزم راهاندازی شدند و مردم مجبور
شدند با مشاهده یک نفر دیگر که کار با عابر بانک

را بلد اس��ت و یا کمک خواستن از کسی که قبال
پول داده(عابر بانکهای اولیه قابلیت پول گیری
هم داش��تند!) یا گرفته و یا واریز داشته است به
جواب سوال "عابر بانک چطور کار میکند؟" و یا
به عبارت بهتر "چطور با عابر بانک کار میکنند؟"
برسند.
از آنج��ا که بس��یاری از آموزشهایی که از منابع
غیرموثق و بصورت سینه به سینه دریافت میشد
اصول��ی نبود ،کالههای زیادی س��ر مردم رفت و
افراد رندی که میتوانس��تند از آموزشهای داده
نش��ده نهایت اس��تفاده را ببرند ،پولهای خوبی
به جیب زدند.
متاس��فانه فقط وقتی کار کام�لا بیخ پیدا کرد و
گروه زیادی از مردم پولهای زیادی را از دس��ت
دادند ،مسئولین و دس��ت اندرکاران محترم امور

وارد می��دان ش��ده و با وادار ک��ردن عابر بانکها
به بیان "ش��ما در حال واریز پول به حساب فرد
دیگری هستید" غائله را ختم به خیر کردند.
بهعنوان مورد سوم ،نگارنده بد نمیبیند که از یک
تجربه شخصی مایه بگذارد:
چن��دان اهل مرخصی نبودم و به این مناس��بت
ترجیح میدادم اغلب قریب به اتفاق مرخصیها
را ذخیره نمایم.با گذر چند س��ال ،وقتی فرصت
استفاده بهینه از مرخصیها جور شد متوجه شدم
که چون میزان ذخیره مرخصی س��االنه از حدی
باالتر نمیرود،بیشتر مرخصیهایم سوخت شده و
امکان استفاده از آنها وجود ندارد.
مس��لما من هم همانن��د بیش��تریها در جواب
س��وال "چرا نگفتید؟" پاسخ "خودت باید متوجه
میش��دی!" را گرفتم،جواب��ی که ضم��ن اینکه

همانند تفی توی صورت تازه تراشیده خودنمایی
میکند،کامال نش��ان میدهد مس��ئولین محترم
ایران��ی در دادن اطالعات��ی که موجب میش��ود
زندگی برای مردم لذتبخش تر باشد و یا دستکم
کاله کمتری سرشان برود ،شدیدا خست به خرج
میدهند .ام��ا این موضوع در کش��ورهای غربی
به فرد یادآوری میش��ود .لذا خواهیم دانست که
چرا اعتماد مردم کش��ور ما به برخی مس��ئولین
و اولیای محترم امور ت��ا این اندازه کاهش یافته
است و آنها حتی در بحرانهای اساسی همانند
آب کم و هوای آلوده که پای جانش��ان در میان
اس��ت در برابر توصیهها و رهکردهای مسئولین
به ش��یوه "به فکر خودشانند" و "حتما قرار است
از این نمد هم کالهی نصیب آنها ش��ود" موضع
مناسب اختیار میکنند!

