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داستان كوتاه بهاران
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اختتاميه دومين دوره جايزه داستان كوتاه بهاران در موسسه فرهنگي -هنري بهاران
خرد و انديشه برگزار ميشود .در اين دوره حدود ۸۰۰داستان به دست برگزاركنندگان
رس��يده است كه از ميان آنها ۱۰داستان برگزيده و تقدير خواهند شد و جايزه ويژه به
سه نفر نخست تعلق ميگيرد .دومين دوره جايزه داستان كوتاه بهاران با هدف تشويق
نوشتن و ايجاد انگيزه براي جدي گرفتن داستاننويسي با عنوان «قصه مرا نميداني»
آغاز به كار كرد .دبير دومين دوره جايزه داستان كوتاه بهاران ،شرمين نادري و داوري
داستانهابهعهدهكيوانارزاقي،شرميننادريوسروشروحبخشبودهاست.اختتاميه
اين جايزه امروز ،ساعت پنج بعدازظهر در موسسه بهاران خرد و انديشه برگزار ميشود.

نگاه آخر
علياصغرمحمدخاني

در آستان ه روز بزرگداشت نظامي

مسووليتيكهدرقبالنظاميداريم

آ ث��ا ر نظا ميگنج��و ي
تواناييهاي منحصربهفردي
دارد ك��ه فرات��ر از مرزهاي
فرهنگياي ميرود كه آن را
توليد كرده است و ميتواند با
مخاطبان مختلف در جهان با
سنجهها و سليقههاي متفاوت گفتوگو كند و بدين
سبب است كه نظامي يكي از پنج سخنسراي بزرگ
ايران و يكي از سرايندگان بزرگ ادبيات جهان است.
نظامي بزرگترين س��راينده منظومههاي عاشقانه
است و شاعري ايراندوست و ايرانستاست و مروري
بر آثاري كه در يكسال گذشته از نظامي و درباره او در
ايران منتشر شده ،نشان ميدهد كه نظاميپژوهي از
نظرانتشارآثاربديعوتحليليرشدمناسبينداشتهو
آثاريكهمنتشرميشود،تكرارحرفهايگذشتگان
است .ضرورت دارد كه دانشگاهها و مراكز فرهنگي
توجهبيشتريبهگنجينهادبينظاميبكنند.
در س��ال  ۹۷مجموعا  ۵۵عنوان كتاب با شمارگان
۴۶هزار نسخه از نظامي و درباره نظامي منتشر شده
كه ليليومجنون با  ۱۵بار انتشار و ۱۲۳۰۰نسخه و
خسرووشيرينبا ۱۴بارانتشاروشمارگاندوازدههزار
نسخه با اقبال بيشتري روبهرو بوده است .پس از آن
هفتپيكر ۹بار در اين سال منتشر شده است .درباره
انديش��ه و آراي نظامي نيز  ۷عن��وان كتاب به چاپ
رسيده است.
نظامي شاعري است كه شاعري را با اشعار كوتاه آغاز
كردوسپسدرحدودچهلسالگيبهمنظومهسرايي
پرداخت و از اين بابت به فردوس��ي ش��باهت دارد و
بيش از همه از فردوسي و ش��اهنامه تاثير پذيرفته
اس��ت ،ولي پس از نظامي ،س��رايندگان بس��ياري
در هند و اي��ران و تركيه به تقلي��د از منظومههاي
نظامي پرداختهاند از اميرخس��رو دهلوي تا جامي،
وحشيبافقي ،مكتبيش��يرازي ،فضوليبغدادي و
شاعران ديگر .كمتر ش��اعري در ادب فارسي مانند
نظامي داريم كه اين تعداد مقلد داش��ته باشد و در
ميان آثار شاعران پارسيگوي ،منظومههاي نظامي
بيش از كتابهاي ديگر سرمشق شاعران قرنهاي
بعد شده و نظيرههاي بسياري براي آنها پديد آورده
است.هنوزانديشههاوحكمتنظاميبهخوبيتبيين
و تحليل نشده و در آثار نظامي حكمت و گرايشهاي
فلسفيمشهوداستوبيسببنيستكهلقبحكيم
گرفته است .ايراندوستي نظامي به همراه دينورزي
اوست همه آثارش سرشار از اشاره به اساطير و تاريخ و
رواياتكهناستكههميشهباغرورواحترامازآنياد
ميكند و بدان ميبالد و توجه او به آموزههاي ديني در
تمامآثارشبهويژهديباچههاياودرخمسه،حكايت
از ايمان عميق او به توحيد و ديانت اسالم و ارادت به
پيامبر(ص) دارد و در آث��ارش بارها به اخالق زهد و
گوشهنشيني و شبزندهداري و روزه گرفتن و چله
نشستنخوداشارهكردهاست.بااينكهنظاميپژوهان
جهانچونهلموتريتر،يانريپكا،برتلس،الساندرو
بائوزاني ،كريس��توف بورگل ،كارلو س��كونه و پائوال
اورساتي آثار نظامي را ترجمه و درباره او مقاله و كتاب
نوش��تهاند ،اما اين نظاميپژوهان بيشتر در آلمان،
چك ،روس��يه ،ايتاليا ،فرانس��ه ،انگليس و ...به اين
زبانها اثر آفريدهاند و آثار نظامي به بسياري از زبانها
ترجمه نشده و اميد است كه با تالش ايرانشناسان،
دپارتمانهاي زبا ن در كشورهاي ديگر ،رايزنيهاي
فرهنگي جمهوري اس�لامي در ايران و مراكز ادبي
و فرهنگي در س��الهاي آت��ي ،نظاميپژوهي رونق
بيش��تري در داخل و خارج از كش��ور داشته باشد.
نامگذاري روزهايي براي بزرگداش��ت مفاخر ادبي و
فلسفي و ديني در تقويمها فقط براي افتخار كردن به
اين بزرگان نيست ،بلكه همه ما در برابر آثاري كه اين
بزرگانآفريدهاند،مسووليتداريموبهسهمخودبايد
باترويجانديشههاوآثارشاعرانوفيلسوفانوبزرگان،
اداي ديني به اين بزرگان داشته باشيم و هنرمندان،
نويس��ندگان ،متفكران تاملي در معرفي نظامي با
قالبهاي نوين و ابتكارات هنرمندانه داشته باشند.
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زندگي و آثار هاوارد فاست

مرگ هاوارد فاست :از ميان
نويسندگان سرشناسي كه
تاري��خ را زمينه مناس��بي
ب��راي داس��تا نگويي و
بيان حرفهاي خودشان
ميديدن��د ،ن��ام ه��اوارد
فاست امريكايي نامي درخور اعتناست .زندگي
او آن قدر جالب و غني اس��ت كه حتي اشاره به
مهمترين رويدادهاي آن ه��م در اينجا ممكن
نيس��ت .او پس از س��ير و س��ياحت در گوشه و
كنار دنيا به ماركسيس��م دل بست ،با چپهاي
كشورش همراه شد و همكاري ثابت و مستمري
را با روزنامه ديلي وركر آغاز ك��رد .اين روزنامه
ارگان حزب كمونيست امريكا محسوب ميشد
و نوش��تن براي��ش در آن دوره (نيمههاي قرن
بيستم) دردسرهاي فراواني را به همراه داشت.
فاس��ت نه براي همكاري با اي��ن روزنامه كه به
جرم توهي��ن به كنگره امريكا مدت��ي به زندان
افت��اد و حتي در دورهاي براي انتش��ار آثارش با
مش��كالت زيادي مواجه شد .البته با سرسختي
و صبوري از همه موانع گذشت ،به نوشتن ادامه
داد و از همين مس��ير به شهرت و ثروت فراواني
دست يافت .وي انس��اني آرمانگرا بود و همين
آرمانگرايي سرانجام به دلزدگي او از استالين و
حكومت شوروي منجر شد .اين سرخوردگي آن
قدر زياد بود كه او جايي در مس��ير زندگي خود
راهش را از راه رفقاي قديمي جدا كرد و رسما از
جمع اعضاي حزب كمونيست خارج شد .حدود
نود اثر از فاست به جاي مانده است كه چندتايي
از آنها نسبت به س��اير آثار او شناخت ه شدهترند.
مث��ل «راه آزادي» ك��ه داس��تان نقشآفريني
سياهان دوشادوش سفيدپوس��تان در توسعه
امريكاست يا «اسپارتاكوس» كه ماجراي مهيج
و خونين شورش بزرگ بردگان در دوران باستان
و جنگهاي آن��ان با روميها را روايت ميكند و
بعدها فيلم مهم و جريانسازي به همين نام به
كارگرداني استنلي كوبريك از روي آن ساخته
شد يا «شهروند تام پين» كه زندگينامه داستاني
انقالبي مش��هور امريكا و نقش او در جنگهاي
استقالل اين كش��ور اس��ت و «امريكايي» كه
داستان كوششهاي يك سياستمدار فسادناپذير
و خودساخته به نام جان پيتر آلتگلد براي احياي
جمهوريت حقيقي در امريكاست .بسياري از آثار
فاست به فارسي هم ترجمه ش��دهاند و در بازار
كتاب كش��ور ما موجودند و خوان��دن آنها براي
آش��نايي بيشتر با گوش��ههايي از تاريخ جهان،
بهويژه گذش��ته اي��االت متحده امريكا بس��يار
سودمند اس��ت .فاس��ت دوازدهم مارس سال
 2003از دنيا رفت.
همچنين اعالم رسمي دستگيري دكتر حسين
فاطمي از سوي فرمانداري نظامي تهران؛ فاطمي
در ماههاي آخر نخستوزيري مصدق ،وزير امور
خارجه بود و بيپروا از خلع محمدرضاشاه و تغيير
نظام ايران از مش��روطه س��لطنتي به جمهوري
سخن ميگفت .او بعد از كودتا گريخت و چند ماه
در خفا زندگي كرد ()1332؛ نمايش «اش��باح»
نوشته هنريك ايبس��ن در لندن به روي صحنه
رفت« .اش��باح» يكي از جنجاليترين و بهترين
آثارايننمايشنامهنويسنروژيمحسوبميشود
و در زمان خود به خاطر بياعتنايي به اخالقيات
آن روزگار ،سروصداي زيادي به پا كرد ()1891؛
كشتار مدرسه ابتدايي دانبلين اسكاتلند؛ در اين
حادثه تلخ ،مرد چهل و سه سالهاي به نام توماس
هميلتون وارد مدرسه ش��د و كودكان خردسال
را به رگبار بس��ت و ش��انزده بچه و معلمشان را
كش��ت .دوازده بچه ديگر و چند بزرگسال نيز در
اين تيراندازي زخمي ش��دند .هميلتون همانجا
خودكشي كرد و انگيزه واقعي او هرگز به درستي
معلوم نشد (.)1996
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بزرگداشت ليليت تريان

مراسم بزرگداشت ليليت تريان هنرمند مجسمهساز روز شنبه ۲۵اسفند از
سويانجمنهنرمندانمجسمهسازايراندرخانههنرمندانبرگزارميشود.
ليليت تريان از هنرمندان پيش��تاز مجسمهس��ازي اي��ران و ملقب به مادر
مجسمهسازيايرانروز ۱۶اسفندماه ۹۷درسن ۸۸سالگيدرگذشت.اوعضو
كميسيوننصبمجسمهوبناهاييادبودايراندروزارتفرهنگوهنرقبلاز
انقالباسالمي،عضوهياتداورينخستيندوساالنهمجسمهسازيتهرانو
عضوهيأتموسسانجمنهنرمندانمجسمهسازايرانبودكهنمايشگاههاي
انفرادي و گروهي بسياري را نيز در زمينه مجسمهسازي برگزار كرده بود.

تيتر مصور|بازگشت زيدان به رئال مادريد
آسيرسونز

صاحب امتياز و مديرمسوول :الياس حضرتي
جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري :بهروز بهزادي
سردبير  :سيدعلي ميرفتاح
معاون اجرايي :حجت طهماسبي
مشاور مدير مسوول :محمد حضرتي
رئيس سازمان آگهي ها :علي حضرتي
نشاني:خيابان ستارخان ،خيابان كوثر دوم ،بن بست مينو
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:همشهري ( )3تلفن 44545076:
اذان ظهر12/14:

غروب آفتاب18/10 :

اذان مغرب18/28 :

متن در حاشيه
كاوهفوالدينسب

در ستايش جزييات
سيد حسناسالمياردكاني

پردهاي در خيال ،براي اسفند

فلج انتخاب

طبق عادت ،پيش از آماده شدن و بيرون رفتن
از خانه ميروم سمت پنجره ببينم آبوهوا در
چه وضعي اس��ت .چتر الزم است بردارم يا نه.
آسمان آفتابي اس��ت .اما يك چيزي عجيب
است؛ اينكه آبي هم هست .انگار مدتهاست
تعطيالت عيد شروع شده و ترافيك كم و هوا
تميزاس��ت .چيزهاي عجيب ،اگر بر وفق مراد آدم باشند ،دليلشان
چندان اهميتي ندارد .مگر تمام سال و تمام اين سالها براي داشتن
آسمانآبيگلويمانراپارهنكردهايم؟وحاالآسمانآبياست؛درست
وقتي كه هيچ توقعش را ندارم .البته كه اين دومي هيچ مهم نيس��ت.
ميزنم بيرون .توي كوچه بقال مح��ل را ميبينم كه دارد ركابزنان
ميرود س��مت دكانش .وقتي دس��تش را از روي فرم��ان دوچرخه
برميدارد تا با زبان بدن سالموعليكي با من بكند ،دوچرخهاش قيقاژ
ميرودوچيزينماندهبرودتويآخريندرختيكهدركوچهباقيمانده.
دودستي و محكم فرمان را ميگيرد و پيش از آنكه باليي سر خودش
يادوچرخهاشياتكچناركوچهبياورد،تعادلشرابازمييابد.سكوت
غريبي در فضا حكمفرماس��ت .اما كمكم دارم فكري ميش��وم .يك
چيزي عادي نيست .چي؟ نميدانم .كوچه را تا ته ميروم و به خيابان
كه ميرسم ،دوتا شاخ روي سرم جوانه ميزنند .خيابان خلوت است.
خلوت كه نه؛ خالي .گردن ميكشم؛ تا دوردستها .خبري نيست .نه
ماشينيميآيدونهماشينيميرود.دستفروشهاكنارپيادهروبساط
كردهاند و برعكس خيابانها كه خالي و متروكند ،پيادهروها حسابي
رونق دارند .چند دختر و پسر چهار ،پنجساله دارند توي خيابان ليلي
ميكنند.ناخودآگاهنگاهيبهپشتسرمياندازم،ببينمماشينيدرراه
نباشدوخطريبچههاراتهديدنكند.ديلينگديلينگبوقدوچرخهاي
حواس��م را سرجا ميآورد .ميكش��م كنار .مرد بقال است .اسمش را
يدانم.چيزيبهذهنمميرسد.برايشدستتكانميدهم.ميرسد
نم 
كنارم و ترمز ميكند .لبخند پهني نشسته روي صورتش .نفسنفس
ميزند.ميگويم«:ميدونينامروزچهخبرشده؟»باشيطنتميگويد:
«خبرخاصيكهنشده.همهچيزعاديه».اشارهايبهخيابانميكنمو
ميگويم«:اينعاديه؟االنبايدجايسوزنانداختنهمنباشهاينجا».
نگاهشراازخيابانميگيردوهمراهلبخنديكهدوبارهپخشميكند
تويصورتم،ميگويد«:همهباهمقرارگذاشتهيماينروزايآخرسالي،
جز براي كاراي خيلي مهم و ضروري ،ماشينامون رو راه نندازيم توي
خيابون.اينطوري،همآسمونپاكترميشه،همنفسماهاوازتر،هم
سروصداكمتروهمشهرامنتر...نيست؟»منتظرجوابمنميماند.انگار
باخودشميگويد«:ديرمشد.برمكهمشتريمنتظره».
زمانه برخورد

ِ
شارالتان بزرگ
پژوهشگر ارشد؛
اولينبار نام مهدي خلجي را  9سال
پي��ش روي جلد داس��تاني ديدم
كه آن را يك نف��س در عرض چند
س��اعت خواندم .داس��تان فضاي
جذاب��ي داش��ت ،قلمش ب��ه دلم
نشسته بود و نام نويسندهاش ذهنم
عليوراميني
را مشغول كرد .حسب حالم در اين
باره را به استادم گفتم كه از قضا خلجي همزماني شاگرد
زبان
او بوده اس��ت .از هوش و استعدادش گفت و از اينكه ِ
عربي جديد را بس��يار خوب بلد اس��ت .زندگينامهاش را
خواندم و با س��ير تحوالتش از قم تا اروپا آش��نا ش��دم .با
مطالب خوبي كه از او
تعريفهايي كه از او شنيده بودم و
ِ
ديده بودم ،گمان ميكردم فارغ از هر رويكرد سياسياي
كه دارد آخراالمر با يك روشنفكر قوي مواجه خواهيم شد.
هرچه گذشت اما گمانم به خيال باطل نزديكتر ميشد
تا حقيقت .بهخصوص وقتي ميديدم در مقام تحليلگر
سياس��ي و پژوهش��گر ديني در ش��بكههاي ماهوارهاي
فارسي زبان حاضر ميش��ود و با آن دانشي كه از او سراغ
داش��تم ،همان چيزي را بيان ميكند ك��ه بچه ننرهاي
بيسواد پهلويپرس��ت ميگويند .فقط او سخنورانهتر
همان حرفها را بيان و از فش��ار بيش��تر ب��ه مردم ايران
حمايت ميكردِ .
خالف آن بچ��ه ننرها ،خلجي منطق و
فلسفه خوانده بود و ميدانس��ت كه چطور سخنش را با
لعاب شيكتر ،در مقام يك كارشناس باسواد بيان
رنگ و ِ
كند ،آن هم جوري كه خ��ود را به عنوان فردي بيطرف
نش��ان دهد .اوج اين رياكاري و مغلطهبازي خلجي را در

هشتگ روز

#زيدان

معرفياي كه در س��ايت خودش داش��ته است ميتوان
ديد .آنجا كه نوشته است« :از سال  ۲۰۰۵تاكنون ،عضو
ِ
سياس��ت خاور نزديك واشنگتن هستم.
ارشد موسسه
همچنين ،مديريت مركز فرهنگ و هنر آيديا را به عهده
دارم؛ سازماني خصوصي و نوبنياد در شهر واشنگتن كه
به مش��اوره فرهنگي -اجتماعي ،نش��ر كتاب و برگزاري
كنفرانس ،نمايشگاه و فستيوال ميپردازد».
خلجي خوب ميداند كه نظام س��رمايهداري در هيچجا
و بهخصوص در امريكا يك س��نت هم براي توسعه علم
خرج نميكند مگر آنكه آن دانش سر آخر چندين برابر
برايش عايدي داشته باش��د .اما او مخاطبانش را چنان
جاهل فرض ميكند كه گويي وقتي صفت «خصوصي»
را پس��وند اين انستيتو قرار دهد از تمام مسووليتي كه از
پس كار در آنجا بر او تحميل ميشود شانه خالي ميكند.
كافي است نام اين موسسه را به انگليسي يا فارسي سرچ
كنيد و از ربط مستقيم آن با البي «آيپك» ،البي اسراييل
در امريكا و از مهمترين البيهاي اين كشور آگاه شويد.
اين موضوع را «مرشايمر» و «والت» دو استاد برجسته
روابطبينالملل كه براي تمامي دانشآموختگان علوم
سياسي و روابط بينالملل در ايران هم نام آشنا هستند
ابت��دا در مقالهاي و بعدت��ر در كتابي بي��ان ميكنند .با
فهميدن اين موضوع س��طح تحلي��ل و نظريات خلجي
قابل هضم بود ،باالخره هركسي از جايي ارتزاق ميكند.
وقت��ي صاحب س��فرهاي نتانياهو باش��د ك��ه صراحتا
كودككش��ي ميكند و تو بر آن سفره بنشيني طبيعي
است بس��ان يك ماش��ين تحليلگر ،هيچ به فكر درد و

رنج هموطنانت نباشي .اما قصه خلجي در همينجا هم
نماند و در درنورديدن مرزهاي فرصتطلبي ركوردهاي
جديدي ثبت كرد .رسوايي اخير او و همسرش را همگي
ش��نيدهايم .ديروز متني از او منتش��ر ش��د كه در ادامه
مردرندبازيهايش ،در مق��ام قرباني مظلومي كه مورد
آماج روزنامهنگاران ستمگر قرار گرفته است ،چنان خود
ِ
را نش��ان ميدهد كه گويي جز حقيق��ت در زندگياش
چيزي نگفته و جز به دنبال حق رفتن كاري نكرده است.
گويي خلجي «عطار نيش��ابوري» است و «ره مسجد و
ميخانه هر دو بر او حرام شده»!
مورد خلجي فارغ از همه پيچيدگيهايي كه دارد در يك
تصوير كلي قابل فهمتر است؛ هنگامي كه او مشغول كار
روزانهاش و پژوهش بر چگونگي سيطره بيشتر امريكا بر
منطقه اس��ت (در اين ميان بيش از همه بايد به اسراييل
مشغول توجيه تحريمهايي
هم فكر كند) و هنگامي كه او
ِ
است كه تنها و تنها مردم را نش��انه ميرود ،پدري مانند
خودش در داروخانههاي وي��ژه دربهدر داروهاي خاصي
است كه از س��ر تحريم ناياب و بس��يار گران شده است.
اين عجبتر كه او از پس كار روزانهاش به پيش كسي باز
ميگردد كه پول همين مردمان را از پس فضاي تحريم و
دور زدن آن باال كشيده است .نه جناب خلجي ،اينبار ديگر
ِ
تكنوكرات محقق گرفتن به شما نميآيد ،حتي
ژس��ت
خواندن قلم زيبايتان هم ديگر مشمئزكننده است .شايد
براي ما قابل تحملتر باشد كه عكست از كازينو و زمين
گلف بيرون بيايد تا اينكه همچنان ژس��ت روشنفكري و
حقيقتطلبي بگيري و الطائالت ببافي.

عكسنوشت

زيدان كبير به رئال مادريد بازگشت
طرفداران رئال مادريد دوش��نبه شب و با خبر بازگشت
زينالدين زيدان به اين تيم خوشحال شدند .طرفداران
رئاليتوييترفارسيهمبهجمعاينخوشحاالنپيوستند
و به اين ترتيب هش��تگ «زي��دان» داغ ش��د .البته در
مواجه��ه با اين خب��ر ،طرفداران تيم فوتبال بارس��ا هم
ساكتنماندندوطبقمعمولهميشهكلكلفوتباليدر
توييتر فارسي شكل گرفت .آنچه ميخوانيد منتخبي از
اينتوييتهاست:
«كسايي كه امس��ال طرفدار يووه شده بودن با بازگشت
زيدان به رئال؛ دارن به مادريد برميگردن»« ،اومدي چه
خوب كردي اووووومدي»« ،از 31مه 2018تا امروز چه بر
رئال مادريد گذشت؟»« ،شنوندگان عزيز توجه فرماييد!
شنوندگانعزيزتوجهفرماييد!زيدان،زيدانكبيربهرئال
مادريد بازگشت« ،».مافياي فلورنتينو پرس با گذاشتن
كله اسب در تختخواب زيدان او را مجبور به قبول هدايت
رئال مادريد كرد»« ،فوري :زيدان هم به برنابئو رسيد و تا
دقايقي ديگر رسمي خواهد شد»« ،رئال مادريد آخرين
سلسله پادشاهي است كه سقوط ميكند .در پايتختش،
جلوي چش��م آن همه آدمي كه گمان نميكردند پايان
اينقدر نزديك و محتوم باش��د ...بخونيدش يكم از 240

كاراكترخوني فاصله بگيريد« ،».سرما خورده بودم عين
سگ افتاده بودم يه گوشه اما همين كه خبر اومدن زيدان
اومد اصن مريضيم خوب ش��د ،چيه اي��ن رئال مادريد و
زيدان اصن« ،«.زيدان سرمربي رئال مادريد شد؛ خوش
آمدي مرد بزرگ!»« ،تنها خبر خوشحالكننده اين روزا
برگشتن زيدان به رئال مادريد بود« ،».زيدان در دو راهي
سخت انتخاب بين سرمربيگري تيم ملي ايران و باشگاه
رئال مادريد ،متاس��فانه رئال مادريد رو انتخاب كرد،».
«هنوز نگفتيم زيدان پرافتخارترين سرمربي تاريخ رئال
مادريد شد .بعدش از كاري كه به عنوان بازيكن و مربي
كردياينجورييادميشهكهتوكلتاريخهيچكسمثلت
نبود خداي فوتب��ال .ميراث تو مثل بعضي امپراتوريها
كه بعد چند هزار س��ال هنوز مثلشون و به عظمتشون
نيومده خواهد ش��د« ،».توييتر بارسا اين عكسه رو زده
نوشته راه خيلي راحتتر براي گرفتن لباس مسي اينه
كه به فروش��گاه آنالين ما بريد»« ،دوران سختي داريم
سپري ميكنيم اما همه اينها بهزودي به دست فراموشي
س��پرده ميش��ه و همهچيز تغيير ميكنه .رئال مادريد
هميشه برميگرده هميشه« ،».من ميگم اينا همش زير
س ِر ماتراتزيه داره انتقام اون ضربه سر زيدان رو ميگيره»،

«زينالدين زيدان فقط اسم بازيكن نيست .اسطورهس»،
«دو چيز انتها ندارد يكي جهان هس��تي و ديگري بازي
دادن زيدان به «كريم بنزما» البته در مورد اولي مطمئن
نيستم!»« ،ولي «زينالدين زيدان» بيشتر بهش ميخوره
تخلص ناصرالدين شاه باش��ه»« ،بازگشت قريبالوقوع
زيدان به رئال مادريد؛ منابع معتبر خبري در اس��پانيا و
فرانسه تاييد كردهاند كه امشب سوالري از هدايت رئال
مادريد اخراج و زي��دان دوباره هدايت اين تيم را برعهده
ميگيرد ،زيدان فردا بر س��ر تمرين رئال مادريد حاضر
ميشود»« ،زيزو برگشت .زينالدين زيدان  ۱۰ماه پس
از ترك رئال مادريد قرار است به اين تيم بازگردد و از فردا
در تمرين شركت ميكند .او جانشين سانتياگو سوالري
ميشود كه كمتر از  ۵ماه مربي رئال بود .رئال االن با ۱۲
امتياز اختالف نسبت به بارسلوناي صدرنشين ،در رتبه
سوم الليگا است» و «زيدان طي سه سال حضور در رئال
مادريد به عنوان مربي سهبار فاتح چمپيونز ليگ شد و با
كولهباري از افتخار در بهترين شرايط (در اوج) اين تيم را
ترك كرد .بازگشت اسطوره فرانسوي به مادريد اما اينبار
در بدترين شرايط صورت ميگيرد ،هيچ تضميني براي
تكرار موفقيتهاي رئال با زيدان وجود ندارد».

اذان صبح فردا4/54 :

طلوع آفتاب فردا 6/17 :

در حوالي اسفند ماه و رسيدن بهار ،اتفاقهاي خوبي در گوشه و كنار اين سرزمين رخ
ميدهد؛ اتفاقهايي مثل «طرح امداد فرهنگي كانونپرورشي كودك و نوجوان» كه
به زاهدان رسيده و خبرگزاري ميزان در گزارشي تصويري ،اين طرح را پوشش داده.
ميزان نوش��ته اس��ت« :طرح امداد فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با حضور زمرديان
معاون فرهنگي و قاس��م تنها ،فرمانده بس��يج كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور در منطقه
كورين از توابع شهر زاهدان با اجراي برنامههاي متنوع فرهنگي و ورزشي روز دوشنبه ( ۲۰اسفند) برگزار
شد ».عكسي كه ميبينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.

تص��ور كنيد خان��وادهاي
سه نفره هس��تيد و بعد از
مدته��ا وارد رس��توراني
ميشويد و پش��ت ميزي
مينشينيد تا سفارش غذا
بدهيد .برايت��ان منو ،يا
ليست خوردنيها را ميآورند .گارسون ميآيد
س��فارش بگيرد .نگاهي به منوي پ��ر و پيمان
مياندازيد .صفحه اول به پيش غذا و انواع ساالد
اختص��اص دارد .نگاهي ميكني��د و ميگوييد
س��االد فصل برايتان بي��اورد .بع��د ميرويد
صفحه بعدي كه مربوط به غذاي اصلي اس��ت.
به آن هم ،البته با دقت بيشتر ،نگاهي ميكنيد
و يك پيتزاي س��بزيجات س��فارش ميدهيد.
گارسون ميپرس��د ديگر امري نداريد؟ نگاهي
به صفحه س��وم ميكنيد و بدت��ان نميآيد كه
دسرهاي آن را امتحاني كنيد و يكي را با انگشت
نشان ميدهيد! البته هنوز نوشيدني را انتخاب
نكردهاي��د و چند ثانيهاي ص��رف آن ميكنيد.
خب ،انتخاب شما تمام شد .اما همسرتان هنوز
تصميم نگرفته اس��ت و كمي نياز به مش��ورت
دارد .از اين مرحله كه بگذريد ،تازه نوبت فرزند
دلبندتان است كه هم قادر به خواندن نيست و
شما بايد برايش تصميم بگيريد و هم ميخواهد
خودش انتخاب كند و ش��ما فقط بايد كمكش
كنيد .خب ،بخش��ي از وقت من و شما اينگونه
صرف تصميمگيري ميشود.
البته ممكن است كسي اعتراض كند كه ما اهل
اين رستورانها نيستيم و دخلمان به خرجمان
نميخورد و ...اش��كالي ندارد .ميتوانيم سريع
سناريو را عوض كنيم .به مناسبت ايام عيد فالن
فروشگاه زنجيرهاي معروف همه اجناس خود را
با تخفيف قابل توجهي براي فروش عرضه كرده
است .فرصت محدود اس��ت و جنس فراوان .از
اين ديگر نميتوان گذش��ت و ميخواهيد «ما
يحتاج» خود را فقط بخريد .در اين فروشگاه از
ش��ير مرغ تا جان آدميزاد يافت ميشود .وارد
قسمت شويندهها ميشويد ،با انواع آنها مواجه
هستيد و اينقدر خوب است كه نميدانيد كدام
ي��ك را انتخاب كنيد .همين فرصت انتخاب در
بخش لبنيات و حبوبات و خالصه همه جا ديده
ميشود .گاه راحت ميشود تصميم گرفت .اما
زمان��ي اينقدر تفاوت ان��دك و گزينهها فراوان
است كه ش��ما ديگر گيج ميشويد .اينجاست
كه فلج انتخاب رخ ميدهد.
اي��ن بخش��ي از زندگي مصرفي ما را تش��كيل
ميدهد كه همواره در حال انتخاب هستيم چه
براي خوردن ناهار و چه براي ديدن فيلم و چه
براي رفتن به جايي.
البته خوب اس��ت ك��ه قدرت انتخ��اب ما باال و
گزينههاي پيش رويمان متعدد باشد ،اما اين
قدرت از حدي كه گذش��ت و همه زندگي ما را
فراگرف��ت ،دچار نوعي درماندگ��ي در انتخاب
ميشويم.
آنگاه بايد بخش قابل توجهي از زندگي خود را
صرف اين نوع انتخابها كنيم.
بري شوارتز در كتاب «پارادكس انتخاب» اين
معضل را به تفصيل توضيح داده ،پيامدهاي آن
را برشمرده و ش��يوه رويارويي با آن را بازگفته
اس��ت .وي روزي ب��راي خري��د ش��لوار جين
رفته بود .فروش��نده پرسيد :چس��بان يا آزاد؟
سنگشور يا اسيدشور؟ فالن يا بهمان؟ وي گفت
«معمولي» .فروشنده نميدانست «معمولي»
يعني چه .با ارش��دش صحبت كرد تا سرانجام
برايش شلواري آورد.
توجه شوارتز به اين جلب شد كه در گذشته با
پنج دقيقه ميشد يك شلوار خريد اما االن بيش
از آن وقت ميگيرد.
همي��ن تجرب��ه ،دس��تمايه او ش��د ت��ا كتاب
«پارادكس انتخاب :چرا بيش��تر كمتر اس��ت»
را بنويسد و ادعا كند افزايش گزينهها به ظاهر
آزادي ما را بيشتر ميكنند و ارزندهاند ،اما عمال
چنين نيست .زيرا با افزايش گزينهها معضالتي
رخ ميدهد .از جمله آنكه:
 -1دچار فلج انتخاب ميشويم.
 -2حتي اگر بهترين انتخاب را انجام بدهيم ،باز
بعدا فكر ميكنيم ميتوانستيم گزينه ديگري
انتخاب كنيم.
ي را متحمل ميشويم و هميشه
 -3هزينه فرصت 
وقتي را به انتخابهاي خود اختصاص ميدهيم
و بدينترتيب ،فرصتهايي از كفمان ميرود.
 -4به ميزاني كه امكان انتخاب ما زياد باش��د،
عمال سطح انتظاراتمان باال ميرود و اين به جاي
تامين شادي زندگي ،مايه بدبختي ميشود.
 -5وقتي امكان انتخاب گس��ترده داريم و بعد
پشيمان شويم ،چه كسي مقصر است؟ طبيعتا
خودم��ان و همواره به خودم��ان ميگوييم كه
نبايد اين انتخ��اب را ميكردم و خود را مالمت
ميكنيم و در درازمدت افسرده ميشويم .پس
خوب اس��ت هنگامي كه پاي در فروش��گاهي
ب��زرگ ميگذاريم يا ليس��تي بلند ب��اال مرور
ميكنيم ،مراقب پارادكس انتخاب باش��يم .در
يادداشت ديگري به برخي شيوههاي غلبه بر فلج
انتخاب ميپردازم.

