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 توصیه های طب ایرانی
 برای مبارزه با الغری

الهی! شانه به شانه فرزندانم چون رشته کوهی از ایمان در اهتزازم 
بدار و دامنه های آرزوهایم را از چشمه های زالل امیدشان 
سرسبز دار. الهی! نام مرا پرچم ایشان کن در شکست قلعه های 
ناکامی و فتح دروازه های کامیابی... الهی! 
بر شانه هایشان بال فروتنی بنشان و در 
پروانگی و شیفتگی آموزگارم باش.

الهام از فرازهاي چهارم و پنجم دعای 25 با 
صحیفه سجادیه

خب جشنواره سی وششم 
فجر هم به پایان رسید. 

قبل از برگزاري جشنواره، 
به معرفی کوتاه مهم ترین 
فیلم های امسال پرداختیم، 

اما بگذارید بعد از 
مراسم اختتامیه هم 

سراغ مهم ترین فیلم های 
جشنواره برویم و کوتاه 

از آن ها بگوییم؛ البته 
نقد درست وحسابی را 

می گذاریم برای بعد از 
اکران عمومی این آثار در 

سینماها!     نقش خـــــــودت را 
پیدا کــــــن...!

سبک زندگی فاطمی  چگونه است؟

حتماً تابه حال قرارهای دوستانه داشته اید، از همان قرارهایی که 
تصمیم می گیرید هرکدام یکی از وسایل را بیاورد تا دور هم صفا 

کنید؛ البته در بعضی از برنامه های خانوادگی هم این اتفاق می افتد. 
یکی گاز پیک نیکی را قبول می کند و آن دیگری مسئول این 

می شود که اول صبح نان بگیرد و شما مثالً مسئول آوردن زیرانداز 
می شوید. حاال فکر کنید صبح همان روزی که قرار است بروید بیرون 

ناگهان شما فراموش می کنید که قرار بوده چه چیزی ببرید و چون 
نمي خواهید دست خالی بروید گاز پیک نیکی و چند تکه ظرف با 

خودتان برمی دارید، اما این وسط چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی به 
همسفرانتان می رسید، خواهید دید که همه انگشت به دهان حرکت 

شما هستند، مگر قرار نبود زیرانداز بیاوری؟
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 » الکسیس سانچز« یازدهمین بازیکنی است که هم با
»مورینیو« کار کرده و هم با »گوآردیوال«

 »پپ گوآردیوال« و »ژوزه 
مورینیو« دو مربی بزرگ 
فوتبال با دو سبک مختلف 
هستند که افتخارهاي 
زیادی در تیم های تحت امر 
مربیگری خود داشتند

یکی از خبرسازترین مباحث دو هفته گذشته صنعت بازی داخلی، گرفتن عوارض از بازی های 
خارجی است. »حسن کریمی قدوسی«، مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در حالی خبر از این 
قانون داد که در ابتدا بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها به اشتباه اعالم کردند که از این پس بنیاد 

از همه بازی ها اعم از کنسولی، رایانه و موبایلی عوارض خواهد گرفت
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   اسارت    

معصومـه در آبـادان بیـکار نمی ماند. مدتی در پذیـرش مجروح کمک  می کنـد: »ابتـدا بایـد مجروحانـی را کـه وارد اورژانـس می شـدند 2
شناسـایی و بعـد مشخصات شـان را ثبـت می کـردم. بـرای ایـن کار لباس های 
مجروحان را با قیچی از تنشـان بیرون می آوردم تا آماده  شست وشـو و پانسـمان 
شـوند.«  بـرای مانـدن در بخش هـر کاری انجام می دهد: »جاهایـی را که خون 
می ریخـت فـوراً تی می کشـیدم. بـه هرکس از حـال می رفت، آب مـی دادم. هم 

گریه می کردم و هم آرام می کردم.« 
در یکـی از همـان روزهـا قرار می شـود بـا نامه فرمانـداری، بچه های پرورشـگاه 
آبادان را به شـیراز منتقل کنند. در مسـیر بازگشـت در نزدیکی 12 کیلومتری 
آبـادان، تعـدادی سـرباز در کنـار جـاده زیر لوله هـای نفت به حالت سـینه خیز 
دراز کشـیده اند. آن هـا سـربازان عراقـی هسـتند: »فقـط دوروبرمـان را نـگاه 

می کردیـم. چقـدر تانک! چقـدر خـودروي نظامی!« 
آن ها اسـیر می شـوند. معصومه هفده سـاله اسـت و خواهر بهرامی )شمسی( که 
معصومـه او را مریـم معرفـی می کنـد، بیست ویک سـاله. نامه فرمانـداری هنوز 
در دسـت های معصومـه اسـت: »در حالـی که حکـم مأموریت فرمانـداری را در 
یـک مشـتم و یادداشـت »مـن زنده ام« را در مشـت دیگـرم پنهان کـرده بودم، 
شـروع بـه تکانـدن جیبم کردم. افسـر عراقی متوجه کاغذها شـد و اشـاره کرد: 
مشـتت را بـاز کن.«  روی نامه نوشـته شـده: »معصومـه آباد؛ نماینـده  فرماندار 
آبـادان. مأموریت: انتقال بچه های پرورشـگاه به شـیراز.«  عراقی ها به خیالشـان 

مهره هـای مهـم نظامی ایـران را دسـتگیر کرده اند. 

   سلول نمور    

سلولشـان مـوش دارد. ایـن را معصومـه متوجـه  می شـود. موقـع افطـار اسـت کـه جانـوری را بـه 4
انـدازه دو بنـد انگشـت می بیند که از کاسـه خـورش بیرون 
می پـرد. او بـدون این که به دیگران بگویـد از خوردن خورش 
صرف نظـر می کنـد، امـا بعدتـر هـر چهـار نفـر بـه کمیـن 
موش ها می نشـینند؛ نـه یکی، نه دوتـا، ده تا مـوش! آن ها به 
سـربازهای عراقـی اطـاع می دهنـد که سـلول مـوش دارد: 
»رئیـس زنـدان گفته اسـت اگر سـلول مـوش دارد مـوش را 
بگیریـد و بـه ما نشـان دهیـد.« برای مـوش تلـه می گذارند. 
پتویـی را کـه موش در آن افتـاده، آن قدر بـه دیوار می کوبند 
تـا مـوش بمیرد، بعد نگهبـان را خبر می کننـد و موش مرده 
را جلـوي او می اندازنـد: »حکمـت بـا آن هیـکل گنـده اش 
ناگهـان شـش متر باال پریـد و جیغش به هوا رفـت و صدای 
خنـده از تـه دل بچه هـا به هوا رفـت.«  آن ها خواسـته هایی 
دارنـد؛ این کـه بـه اردوگاه اسـیران جنگی بروند و به وسـیله 
صلیـب سـرخ جهانـی ثبت نـام شـوند، وضعیت بهداشـت و 
ایـن  بـه  بـرای رسـیدن  باشـند.  داشـته  تغذیـه درسـتی 
خواسـته ها 19 روز اعتصـاب غـذا می کننـد و سـرانجام بـه 
خواسته  شـان می رسـند. معصومـه بعـد از دو سـال اسـارت 
بـرای خانـواده اش نامه می نویسـد: »من زنده ام... بیمارسـتان 

الرشید بغداد.« 

    زندان الرشید   

باالخـره معصومـه و مریـم را به سـاختماني منتقل می کننـد. در این  سـاختمان آن هـا بـا »فاطمه ناهیدی« آشـنا می شـوند که ماماسـت. 3
کمـی بعد »حلیمـه« )آزموده( هم بـه جمع آن ها اضافه می شـود. این چهار زن 
ایرانـی، مدتـی را در سـلول بـرادران می گذرانند. در نهایت هم به زندان الرشـید 
بغـداد منتقل می شـوند. آن هـا در این زندان به نام پدرانشـان خوانده می شـوند: 

»فاطمه ابراهیم، حلیمه محمد، مریم طالب، معصومه طالب.« 
معصومـه و مریـم خواهر نیسـتند، امـا در ابتدای اسـارت به خاطـر این که کنار 
هـم بماننـد، خودشـان را خواهـر معرفی کرده انـد. در زنـدان الرشـید بازجویی 

مي شـوند:
»- شنو های )این چیه؟( - اسلحه. - شنو من اسلحه؟ )چه نوع اسلحه ای؟(

- نمی دانم من اسلحه بلد نیستم و اسلحه را نمی شناسم.«
آن ها شـرایط سـختی را سـپری می کنند و معذب اند: »وقت خواب رسـیده بود. 
مغـزم بـا پلک هایم سـر ناسـازگاری داشـت، اما هم چنان بـه روی پا ایسـتاده یا 

در پناهـی دور از سـنگینی نگاه عراقی ها به نوبت می نشسـتم.«
کمتریـن امکانـات را دارند: »پتوها را جیره بندی کردیم. سـهم من و فاطمه یک 

پتو، سهم حلیمه و مریم 
هـــم پتوی دیگر شـد. 
یک پتو زیراندازمــــان 
شـد و یـک پتـوی دیگر 
را دور کفـــــش هایمان 

پیچیدیم...« 

0304 02 01
خاطرات شهید »حاج احمد 
محرمی عالفی« در کتابی 
به نام »اخراجی ها« منتشر 
شد. این کتاب که به چاپ 
چهارم رسیده، شش فصل 
دارد که از کودکی و نوجوانی 
تا مجروح شدن و شهادت 
را دربرمی گیرد. »غالمرضا 
قلی زاده« و »موسی غیور« 
نویسندگان کتاب و نشر 
»شهید کاظمی« ناشر آن 
است.

کتاب »آیینه ای برای خدا؛ در 
ستایش اخالص«، از سوي 
»به نشر« منتشر شد. در این 
کتاب که گروه پژوهش دین 
و معارف زائر آن را نوشته، 
ابتدا به بیان مفهوم اخالص 
پرداخته می شود و سپس 
آیات و احادیثی که به این 
موضوع اختصاص یافته اند، 
بررسی مي شوند. بخش 
پایانی کتاب نیز اخالص 
در آیینه شعر است. »علی 
بیات«، تصویرگری کتاب را بر 
عهده داشته است.

»پیش از آنکه به دار آویخته 
شوند«، انتشار یافت. این رمان 
که نوشته »جو ابرکرومبی« 
است، جزو ادبیات فانتزی و 
حماسی محسوب می شود. در 
این داستان، فرمانده »گلوکتا« 
نمی داند چطور باید از شهری 
که دشمنان آن را محاصره 
کرده اند و خیانتکاران آن هم 
بسیارند، محافظت کند. »سعید 
سیمرغ« مترجم و »تابسرای 
تندیس« ناشر کتاب است.

کتاب »کودکان چگونه زبان 
می آموزند« به بازار آمد. در 
این کتاب که به قلم »ویلیام 
اوگریدی« است، مسائلی 
مانند این که کلمات چگونه 
شکل می گیرند و ترکیب 
می شوند و تعریف نظام آوایی 
وجود دارد. کتاب، ترجمه 
مشترک »معصومه نجفی 
پازکی« و »ویدا رحیمی نژاد« 
است و انتشارات »مدرسه« 
آن را منتشر کرده است. 

خوانش کتابی از مقاومت و ایستادگی زنان در جنگ

من زنده ام
الهـام صالـح   |   اسارتشـان را در »من زنـده ام« روایت می کند. »معصومه آباد«، عضو چهارمین دوره شـورای شـهر تهران، راوی 
اسـت. او از سـال های سـخت اسـارت می گویـد؛ اسـارت بـرای چهـار زن در عراق. تصـورش هم سـخت اسـت؛ بی رحمی های 
عراقی هـا، سـلول های سـرد و نمـور، پوشـاک انـدک، غـم غربـت، ابتدایی تریـن نیازهایـی اسـت که به سـختی پاسـخ داده 
می شـوند. نمی تـوان بـا کلمـات، رنج ایـن چهـار زن را درک کرد. بـرای درک بهتر شرایطشـان الزم اسـت کتـاب را به صورت 

کامل مطالعـه کنید. 

من زنده ام
 خاطرات دوران اسارت به قلم معصومه 
آباد/ مشخصات نشر: تهران: بروج/ 
مشخصات ظاهری: 640 ص، مصور

   زایو  
رمان »زایو« به چاپ هشتم رسید. این رمان که درباره نابودی رژیم صهیونیستی است 
به قلم »مصطفی رضایی« است و انتشارات »کتابستان معرفت« آن را منتشر کرده 
است.  زایو در نوع خود تجربه اي مثبت و حرکتی رو به جلو به شمار می رود که مخاطب 
خود را به 25 سال آینده می برد و او را در فضای اتفاقات جهانی در آن روزگار قرار 
می دهد. در آن دوره، ویروسی به نام زایو در حال گسترش است، نسل بشر در تهدیدی 
جدی به سر می برد و در معرض انقراض قرار دارد.  این طور که گفته می شود سبک 
این رمان، ذهن مخاطب را به سوی رمان »فرسنگ ها زیر دریا« به قلم »ژول ورن« و 

دیگر آثار تخیلی می برد. 

در پشت جلد کتاب نوشته شده:
 »Zi.O« سال 2041 میالدی است، ویروس
جهان را فرا گرفته و هیچ راه درمانی برای آن 
وجود ندارد. نسل بشریت رو به انقراض است 
و انسان در برابر شیوع گسترده این ویروس 
تسلیم شده اســت، اما دانشمندان ایرانی راه 
چاره را در اختیار دارند و می توانند با آن مقابله 

کنند...

خوانش کتاب
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   آغاز جنگ    

و  نوجوانـی  کودکـی،  سـال های  از  انقـاب فاکتـور می گیریم تـا هرچه 1
بیشـتر درباره جنگ و اسارت بگوییم. معصومه 
در تهران مشـغول مراقبت از خانم برادرش بود 
که جنگ شـروع شـد. مادرش نمی خواسـت او 
بـه آبادان بازگردد، آن سـال مهـر با جنگ آغاز 
شـد: »موسـم مهر و مدرسه در سـال 1359 با 
صـدای میگ های بمب افکـن عراق آغاز شـد... 
رادیـو بـه جـای آهنگ مهـر و مدرسـه، مارش 
آماده بـاش و آژیـر قرمز و هشـدار حمله هوایی 
را پخـش می کرد.«  معصومه در این شـرایط با 
اصـرار به برادرش »سـلمان« از اهواز بـه آبادان 
بازمی گـردد: »مـادر و مریم آبادان نیسـتند. به 
ماهشـهر رفته انـد تـا شـدت بمباران هـا کمتر 
شـود.«  قـرار می شـود معصومـه هر جـا رفت 
خبـر بدهـد و هـر وقت هم کـه به خانـه آمد، 
بـرای برادرش سـلمان پیغامی را بگـذارد: »من 
زنـده ام«، همین کافی اسـت. پدر هـم در خانه 
بـرای معصومه سـنگر درسـت می کنـد: »کف 
سـنگر یک پتو و یـک بالش کوچولـو انداخته 
بود. یک توری هم به عنوان سـقف سـنگر کار 
گذاشـته بود کـه پشـه و مارمولـک و جانوران 
مـوذی نتوانند وارد آن شـوند... گفتم آقا این که 

سنگر نیست. این مثل تخت ملکه هاست.«

   آزادی باورنکردنی

جنگی با آن ها برخورد شود. شــرایط در این اردوگاه کمی بهتر است. با 5 چهار زن اسیر ایرانی به اردوگاه موصل منتقل می شوند تا مانند اسرای 
کمک های »لوسینا« که از اعضای صلیب سرخ است، لباس هایی جدید 
دریافت می کنند و حتی پایشان به خیاط خانه باز می شــود: »بعد از دوخت و دوز 
لباس های جدید، روپوش و شــلوار و مقنعه ای را که دو سال امانتدار تن و بدنمان و 

نگهدار آبرو و حیثیتمان بودند بوسیدیم و به کوله پشتی اسارت سپردیم.« 
اتفاقات بسیاری را در چهار سال اسارت خود پشت سر می گذرانند و سرانجام در حالی 

که کامالً بی خبرند، آزاد می شوند:
»- پرسیدم: شما هم اسیرید؟

گفتند: نه ما آمده ایم اسیرهایمان را ببریم.
- کجا؟
- ایران.

- ما داریم می رویم ایران؟
- بله. این هواپیما منتظر شماست!« 

اسارت به پایان می رسد، اما فراموشی در کار نیست: »بهترین سال های زندگی ام را 
چگونه فراموش کنم؟ یعنی از هجده، نوزده، بیست و بیست ویک سالگی ام بگذرم؟«



   بازیگر بدون نقش نداریم    

خـوب اسـت ایـن بـاور را در خودمـان تقویـت کنیم که به هـر حال هرکـدام از ما  در دنیـا نقشـی داریـم و خـوب اسـت همین نقـش را به خوبـی ایفا کنیـم. ممکن 1
اسـت یکـی از ما طلبه باشـد و وظیفه اش این باشـد تا درجه اجتهـاد درس بخواند و دیگری 
هـم طلبـه باشـد، ولـی وظیفه اش این باشـد کـه به روسـتاهای دورافتاده سـر بزنـد و تبلیغ 
کنـد. روز قیامـت هـم حسـاب وکتاب بر همین مبناسـت، مبنا این اسـت که آیـا نقش خود 
را خـوب ایفـا کـردی؟ ممکن اسـت یکـی از ما بگوییـم کار خاصی انجـام نمی دهیم و نقش 
خاصـی در دنیـا نداریـم، امـا یکـی از مهم تریـن نقش هایـی کـه هرکسـی می توانـد داشـته 
باشـد، تربیـت نسـل اسـت. اصـًا نمی توانیـم قضاوت کنیـم اجر و پـاداش پدر و مـادر فان 
عالـم و عامـه بیشـتر اسـت یا اجر و پاداشـی که خـود او می بـرد. آن ها به هرحـال در تمام 
تأثیـرات خوبـی او در دنیـا سـهیم هسـتند و حسـنات دیگـری نیز دارنـد. پس بایـد یکی از 
مهم تریـن یـا اهـم دغدغـه مـا در دنیا همین باشـد که من برای چه نقشـی به دنیـا آمده ام؟ 

راه چیست و بیراهه چیست؟ چه کنم که به بیراهه نروم؟ 

   راه و چاه   

خیلـی واضـح و روشـن باید بگویم تشـخیص دادن دقیق نقش کار راحتی نیسـت.  هیچ وقـت نمی توانیـم مطمئـن باشـیم کـه دقیقـاً داریـم بـه نقـش اصلی مـان 4
می پردازیـم و اتفاقـاً همیـن کـه دائـم با خودمـان بگوییم االن دارم درسـت مـی روم؟ خیلی 
خـوب اسـت. همین  که از خود سـؤال کنیـم که از دایـره نقش ها خارج نشـدم؟ البته نگران 

نباشید، راه هایی وجود دارد که این فضای مبهم را برایمان کمی  روشن تر کند.

اول پرهیـز از هـوای نفس: قبًا هم اشـاره کردیم که هـر چه هوای نفـس در زندگی مان 
رنگ بگیرد غبارها بیشـتر و راه تشـخیص نقش سـخت تر خواهد شـد. اگر خوب دقت کنید 
خواهیـد دیـد در بسـیاری از تردیدهایمـان حتـی رگه هایـی از هوای نفس پیدا می شـود که 

اگـر آن را کنـار بگذاریم راه را به خوبـی پیدا می کنیم.

دوم اخـالص در عمـل: یکـی از بهتریـن و مطمئن ترین راه ها این اسـت که طبـق روایت 
حضـرت زهـرا)س( عمل کنیم. راسـتش اطمینـان این راه خیلی زیاد اسـت؛ یعنی در حدی 
کـه وقتـی خـودت هـم فکـرش را نمی کنـی خواسـته یا ناخواسـته طبـق نقـش الهی عمل 

می کنی.
ُ إِلَْیـِه أَْفَضـَل  ِ َخالِـَص ِعَباَدتِـِه أَْهَبـَط اللَّ حضـرت زهـرا)س( گفته انـد: »َمـْن أَْصَعـَد إِلَـی اللَّ
َمْصلََحِتـه « )عـدة الداعـی، صفحـه 233( یعنـی این کـه اگـر اخاص داشـته باشـی، خداوند 
بهتریـن مصلحت هـا را بـرای تـو فراهـم می کنـد، خـودش راه درسـت را جلـوی پایـت 

می گـذارد.

سـوم توجه به مقـدرات الهی: بـه کارهایی که سـر راهمان قـرار می گیرنـد توجه کنیم 
و خیلـی ایـن دسـت و آن دسـت نکنیم؛ مثًا گرسـنه ای سـر راهمـان قرار گرفتـه، همان را 
سـیر کنیـم، موقعـی پیش آمـده از فرد پیـري نگهداری کنیم همـان را انجـام داده و خیلی 

فلسـفه بافی نکنیم.

چهـارم دعا کنیم: حضـرت زهرا)س( در بخشـی از دعـای خود خطاب بـه خداوند عرضه 
می دارنـد: »اللَُّهـمَّ َفرِّْغِنـی لَِمـا َخلَْقَتِنـی لَـُه، خدایا به من فرصـت بده تا به آن چـه تو من را 
لَْت لِـی بِِه؛ و مـن را به اموری  بـه خاطـر آن خلـق کردی بپـردازم«، »َو اَل تَْشـَغلِْنی بَِمـا تََکفَّ
کـه تـو خود برای من عهده دار آن ها شـده ای، مشـغول نکـن« )بحاراالنـوار، جلد 92، صفحه 
406(. همیـن دعـا را در سـجده اي بعـد از نمـاز یـا در قنوت یکـی از نمازهایمـان بگوییم و 

منتظر تأثیر دعا باشـیم.

   درمان سردرگمی ها     

یکی از مشـکاتی کـه در اثر عدم  را 2 مـا  اصلـی،  نقـش  شـناخت 
حسـابی اذیـت خواهـد کـرد این اسـت که 
دائـم در میـان شکسـت ها و پیروزی هـای 
تخیلـی گیـج خواهیـم بـود. ممکن اسـت 
باشـیم کـه  از پیـروزی  گاهـی سرمسـت 
از شکسـتی  و سرمسـت  نبـوده  پیـروزی 
باشـیم که شکسـت نبوده، چنان که در آیه 
قـرآن هم داریم »و عسـی ان تکرهوا شـیئا 
و هـو خیـر لکـم و عسـی ان تحبوا شـیئا و 
هـو شـر لکـم«. دقیقاً مصـداق این باشـیم 

که چه فکر می کردیم و چه شد؟!
جایـی در نهج الباغه حضرت امیرالمؤمنین 
جـای  »خداونـد  کـه  می فرماینـد  )ع( 
هرکسـی را در دنیـا معیـن کـرده اسـت«؛ 
البتـه این بـه معنای سـکون و عدم تحرک 
نیسـت. ما می توانیم در نقشـمان تغییراتی 
و  بهتـر  نقـش  می توانیـم  کنیـم.  ایجـاد 
خـود  از  می توانیـم  بگیریـم،  بزرگ تـری 
بی لیاقتـی نشـان دهیـم کـه نقشـمان را از 
مـا بگیرنـد، ولی خـب معلوم اسـت که اگر 
عمرمـان را در راه نقشـی پایین تـر مصـرف 
کنیـم حتماً حسـرت خواهیم خـورد. تصور 
کنیـد روز قیامـت خـدا بپرسـد می دانـی 
تـو را بـرای چـه خلـق کـرده بـودم؟ و آن 
موقعیـت را نشـان بدهد، بعـد بگوید ولی از 
خـودت بی لیاقتی نشـان دادی یـا حتی آن 
موقـع متوجه می شـویم چقدر انـرژی را در 
بیراهـه صـرف کردیـم، مثًا خـدا می گوید 
تـو خـودت را بـه در و دیـوار زدی کـه بـا 
کسـب مقـام خدمـت کنـی، ولی مـن تو را 
خلـق کـرده بـودم کـه پـس از کسـب مال 

کنی. خدمـت 
نقش هـای مـا از جزئی تریـن امـور زندگـی 
را  تصمیمـات  و  امـور  بزرگ تریـن  تـا 
خدمـت  مـا  نقـش  گاهـی  دربرمی گیـرد. 
بـه فرزندانمـان اسـت، گاهـی قـرار اسـت 
همسـرمان را راضـی نگـه داریـم و گاهـی 
کارهای مهم اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی 
و هـر عرصـه دیگـری کـه فکر کنیـد. خدا 
از مـا همـان یک نقـش را می خواهـد. باید 
بـه  و هرچقـدر  باشـیم  دایـره  در همیـن 
هـوس نزدیک شـویم از دایره نقشـمان دور 
می شـویم. ایـن هـوس از هـر جنسـی کـه 

باشـد برایمـان دردسرسـاز می شـود .

  یمبنای عمل در دنیا    

قبـل از این و در مطالب گذشـته  در ایـن مورد که مبنـای عملمان 3
یـا حتـی  اسـتعداد  اگـر عاقـه،  در دنیـا 
نیازهای جامعه باشـد چه مشـکاتی پیش 
حضـرت  کردیـم.  صحبـت  آمـد،  خواهـد 
زهـرا)س(، راه اصلی را می گوینـد و راه این 
اسـت که »طبق نقشـی که خداونـد برایت 
طبـق  کـن.  عمـل  اسـت،  کـرده  معیـن 
نقشـه ای کـه خـدا برایـت کشـیده اسـت، 

عمل کن«.
می دانیـم کـه گاهـی ممکـن اسـت ایـن 
نقـش بـا سـه عامـل قبلـی جـور درنیاید و 
الزم باشـد بـا بسـیاری از سـوختن ها هـم 
بسـازیم. هرچـه می گـذرد به اهمیـت پیدا 
کـردن نقـش خـود بیشـتر پـی می بریـم و 
برایمـان مهم تـر می شـود کـه نقشـمان را 

هـر طـور شـده پیـدا کنیم.
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جایی در نهج البالغه حضرت امیرالمؤمنین )ع( می فرمایند که »خداوند جای هرکسی را در دنیا معین کرده است«؛ البته این به معنای 
سکون و عدم تحرک نیست. ما می توانیم در نقشمان تغییراتی ایجاد کنیم. می توانیم نقش بهتر و بزرگ تری بگیریم، می توانیم از خود 
بی لیاقتی نشان دهیم که نقشمان را از ما بگیرند، ولی خب معلوم است که اگر عمرمان را در راه نقشی پایین تر مصرف کنیم حتمًا 
حسرت خواهیم خورد

سبک زندگی
LIFE STYLE

خیلی واضح و روشن باید بگویم 
تشخیص دادن دقیق نقش 

کار راحتی نیست. هیچ وقت 
نمی توانیم مطمئن باشیم که 

دقیقاً داریم به نقش اصلی مان 
می پردازیم و اتفاقاً همین که 

دائم با خودمان بگوییم االن دارم 
درست می روم؟ خیلی خوب 

است

ممکن است یکی از ما طلبه باشد 
و وظیفه اش این باشد تا درجه 
اجتهاد درس بخواند و دیگری 

هم طلبه باشد، ولی وظیفه اش این 
باشد که به روستاهای دورافتاده 
سر بزند و تبلیغ کند. روز قیامت 

هم حساب وکتاب بر همین 
مبناست، مبنا این است که آیا 

نقش خود را خوب ایفا کردی؟

گاهی نقش ما خدمت به 
فرزندانمان است، گاهی قرار 
است همسرمان را راضی نگه 

داریم و گاهی کارهای مهم 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هر 
عرصه دیگری که فکر کنید. خدا 
از ما همان یک نقش را می خواهد

سبک زندگی فاطمی  چگونه است؟

نقش خـــــــودت را 
پیدا کــــــن...!

تکتم دره کی | حتماً تابه حال قرارهای دوستانه داشته اید، از همان قرارهایی که تصمیم می گیرید هرکدام یکی از وسایل را 
بیاورد تا دور هم صفا کنید؛ البته در بعضی از برنامه های خانوادگی هم این اتفاق می افتد. یکی گاز پیک نیکی را قبول می کند و آن 
دیگری مسئول این می شود که اول صبح نان بگیرد و شما مثالً مسئول آوردن زیرانداز می شوید. حاال فکر کنید صبح همان روزی 
که قرار است بروید بیرون ناگهان شما فراموش می کنید که قرار بوده چه چیزی ببرید و چون نمي خواهید دست خالی بروید گاز 
پیک نیکی و چند تکه ظرف با خودتان برمی دارید، اما این وسط چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی به همسفرانتان می رسید، خواهید 
دید که همه انگشت به دهان حرکت شما هستند، مگر قرار نبود زیرانداز بیاوری؟ همه متعجب هستند از این که تو چطور وظیفه 
خودت را انجام ندادی و آن وقت آوردن آن بارهای اضافه هم هیچ فایده ای ندارد. این حال وروز خیلی از ما در روز قیامت خواهد 
بود. نقش و وظیفه مان چیز دیگری بوده و ما در دنیا مشغول کارهای دیگری بوده ایم. شاید هم مثل همین ماجرای تفریح دوستانه 

کار دیگران را انجام داده و کار خودتان روی زمین مانده است.



  آرین روبن   

زیـر نظـر ژوزه: او یکی  چلسـی 3 بهترین هـای  از 
در سـال های 2004 تا 2006 بود، 
جایـی کـه آبی هـای لندن بـه دو 
برتـر دسـت  لیـگ  قهرمانـی در 
یافتنـد. سـرعت زیـاد و نفوذهای 
خطرنـاک »روبـن« از او بازیکنـی 

باکیفیـت سـاخته بود کـه خیلی به 
مورینیو کمک کرد.

زیـر نظـر پـپ: او در بایـرن مونیـخ 
کم کـم به پایـان دوران فوتبال خـود نزدیک 

می شـد تـا این که گوآردیـوال به بایـرن مونیخ 
آمـد و او در مونیـخ دو برابـر بهتـر از زمانـی 
کـه در لنـدن بـود خـوب بـازی کـرد. تجربه 
بـاالی او باعث شـد تا روبـن آمار خیلی خوبی 
در زمـان حضـور گوآردیـوال در بایـرن مونیخ 

باشد. داشـته 

  ساموئل اتوئو  

زیـر نظـر ژوزه: او نیـز  بـا 7 دوبـار  زالتـان  ماننـد 
مورینیـو کار کـرد. »اتوئو« یکی از 
افـرادی بود کـه زیر نظـر مورینیو 
توانسـت بـه سـه گانه برسـد و سـه 

سال بعد در چلسی بار دیگر با او کار کرد.
زیر نظر پـپ: گوآردیـوال یک فصل بـا اتوئو 
در بارسـلونا بـود کـه ایـن مهاجـم کامرونـی 
عملکـرد خوبی در گلزنی داشـت. بـا این حال 
او چنـدان در سیسـتم گوآردیـوال هماهنـگ 
نبـود و ایـن باعـث شـد تا سـال بعد بـه اینتر 

بـرود و زالتـان بـه بارسـلونا برود.

  پدرو  

زیـر نظر ژوزه: او تنهـا نیم فصل با  مورینیـو در چلسـی کار کـرد. بـه 6
و  خـوب  بازگشـت  ایـن  نمی رسـید  نظـر 
خوشـحال کننده ای بـرای »پدرو« بوده اسـت. 
بـا ایـن حـال نبایـد پـدرو را بـه خاطـر ایـن 

عملکرد سرزنش کرد.
زیـر نظر پپ: پدرو فوتبالش را بـه گوآردیوال 
مدیـون اسـت. محصـول آکادمـی بارسـلونا با 
نظـر گوآردیـوال بـه تیـم اصلـی اضافه شـد و 
بارهـا در ترکیـب ثابت تیمش بـه میدان رفت 

و عملکـرد خوبی برای بارسـلونا داشـت.

    ژابی آلونسو   

مورینیـو در رئـال مادریـد کار کـرد و عملکـرد 1 زیـر نظر ژوزه: »آلونسـو« سـه فصل زیر نظر 
خیلـی خوبـی در ایـن تیـم داشـت. او نقـش مهمـی در 
قهرمانـی رئـال در قهرمانـی اللیگا بـا رئال داشـت. با این 
حـال در دو فصـل دیگـر تیـم او برابـر پـپ گوآردیـوال 

نتوانست عملکرد خیلی خوبی داشته باشد.
زیـر نظر پـپ: بـا انتقالـی غیرقابـل پیش بینـی از رئال 
مادریـد راهـی بایرن مونیخ شـد و عملکرد خـوب خود را 
در ایـن تیـم ادامـه داد. تیـم بایـرن مونیخ طبـق معمول 
در لیـگ آلمان توانسـت سـلطه داشـته باشـد. او در تیم 
گوآردیـوال نقـش بازی سـاز داشـت و توانسـت به خوبـی 

سیسـتم تیکی تـاکا را در تیـم آلمانـی ایفـا کند.

    زالتان ایبراهیموویچ   

زیـر نظر ژوزه: »ایبراهیموویـچ« کار کردن با مورینیو را دوسـت دارد. او قبًا تنها یک  فصـل بـا مورینیـو در اینتـر کار کـرد، ولـی همیشـه از کار کردن با مـرد پرتغالـی ابراز 2
رضایـت کـرد و به همین خاطر در سـال 2016 به منچسـتریونایتد پیوسـت تا باز هـم با مورینیو 
کار کنـد. اخـاق زالتان شـباهت های زیادی با مورینیـو دارد؛ گویی مورینیو درون زمین مسـابقه 
حضور دارد. او در اینتر با مورینیو سـری A را کسـب کرد و در یونایتد نیز لیگ اروپا، جام خیریه 

و جام اتحادیه را با شیاطین سرخ به دست آورد.
زیـر نظـر پپ: او رابطـه خوبی با گوآردیوال نداشـت. در سـال 2009 زالتـان از اینتر به بارسـلونا 
پیوسـت، ولـی حتـی با گوآردیوال چشـم در چشـم هم نشـد. ایبرا بعـداً در کتـاب زندگینامه خود 

بارهـا بـه گوآردیـوال تاخـت و او را مربی ترسـو توصیف کرد.

  سسک فابرگاس   

»فابـرگاس« بـا مورینیو همکار شـود. او عملکرد خیلی خوبی در فصـل اول حضور خود 4 زیـر نظـر ژوزه: یـک انتقـال تعجـب آور در سـال 2014 بـه چلسـی باعـث شـد تـا 
در چلسـی داشـت و همکاری خوب او با »دیگو کاسـتا« باعث شـد تا در همان فصل اول چلسـی 
به قهرمانی در لیگ برتر برسـد. ماه عسـل او در چلسـی زیاد طول نکشـید و بعد از اخراج مورینیو 

از چلسی، کیفیت فابرگاس هم زیر سؤال رفت.
زیـر نظـر پپ: او تنهـا یک فصـل در بارسـلونا زیر نظـر گوآردیـوال کار کـرد، ولـی در تیمی که 
همـه جام هـا را کسـب کرد بـه میدان رفت. او توانسـت با درخشـش در تیم بارسـلونا در تیم ملی 

هـم جایـگاه خوبی بـرای خود دسـت وپا کند.

  کوین دی بروین   

نیم فصـل باعـث شـد تـا »کویـن دی بروین« به ولفسـبورگ بـرود. انتقالی کـه بدترین 5 زیـر نظـر ژوزه: او بـه هیچ وجـه در تیـم مورینیـو موفـق نبود. تنهـا 9 بـازی در یک 
انتقال تاریخ تیم های مورینیو بود.

زیـر نظر پپ: دی بروین در فصل اول حضور در منچسترسـیتی عملکرد چندان خوبی نداشـت، 
ولـی در فصـل دوم عملکرد او بسـیار خوب شـد. گوآردیوال کیفیت بـازی او را کامًا بـاال برد. او در 
سـیتی و زیـر نظـر گوآردیوال نشـان داد کـه مورینیو چه اشـتباه بزرگی در فروش او مرتکب شـده 

اسـت. او اکنـون یکی از بهترین های نه تنها سـیتی بلکه اروپاسـت.
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   کلودیو پیزارو    مکسول     ایدور گودجانسن
زیر نظر ژوزه: او یکی از افرادی بود که وقتی پول آبراموویچ به چلسی 
سرازیر شد در این تیم باقی ماند. مهاجمان زیادی به چلسی آمدند، 

ولی او خصوصاً در فصل نخست خیلی عصای دست مورینیو شد و 
عملکرد قابل قبولی داشت.

زیر نظر پپ: او در بارسلونا جایگاه ثابتی نداشت و چندان در تیم 
گوآردیوال به میدان نرفت و بیشتر به عنوان بازیکن جانشین برای تیم 

کاتاالنی به میدان رفت.

زیر نظر ژوزه: او مدافع ثابت مورینیو در اینتر بود و به صورت ثابت توانست برای 
تیمش به میدان برود، ولی وقتی دوست صمیمی او یعنی زالتان ایبراهیموویچ به 

بارسلونا رفت، او فقط یک فصل توانست بدون او در اینتر بماند.
زیر نظر پپ: او در بارسلونا قرار بود ذخیره »اریک آبیدال« باشد، ولی بیماری 

این مدافع فرانسوی درها را به روی »مکسول« باز کرد و همین باعث شد تا او به 
ترکیب اصلی اضافه شود. او در بارسلونا زیر نظر گوآردیوال به قهرمانی در لیگ 

قهرمانان و دو قهرمانی در اللیگا دست یافت.

زیر نظر ژوزه: او در سال 2007 یکی از آخرین خریدهای 
مورینیو برای چلسی بود. اخراج مورینیو در ماه سپتامبر باعث شد 

تا زمان زیادی برای کار کردن این دو در چلسی وجود نداشته 
باشد.

زیر نظر پپ: او وقتی به بایرن مونیخ رفت به انتهای دوران 
فوتبالش نزدیک شده بود. او در تیم گوآردیوال به عنوان بازیکن 

ذخیره به میدان رفت و فرصت چندانی برای بازی نداشت.

پاسخ به یک سؤال 
مهم با مقایسه آماری 

بهترین بازیکن دنیا 
در سال 7102

»رونالدو«
افت کرده است؟
عملکرد »رونالدو« در هفته های اخیر 

باعث افزایش امیدواری هواداران رئال 
مادرید به ادامه فصل و تکرار روزهای 

شیرین فصل هاي قبل در لیگ قهرمانان 
شده است، اما آمار مؤید آن است که 

برخالف اخبار، این ستاره پرتغالی اصاًل 
دچار افت نشده است. با هت تریک 
برابر سوسیداد، رونالدو تابه حال در 
فصل جاری 23 گل شامل 11 گل 

در اللیگا، 9 گل در لیگ قهرمانان، 2 
گل در جام باشگاه های جهان و یکی 

در سوپرکاپ اسپانیا برابر بارسلونا 
زده. با گلی که فصل قبل رونالدو در 

تاریخ 11 فوریه وارد دروازه اوساسونا 
کرد، او دقیقاً تا همین مقطع 21 گل 

)2 گل کمتر از آمار فعلی( شامل 14 
گل در اللیگا، 2 گل در لیگ قهرمانان، 

یکی در کوپا دل ری و 4 گل در جام 
باشگاه های جهان زده بود. رونالدو 

فصل گذشته با 42 گل به کار خود 
پایان داد. شاید شرایط نامساعد 

کهکشانی ها باعث شده که تصور افت 
رونالدو تقویت شود. هل دادن داور 

در فینال سوپرجام اسپانیا به این معنی 
بود که رونالدو باید تا 20 سپتامبر 

منتظر رسیدن اولین حضور خود در 
اللیگا بماند. رونالدو در لیگ روند 

آرامی داشت و تا پایان ماه نوامبر تنها 
دوبار گلزنی کرد، اما با این حال، در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان، ستاره 

پرتغالی موفق به زدن 9 گل شد. البته 
رونالدوی سي وسه ساله در فصل قبل تا 
این جا برای زدن 21 گل 108 شوت 

به دروازه رقبا زده بود، اما امسال برای 
زدن 23 گل، 133 بار دروازه حریفان 

را هدف گرفته است.

درباره »موریس« که 
در اوج شگفتی مدال 

برنز المپیک زمستانی را 
گرفت

شگفتی زمستانی
»مارک مک موریس« که توانست 

مدال برنز المپیک زمستانی 2018 
را به دست آورد، 11 ماه پیش در 
آستانه مرگ قرار داشت. »ردموند 
جرارد« یک شنبه توانست نخستین 

قهرمان اسنوبرد در المپیک زمستانی 
2018 پیونگ چانگ شود. مدال نقره 

و برنز به »مکس پاروت« و مارک 
مک موریس رسید. با این حال بیش از 

مدال طالي جرارد، برنز مک موریس 
قابل توجه بود، چون ورزشکار کانادایی 

11 ماه پیش در آستانه مرگ قرار 
داشت و توانست مدال برنزش در 

المپیک سوچی 2014 را دوباره تکرار 
کند. یازده ماه پیش مک موریس 

هنگام پرش با درختي برخورد کرد 
و سقوط سختی داشت. این حادثه 
باعث شد نقاط مختلفی در بدنش 

دچار شکستگی شود و در وضعیت 
خیلی بدی قرار بگیرد. پس از این 

اتفاق ورزشکار کانادایی با هواپیما به 
ونکوور فرستاده شد تا به سرعت عمل 
جراحی شود. مک موریس در این باره 
گفت : »هرگز تصور نمی کردم دوباره 

بتوانم اسنوبرد بازی کنم. پس از حادثه 
تنها تالش کردم زنده بمانم، چون 

طحالم پاره و فکم آویزان شده بود. 
حالم به هم خورد و تصور می کردم 

می میرم.« ورزشکار کانادایی 10 روز 
در بیمارستان ماند و پس از بهبودی 
توانست در نوامبر دوباره به میادین 

بازگردد.
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 » الکسیس سانچز« یازدهمین بازیکنی است که هم با
»مورینیو« کار کرده و هم با »گوآردیوال«

شاگـردان 
غول هــــــــــــــــــای 

فوتـــــــبال

alexis sanchez
علیرضا خسروی  |   »پپ گوآردیوال« و »ژوزه 

مورینیو« دو مربی بزرگ فوتبال با دو سبک 
مختلف هستند که افتخارهاي زیادی در 

تیم های تحت امر مربیگری خود داشتند. این 
دو مربی هدایت تیم های بزرگی را در اختیار 
داشتند و به همین خاطر با بازیکنان بزرگی 

هم کار کردند، ژانویه امسال »آلکسیس 
سانچس« در نقل وانتقاالت زمستانی به 

یونایتد پیوست تا عالوه بر این که بیشترین 
دستمزد را در بیست ونه سالگی بین بازیکنان 

لیگ جزیره بگیرد، یازدهمین ستاره ای 
باشد که در طول بازیگری خود، هم زیر نظر 
گوآردیوال کار کرده و هم زیر نظر مورینیو. 

بگذارید با هم عملکرد 10 بازیکن دیگر این 
فهرست را مرور کنیم.
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»آلونسو« سه فصل زیر نظر 
مورینیو در رئال مادرید کار کرد 
و عملکرد خیلی خوبی در این تیم 
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او یکی از بهترین های چلسی در 
سال های 2004 تا 2006 بود، 
جایی که آبی های لندن به دو 

قهرمانی در لیگ برتر دست یافتند

»اتوئو« یکی از افرادی 
بود که زیر نظر مورینیو 
توانست به سه گانه برسد



موضـوع دریافت عـوارض از بازی هـای خارجی به موضوع بسـیار پرسـروصدایی 
بیـن بازی سـازان و مخاطبـان بـازی تبدیـل شـده اسـت. نظر شـما در ایـن باره 

؟ چیست

مـدت در مصاحبه هایـی کـه با تلویزیـون و روزنامه ها داشـتم از ایـن قانون حمایت 1  نزدیـک بـه چهـار سـال اسـت کـه این قانـون در حـال پیگیری اسـت. طـی این 
کـردم و بـرای رقابـت منصفانـه در بـازار معتقـد بـودم بایـد از بازی هـای خارجـی رایانه های 
شـخصی و موبایـل وارداتـی مالیـات گرفتـه شـود؛ البتـه حاال بـه جای مالیـات قرار اسـت از 
بازی هـای رایانـه ای و موبایـل خارجی عوارض گرفته شـود و معتقدم این قانون بسـیار به نفع 
صنعـت بازی سـازی داخلـی خواهد بود. بـا این قانون دیگر کشـوري مصرف کننـده نخواهیم 
بـود و رقابـت بیـن بازی هـای خارجـی و داخلـی افزایـش خواهد یافت. شـاید کشـوری تنها 
مصرف کننـده باشـد و تولیـدات داخلـی آن بـه دلیـل ذوق شـرکت ها باشـد، خـب در ایـن 
کشـورها کنتـرل بـازار بـازی چنـدان مهم نیسـت، اما در کشـوری کـه می خواهد به باشـگاه 
تولیدکننـدگان بازی هـای رایانـه ای بپیونـدد، در این شـرایط قوانین کمی متفاوت اسـت. در 
ایـن حـوزه گرفتـن مالیات یا عـوارض از بازی های خارجی برای عادالنه تر شـدن رقابت اسـت 
کـه در شـرایط فعلـی به هیچ وجه عادالنه نیسـت. این پـول به خزانه دولت پرداخت می شـود 
و مثـل هزینـه گمرکـی دیگـر صنایع بزرگ اسـت. با این کار دیگـر بازار بـا بازی های خارجی 
اشـباع نمی شـود؛ بـراي مثـال کافه بـازار پر شـده از بازی هـای خارجـی؛ از بازی های سـاده و 
پـوچ گرفتـه تـا بازی هـای باکیفیـت و درجه یـک خارجی. مـردم یکسـری از ایـن بازی ها را 
دوسـت دارنـد و کسـی هـم مانع بازی کردن آن ها نیسـت، امـا در حوزه رقابـت و تولید مانند 
سـینما، تئاتـر، موسـیقی و انیمیشـن بایـد در نظر گرفت که ایـن حوزه های فرهنگـی نیاز به 
تنفـس دارنـد. این جـا بحـث عامه مردم نیسـت و بحـث کان حاکمیتی اسـت و ایـن قانون 
باید پیگیری و اجرا شـود. در این مورد وقتی شـرکت واردکننده یا به اصطاح لوکاالیزکننده 
می دانـد مجبـور بـه پرداخت بخشـی از درآمدش اسـت، با دقت بیشـتری بازی هـای خارجی 
را انتخـاب می کنـد و به قولـی در ایـن بخـش محتـاط می شـود. این گونـه قطعـاً بازی هـای 
خارجـی بهتـری وارد بـازار می شـود و مخاطبان گیم های بهتـری بازی می کننـد. از طرفی با 
دادن بخشـی از درآمد کسـب وکار بازی های وارداتی، بخشـی از سـود آن شرکت خارجی وارد 

کشور شده و دیگر از کشور خارج نمی شود. 

به نظر شما عوارض 10درصدی کافی است؟

طـی یـک برنامـه هفـت تـا ده سـاله کمـی بیشـتر شـود؛ مثـًا ایـن عـوارض االن 2  از نظـر مـن ایـن موضوع بسـیار خوبی اسـت، حتی اگر میـزان مالیـات و عوارض 
10درصـد اسـت، امـا طـی هفت سـال بـه 30درصد برسـد؛ موضوعی کـه باعث سـاماندهی 
بـازار و رقابتی تـر شـدن بـازار داخلـی می شـود؛ البتـه گیمرهـا و مخاطبـان بازی بایـد توجه 
داشـته باشـند کـه قرار نیسـت بـا این قانـون بازی هـا گران تر شـوند و این پول قرار اسـت به 
عنـوان عـوارض از لوکاالیزکننـده گرفتـه شـود. مسـئوالن هـم باید بـه موضوع هـاي دیگری 
توجـه کننـد. در همـه حوزه هـای این چنینـی مشـکات بزرگـی وجـود دارد؛ مشـکلی مثل 
دامپینـگ. بـرای فهـم بهتـر مثـال می زنم؛ مثاً در کشـور ما بـه دالیلی چوب بسـتنی تولید 
نمی شـود و واردات چوب بسـتنی آزاد اسـت. بطری نوشـابه تولید نمی شـود و وارداتش آزاد 
اسـت. از طرفـی در بعضـی از صنایـع مـا تولیـد داخلـی داریـم؛ مثـل اجـاق گاز. ایـن باعث 
نمی شـود واردات اجـاق گاز ممنوع شـود بلکـه از واردکننده هـای اجـاق گاز خارجی عوارض 
گرفتـه می شـود، دقیقـاً مثـل بازی هـای رایانـه ای. بـه نظـرم اگـر از واردکننـدگان عـوارض 
نگیریـم به مـرور فعـاالن داخلـی این حـوزه بیکار می شـوند و صنعـت داخلی از بیـن می رود. 
شـما بازی هایـی مثـل »کلش آو کلنـز« یا »کلـش رویـال« را در نظر بگیرید. قبـل از این که 
خریـد پکیج هـای بـازی به شـبکه شـتاب متصل باشـند کـه البتـه این مـورد نیـز دور زدن 
قوانیـن جـاری کشـور دربـاره رعایـت کپی رایـت بین المللـی و خـروج ارز از کشـور اسـت، 
مخاطـب بـا دالر آزاد مثـًا الماس هایـش را می خرید، امـا از وقتی بازی وارد فروشـگاه داخلی 
شـد، مخاطـب بـا دالر دولتـی یعنی 2200 تـا 3000 تومنـی پکیـج 20 دالری را می خرد. با 
ایـن کار به مـرور سـازنده های داخلـی ضعیف تـر شـده و در نهایـت سـازندگان خارجـی بازار 
25میلیـون نفـری داخلـی را فتـح می کنند. در ایـران همه بازی هـا باید مجوز نشـر از وزارت 
ارشـاد بگیرند. با گرفتن این مجوز باید سـازوکار این عوارض مشـخص شـود؛ مثًا بازی های 
کنسـول های جدیـد کپـی نمی شـوند و مـردم مجبورنـد ایـن بازی هـا را بـا قیمـت اصلـی 
خریـداری کننـد و بایـد از ناشـر عـوارض گرفتـه شـود. بازی هـای کنسـول های قدیمـی بـه 
صـورت کپـی وجـود دارنـد و بایـد از ناشـر داخلـی آن عـوارض گرفته شـود؛ مثًا یـک بازی 
موبایلـی بـدون این کـه به سـرور وصل باشـد یا آن الین بازی شـود بـا قیمت 29هـزار تومان 

روی استور فروخته می شود. خب از این بازی باید عوارض گرفته شود.

پـس از صحبت های آقـای کریمی قدوسـی، بعضی سـایت ها خبر از گران شـدن 
بـازی و حتـی فیلترینـگ سـرویس های فـروش بـازی خبر دادنـد تـا در نهایت 
مدیرعامـل بنیاد شـخصاً بعضـی خبرهـا را تکذیب کنـد. دلیل ایـن موضوع چه 

بود؟

مصاحبـه کردند که بیشـتر شـبیه به آگهـی رپورتاژ بـود؛ البته این کار یک اسـتور 3  متأسـفانه عـده ای ناراحـت شـدند و با شـیطنت با یکسـری نشـریات و رسـانه ها 
و یکـی، دو نفر مشـخص اسـت. دلیـل این موضوع وارد شـدن به حریم خصوصـی این آقایان 
اسـت. اگـر مثـًا بگویند شـما باید 10میلیون تومـان عوارض بدهیـد آن ها راحت ایـن کار را 
انجـام می دهنـد، اما درصدی کـردن باعث اعتراض هاي این چنینی شـده! زیـرا رقم پرداختی 
از سـوی لوکاالیزکننده بسـیار بیشـتر می شـود. شـما مثـًا یکـی از اسـتورهای داخلی مثل 
کافه بـازار را بـاز کنید. در این اسـتور بخشـی به اسـم پرفروش ترین ها قرار دارد. شـما ببینید 
از بیـن پنجـاه بـازی و اپ چـه تعـداد بـازی اسـت و از این تعـداد چند بازی خارجی اسـت و 
متأسـفانه لوکاالیزکننـده آن را بـه اسـم بـازی ایرانی می فروشـد کـه امیدواریم بنیـاد به این 
موضـوع هـم توجه کنـد. نزدیک بـه 27 عنوان مثـًا از بازی هـای ایرانی کافه بـازار خارجی و 
لوکاالیـز شـده اسـت. این دلیل بر ضعـف بازی های ایرانـی در بازار موبایل نیسـت و دلیل آن 
اشـباع کـردن سـبد خرید مخاطب بـا بازی های خارجی با مشـتری حتی صد نفر اسـت. این 
خیلـی بـرای اسـتورهای داخلی بد اسـت. شـما چین را نـگاه کنیـد. اولویت اول اسـتورهای 
داخلـی چیـن مخاطبـان این کشـور و با هـدف تغییر ذائقه و سـلیقه گیمرها به سـمت بازی 
و سـرگرمی های بومـی اسـت، اما اولویـت اصلی اسـتورهای داخلی پر کـردن جیب صاحبان 
آن اسـت. خب مشـکلی ندارد این اسـتورها عوارض بدهند، مشـکلی ندارد. شلوغش می کنند 
و ایـن موضـوع را ربـط می دهنـد بـه بحث فیلترینـگ بازی ها یا بحـث گران شـدن بازی ها و 
حتـی ربطـش دادنـد به صندوق بودجـه. بودجه ای را وزارت ارشـاد در اختیار بنیـاد می گذارد 
که در برنامه بودجه 1397 اعام شـده اسـت. حاال این که زیاد اسـت، کم اسـت و کجا خرج 
کـرده و خـرج می کنـد، این هـا را خـود بنیاد بایـد توضیح دهد. تـا جایی که من اطـاع دارم 
این هـا نـگارش سـازمان برنامـه و بودجـه در چهـار حـوزه آمـوزش، تولید، حمایـت و نظارت 
اسـت و بودجـه اش تقسـیم می شـود. این ها ارتباطی به هـم ندارند، چون عـوارض مورد بحث 
وارد خزانـه دولـت می شـود. این کـه ما بازی سـازها بـه کم بـودن بودجه بنیاد اعتـراض کنیم 
موضوعی کامًا متفاوت اسـت و در مورد شـفاف شـدن بودجه مصرفی بنیاد موضوعی اسـت 
کـه در حـال پیگیـری آن هسـتیم، امـا این کـه عـوارض وارد این بودجه شـود تنهـا فرافکنی 
بـوده و یـک کار پروپاگاندایـی بـرای دیـده نشـدن موضوع اصلی اسـت. قرار نیسـت این پول 
بـه آمـوزش یـا حمایت از بازی سـازان بـه روش فعلی سیاسـت های بنیاد تبدیل شـود. این ها 

در ردیف بودجه قرار دارد و پول عوارض به خزانه واریز می شود.

آیـا صحبتـی مبنی بر گرفتن بخشـی از ایـن بودجـه و تزریق آن به بنیاد نشـده 
است؟

کارگروهـی تشـکیل دهنـد و در صورت موافقت دولت بخشـی از این عـوارض وارد 4  پیشـنهاد مـا ایـن بود که نمایندگانی از بازی سـازان، نمایندگانی از بنیاد و ارشـاد، 
صندوقـی شـود که بازی سـازان بـر آن نظارت کنند. پولـی که قرار اسـت در بخش هایی مثل 
بـاال بـردن سـطح کیفـی بازی هـای تولیدشـده بـرای صـادرات، ترجمـه و تبلیغـات طبـق 
سـازوکارهایی کـه تعریـف می شـود اختصـاص داده شـود و خـود تشـکل های صنفـی بر آن 
نظاره کنند. خدا را شـکر از این پیشـنهاد اسـتقبال شـد و جلسـاتی را با مدیر محترم بنیاد 
آقـای کریمی قدوسـی برگزار کردیم که بسـیار مثبـت بودند. این موضوع مبارکی اسـت و در 
ایـن شـرایط اقتصـادی می توانـد کمـک بزرگـی بـه حرفه ای تر شـدن صنعـت بـازی داخلی 

بکند. 

تضمینـی بـرای از بین نرفتـن برنامه 
و نقشـه هایی کـه بیان کردیـد، وجود 

دارد؟

پـول این عـوارض به جـای خزانه 5  اگـر منظورتـان ایـن اسـت کـه 
بـه حسـاب بنیاد واریز شـود کـه خب طبق 
قانـون ایـن عمـل، شـدنی نیسـت، امـا اگر 
تـا  دارد  وجـود  احتمالـی  می کنیـد  فکـر 
و  نظـارت  بـرای  بازی سـازان  برنامه هـای 
تصمیم گیـری دربـاره این درآمدهـا ناگهان 
تغییـر مسـیر داده و بـه سـنوات گذشـته 
خرج مسـائلی شـود که تاکنون شـده است، 
مطمئن باشـید بازی سـازان با قدرت جلوی 
ایـن رفتار خواهند ایسـتاد. بـه همین دلیل 
قـرار اسـت در بـدو امـر و آغـاز ایـن رویه و 
قبـل از پایـان سـال جـاری، جلسـاتی را در 
شـورای عالـی فضای مجـازی و اوایل سـال 
آینـده با هیئت مدیـره بنیاد ملـی بازی های 
رایانـه ای برگـزار کنیـم تـا حتـی اگـر آقای 
کریمـی قدوسـی کـه امـروز این قول هـا را 
داده انـد، در پسـت خودشـان نبودنـد، فـرد 
بعـدی نتوانـد ایـن توافق هـا را بـه بیراهـه 
اتحـاد  بازی سـازان  بیـن  این بـار  بکشـاند. 
خوبـی شـکل گرفتـه اسـت کـه منجـر بـه 

خیر خواهد شد.

یکی از خبرسازترین مباحث دو هفته گذشته صنعت بازی داخلی، گرفتن عوارض از بازی های خارجی است. »حسن کریمی قدوسی«، 
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در حالی خبر از این قانون داد که در ابتدا بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها به اشتباه اعالم کردند 
که از این پس بنیاد از همه بازی ها اعم از کنسولی، رایانه و موبایلی عوارض خواهد گرفت. کریمی قدوسی پس از تکذیب این شایعه اعالم 
کرد که منظور او تنها گرفتن عوارض از بازی های خارجی، آن هم از ناشران این عناوین در استورهای داخلی هم چون کافه بازار است و 
خبری از باال رفتن قیمت بازی های کنسولی یا فیلترینگ استیم نخواهد بود.

عوارضی دربزرگراه گـیم
گفت وگو با کارشناس بازی که یکی از حامیان گرفتن عوارض از بازی های خارجی است

کسری کریمی طار  |  یکی از خبرسازترین مباحث دو هفته گذشته صنعت بازی داخلی، گرفتن عوارض از بازی های خارجی است. »حسن کریمی قدوسی«، 
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در حالی خبر از این قانون داد که در ابتدا بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها به اشتباه اعالم کردند که از این پس بنیاد 

از همه بازی ها اعم از کنسولی، رایانه و موبایلی عوارض خواهد گرفت. کریمی قدوسی پس از تکذیب این شایعه اعالم کرد که منظور او تنها گرفتن عوارض 
از بازی های خارجی، آن هم از ناشران این عناوین در استورهای داخلی هم چون کافه بازار است و خبری از باال رفتن قیمت بازی های کنسولی یا فیلترینگ 

استیم نخواهد بود. یکی از حامیان جدی این قانون طی چند سال گذشته، »بابک کرباسی« است. کارشناس رسانه، بازی ساز و دبیر اسبق انجمن بازی سازان 
انقالب اسالمی که به خاطر اظهارنظرهای صریحش مشهور است. او در این مصاحبه از لزوم گرفتن عوارض از بازی هایی خارجی سخن گفته و این که چرا 

تعدادی از سایت ها سخنان کریمی قدوسی را اشتباه منتقل کرده اند. 

 شما یکی از استورهای داخلی را باز کنید. در این 
  استور بخشی به اسم پرفروش ترین ها قرار دارد. 
 شما ببینید از بین پنجاه بازی و اپ چه تعداد بازی 
  است و از این تعداد چند بازی خارجی است 
و متأسفانه لوکاالیزکننده آن را به اسم بازی 
ایرانی می فروشد

حاال به جای مالیات قرار است 
از بازی های رایانه ای و موبایل 
خارجی عوارض گرفته شود 
و معتقدم این قانون بسیار 
به نفع صنعت بازی سازی 
داخلی خواهد بود

اگر میزان مالیات و عوارض طی یک 
برنامه هفت تا ده ساله کمی بیشتر 
شود؛ مثالً این عوارض االن 10درصد 
است، اما طی هفت سال به 30درصد 
برسد؛ موضوعی  است که باعث 
ساماندهی بازار و رقابتی تر شدن 
بازار داخلی می شود

پیشنهاد ما این بود که 
نمایندگانی از بازی سازان، 

نمایندگانی از بنیاد و ارشاد، 
کارگروهی تشکیل دهند و در 
صورت موافقت دولت بخشی 
از این عوارض وارد صندوقی 

شود که بازی سازان بر آن 
نظارت کنند

افسانه دیو بزرگ
استودیو: دنیای سیمیا

پلتفرم )فضای اجرای بازی(: اندروید

دیوها قرن هاست که دیده نشده اند 
و ناگهان برای نابودی انسان ها ظاهر 
شده اند. چه چیزی آن ها را به این جا 
کشانده است؟ حال وظیفه شماست 
به عنوان فرمانده نیروهای انسان ها 

به جنگ دیوها رفته و با تقویت 
نیروها و مقرهای دفاعی در این نبرد 
پیروز شوید. در بخش داستانی باید 

عالوه بر شکست دیوها، پرده از 
اسرار آن ها بردارید و علت ظهور 
ناگهانی آن ها را متوجه شوید. در 
بخش چندنفره نیز باید در لیگ 
با دیگر بازیکنان رقابت کنید و 

در جدول رده بندی باال بروید. در 
تورنمنت ها شرکت کنید و در برابر 

حمالت بی پایان دیوها مقاومت 
کنید تا در جمع بازیکنان برتر قرار 

بگیرید.

آمیرزا
سازنده: نردبان اندیشه بلند

پلتفرم )فضای اجرای بازی(: اندروید

»آمیرزا« بازی متفاوت، 
سرگرم کننده و فوق العاده جذاب 
در سبک کلمات است که شما را 
به چالشی بزرگ و شیرین دعوت 

می کند. هدف بازی پیدا کردن 
کلمات مورد نظر از بین حروف 
به هم ریخته شده است. از میرزا 

دالک مشت مالیان گرفته تا میرزا 
عالم خردمند همه و همه رقیبان 

سرسختی برای شما خواهند بود. این 
بازی بیش از پانصد مرحله متفاوت 

همراه با ده ها شخصیت بامزه ایرانی، 
انیمیشن های جذاب، موسیقی اصیل 
سنتی، گرافیک تماشایی، محیط های 

خاطره انگیز و بومی، شما را صدها 
ساعت سرگرم خواهد کرد و 

معلومات و دانش شما را به مرور 
زمان ارتقا خواهد بخشید.

فرار از جنگل 
Snappbreak :سازنده

پلتفرم )فضای اجرای بازی(: اندروید

در »فرار از جنگل« باید از همه 
معابد جدید که در دل جنگل 

هستند، فرار کنید. فراری که پر 
از چالش های سخت و معماهای 
مرموز است. این بازِی اتاق فرار 

مطمئناً توانایی شما را در حل معما 
به چالش می کشد. بعد از یک سال 
که در جست وجوی پدرتان بوده اید 
و معماهای بسیاری را برای رسیدن 

به او کشف کرده اید به معابدی 
می رسید که داستان تازه ای برای 
شما رقم می زنند. هجده معبد در 

بازی وجود دارند که برای فرار از 
هرکدام باید معماهای مختلفی را 

حل کنید. عالوه بر این می توانید با 
استفاده از گوشی تلفن همراه موجود 

در بازی به ثبت عکس  بپردازید.
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  دیکتاتور بزرگ   
بازیگران: چارلی چاپلین، پولت گودارد، جک اوکی

کارگردان: چارلی چاپلین
سال تولید: 1940

یکی از شاهکارهای »چارلی چاپلین« و جنجالی ترین فیلم او همین 
»دیکتاتور بزرگ« است. نخستین فیلم ناطق چاپلین به یکی از مستبدترین 

رهبران تاریخ یعنی »آدولف هیتلر« و حکومت نازی ها می پردازد. نکته 
جالب درباره فیلم، سال اکران آن است؛ یعنی زمانی که ایاالت متحده هنوز 
به صورت رسمی وارد جنگ جهانی دوم نشده و بیشتر رسانه های این کشور 

در برابر جنایات هیتلر سکوت کرده اند. در چنین شرایطی ساخت فیلمی 

که مستقیماً هیتلر و وحشیگری اش را مورد انتقاد قرار دهد فقط از هنرمندی 
مثل چاپلین برمی آمد. داستان فیلم در سال های جنگ جهانی دوم روایت 
می شود و درباره سربازی به اسم چارلی )با بازی چاپلین( است که بر اثر 

حادثه سقوط هواپیما حافظه اش را از دست می دهد، پس از آن که چارلی 
چشمانش را در آسایشگاه روانی باز می کند متوجه می شود که دیکتاتوري 

به نام »آدنوید هینکل« )همان هیتلر که باز هم چاپلین نقشش را بازی 
می کند( حکومت را در دست گرفته است. پس از انتشار دیکتاتور بزرگ، 

هیتلر تماشای فیلم را در آلمان و سایر کشورهای تحت اشغال نازی ها 
ممنوع اعالم کرد، اما خودش نتوانست جلوی کنجکاوی اش را بگیرد و با 

تهیه یک نسخه غیرقانونی از فیلم، آن را دوبار پیاپی تماشا کرد. درباره 
واکنش هیتلر به این فیلم چیزی در تاریخ ثبت نشده است.

آنی هال 
بازیگران: وودی آلن، دایان کیتن

 تونی رابرتس
کارگردان: وودی آلن

سال تولید: 1977

»زندگـی پـر از درد و رنـج و سـختیه، تـازه بـا همه اینـا زمانی هـم که بهت 
مـی دن خیلـی کمـه.« یکی از فیلم های شـاخص دهـه 70 و به باور بسـیاری 

از منتقـدان هنـوز هم بهتریـن فیلم »وودی آلن« اسـت.
تفکـرات آلـن دربـاره رابطـه زوج ها و شـوخی هایش با جامعه روشـنفکری و 
همـه اِلمان هایـی کـه بعـد از »آنی هال« هـم بارهـا و بارها در آثـارش تکرار 

می شـوند، این جا در اوج خودشـان هسـتند.
 خـود وودی آلـن در نقش یـک کمدین عصبی نیویورکی جلـوی دوربین هم 

نبوغش را نشـان می دهد. 
فیلـم کنـار متـن کمـدی و شـوخی هایش از لحـاظ روان شناسـانه هـم فیلـم 
عمیقی به شـمار مـی رود. آنی هـال برنده چهـار جایزه اسـکار ازجمله جایزه 

بهترین فیلم شـد.

 تنگه ابوقریب
)بهرام توکلی(

فیلمـی که خوانشـی متفـاوت از جنگ و شـخصیت های گرفتـار در موقعیتي 
سـخت ارائـه می دهـد. با بـه تصویر کشـیدن حیرت انگیز موقعیتی سـخت و 
آخرالزمانـی، از دل تصاویـر منقلب کننـده اش و سـادگی شـخصیت هایش به 
معانـی عمیـق می رسـد و در آن خبـری از شـعارزدگی های مرسـوم در آثـار 
جنگی نیسـت. فیلمی کـه حرفه ای بودن تیم پشـت صحنه و یکدسـتی بازی 
بازیگـران جلـوی دوربینـش منجر به سـاخت اثری شـده که می توانـد بارها 
نفسـتان را حبـس کنـد و تصاویـرش تا مدت ها دسـت از سـرتان برنـدارد. 
»تنگـه ابوقریب« بهترین فیلم امسـال شـد و توانسـت بارها و بارهـا مردم را 

در سـالن سینما به تشـویق وادارد.

مغزهای کوچک زنگ زده 
)هومن سیدی(

»هومـن سـیدی« در بهتریـن و کامل تریـن فیلـم خـود یـک تجربـه زیسـتی 
متفـاوت به شـما می دهد. تجربه زیسـتن در جغرافیایی خشـن و بـدوی که در 
آن هر شـخصی برای زنـده ماندن نیازمند چوپان اسـت و در عین حال آرزوی 
چوپـان شـدن در سـر می پرورانـد. محلـه ای کـه بـه دوزخ پهلو می زنـد و اگر 
کسـی دل رحـم باشـد مـورد تحقیر و تمسـخر قـرار گرفتـه و جانـش به خطر 
می افتـد. سـیدی این خشـونت عریـان و دل رحمی پنهـان در آن را چنان زیبا و 
دقیـق و بـا جزئیات ترسـیم کرده اسـت که فرسـنگ ها از فیلم هـای اجتماعی 
مشـابه اش جلوتـر اسـت. »فرهـاد اصالنـی« و»نویـد محمـدزاده« دو بازیگـر 

اصلـی ایـن فیلم یکـی از بهتریـن کارهای خودشـان را به نمایش گذاشـتند.

 بمب؛ یک عاشقانه
)پیمان معادی(

یک عاشـقانه سـاده که از دل جنـگ و روزهای موشـک باران می آید. فیلمی 
کـه دو داسـتان عاشـقانه را بـه صورت مـوازی پیـش می برد. عشـقی که در 
حال جوانه زدن اسـت و عشـقی که رو به خاموشـی می رود. فیلم دیر شـروع 
می شـود و قـرار نیسـت داسـتان پیچیـده ای را روایـت کنـد بلکه تماشـایی 
بـودن خـود را از لحظـات نوسـتالژیکی می گیـرد کـه می آفریند و بیشـتر به 
خاطـره اي خـوش می مانـد. خاطـره ای دور که یـادآوری مجـدد آن در عین 

دردناک بودن بسـیار شـیرین اسـت.

 به وقت شام
)ابراهیم حاتمی کیا(

سـیمرغ بهترین موسـیقی و بهتریـن کارگردانی بـه فیلم جدیـد »حاتمی کیا« 
رسـید. »بـه وقـت شـام« داسـتان دسـت اولی را تعریـف می کند. پدر و پسـر 
خلبانـی کـه بـرای بازگردانـدن یـک هواپیمـا راهی سـوریه می شـوند. قدرت 
کارگردانـی حاتمی کیـا مثل همـه کارهای او در این فیلم هم به چشـم می آید، 
هم چنیـن فیلم سـعی کـرده تعلیق هـا و گره های متعـددی در فیلمنامـه ایجاد 
کنـد، ولـی مشـکل اصلـی از جایی شـروع می شـود کـه حاتمی کیا هـرگاه به 
شـخصیت های داعشـی فیلـم نزدیـک می شـود، سـعی می کنـد بـا اغراق های 
بیـش از انـدازه، آن هـا را تعریـف کنـد. یک داعشـی عقب مانده ذهنـی به نظر 
می  آیـد، یکـی دیگـر بـا اسـب و شمشـیر روی باند فرودگاه ایسـتاده اسـت و 

دیگـری بـا هیجـان عجیبـی دوربین به دسـت صحنه هـا را ثبـت می کند. 

احمق و احمق تر
بازیگران: جیم کری، جف دنیلز، لورن هالی

کارگردانان: پیتر فارلی، بابی فارلی
سال تولید: 1994

یکـی از موفق تریـن کمدین هـای سـینمای مـدرن »جیـم کـری« اسـت. او 
کـه در اوایـل دهـه 1990 میـالدی و بـا فیلم هایـی چـون »ایس ونچـورا« و 
»ماسـک« خـود را به عنـوان کمدیني بااسـتعداد و خـوش ذوق معرفی کرده 
بـود، در سـال 1994 در فیلـم »احمـق و احمق تـر« به ایفای نقـش پرداخت. 
ایـن فیلـم شـاید یک کمـدی درجه یـک و حتی بهتریـن فیلم کری نباشـد، 
امـا پر اسـت از شـوخی ها و لحظـات بامزه کـه همگی به لطف طنـازی کری 
و همبـازی اش در ایـن فیلـم یعنی »جـف دنیلز« به وجـود آمده اند. داسـتان 
فیلـم دربـاره دو دوسـت خل وچل به نام هـای »لوید« )جیم کـری( و »هری« 
)جـف دنیلـز( اسـت کـه بـه طـور تصادفـی کیـف پرپولـي پیـدا می کنند و 
تصمیـم می گیرنـد تـا آن را بـه صاحبش که خانم زیبایي اسـت برسـانند. به 
همیـن دلیل آن ها سـفر پرماجرایي را آغاز می کنند و حماقتشـان در برخورد 

بـا موقعیت هـای مختلف را بـه اثبات می رسـانند.

شاون مرده
 بازیگران: سایمون پگ، نیک فراست

 کیت اشفیلد
کارگردان: ادگار رایت

سال تولید: 2004

»شـاون مـرده« فیلمي کمدیـ  ترسـناک اسـت کـه می تـوان آن را بهترین 
کمـدی سـال 2004 نامیـد. زمانـی کـه »ادگار رایـت« و »سـایمون پـگ« 
زامبی هـا را دسـتمایه نگارش فیلمنامه طنـز قرار دادند، احتماالً خودشـان هم 
فکـر نمی کردنـد که نتیجه کارشـان تـا این حـد موفقیت آمیز باشـد و مورد 
توجـه قـرار گیـرد. شـاون مـرده در واقع نقیضـه اي از ژانر ترسـناک اسـت، 
امـا برخـالف بیشـتر فیلم هـای این چنینـی کـه به لودگی کشـیده می شـوند، 
وقـار خـود را حفـظ کـرده و از ابتـذال می گریـزد. فیلـم داسـتان زندگـی 
کسـالت بار »شـاون« بیست ونه سـاله را روایـت می کند. »لیـز«، نامزدش وی 
را تـرک کـرده و مـادرش با مـردی ازدواج کرده که شـاون چشـم دیدن او 
را نـدارد. بحـران واقعـی در زندگی شـاون زمانی آغاز می شـود کـه زامبی ها 
از گـور برمی خیزنـد و او بـا کمک دوسـت قدیمی اش »اِد« بایـد برای نجات 

مـادرش و لیز تـالش کند.

ددپول 
بازیگران: رایان رینولدز، مورینا بکرین

تی جی میلر
کارگردان: تیم میلر
سال تولید: 2016

وقتـی بـرای اولین بـار اعـالم شـد کـه قـرار اسـت فیلمـی اختصاصـی برای 
شـخصیت »ددپـول« سـاخته شـود، تقریبـاً همـه می دانسـتند که بـا کمدی 
 1991 سـال  از  کـه  ددپـول  داشـت.  خواهنـد  سـروکار  ابرقهرمانانـه اي 
سـروکله اش در کمیک هـای »مـارول« پیـدا شـده بـود، باالخـره در سـال 
2016 و بـا هشـتمین قسـمت از مجموعه »مردان ایکـس« صاحب یک فیلم 
مسـتقل شـد. ددپول به لحـاظ داسـتان و کارگردانی اثـري قابل احترام 
اسـت، امـا نقطـه قـوت اصلـی فیلـم را بایـد شـوخ طبعی و بذله گویـی 
کاراکتـر اصلـی آن دانسـت. ماجـرای فیلـم در مورد یک نظامی سـابق 
بـه اسـم »وید ویلسـون« )با بـازی رایان رینولدز( اسـت. ویلسـون پس 
از این کـه متوجـه می شـود بـه بیمـاری خطرناکـی مبتـال شـده، تصمیم 
می گیـرد تـا بـدن خـود را در اختیار افـرادی بگذارد که مدعی هسـتند 
می تواننـد وی را درمـان کنند، امـا در واقع آن ها از ویلسـون برای انجام 
اسـتفاده  پیچیـده  آزمایش هـاي  یکسـری 
قدرت هـای  صاحـب  را  او  کـه  می کننـد 

فراطبیعـی می کنـد.

منــوی جدیــد بــه جــای 

کمــدی آبگوشــتی...!

به  بهانه استقبال از کمدی های عامه پسند با چند فیلم کمدی موفق تاریخ سینما آشنا شوید

سیمرغی که پرواز 

کــــــــــــــــــــرده اســــــــت

نیمچه معرفی دستپخت های جشنواره سی وششم فیلم فجر

علیرضا ارجمند   |   این روزها طبق پیش بینی، 
فیلم های کمدی در سینمای ایران صدرنشین 
بی رقیب هستند. قطعاً این اتفاق نو و جدیدی 
نیست، ولی تدام حضور کمدی های معمولی 
و فوق معمولی در سبد تماشای مردم، کار را 
به جایی رساند که ما سراغ معرفی چند فیلم 

کمدی خوش ساخت و موفق تاریخ سینما برویم. 
فیلم هایی که احتماالً خیلی از ما آن ها را ندیدیم 

و می تواند انتخاب خوبی برای روزهای تلخ و 
بدمان باشد. روزهایی که بیشتر از قبل نیاز به 

لبخندي قشنگ و قهقهه درست وحسابی داریم. 
راستی این را بگوییم که اگر دنبال شوخی هاي 

به اصطالح امروزی هستید، بی خیال این چند فیلم 
شوید، چون آن ها نمی خواهند دستپختی را که 

هر روز میل می کنیم به ما قالب کنند.

خب جشنواره سی وششم 
فجر هم به پایان رسید. قبل از 
برگزاري جشنواره، به معرفی 

کوتاه مهم ترین فیلم های امسال 
پرداختیم، اما بگذارید بعد 

از مراسم اختتامیه هم سراغ 
مهم ترین فیلم های جشنواره 

برویم و کوتاه از آن ها بگوییم؛ البته 
نقد درست وحسابی را می گذاریم 
برای بعد از اکران عمومی این آثار 

در سینماها!    
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  حمام بروید تا معتدل شوید  

همـان اول کار گفتیم کـه الغری زیاد  شـما زیر سـر مزاجتان اسـت، خشکی 1
مـزاج بـه دالیل متعـددی اتفـاق می افتـد؛ براي 
مثـال زندگـی در هـوای گـرم و خشـک یکی از 
عوامـل خشـکی مـزاج و الغـری اسـت. فصـل 
تابسـتان هـم چنیـن ویژگـی اي دارد و جالـب 
اسـت بدانیـد کـه الغرهـا در تابسـتان الغرتـر 
منطقـه  گـرم  هـوای  این کـه  بـرای  می شـوند. 
زندگی تـان یا فصل تابسـتان، یقه تـان را نگرفته 
و خشـکتان نکنـد، بایـد بـا رطوبت زایـی مقابله 
کنید. االن الزم نیسـت هول شـده و فوری شـال 
و کاه کرده و تشـریف ببرید شـمال تا حسـابی 

گفتـه  بـه  کنیـد،  نوش جـان  رطوبـت 
حمـام  ایرانـی،  طـب  کارشناسـان 
معتـدل، بهترین گزینـه رطوبت زایی 
در بدن اسـت؛ البته به این شـرط که 
بعـد از حمـام همـه بـدن بـا روغـن 

گزینـه  شـود.  داده  ماسـاژ  مناسـبي 
معتـدل را جدی بگیرید، اسـتفاده از آب 

بسـیار گرم یکی از عوامل ایجادکننده خشـکی 
پوسـت و خشکی مزاج است. اسـتفاده از آب داغ 
را هـم بـه  طـور جـدی تـرک کنیـد. بـه خاطـر 
داشـته باشـید کـه قـرار گرفتـن در وان بـا آب 
معتـدل، حـدود 20 تا 30 دقیقه روزانه مناسـب 
کار  نیسـت  الزم  هـم  ماسـاژ  بـرای  اسـت. 
عجیب وغریبـی انجـام بدهیـد و کافـی اسـت از 
روغـن بـادام شـیرین و هم چنیـن روغـن کنجد 
اسـتفاده کنیـد. ایـن دو مـورد بهتریـن روغن ها 
بـرای رطوبت بخشـی هسـتند. حواسـتان باشـد 
کـه الزم نیسـت خیلـی خودتان را چـرب کنید، 
وقتـی مقـداری روغـن بـا ماسـاژ جذب پوسـت 
شـود کافی است، درضمن ماسـاژ را زمانی انجام 
بدهیـد که پوسـت تان هنوز کمی رطوبـت دارد. 
در افـراد الغـر معمـوالً ایـن روغن سـریع جذب 
پوسـت می شـود و اثـری از آن باقـی نمی مانـد. 
اصـًا ایـن موضـوع یکـی از عائم خشـکی مزاج 
اسـت. اگر وان ندارید، الزم نیسـت نگران شـوید 
همیـن کـه در حمـام بمانیـد و قسـمت هایی از 
بـدن یـا پاهایتـان را در آب قـرار بدهیـد، هـم 

کافی  است.

   خواب رطوبت بدنتان را میزان می کند   

عامـل مؤثـر بعـدی کـه می توانـد در رطوبت رسـانی بـه شـما کمک کنـد، خواب  مناسـب اسـت؛ البتـه خوابی که متعادل باشـد. عرض شـود خدمت تـان که خواب 2
معتـدل بـه خوابـی گفته می شـود کـه شـبانه باشـد و از 7 تا 10سـاعت هم طول بکشـد و 
پـس از آن هـم احسـاس نشـاط و شـادابی داشـته باشـید. سـاعت های اول شـب تـا قبل از 
طلـوع آفتـاب بهتریـن سـاعت ها برای خواب هسـتند. در خـواب، غذا به خوبی هضم شـده و 
رطوبـت بـدن تأمیـن می شـود. خـوب اسـت بدانیـد کـه رطوبـت بـدن بـا خـواب رابطـه 
مسـتقیمي دارد، بـه طـوري کـه کمبـود رطوبت در بـدن می تواند شـما را بی خـواب کند و 
بی خوابـی هـم می توانـد خشـکی بدنتـان را افزایـش بدهـد و در صـورت ادامـه ایـن رونـد، 
خشـکی بدنتـان بـه صـورت فزاینـده بـاال برود. پـس بی خـود و بی جهـت خوابتـان را عقب 
نینداختـه و بـه مقـدار کافـی بخوابید. طـب ایرانی به افـرادی که مزاج خشـک دارند توصیه 
می کنـد سـاعت خوابشـان را بیشـتر کـرده و حتـی حـدود نیم سـاعت قبـل از اذان ظهـر 
بخوابنـد تـا رطوبت هـای از دسـت رفته بـر اثـر فعالیت، دوبـاره در بدنشـان تأمین شـود. اگر 
بی خوابـی امانتـان را بریـده، می توانیـد روغن بادام شـیرین را روی پیشـانی بمالید و ماسـاژ 
دهیـد، ماسـاژ هـم بـه شـما کمـک می کند تـا آرام شـوید و هـم باعث می شـود بـه خواب 

عمیقی بروید و به جاي کابوس، خواب هاي شیرین ببینید. 

   کمی شیرین، کمی چرب بخورید    

در کنـار کارهایـی کـه بایـد انجام بدهیـد، کارهایی هم هسـتند که باید دورشـان  را خـط بکشـید. اول از همـه از شـلوغ کاری توی غذا دسـت برداشـته و از غذاهای 3
تـرش و شـور و هم چنین خیلی شـیرین یا تنـد دوری کنید. امیدواریم اهل سـیگار یا قلیان 
نباشـید، چـون مصرف سـیگار و قلیان می توانـد رطوبت بدن را کاهش دهـد و الغرتان کند. 
درسـت اسـت کـه می گوییم تـوی مزه شـورش را درنیاوریـد، اما نبایـد از آن طـرف بام هم 
بیفتیـد، چـون غذاهای بی مـزه هـم ارزش غذایی باالیی ندارنـد . بهترین طعم بـرای الغرها، 

غذاهای کمی شیرین و کمی چرب است.
غذاهایـي کـه بیشـتر مزاج گـرم و تر دارند، سـبب رشـد و رویش عضات می شـوند. بعضی 
از ایـن غذاهـا، گوشـت گوسـفند و گوشـت پرندگانـی که جثه کوچکـی ندارند، شـیر و کره 
و خامـه، زرده تخم مـرغ عسـلی، انجیـر، انگـور، کشـمش، بـادام و شـیره انگور هسـتند. اگر 
اشـتهایتان خـوب نیسـت حتمـاً پیش متخصـص برویـد و یادتان باشـد خوب جویـدن غذا 

هـم در جـذب آن مؤثر اسـت.

  دستگاه هاي داخلي هم مهم اند   

دفـع مـواد زائـد نقـش تعیین کننـده ای در سـامت  عمومـی بـدن دارد. تحـت نظـر یـک متخصـص، این 4
موضـوع را بررسـي کنیـد. یبوسـت، کاهـش یـا افزایـش عادت 
ماهانـه در خانم هـا و مقـدار تعریـق بـدن بایـد کامًا بررسـی و 
کنتـرل شـوند.  یبوسـت بـه  خاطـر کاهش اشـتها نیـز می تواند 
شـما را الغـر کنـد و هم چنیـن افزایـش باکتری هـای مضـر در 
دسـتگاه گـوارش ایـن روند را بدتـر خواهد کرد. بـا رژیم غذایی 
یـا گاهـی داروهـای گیاهی مناسـب می توانید این مشـکات را 

برطرف کنید.

  شاد باشید تا خوش تیپ شوید   

بیشـتر مـا می دانیم که اسـترس، اندوه و غم و خشـم  اگـر 6 شـود.  بـدن  الغـری  باعـث  می توانـد  زیـاد 
می خواهیـد خوش تیـپ بمانیـد، از اسـترس دوری کنیـد و در 
عـوض تـا می توانیـد شـاد باشـید. گـوش دادن بـه موسـیقی 
مایـم، خوانـدن لطیفـه و تفریـح و رفتـن به طبیعـت هم مؤثر 
اسـت. در عـوض موسـیقی هایي بـا ریتـم تنـد و هیجـان آور 
می توانـد خشـکی بدنتـان را افزایـش داده و سـبب بی خوابـی، 
اسـترس و الغـری شـوند کـه بـراي خوش تیـپ شـدن بایـد از 

آن ها دوري کنید.

  براي خوش تیپي حرکت کنید    

همان طـور کـه در خـوردن باید تعادل داشـته باشـید و میانه روی کنیـد، در مورد  ورزش و فعالیت هـای ورزشـی هـم بایـد تعـادل را رعایت کنیـد. ورزش زیاد باعث 5
الغـری می شـود؛ البتـه بی تحرکی هـم برای بدن ضرر دارد و بهتر اسـت هر روز بـه اندازه ای 
کـه بدنتـان خسـته نشـده و در حدی که قلبتـان به ضربان و تپش بیفتـد و تنفس تان کمی 
تنـد شـود، ورزش کنیـد. یادتـان باشـد زمـان ورزش کردن هم مهم اسـت، در هـر فصل در 
معتدل تریـن زمـان روز بایـد ورزش کـرد. اگـر خیلـی الغـر هسـتید بـا معده خالـی ورزش 
نکنیـد و نیم سـاعت قبـل از ورزش غـذای سـبکی بخوریـد. شیرعسـل گـرم یا شـیربادام به 

عنوان غذای سبک می تواند مفید باشد.
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همان اول کار گفتیم که الغری زیاد شما زیر سر مزاجتان است، خشکی مزاج به دالیل متعددی اتفاق می افتد؛ براي مثال زندگی در 
هوای گرم و خشک یکی از عوامل خشکی مزاج و الغری است. فصل تابستان هم چنین ویژگی اي دارد و جالب است بدانید که الغرها 
در تابستان الغرتر می شوند

طب سنتی
TRADITIONAL MEDICINE

در خوردن باید تعادل داشته باشید 
و میانه روی کنید، در مورد ورزش و 
فعالیت های ورزشی هم باید تعادل 
را رعایت کنید. ورزش زیاد باعث 

الغری می شود؛ البته بی تحرکی هم 
برای بدن ضرر دارد و بهتر است هر 

روز به اندازه ای که بدنتان خسته 
نشده و در حدی که قلبتان به ضربان 

و تپش بیفتد و تنفس تان کمی تند 
شود، ورزش کنید

عامل بعدی که می تواند در رطوبت رسانی به شما کمک 
کند، خواب مناسب است؛ البته خوابی که متعادل باشد. 
عرض شود خدمت تان که خواب معتدل به خوابی گفته 

می شود که شبانه باشد و از 7 تا 10ساعت هم طول بکشد و 
پس از آن هم احساس نشاط و شادابی داشته باشید؟

به خاطر داشته باشید که قرار گرفتن در وان با آب معتدل، 
حدود 20 تا 30 دقیقه روزانه مناسب است. برای ماساژ هم 
الزم نیست کار عجیب وغریبی انجام بدهید و کافی است از 

روغن بادام شیرین و هم چنین روغن کنجد استفاده کنید

 معتدل و بارانی
و خوش تیپ

توصیه های طب ایرانی برای مبارزه با الغری

فاطمه نیک  |  این فقط چاق ها نیستند که گاه از 
ظاهرشان ناراضی هستند و دغدغه خوش تیپی و 

خوش هیکلی دارند، گاهی وقت ها افراد الغری هم 
پیدا می شوند که از الغری زیاد خود رنج می برند 

و از تیپشان اصالً راضی نیستند. از منظر طب 
ایرانی، افرادی که زیادی الغر هستند و به اصطالح 

خودمانی تنها پوست و استخوان به حساب 
می آیند، مزاج پایه گرم و خشک دارند و اگر 

سال های جوانی را گذرانده باشند، مزاجشان سرد 
و خشک است. این دسته از افراد برای این که از 
شر الغری زیاد خالص شوند، راهی ندارند به جز 

این که مزاج بدنشان را به شرایط معتدلي برسانند 
و به قول کارشناسان و اطباي طب ایرانی سوء مزاج 

عمومی بدنشان اصالح شود. این اصالحیه زدن 
به مزاج بدن یک روند درمانی به حساب می آید 
که شامل مراقبت های غذایی و غیرغذایی است. 
اگر جزو الغراندام ها هستید یا در خانواده و بین 

فرزندانتان کسی را دارید که دوست دارد از شر 
الغری زیادش خالص شده و خوش تیپ شود، 

بهتر است توصیه هایی را که در ادامه آمده است 
دنبال کنید. آن طور که در طب ایرانی آمده است، 

دستورهاي غیرغذایی تأثیر باالیی در این ماجرا 
داشته و به باال رفتن وزنتان کمک می کنند و بهتر 
است روند تالش برای خوش تیپی از توصیه های 

غیرغذایی شروع شود و توصیه های غذایی 
به تدریج اضافه شوند.

اگر وان ندارید، الزم نیست 
نگران شوید همین که در 

حمام بمانید و قسمت هایی 
از بدن یا پاهایتان را در آب 
قرار بدهید، هم کافی  است

دکتر محبوبه ابریشم کار )متخصص طب ایرانی(
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   پل خشتی  
محله »پُرده سر« مکانی است که پل خشتی را در خود جای داده. این سازه تاریخی در اوایل دوره قاجاریه به وسیله »حاج 

جعفر کاشانی« که فردی نیکوکار بود، ساخته شد. پل خشتی، 50 متر طول و 11 متر ارتفاع دارد و بنایی آجری است که در 
ساخت آن از آجر قرمز، آهک و ساروج استفاده شده. وقتی روی این پل تاریخی بایستید، می توانید آبی را که زیر آن جاری 

است و مناظر سرسبز اطراف را تماشا کنید. 
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TRAVEL

آرامگاه کاشف السلطنه

هرکـدام از مناظـری کـه خـدا آفریـده، زیبـا و چشـم نوازند. 
تـاالب سوسـتان یکـی از همین مناظر اسـت کـه از آن با نام 
»قطعـه ای از بهشـت« نـام می برنـد. این تاالب در تابسـتان و 
زمسـتان آبی شـیرین دارد که به همین دلیل هم زیسـتگاه 

مناسـبي بـرای انـواع حیوانـات و آبزیـان بـه شـمار مـی رود. 
درختـان و گیاهـان مردابی متعـدد، این تاالب را پوشـانده اند. 
در آن می توانیـد نیزارهـا را مشـاهده کنید. این جـا از هر نظر 
بـرای یـک عاشـق طبیعـت، مکانـی بکـر اسـت. تفاوتی هم 

نـدارد صبـح به سـمت آن بروید یا غـروب. این تـاالب در هر 
زمـان، زیبایی هـای خـاص خـودش را دارد.

بـه نظـر مـا کـه سـفر بـه قطعـه ای از بهشـت، تجربـه اي 
اسـت.  فراموش نشـدنی 

عمـارت تاریخـی و مناسـبي بـرای گردشـگری کـه بـا ورود بـه آن هـم بـه 
گذشـته سـفر می کنیـد، هـم بخشـی از دوران معاصـر را می بینید. مسـجد 
اکبریـه میـراث ارزشـمندي اسـت کـه در زمان حکومـت فتحعلی شـاه و به 
وسـیله »حاج علی اکبر الهیجانی« سـاخته شـد. این مسـجد که سن وسالی 
نزدیـک بـه یک قرن دارد، در ابتدا نیمه کاره سـاخته شـده و حـاال دو بخش 

مسـجد نـو و مسـجد کهنـه دارد کـه بـا یـک در به هـم مرتبـط شـده اند. 
معمـاری این مسـجد را شـبیه مسـجد ایاصوفیـه در ترکیه می داننـد. با این 
حسـاب تماشـای گچ بری ها و کاشی کاری های مسـجد اکبریه روح و جانتان 
را تـازه می کنـد و درسـت مانند هر مـکان مذهبی دیگر، معنویـت خاصي را 

برایتـان به ارمغان مـی آورد. 

الزم اسـت قبل از بازدید از آرامگاه کاشف السـلطنه، او را بشناسـید. 
بـه  معـروف  کاشف السـلطنه«،  قوانلـو  قاجـار  محمدخـان  »آقـا 
»چایـکار«، دیپلمـات، نویسـنده و مشـروطه خواه دوره هـای قاجار 
و پهلـوی بـود کـه کشـت چـای را در ایـران رواج داد. بـه همیـن 

دلیـل هـم او را بـه نـام »پدر چـای ایـران« می شناسـند. او وصیت 
کـرد تـا در الهیجان، تپه های چای سـاخته شـود. قبر او از سـنگ 
مرمـر سـیاه اسـت و در کنار آرامگاهـش »موزه تاریخ چـای ایران« 

سـاخته شـده است.

این جا کجاست؟
»الجـؤن«  گیلکـی،  بـه  را  این جـا 
شـرق  شـهر  بزرگ تریـن  می نامنـد؛ 
ناحیـه ای  در  کـه  گیـالن  اسـتان 
کوهپایـه ای قـرار گرفتـه اسـت.  زبـان 
مـردم الهیجـان گیلکـی اسـت، امـا با 
گیلکـی رشـت فـرق دارد. بـرای شـما 
کـه می خواهید به الهیجان سـفر کنید، 
خوب اسـت دربـاره آب وهـوای آن هم 
مطالبـی بدانیـد. این شـهر در تابسـتان 
نیسـت، چـون  چنـدان مناسـب سـفر 
هوایـی گـرم و مرطـوب دارد که شـما 
را کالفـه خواهـد کـرد. بهـار یـا پاییز، 
فصل هـاي مناسـب تری بـرای سـفر به 

ایـن شـهر اسـت.

گشت وگذار در الهیجان
سفر به رسزمین جنگل،باران و چای

جاذبه های 

گردشگری

»شـیطان کوه« یـا »شاه نشـین کـوه« در بخـش شـرقی الهیجان قـرار گرفتـه و یکـی از زیباترین 
کوه هـای شـمال کشـور محسـوب می شـود. در گذشـته در پایین این کـوه، برکه ای وجود داشـت 
کـه امـروزه بـه دریاچه اي مصنوعـی تبدیل شـده که آن را »اسـتخر الهیجـان« نامیده انـد. درون 

شـیطان کوه، آبشـاری مصنوعـی نیـز وجـود دارد کـه آب آن از اسـتخر الهیجان تأمین می شـود. 
در کنـار ایـن آبشـار تـا قله کـوه، یـک راه پلکانی نیز وجـود دارد که امکان رسـیدن به قلـه کوه را 

برایتـان فراهـم می کنـد. چـه لذتـی دارد از این پلکان بـاال رفتن.

این جـا در گذشـته، مخـزن آب بـرای آبیـاری مـزارع برنـج بـوده، اما حاال بیشـتر 
جاذبـه اي گردشـگری اسـت. اسـتخر الهیجـان کـه پاییـن قلـه شـیطان کوه قرار 
گرفته، 17 هکتار مسـاحت دارد و در وسـط آن جزیره ای اسـت که به وسـیله یک 
پـل چوبـی بـه حاشـیه جنوبی اسـتخر متصـل شـده، این یعنـی کـه می توانید با 

اسـتفاده از پـل بـه ایـن جزیره زیبـا و کوچـک بروید. این طـور کـه می گویند این 
اسـتخر، مکانـي تفریحـی برای شـاه عباس صفوی بوده که به دسـتور خـود او نیز 
سـاخته شـده و در آن قصـری نیـز وجـود داشـته، اما حـاال از قصر شـاه عباس در 

این اسـتخر اثری نیسـت.

مسـاجد جامـع تقریباً در همه شـهرهای ایـران وجود دارنـد و به خاطر 
ارزش تاریخـی، معمـاری و مذهبـی که دارنـد، مورد توجه گردشـگران 
قـرار می گیرند. مسـجد جامـع الهیجان نیز از زمره این مسـاجد اسـت 
کـه در مجـاورت اثـر تاریخـی دیگري بـه نام »بقعـه چهار پادشـاهان« 
قـرار گرفتـه اسـت. این مسـجد قدیمـی به فرمـان »کیا سـلطان« و در 

سـال 893 هجری قمری سـاخته شـد. این بنا که در سـال های 1331 
و 1370 هجری شمسـی بازسـازی شـده، چاهی قدیمـی دارد. این طور 
روایـت شـده کـه امـام حسـن)ع( از آب ایـن چـاه بـرای وضـو گرفتـن 
اسـتفاده کـرده. بـه همین دلیل هـم مردم داخـل آن پـول می اندازند و 

روی دیواره هایـش شـمع روشـن می کنند. 

شـما کـه تا مسـجد جامـع الهیجان رفته ایـد و از بقعه چهار پادشـاهان هم بازدید کرده اید، بهتر اسـت حمام گلشـن را 
هـم در برنامـه بازدیـد خـود قـرار دهیـد چرا کـه این بنا دقیقـاً روبه روی مسـجد جامع قرار گرفته اسـت. حمام گلشـن 
در زمـان فتحعلـی شـاه و از آجرهای قرمزرنگ محلی سـاخته شـد. این جا قبًا دو رختکن داشـت؛ از یکـی مردم عادی 
و دیگـری افـراد ثروتمنـد اسـتفاده مي کردنـد. حمام گلشـن در گذشـته، خزینه هـا و حوضچه های متعددی داشـت که 
امـروز از آن هـا چیـز زیـادی باقـی نمانـده.  حمام گلشـن الهیجان از سـوي سـازمان میـراث فرهنگی و گردشـگری به 

ثبت رسـیده است. 

الهام صالح
بعضی از افراد عاشق کویر و سکوت آن 
هستند، اما گروهی دیگر جاهای سرسبز 
را ترجیح می دهند. اگر جزو گروه دوم 
هستید، شهر الهیجان یا همان »عروس 
گیالن« انتخاب مناسبی است. در این 

مطلب به الهیجان می رویم و مناطق 
گردشگری آن را زیر پا می گذاریم. 


