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در یــک نیم روز آفتابــی اســفندماه در قطعه ۹ 
بهشــت زهرا خانواده و دوستان و همکاران زنده یاد 
محمد امیرمظاهری گرد هم آمده اند تا یاد او را زنده 
نگه دارند. آخرین روزهای ســال، مظاهری بیش از 
هر زمان دیگر به روزنامه می آمد؛ چراکه می دانست 
در ایــن روزهای پایانی، حضــورش مایه دلگرمی و 
امید به آینده اســت؛ امید به آینده ای سخت. بدون 
اغراق روزنامه نگاری با همه شیرینی هایش همواره 
رو به ســختی گام برمی دارد. شــاید ازهمین روست 
که محمد امیرمظاهری همیشــه در میان خانواده و 
دوستان و همکارانش زنده اســت؛ چراکه در همه 
سختی ها یاریگر بوده اســت. او سال های سال یاور 
و همــراه مطمئنی بــرای اهالی فرهنگ و رســانه 
بــود و در کنــار آنان ایســتاد. مهم ترین درســی که 
می توان از او آموخت این اســت که چگونه انســان 
می تواند پای کارهایی که دوست دارد بایستد و همه 

سختی هایش را به جان بخرد.
بارهــا گفته اند که شــغل محمــد امیرمظاهری 
نسبت چندانی با روزنامه نگاری نداشت، اما بی تردید 
خواســته های قلبی اش او را به ســمت رسانه و کار 
فرهنگی کشاند؛ همان خواسته قلبی که به همه ما 
فرمان می دهد؛ فرمانی که حتی عقل معاش اندیش 
هــم نمی تواند مانع آن شــود. محمد امیرمظاهری 
به روزنامه نگاری و کار فرهنگی عشــق می ورزید و 
بالطبع برای رســیدن به هر عشــقی باید از راه های 
ســخت گذشــت و بی تردیــد او همه ایــن راه ها را 
پشت سر گذاشت و با اینکه در دنیای امروز همه چیز 
زود از یاد می رود اما یاد و خاطره  ایشــان هنوز مثل 

روزهای اول زنده است.
مداح با صــدای حزن انگیــز می خواند و برخی 
هنوز به یاد صفا و مهرش آرام آرام اشــک می ریزند. 
گویا همیــن دیروز بــود او را به آرامــگاه ابدی اش 

آوردند.
همیشــه آغازگران راه های دشوار نام درخشانی 
از خود برجای می گذارند؛ کســانی که مسیری را به 
وجــود می آورند تا دیگران بتوانند در آن پیش روند. 
محمد امیرمظاهری یکــی از همین آغازگران بود و 
یاد و نامش در میان اهالی مطبوعات به عنوان یکی 

از ستون های اصلی باقی خواهد ماند.
در خاطــرات خانــواده، همــکاران و دوســتان 
امیرمظاهری شــباهت های بســیاری دیده می شود؛ 
این شــباهت ها حکم تأییدی  اســت بــر روحیات و 
شــخصیت ایشــان که به گفتــه نزدیکانش پیش از 

اینکه کســی کمک بخواهد، کمک می کرد و کسی از 
محبتش بی بهره نمانده است.

پس از درگذشت آدم ها، نام آنها یادآور خصایص 
آنهاست؛ چیزهایی که تا ابد در ذهن آدم ها می ماند 
و اگر کسی خاطره یا خصوصیتی از آن فرد را تعریف 
کند، دیگران تأیید و تصدیق می کنند؛ ُخلقی که بعد 
از محمد امیرمظاهری در یاد آشنایانش باقی مانده، 

مهر و حمایت و بخشش است و بس.
پروانــه قادرپناه، همســر مرحــوم امیرمظاهری 
می گوید: «محمد بــرای راه انداختــن کار آدم ها نه 
نمی گفــت، خصوصا اگر می فهمیــد آن فرد پول را 
برای خرید خانه می خواهد یا مشــکلی دارد. حتی 
اگر پول نداشــت، از کس دیگری قرض می گرفت تا 
بتواند مشکل آن فرد را حل کند. برایش مهم بود که 

کار دیگران را راه بیندازد».
۴۸ ســال از ازدواج پروانــه قادرپنــاه و محمــد 
امیرمظاهری می گــذرد، ازدواجی که حاصل آن دو 

فرزند به نام های گلنوش و کیانوش است.
پروانه قادرپناه، دانشــجوی رشــته هتلداری بود 
که برای دیدار با خانواده اش از انگلســتان به ایران 
بازگشت و در این ســفر با محمد امیرمظاهری آشنا 
شــد؛ جوانی که به تازگی دیپلم گرفته بود، سربازی 
نرفته بود و کار مناســبی هم نداشــت، اما عشــق 
برای شــروع زندگی آن دو نفر کفایــت می کرد و تا 
پایــان عمر همراه محمد امیرمظاهــری ماند و او را 
به ســوی هرچه دوســت داشت ســوق داد. پروانه 
قادرپناه، همســرش را «عاشــق» می نامد؛ عاشــق 
خانواده و کار. او درباره نحوه ورود شــوهرش به کار 
روزنامه می گوید: «زمانی که محمد مشغول ساخت 
ساختمان های نارون شــد، آقای عطریانفر به سراغ 
او آمد و پیشــنهاد کــرد تا برای راه انــدازی روزنامه 
«شرق» سرمایه گذاری کند. محمد هم پذیرفت. من 
همیشه به او می گفتم این کار برای تو هیچ آورده ای 
نــدارد، تو تمام ثمره مالی زندگــی ات را در روزنامه 
خرج می کنی و برایت ســود ندارد. پس چرا به این 
کار ادامه می دهی. او جواب می داد من عاشــق این 
کار هســتم. همین کــه می بینم صدها نفــر در این 
روزنامه مشــغول به کارند و خوشحال هستند برایم 
کافی اســت. من دیگر پــول نمی خواهم، همین که 

عاشق کارم هستم کافی است».
همســر محمد امیرمظاهری در جریان بخشــی 
از امور خیری که همســرش انجام مــی داد بود اما 
بســیاری از آنها کارهایی بود که آقای امیرمظاهری 

بدون اطالع خانواده اش انجام می داد؛ مانند خانمی 
که برای تشکر بابت پرداخت هزینه های سیسمونی 
نوه اش و کمک های مالی آقای امیرمظاهری به خانه 
ایشان رفت و آن موقع بود که خانم امیرمظاهری از 

کار خیر همسرش باخبر شد.
پروانه قادرپناه می گوید: «همسرم همیشه درباره 
کارهــای اقتصــادی و تصمیمــات کاری اش با من 
مشورت می کرد. زمانی که بچه هایمان کوچک بودند 
من خانه داری می کردم. محمد هم اصرار داشت که 
کنار بچه ها بمانم اما زمانی که بچه ها بزرگ شــدند 
و مدتی از ایران رفتند، ما با هم ســرکار می رفتیم و با 
هم به خانه بر می گشــتیم. ما هم همسر بودیم هم 
رفیق. ما با هم بزرگ شــدیم. هنوز نتوانســته ام باور 

کنم واقعا محمد رفته است، ما عاشق هم بودیم».
گلنــوش امیرمظاهــری در ادامــه صحبت های 
مادرش گفت: «در این دو ســال کــه پدرم در بین ما 
نیســت حتی یک نفر را هــم ندیده ایم که چیزی جز 
خوبی از پدرم به یاد داشــته باشــد. همیشه هرچه 
را برای خودش می خواســت برای دیگران هم مهیا 
می کــرد. هرچقدر می توانســت کار دیگــران را راه 
می انداخت، نمی خواســت کســی مشــکلی داشته 

باشد».
دختر محمد امیرطاهــری هم همچون مادرش 
در جریان کارهای خیر پدر بود. بســیاری از کارهای 
ایشــان مانند آزادکردن زندانی ها، کمک به برگزاری 
عقد و عروســی، تحت پوشــش گرفتن ایتام هم از 
امورات خیــری بود که امیرمظاهــری از انجام آنها 

دریغ نمی کرد.
کیانوش مظاهری جمله ای از پدرش در یاد دارد 
که «راه درســت یکی اســت و راه غلط هزارتا. آدم 
همیشــه باید همان راه درســت را برود». و با اشاره 
به خلقیات پدرش گفت: «بزرگ ترین درســی که پدر 
به ما آموخت انســانیت بود. ایشان عاشق کشورش 
بود و هرکاری می کرد برای پیشــرفت مردم و کشور 
بود. همیشــه سعی می کرد به همه کمک کند. بعد 
از اینکه پــدرم فوت کرد هر روز افــرادی می آمدند 
و می گفتند که آقای مظاهــری آنها را صاحب خانه 
کــرده و در خرید خانه و ملک بــه آنها کمک کرده 
است». پسر آقای مظاهری هم می گوید: «زمانی که 
یکــی از روزنامه نگاراِن بازداشت شــده از زندان آزاد 
شد، باورش نمی شد که در طول دوره حبس، هر ماه 
حقوقش به حسابش واریز شــده، اما پدر این کار را 

انجام داده بود».

دومین سالگرد بزرگداشت محمد امیر مظاهری برگزار شد
فراق دو ساله شد

پژوهشی درباره آرایش دختران زیر ۱۲ سال
وقتی زیبایی مالک همه چیز  است*

تحقیقی دربــاره اســتفاده از لوازم آرایشــی  �
و مراجعــه دختــران زیر ۱۲ ســال به آرایشــگاه 
بزرگســاالن در شهرســتان ســقز صــورت گرفته 
اســت. جامعه آمــاری این پژوهش تعــدادی از 
آرایشــگاه های ســطح شــهر و همچنین یکی از 
مــدارس مقطــع ابتدایی اســت. به دلیــل اینکه 
فرصت ارتباط با خود کودکان و سؤال از انگیزه ها 
و شنیدن نظراتشان فراهم نشد، تمرکز این تحقیق 
بیشتر بر به دســت آوردن آماری نسبی از کودکان 

مصرف کننده لوازم آرایشی است.
مدیر این دبستان دخترانه می گوید کودکان به 

سه دسته تقسیم می شوند:
۱-کودکانــی که در وضعیت مالی نامناســبی 
هســتند. دنیای این کودکان خیلی متفاوت است، 
چــون آنها حتی به ســختی به فکرشــان خطور 
می کند که به این مســائل توجه کنند. فکر آنها به 
کمترین چیز ممکن که شــاید شــامل یک کیف یا 

عروسک یا تغذیه باشد، مشغول است.
۲-دســته دوم کودکانــی که از نظــر مالی در 
وضعیت متوسطی هستند. این کودکان کمابیش 
با وسایل آرایشی آشنایی داشته و دوست دارند به 
هر طریق ممکن به این وســایل دسترسی داشته 

باشند و از کودکان قشر مرفه تقلید می کنند.
۳-کودکان قشــر مرفه. این کودکان به نسبت 
دیگر کودکان اســتفاده بیشــتری از لوازم آرایشی 
می کنند تا جایــی که تاکنون چندیــن مورد تذکر 
و احضــار اولیا به خاطر این موضــوع در کارنامه 
مدرسه ثبت شده است. هرچند نسبت قشر مرفه 
جامعه شــهری شهرستان ســقز به نسبت دیگر 
اقشــار کمتر اســت، اما نسبت اســتفاده از لوازم 
آرایشــی کودکان این قشر بیشتر است. هرچند در 
میان آنها نیز خانواده هایی هســتند که بیشــتر به  
دلیل اعتقادات مذهبی از اســتفاده کودکانشــان 
از لوازم آرایشــی ممانعت به  عمل می آورند. این 
مدیر مدرسه می گوید احساس مسئولیت مدیران 
مدارس، متولیــان آموزشــی و خانواده ها در این 
خصوص و اولویت شــادی و بازی برای کودکان و 
برقراری یک رابطه نزدیک با آنها می تواند در دادن 
آگاهی های درســت و کافی به دختــران و ایجاد 
فضایی کــه این کودکان کمتر به اســتفاده از این 
وسایل گرایش پیدا کنند، تأثیر بسزایی داشته باشد. 
در آرایشگاه های بزرگســاالن وضع کمی متفاوت 
اســت و از هر سه قشر مراجعه کننده وجود دارد، 
البته سهم طیف اول بســیار کمتر است و در کل 
مراجعــه کودکان بیشــتر به مراســم هایی مانند 

جشن تولد، عروسی و... مربوط می شود.
همچنان که اشاره شد، یکی از تبعات گرایش 
و کشــش زودهنگام کودکان به لــوازم آرایش و 
جهش به دنیای بزرگســاالن، در معرض آســیب 
قرارگرفتن آنان اســت. طوری کــه جدای از مورد 
توجــه قرارگرفتن بیشــتر کودکانی کــه از لوازم 
آرایشــی استفاده می کنند، مواردی نیز وجود دارد 
که به تأمین مخارج این وســایل مربوط می شــود 
و ایــن به ویژه درباره کودکان قشــر نــدار جامعه 
که مانند همه اقشــار دیگر در ورطــه این رقابت 
فروغلتیده اند، صادق است. آنچه ما می خواهیم 
بگوییم نه این است که بشر را به دوران پیشاتاریخ 
و به درون غارها بازگردانیم، بلکه توجه به اهمیت 
نگرش ما به پدیده ها و تحلیل درســت آنهاست. 
موضوع ما نه اساسا توجه به زیبایی یا به کاربردن 
لوازمی برای بهتر نمایانده شــدن و جلب و جذب 
دیگران به خــود به هر دلیل، بلکــه ابزارگونگی 
زیبایی برای تبدیل کردن بشــر بــه کاال و همچنین 
کارکرد لوازم آرایشــی در این پروسه است. قطعا 
بشــر به عقب بازنمی گردد و بخشی از جهانی که 
اکنون نظام سرمایه ساخته است و امکاناتی مانند 
لوازم آرایشــی و... احتماال به آن  سوی تاریخ بشر 
نیز برود؛ اما برخورد آگاهانه با مســائل و پدیده ها 
حتمــا در تعیین جهت مســیر تاریخ مؤثر خواهد 
بود؛ بنابراین در این کشاکش تاریخی بسیار اهمیت 
دارد که با آنها چگونه برخورد شود و مهم تر از آن 

آیندگان چگونه پرورش یابند.
*بخش اول و دوم این تحلیل در روزهای پیش 
منتشر شده است و در آن درباره شکل گیری پدیده 
آرایش و تحلیلی درباره روند استفاده از آن توسط 

دختران ارائه شده است.

کودکى - 3 سالم به فردا

شــرق: ماجراهــای کتاب «رفیــق ُدن 
گوارســکی،  جووانــی  اثــر  کامیلــو» 
طنزنویس صاحب نام ایتالیایی در سال 
۱۹۵۹ در ۱۴ شماره پیوسته در هفته نامه 
«کاندیدو» منتشــر شــد؛ نشــریه ای که 
نویســنده کتاب آن را در میالن منتشــر 
می کرد. غالمعلــی لطیفی بخش آخر 
این داســتان های به هم پیوســته را که 
حول محور شــخصیت کشیشی به نام 
ُدن کامیلــو روایت می شــوند، با عنوان 
«رفیــق ُدن کامیلو» ترجمــه کرده که 
اخیرا در نشــر فرهنگ معاصر به چاپ 
رسیده است. لطیفی می گوید این کتاب 
را ۲۰ ســال پیش ترجمه کرده؛ دورانی 
کــه اتحــاد جماهیر شــوروی موضوع 
روز بــوده اســت: «آن موقع شــوروی 
فرو ریخته بود و این کتاب هم شــهرت 
جهانی داشت و موضوع آن کمونیسم 
روســی بود که با آن روزگار مناســبت 
داشــت. برای همین کتــاب را ترجمه 
کردم البته انتشار آن عقب افتاد تا امروز 
منتشر شد». به  گفته مترجم «رفیق ُدن 

کامیلو»، دیگر کتاب های گوارســکی هم در انتشــارات 
پنگوئن منتشر شده و همین دلیلی بر اعتبار این آثار است. 
چنان که لطیفی می گوید «رفیق ُدن کامیلو» آخرین قصه  
از مجموعه ُدن کامیلو اســت که نویسنده در این بخش 
نهایی به نتیجه می رســد و این مجموعه را با ســفر ُدن 
کامیلو به شــوروی ختم می کند. اهمیت و شــهرت این 
قصه تا حدی است که فیلمی هم از روی آن ساخته اند 
که فرناندل، هنرپیشــه مطرح کمــدی، در آن نقش ُدن 
کامیلو را ایفا می کند. غالمعلی لطیفی با اشــاره به این 
فیلم مطرح از کمونیسم ایتالیایی سخن می گوید که در 
اروپا بســیار مورد توجه بوده است: «کمونیسم ایتالیایی 
ضمــن اینکه در اروپا نیز نقش بزرگی داشــت، شــکل 
دیگری داشته تا حدی که وقتی تولیاتی، رهبر کمونیسم 
ایتالیا درگذشت، به عنوان رئیس کشور تشییع شد و تا این 
حد احترام داشت. کمونیسم در ایتالیا وضعیت خاصی 
داشــت و با تغییر زمانه هم به کلی رفت پی کارش و به 
تاریخ پیوست». جز اینها، از جذابیت های دیگر «رفیق ُدن 
کامیلو» که غالمعلی لطیفــی را به ترجمه اش ترغیب 
کرده، شناختی است که این کتاب از شوروی کمونیستی 
به دســت می دهد و او معتقد است از این نظر نیز کتاب 
برای خوانندگان مفید خواهد بود. جووانی گوارسکی، در 
تمام دورانی که دست به قلم برد، با رویکردی نیش دار 
و طنزی تندوتیز سیاســت های حاکم را مــورد نقد قرار 
داد و عالوه بر نگاه انتقادی به کمونیســم شوروی و نوع 
ایتالیایــی آن، همــواره منتقدی تمام عیــار بود که علیه 
فاشیسم و کمونیسم و حتی رادیکالیسم مسیحی انتقاد 
می کرد. لطیفی می گوید بسیار جالب است که گوارسکی 
با اینکه ســابقه روزنامه نگاری نداشته، اما روحیه طنز و 
دید طنز قوی داشــته و همین ذوق است که او را در کار 
انتشــار مجله اش موفق می کند. «نیاز نیست بگویم که 
دید طنز اکتســابی نیســت و پدیده ای مادرزادی است و 
گوارســکی این ذوق طنز را در خود داشته، وگرنه پیش  
از  این حرفه اش تعمیر موتورســیکلت بــوده و درواقع 
متخصص تعمیرات موتور بوده اســت؛ امــا ذوق طنز 
داشته و سرش برای سیاست درد می کرده و این است که 

همه چیز از نگاه او مورد انتقاد اســت. 
بســیار برایم جالب بود که گوارسکی از 
کار تعمیر موتورسیکلت می رود نشریه 
درمــی آورد و نشــریه اش هــم موفق 
می شــود و تیــراژ مــی آورد. این خیلی 
جالــب اســت؛ چراکــه روزنامه نگاری 
این طور نیســت که آدم یکباره تصمیم 
بگیرد بــرود روزنامه نگار بشــود، طبعا 
مراحلی دارد؛ اما گوارســکی به  خاطر 
همان ذوق طنز بدون هیچ ســابقه ای 
کارش می گیــرد. ایــن غیرعادی بــودن 
وضعیت گوارســکی برای من جذابیت 
چــه  از  او  اینکــه  داشــت،  زیــادی 
خاستگاهی آمده و ذوق طنزش چطور 
او را به موفقیت رســانده اســت و بعد 
هم که دوران نئورئالیســم و فیلم های 
ایــن مکتب بــه انتها می رســد، او هم 
مجله اش را تعطیل می کند و سر دکان 
و دستگاه خودش برمی گردد». درواقع 
وقتی دیگر گرایش ایتالیایی ها به  سمت 
راســت و شــکل حاکمیت اقتصاد آزاد 
و نظام ســرمایه داری کم رنگ می شود 
و از کمونیست ستیزی دســت می کشند، نشریه طنزآمیز 
گوارســکی هم که هجویه ای علیه کمونیســم اســت، 
جاذبه خود را از دست می دهد تا حدی که گوارسکی در 
سال ۱۹۶۲ مجبور می شود آن را تعطیل کند. گوارسکی 
چنان که مترجمش می گوید در کتاب «رفیق ُدن کامیلو» 
دو طرز فکر و جهان بینــی متضاد را که در جامعه پس 
از جنــگ ایتالیا حاکم بود، در برابر هم قرار می دهد. یك 
کشیش و یك کمونیست به عنوان نماد و نماینده این دو 
طــرز تفکر حاکم، در مواجهه و مقابله با یکدیگر از مرام 
و مسلك خود دفاع می کنند و مجدانه بر حقانیت خود 
اصرار می ورزند. طنز گوارســکی نه تنها در قصه های 
ُدن کامیلو که معروف ترین اثر او اســت، بلکه در تمام 
مطالبش موجب شهرت او شد و این طنز تند سیاسی 
حاصل چهار دهه حضور گوارســکی در کوره حوادث 
سیاســی و اجتماعــی وطنش ایتالیا از ســال ۱۹۲۰ تا 
۱۹۶۰ است. به قول مترجم کتاب «بسیاری از حوادث 
این دوره نه فقط خالی از مایه های طنز نیســت، بلکه 
برخی از آن حوادث در پرورش ذوق و مشــرب فکری 
او اثرگــذار بوده اند». گوارســکی در دورانی که علیه 
فاشیسم می نوشــت، مدتی هم در اردوگاه های نازی 
به ســر برد و گویا همان جا با کشیشی آشنا می شود و 
چه بسا ُدن کامیلو نوعی گرته برداری از این شخصیت 
باشد. اما لطیفی می گوید به چنین مسئله ای برنخورده 
و معتقد است ُدن کامیلو در واقع خوِد نویسنده است: 
«گوارســکی معتقد بود فرهنگ مســیحیت در ایتالیا 
ریشه های عمیق تری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی 
دارد و خودش هم اعتقادات مذهبی داشت و از این رو 
کشیش ُدن کامیلو درواقع خود او و نمایانگر طرز فکر 
و اعتقادات خودش اســت. در عین حــال در این قصه 
کمک کار کشــیش هم هســت و به نام عیسی مسیح 
گاهی با او ســخن می گوید و هرجا کشیش زیاده روی 
می کند، به رفــع و رجوع می پــردازد و او را تصحیح 
می کند. این خود نویســنده اســت کــه تندروی ها را 
به تدریج در داستان تعدیل می کند، دست کم برداشت 

من این بوده است». 

گفت وگو با غالمعلی لطیفی، مترجم «رفیق ُدن کامیلو»
تعمیرکاري که روزنامه نگار شد

پیشخوان

ُجنــگ هنــر مــس ویــژه 
هوشنگ چالنگی

فصلنامه  بیستم  شماره 
«ُجنگ هنر مس»، به عنوان 
در   ۱۴۰۱ نــوروز  ویژه نامــه 
۲۴۸ صفحــه و همــراه با 
پرونده ای برای شاعر معاصر 
«هوشنگ چالنگی» منتشر شد. در این شماره به زندگی 
و آثار هوشنگ چالنگی که در آبان امسال درگذشت، در 
پرونده ای با عنوان «به کردار ابر» پرداخته شــده است. 
«بی حاشیه بود و تیزهوش و فروتن» از علی باباچاهی، 
«بی ادعا بود و اثرگذار» از شــمس لنگرودی؛ به همراه 
مطالب و شعرهایی تقدیمی از علی عبداهللا پور، منوچهر 
آتشــی، حمید عرفان، مظفر رویایی، ســودابه فضایلی، 

محمدرضــا اصالنــی، حیــات فرخمنش، ســیدعلی 
صالحی، اردشیر صالحپور، عزت قاسمی، فیض شریفی، 
فرامرز سهدهی، شمس آقاجانی، سام گیوراد، ح. هاتف، 
ســینا خزیمه، رضا حیرانی، رحیم رسولی، علی قنبری، 
غالمرضا صراف، عنایــت چرزیانی، آتفه چهارمحالیان، 
علی عبداللهی، مسعود شهریاری، داریوش باقری نژاد، 
مهدی مرادی، ســیدحمید شــریف نیا، صادق آتش زر، 
ســعید اســکندری، علی یاری، هادی طیطــه، علیرضا 
رعیــت، آرش رضویان، علی جهانگیری، ســریا داودی 
حموله و ابراهیم رئیســی منتشر شده است. چند شعر 
و چند تصویر از هوشــنگ چالنگی به همــراه آثاری از 
اردشیر رســتمی از دیگر مطالب این شــماره است که 
به مدیرمســئولی «ســیدعلی میرافضلی» و سردبیری 

«مجتبی احمدی» منتشر شده است.

اتفاق

ایندیپندنت: چهره های مشهور روس که در اینستاگرام، 
رســانه  اجتماعی به اشتراک گذاشــتن تصویر و ویدئو، 
میلیون ها دنبال کننده دارند، پس از ممنوعیت اینستاگرام 
در این کشــور، با هواداران خود خداحافظی کردند که 
بســیار مورد انتقاد واقع شــد. یکی از این ستاره ها که 
میلیون ها دنبال کننده  خداحافظی اشک بارش را دیدند، 

اولگا بوزووا بود.

ایرنا: به نظر می رســد رئیس جمهــور امانوئل مکرون 
این بار شــروع به تقلیــد از مد روزتریــن رهبر اروپایی 
کرده اســت؛ ولودیمیر زلنسکی! رئیس جمهور اوکراین 
در بحبوحه حمله روســیه به کشــورش، ســه هفته 
گذشته را با پوشیدن کاپشن ها، ژاکت ها و تی شرت های 
ســاده خاکی گذرانده و تصاویر او در تمام شــبکه های 

اجتماعی مورد استقبال قرار گرفته است.

ایسنا: حدود شش ماه از انتصاب محمد الهیاری در سمت 
مدیرکلی دفتر توســعه کتاب و کتاب خوانی می گذرد و او 
همچنان مسئولیت سرپرســتی دفتر موسیقی را هم زمان 
عهــده دار اســت. حدود یک مــاه هم از وعــده وزیر برای 
انتخاب مدیر جدید دفتر موســیقی می گذرد، اما همچنان 
تکلیــف این نهاد مهم سیاســت گذار در حوزه موســیقی 

مشخص نشده است.

الیگارش های  از  نفــر  دارایی های صدها  دیلی میل: 
روســی، ســازمان ها و اشــخاص نزدیک بــه پوتین 
قرار است توســط دولت انگلیس به نخست وزیری 
بوریس جانســون مسدود شــود. این اقدام از سوی 
دولت لندن پس از آن صورت می گیرد که الیحه ای 
برای هدف  قــرار دادن «پول کثیف» تصویب شــده 

است.

فرانس ۲۴: ایالن ماســک، کارآفریــن میلیاردر، از 
رهبر روسیه خواســت به جای آنکه سربازانش را 
به جنگ در آن ســوی مرزها بفرســتد، خود پا به 
صحنه نبرد بگذارد. او نوشــت: «من به این  وسیله 
والدیمیر پوتیــن را به مبارزه ای تــن به تن دعوت 
می کنم» و به روســی افــزود: «آیا ایــن مبارزه را 

می پذیرید؟».

شــبکه های اجتماعی: محمود احمدی نژاد، برای دومین 
بار تالش های آنجلینا جولــی در جلب توجه جهانی به 
بحران پناه جویان را ستایش کرد. او به انگلیسی نوشت: 
«کشتن و آواره کردن و زیر پا گذاشتن حق تعیین سرنوشت 
انســان ها، از هر رنگ و نژاد و دیــن، تحت هر عنوان که 
باشد، محکوم است. احساس مســئولیت خانم آنجلینا 

جولی نسبت به مردم یمن شایسته تقدیر است».


