
 

 

خواندنیامروِز شما

از نگاه دوربین

لبخند به لب،  ایستاده اند رو به دوربین، ژست 
گرفته اند و برای همیشه خودشان و لبخندشان 
ثبت شده در خاطرات نصف جهان. حتی وقتی 
برگشته  کشورخودشان  به  نباشند،  دیگر  که 
باشند،به چین، آلمان، رومانی،  هند یا هرجای 
دیگر، خاطره حضور این توریست ها از ذهن 

اصفهان پاک نمی شود.
با  هستند،  غریبه  جام جم آنالین،  گزارش  به 
به خاطر  متفاوت؛ شاید  زبانی  شکل، ظاهر و 
می آیند؛  چشم  به  زود  خیلی  که  است  همین 
ما  کشور  مهمان  روزی  چند  که  غریبه هایی 
شده اند. گاه چند هزار کیلومتر راه آمده اند و 
اینجا وقتی مقابل آثار باستانی و بناهای دیدنی 
عظمت،  مبهوت  و  مات  ایستاده اند،  ما  ایران 
قدمت و فرهنگ عمیق و تاریخ درازدامان این 

کشور شده اند. 
جغرافیا  کره  کجای  مبداشان  نمی کند  فرقی 
باشد، آن ها مقصد را درست انتخاب کرده اند. به 
این باور رسیده اند که باوجود تمام هجمه های 
ایران  علیه  مرزها  این  سوی  آن  که  مختلفی 
وجود دارد، ایران را باید دید. به همین بهانه با 
رسول مجاهدی، یکی از اعضای کانون عکس 
اصفهان، که این عالقه و حضور خارجی ها در 
ایران را در قاب دوربینش ماندگار می کند، به 

گفت وگو نشسته ایم.
 معلوم است عالقه زیادی به اصفهان دارید؟

و  باشی  اصفهانم...اصفهانی  بچه  من  خب 
اصفهان را دوست نداشته باشی مگر می شود؟!

شغل اصلی تان عکاسی است؟
اما  با کامپیوتر است،  ارتباط  نه حرفه من در 

عالقه ام عکاسی است.
چطور به فکر عکاسی از توریست ها افتادید؟

از اول هدفم عکاسی از توریست ها نبود، من 
که  دارم،  اینستاگرام  در  عمومی  صفحه  یک 
کاًل مربوط به اصفهان است و تصاویر مختلف 

دارم  آن  به  که  عالقه ای  خاطر  به  را  شهرم 
اصفهان  معماری  از  بیشتر  اوایل  می گذارم. 
عکاسی می کردم. از بناهای معروف، بناهایی 
که کمتر دیده شده اند. اما از وقتی توریست ها 
در شهر ما زیاد شدند، به فکر توریست گرافی 
افتادم. می خواستم نشان بدهم که کشور من با 

آغوش باز پذیرای آنهاست...
یعنی از ِکی؟

در  واقعًا  توریست  پیش که  تقریبًا یک سال 
ندارد  امکان  شهر اصفهان زیاد شد، هنوز هم 
توریست  و  بروی  دیدنی  مکان  یک  به  شما 
را  توریست ها  که  هم  قباًل  من  البته  نبینی. 
می دیدم جلو می رفتم و صحبت می کردم، خیلی 
دلم می خواست نظرشان را درباره ایران بدانم. 
االن هم به همان ترتیب می روم و چند دقیقه با 
هم صحبت می کنیم. مشکالتشان را می پرسم و 
از آن ها برای عکاسی اجازه می گیرم که بدون 

استثنا همه قبول می کنند.

نظرشان درباره ایران چیست؟
اینکه  از  همه  است،  مثبت   ِ مثبت  نظرشان 
دارند  خوبی  حس  شده اند  ما  کشور  مهمان 
را  ایران  یعنی  هستند  هم  تعجب زده  البته  و 
نمی بینند.  بوده  ذهن شان  در  که  آنطوری 
می گویند که با آمدن شان دید جدیدی راجع به 
ایران پیدا کرده اند. مثاًل می گویند که ما تا قبل 
با  باید  بیاییم فکر می کردیم  ایران  به  ازاینکه 
لباس کثیف و موهای ژولیده بین عموم رفت 
و آمد کنیم تا شبیه باشیم و به ما کاری نداشته 
می بینیم  شدیم  ایران  وارد  که  حاال  اما  باشند! 
تصویری  آن  و  است  متفاوت  کاماًل  فضا 
اصاًل  بودند  ساخته  ما  برای  ایران  از   که 

حقیقت ندارد. 
فرهنگ  ایران  مردم  که  می گویند  همگی 
اصیلی دارند که از همان برخوردهای اول به 

نواز هستند.  هم مهمان  چشم می آید و شدیداً 
توریست ها  این  از  یکی  بار  یک  است  یادم 
می گفت من به کشورهای زیادی سفرکرده ام، 
اما مردم ایران تنها مردمی هستند که دوستانه 
که  هرچیزی  و  می کنند  برقرار  ارتباط  ما  با 
دارند را با ما شریک می شوند مثاًل غذا یا بستنی 
دیگرهمیشه  درکشورهای  ...درحالی که  و 

می خواهند از توریست هاچیزی بگیرند.
کدام شهر را بیشتر دوست دارند؟

همه شـهرهای ایران را دوسـت دارنـد؛ یعنی 
هرجایـی را که دیده باشـند. از آثار باسـتانی 
می کننـد،  تعریـف  خیلـی  مـا  تاریخـی  و 
می گوینـد ایـن نشـان دهنـده تاریخـی بودن 
کشـور شماسـت. شـما مردمی با اصالت و با 

هسـتید. فرهنگ 
 چه مشکلی بیشتر از همه در ایران توجهشان 

را جلب می کند؟
تنها مشکلی که همه آنها دارند و فکر کنم بین 
وآمد  رفت  بحث  باشد،  مشترک  توریست ها 
است. بحث مترو و وسایل نقلیه عمومی. همه 
می گویند که وقت شان در اتوبوس و تاکسی و 
... می گذرد و جابجایی شان خیلی زمان می برد. 
آرزو  می نالند،  ترافیک  از  توریست ها  همه 
وجود  جا  همه  در  مترو  کاش  که  می کنند 
داشت و آن ها سریع تر به مقصدشان می رسیدند 
و فرصت بیشتری برای دیدن مکان های دیدنی 

داشتند.
این  با  هم  باز  ایران  از  آنها  رفتن  از  بعد 

توریست ها، در ارتباط هستید؟
بله ازطریق اینستاگرام. همگی می گویند که ما 
با یک دنیا خاطره خوب ازایران به کشورمان 
که  گفته ایم  مان  هموطنان  به  و  برگشته ایم 
که  نیست  تصویری  این  ایران  واقعی  چهره 
برای ما ساخته اند، ایران را باید خودتان ببینید 

و تجربه کنید.

به گزارش جام جم آنالین ، چهره 
روز   2 در  روسوس  رز  سیفی 
بریتانیا  سراسر  در  تنها  نه  گذشته 
به چشم می خورد بلکه در  رسانه ها 
بازتاب  نیز  اجتماعی  سایت های  و 
چهره ای  است.  داشته  گسترده ای 
که به نماد »بی گناهی پرپر شده« 

تبدیل شده است.
 8 دختربچه  روسوس،  رز  سیفی 
ساله در جریان حمله انتحاری یک 
تروریست داعش به یک کنسرت 
شهر منچستر کشته شد. او یکی از 
سیفی  است.  حمله  این  کشته   22
است  انگیزی  غم  واقعه  نماد  رز، 
منچستر  شهر  در  شب  دوشنبه  که 

رخ داد.
 دخترک همراه لیزا، مادر و اشلی، 

برای  نا  آره  منچستر  به  خواهرش 
تماشای کنسرت آریانا گرانده که 
عالقه زیادی به او داشت، رفته بود. 
وی هنگام منفجر شدن تروریست 
و  مادر  رسید.  قتل  به  انتحاری 
خواهرش هم به شدت مجروح شده 

و در بیمارستان بستری هستند.
در این حمله انتحاری 22 نفر کشته 
اغلب  نفر مجروح شدند که  و 60 

کودک و نوجوان بودند.
در  دخترک  که  مدرسه ای  مدیر   
روزنامه  به  می خواند  درس  آنجا 
یک  فقط  سیفی  گفت:  تلگراف 
از  العاده  فوق  کوچولوی  دختر 
او را دوست  همه جهت بود. همه 
وی  مهربانی  و  انرژی  داشتند. 

هرگز از یاد نخواهد رفت.

اجتماعی  شبکه های  کاربران 
با  که  کردند  منتشر  را  تصویری 
را  عبدالعزیز  بن  سلمان  ملک  آن 
نشسته  را  خود  نماز  که  حالی  در 
ترامپ  دونالد  با  اما  می خواند، 
ایستاده می رقصد به چالش کشیدند.

 بـه گـزارش جـام جـم آنالیـن، 
فعاالن شـبکه اجتماعـی تصویری 
آن  در  کـه  کردنـد  منتشـر  را 
ملک سـلمان بـن  عبدالعزیز نماز 
خـود را بـه دلیـل ناتوانی نشسـته 
می خوانـد، امـا در تصویر دوم وی 
در حـال رقص به شـکل ایسـتاده 
بـا دونالـد ترامپ رئیـس جمهور 
بـه  اخیـرش  سـفر  در  آمریـکا 

اسـت. ریاض 
رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
آمریکا که در اولین سفر خارجی 
خود از زمان انتصابش در این پست 
سنتی  رقص  در  شد  ریاض  وارد 

عربستان به همراه ملک سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان شرکت 

کرد.
که  النجدیه‹  ›العرضه  سنتی  رقص 
نیز  ›العرضه‹  همان  عربستان  در 
از  است  عبارت  می شود  خوانده 
رقص سنتی گروهی که در مراسم، 
برگزار می شود و  اعیاد  جشن ها و 
در  مشخصی  سرودهای  و  ابیات 
رقص  این  در  می شود  خوانده  آن 
مشخصی  حرکت های  شمشیر  با 
انجام می شود و در آن انواع طبل ها 
این  استفاده شده و کسانی که در 
لباس های  دارند  مشارکت  رقص 

خاصی می پوشند.

ده نکته جالب در مورد اینشتین که نمی دانید
آلبرت  به گزارش جام جم آنالین، 
اینشتین به خاطر تأثیر چشم گیر بر 
گسترش و شکوفایی علم  فیزیک، 
فیزیک دانان  بزرگ ترین  از  یکی 
و  می شود  محسوب  بیستم  قرن 
نظیر  القابی  با  همواره  او  اسم 
دانشمند  نابغه ترین  و  باهوش ترین 
این مقاله  جهان همراه می شود. در 
به بعضی از نکات جالب زندگی او 

می پردازیم.
تابعیت  اینشتین در سن ۱6 سالگی   .۱
آلبرت  کرد.  انکار  را  خود  آلمانی 
اینشتین از همان آغاز جوانی از هر نوع 
تا سال ۱۹0۱  او  بود.  بیزار  ملی گرایی 
هیچ ملیتی نداشت تا این که در این سال 

تابعیت کشور سوئیس را پذیرفت.
در  دانشجوی دختر  تنها  با  اینشتین   .2
کالس فیزیک خود ازدواج کرد. میلوا 
ماریک تنها دانشجوی دختر در کالس 
اینشتین در پلی تکنیک زوریخ بود. وی 
و  ریاضیات  به  و  بود  باانگیزه  بانویی 
فیزیک دانی  البته  و  علوم عالقه داشت 
جاه طلب بود؛ اما زمانی که با اینشتین 
کنار  را  خود  رؤیاهای  کرد،  ازدواج 

دنیا  به  را  خود  فرزندان  و  گذاشت 
آورد.

 ۱۴2۷ پرونده ی  یک  اینشتین   .۳
صفحه ای در اف بی آی داشت. اینشتین 
از سال ۱۹۳۳ و بعد از سومین سفرش 
پرونده  اف بی آی  در  متحده  ایاالت  به 
بر  بالغ  به تدریج  پرونده  این  داشت. 

۱۴2۷ صفحه شد. 
پنهانی  اینشتین صاحب یک فرزند   .۴
بود. میلوا، همسر اول اینشتین، در سال 
خود  خانواده ی  با  که  زمانی  و   ۱۹02
در صربستان زندگی می کرد، خارج از 
عهد زناشویی یک دختر به دنیا آورد 
مورخان  گذاشت.  لیسرل  را  او  اسم  و 
می گویند این دختر یا در طفولیت خود 

در اثر ابتال به بیماری تب مخملک 
از سوی مادر خود  یا  از دنیا رفت 
شخصی  سرپرستی  به  تا  شد  رها 
صورت  هر  در  درآید.  دیگر 
را  خود  فرزند  هیچ گاه  اینشتین 
ندید. تا سال ۱۹8۷ افراد زیادی از 
وجود چنین فرزندی باخبر نبودند، 
تا این که در این سال مجموعه ای از 
نامه های اینشتین در دسترس عموم 

قرار گرفت.
خود  نوبل  جایزه ی  پول  اینشتین   .۵
کرد.  همسرش  از  جدایی  هزینه ی  را 
برنده ی  می کرد  پیش بینی  اینشتین که 
جایزه ی نوبل شود، به همسر اول خود 
پیشنهاد داد در ازای دریافت پول این 

جایزه با طالق موافقت کند. 
6. اینشتین با دخترخاله ی خود ازدواج 
کرد. السا، همسر دوم اینشتین در واقع 
پدر  و  السا  پدر  بود.  او  دخترخاله ی 
فامیلی  نسبت  یکدیگر  با  نیز  آلبرت 
داشتند. نام دوشیزگی السا هم اینشتین 

بود.
 ۷. اینشتین قبل از شروع جنبش حقوق 
شهروندی یک فعال در زمینه ی حقوق 

مدافعان  از  اینشتین  بود.  شهروندی 
آزادی  و  شهروندی  حقوق  سرسخت 

بیان بود.
را  خود  عمر  بیشتر  اینشتین  پسر   .8
دوم  پسر  بود.  بستری  بیمارستان  در 
آن طور  ته ته،  )یا  ادوارد  اینشتین، 
به  مبتال  می نامید(،  را  او  پدرش  که 
خود  عمر  بیشتر  و  بود  اسکیزوفرنی 
را در بیمارستان ها و کلینیک ها سپری 

کرد. 
شیمیایی  تسلیحات  پدر  با  اینشتین   .۹
هابر  فریتس  داشت.  صمیمی  دوستی 
برنده ی  و  آلمانی  شیمی دان  یک 
رابطه ی  که  بود  نوبل  جایزه ی 

صمیمانه ای با اینشتین داشت. 
به  متهم  روس  یک  با  اینشتین   .۱0
جاسوسی ارتباط داشت. در سال ۱۹۳۵ 
را  او  اینشتین  دخترخوانده ی  مارگت، 
کرد  معرفی  کونن کاوا  مارگاریتا  به 
با  عاطفی  رابطه ی  یک  وارد  آن ها  و 
یک  در   ۱۹۹8 سال  شدند.  یکدیگر 
حراجی، ۹ نامه ی اینشتین به کونن کاوا 
بین سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴6 به فروش 

رسید.
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فروردین:
وجود  در  موفقیت  به  رسیدن  به  نسبت  شدیدی  اشتیاق  و  میل  شما 
آوردن  دست  به  در  شک  بی  اشتیاق  این  و  می کنید  احساس  خود 

خواسته هایتان به شما کمک بزرگی خواهد کرد. 
اردیبهشت:

احساسـات قدیمـی کـه فکـر می کردیـد بـرای همیشـه فرامـوش 
 شـده اند ممکـن اسـت امـروز حتـی اشـک بـه چشـمتان بیاورنـد. 
بـه جـای سـرکوب کـردن مجـدد ایـن احساسـات بـا آنهـا روبرو 

. ید شو
خرداد:

امروز خودتان را برای یک جنب و جوش اساسی و فعالیت های بسیار 
در خانه تان آماده کنید. فرار کردن اصاًل روش خوبی برای حل کردن 

مشکالتتان نیست.
تیر:

روی  نگـذارد  داریـد  دوسـت  کـه  کسـی  دیـدن  هیجـان  شـاید 
کارهـای دیگرتـان زیـاد تمرکـز کنید، پس سـعی کنیـد کارهایی 
 کـه بـه دقـت و توجـه زیـادی نیـاز دارنـد را بـرای روز دیگـری

 بگذارید.
مرداد:

شـاید در حـال حاضـر تمایـل زیـادی بـه حضـور در جمع نداشـته 
باشـید و خلـوت و آرامـش خانـه را ترجیـح بدهیـد، امـا بـر خالف 
تصورتـان بـودن در جمـع دقیقًا همـان چیزی اسـت که بـه آن نیاز 

دارید.
شهریور:

امـروز انـرژی شـما در سـطح باالیـی قـرار دارد و قـدرت اراده تان 
بـود.  خواهـد  گذشـته  هفتـه  طـی  دیگـری  روز  هـر  از   بیشـتر 
ورزش کـردن و رفتـن به گـردش و تفریح گزینه هـای خیلی خوبی 
بـرای شـما خواهنـد بـود و می تواننـد بـه تخلیـه ایـن همـه انـرژی 

کنند.   کمـک 
مهر:

پیام ها و ایمیل های خود را مرتب چک کنید، خبری که مدت ها در 
انتظارش بوده اید باالخره از راه خواهد رسید.

آبان:
آن  به  طرف  این  از  مدام  سرگردانی  روح  همچون  ذهنتان  امروز 
کنید.  آرام  لحظه  یک  حتی  را  فکرتان  نمی توانید  و  می رود   طرف 
سعی کنید به اعصاب خودتان مسلط باشید و اجازه ندهید این وضعیت 

کنترل رفتارتان را از دست شما خارج کند. 
آذر:

شاید تصمیم گرفته باشید که به جای شروع تعطیالت آخر هفته امروز 
را هم به کار کردن اختصاص داده و یا پروژه جدیدی را شروع کنید 
تا بتوانید پول بیشتری درآورده و پس انداز کنید باید مواظب باشید 

زیاد هم به خودتان فشار وارد نکنید.  
دی:

شـور و هیجـان فـوق العـاده ای کـه احسـاس می کنیـد و اراده بـی 
نظیـری کـه داریـد می تواننـد امـروز را برای شـما بـه روزی کاماًل 

متفـاوت تبدیـل کنند.  
بهمن:

قرار دارد.  باالیی  بسیار  امروز قدرت درونی و آگاهی شما در سطح 
در صورت  و  تماس گرفته  دوستان خود  با صمیمی ترین  کنید  سعی 

امکان به دیدن آنها بروید.
اسفند:

تـالش برای به دسـت آوردن اهداف مشـترکی که با دیگـران دارید 
عـالوه بـر این که باعـث احسـاس نزدیکی بیشـتر بین شـما خواهد 
شـد، رسـیدن بـه خواسـته هایتان را نیـز برای شـما آسـان تر خواهد 
کـرد. کار گروهـی خیلـی سـریع تر از انفـرادی به نتیجه می رسـد. 


