
عموهای فیتیله ای بین عموم مردم و به خصوص بچه ها محبوبیت زیادی 
عموهای  باشی،  ایران  منطقه  و  شهر  کدام  بچه  نمی کند  فرق  دارند، 
خود  خالقیت  همه  از  و  دارند  رفاقت  ایران  کودکان  همه  با  فیتیله ای 

استفاده می کنند تا آن ها را شاد کنند.
به گزارش جام جم، عموهای فیتیله ای هر جا حضورشان الزم باشد، دریغ 
نمی کنند، فرق نمی کند میدان هروی تهران باشد، یا خیریه ای در مشهد 
یا کرمانشاه و سرپل ذهاب که این روزها، خرابی های زلزله آوار شده 

روی سر مردمش.
به  فیتیله ای  از عموهای  تا  دو  و حمید گلی،  فروتن  علی  قبل  دو روز 
سرپل ذهاب و روستاهای اطراف رفتند و چندساعتی را با بچه های این 
مناطق سپری کردند تا شاید مرهمی باشند بر زخم بزرگی که بر روح و 
جسم شان واردشده است. با علی فروتن هم صحبت شدیم تا ازآنچه دیده، 

برایمان بگوید.
چطور شد که تصمیم گرفتید به مناطق زلزله زده بروید؟

من و آقای گلی از همان روز اولی که زلزله آمد تصمیم داشتیم به منطقه 
اوایل هفته کانون  این که  تا  نتوانستیم  به دلیل مشغله کاری  اما  برویم، 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ما پیشنهاد دادند اسباب بازی و 
کتاب هایی را که تهیه کرده اند را به مناطق زلزله زده ببریم. دوشنبه به 
تالش  کردیم.  سپری  بچه ها  کنار  را  چندساعتی  و  رفتیم  ذهاب  سرپل 
کردیم از آن ها دلجویی کنیم، اما واقعیت این است که خرابی ها خیلی 
و  واردشده  روستاها  و  شهرها  خانه ها،  به  جدی  آسیب  و  است  زیاد 
تعداد زیادی مجروح یا کشته شده اند و در این میان بچه ها چون توانایی 
تجزیه وتحلیل این همه مصیبت را ندارند، به سختی می توانند با مسائل کنار 
بیایند. خیلی خوشحال شدیم که در کنار بچه ها بودیم، اما از طرفی بسیار 
ناراحت شدیم چون بر اساس یک ضرب المثل قدیمی؛ سنگ به دربسته 
محروم  مناطق  جزو  که  داد  رخ  منطقه ای  در  درست  زلزله  می خورد! 
کشور است، خانه ها اصاًل مقاوم سازی نشده و داروندار مردم زیر آوار 

مانده است و عماًل آن ها هیچ چیز برای زندگی ندارند.
برداشت  چنین  می بینیم  زلزله زده  مناطق  از  که  عکس هایی  از 
منطقه  این  مردان  و  زنان  مثل  هم  کرد  بچه های  که  می شــود 

مقاومت زیادی در برابر مشکالت دارند.
اقلیم دقیقًا روی شخصیت آدم ها تأثیر می گذارد. بچه های کرد از همان 
طفولیت ایستادن روی پای خود را آموخته اند به همین دلیل با سختی ها 
توجه  آن ها  به  که  نمی شود  دلیل  این  اما  بیایند  کنار  می توانند  بهتر 
نشود. اتفاقًا آدم های مقاوم که در برابر سختی ها خم به ابرو نمی آورند 
خرابی های  و  تأثیرات  می آورند.  کم  یکجایی  و  هستند  نیز  شکننده تر 

زلزله در درازمدت خود را نشان می دهد.
حضور هنرمندان و فعاالن حوزه کودک و نوجوان در درازمدت 

چه تأثیری بر بهبود روحیه بچه ها دارد؟
زلزله  اول  روزهای  هیجان  به تدریج  باشد.  ادامه دار  باید  حضور  این 
فروکش می کند اما هنرمندان و مردم نباید بچه های زلزله زده را فراموش 
کنند. امدادرسانی فرهنگی و عمومی باید ادامه پیدا کند. گروه های هنری 
باید به حضورشان در روستاها و شهرهای زلزله زده ادامه دهند. به همان 
اندازه که زلزله زده ها به پوشاک و غذای گرم نیازمندند به دلگرمی هم 
نیاز دارند و نباید آن ها را تنها گذاشت. نکته ای که روی آن تأکیددارم 
به مناطق زلزله زده  این است که وقتی هنرمندان و چهره های معروف 
می روند از گرفتن سلفی و انتشار آن در فضای مجازی خودداری کنند. 
باید برای دل خودت به آن مناطق بروی نه برای خودنمایی و الیک و 
فالوئر و طرفدار بیشتر! مردم آنجا بشدت به کانکس نیاز دارند، بارندگی 
در استان کرمانشاه شروع شده و چادر و نایلون جوابگوی سرما و برف 
و باران نیست. شوینده بشدت موردنیاز است و از مردم می خواهم لباس 
به حرمت و  نفرستند و حواسشان  تاریخ گذشته  کهنه و خوراکی های 

سالمت مردم باشد.
کانکس  تأمین  برای  معروف  چهره های  طرف  از  کمپین هایی 

راه اندازی شده است، نظرتان درباره این حرکت ها چیست؟
حتمًا مؤثر است اما نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که تأمین 
است  دولت  وظیفه  نیست!  مردم  وظیفه   ... و  غذا  پوشاک،  کانکس، 
که خیلی سریع باید آن ها را فراهم می کرد و نمی گذاشت مردم بدون 
سرپناه در سرما بمانند. اگر مردم کاری می کنند برای دلشان و از روی 
نوع دوستی است اما این حرکت نباید دولت را از وظیفه اش دور کند. 
خانه های زیادی که زیرساخت های درستی نداشتند روی سر مردم خراب 
شد و این هشداری است به دولت که مراقب ساخت وسازها در سراسر 
ساخت  در  بشدت  بسازوبفروش ها  که  است  این  واقعیت  باشد.  کشور 
خانه ها کوتاهی می کنند و چون نظارت درستی صورت نمی گیرد خانه ها 
باعث خرابی زیادی می شود؛ حاال  به همین دلیل زلزله  ناایمن است و 

فرق نمی کند این زلزله در کجای کشور رخ دهد.

آخرین اثر به جای مانده از »لئوناردو داوینچی« 
به قیمت رکوردشکن ۴۵۰ میلیون دالر در یک 
حراجی به فروش رفت و گران ترین اثر نقاشی 

جهان نام گرفت.
ایسنا،  از  نقل  به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
نقاشی  نیویورک،  کریستیز  حراجی   در 
مسیح )ع(  حضرت  از  داوینچی«  »لئوناردو 
 ۴۵۰ فروش  با  موندی«  »سالواتور  عنوان  با 
نقاشی  اثر  گران ترین  رکورد  دالری،  میلیون 
که تاکنون در یک حراجی به فروش رفته را 
افزایش داد. برای این نقاشی  بیش از دو برابر 
مجموعه داران  اختیار  در  و  پیداشده  اخیراً  که 
قیمت  حراجی  شروع  از  پیش  بود،  خصوصی 
حدودی ۱۰۰ میلیون دالری تخمین زده شده بود 
اما یک خریدار ناشناس با بیش از چهار برابر 

ارزش تخمینی این اثر هنری را خرید تا رکورد 
 ۱۷۹.۴ با  که  را  هنری  اثر  گران ترین  پیشین 
میلیون دالر در اختیار نقاشی »زنان الجزایر« از 
»پابلو پیکاسو« بود را با اختالف فراوان جابه جا 

به سال  موندی«  نقاشی »سالواتور  قدمت  کند. 
حدود  از  یکی  و  بازمی گردد  میالدی   ۱۵۰۰
۲۰ نقاشی به جای مانده از »داوینچی« نقاش و 

مجسمه ساز نامدار رنسانس است.
در این نقاشی حضرت مسیح )ع( بالباسی آبی با 
در  بلورینی  گوی  درحالی که  و  قرمز  نوارهای 
این  است.  شده  کشیده  تصویر  به  دارد  دست 
اثر نقاشی اولین بار به سفارش مجموعه شخصی 
پادشاه چارلز اول کشیده شد و در سال ۱۹۷۳ 
تا سال ۱۹۰۰  اما پس ازآن  چوب حراج خورد 
ناپدید شد. این نقاشی در سال ۱۹۵۸ در حراجی 
فروخته  آمریکایی  مجموعه دار  یک  به  ساتبی 
شد و مجدداً در سال ۲۰۰۵ در اختیار کنسرسیوم 
فراوانی  مرمت های  و  گرفت  قرار  هنری  آثار 

روی آن صورت گرفت.

صرف  با  کابل  غرب  در  منزل شان  حیاط  در  افغان  دانش آموز  یک 
ملی  وحدت  که  ساخته  جالبی  خودروی  آمریکا  دالر   900  هزینه 

نام دارد.

از  تصاویری  افغان  آزاد  خبرنگار  یک  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
استقبال مردم کابل مواجه شده  با  این نوجوان که  خودروی دست ساز 

است را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است.

با علی فروتن درباره آنچه در سرپل ذهاب دید

سلفی نگیرید!

گران ترین نقاشی جهان

امروِز شما

نخستین خودروی ملی افغانستان
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پائیز همان بهاری ست که عاشق شده است

فروردین
امروز در محل کارتان تمام هوش و حواستان پی این است که کارهایی 
که می کنید و زحماتی که می کشید دیده شوند و  برای این که مورد تأیید 
و تحسین همکاران و به ویژه مقامات باالدست خود قرار بگیرید حاضر به 

انجام هر کاری هستید. 
اردیبهشت

به  پیش گرفته اید  در  کارتان  محل  در  که  روشی  این که  از  آن قدر  شما 
موفقیت ختم خواهد شد مطمئن هستید که اصاًل به توصیه ها و پیشنهادات 

اطرافیان تان هیچ توجهی نمی کنید. 
خرداد

سعی  باید  شود  صمیمی تر  دارید  عشقتان  با  که  رابطه ای  می خواهید  اگر 
کنید برای او فضای امنی ایجاد کنید تا با خیال راحت و بدون ترس از 

واکنش های شما در مورد افکار و احساساتش با شما حرف بزند.
تیر

امروز اطالعات زیاد و مهمی را از طریق مطالعه، شرکت در کالس های 
مختلف و یا با صحبت با دوستان و همکاران تان به دست خواهید آورد. این 
اطالعات ممکن است درهای جدید را به روی شما بازکرده و فرصت های 

تازه ای را در اختیارتان قرار دهند؛ از آن ها حداکثر استفاده را ببرید.
مرداد

بدون شک یک بحث منطقی و عاقالنه برای از بین بدن تنش های عاطفی 
امروز خیلی مفیدتر از یک مسابقه ی دادوفریاد خواهد بود. شاید در ابتدا 
فکر کنید که عملکرد شما همه چیز را به خوبی نشان می دهد و نیازی به 

این که وارد بحث کالمی شوید نیست. 
شهریور

امروز یک چیزی ذهن شمارا به خود مشغول کرده است که نیاز شدیدی به 
بیان آن دارید. شاید تعلل در بیان افکارتان را با بهانه ی انتظار برای رسیدن 
بیش ازاندازه ممکن  ماندن  منتظر  با  اما  بهترین زمان ممکن توجیه کنید، 

است این فرصت را برای همیشه از خودتان بگیرید. 
مهر

صبح که از خواب بیدار می شوید از این که نقشه ها و برنامه هایی که در 
حال حاضر دارید پایه و اساسی محکم دارند مطمئن هستید. شما تمام سعی 
خود را کرده اید تا ذهن خودتان را از چالش افکار مختلف دور نگه دارید.

آبان
احساس می کنید،  ماجراجویی در وجود خود  به  نیاز شدیدی  امروز شما 
شاید حتی فکر یک سفر چندروزه ی پاییزی به سرتان بزند. شاید نتوانید 
به جای خیلی دوری سفر کنید، اما حداقل حال و هوای تان عوض خواهد 

شد. اصاًل اگر می توانید همین امروز بعدازظهر این سفر را آغاز کنید. 
آذر

به طور  بعضی ها  نظر  به  کرده اید  مشخص  امروزتان  برای  که  هدف هایی 
مضحکی بلند پروازانه هستند، دلیل آن هم فقط این است که وقتی صبح 
از خواب بیدار می شوید فکر می کنید هیچ حدومرزی برای توانایی های تان 

وجود ندارد و می توانید هر کاری که بخواهید را انجام دهید. 
دی

باوجود این که شما معمواًل سعی می کنید احساسات خود را از کارهای تان 
جدا نگه دارید تا مانع موفقیت تان نشوند، امروز جلوگیری از یک درگیری 
نمی توانند  هم  دنیا  منطق های  تمام  و  بود  خواهد  اجتناب ناپذیر  احساسی 

آنچه در قلب تان می گذرد را سرکوب کنند. 
 بهمن

نیست  خودتان  دست  در  سرنوشت تان  که  می کنید  احساس  شما  امروز 
انگار که تقدیرتان از قبل  و در دستان بی رحم سرنوشت گرفتارشده اید. 

نوشته شده باشد و هیچ کنترلی روی اوضاع نداشته باشید.  
اسفند

امروز در هر جمعی که شرکت کنید مثبت اندیشی و هیجان بر جو آن 
جمع آن غالب خواهد بود. شما و اطرافیان تان تنها آینده ای مثبت را در 
روبه رو  ممکن  موانع  با کمترین  که  می کنید  فکر  و  می بینید  برابر خود 

خواهید بود و به پیروزی دست خواهید یافت.

یک تاجر اماراتی در حراج ابوظبی برای خرید پالک ماشین )عدد ۲( 
سه میلیون دالر پرداخت کرد.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از ایسنا، تاجر اماراتی دراین باره 
گفت: من بسیار هیجان زده هستم، من این عدد را به دلیل اهمیت آن 
نزد مردم امارت خریداری کرده ام، شماره دو عددی تاریخی و بسیار 
مهم است، زیرا نماد تشکیل امارات متحده عربی در دوم دسامبر است.
در این مزایده ۶۰ عالمت تجاری منحصربه فرد به مناسبت شصتمین 

سالگرد تأسیس پلیس ابوظبی به فروش گذاشته شد.
سال  که  بود   ۱۹۵۷ شماره  به  پالکی  حراجی  مورد  اولین  همچنین 

تأسیس پلیس شیخ نشین ابوظبی است.
مجموع درآمد حاصل از این حراجی بیش از ۱۵ میلیون دالر اعالم شد 

که به مؤسسات خیریه اختصاص یافت.

همه ما آرنولد شوارتزینگر را با فیلم ترمیناتور می شناسیم، فیلمی که 
بی شک یکی از موفق ترین محصوالت هالیوود است.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از dailymail، آرنولد شوارتزینگر 
پس از اقامت طوالنی مدتی که در زادگاهش اتریش داشت بار دیگر 

به لس آنجلس بازگشت.
آرنولد این روزها در کنار هیثر میلیگان ۴۳ ساله دیده می شود، زنی 
نیست  بعید  و  است  کرده  آغاز  را  ارتباطی  آرنولد  با  به تازگی  که 

به زودی ازدواج کنند.
این دو زمانی که سوار بر بنتلی آرنولد بودند دیده شدند. آرنولد در 
۷۰ سالگی کاماًل با طراوت و شاداب به نظر می رسد، از نحوه لباس 
البته آغاز یک ارتباط  اتومبیلی که دارد و  پوشیدنش گرفته تا نوع 

عاطفی.

پالک خودروی 12 میلیارد تومانی!

هنرپیشه مطرح در 70 سالگی نامزدی کرد

خواندنی

عکس از: الله افشاراز نگاه دوربین


