
نگاهی کلی به نظریات مارکس 

برای شــناخت اندیشــه های مارکس الزم است 
که همه جوانــب نظرهایش را مطالعه کرد. چون 
نظریاتش چندجانبه اســت و جمع اضداد به نظر 
میآیند. اما این جمع اضدادگونگی به معنی تناقض 
گویی مارکس نیست. اتفاقا سیر نظرات مارکس 
نظمی  سیســتماتیک دارد. هــر پدیدهای را در 
شرایط زمانی و مکانی خودش همه جانبه بررسی 
می کند؛ عوامل کنشــگر و تآثیرگذار گوناگون را 
برمیشمارد اما معتقد است که همه عوامل دارای 
اهمیت یکســان نیســتند. گرچــه اقتصاد نقش 
تعیین کننده ای دارد اما این به معنای این نیست 
که اقتصاد به تنهایی موجب تحوالت می  گردد و 
نقش انسان ها ناچیز است. دیالکتیکش به گونهای 
است که هر پدیده و ساختاری به تدریج ضد خود 
را در بطن خود پرورش میدهد و به ظهور ساختار 
جدید می انجامد و آن کهنه ساختاری که زمانی 
مترقی هم بوده نابکاری خود را نشان می  دهد که 
در نتیجه باید جای خود را به ســاختار اقتصادی 
- اجتماعی جدید بســپارد. در کمون های اولیه 
انســان ها اضافــه تولید نداشــتتند و بــه اندازه 
معیشت و زیستشــان به دست میآوردند. مرحله 
بعد بهرهکشی و اســتفاده از دسترنج یکدیگر یا 
برده داری فرا میرســد. اما مبارزه های بردهداران 
و اهمیت یافتن زمین داری سبب به وجود آمدن 
فئودالیســم می شــود که به مرور زمان در کنار 
آن پیشــه وری و ابزارســازی دستی و حرفه های 
کوچک رشد می کنند و در نهایت به سرمایهداری 
می  انجامد. مارکس ساختارهای جدید را مترقی تر 
از ســاختارهای قبل میداند. بــه همین دلیل از 
دستاوردهای سرمایهداری حمایت میکند. شاید 
باورش سخت باشد همین مارکس که در ضدیت 
با سرمایهداری شهره آفاق است از سرمایهداری 
در برابر فئودالیســم به شــدت دفاع می کند. آن 
چنــان دفاعی که اگر کســی از وی شــناختی 

نداشــته باشــد او را بلندگوی تبلیغــی و مدافع 
سرسخت ســرمایه داری میپندارد. وقتی مارکس 
در بررســی هایش به جامعه آمریــکا می پردازد، 
آبراهام لینکلن را که نماینده سرمایه داری است، 
فرزند راســتین خلق مینامد. چرا؟ چون آبراهام 
لینکلن با مدافعان بــرده داری در ایاالت جنوبی 
آمریکا مبــارزه می کند. امــا مارکس مجیزگوی 
سرمایه داری نیســت و دارای اندیشه دیالکتیکی 
اســت. به ظاهر پدیده ها نمی نگرد، یک تحلیلگر 
مسلط به فلسفه و اقتصاد سیاسی و جامعه شناس 
سیاســی اســت. هیچ کس به اندازه مارکس به 
قوانین ســرمایه داری و نحوه ســر بر آوردن آن 
نپرداخته است. ساختار سرمایه داری و سرمایه را 
حالجی میکند؛ می اندیشد که این افزایش تولید 
و ثروت در سیستم سرمایه داری از کجا سرچشمه 
می گیرد؟ و به دست می آید، ارزش اضافه و سود 
آن در کجا نهفته است؟ به این نتیجه می رسد که 
سود حاصله از تولید در سیستم سرمایه داری تنها 
در تکنولوژی جدید و اســتعداد صاحبان سرمایه 
نیست، در دســترنج کارگران و زحمتکشانی که 
در تولید نقش دارند نهفته اســت. در اینجاست 
که اســتثمار صورت میگیرد و دسترنج کارگران 
به طور کامل پرداخت نمیشــود. مارکس معتقد 
است که این انباشــت سرمایه و ثروت حاصله از 
تولید، نباید در چنگ اقلیتی از جامعه انباشــت 
شــود و اکثریت جامعه محروم بمانند و با بخور 
و نمیر گــذران زندگی کنند. مغز کالم و چکیده 
نظریات مارکس در این نکته اســت که این وفور 
نعمت و ثروت و انباشــتی که در پرتو استثمار و 
رشد تولید سرمایه داری حاصل می  شود نباید در 
اختیار اقلیتی معدود جمع شود و اکثریت مردم 
در محرومیت و بی عدالتــی زندگی کنند. گرچه 
در دوران پس از مارکس تــا کنون جنبش های 
اســتقالل طلبی و قومی  و محلی و جنســیتی و 
نزاع های مذهبی برجســته شــده و اقشار میانی 
رشد زیادی داشــته و جهان تغییرات گوناگونی 
داشته است اما باز هم در بطن همه این ها همان 
مســائل مورد بحــث مارکس یعنی اســتثمار و 

بی عدالتی و نابرابری نهفته است.

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی 

ســتاره آرژانتینی نمی  خواهــد در اولین 
بــازی خود مقابل عربســتان با تمام توان 
بــه میدان برود و به همین دلیل تمرینات 
سنگین انجام نمی  دهد. آرژانتین می  تواند 
نفــس راحتی بکشــد زیرا اگر پیشــامد 
غیرمنتظره ای رخ ندهد، لئو مســی قطعا 
روز سه شنبه در اولین بازی آلبی سلسته 
در جام جهانی قطر مقابل عربســتان قرار 

خواهد گرفت. بر اســاس گزارش های رســیده به مــارکا، وضعیت لئو خوب و 
طبیعی اســت. کادر مربیگری لیونل اسکالونی هر روز به این موضوع رسیدگی 
می  کنــد امــا نمی  خواهند بیش از حد روی او فشــار بیاورند تا دچار مشــکل 
عضالنی نشــود. به همین دلیل، فوق ســتاره آرژانتینی جمعه و شنبه با توپ 
تمرین نکرد. زنگ خطر آن جایی به صدا درآمد که روز شنبه مسی با 10دقیقه 
تاخیر زمین تمرین را ترک کرد و ســپس به تنهایی و بدون توپ تمرین کرد. 
اما مســی خوب است و آرژانتین می  تواند نفس راحتی بکشد. لئو آخرین بازی 
لیگ را با پاری ســن ژرمن در روز یکشنبه سیزدهم )مقابل اوسر( قبل از رفتن 
به اردوی آرژانتین انجام داده بود و بعد از آن در بازی دوســتانه مقابل امارات 
به صورت کامل در زمین حضور داشــت. در تمرین عصر دیروز، لئو مســی در 
کنار بقیه هم تیمی  هایــش در حال تمرین بود و حتی برای اولین بار در دوحه 
تمرینات با توپ خود را آغاز کرد. مســی نیاز به اســتراحت داشت و حاال زنگ 

خطر خاموش شده است.

حال مسی خوب است و سه شنبه بازی خواهد کرد

دفتر شعر سپید شهال اسماعیلی ۸۴شعر سپید 
عاشــقانه را در بر می گیرد. این دفتر شعر وضع 
زنی را تشــریح می کند که از گذشــت زمان، 
گونه  پرچین دارد و خاطرش از گردش روزگار 
خسته و دل آزرده شده است. راوی به یاد عشق 
از دست رفته اشک میریزد. شاعر، جوان است 
و احساسات و عواطف جوشانی در خاطر دارد: 
»هربــار که به آیینه نگاه میکنم/پهنای صورت 
زنــی، خاطرات تو را خیس می  کند/ و آن قدر، 
غرورش را شانه می  زند، تا ظاهر پریشان خود را 
آرام تر جلوه دهد/ مثأل همین دیروز، بغض که 
کردم، ترک بزرگی روی آئینه افتاد.« زبان و بیان 
شــاعر، نرم و ولرم و محزون اســت. این زبان و 
بیان مرا به یاد اشعار فروغ و غاده السمان سوری 
می اندازد. راوی میان عشق و غرور مانده است، 
نمیخواهد خاکسار معشوق باشد. راوی در حالی 
که از درون پاشیده است، می  خواهد ظاهر خود 
را آراسته نشان بدهد. ویژگی این قطعات در این 
است که شاعر متمایل به تغزل و نغمه و غنا دارد. 
شعرهای ســپید شهالاسماعیلی گاهی نگاهی 
کهن و بینابینی و گاهی دیدگاه نوینی دارد، مثأل 
شاعر وقتی به آئینه مینگرد پهنای صورتش پر از 

اشک می شود. این نگاه کالسیک است ولی در 
پایان همین شعر، شاعر، بغض خود را به آئینه 
می دهد و شعر را مدرن می کند:»بغض که کردم، 
ترک بزرگی روی آئینه افتاد.« در این جا شعر، 
تأویل جدیدی می گیرد که آیا راوی با آئینه یکی 
شده است، یا تاثیر بغض شدید شاعر موجب آن 
ترک عظیم و بزرگ در آئینه شده است؟ یکی 
دیگر از ویژگی های شــعر شهال اسماعیلی این 
است که شاعر با زبانی حس آمیزانه و پارادوکسی، 
سراغ واقعه می رود، مثل:»خاطراتی که خیس 
میشود/دست کلمه، روح ام را نوازش می  کند/ بی 
آن که به دنیا بیایی می میری و تو را میان هزار 
آرزو دفن میکنــم/ پاهایم را به تو دادم و هرگز 
به تو نرســیدم»جیب هایم پر از نداشتن است/ 
میز را بچیــن، من فقط کمی  مرگ میخواهم/ 
مهربانــی ات الالیی شــیرین خواب هایم بود/ 
انگشتانم شــکوفه می  دهد و تمام واژه هایت را 
به ثمر می  رساند ...« زبان استعارات حسآمیزانه 
و پارادوکسیکال، شعر را مدرن می  کند به شرط 
آنکــه این زبان حس تپنده شــدید و کلماتی 
ســایهدار داشته باشد. مثأل شــعر باید حرف 
می زدی/ آن قــدر می گفتی، که گوش هایم پر 
شود از عشــق/ و از قلبام لبریز شوی/ زن ها با 
چشم هایشان عاشق نمی  شوند.« در عین آن که 
ساده به نظر می  آید طعنه بسیار دارد. می گویند 
چشم صادقترین عضو بدن است، شاعر این را 
نمی پذیرد، او چشم را ظاهر می  داند. راوی عشق 

را در لحن معشوق جست و جو می  کند، میگوید 
باید حرف بزنی که بفهمم آیا طنین عشــق از 
کالم ات لبریز می  شود یا نه؟ در شعرهای شهال 
اسماعیلی،  رمانتیسیسم ظریف و خیال پردازانه 
زیبایی دیده می  شــود. در ایــن قطعات ، هنوز 
شــاعر با اندوه و تلخی و مشــکالت سیاسی 
اجتماعی روزگار آشنا نشده است. شاملو گاهی 
در فردیترین و عاشــقانهترین اشعارش با لبان 
برآماسیده فریاد میکشد. اسماعیلی را نمیتوان 
مجبور کرد که مثل شاملو، شعر متعهدانه بگوید 
اما اگر شاعری »من« شخصی خود را با »من« 
انسانی، فلســفی و اجتماعی اش آغشته نکند، 
امید ها  و آرزوها و ناامیدی و نامرادی او بســی 
جزیی و فردی و کلی می ماند. شاعر از حوادث 
اجتماعی غافل نمی  ماند، شــاعر در شــعر ۵۴ 
می  گوید:»سال هاســت که مردان، عرق شرم را 
به خانه می  آورند/ زن ها گونه هایشان را با سیلی 
سرخ میکنند/کودکان در خیابان ها  به دنبال نان 
میدوند/ و فقر از در و دیوار باال میرود/ تیترهای 
حوادث ناگواری کــه در هیچ روزنامهای چاپ 
نمی  شود.« از نظر تجسم عشق و همآغوشی و 
جوانب تغزلی و توصیف، شعر اسماعیلی بسنده و 
سرشار است، آهنگ عشق در شعر شاعر حاالت 
واقعی دارد. شهال اسماعیلی شاعر خوبی است، 
او میتواند این سیکل را بشکند و بیشتر به عمق 
بزند و شعرهای  پوئتیکی)تجسم هنری( بهتری 

بر بساط نشر بنشاند.

نگاهی به دفتر شعر سپید شهال اسماعیلی 

سال هاست که مردان، عرق شرم به خانه می آورند

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

 با جام جهانی

 یادداشت

ترور مرموز »جان ِکنِدي« سي و پنجمين رئيس جمهور امریكا
»جان اف ِکِندي« ســي و پنجمین رئیس جمهور 
امریکا در 29 مه 1917م در ایالت ماساچوســت 
امریکا متولد شــد. کندي پس از طي تحصیالت 
خود، در جریان جنگ جهاني دوم به عنوان افسر 
نیــروي دریایی امریــکا علیه ژاپن شــرکت کرد 
و پــس از پایان جنْگ وارد فعالیت  هاي سیاســي 
شد تا این که در سال 19۵3م، به سناتوري دست 
یافت. او در سال 1960م از طرف حزب دموکرات، 
نامزد ریاســت جمهوري شد و با اختالف ناچیزي 
با رقیب خود، در ۴3ســالگي به کاخ ســفید راه 
یافت. ِکِندي بــه عنوان جوان ترین رئیس جمهور 
امریکا، بالفاصله پس از آغاز کار از لزوم حاکمیت 
آن چه وي آن را دموکراســي و آزادي مي نامید در 
کشــورهاي جهان به ویژه دولت  هاي متحد امریکا 
ســخن به میان آورد و بر آن تاکید نمود. ِکِندي 
طرح  هاي اصالح طلبانــه اي را در صحنه داخلي و 
خارجي دنبال میکــرد. وي تصمیم گرفته بود که 
به جنگ ســرد فزاینده میان آمریکا و شوروي که 
بعد از جنگ جهاني دوم آغاز شده بود پایان دهد، 
بنابراین طرح  هاي اصالح طلبانه اي را در سیاســت 
خارجي به اجــرا درآورد. این طرح  ها که بعدها به 
استراتژي صلح ِکِندي معروف شد، متضّمن ایجاد 
فضاي تفاهم با شوروي بود. او هم چنین در راستاي 
همیــن دیدگاه خــود خواهان ایجــاد اصالحات 
سیاسي و اقتصادي در کشورهاي جهان به عنوان 
گامي در جهت هدایت جهان به سوي آن چه صلح 
نام گرفته بود، شد. دکترین کندي، تمام تأکیدش 
را متوجه کشــورهاي ثروت منــد نفت خیز جهان 
ســوم کرده بود. این دکترین، همان انقالب سفید 
و زرد و بنفش در بسیاري از کشورهاي ثروت مند 
خاورمیانه و امریکاي التین بود که به اجرا گذارده 
شــد. ایجاد اصالحات در نظام سیاسي و اقتصادي 
کشــورهاي ثروت مند و نفت خیز جهان ســوم به 
منظــور تضمین دوام و بقاي دولت  هاي وابســته 
به کاخ ســفید، خمیرمایه این دکترین محسوب 
میشــد. در ابتداي به قدرت رســیدن ِکِندي، به 
وضوح مشــخص بود کــه وي در مقایســه با دو 
رئیس  جمهور قبلي، نســبت به اردوگاه شوروي، 
سیاست مسالمت آمیزتري در پیش خواهد گرفت. 
امــا پس از چندي حوادثي پیش آمد که رابطه رو 
به رشــد دو ابرقدرت شــرق و غرب را به تیرگي 
کشاند. در این رابطه و از مهم ترین حوادث دوران 

حکومــت کندي، واقعه خلیج خوک  ها بر ضد کوبا 
براي سرنگوني فیدل کاســترو رهبر این کشور و 
نیز بحران موشــکي با شــوروي بر سر کوبا است. 
ماجراي شکست افتضاح آمیز خلیج خوک  ها، پیامد 
مطلوبي براي آمریکائیان نداشــت. زیرا گذشته از 
آن که بر شخصیت سیاســي آنان لطمه شدیدي 
وارد ســاخت و حکومت واشــینگتن را به عنوان 
حامي تروریسم در صحنه بینالمللي معرفي کرد، 
سرازیر شدن تعداد زیادي موشک  هاي قاره پیماي 
روسي به داخل خاک کوبا را نیز به همراه داشت. 
از دیگر دالیــل تیرگي روابط آمریکا و شــوروي 
در دوران ریاســت جمهوري کندي، احداث دیوار 
برلیــن در حد فاصــل دو بخش شــرقي و غربي 
پایتخت آلمــان در 13اوت 1961م بود. عالوه بر 
آن، در تمام طول دوران حکومت کندي، تشــنج 
بین دو بخش ویتنام شمالي و جنوبي ادامه داشت 
کــه در نهایت به اعزام هزاران نیروي آمریکایی به 
ویتنام جنوبي در زمان کندي و آغاز جنگ خونین 
ویتنــام، پس از کندي انجامیــد. جان فیتزجرالد 
کندي ســرانجام در 22 نوامبر 1963م در حالي 
که هنوز یک سال به پایان دوره چهارساله ریاست 
جمهوري اش باقي مانده بود در ۴6سالگي در شهر 
داالس در ایالت تگزاس به ضرب گلوله یک مهاجم 
به قتل رســید. قتل کندي یکي از اسرارآمیزترین 
ترورهاي سیاسي در تاریخ جهان است که راز آن 
پس از گذشــت ده  ها سال هنوز فاش نشده است. 
هرچند پس از مرگ ِکِندي شــخصي را به عنوان 
متهم بازداشــت کردند، ولي او نیز دو روز بعد به 
هنگام انتقال به زندان به قتل رسید و قاتل او هم 
بعداً در زندان درگذشــت. به این ترتیب ماجراي 
قتل کندي و توطئه اي که در پشــت ســر آن بود 

لوث گردید و پرونده این ترور بسته شد.

حافظه تاریخی

ای بی رخ تو چو الله زارم دیده
گرینده چو ابر نوبهارم دیده
روزی بینی در آرزوی رخ تو

چون اشک چکیده در کنارم دیده

جزئیات سعدی

کرپی: وســیله اتصال ورقهای موجدار )ایرانیت( 
به الپه ها را کرپی گویند.

شمعبندی )تنگ بستن(: می له چوبی یا فلزی 
اســت که بر بدنه گود یا دیوار ساختمان مجاور 
قرار داده می  شــود به منظور جلوگیری از ریزش 
دیوارها یا خاک های بدنه به داخل گود می  شود.

مشق کلمات

سفر در زمان با ابزار هوش مصنوعی
عکس تان را در دوره های تاریخی مختلف ببینید

ابزار جدیدی به نام AI Time Machine به کاربران 
اجازه می  دهد با استفاده از تصاویر خود، چهره شان را به 
ده ها یا صدها ســال قبل ببرند. این ابزار با کمک هوش 
 MyHeritage مصنوعی کار می  کند و محصول شرکت
است که قبالً ابزار زنده کردن تصاویر افراد در گذشته را 
عرضه کرده بود. وب ســایت MyHeritage در خبری 
 Stable اعالم کرد که با اســتفاده از مدل تولید تصاویر
Diffusion از شرکت Astria می  تواند این عکس های 
 AI Time Machine .ســبک قدیمی  را تولید کند
در حال حاضر روی دســکتاپ و در مرورگرهای وب در 
دسترس است و می  توانید از این لینک به صورت رایگان 
آن را امتحان کنید. برای انجام این کار کافی است 10 تا 
2۵تصویر را از زاویه های مختلف چهره خود آپلود کنید. 
سپس هوش مصنوعی صورت شما را روی سر افرادی با 
شکل و شمایل دوره های مختلف تاریخی قرار می  دهد. 
بنابرایــن با کمک این ابزار می  توانید خودتان را در قالب 
یک جنگجوی یونانی، فرعونی در مصر، بانویی در دوره 
ویکتوریایی یا وایکینگی در اســکاندیناوی ببینید. این 
تصاویــر در پایان کار قابل دانلود و اشــتراک گذاری در 
شبکه های اجتماعی هستند. البته این تصاویر واترمارک 
خواهند داشــت تا از تصاویر واقعی افراد متمایز باشند. 
شرکت MyHeritage می  گوید آنها متعهد به استفاده 
مســئوالنه از هوش مصنوعی هستند و به همین دلیل، 
این واترمارک را به تصاویر اضافه می  کنند. افزون بر این، 
MyHeritage از شــما می  خواهد کــه اگر از تصاویر 
دیگران در این ابزار اســتفاده می  کنیــد، در این زمینه 
هم عملکرد مسئوالنه ای داشته باشید. »گیالد جافت«، 
بنیان گذار و مدیرعامل MyHeritage می  گوید: »ما در 
MyHeritage دائماً در حال توسعه روش های جدید 
برای متصل کردن افراد به تاریخچه خانوادگی آنها هستیم. 
در طول سال های اخیر امکانات زیادی را عرضه کرده ایم 
که با استفاده از هوش مصنوعی تصاویر قدیمی  را زنده 
می  کنند. AI Time Machine شکل دیگری از همین 
رویکرد است و شما را به سفر در گذشته و دیدن خودتان 

در قالب یکی از اجداد احتمالی شما دعوت می  کند.«

 نخستین موتور هواپیمای مافوق صوت
 ۹برابر سرعت معمول

محققان چینی ادعا می  کنند نخستین موتور موج انفجاری 
مافوق صوت را ابداع کردهاند که با سوخت معمولی جت 
پرواز می کند و میتواند سرعت یک هواپیما را به 9 ماخ 
یا 9برابر سرعت صوت رساند. موتورهای انفجاری مورب 
در تونل شــوک مافوق صوت JF-12 پکن روی زمین 
چند بار به طور موفقیت آزمایش شــده است. به نوشته 
نشریه ســاوث چاینا مورنینگ پست البته هیچ یک از 
نتایج تست های موتورهای انفجاری که با سوخت کروزن 
انجام شده، تاکنون منتشر نشده است. محققان اطالعات 
فنی مربوط به یک موتور کروزن ســوز در یک گزارش 
 Journal of Experiments منتشر کرده اند که در
in Fluid Mechanics منتشر و توسط محققان دیگر 
بررسی شــده است. این تســت ها در اوایل سال جاری 
میالدی انجام شدهاند. محققان موتوری را آزمایش کردند 
که با ایجاد انفجار نیروی پیشرانش به وجود می  آورد. این 
تحقیق به رهبری لیو یونفنگ مهندس ارشــد انستیتو 
مکانیک آکادمی  علوم چین انجام شــده اســت. موتور 
انفجاری در مقایسه با دیگر موتورهای هواپیماهای مافوق 
صوت می  تواند به طور ایمن تر و با قدرت بیشتری عمل 
کند. مجموعه ای از انفجارها به راه می  افتد. این انفجارها به 
سرعت روی می  دهد و انرژی زیادی تولید می  کنند که با 
مقدار مشخصی سوخت در مقایسه با موتورهای احتراقی 
موجود، انرژی بســیار بیشتری آزاد می  کنند. این امر به 
خصوص در سرعت های فراتر از ۸ ماخ قابل توجه است. 
-YJ 17 و-DF در حال حاضر دو موشک مافوق صوت

21 دو موشک مافوق صوت توسعه یافته در چین هستند 
که می  توانند ساختار یا کشتی در حال حرکت را هدف 
بگیرند و همزمان از ردیابی توســط بیشتر سیستم های 

دفاعی راداری جهان نیز اجتناب کنند.

 فناوری 

با همین واژه های معمولی
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 چرا این بازیگرا تا یه دوربین می بینن شروع می کنن 
به نصیحت کردن مردم؟ انقدر هم نوع حرف زدنشون ادا 
داره که کامال مشخصه اکثرشون صرفا چهارتا جمله حفظ 
کردن و هیچ کدومشــون تجربیات درونی زندگی شون 

)J a V a D(.نیست. بیاید پایین بابا
 نصف وقت معلم پرورشی ما صرف این می شد که قسم 

بخوره نمره پرورشی هم توی معدل موثره. )زکی پدیا(
 ســوالی که هر شب با خودم تکرار می کنم. چطوری 
بــا محدودیت هایی که از ســمت خونواده بــرام وجود 
داره بجنگــم، بدون اینکه جو خونه رو متشــنج کنم یا 

)Haniye( ناراحتشون کنم؟
 می گن یکبار فردین یواشــکی می ره سینما واکنش 
مردم به فیلم رو ببینه بعد که ملت می  بیننش، از سینما 
که میاد بیرون کل جمعیت هم فیلم رو ول می  کنن پشت 
سرش از سینما میان بیرون. فردین باالخره فرار می  کنه 
می ره ولی ملت که اومده بودن بیرون دیگه نتونســتن 

برگردن فیلم رو ببینن :( )متین(

مجازستان

عمارت مشیر دیوان از معروف ترین بناهای به جای مانده از دوره قاجاریه 
است. این بنا را میرزا یوسف مشیر دیوان، پسر میرزا رضای کردستانی که 
وزیر مشــاور و جانشین حاکم کردستان بود ساخت و سبک معماری آن 
همانند بناهای ســاخته شده در اوایل حکومت قاجار است. عمارت مشیر 
دیوان کامال بر اساس سبک معماری ایرانی ساخته شده است. در قسمت 
ورودی عمارت بخشی به نام سر جلوخانی وجود دارد که از مهم ترین اجزای 
خانه های سنتی اشرافی محسوب می گردد و نمادی از سبک معماری سنتی 
ایرانی است. ســر جلوخانی در واقع به صورت یک نیم هشتی است که با 
چندین سکو ایجاد شده است. این سکوها به خواجهنشین شهرت دارند و 
این عمارت دارای شش خواجهنشین است. سر در عمارت مشیر با استفاده 
از طاق نماهای آجرکاری شــده زیبایی تزئین شده و نوع این آجرکاری ها 
به صورت راسته چین و خوابیده است. از زیباترین و مهمترین بخش های 
این عمارت که آن را از سایر عمارت های تاریخی متمایز ساخته میتوان به 
هفت حیاط به همراه هفت آب نما، شیروانی کله فرنگی، خزینه، حمام که 
دارای گچ بری ها و حجاری های زیبایی اســت، اشاره نمود. سقف شیروانی 
این عمارت دارای طرح کاله فرنگی و در زیر این شیروانی ایوان ستون داری 
واقع شــده است. ســتون های ایوان دارای مقرنس کاری ها و گچبری های 
طنابی بسیار زیبایی هستند. ایوان در قسمت جلو عمارت تشریفات قرار 
گرفته و روی دیواره های آن طرح های زیبایی مانند شاخه و برگ درختان 
و طرح پرنده وجود دارد که زیبایی آن را دو چندان نموده اســت. عالوه بر 
این پنجره های عمارت نیز که دارای شیشه های رنگی هستند که آرامش 
و جذابیت خاصی به عمارت بخشیدهاند. از دیگر بخش های زیبا عمارت 
می توان به حیاط های هفتگانه آن اشــاره نمــود که آبنماهای هر کدام از 

آن ها دارای شکلی متفاوت با دیگری است. البته سبک ساخت تمامی  آن ها  
یکســان است. هر یک از این حیاط ها به منظور خاصی مورد استفاده قرار 
می گرفتند. حیاط عمومی ، حیاط اندرونی، حیاط خصوصی، حیاط خدماتی، 
حیاط تشریفاتی از جمله حیاط های عمارت مشیر دیوان هستند. در این 
حیاط ها باغچه ها و درختان بزرگ و سر سبزی وجود دارد که جلوه خاصی 
به عمارت و محیط آن بخشیده اند. در عمارت مشیر دیوان عالوه بر تمامی  
موارد ذکر شده یک حمام اختصاصی در حیاط اندرونی وجود دارد که این 
حمام دارای بخش های مختلفی مثل ســربینه، خزینه، حمام گرم و … 
است. آهکبری ها و تزئینات زیبایی در ساختمان حمام نیز به کار رفته که 

موجب جذابیت آن شده است.

عمارت مشیر دیوان سنندج، بنایی از دوره قاجار
میراث

 سرمربی سابق ایران مفسر جام جهانی شد
در  اســکوچیچ  دراگان 
طــول جــام جهانی به 
عنــوان کارشــناس بــا 
همکاری  الجزیره  شبکه 
می  کنــد. شــاید بعد از 
جام  بــه  ایــران  صعود 
کســی  اگــر  جهانــی، 
بــه دراگان اســکوچیچ 

می  گفت جــام جهانی را از جایی به جــز نیمکت تیم ایران 
دنبــال خواهی کــرد، او با یــک لبخند از کنــار این جمله 
جنون آمیز می  گذشت. اما سرمربی کروات پیشین تیم ایران، 
در نهایت با حضور مهدی تاج در راس فدراســیون فوتبال، از 
سمتش کنار گذاشته شد تا به این صورت در مقطع برگزاری 
جام جهانی هدایت تیمی  را به عهده نداشــته باشد. درحالی 
که اســکوچیچ تا دیروز تقریبا سیاســت سکوت را در پیش 
گرفته بود، در یک مصاحبه جنجالــی که به بازیکنان ایران 
از جملــه انصاری فرد، حاج صفی و طارمــی  انتقاداتی را وارد 
کــرد، یک نکته جالب مطرح کرد. اینکــه او در جام جهانی 
به عنوان مفســر و کارشــناس با شــبکه تلویزیونی الجزیره 
همکاری خواهد کرد تا به این ترتیب جام جهانی 2022 قطر 

به ناباورانه ترین شکل ممکن برای او پیش برود.


