
 چگونه منطقه غرب آسیا بیش از دو دهه است
که صحنه برپایی »ایده مقاومت« و انزوای امریکا است؟

 غرب آسیا
 تجلی »ایده مقاومت«

  سال بیست و هشتم
  جمعه 23 دی 1401
  20 جمادی الثانی 1444
  16 صفحه
  دوره جدید  

irannewspaper.ir

ISSN1027-1449
Keytitle: IRAN (Tehran)

ترامـــپ فکـــرش را هـــم نمی کـــرد. تصـــور می کـــرد فرمانـــده محـــور 
مقاومت را به قتل می رســـاند و جای پای امریکا را برای همیشـــه در 
منطقـــه غرب آســـیا محکم می کند. گمـــان می کرد، 
حـــاج قاســـم را که از میان بـــردارد، کار محور مقاومت 
تمام است، سوریه و عراق آزادشده به دست نیروهای مقاومت در 
دامن امریکا می افتند، شـــعبه دوم اسرائیل در غرب ایران تأسیس 

می شـــود، قدرت جمهوری اســـامی ایران تَه می کشـــد...

تــــیــــتــــرهــــا

روایت قد کشیدن 
عماری که 

 می خواستند کوچک 
بماند!

بگو صبح جمعه 
فهمیدم

 فانتزی ایرانی
آری یا نه؟
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آیا ما هم یک کورنلیا فونکه 
خواهیم داشت؟
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مروری بر  جشنواره 
 مردمی فیلم عمار 

از آغاز تا امـــروز

راهکارهای رئیس 
جمهور سابق به دولت 
برای کنترل قیمت دالر

گفت وگو با مهندس 
 جوان ایرانی مدیر 
یک کارخانه قطری

 دست پر تحریریه »ایران جمعه« دست پر تحریریه »ایران جمعه«
 برای روزی که یکی از خاص ترین  برای روزی که یکی از خاص ترین 
روزهای تقویم استروزهای تقویم است

 مادری، زن و موقعیت او مادری، زن و موقعیت او
مسأله ای استمسأله ای است که هنوز به طور گسترده  که هنوز به طور گسترده 

مورد پژوهش قرار نگرفته استمورد پژوهش قرار نگرفته است

»مادر« در سینمای ایران و جهان
در باب عذاب وجدان مادرانه
یک جلسه زنانه  محض

بدون ما)در( هرگــــز!
من یک هو مادر شدم

طرز تهیه  کیک فوق العاده  ساده و خوشمزه روز مادر
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زندگـــی ام رنگـــی می شـــود. خـــواب 
مـــادر را می گویـــم. هـــر وقـــت خوابش 
را می بینـــم حالـــی دســـت می دهـــد 
مشـــابه وقتی کـــه یک بچه خردســـال 
را از جلـــوی تلویزیـــون ســـیاه و ســـفید 
بلنـــد کننـــد و جلـــوی تلویزیـــون رنگی 

بنشـــانند.
همین قـــدر زندگـــی ام رنگی رنگـــی 
می شـــود. نگارنـــده ایـــن ســـطور 21 
بهمن امســـال دقیقا 10 سال می شود 
کـــه یک ســـنگ قبر محـــل ماقات او و 
مادرش شـــده. مادرهـــا و زن ها هوای 

زندگـــی  بشـــرند. هوایـــی کـــه در کل 
زندگـــی فردی و اجتماعـــی آنها دمیده 
شـــده و ممد حیاتند و مفرح ذات. آن 
ســـمت قضیـــه امـــا آنقـــدر تـــوی همه 
شـــئون زندگـــی بشـــر جریـــان دارنـــد 
کـــه حضورشـــان عادی اســـت که مثل 
اکســـیژن هـــوا شـــاید در حالت هـــا و 
وضعیت هـــای عـــادی اصا به چشـــم 

هـــم نیایند.
ایـــن وســـط امـــا امـــان از روزی کـــه 
یکهـــو بـــا نبودن شـــان روبه رو شـــویم. 
نبودن شـــان اســـت که تازه مشـــخص 

می کنـــد بودن شـــان چـــه نعمـــت 
عظیمـــی بـــوده. بودنـــی کـــه از فـــرط 
عـــادی بـــودن به چشـــم خیلی هایمان 
نمی آمـــد. اصـــاً این قاعده همیشـــه 
تاریخ اســـت کـــه آدم حســـابی هایش 
کســـانی هســـتند کـــه نبودن شـــان بـــا 
بودن شان فرق دارد. کسانی هستند 
که بودن شـــان با نبودن شـــان یکسان 
نیست. این شـــکلی که به ماجرا نگاه 
می کنـــی تـــازه دو زاری ات جـــا می افتد 
کـــه ایـــن فرشـــته های زمینـــی خداوند 
چـــه مـــادر باشـــند چـــه همســـر چـــه 

خواهـــر، عجـــب نعمـــت بزرگـــی بـــرای 
بشـــرند و حیاتش. یکی از زنان فامیل 
بعـــد از تأثـــرات طوالنی کـــه پدرم پس 
از فوت مادر دچارش شـــده بود جمله 
حکیمانه ای بر زبـــان راند: »زن بدون 
مـــرد می توانـــد خـــود و زندگـــی اش را 
جمع و جور کنـــد اما مرد نمی تواند!« 
عمـــه ام راســـت می گفـــت. حیـــات، 
ودیعـــه خداونـــد اســـت در زنـــان و 
مـــادران. همیـــن هـــم باعـــث شـــده 
کـــه بودن شـــان »زنده «گـــی باشـــد و 

نبودن شـــان »مرده«گـــی!

ســــرمــــقــــالــــه

 عمه ام 
راست می گفت
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 آیـــــــت الله مصبــــــاح
استادی که بر سر 
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