دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

آمیغی از َمجاز

شبکه

آمیغ به معنی حقیقت و مراد از مجاز در اینجا فضای مجازی است.

مهربان باش
مهربانی رسم قشنگ دلهای پاک است
ب��ه روزگاری که دلهای ناپاک بذر دش��منی و
دوروی��ی میپراکنن��د تا علفهای ه��رز کینه و
نفاق برویانند ...شاینده است که دلهای مهربان

مهربان که باشی
روزت زیباست
آسمانت رنگ دیگری دارد
روزت رویایی ست
دنیایت عاشقانه میشود

تخم نیکی و صفا و وفا بپاش��ند و گلهای عشق
و دوس��تی و معرفت را برویانن��د ...که این دیار
ب��ار دگ��ر گلس��تان و بوس��تان ش��ود ...زاغان
ُمردارخوار بدس��گال را خرابهای شایس��ته وجود
مشئومشان بسنده است که جایگه آنان پلشتی
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و ویرانی است.
باز هم مهربانی و دانایی و زیبایی و شادی مهمان
فرخنده پی سامان مان خواهد شد...
بح بِقَریب ...آیا پگاه نزدیک نیست ؟
یس ُّ
الص ُ
اَل َ َ
عموفرزاد

غذا بخور کاسبی کن!
رواج یک شغل خوشمزه در فضای مجازی

آفتاب یزد – گروه ش�بکه :از خوشمزههای
فضای مجازی هس�تند .کارش�ان این است
ک�ه ب�ه رس�تورانهای مختل�ف میروند و
به عنوان تستر عمل میکنند .یعنی غذاهای
خوش�مزه را از هر نوع که باشد اول امتحان
و بع�د آن را به م�ردم معرفی میکنند .این
خوش خوراکها معموال به واس�طه غذاهای
متع�ددی که خوردهاند به نوعی جزو قش�ر
تپل جامعه ش�ده و توانستهاند از این طریق
عالوه ب�ر اینکه از آش�پزی ک�ردن محروم
ش�وند و به محبوبیت دس�ت یابند ،کس�ب
درآمد هم کنن�د؛ چرا که از هر رس�تورانی
که این افراد قرار اس�ت تبلیغ غذایشان را
بر عهده بگیرند ،پول دریافت میکنند .البته
بعد از آنکه توانس�تند اسم و رسمی هم در
فض�ای مجازی پی�دا کنند عه�دهدار دیگر
تبلیغات هم میشوند .در واقع این افراد پول
میگیرند که غذا بخورند .از سوی دیگر این
تس�ترهای غذا ،توانس�تهاند با این کارشان
ش�کموها و خوش خوراکه�ای زیادی را به

رستورانهای معرفی شده بکشانند.
اصطالحا ب�ه آنها رس�تورانگرد میگویند و
ب�رای اولین ب�ار یک آقا که هم�ه او را به نام
مس�تر تستر میشناسند این مس�ئله را در
دنیای مج�ازی باب ک�رد .او در گفتوگویی
اینطور ماجرای رس�تورانگردیاش را شرح
میده�د« :در س�تونی از ی�ک روزنام�ه از
تجربیات رستورانگردیام مینوشتم و بعدها
که شبکههای اجتماعی گل کرد ،به این فکر
افت�ادم که میتوانم از ظرفیت این ش�بکهها
اس�تفاده و یک ش�غل متف�اوت را در ایران
راهان�دازی کنم .رس�تورانگردی در روزهای
نخس�ت تنه�ا برای�م هزینه داش�ت و هیچ
درآمدی نداشتم تا اینکه با شهرت در فضای
مجازی کمکم رستورانها به سراغم آمدند و
درخواست کردند تا غذایشان را تست کنم و
از آنها امتیاز دریافت کنم».
حاال کمتر کس�ی اس�ت که او و شغلش را در
ش�بکههای اجتماعی نشناسد .بعد از مستر
تس�تر افراد زیادی جا پای او گذاش�ته و به

آقای به شدت ازدواجی
باالخره ازدواج کرد

آفتاب یزد – گروه ش�بکه :روز شنبه احمد
مهرانف��ر بازیگر نق��ش ارس��طو در پایتخت
پستی را در صفحه
ا ینس��تا گر ا مش
منتش��ر ک��رد که
خب��ر از ازدواجش
م��یداد .این خبر
بالفاصل��ه فضای
مج��ازی را تحت
س��یطره خود در
آورد .در این میان
بازیگران بسیاری
ازدواج او را تبریک گفتند .اما احمد مهرانفر
ک��ه از پایتخ��ت یک ت��ا  5فردی به ش��دت
ازدواجی شناخته ش��ده بود با خبر ازدواجش
در می��ان کاربران غوغا به پا کرد و باعث ایجاد
کامنتهای جالب از س��وی آنها شد .در واقع
به ش��وخی با ای��ن بازیگر پرداختهان��د .البته
این کامنتها با آرزوی خوش��بختی برای او و
همسرش همراه بود.

یکی از کاربران خطاب به ارس��طوی پایتخت
نوشته است«:بیارم ناپلئونی رو؟».
فرد دیگری نوشته
اس��ت«:باید ق��ول
بدی مثل ارسطوی
پایتخت برقصی».
ش��خصی نیز گفته
است«:ارس��طو تو
به شدت ازدواجی
بودی؛ خانم فدوی،
گلرخ ،چوچانگ و
الیزابت».
کاربران دیگر گفتهاند « :باالخره ازدواج کردی»،
«چه عجب...یکی زنش داد»« ،ماه عس��ل برن
سوریه»« ،آخ آخ آخ ارسطو به شدت ازدواجی
ازدواج ک��رد .داداش بیارم ناپلئونیرو»« ،هی
عاشق ش��د ،هی عاشق ش��د ،آخرشم ازدواج
کرد .مبارک باشه»« ،این که میگفت ازدواجی
نیس��تم»« ،یعنی تو پایتخ��ت  6دیگه دنبال
زن نیست!».

رستورانگردی و تست غذا مشغول هستند
که عمده این افراد راخانمهاتشکیلمیدهند.
یک�ی از این خانمهای جوان که توانس�ته در
دنیای مجازی به واسطه رستورانگردیهایش
شناخته شود ،در صفحه اینستاگرامش ،خود
را اینطور معرفی کرده است«:رس�تورانگرد
خوش اش�تها» .اگر سری به صفحه او در این
فضا بزنید فقط فیلمها و تصاویر انواع غذاهای
رنگارنگ و خوش�مزه اس�ت ک�ه خودنمایی
میکند و هر ش�کمویی با دی�دن آنها قطعا
گرس�نه میش�ود .با اش�تها و با دس�ت غذا
خوردن از شیوههای او برای معرفی یک غذا
و رس�توران اس�ت .او که به رس�تورانهای
مختلف سرک میکشد و شبانه روز در حال
تست غذاست ،باعث ش�ده که واکنشهای
بسیاری را در دنیای مجازی برانگیزد .عدهای
او را تشویق کرده و نوشتهاند«:مرسی از اینکه
رستورانهای خوب را به ما معرفی میکنی»،
« اینجوری که این تس�تر غ�ذا ،غذا میخوره
اگر سیر هم باشی تمایل پیدا میکنی که غذا

بخوری .خیلی با حالن»
و عده دیگر او را مورد ش�ماتت ق�رار داده و
نوش�تهاند «:من كاری ن�دارم ك�ه از اين راه
پ�ول درمياری يا نه ولی پيش خودت نميگی
شايد يكی نداشته باش�ه؛ ناراحت نميشی؟
خودت ميدونی ولی من كه عذاب میكش�م
كاراتو میبينم» «،این همه غذاهای خوشمزه
میخوری شاید یه بچه یتیم یا یه زن حامله
دلش خواس�ت که توان خرید نداشته باشه،
گن�اه اونا چیه؛ اینکارا را نک�ن» اما تنها یک
س�وال اس�ت که ذهن بس�یاری را ب�ه خود
مشغول کرده است؛«چقدر غذا میخوری؟»
از فیلمها و تصاویر پخش ش�ده از تسترهای
غ�ذا یا ب�ه قول خودش�ان رس�تورانگردها
این طور بر میآی�د که آنها از اینکه غذاهای
بسیاری را تست میکنند خیلی هم خوشحال
هستند و از این کارشان لذت میبرند و نگران
سالمتیش�ان هم که ممکن اس�ت با وجود
غذاهای فس�ت ف�ودی به خط�ر بیفتد (که
مهمترین آن چاقی است) نیستند.

اینستـاگشت
علی علیپور با انتش��ار پستهایی در استوری
اینستاگرامش نسبت به فحاشیها در فضای
مجازی واکنش نشان داد .شبکههای مجازی
معموال محلی است برای تبادل اطالعات و در
این میان متاس��فانه برخی افراد بی توجه به
موارد اخالقی و ارزشهای اجتماعی و فردی،
بدون رعایت نکات اخالقی به حریم خصوصی
افراد به ویژه ستارگان سینما ،ورزشکاران و...
وارد ش��ده و حتی اقدام به توهین و فحاشی
در قال��ب کامنت میکنن��د .در همین رابطه
علی علیپور با انتش��ار پس��تی در اس��توری
اینس��تاگرامش نس��بت به این فحاشیها در
فضای مجازی واکنش نشان داد.علی علیپور
در صفحه اینس��تاگرامش نوشت«:خانوادهها
چه گناهی کردن که همیش��ه به جای انتقاد
فحش نام��وس میدید چرا میگید ماهینی،
ربیعخواه ی��ا خودم یا هر کس دیگهای رباط
پاره کنن از دستش��ون خالص شیم .تا حاال
فکر کردید یکی که پست میزاره چرا همون
موق��ع کامنتها رو میبنده یا چرا قبل بازی
کامنتها رو میبنده .مطمئن باشید به خاطر
ترس از انتقادهای ش��ما نیست فقط و فقط

به خاطر اینکه چون فحش ناموس به بازیکنا
میدید بازیکن از آبروش میترس��ه چرا باید
آبروش برده شه و همش تو کامنتها فحش
ناموس ،بد و بیراه داده شه؟»

شستش�وی دست
های سالمندان از سوی جوانان به عنوان یکی از
رسوم سال نو تایلن
دی-
نارات
یوات تایلند

هتل کپسولی در شهر توکیو ژاپن

مجموع ه کلیسای معلق در هوا در یونان
مت�ه اورا یک�ی از
بزرگتری�ن و مهم ترین مجموعههای کلیس�ای
ارتدکس یونان اس
ت.این
۶
ص
ومعه روی ستو 
نهایی سنگی در شمال
غربی لبه دشت
تس
الیدر
نز
دیکی
رو
دخانه پاینس و کوههای پینداس
در یونان م
رکزی
س
اخته
ش�د
ه
اند.
نز
دیک
ترین شهر به متورا شهر
کاالمباکا است .متورا
در سال  ۱۹۸۸در لیست میراث جهانی یونسکو
ثبت شد ه
و در زبان یونانی به معنی «معلق در هوا» است.

بارش شدید تگرگ در مراغه

کامنت امروز

مغزهای آسیب دیده
و درمانهای دهانی؟!
محمدماکویی

س��وراخهای فیلتر "صدا و س��یما" از روزنههای
صافیه��ای اغل��ب قری��ب ب��ه اتف��اق ادارات،
سازمانها ،نهادها و به کوتاه سخن محل کارهای
دولت��ی و غیر دولتی ریزتر اس��ت.این به معنای
این است که در گزینش کارکنان "صدا و سیما"
س��خت گیریهای فراوان صورت گرفته و تالش
و کوش��ش چشمگیری صورت میگیرد تا حرف
و سخن نابجا و ناشایس��ت از دهان هیچکدام از
مجریان گزینش شده در نرود.
نس��خه باال تا حاال آنچنان که باید و شاید افاقه
نکرده و به این دلیل در س��الیان گذشته همواره
شاهد بوده ایم که اقلیتهای بسیاری از عملکرد
صدا و س��یما اظه��ار نارضایتی نم��وده و گروه
بیشماری "اگر حرف زدن نقره باشد،حرف نزدن
طالست" را تنها راه چاره مجریان و گزارشگران
محبوب "سازمان" دانسته اند.

در اینک��ه ه��ر از چن��دی یک��ی از مجری��ان و
گزارش��گران صدا و س��یما بازخواس��ت ش��ده
و میبایس��ت ن��زد مردم و مس��ئولین حس��اب
"حرفه��ای زده ش��ده" را پ��س بدهد ش��کی
نیس��ت،اما آنچه در این میان حائز اهمیت است
این است که کمتر کسی بابت عقیده غلطی که
دارد توبیخ و س��رزنش ش��ده و بیشتریها بابت
اینکه بخوب��ی از دهان خود مراقب��ت نکرده اند
اظهار تاسف و شرمندگی مینمایند.
نکته مهم این است که اگر میان اعتقادات قلبی
و بیانات زبانی یک نفر تفاوت چش��مگیر وجود
داشته باشد،او هرگز نخواهد توانست زبان خود را
در تمام مدت زمان "اجرا" و "گزارش" نگاه داشته
و ناگفتنیها را به گوش شنوندگان عزیز نرساند.
در این مورد میباید به این موضوع اشاره نمود که
"آنتراکت"هایی که در بین برنامهها ایجاد شده و
ضمن فراهم نمودن فرصت تبلیغات برای صدا و
سیما ،مجریان سازمان را از شرایط برنامه خارج
میسازد میتواند س��بب گردد که قبل از اینکه
مجری از خود واقعی دور شده و به خود دلبخواه
صدا و سیما نزدیک گردد ،اظهارنظری جنجالی

ک��ه موجبات تالم��ات و تاثرات قلبی ف��راوان را
فراهم خواهد نمود روی آنتن برود.
روی این حساب،اگر سازمان در برابر دسته گلها
و باغهای آبیاری ش��ده توس��ط مجریان محترم
به گونه "چرا مراقب حرف زدنت نیستی؟" موضع
اختیار ننم��وده و در عوض ب��ا اختصاص اوقات
بیش��تری برای ایجاد کنندگان حساس��یتها،
ایش��ان را مجاب نماید که اعتقاد قلبی ایش��ان
درس��ت نیس��ت و میباید دارای تغییرات عمده
گردد ،بینندگان تلویزیونی را بسیار بیشتر از خود
راضی خواهد نمود.
می گویند":شاید بش��ود بعضیها را برای برخی
اوقات فری��ب داد،اما فریب همه برای همیش��ه
امری کامال غیر ممکن مینماید".
توجه به موضوع باال صدا و سیما را بر آن خواهد
داش��ت که هم و غم خود را بر گزینش کس��انی
ک��ه فقط بلدن��د حرفهای خ��وب زده و خوب
حرف بزنند اس��توار نساخته و جهت ممانعت از
آزاررسانی کالمی حرفهای ناشایست و نابجایی
ک��ه نه تنها در دل نمانده اند،بلکه دیگر بر س��ر
زب��ان هم جایی ندارند به آنچه در قلب آدمهایی

که مایلند در دانشگاه صدا و سیما تدریس نمایند
هم نگاهی ویژه بیندازد.
عالوه بر کارکنان سازمان ،ما آدمهای عادی هم
باید بیش از اینکه نگ��ران "از دهنم در رفت"ها
باش��یم ،پاسخ سوال اساس��ی "چرا در باره فالن
مس��ئله آنطور فکر میکنم؟" را پیدا کنیم ،زیرا
آنانی که حرفهای از دهان در رفته ناراحتشان
میس��ازد تنها ،مردمی هس��تند ک��ه از اینکه
نتوانس��ته اند کماکان دیگران را گول زده و مانع
از این شوند که دیگران به دلنوشتههایشان کامال
پی ببرند احساس شرم و خجالت میکنند.
با هم��ه اینها نگارنده هم "هر حرفی مخصوص
یک جایی اس��ت" را از صمیم قلب باور داشته و
بر توصیه س��عدی علیه الرحمه که "هزار مرتبه
س��عدی به تو نصیحت ک��رد که نقل محفل
ما به مجلس��ی نبری" مهر تایید میزند،هر چند
اگر جناب س��عدی در عصر اطالعات و ارتباطات
زندگی میکرد خوب میدانس��ت ک��ه با وجود
تلفنهای همراه و ش��بکههای اجتماعی مجازی
دیگر محفلی باقی نمانده است تا اتفاقات آن نقل
مجالس گردد.

درخشش شکوهمند خورشید
عک�س روز نش�نال جئوگراف
ی�ک
طلوع خورش�ید از پش�ت کوه
کری 
کجوفل یکی از معرو 
فترین کوههای ایسلند را نشان میدهد
که
1500
متر
ا
رتفاع دارد.

