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شبکه

الکچری بازی به دنیای سیسمونی رسید

از «پستونک طال» تا شیشه شیر «سوارسکی»
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چرا داعشیها خودروهای انتحاری را گل آرایی میکنند؟!

برخــی از عناصر تروریســتی داعش پیش از
انجــام عملیات انتحاری با خودروهای مملو از
مواد منفجره آنها را با گل آذین بندی میکنند.
یک کاربر شبکههای اجتماعی که این تصاویر
را منتشر کرده نوشــته تروریستهای داعش
بعضی اوقات با خود گل به همراه دارند تا پس از
انجام عملیات انتحاری و کشته شدن و رفتن

وضعیت بازار پوشــاک این روزها هر چند
عدهای نیز هستند که
ملتهب شده است اما 
در این فضا برای الکچری شدن فرزندشان
کم نمیگذارند.در شرایطی که بازار پوشک
و محصوالت بهداشتی ملتهب شده ،عدهای
هم هستند که الکچری شدن کودکانشان را
از بدو تولد آغاز کردهاند.
سکانس اول

مشغول حساب کردن خریدهایم هستم که
خانمی با کودک چندماهــهاش وارد مغازه
میشود و از فروشــنده دو بسته پوشک
میخواهد ،قیمت دو بســته را که میشنود
کمی مکث میکند و با گشتی در کیف پولش و

زمزمههایی زیر لب به فروشــنده میگوید:
«آقا فع ً
ال همین یک بسته رو میبرم» بعد هم
با ناراحتی مغازه را ترک میکند.
سکانس دوم :شب ،داخلی منزل

صفحــه اینســتاگرام را بــاز میکنم و با
درخواستی برای آشنایی با یک پیج کودک
مواجه میشــوم .صفحــه تبلیغاتی را که
بــاز میکنم با انواع و اقســام عکسها و
تبلیغاتی مواجه میشوم که مسیر الکچری
شدن کودکان را از بدو تولد نشان میدهد.
پستونک با طالی  18و  24عیار

شــروع به خواندن توضیحــات میکنم:

«سفارش تاج ســلطنتی و تور باالی تخت،
فــروش الکچریترین اکسســوریهای
سیســمونی نوزاد در ایران ،شیشــه شیر
سوارسکی و ســتهای ورساچه ،پستونک
با طــای  18و  24عیار ،انــواع قاب و بند
پستونک با روکش طال،کفشهای آل استار
کودک تعداد محدود و سفارش از اتریش»...
کنجکاوی برای اطــاع از قیمتها مغزم را
قلقلک میدهد ،بالفاصله به صاحب صفحه
پیام میدهم و در مورد قیمت و شرایط خرید
سوال میکنم.
ست شیشه و پستونک و زنجیر  600هزار تومان

چند دقیقه بعد فردی که خودش را صاحب
اصلی و وارد کننده محصوالت معرفی میکند
در پاسخ میگوید :یک سری از پستونکها
که فقط در قســمت باالیی کار طال دارند با
قیمت  150هزار تومان تقدیم شما میشود،
ستهای شیشه و پســتونک طال و سنگ
سوارســکی هم قیمتهای متغیری دارند.
وقتی خودم را خواهان یکی از ســتهای
کامــل معرفی میکنم
با اســتقبال بینظیری
میگوید :شــما واقعا
خوش سلیقه هستید،
این ســتها از ترکیه و
اتریــش وارد و هر دو
ماه یک دفعه شــارژ
میشوند ،قیمت ستها
در بــازار  700تــا 800
هزار تومان است اما من

به بهشت(!) برای دیدار با حوریهای بهشتی
که در انتظار آنها هســتند گل را به حوریها
تقدیــم کنند! دههــا نمونه از ایــن اقدامات
تروریســتهای تکفیری داعــش در عراق و
ســوریه دیده شــده که آنان برای رسیدن به
حوریهای بهشتی خود را میان غیرنظامیان
سوری منفجر میکنند.

با تخفیف ویژه با شــما  600تومان حساب
میکنــم .در مورد کیفیت اجناس ســوال
میکنم که میگوید :شــما اگر برلیان هم
بگیرید ممکن است خراب شود اما اجناس
ما قطع ًا عمر مفیدی دارند .فروشنده که به
دنبال ترغیب من برای خرید است ،شروع به
تعریف از سایر محصوالت صفحهاش میکند
و میگوید :ما اجناس ارزانتری هم داریم،
مثال یک سری از پستونکها با روکش طال
بین  65تا  85هزار تومان است که برای هدیه
میتواندگزینهمناسبیباشد.تشکرمیکنمو
میگویم هر وقت تصمیمم برای خرید قطعی
شــد اطالع میدهم .کمی مکث میکنم تا
تصاویر و نوشتههایی را که دیده و خواندهام
هضم کنم ،ناخودآگاه تصویر مادر و کودک
درون سوپرمارکت جلوی چشمانم میآید.
به یــاد جمله ابتدایی کتــاب آناکارنینای
تولستوی میافتم« :خانوادههای خوشبخت
همگی شبیه هم هســتند اما خانوادههای
تیرهبخت هرکدام تلخیهای خاص خود را
دارند ».فارس

گریم متفاوت یک بازیگر
ارژنگ امیرفضلی
در نقش محسن نامجو؟ عبداهلل اسکندری ،طراح
گریم فیلم سین
مایی
«الزانیا» ،عکســی از چهره متفاوت ارژنگ
امیرفضلی را
در
ا
ینست
اگرام
خود منتشر کرد

تنبیهعجیبکارمندانتوسطکارفرمایمستبد!
یک کارفرمای مستبد با روش عجیبی که کارمندانش را مورد تنبیه
قرار داد ،خبرساز شد .ویدئویی که منتشر شده است کارمندان این
شــرکت چینی را در حالی که در مقابل همــکاران خود در حال
خوردن موش و کرم هســتند ،نشــان میدهد .در این ویدئو ،این
کارمندان در حالــی که کرمها را از داخل یک ظرف بر میدارند و
در دهان خود قرار میدهند ،دیده میشوند .بنا به گفته کارمندان،
این کارفرما به علت عملکرد ضعیف آنها در فروش محصوالت این
شــرکت آنها را اینگونه مورد تنبیه قرار داد .این شرکت در منطقه
«لیئوپانشویی» استان گوئیژو چین قرار دارد« .چن بین» ،مدیر این
شرکت با رد وادار کردن کارمندان به خوردن همستر یا موش گفت
که آنها تمایلی به ادامه کار در این شــرکت نداشتند و خواستند از
این طریق بهانه تراشی کنند .او در این باره گفت  :کشتن یک موش،

#

محرم
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ابا عبداهلل الحسین(ع)
ـیدن ایام ســوگواری
با فرا رسـ
به خود گرفته است.
ی رنگ و بوی دیگری
فضای مجاز
محرم» را راه اندازی
کاربران هشــتگ «#
بسیاری از
محرم رفتهاند .برخی از
نطور به استقبال ایام
کردند و ای
در این ایام پرداختهاند.
ان رسم و رسوماتشان
آنها به بی
ومی برخی از مداحان
تهای نج
ای دیگــر از دریاف 
ن باورند که بهتر است
عده
ند و دسته دیگر بر ای
گله داشــت
دارند آن را صرف افراد
ـه نذری در این روزها
آنهایی کـ
یها از
در این میــان خیل 
ضاعت جامعه کننــد.
بــی ب
فهای یک بار
ت داشــتند که ظر 
هم وطنان درخواس
در خیابان رها نکنند.
مصرفشان را

بیرحمی اســت و همچنین خوردن آن به علت داشــتن میکروب
غیر بهداشتی است .ما هرگز چنین کاری را انجام ندادیم .در حالی
که چن ،مدیر این شرکت قول داده است چنین تنبیهات شیطانی
مشــابه در مورد کارمندان این شرکت در آینده تکرار نشود ،تاکید
کرد که فکر نمیکند خیس کردن کارمندانش به خاطر عمل کردن
ضعیف آنها ایده بدی باشد .او گفت  « :فکر نمیکنم خیس کردن
کارمندان با آب ســرد در این فصل گرم ایده بدی باشد ».گفتنی
است؛ این نخستین بار نیست که تنبیه کارمندان در چین خبرساز
میشود .پیشتر نیز صاحب یک رســتوران که کارمندانش را وادار
کرده بود تا در خیابان روی چهار دست و پا راه بروند خبرساز شد.
در ویدئویی که منتشر شده بود ،کارمندان را در حالی که به دور یک
میدان بزرگ در حال راه رفتن روی دست و پا هستند ،نشان میداد.

#

مریم – کاظمی

ــی از نمایش کمدی
ش یک تیــزر جنجال
در پــی پخ
ن» به کارگردانی مریم
ویای شــب تابســتا
موزیکال «ر
ردان این تئاتر و مدیر
ضای مجــازی ،کارگ
کاظمی در ف
در آن اجرا میشــد،
که این تئاتر موزیکال
هر
تئاتر شــ
یکی از خوانندگان زن
د .در این کلیپ آهنگ
احضار شدن
وزون ثبت شده بود که
تصاویری از حرکات م
بازخوانی و
ن اتفاق منجر شد که
ویر حاشیه ساز شد .ای
همین تصا
ی» را در فضای مجازی
شتگ«#مریم -کاظم
کاربران ه
بحث و گفتگو بپردازند
پیرامون این موضوع به
داغ کنند و
ظراتشان را بیان کنند.
ون

جشنواره بالن در ایالت نوادا آمریکا
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وزیر-بهداشت

ن قاضیزاده هاشمی،
ش فیلمی از سید حس
چندی پی
رژانس هوایی دانشکده
ت در مراسم افتتاح او
وزیر بهداش
یگوید:
جازی پخش شد که م 
شکی نیشابور در فضای م
همین است ،شما مردم
پز
که هست ،فعأل مدیریت
«همینیه
جلس انتخاب کردید و
یــد ،رئیس جمهور و م
رأی دادها
پس بی خود اعصاب،
و مدیر انتخاب کردند،
آنان نیز وزیر
» .این فیلم و اظهارات
همدیگر را آزار ندهیم.
روح و روان
در فضای مجازی نشر
هاشمی که به سرعت
قاضی زاده
وزیر -بهداشت» شکل
سبب شد هشتگ«#
داده شــد،
را از سوی کاربران این
شهای انتقادی زیادی
بگیرد و واکن 
چنان هم ادامه دارد».
زیر بهداشت کند که هم
فضا روانه و

کامنت امروز

از فردوسی پور
بعیدبود!؟
محمد ماکویی
ستون نویس
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تیــم ملی فوتبال ایران(خواه اســمش را امید
بگذاریــد و خواه زیر بیســت و یک ســالهها
صدایش کنید!) در بازیهای آسیایی اندونزی
بــازی را با نتیجه دو بر صفر به تیم همیشــه
مطرح کره جنوبی واگذار کــرده و از گردونه
رقابتها خارج شــد .متاســفانه این بار عادل
فردوسی پور با خرق عادتی مثال زدنی درباره
ماجرا موضــع گیری نموده و تــاش کرد با
بیانــات «این تیم باید حمایت شــود» و «ما
هفت ســال اســت در رده بزرگساالن به کره
نباختهایم» بر ضعفهای ســاختاری فوتبال
ایران قلم عفو بکشــد .انصافا باید اذعان کرد
که فدراســیون فوتبال ایــران کارش را خوب
یاد گرفتــه و همین یاد گرفتن خوب اســت
که موجب شــده به خوبی هــر چه تمامتر از
رقم زدن سه گانه ذیل بر بیاید:
الف -فدراسیون فوتبال از قبل از آغاز بازیها،
خیال فوتبال دوستان را از بابت اینکه «چیزی
نخواهیم شد» و «به این تیم امید ،امید نداشته
باشید» تخت نمود ،زیرا وقتی تیم فوتبال ایران
علیرغم همه کم و کســریهایی که نسبت به
رقبای مطرح خود دارد دست به نوجوانگرایی
زده و به آنها دو سال «آوانس» میدهد یعنی
مسابقات را کامال شــوخی گرفته و بیشتر به

قصد تفریح و تفنن و ســرگرمی پای به میدان
رقابتها گذاشته است.
ب -فدراسیون فوتبال به خوبی هر چه تمامتر
توانست زمین مسابقه را به چشم زمین تمرین
دیده و پولهایی که قــرار بود برای بازیهای
تدارکاتی تیم المپیک هزینــه کند(واقعا قرار
بود!) را خرج چیزهای به مراتب بهتر گرداند.
ج -فدراسیون موفق شد اذهان فوتبال دوستان
را آماده اینکه هر تورنمنت معتبری را به چشم
ســکوی پرتاب تورنمنت معتبر بعدی ببینند،
نماید.در این باب نگارنــده اصال و ابدا تعجب
نخواهــد کرد که روزی تیم ملی فوتبال حاضر
در جام جهانی را زیر بیســت و یک سالههایی
که قرار است در رقابتهای آسیایی درخشش
خوبی داشته باشند(بحث قهرمانی به هیچ وجه
مطرح نیست) تشــکیل دهند .علیرغم تمامی
اینها ،آنچه موجب شــده فدراسیون دست به
اعزام زیر بیســت و یک ســالهها بزند ،حساب
ویژهای اســت که این فدراسیون محترم روی
حافظــه ماهی گونــه ما باز کرده اســت ،زیرا
فدراســیون خوب میداند که در صورت عدم
نتیجه گیری در مقدماتی رقابتهای المپیک،
کمتر کسی به یاد امروز افتاده و زبان به اعتراض
«قرار ما این نبود!» خواهد گشود.خدا کند که
دســت کم در آن زمان(که انشــاءاهلل هرگز
فرا نرســد) عادل فردوســی پور خودش باشد
و عبارات کلیشــهای مطروحه در انتهای بازی
ایران-کره جنوبی ،که همیشــه قابلیت تکرار
دارند ،را بار دیگر تکرار نکند!

