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مرگ بر
مردم آزار

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

دوست اهل تله پا تی ام طی تماسی با اشتیاق
گفت :خبــر داری یه شــبکه خارجی باهام
تماس گرفت و سواالتی کرد .مصاحبه جالبی
شد .ازمن پرسید نظرت درمورد اینکه ترامپ
گفته:باید ببینم آنچه به مصلحت است انجام
دهم .چیســت؟ به وی گفتم ":لعنت به او–
به نظرم مســخره ست" .طرف خندید  .گفتم
این پاســخ ریتمیک را چجوری متوجه شد
که خندید؟ گفت :نرم افزار ترجمه مخصوص
داشــتند .سریع متوجه شــدند .سوال بعدی
این بود :مایک پمپئو گفته ما سعی میکنیم
مسائل منطقه را از طریق منطقی حل کنیم.
نظرشــما چیســت؟ فی البداهه برای پمپئو
خواندم  :میشه یه روزی آدم بشی – آدم آروم
و سربزیر بشی – میشه پمپئو وزیر آرومیبشه
– جنگولک بازی تو کارش نباشه .مثل جان
بولتون یاغی نباشه -و.......
وی پرســید تحریمها چقدراثر و فشار برشما
گذاشــته ؟ اعتماد به نفســم را حفظ کردم
گفتم تاثیری نداشــته .به دوستم گفتم واقعا
به نظرت تاثیری نداشــته ؟ خندید و گفت :
ای جاهــل و ناآگاه نبایــد به اجنبی حقیقت
را گفت .بــه اون اینجوری گفتــم اما ضمن
اینکه به طرف گفتــم تحریمها هیچ تاثیری
در ما نداشــته به وی گفتم :لعنت به هر چی
تحریمه -تحریــم و تحریم گذاره – ناجور و
مردم آزاره  .خبرنگاره ســوال کرد در مقابل
فشار حداکثری چه واکنشی نشان میدهید؟
گفتم در حد توانم ناسزای حداکثری! حتی به
زبان خودشــان گفتم .down wit tyrant
یعنی" مرگ بر مردم آزار" جمله ای که خیلی
شبیه مرگ بر ترامپ است .طرف خندید .چه
آدم پوســت کلفتی؟ به رئیس دولتش ناسزا
دادم خندید.فکر کنم از کســانی بود که جزو
"ترامپ نژادیها" نبود !
بعد طــرف زد تو مســائل داخلــی و گفت:
میگویند مردم به دو جنــاح معروف چپ و
راســت اقبالی ندارند .نظر شما در این مورد
چیست ؟ گفتم این یک موضوع خانوادگیه .
خیلــی از ماجراها میتونه تموم بشــه مثل
ماجــرای حضورجمهوریخواهــان در کاخ
سفید.!.فلسفه فکری من به پایان اعتقاد نداره.
آنچه که باید تموم بشــه تحریم و آزار مردم
است .وی ســوال کرد دوســت داری رئیس
جمهــور بعــدی آمریکا چجور آدمیباشــه؟
گفتم هر چند به من ربــط نداره اما به نظر
من مصلحت این است عین مارتین لوترکینگ
باشه -اهل عشق و آدمیباحال باشه! بعد مثل
تکه کالم حشــمت خان در سریال ستایش
بــا عتــاب گفتم  :افتــاد؟ طــرف خندید و
گفت :یس .آف کورس!
دیالوگ

من طرفدار نادیده گرفتن مشکالتم تا زمانی که
خودشون از بین برن.
گرگ جوان  -جف درویس

گاف عجیب العربیه

خانم مجری جوان
فرزند وزیر سابق صمت شد

شبکه العربیه در اتفاقی عجیب مژده لواسانی
را بــه عنــوان دختر وزیر ســابق صنعت،
معــدن و تجارت معرفــی کرد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،یکی از شبکههای
عرب زبان که العربیه نام دارد با اشتباه عجیب
خود ،خبرساز شــد .این شبکه عرب زبان،
در اشــتباهی نادر به جای انتشــار تصویر
شبنم نعمت زاده ،دختر وزیر سابق صنعت،
و معــدن و تجارت ،که در روزهای اخیر به
دلیل اتهامات وارده جلســات رسیدگی به
پرونده او در قوه قضائیه در صدر اخبار قرار
دارد ،عکس مجری معروف صدا و ســیما،
مژده لواســانی را منتشــر کرده است .این
اتفاق که باعث تعجب بسیاری از مخاطبان
این شــبکه و کاربران فضای مجازی شده
اســت با واکنش این مجری جوان مواجه
شد .مژده لواسانی با انتشار تصویری از این
اشتباه شبکه العربیه در استوری اینستاگرام
خود نوشت« :همین یکی مونده بود فقط،
دوستان العربیه مرزهای خبری رو جا به جا
کردند .بنده خدا مژده لواسانی دختر وزیر
نشده بود که به لطف گاف رسانهای شبکه
العربیه شد».

حافظ نامه

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
ظریفی به گمانم جنــاب باهنر نزد ما آمد و
گفت :ای حافظا اخیرا گفتیم دولت ومجلس
شــهامت اصالحات اقتصادی را ندارند تو در
فال ات چه پندی میدهی ؟ در فال گفتیم:
چشم آســایش که دارد از ســپهر تیزرو-
ساقیا جام میام ده تا بیاسایم دمی
در تفسیر شــعر هم گفتیم  :در برابر سپهر

تیزرو که اینجا مراد آسمان پرتالطم مشکالت
امروز است ،شهامت اصالحات اقتصادی الزم
است تا مردم دمیبیاسایند .در اینجا دولت
و مجلس به ســاقیانی تشبیه شدند که باید
سبب آرامش مردم شوند  .امید که ساقیان
پر دل و جراتی باشند تااصالحات اقتصادی
صورت گیرد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :ساعتها به غارت و یغما برند عمرها را
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آفتاب یزد بررسی کرد

« #بیتفاوت نباشیم» موثر است؟

آفتاب یزد  -گروه شبکه :مدتهاست که
هشــتگ «بی تفاوت نباشیم» در فضای
مجازی شــکل گرفته است .هشتگی که
در آن از مردم میخواهد که نســبت به
مسائل اجتماعی بی تفاوت نباشند ،چرا
که بی تفاوتی و سکوت باعث میشود که
ما هم در خطای دیگران شــریک باشیم.
حتی در این راســتا فیلمهای کوتاهی با
عنوان«ممنون که به ما چیزی نمیگید!»
تهیه شــده و در فضای مجازی دست به
دست میشود که مردم را نسبت به این
مسائل آگاه میکند .مثال در یکی از این
فیلمها فــردی در اتوبوس با تلفن همراه
خود با صدای بلندی صحبت میکند اما
سایر مسافرین در برابر این اقدام او سکوت
میکنند در واقع با سکوتشان این فرد را
تشویق میکنند که به کارش ادامه دهد!
همانطور که خود او هم میگوید«:ممنونم
از اینکــه در اتوبــوس هرجــوری دلم
بخواهد صحبت میکنم ولی شما به من
تذکر نمیدهیــد!» البته این مطالبهگری
(بیتفاوتنبودن)فقطبهمسائلکوچکختم
نمیشود بلکه در مورد کسانی که اختالس
میکنند ،وعدههــای دروغین میدهند
و ...نیز کاربــرد دارد .اگرچه این فیلمها
کپی نابرابر با اصل است اما اقدامیخوب
و حاوی فرهنگ ســازیای است که اگر
ادامه یابد میتوان امیدوار بود که شاهد
بیتفاوتیکهاینروزهاگریبانگیرمردمشده
و هرکس بــه قول معروف به فکر خویش
است ،نباشیم .اما نکته اینجاست که باید
در این خصــوص مرزبندی صورت بگیرد
یعنی این مطالبه گری باعث نشود که به
بهانه بی تفاوت نبودن به حریم شخصی

دیگران ورود پیدا کنیم.
> نظر جامعه شناس

در این راســتا یک جامعه شــناس به
آفتاب یزد میگوید«:تجربه نشــان داده
اســت که چنین هشتگهایی که مطرح
و دیده میشود ،به همان فضای مجازی
هم خالصه میشود .یعنی افرادی آن را
میبینند و الیک میکنند و در نهایت آن
را پخش میکنند .در واقع ایجاد آگاهی
در افراد نمیکنــد .آگاهی زمانی صورت
میگیرد که افراد در صحنه باشند و واقعا

ساختمان موج داری
ن قدم زد!
که میتوان روی آ 

اســتودیو هیترویک در اولین سرمایهگذاری
خــود در ژاپن با طراحی شــکلهای عجیب
ســاختمانی همچنان در حــال از بین بردن
مرزهای طراحی است.
این شــرکت معماری
بریتانیایــی بهعنوان
بخشــی از بازسازی
منطقــه تورانومون-
آزابــودای در توکیو،
ســاختمانهای چند
کاربــردی را طراحی
کرده است که از نظر
مؤسس شرکت یعنی
تومــاس هیترویــک
ماننــد «آالچیقهای
باغ مانند» است .این
مجموعه ساختمانها
دارای منحنیهای موجدار هســتند که برای
القای سرســبزی به محیط شهری با درختان
مختلف پوشــیده شــدهاند .در ایــن طراحی
پلههایــی از بیرون در کنار ســازه قرار گرفته
که مــردم میتواننــد به واســط ه آنها روی

ســاختمان قدم بزنند .برای این پروژه خاص،
سیستم آالچیق ،انتخابی آگاهانه بود که باعث
انعطافپذیری در محل شود .به گفته توماس
هیترویک« ،این ایده
به مــا کمک میکند
که بتوانیم یک منطق
فراگیر را در یک زمین
 8هکتــاری در توکیو
پیــاده کنیم و فضای
کافی بــرای امکانات
دیگر مانند خانهسازی،
مغازه ،هتل ،اســپا و
مدرســه و معبد نیز
داشــته باشــیم ».در
قلب این پــروژه یک
ساختمان  13طبقهای
وجــود دارد که نمای
آن شیشهای است تا بتواند نور را به طبقههای
زیرزمینی انتقال دهد .ســقف شیبدار آن در
نهایت به زمین وصل میشود و مردم از طریق
تراسهایی که در آن طراحیشده میتوانند از
چشمانداز سرسبز اطراف استفاده کنند.

نســبت به پیرامون خودشان بی تفاوت
نباشــند ».امیرمحمود حریرچی با بیان
اینکه این یک نوع جریان روشنفکرمابانه
واقعی نیســت ،افزود«:در واقع میتوان
اســم آن را فعالیت مدنی مجازی نامید.
مثال بعد از سیلی که در خوزستان آمد،
هشــتگهای متفاوتی صورت گرفت اما
بعدش چه شد؟ بعد از مدتی به فراموشی
سپرده شد .هشتگ «بی تفاوت نباشیم»
یک مسئله گذراست که بعد از مدتی از
کنار آن رد میشــوند اما با مطرح کردن
آن در فضای مجــازی فکر میکنند که

مسئولیت اجتماعی شان را ادا کردهاند».
وی بیان کرد«:تا کنون در رابطه با این نوع
از هشتگها هیچ نتیجهای حاصل نشده
است .این روزها هم که همه تشنه الیک
هســتند و با پخش آن درصدد دریافت
آنند تا بگویند که در این حد مســائل را
میبینــم .در حالی که میتوانیم به جای
شعار دادن ،اطالع رسانی درست و موثقی
انجام دهیم و با دلیــل و برهان مردم را
آگاهکنیمکهمثالچرافالنناهنجاریاجتماعی
به وجود آمده اســت ».این جامعه شناس
اظهار کــرد« :از همین رو کســانی که
چنین کمپینهایی را راه اندازی میکنند
باید ببینند که با این کارشان آیا آگاهی
رسانی میکنند یا فقط برای دریافت الیک
است یا احســاس آرامش کنند از اینکه
مسئولیت اجتماعیشان را انجام دادهاند».
حریرچی با بیــان اینکه البته نمیگویم
که چنین کمپینهایی بد اســت،گفت:
« کمپین یعنی اینکه اطالعرسانی کنیم
در شرایطی که مردم نسبت به برخی از
مسائل عکس العملهایی مسالمت جویانه
از خود نشــان دهند .کمپین باید یک
نوع از فعالیــت اجتماعی را رونق بدهد
و اگر نتواند نقشش را به خوبی ایفا کند
میشود ادای روشنفکرمابانه درآوردن».
این جامعه شــناس گفت«:اگر هشتگ
«بی تفاوت نباشــیم» بتوانــد به مردم
آگاهی داده و آنها را تشویق کند که در
فعالیتهای اجتماعی حضور داشته باشند
خیلی خوب و متفاوت است .در واقع باید
مسئله عملیاتی شود در غیر این صورت
احساساتی را بر میانگیزد که بعد از مدتی
فروکش میکند».

مردی که روی سرش
شاخ دارد!
در شهر ســاگار هند ،مردی به نام شیام الل
یداو شــاخی به اندازه  4اینچ (10.2ســانتی
متر) روی ســر داشت که توســط پزشکان
برداشــته شــد .به
گزارش فــرارو ،این
کشــاورز  74ســاله
هندی بر اثر ضربه ای
که حدود  5ســال
پیش به ســرش وارد
شد شاخی در سرش
درآورد .در ابتــدا ،بر
سر این مرد به شکل
مخروطی رشــد کرد
و حالــت برآمدگــی
ایجــاد کــرد اما وی
اهمیتی به آن نداد و
از آرایشگران خواست
که با ایــن برآمدگی
کنار بیایند .ســپس
با رشد شاخ خودش
ســعی کرد تا آن را قطع کند ،اما شاخ مدام
رشد میکرد .وقتی دیگر شاخ زیر کاله پیرمرد

ظلمیکه به نصف جهان شد و جاودان نماند!
وقتی سخن از اصفهان به میان میآید اکثرا یاد
نصــف جهان میافتند ،یاد میدان نقش جهانی
که بســیار زیباســت و در دل اصفهان خوش
درخشیده است.
اصفهان ســومین شهر بزرگ ایران است و جزء
شــهرهای پرتعداد از حیث جاذبههای تاریخی
در ایران اســت .مثال انگورســتان ملک ،کاخ
مهجوری اســت که سرگذشــت عجیبی برای
آن روایت شــده اســت .برخی عقیــده دارند
انگورســتان ملک باغی بزرگ وسط شهر بوده
که در زمان نادرشــاه افشــار از مردم به عنوان
مالیات گرفته شــده اســت .امــا برخی دیگر
چنیــن روایت میکنند که ايــن باغ متعلق به
حاج ملك ،جد اســتاد الهی قمشهای است كه

دیگر پنهان نبود هندوها تصمیم گرفتند او را
به بیمارســتان ببرند .پزشکان تأیید کردهاند
که مرد شاخ دارد .جنس این شاخ از کراتین
و اســتخوان ماننــد
ناخنهــای انســان
یا مو تشــکیل شده
است .جراحان مغز و
اعصاب عمل جراحی
را در دســتور کار
قرار دادنــد و انجام
این عمل را بررســی
کردند.عکسهانشانداد
که شــاخ خوش خیم
اســت .پـــــزشکان
میگویند که شــاخ
روی جمجمــه این
مــرد ممکن اســت
دوباره رشد کند .آنها
خاطرنشان كردند كه
اين بيماری نادر است
و یکی از دالیل رشــد شــاخ ،قرار گرفتن در
معرض نور خورشید است.
در زمان نادرشــاه از بحرين به اصفهان هجرت
کرده و در آن زمان بســياری از اموال خود را
وقــف نموده از جمله این بنا! و برخی دیگر نیز
معتقد هســتند که هر دوی این اتفاقات در دو
زمان متفاوت رخ داده است .اما در حال حاضر
صحت هیچکدام قابل تایید نیست .ناصرالدین
شاه ،انگورســتان ملک را به مسئول امورمالی
حکومت اصفهان واگذار کرد و فرزند آن به نام
حــاج محمد ابراهیم خان که بــه ملک التجار
معروف بود بنای انگورستان را راه اندازی کرد و
به برگزاری مراسم سوگواری و تعزیه اختصاص
داد .معمار ســازنده این بنا استاد حسین چی
است و تاریخ وقف نامه آن سال  ۱۳۴۱هجری
قمری است .در گذر زمان قسمتهای مختلفی
از این انگورســتان از بین رفت و بخشهایی از
آن نیز در سال  ۱۳۳۳در تعریض خیابان ملک
از میان رفت.
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عجیبترینخانههایدرختی

گاهی اوقات بعــد از گذراندن دوران کودکی،
بعضی از تفریحاتی که برایتان جادویی محسوب
میشد و به آنها عالقه داشتید ،قابلدسترس
میشوند .خانههای درختی حس خوبی دارند
و کمیمتفاوت هســتند .احتماال داشتن خانه
در باالی یک درخت ،از اقامتگاههای مسکونی
عادی جالبتر است.
> تفرجگاه خانه درختی ایتالیایی

این خانه درختی در یک جنگل بلوط قرار گرفته
است .اندازه آن در حد یک اقامتگاه خانوادگی
اســت .همچنین تراســی رو به طبیعت دارد.
وقتی وارد آن میشوید شکوه و جالل چوب را
در عین سادگی و پیچیدگی مشاهده میکنید.
این خانــه درختی برای اقامــت  2الی  4نفر
مناسب است.
> خانه درختی ِفیریتال

خانه درختی فِیریتال با ارتفاع حدود  7متر،
احتماال بلندترین خانه درختی کانادا است .این
خانه درختی به صورت سه طبقه مجزا ساخته
شــده اســت و طبقات مختلف آن از طریق
یک پله مارپیچی با هــم ارتباط دارند .اطراف
خانه درختی فِیریتال کامال توســط درختان
سر به فلک کشیده محصور شده است.
> رستوران خانه درختی

این خانه درختی که در نیوزلند ســاخت ه شده
اســت ،ب ه عنوان چالش معماری یک موسسه
آماتور بوده اســت .ارتفاع این رســتوران خانه
درختی  9متر اســت و در جنگل قرمز ساخته
شــده است .این منطقه به دلیل درختان انبوه
با چوب قرمزرنگ به این نام شناخته میشود.
شــکل ظاهری این خانه درختی که کاربری
رستوران دارد ب ه صورت یک پیله است .ظرفیت
آن نیز حدودا  30نفر است.

*متفاوت ترین گورخر دنیا!
این گورخر در پارک ملی کنیا به دنیا آمده
است.

سرگرمیمرگبار دختر آمریکایی؛ کشتن  ۴۰۰نفر
دختر جــوان آمریکایی برای ســرگرمیقصد
داشــت تــا جــان  ۴۰۰نفــر را بگیرد.پلیس
آمریکایی ،دختر جوانی را که سرگرمیمرگباری
در سر داشت ،بازداشت کرد.
ایــن دختر  ۱۸ســاله ،الکســیس ویلســون
نام داشت که تصمیم گرفته بود برای سرگرمیبه

مدرسه ســابق خود برود و به  ۴۰۰دانشآموز
این مدرســه شــلیک کنــد و جــان آنها را
بگیرد.
این دختر از دانش آموزان شرور مدرسه بود که
به دلیل شرارت و آزار و اذیت همکالسیهایش
از مدرســه اخراج شــده بود .پلیــس پس از

تفتیش خانه ،یک اسلحه و تعداد زیادی گلوله
را پیدا کرد که الکســیس ویلسون در ماشین
جاسازی کرده بود.
این دختر پیشــتر ویدئویی را درباره چگونگی
شــلیک کردن بــه آدمها در توییتــر خود به
اشتراک گذاشته بود.

پارکینگ هواپیماهای زمینگیر شده
در ایالت واشنگتن آمریکا

