دلنوشته

چرا تو سفره مون
فقط شعار چید ه بشه؟
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

جوان که بــودم مادرم خدا بیامرزهمیشــه
میگفت :بچه! نکنه یک وقت گول کســی را
بخوری ؟ما هم چون از نسل حرف گوش کن
قدیم بودیم گوش میکردیم تا گول کسی را
نخوریم .اما بزرگ شدیم جسارتا گاهی گول
خوردیم .گول شعارها وعدهها  .لذا اینکه اخیرا
یکی از اســاتید گفته اند " :گول شــعارهای
انتخاباتی را نخورید" من را یاد حکایت جوانی
انداخت .من فکر میکنم موقع انتخابات یک
نیروی عجیب مغناطیسی مثل آهن ربا آدم را
جذب میکند .مثل آب نباتی که دوران کودکی
به سمتش کشیده میشدیم واژهها و شعارها
نیروی عجیبی دارند که آدم را جذب میکنند.
جذب که شــدی ،رای کــه دادی ،منتظری
ببینی چی میشــه ،بعد میبینی چیزخاصی
نمیشــه .خب ما گول شعارها را نخوریم پس
چی بخوریم؟ اگه حــرص و جوش نبود چی
بایــد میخوردیــم؟ خدا پدر مدیــر روزنامه
را بیامــرزه گاهی ناهاری یا شــامیمیدهد
سوء تغذیه بچههای تحریریه را رفع میکند.
ایشــان هر وقت ما را به شام یا ناهار دعوت
میکند همچو قبله عالم ،شــاه قجری دست
بــه کمر میزند به حقیر میگوید ":ای رعیت
ما بخور که جون بگیری ،پرت و پال نگاری" .
آخه وقتی شکمم سیرمیشه پرت و پال بیشتر
مینویســم.اما دوســت اهل تله پاتی ام طی
تماسی گفت :اما من بیشتر نوشتهها و پرت و
پالهام رو تو حالت گرسنگی نوشتم .حاال هم
با اجازه بزرگترا خصوصا بزرگترای مجلس که
برای انتخابات مجلس آینده دچاربی خوابی و
فکر و خیال شدند ،این چند خط پرت و پال رو
به آنها و شعارهای انتخاباتی تقدیم میکنم:
ای که میخوای رای بیاری
رای منو تو بقاپی
به جون هر که دوست داری وعده نده
چاخان گویی خیلی بده
ما نمیخوایم گول شعارو بخوریم
سیر شدیم زبس که غصه میخوریم
این چه حکایتی شده
چه عادت بدی شده
موسم انتخاب و رای گیری میشه
وعده آبکی که خیلی مد میشه
وعده رنگین میدهند-
ال میکنیم بل میکنیم نثار ملت میکنند
تو انتخابات جدید دوباره تشریف میارند
این بار چه وعده ای به سوغات میارند؟
چقدر باید گول شعارو بخوریم
خیلی صریح و رک میگیم
چرا شعار تو سفره مون باید چیده بشه؟
دیس چلوکباب چرا چیده نشه؟
دیالوگ

حافظ نامه

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
ظریفی نــزد ما آمد و گفت ای حافظا اخیرا
یکی از اساتید گفته اســت گول شعارهای
انتخاباتی را نخوریم  .تو را به شــاخه نباتت
در فــال ات در این باره چه پندی میدهی ؟
در فال گفتیم :
آنان که خــاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشــه چشمیبه ما کنند

در تفسیرشــعر هــم گفتیــم آری  .نباید
گول خورد .چون برخــی هنگامه انتخابات
شعارهای آنچنانی میدهند حتی میگویند
خاک را به نظر کیمیا کنند اما پس از انتخابات
خبری از آنان نمیشــود  .به کســانی باید
رای داد که پس از انتخابات گوشه چشمیهم
به رای دهندگان خود داشته باشند.

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

امام علی (ع) :از زشتترین بیوفاییها ،فاش کردن راز است
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فراخوان آشنا به ملت
آفتاب یزد  -گروه شــبکه :حسام الدین
آشنا ،مشاور رسانه ای رئیس جمهور در
تازهترین پست در حساب توئیتریاش از
کاربران شبکههای اجتماعی درخواستی
را داشته است .او نوشته است«:لطفا برای
سخنرانی رئیس جمهوری اسالمیایران
در اجالس مجمع عمومیملل متحد یک تا
سه جمله کلیدی و موثر پیشنهاد بدهید
که به نظر شما میتواند عصاره پیام ملت
ایران به جهان باشــد .همه پیشنهادها
بررسی خواهد شــد ».بعد از انتشار این
توئیت کاربران بســیاری به این خواسته
حسام الدین آشنا پاسخ دادند.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است:
«جنگ نمیشود؛ مذاکره نخواهیم کرد و
اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود»
کاربر دیگری گفته اســت«:قبال در مورد
عراق ،کوبا و ونزوئال مطرح شــده بود که
تحریمها شکلی از نســل کشیاند .اما
تحریمهای وارده بر ایران شدیدترین در
نوع خود هستند .روحانی در سازمان ملل
میتواند روی مســئله نسل کشی بودن
تحریمها تأکید کند»
کاربر دیگری اینطور مینویسد «:بگوید :ما
رنج تکتک
رهبران جهان در قبال درد و ِ
انسانها مسئولیم ،باید «گفتگوی برابر»را

جایگزین روشهای غیرانســانی چون
تحریم و جنگ کنیم»
کاربــران دیگــر نوشــتهاند.1 «:دوران
بازی تک قطبی ابر قدرتها تمام شــده
اســت.2.خاورمیانه جدید در حال شکل
گیری اســت اما نه بر اســاس طرحهای
صهیونیســتی.3 .آقایــی دالر در حال
فروپاشی اســت و این نوید دنیایی بدون
استکبار و زورگویی اســت.4 .نه به دالر

پایــان فقر و تبعیض در سراســر جهان
خواهد بود» .1« ،جهان جای بهتری برای
زیستن خواهد شــد اگر آمریکا از ظلم
به ملتها ،جنگ افــروزی ،فتنهگری و
تروریسم اقتصادی دست بردارد .2.آمریکا،
غیر قابل اعتمادترین دولت برای مذاکره
اســت .3 .تنها راه نجات ملتها آگاهی و
مقاومت اســت»« ،بگوید تحریم واقعی
دیپورت آقازادهها و فرزندان مسئولین از

وکیلی که شیشه میخورد
تا بتواند وکالت کند

وکیل  ۶۰ساله هندی از رژیم غذایی عجیب
و غریبی برخوردار اســت کــه باعث تعجب
موکلهایش شده اســت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران  ،دایار ســاهو وکیل هندی دقیقا
به یاد نمیآورد که چرا برای اولین بار تصمیم
به خوردن لیوان شکسته گرفت ،زیرا تقریبا
این اتفاق  ۴۵ســال پیــش رخ داد و اکنون
او  ۶۰ساله اســت و مدت  1۵سال است که
به خوردن شیشــه اعتیاد پیدا کرده اســت.
او زمانــی که برای اولین بار لیوان شکســته
را خورد ،از ایــن رژیم غیرمعمولی لذت برد
و کمکم به آن وابســته شــد .هر چند که او
چندین سال است که تصمیم گرفته مصرف
روزانه خود را کاهش دهد ،اما همچنان مقدار
کمیشیشــه مصرف میکند .این وکیل پایه
یک دادگســتری ادعا میکند که با خوردن
شیشه سالمتش به خطر نیفتاده است و تنها
دندانهایــش از این موضوع آســیب دیدند،
امــا از مردم میخواهد کــه هرگز کار منفی
او را تجربــه نکنند .خوردن لیوان شکســته
توسط این وکیل بر زندگی شخصی او تأثیر
نگذاشته است و با وجود اینکه او متأهل است،
همسرش با این امر غیرعادی کنار آمده است.

بالد کفر است ! نه محروم کردن کودکانی
که در اینجــا کار و بازی میکنند» « ،اگر
خلع سالح هســتهای هستید ،از
نگران ِ
دیمونای رژیم آپارتایدی اسرائیل شروع
کنید»«،بفرمایند آمریکا که هیچ تمام دنیا
هم با همدیگر متحد شوند تا ما رو شکست
بدهند نمیتوانند هربالیی سر ما آمده از
داخل اســت» « ،خطاب به دولت آمریکا:
تحریمهای شما عمدتا معیشت و سالمت
توده مردم را نشــانه گرفته و هر کدام از
این تحریمها همانند تخم نفرت و کینهای
از شما در دل مردم رشد میکند و کسی
که باد بکارد مسلما جز طوفان درو نخواهد
کرد»«،روی جمله برگشتن به میز مذاکره
تاکید کنید .ترامپ مدام میگه ایران به میز
مذاکره برگرده درحالی که خودش ترکش
کرده»«،به گواه تاریخ ،جنگ پرهزینهترین
راه برای رســیدن به صلح است .بدتر از
گرفتــن حقوق حیاتی
جنگ ،گروگان
ِ
انسانها ،از طریق فشارهای اقتصادی است.
این راه به صلح نخواهد رسید».
کاربرانــی که بــه دیده طنز بــه ماجرا
نگریستهاند ،گفتهاند «:حاجی داری میری
یه آیفون  11ناقابل هم برای ما بیار»«،سه تا
عطسه پشت هم»« ،سخنرانی هنوز آماده
نیست؟ زود باشین دیگه »

از فحاشی به یک کارتونیست تا دستور حمله برای ریپورت صفحه

جنجالعجیب«مسترتیستر»!

حمیــد «س» نام که حاال در فضای مجازی بیشــتر او را به نام
مستر تیستر میشناســند ،در اقدامیعجیب در اعتراض به یک
کاریکاتور انتقادی که توسط نگار شمس کارتونیست حامیحقوق
حیوانات کشــیده شــده بود ،از طرفداران خود در اینســتاگرام
خواســت تا صفحه او را ریپورت کنند .به گزارش فرارو ،مســتر
تیســتر توانسته به پشــتوانه  ۷۰۰هزار مخاطب خود در فضای
اینســتاگرام برند خود را ثبت کند .اما پس از انتشار کاریکاتوری
از ســوی نگار شمس کارتونیســت حامیحقوق حیوانات در نقد
کارهای مســتر تیســتر ،اتفاقات عجیبی رخ داد .مســتر تیستر
به شــدت به نگار شــمس تاخت و در پیامهای شخصی به این
کارتونیست از الفاظ به شــدت ناپسند و گاها توهینهای خاص
استفاده کرد .انتشــار پیامهای شخصی مستر تیستر توسط نگار
شمس و سمانه سوادی فعال حقوق زنان ،جنجالهای زیادی در
فضای مجازی به راه انداخته است.
ماجرا از اینجا شــروع میشود که مستر تیستر (حمید -س) در
سفر به یکی از شهرهای مرکزی ایران به یک قصابی برای خرید
گوشت شــتر مراجعه میکند .در این ویدئو که در صفحه مستر
تیســتر منتشر شده ،او تصویر سر شــتری را نشان میدهد که
پوســت آن کنده شــده و واقعا ترسناک اســت .پس از انتشار
این تصویر ،نگار شــمس کارتونیست فعال در فضای مجازی که
حامیحقوق حیوانات اســت اقدام به کشــیدن کاریکاتور مستر
تیستر و نقد این تصاویر میکند .مستر تیستر که از این ماجرا با
خبر میشــود در خصوصی صفحه اینستاگرام از او میخواهد که
این کاریکاتور را حذف کند .نگار شــمس این کاریکاتور را نقدی
بر رفتــار او معرفی میکند و دلیلی برای حــذف آن نمیبیند.
به گفته نگار شــمس پس از امتناع از حذف کاریکاتور ،مســتر
تیستر اقدام به تهدید و فحاشی کرده است .مستر تیستر پس از
اینکه از این طریق موفق به حذف کاریکاتور جنجالی نمیشــود
در صفحه اینســتاگرامش از طرفداران خود میخواهد تا صفحه
نگار شــمس را ریپورت و از دســترس خارج کنند که این اتفاق
میافتد و صفحه نگار شــمس به دلیل ازدحام ریپورت توســط
اینســتاگرام حذف میشــود .در ادامه این ماجرا و پس از حذف
صفحه نگار شــمس ،سمانه سوادی فعال حقوق زنان در حمایت
از نگار شــمس از دنبال کنندگان خود در صفحهاش میخواهد
تا کاریکاتور نگار شــمس را منتشــر کنند .مســتر تیستر که از
ماجرا با خبر میشــود در دایرکت ،ســوادی را تهدید میکند تا
این اقدام را متوقف کند که با مخالفت و واکنش شــدید سمانه
ســوادی مواجه میشــود .پس از این اتفاق ،ســوادی اقدام به
انتشار تمامیمکالمههای حاوی فحاشی منتسب به مستر تیستر
میکند .انتشــار این پیامها ،انتقادهای فراوانی را متوجه مســتر
کرده اســت ،به طوری که در طول دو روز گذشــته بسیاری از
کاربران فعال در فضای مجازی اقدام به انتشــار کاریکاتور مستر
تیســتر و مکالمههای منتســب به او نمودهاند و از دوستان خود
خواســتهاند تا در برابر این عمل او واکنش نشان دهند .اما مستر
تیستر (حمید -س) نیز در الیو اینستاگرام خود در مورد حواشی
اخیر میگوید« :همه چیز از آنجا شــروع شد که من سر شتری
که در قصابی پوستش کنده شــده بود را در اینستاگرام منتشر
کردم .از این موضوع چند روز گذشــت تــا اینکه دیدم عدهای

مستر تیستر وارد چالش شده بود به جای ادامه مجادله ،ترجیح
داد که تمام چتهای رد وبدل شده میان خودش و مستر تیستر
را که حاوی فحاشی و اهانتهای خاص بوده  ،در فضای مجازی
منتشــر کند تا دیگران در این مورد قضاوت کنند .این در حالی
است که سمانه ســوادی نیز در اقدامیمشترک دست به انتشار
مکالمهها زد .بازتاب گسترده این مکالمات دردسر بزرگی را برای
مســتر تیســتر ایجاد کرده اســت .او البته تمام این مکالمات را
فتوشاپ دانسته است.
> واکنش دیگران

در صفحهام شــروع به فحاشــی کردند به دنبال دلیل گشتم و
دیدم که ایــن خانم ،کاریکاتوری کشــیده و باعث تحریک این
عده شــده است .از او خواســتم تا این کاریکاتور را حذف کند،
امــا ایــن کار را نکرد .به همین دلیل اســتوری گذاشــتم و از
دنبال کنندگان خواســتم تا صفحــهاش را ریپورت کنند و این
اتفاق افتاد .اینستاگرام صفحهاش را حذف کرد».
او در جواب یکی از کاربران در مورد حاشیه مستر تیستر و سمانه
ســوادی که میپرسد چندین پیام خصوصی از شما منتشر شده
اســت و مدعی هستند که شما فحاشــی کردهاید ،میگوید« :نه
هرگز ،من فحاشی نکردم اینها را با فتوشاپ درست کرده است
تا مرا تخریب کند! من فقط به او گفتم که زیر چشمهایش سیاه
شده و معلوم است که عصبی شده! او همین را استوری گذاشت
و گفت که به زنها توهین کرده است! »
> واکنش کارتونیست چه بود؟

نگار شــمس کارتونیســت حامیحقوق حیوانــات و حامیگیاه
خواری که روزهای گذشــته با انتشار یک کاریکاتور اعتراضی با
کاریکاتوری که مستر تیستر را عصبانی کرد

ساندویچ 20هزارتومانیدرورزشگاهآزادی!

روز گذشــته هواداران دو تیم پرســپولیس و
اســتقالل از صبح وارد اســتادیوم شده بودند
اما از آنجایی که هــواداران نمیتوانند با خود
غذایی به داخل ورزشــگاه ببرنــد ،بازار فروش
مواد غذایی و خوراکــی در چنین مواقعی داغ
میشود .از همین رو قیمتهای باالیی را برای
یک وعده غذای ســاده در نظر میگیرند مثل
ســاندویچی که قیمت آن 20هزار تومان است

اما مواد داخل آن فقط کالباس و خیارشوراست.
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چندش آورترین غذاهای
محبوب مردم سراسر جهان!

لیست پیشنهادی به سفیر ایران برای سخنرانی در سازمان ملل

> ماجرای کاریکاتور ،فحاشی و ریپورت از کجا شروع شد؟

به خودت یه لطفی کن .نمیر قبل از اینکه تو
زندگی فالکت بارت مفید باشی!
بی مصرفها -سیلور استالونه

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 :

شــاید باورکردن این مطلب سخت باشد ،اما
مردم سراســر دنیا برای این غذاهای چندش
آور ســر و دست میشکنند.به گزارش باشگاه
خبرنــگاران ،اولین تصور ذهنــی از غذاهای
عجیــب و چندشآور ،ممکن اســت خوردن
حشــرات یا موجودات دریایی لزجی باشد که
تا به حال دیدهاید .اما در برخی از کشــورها و
فرهنگها ،مردم چیزهایی را دوست دارند به
عنوان غذا بخورند که حتی فکر کردن در مورد
آن هم تهوع آور است.
> سوپ خفاش

خفاشها بخش مرســوم از غذاهای آسیایی
هستند .سرآشپزها یک خفاش کامل را درون
یک کاسه سوپ گذاشته و آن را سرو میکنند.
گوشت خفاش از نظر مردم این مناطق بسیار
خوشمزه و دارای خواص درمانی است ،اما در
حقیقت این موجودات میتوانند بیماریهای
خطرناکی داشته باشند.
> میوه آکی

آکی میوه ملی جامائیکاست که بسیار سمیو
حاوی ســموم هیپوگلیسین  Aو  Bاست که
خوردن آن در نهایت میتواند باعث بیماریای
به نام سندروم استفراغ جامائیکایی ( )JVSو
در نهایت رفتن به کما شود.
سوپ خون خام

خون اردک یا غاز به طور گستردهای در غذاهای
ویتنامیبرای پخت و پز برخی سوپها استفاده
میشود .اعتقاد بر این است که هم سرآشپز و هم
کسی که سوپ میخورد از آن قدرت میگیرد.
به دلیل احتمال وجود ویروس آنفوالنزای مرغی
و سایر بیماریها ،خطرات ناشی از خوردن این
غذای چندش آور کام ً
ال واضح است ،اما دانستن
این حقیقت هم نمیتواند دوستداران این سوپ
را از خوردن آن منع کند.

محمد رضا میر شــاه ولد کارتونیست مطرح در واکنش به اقدام
حمید -س نام (مستر تیستر) ،علیه نگار شمس کاریکاتوری از او
منتشــر کرد و نوشت« :تصمیم با ماست که محتویات کله آدمها
رو دنبال کنیم یا محتویات »!...
یکی از کاربران اینســتاگرام در صفحهاش با انتشــار کاریکاتور
جنجالی ،انگشت اتهام را به سمت تک تک فالوورهای سلبریتیها
گرفته است و نوشــته« :اگر در فضای مجازی گردش میکنید
احتماال تا به حال از داســتان مســتر تیســتر و ادبیات ایشــان
دربرخورد با یکی از منتقدانش مطلع شــدهاید .کاری به کسب و
کار و نحوه درآمدزایی ایشان ندارم و هرگز هم به جز یک مقطع
کوتاه از دنبال کنندگان ایشــان نبودم ،اما اینکه ایشان و امثالهم
به اتکای حمایت هفتصدهزار نفر (کمتر یا بیشــتر) که متشکل
از تک تک ماســت به خود اجازه توهین بــه دیگری را میدهد
نشان دهنده این است که پروبال دادنهای ما به افراد کم مایه میتواند
باعث ترویج کم مایگی در جامعه و بدتر از آن توهم قدرت کم مایگان
و نهایتــا تحقیــر افــراد و توهین به آنها شــود .بنظــرم باید
تمامــا در مقابل اینطور افراد ایســتاد! نه با مقابله به مثل بلکه با
خالی کردن دور و برشان توهم قدرت را از آنها گرفت».
حســین کلهر مجری برنامه ســام صبح بخیر شبکه سه نیز در
برنامه زنده تلویزیونی ،در واکنش به حواشــی اخیر مستر تیستر
گفت« :کاش اینستاگرام یک قانونی تصویب میکرد که آدمهایی
که این طــرف آن طرف غذا میخورنــد و میروند ،در دایرکت
دیگــران فحاشــی میکنند یا حق ایــن و آن را میخورند یا به
فالن رســتوران زنگ میزنند و میگویند اگر پول خوب ندهید
در صفحهام شما را ضایع میکنم ،کال آنها را حذف میکرد».

پنیر سازان ایتالیایی ،پنیر پکورینو را بیرون در
هوای آزاد نگــه میدارند تا مگسهای خاصی
روی آن بنشینند و تخم ریزی کنند .الروهای
این مگــس از پنیــر تغذیه و روی آن رشــد
میکنند .پیش از ایــن ،این پنیر فقط در بازار
سیاه عرضه میشد ،اما در حال حاضر به عنوان
یک پنیر سنتی پرطرفدار تهیه و تولید میشود.
مصرف این پنیرفاسد میتواند باعث واکنشهای
آلرژیک ،مسمومیت غذایی و عفونت با الرو شود.

> مستر تیستر انتقاد ناپذیر کیست

> اختاپوس تاز ه کرهای

حمید -س متولد بهمن ماه ســال  ۱۳۵۶در شــهر منچســتر
ش به ایران
انگلستان است .پس از  ۵ســالگی به همراه خانوادها 
برمیگردد .پدر مســتر تیستر در انگلســتان دکترای خودش را
در رشــته الکترونیک دریافت کرد و پس از بازگشت به ایران به
تدریس در دانشــگاههای ایران مشغول شــد؛ کاری که در حال
حاضر هم به آن مشغول است .مستر تیستر (حمید  -س) روزانه
به رســتورانهای داخلی و بعضی اوقات خارجی ســر میزند و
پس از تســت غذا در مورد کیفیت غذا ،محیط رستوران ،برخورد
مدیریت و پرســنل و ...نظر میدهد .این نظــرات در قاب ویدئو
در اینســتاگرام او منتشــر میشــود .البته این تســتها خیلی
موقعها هزینهای ندارد .بســیاری از رستورانها برای معرفی کار
و محصوالت شان از او دعوت میکنند تا در قبال گرفتن هزینه،
اقدام به تهیه گزارش کند.

> پنیر فاسد ایتالیایی

ساناکجی غذایی است که از اختاپوس تازه تهیه
شده است و برای تهیه آن اختاپوس را تکه تکه
میکنند و زمانی که هنوز دست و پاهایش تکان
میخورد و زنده است ،آن را سرو میکنند.

قبرستانعمودیکهرویتپههابناشدهاست!

قبرستانهای عمودی هنگکنگ از عجیبترین
قبرســتانهای دنیاســت .این قبرستانهای
عمودی در متراکمترین نقطه شهر روی تپههای
اطراف هنگکنگ ســاخت ه شــدهاند .بسیاری
از این قبرســتانها در دهــه  1980بهمنظور
جا دادن بیشتر مردم بهصورت عمودی ساخته
شدند ،زیرا دیگر قبرستانها فضای کافی برای
دفن افراد جدید را نداشتند.

هیوالی ایتالیایی در تبریز
در تصویر تنهــا المبور
گینی
اون
تادور در
خیابانهای تبریــز را میبینید که موتور
این خودرو  ۷۵۰۰سیسی و قدرتش ۷۰۰
اسببخار است.

