بیابانی که رنگ عوض میکند

فارفارا نام یک بیابان در کشور مصر هست که
یکی از عجایبهای موجود در جهان هستی
میباشد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،موقع
غروب خورشــید ،رنگ ایــن بیابان تغییر

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

میکند و در زیر اشعههای خورشید ،به رنگ
طالیی خوش رنگی در میآید ودر روزهای
ابری هم بیابان فارافارا در مصر به رنگ تیره
مایل به مشکی در میآید ،پدیده عجیبی که
در کمتر جایی در جهان دیده میشود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
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توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :
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امام علی (ع) :زیور خصلتها  ،رعایت کردن عهد و پیمان است.

ابتکار جالب برای برگزاری
جشنتولدحینقرنطینهخانگی!

والدیــن خــوش ذوق بــرای رضایــت
فرزندانشــان و برای آنکه جشــن تولد
آنها در موعد مقرر انجام شود دست به
ابتکاری جالب زدند .به گزارش باشــگاه
خبرنگاران ،بدون شــک در حال حاضر
بســیاری از والدین یکی از سختترین
دوران زندگی خــود را تجربه میکنند.
شــیوع گســترده کرونا و تعطیل شدن
مــدارس موجب شــده تــا بچهها وقت
بیشتری را با والدین خود در داخل خانه
سپری کنند و به همین دلیل آنها باید
در این روزهای حســاس مراقب جسم
و روح فرزندان خود باشــند .مانند یک
زوج انگلیســی که ابتــکار جالب آنها
برای برپایی جشــن تولد فرزندانشان در
دوران قرنطینه خانگی به سوژه رسانهها
تبدیل شــده اســت .این زوج با برپایی
یک مراسم کوچک تصمیم گرفتند تا به
شکلی خاص جشن تولد فرزندان خود را
جشن بگیرند .در ویدئویی که در فضای
مجازی منتشر و تبدیل به ویدئویی داغ
شــده « ب ِن مور» ،خبرنگار انگلیسی که
در حــال پذیرایــی از دو فرزند پســر و
دخترش است دیده میشود .این ویدئو،
این خبرنــگار را که مانند یک خدمتکار
رســتوران لباس بر تن کرده و ســرگرم
پذیرایــی از دو فرزندش اســت نشــان
میدهد .در ایــن ویدئو بن در حالی که
دو فرزندش در دو طرف میز ناهارخوری
نشســتهاند و روی میز شمع و گل قرار
داده مشــغول پذیرایی از آنها اســت.
همسر بن این ویدئو را از او و فرزندانشان
تهیه کــرد .بن گفت« :ما نیز مانند بقیه
خانوادهها هفته ســختی را پشــت سر
گذاشتیم .به همین دلیل من و همسرم
تصمیم گرفتیم تا جشــن تولد پســر و
دخترمان را به شکلی خاص برگزار کنیم
و با انجام این کار ســختی هفته قبل را
به فراموشی بسپاریم».

گالیه از لکنت بهتاش و پوزش افشاری

تمسخر نبود اما عذرخواهی میکنم

آفتاب یزد-گروه شــبکه :ســرالک پایتخت در
نوروز 99به مانند همیشه توانست مخاطبان زیادی
را به خود جلب کند .اما فصل ششــم این سرالب
حواشی زیادی را به دنبال داشت که از جمله آن
میتوان به لکنت زبان بهتاش فریبا که بر اثر شوک
دیدن پدرش بهبود ،حاصل شده بود ،اشاره کرد.
برخی این شــیوه از حرف زدن بهتاش را چیزی
جز مســخره کردن کسانی که دارای این مشکل
هستند ،ندانستند از همین رو انتقادهای زیادی را
بابت این مسئله مطرح کردند .یکی از کسانی که به
لکنت گرفتن بهتاش انتقاد داشت شاهین صمدپور
از فعاالن اجتماعی بــود .او در این باره درصفحه
اینستاگرامی اش نوشــت «:در سالهایی که دبیر
بودم شاگردانی داشتم که دچار اختالل در تکلم
بودند ،این بچهها معموال گوشه گیر هستند و از
ترس تمسخر همکالسیها کمتر صحبت میکنند.
اگر به عنوان یک معلم ســابق به شما عرض کنم
که تعداد بچههایی که لکنت شدید کلونیک یا تونیک
دارن حتی بیشــتر از بچههایی که معلولیت جسمی
دارن در استرس و تنشهای روحی هستند شاید برای
شما عجیب باشــه! چون اصوال در جامعه و در مدارس
بچههایی که دارای معلولیت هستند کمتر با تمسخر
سایرین مواجه میشــون اما در مورد اختالل لکنت
زبان موضوع برعکسه و شوخیها و تمسخر سایرین
باعث میشه تعدادی از این بچهها نتونن خود درمانگری
را ادامه بدهند و دچار لکنتهای شــدید پس رانده
میشوند .حضور یک شخصیت با اختالل لکنت زبان در
یک سرالن طنز به خصوص که بازیگر عزیزو محترمش
با بزرگ نمایی در این اختالل سعی به خندوندن بیشتر

تماشــاگر میکنه باعث دو اشکال میشه .الف :ممکن
باعث خجالت تعدادی از این بچهها وناراحتی خانواده
هاشون بشه .ب :به قسمتی از جامعه یاد میده که این
اختالل هم میتونه دستمایه طنز و شوخی بشه»
واکنش کاربران

کاربرانی هم در انتقاد به این موضوع در شــبکههای
اجتماعی نوشتند «:از وقتی زبون باز کردم لکنت زبون
داشتم،االنم که سی سالمه هنوز یکم لکنت دارم،واسه
اولین بار نشستم با خانوادم پایتخت دیدم ،یه عمر سعی
کردن لکنت زبون من و طبیعــی جلوه بدن تا راحت
باشم ،حاال باید به همین حالت تو یه کاراکتر بخندن؟!

خیلی حس مزخرفی بود»« ،پسرعمویم لکنت زبان
دارد و این اختالل گفتاری غالبا باعث گوشه گیری
و کاهش اعتماد بنفس او شده است .اگر نویسنده
و عوامل پایتخت با یک نفر از اینها ارتباط داشتند
قطعا سعی نمیکردند با هر چیز غیرانسانی مردم را
بخندانند» « ،هر محتوایی با موضوعاتی مثل ل ُ ِ
کنت
زبان باید از موضعی همدالنه باشــد ،بهخصوص
اگر قرار باشد از ســریالی پُربیننده و طنز مثل
پایتخت پخش شود .چطور به کودک یا نوجوانی
که با لُکنت ،همینطور هم هزار سختی در روابط
اجتماعی دارد فکر نکردید؟ چطور از لُکنت طنز
میسازید و خنده میگیرید؟» « ،منم با لکنت زبان
بهتاش تو پایتخت خندیدم ولی یاد یه سری حرفها
توی بچگیام افتادم ،یاد کالس زبان  ۵ســالگیم
افتادم که واسه اولین بار فردی مدل حرف زدنم رو
مسخره کرد و رفتم خونه شصت دفعه از مامان و
بابام پرسیدم :مگه من عادی حرف نمیزنم؟!»

عذرمیخواهم

در نهایت انتقادهای بسیار باعث شده که بهرام افشاری
بازیگر نقش بهتاش در سراال پایتخت در ارتباط تصویری
با مخاطبان در خصوص لکنت بهتاش توضیحاتی ارائه
دهد .او در این باره گفت« :من در کارنامه کاری ام هیچ
وقت تالش نکردم به اجبار مخاطب را بخندانم ،خط
قرمز من مسخره کردن است .لکنت بهتاش یک رنگ
آمیزی از طرف آقای تنابنده بود که او بر اثر شــوکه
شدن به این حالت دچار میشــود .اگر عزیزانی که
اینگونه هستند ،لحظهای احساس کردند تمسخر بوده
که البته اینگونه نبود ،من عذرخواهی میکنم».

جزئیاتکمپین#منباهاتم

اشکان خطیبی :روی صحبتم با شما دوست و همکار هنرمند و عزیزم است .شما هم دوست دارید مانند هنرمندان بقیه کشورهای دنیا نشان دهید که
پشت مردمتان هستید؟ البته میدانم  ۹۰درصد هنرمندان ایرانی خواب چنین دستمزدهایی را هم نمیبینند .ولی ما هم میخواهیم از قدمهای کوچک
شروع کنیم ،خیلی راحت؛ مثل همین کشور دوست و همسایه ،ترکیه .هدفمان هم خیلی مشخص است .هر هنرمندی که ابراز تمایل برای همکاری کرد
میتواند مخارج زندگی یک یا چند خانواده را تا پایان فصل بهار تقبل کند
آفتاب یزد  -گروه شــبکه :کرونا در بیشتر
کشــورها رخنه کرده و وضعیت عجیبی را
به وجود آورده است .برای این ویروس فقیر
و غنی،سیاســتمدار و شهروند عادی فرقی
نمیکند ،با گرفتن جان تعداد بیشماری از
افراد و مبتال کردن هزاران نفر در سراســر

جهان ،گویی آمده اســت برای خود جایگاه
ویــژهای در جهان پیدا کنــد .اما نمیداند
کــه همه تالش خود را به کار بســتهاند تا
ایــن ویروس نامیمون را از میــان ببرند .از
پرستاران وپزشکان که درصف اول مبارزه با
آن قرار گرفته تا مردمی که برای جلوگیری

از گسترش کرونا ،قرنطینه خانگی و رعایت
نکات بهداشتی که از بهترین روشها برای
مبــارزه با ایــن ویروس اســت را در پیش
گرفتهاند .با این وجود کرونا ویروس ،خیلی
از کســب و کارها و زندگیها را تحت تاثیر
خود قرار داده اســت به خصوص آنهایی که
روز مزد بوده و حتی قبل از کرونا روزگارشان
به سختی میگذشت حاال با تعطیلی بسیاری
از مشــاغل ،وضعیت زندگی شان به مراتب
بدتر شده و دچار مشکل گشتهاند .این وضع
تقریبا برای بسیاری از کشورها یکسان است.
اما در این شرایط بحرانی کسانی که از نظر
مالی به نسبت وضع خوبی دارند که از جمله
آنها میتوان به سلبریتیهای مشهور دنیای
هنر و افرادی که در دنیا دیجیتال حرف اول
را میزنند اشــاره کرد ،به میدان آمده و به
یاری اقشار ضعیف جامعه شتافتهاند.
#من باهاتم

در ایران نیز هرچند دیر اما برخی از هنرمندان
دست به کار شدهاند و پویش جدیدی را با
نام «#من باهاتم» راهاندازی کردهاند .هدف
از راهانــدازی این پویش ،تحت حمایت قرار
دادن افرادی اســت که کرونا زندگی شان
را دچار بحران کرده اســت .گویا این پویش
را اشــکان خطیبی از بازیگران کشــورمان
راهاندازی کــرده و از بازیگران و هنرمندان
میخواهد تا حد توان به خانوادهها و کسانی
که در شرایط ســخت اقتصادی قرار دارند،
کمک کنند .این بازیگر با انتشــار ویدئویی
در ایــن باره گفته اســت« :روی صحبتم با

شما دوست و همکار هنرمند و عزیزم است.
شــما هم دوســت دارید مانند هنرمندان
بقیه کشــورهای دنیا نشان دهید که پشت
مردمتان هستید؟ البته میدانم  ۹۰درصد
هنرمندان ایرانی خواب چنین دستمزدهایی
را هــم نمیبینند .ولی ما هم میخواهیم از
قدمهای کوچک شروع کنیم ،خیلی راحت؛
مثل همین کشور دوست و همسایه ،ترکیه.
هدفمان هم خیلی مشــخص اســت .هر
هنرمندی که ابراز تمایل برای همکاری کرد
میتواند مخارج زندگی یک یا چند خانواده
را تا پایان فصل بهار تقبل کند .یا اگر ملکی
دارد کــه آن را اجــاره داده حداقل تا پایان
بهار اجارهبهای آن را از مســتأجرش نگیرد.
فقط یک چیزی؛ مردم عادی خیلی زیاد ابراز
تمایل برای همکاری کردند ،یک وقت عقب
نمانید!»
این کمپین با اســتقبال رامبد جوان همراه
شــده اســت و او نیز با انتشــار ویدئویی،
خبر داد که به این کمپین پیوســته و چند
بازیگــر دیگر را به ایــن پویش دعوت کرد.
بیتردید این پویــش را میتوان از بهترین
اقداماتی دانســت که از ســوی هنرمندان
شکل گرفته است البته باید دید چه تعداد
از بازیگران به این پویش میپیوندند .اکنون
این اقــدام هنرمندان با اســتقبال کاربران
شــبکههای اجتماعی روبه رو شــده است
و واکنشهای مثبت آنها را در پی داشــته
است .بســیاری از آنها معتقدند که چنین
ایدهای بســیار عالی اســت به شرط آنکه
عملی شود.

چاقترین پسر ایران درگذشت

محسن پورمحمدی که در سن  ۱۷سالگی
عنوان چاقترین پسر ایران را داشت ظهر
شــنبه  ۱۶فروردین  ۱۳۹۹در ســن ۲۹
ســالگی دار فانی را وداع گفت .این پســر
قمی از دو سالگی افزایش
وزن داشته و همواره از این
وضعیت جسمانی خود رنج
میبرد .به گــزارش فرارو،
وی از هواداران سرســخت
تیم فوتبال پرسپولیس بود
و در یک بازی خانگی تیم
صبا مقابل پرسپولیس که

در بهمن ماه  ۱۳۹۰برگزار شد ،به ورزشگاه
یادگار امام رفت و مورد استقبال هواداران و
بازیکنانی از جمله مهدی مهدویکیا و علی
کریمی قرار گرفت.
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مهران اکبری قاضی چاکی

البته علت مرگ سکته قلبی اعالم شد!
اما آنچه که مبرز اســت «نادیا» در اثر
کارهای استالین ُمرد و علیرغم دعواهای
زیاد بین او و همسرش که البته بین همه
زن و شوهرها معمول است ،آنها عاشقانه
همدیگر را دوســت میداشتند .هرچند
حتی عــدهای مرگش را قتلی توســط
اســتالین دانســتند .اگرچه نادیا حتی
در آرا حزبی و عقاید سیاسی هم زمانی
که استالین به استالین مخوف بدل شد،
دیگر از افکار او فاصله گرفت و بســیار
به افکار روشنفکرانه بخارین،راستگرایان
و کال منتقدان اســتالین متمایل و این
چیــزی بود که اســتالین هرگز بخاطر
آن بخارین را نبخشــید و او را مسئول
مرگ همســر محبوبش میدانست .به
گواه تاریخ اســتالین تــا مدتها از مرگ
همسرش ناراحت و افســرده و منزوی
بود .او یک دختر بنام «سوتالنا» و یک
پسر بنام «واســیلی» هر دو از «نادیا»
داشت .سوتالنا بسیار استالین را دوست
و او با همه جبروتش نزد دخترش بسیار
رام و مهربــان بود 1934.شــروع اخبار
خوش برای مردم شوروی بود .استالین
بعد از درآمدن از انزوای مرگ همســر،
در ســال نو خبر تبدیل شوروی از یک
کشور متکی به کشاورزی به یک کشور
صنعتی و صنعتی شــدن کشــاورزی و
پیشــرفت در عرصه صنعــت ،افزایش
نظامــی ،عمرانی،صــادرات صنعتــی،
کشاورزی و ریشه کن شدن قحطی(که
استالین در زمانش وقوع اش اصال قبول
نداشت که قطحی شده) را اعالم نمود.
البته نگفت تمام این پیشرفتها به بهای
جــان میلیونها انســان تحصیل شــده
اســت .تا اوایل دهه ســی زندگی تمام
ســران حزب حتی اســتالین و خانواده
هایشــان فرق چندان با مردم معمولی
نداشتند و زندگیشان نماد کامل زندگی
پرولتاریایی در جامعهای سوسیالیستی
بود امــا از این دهه با خلق و خو تزاری
گرفتن اســتالین ،اشرافیت وارد زندگی
همه شــد و خانوادههای ســران دارای
مســتخدم ،راننده ،محافــظ ،خانهها و
کاخهای باشــکوه تزاری و هواپیماهای
شخصی و ....شدند در حالیکه همه چیز
همه برایشان مجانی و هزینه تمام اینها
به عهده دولــت و در واقع مردم بیچاره
بود.رفته رفته همه چیز داشــت به قبل
از انقالب باز میگشت.
>قتل کیروف بهانه کشتاری میلیونی

کنگــره هفدهم بــاز نمایــش گزارش
اســتالین از موفقیتهایش بود و کنگره
فاتحــان لقــب گرفت .در ایــن کنگره
همــه یکپارچــه اســتالین را بــرای
هر ســخنش دقایــق زیادی تشــویق
میکردنــد .حتــی بخاریــن نابــودی
راســتگرایان کــه طرفــداران خودش
بودند توســط او را ســتود« .زینوویف»
تازه بخشیده شــده واژه مارکسیست-
لنینیســت را بــه «مارکسیســت -
لنینیســت  -استالینیست» تسری داد.
«کیروف»،محبوبترین دوست استالین
کــه او را بــرادر خطــاب میکرد طی
سخنرانی کوتاه خود 24 ،بار نام استالین
را آورد و پیشــنهاد کرد تمام فرضیات
و نتیجه گیریها رفیق استالین تئوریزه
شده و بعنوان قانون حزب تدوین شود!
این کنگره هرچند اوج شخصیت پرستی
اســتالین بود اما در پشت پرده توسط
عدهای نقشــه سرنگونی او طراحی شد.
تعدادی از بلشویکهای قدیمی و اعضای
حزب اکراین که از جنایتهای او به تنگ
آمده بودنــد برنامه ســاقط کردنش از
حزب با مدارکی دال بر جاسوس بودن
او در زمان تزار را داشتند لذا نزد کیروف
آمدند و با او از ضرورت عمل به وصیتنامه
اصلی لنین که البته فقط عده محدودی
از سران از بخشهایی از آن خبر داشتند،
سخن گفتند و اینکه طبق فرموده لنین
باید استالین از دبیرکلی کنار زده شود و
فردی که با اعضای حزب روابط بهتری
داشته باشد و و مدام همه را حذف نکند
ســرکار بیاید .فرد پیشنهادی آنها خود
کیروف بود .کیروف ساده دل ،کل ماجرا
را برای اســتالین تعریف و نداسته حکم
مرگ خویش را امضا کرد.
ادامه دارد...

