دلنوشته

عاشق یا کم عقل
یا هردو؟

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

وزیر ســابق ارشاد در توئیتی نوشته :با توجه به
مشکالت عدیده در کشور و محدودیت اختیارات
رئیــس جمهور در برخی امــور ،هرکس هوس
نامزدی  ۱۴۰۰را داشــته باشــد باید در میزان
عقلش شک کرد .آقای مهاجرانی هم از آنسوی
اقیانوسها در پاسخ وی تاکید کرده :هم دیوانه
است هم عاشق.
اما نظر شورای نخبگان در این باره:
*باید دیــد اگر کاندیدایی ثبت نام کرد آیا باید
صالحیت عقل وی هم تایید شود؟ یا اگر عاشق
بود صالحیت عشق او تایید شود یا نه؟ شاید هم
در مورد برخی بگویند :عشق وی تایید است اما
صالحیتعقلشتاییدنمیشود.یابرعکس.انصافا
پیدا کردن کسی که عقل و عشقش با هم یکی
باشد سخت است .به قول شاعر« :دور بادا عاقالن
از عاشقان»
اما گاهی در ره عشق ،هوش و عقل آدم میپرد!
هر کس عاشــق شده باشد این جمله را بیشتر
درک میکند اما مراد اینجا عشق به مردم است
نه شخص خاص.
*گاهی برخــی کاندیداها شــعار و وعدههایی
میدهند که زبانمان الل به عقل شــان شــک
نمیکنیم اما به اجرایی شــدن آن شعار و وعده
باید شک کرد!
*.بهتربودایشاندراصطالحیعامیانهترمیگفت:
با وجود این مشــکالت هر کســی که کاندیدا
شــود« :شــجاع دل» یا «با وجود» یا «با مایه»
یا «با جوهر» است .نه اینکه بگویند :به عقل وی
باید شک کرد.
*حاال میبینید چقدر آدم عاقا برای کاندیداتوری
و تایید صالحیت صف میکشــند حتی تو این
روزهای کرونایی؟
*«کاندیدا هراسی» راه نیاندازید .ترس به دل بچه
مردم از حضور در انتخابات و نهایتا خیابان پاستور
راه نیاندازید .شاید رئیس دولت آینده دولت آباد
تحویل گرفت نه ویرانه.
*چرا رئیس جمهور باید بترسد؟ نکنه از برخی
مخالفان بترســد کــه به وی بگوینــد :آدرس
مشکالت خیابان پاســتور و میرداماد است نه
ایالتهای جورجیا و آریزونا و پنســیلوانیا؟ این
احتمال را بدهد شاید تا آن موقع اصال مشکلی
وجود نداشته باشد که بخواهند آدرس آن را به
جورجیا یا پاستور یا علی آباد و ...حواله دهند!
* اتفاقــا رئیس دولــت اختیــارات کافی هم
دارد حتی اگر تدارکاتچی باشــد باید تدارکات
خوشــبختی مردم را فراهم کند .حتی تدارک
جشن احیای برجام!
باید این احتمال را در معادالت در نظر گرفت اگر
گوش شیطون کر تحریمها لغو شد و دوباره اوضاع
مالی دولت خوب شد ،هر کسی رئیس دولت شود
سر سفره آماده آمده و آدم بسیار عاقلیست!!

جمالت آفتــاب هر نظــر باد
ز خوبــی روی خوبت خوبتر باد
تفسیر :رئیس صداو سیما گفتند :در نظرسنجی فهمیدیم مردم به ما
عالقه و اعتماد دارند .حافظ هم درتایید خوبیهای این سازمان این
شعر را سرود هر چند شاید به طنز!
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دنیای غرب  -جاناتان نوالن

اقدامعجیبگردشگر
موجب اخراج او از پارک شد!

اقدام عجیب یک گردشــگر محلی در پارک
ملــی یلواســتون آمریــکا موجــب اخراج و
همچنین ممنوعیت ورود او به این پارک شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،گردشگر محلی
که در پارک ملی یلواســتون آمریکا دســت
بــه اقدامی عجیب زده بــود از حضور در این
پارک محروم شــد .این گردشگر که در حال
پختن مرغ در دهانه آتشفشــانی این پارک
بود توســط محیطبانان اخراج شــد .یکی از
محیطبانان پارک در تاریخ  ۷آگوست گزارشی
را در مــورد این حادثــه دریافت کرد .در این
گزارش آمده بود کــه گروهی در حال رفتن
به محل «شوشون گیســر باسین» ،که یک
دهانه آتشفشانی بشمار میرود هستند .این
محیطبان پس از رســیدن به محل و نزدیک
شدن به این گروه دو مرغ را در نزدیکی دهانه
آتشفشانی در داخل یک قابلمه مشاهده کرد.
یکــی از اعضای این گــروه ده نفره ،یک مرد
اهل آیداهو که به منطقه خطرناک در نزدیک
این دهانه آتشفشــانی نزدیک شده بود مورد
مواخذه قرار گرفت .او در دادگاه ماموت هات
اســپرینگ حاضر شــد .بنا به گزارش فاکس
نیوز ،این مرد پس از اعتراف به جرم خود در
دادگاه در تاریخ  ۱۰سپتامبر به دو سال حبس
مشروط و دو جریمه  ۶۰۰دالری محکوم شد.
او طی ایــن مدت حق بازدیــد از این پارک
را نخواهد داشــت .گفتنی است؛ طبق اعالم
سرویس این پارک ملی ایاالت متحده آمریکا،
سوختگی ناشی از ویژگیهای حرارتی دلیل
اصلــی صدمات جدی و مــرگ در این پارک
بشمار میرود.

پل سفید اهواز
میزبانپرندگانمهاجر

در برنامه دستپخت شبکه یک سیما ،شرکتکنندگان اصال پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکردند
و این درحالیست که تلویزیون نقش آموزشی را باید در این ایام ایفا کند

آفتاب یزد -گروه شــبکه :از زمان ورود کرونا
به کشــور ،یکی از نکاتی که بسیار مورد توجه
مسئوالن و کارشناســان حوزه بهداشت بوده و
هنوز هم بر آن تاکید دارند رعایت پروتکلهای
بهداشتی از جمله اســتفاده از ماسک و رعایت
فاصله فیزیکی افراد است چرا که رعایت این دو
نکته مهم میتواند فرد را تا حدودی در برابر کرونا
ویروس مصون بدارد .در شــرایطی که جامعه به
خوبی از این مهم با خبر است اما برخیها باز هم
بدون ماسک در خیابانها ظاهر میشوند یا اگر
هم میزنند حالت نمایشی برایشان پیدا میکند
یعنی آن را در زیر چانههای خود قرار میدهند.
این افراد همانها هستند که هیچ چیز برایشان
اهمیت ندارد حتی جانشــان .حال در این میان
صدا و سیما به عنوان رسانه ملی وظیفه دارد که
در برنامهها یا تبلیغات متعدد ،رعایت نکات بهداشتی مخصوصا
در این روزهای سیاه کرونایی را به مردم یادآوری کند اما وقتی
خود از این مسئله غافل است دیگر چه میتوان گفت .دوشنبه
شب از برنامه دستپخت شبکه یک سیما تصاویری منتشر شده
است که نشان میدهد شرکتکنندگان این برنامه علی رغم
اینکه ماسک دارند اما آن را در زیرچانه هایشان قرار دادهاند و

ما اتومبیلها را در هر شــکل و اندازهای میبینیم ،اما قایقها هم
میتوانند همینقدر عجیب و غریب باشند .این قایقها میتوانند با
خوشسلیقگی و طراحی خوب محدودیتها را پشت سر بگذارند و
حتی جهان خارج را کشــف کنند .البته که گاهی هم کاری جز با
سرعت حداکثری حرکت کردن انجام نمیدهند.

از همه بدتر آنکه بدون رعایت فاصله فیزیکی در کنار یکدیگر
قرار گرفته اند .انگار تلویزیون یا از شرایط موجود خسته شده
یا کرونا را دســت کم گرفته که این چنین مردم را تشویق به
ماسک نزدن میکند .این تناقضها در صدا و سیما که یک روز
در برنامهای کام ً
ال تفصیلی به راهکارهای شیوع ویروس کرونا
میپردازد و مردم را دعوت به رعایت حد فاصل یک متر از طرف

عجیب و غریبترین قایقهای دنیا
فشــرده متکی بود .این زیردریایی برای اولین بار در ســال 1863
به کار گرفته شــد و در ســال  1872از رده خارج شد .اما پلونگور
الهامبخش  20.000زیردریایی دیگر بوده است.
> کشتی مارجانا

مقابل و استفاده از دستکش و ماسک میکند اما
روز بعد مشاهده میشود که تمامی این موارد در
برنامههای خودشان رعایت نمیشود ،باعث شده
که کمترکســی مخاطب برنامههای تلویزیونی
باشد .ناآگاهانه به مردم این پیام را انتقال دادهاند
که کرونا را جدی نگیرید .نتیجه این مسئله هم
چیزی جز شیوع هر چه بیشتر کرونا در جامعه
نیست .اما شاهکار این رسانه در این ایام حضور
غیرکارشناسانی است که راهکارهای عجیب و
غریبی در خصــوص درمان کرونا ارائه میدهند.
موضوعی که انتقادهای بسیاری را در پی داشته
است .مثال کیانوش جهان پور ،رئیس مرکز روابط
عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در صفحه توییتر خود با انتقاد از
برنامههای صدا و سیما درباره نحوه درمان ویروس
کرونا نوشته است« :مردم شبکه  ۳رو باز میکنند ،میگه داروی
امام کاظم(ع) برای کرونا خوبه ،میزنند شــبکه  ۵میگه فقط
نمک ،برمیگردند شــبکه  ۳میگه نیش زنبور عسل کوالک
میکنه ،میرن شبکه افق ،اونجا آدرس ناصرخسرو رو میده ،بعد
اخبار رو میبینند ،میگه فریب این جماعت رو نخورید ...ممنون
کههستید!»

تأیید نخواهد کرد .برخــی قایقهای عجیب و غریب هرگز به حرکت
درنخواهند آمد.
> قایقهای تور اردک

> قایق زیپر

هرساله پرندگان مهاجر در فصل سرما یکی از
رودخانهها یا آبگیرهای مناطق گرمسیر را برای
گذران این فصل انتخــاب میکنند .رودخانه
کارون هــم در این فصل ســال میزبان انواع
کاکائی ،حواصیل و بــاکالن تا اواخر فروردین
است /.فرارو

کاشت تربچه در فضا!

سازمان فضایی ملی آمریکا (ناسا) تصویری از
کاشت تربچه در ایســتگاه فضایی بینالمللی
منتشر کرده است .این عکس را کیت روبینز،
از فضانوردان ناسا در  ۱۱نوامبر امسال گرفته
است .به گزارش فرارو ،کاشت گیاهان ،بخشی از
پروژه پژوهش بر روی امکان زیست گیاهان در
فضاست .ناسا میگوید فضانوردان به این دلیل
تربچه را انتخاب کردهاند که هم خوردنی است
و هم از نظر غذایی غنی است.تربچه همچنین
از نظر ژنتیکی مشــابهتهایی با گیاهی به نام
رشادی دارد که تاکنون بارها امکان رشد آن در
وضعیت بیوزنی تجربه شده است .این تجربه،
به ناسا کمک میکند تصویر دقیقتری از امکان
تولید مواد غذایی در فضا به دست آورد.

اولین هتل طالیی جهان؛
توالت و دوش حمام
از طالی  ۲۴عیار!

دیالوگ

یه هنرمند بزرگ همیشــه خودشو تو آثارش
پنهان میکنه .
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«یاسوهیرو ســوزوکی» در سال  2004قایق موتوری زیپی را ارائه
کرد ،اما این قایق تا ســال  2010راهی هیچ سفری نشد .درست
مانند بسیاری از ســازههای عجیب و غریب و عالی ،این قایق هم
یک پروژه هنری به شمار میرفت و قرار نبود بهعنوان وسیله نقیله
مورد استفاده قرار بگیرد .هیچ مسافری هم برای آن وجود نداشت
چون قایق از نظر قدرت و خطر واژگونی مورد آزمایش قرار نگرفته
بود .مطمئناً نمیتوانید پشت سر این قایق با سرعت اسکی کنید،
اما شاید بتوانید روی یک خط با سرعت بسیار کم حرکت کنید.

پوشش آنتن دایرهای برای محافظت از دیشهای رادار ،صفحه فرود
هلیکوپتر ،شکلی شبیه به اتوی لباس ،مارجاتا همه اینها را دارد .این
یک کشــتی جاسوسی نروژی است که برای ضربه زدن به روسها
در آبهای قطب شمال حرکت میکند .این کشتی برای اولین بار در
سال  1992به آب انداخته شد .کشتیهای بعدی که از این نمونه
ساخته شد ،در اندازهای بزرگتر و با جذابیت ظاهری کمتری بودند.
> جستجوگر تایتان مار

قایقهای تور اردک بدترین دوزیســتان دنیا هستند؛ در خشکی:
بزرگ و آهسته ،در آب :بدساخت و بسیار ُکند .تورهای اردک اولین
بار در دهه  1940در ویسکانسی دلز به آب انداخته شدند و پس از
آن در سطح بینالمللی گسترش پیدا کردند .تورهای اردک معموالً
زمانی مورد اســتفاده قرار میگیرند که برخی تیمهای ورزشهای
ساحلی در سوپربول برنده میشوند.
> قایق کتوواالم

> زیر دریایی پلونگور

زیردریاییها تاریخ طوالنیای دارند و قدمت آنها به  415سال قبل از
میالد بازمیگردد .اولین زیردریایی که با چیزی غیر از نیروی انسانی
به حرکت درآمد ،پلونگور فرانســوی بود که برای حرکت به هوای

بعضی چیزها برای دنیای ما بســیار خوب و ناب هستند .جستجوگر
تایتان مار یکی از آنهاست .این جستجوگر ،مأموریت پیشنهادی ناسا
برای کشف دریاهای هیدروکربوری در بزرگترین قمر زحل را برعهده
داشت .در منظومه شمسی ما ،بهغیر از زمین ،تیتان تنها جرمی است
که به دلیل جو متراکمش ،روی سطح آن آب وجود دارد .سالها پس از
ارائه این سازه ،ناســا آن را مورد تأیید قرار نداد و احتماالً هرگز آن را

قایقهای خانهای معموالً به اندازه پانتونهایی که برای ســوددهی
ساخته میشوند هنری نیستند .اما در منطقه کراالی هند ،قایقهای
خانهای به ســبک کتوواالم ،به شکل ضدآب و سقفی تزئین شده
و کاهگلی ،از میان آبها عبور میکنند و گردشــگران را به ســوی
خود فرامیخوانند .قدمت این طرح به 3000ســال پیش از میالد
بازمیگردد که در آن زمان برای انتقال ادویهجات و مسافر در طول
مسیرهای تجاری مورد استفاده قرار میگرفت /.خبرآنالین

جادهای باریک و خطرناک که عبور از آن نفس را در سینه حبس میکند

جادهای باریک در هند که عبور از آن برای ماشینها بسیار خطرناک
اســت حیرت کاربران فضای مجازی را بر انگیخته است .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران ،رانندگی یک مهارت است و هیچ شکی هم در
ایــن موضوع وجود ندارد؛ اما راننده بــرای تردد در برخی از جادهها
بــه چیزی بیــش از مهارت در رانندگــی نیــاز دارد .در واقع برای
عبور از بعضی جادهها به شــانس هم نیاز دارید .خطرناک شــدن
یک جاده بســتگی به عوامل مختلفی دارد که میتوانند طبیعی یا
انسانی باشند .موارد طبیعی مانند وجود کوه ،دره ،صخره و ...و انسانی
مثل تعمیر غیرمتعارف و بد جادهها ،رانندگی بیپروا و بیدقت یا حتی
وجود دزدان و غارتگران در آن مســیر را شامل میشود .رانندگی در
بســیاری از جادهها ممکن است به دلیل شرایط بد جاده یا وضعیت

بوهوایی نامناســب ،مشکل و خطرناک باشد .شاید برایتان جالب
آ
باشد که بدانید جادههای ترسناک دنیا چقدر فراوان هستند .در این

«زبان شیطان» گیاه کمیاب و عجیبی که شبیه خفاش است!

تصاویــری از گیــاه زبان شــیطان که در منطقه گرمســیری باغ
گیاه شناسی مسکو رشــد میکند در فضای مجازی منتشر شده
اســت.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران ،گیاه «زبان شــیطان» در
مناطق گرمســیری باغ گیاه شناســی Aptikarsky Ujorod
از دانشــگاه دولتی مســکو رشــد میکنــد ،نامهــای دیگر این
گیــاه که از برگهــای آن برای تهی ه کاری اســتفاده میشــود،
Takka Shantrye، Voodoo Flower، Devil's Language
یا  Batاســت .این ماده را میتوان به طور طبیعی در جنگلهای

گرمســیری مالــزی ،تایلند و جنــوب چین نیز یافــت .این گیاه
عجیب از فوریه تا آگوســت شکوفا میشود و قطر آن به ۳۰سانتی
متــر میرســد و اگر بریده شــود به ســرعت پژمرده میشــود.
کارشناســان میگویند ،این گیاه به دلیل گلهای تقریبا ســیاه و
شبیه خفاش و موهای بلند معروف اســت .بازدیدکنندگان از باغ
 Aptikarsky Ujorodمیتوانند این گیاه عجیب و غریب را در
گلخانه  Victornaبا درختان شکالت و نیلوفرهای آبی گرمسیری
مشاهده کنند.

جادهها ،فعالیتهای ماوراء الطبیع ه بسیاری از شنیدن صداهای عجیب
و غریب گرفته تا مشــاهده ارواح گزارششــدهاند .برخی از جادهها
آنقدر عجیب هستند که توجه خبرنگاران و افراد کنجکاو بسیاری را
به خود جلب کردهاند .در هر کشوری هم جادههای خوب و مناسب
وجود دارد و هم جادههای بد ،اما همیشه بعضی از مسیرها خطرناکتر
هستند .نشریه سان در حساب کاربری خود در توئیتر ویدئویی منتشر
کرد که در آن یک جاده خطرناک را به نمایش گذاشــت .این جاده
خطرناک در کشــور هند قرار دارد .در این ویدئو اتوبوســی را نشان
میدهد که در حال عبور از یک جاده باریک صخرهای و بدون محافظ
است .این جاده آنقدر باریک و خطرناک است که نفس در سینه کسی
که در حال ضبط ویدئو است نیز حبس شده است.

هتل دولچه هانوی در ویتنام به عنوان نخستین
هتل در جهان معرفی شــده که داخل و حتی
خارج آن طالیی اســت .به گزارش فرارو ،همه
بخشهای مختلف این هتل که در کنار دریاچه
جیانگ وو ســاخته شــده از روکش طالست.
مبلمان ،تزئینــات دیوارها ،وان حمام ،اتاق ها،
دوش حمام ،سرویس بهداشتی ،استخر ،لیوان،
کارد و چنــگال و بشــقابها از جنس طالی
۲۴عیار اســت .در این هتل  ۵ســتاره حتی
مدلهای زن و مرد با بدنهای آغشــته به طال
دیده میشوند.ســاختمان این هتل چشم نواز
۲۵طبقه است و هزینه یک شب اقامت در آن
از  ۲۵۰دالر آغاز میشود.برای ساخت این هتل
 ۲۰۰میلیون دالر هزینه شده است.یک شهروند
کره جنوبی که از این هتل دیدن کرده میگوید
وقتی وارد اینجا شدم احساس کردم مثل یک
پادشاه هستم ،مانند فرعون پادشاه مصر.

کارمند مبتال به کرونا
فرودگاه را به هم ریخت!

به تازگی پس از آنکه ابتال یک کارمند فرودگاه
شــانگهای به کووید  ۱۹مثبت اعالم شد این
فــرودگاه برای دقایقی دچار هرج و مرج شــد.
بهگزارش باشــگاه خبرنگاران مسئوالن محلی
پس از مثبت شــدن تست کرونای این کارمند
بالفاصله دستور انجام تســت کرونا برای تمام
افــراد حاضر در فرودگاه را صادر کردند .در این
ویدئو ماموران بهداشــت با ایجاد یک زنجیره
انسانی تالش میکنند تا افراد حاضر در فرودگاه
را به زیرزمین هدایت کنند .در این ویدئو صدای
همهمه و فریاد مســافران که نگران قرنطینه
شدن به مدت  ۱۴روز هستند شنیده میشود.

