دلنوشته

پاهایی زشت
اما گرانقیمت

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

یکی بود یکی نبــود زیراین گنبد کبود یک
دیاری بود سرزمین عجایب بود .سرزمینی پر
از جادوگران و ســاحران مجربتر از ساحران
و جادوگران "ارباب حلقه ها" .شهر ترسناکی
بــود .این ســرزمین را هالــهای از عجایب و
جادوگــری احاطــه کرده بــود .مردمش در
ســختی و رنج زندگی میکردند یک بیماری
بــه نام ویروس کوفتی یــا کووید  19تو این
دیار آمد و مکررا تلفــات میگرفت .اما بدتر
از آن وجود جادوگرانی بود که باعث افزایش
قیمتها میشدند با گران کردن مواد غذایی
جان مردم را میگرفتند .مردم حس میکردند
در حالی که سر سفره نشستهاند میخواستند
غذا بخورند ناگهان یک خوراکی از سفره آنها
محو میشــد .مثال در حالی که میخواستند
مرغ و پلو بخورند آن غذا از سفره محو میشد
لذا مــردم گاهی از حیرت ســکته میزدند.
برخــی بخاطر نخوردن مرغ و پلو دور از جان
تلف میشــدند! مــردم میگفتنــد :این کار
جادوگران خبیث است .مردم خیلی خرافاتی
شده بودند .این جادوگران "همیشه در صحنه
جادوگری و گران کردن اجناس" دست روی
هرچیزی میگذاشــتند قدرت غیب کردن و
گران کردن آن را داشتند .اینها خیلی به بازار
عالقه مند بودند و به نوعی "فعال اقتصادی"
بودند .یکی از کارهای محیرالعقول اینها این
بود کــه مثال وقتی بابای من که در روســتا
زندگی میکند تصمیم گرفت بالنسبت یک
االغ باربری بخرد متوجه شد جادوگران کاری
کردنــد که قیمت آن با یک پراید ســال 90
برابری کند!
اما جادوگران در راستای جادوگریها دست
روی پــای مرغ هــم گذاشــتند و آن را هم
گران کردند .چنانکه برخی کارشناسان نخبه
اقتصادی پیشنهاد دادند :مردم سرمایه شان را
از بورس به سمت بازار "پای مرغ" ببرند .پای
مرغی که کسی رغبت نمیکرد نگاهش کند
مگر کسانی که دکتر برای تقویت مفاصل آنها
پای مــرغ تجویز میکرد اما جادوگران کاری
کردند پای زشت مرغ که اصال جذاب نیست
قیمت یابد ،عزیز دل شود .تا جایی که چشم
مردم دنبال این پاهای زشت باشد .مردمی که
بخاطر گرانی دستشان به مرغ و ران و سینه
مرغ هم نمیرســید لذا به پای مرغ رضایت
داده بودند متاســفانه حتی از پای زشت مرغ
هم محروم شــدند .مردم خیلی خسته بودند
دوســت داشــتند از شــر جادوگران خبیث
خالص شــوند همانگونه که تمایل داشتند از
شر ترامپ خالص شوند.
روایت یکی از اعضای شورای نخبگان درباره
گرانی" پای مرغ!
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بازتاب شهادت دکتر فخریزاده دانشمند کشورمان در شبکههای اجتماعی

آفتاب یزد -گروه شبکه :هفتم آذرماه ،قطعا یکی از
تلخترین روزهای تقویم خواهد بود .در این روز یکی
از برجستهترین دانشمندان حوزه هستهای کشور
به دســت افراد تروریست ،ترور و به درجه شهادت
نائل آمد .شهید محسن فخریزاده ،رئیس سازمان
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در منطقه آبسرد در
شمال شرقی تهران مورد هدف قرار گرفت .در این
حادثه ،مهاجمان برای حمله به فخریزاده از انفجار
وانت نیسان در مســیر عبور خودروی حامل وی و
شلیک مســتقیم به سمت او استفاده میکنند .وی
به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل میشود اما
به شهادت میرسد .محافظ و همراهان او نیز مجروح
میشوند .شــهید فخریزاده پروژههای مختلف و
مهمی را مدیریت میکرد وپیش از این بارها توسط
رژیم صهیونیستی تهدید شــده بود .از مهمترین
پروژههایی که توسط این شهید و تیمش به نتیجه
رسید ،پروژه تولید اولین کیت ایرانی تشخیص کرونا
بود .گفتنی اســت نام شهید محسن فخریزاده در
فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل قرار
داشت و همین تا حدودی نشان میدهد که او شاید
ی از ما ایرانیها آن چنان شــناخته شده
برای برخ 
نبود ،اما در ارزیابیهای نظامی و امنیتی جهان ،چهره
مهمی بوده است .به طوری که مجله فارنپالیسی او
را جزء  ۵۰۰چهره قدرتمند جهان میداند.

فخر ایران

> نمی شناختمشون اما از رفتنشان داغونم

از همین رو ترور شهید محسن فخریزاده دانشمند
و مدیر برجســته ایــران در وزارت دفاع و صنعت
هستهای ،واکنشهای بســیاری را در شبکههای
اجتماعی داشته اســت .واکنشهایی که نشان از
ناراحتی کاربران از این رویداد تلخ دارد.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است« :خدایا َع ُظ َم البالها
راه نفس زمینیان را گرفته و راه اشــک چشمهای خسته را
گشاده است».
یکی دیگر از کاربران گفته است «:فخر ایران آسمانی شد.
محسن فخریزاده ،از دانشمندان برتر ایران و جزو  ۵۰۰چهره
قدرتمند دنیا در فهرست نشریه فارنپالیسی بود ».
دیگری نوشت« :آسمونی شدن نه بال میخواد نه پری .دلی

میخواد به وسعت خود آســمون .مردان آسمونی بال پرواز
نداشتن تنها به ندای دلشون لبیک گفتند و پریدن».
کاربر دیگری اینطور مینویســد «:دشــمنان کور دل باید
منتظرانتقام ســخت ،فرزندان انقالب باشــند .شهادتت
مبارک».کاربران دیگر نوشته اند «:اگه بخوام واستون یکم
از شهید محسن فخریزاده بگم همین بس که اسم ایشون
بین  500چهره قدرتمند دنیاست»« ،با نامردی و بیهوا زدن
رسمشونه ...از کوچه بنی هاشم گرفته تا مسجد کوفه و علقمه

و گودال قتلگاه و شهر شام و فرودگاه بغداد و کوچه
پس کوچههای تهران« ،»...شهید محسن فخریزاده
در لیســت  ۵۰۰شخصیت قدرتمند دنیا بود ولی در
ایران یک دانشمند هستهای گمنام بود که خیلی از
ما بعد از شــهادتش اسم او را شنیدیم قدر نخبگان
کشــور رو بدونیم قبل از اینکه دشمن ...شهادتت
مبارک» « ،آه از غمی که تازه شود با غمی دگر؛ جز
همدلی نباشدمان مرهمی دگر»« ،هردو(شهید قاسم
سلیمانی و شهید محســن فخریزاده) خارچشم
دشمنند :یکی با سالح جنگی ،دیگری با سالح علم.
هردو ترور شــدند :یکی بامداد جمعه یکی غروب
جمعه»« ،شهید محسن فخریزاده اونقدر اثرگذار
م همکاری کردن
بوده که موساد و سیا و منافقین با ه 
تا ترورش کنن « ،» .ترور در هر شــرایط و به دست
هر گروهی محکوم اســت»« ،نمیشناختمشون اما
از ته قلبم داغون رفتنشــونم» « ،تنها آنهایی ترور
تنفس استکبار
دریچه

میشــوند که وجودشــان
ِ
را میبندد ،آنقدر که مجبور شــوند ،آنها را حذف
فیزیکی ،یعنی ترور کنند « ،».به امید آن روزی که
بنویسند انتقام سخت شهید محسن فخریزاده و
حاج قاسم عزیز رو گرفتن» « ،شما که مدعیان حقوق
بشرید را چه بنامیم؟ »« ،عامالن ترور شهید محسن
فخریزاده بدانند او تنها یک نفر نبود؛ بلکه یک از
صدها مدافع منافع ملی کشــورمان بود که دانش
هستهای کشور به پاس زحماتشان به بار نشست؛ آن
هم برای امنیتمان ۴۰« ،»...ســاله که با ترور بزرگان
انقالبی ما میخواهید سد راه ما شوید ،اما بدانید که
ما زندهتر میشویم» « ،نتانیاهو نجس و آل جهود و
ترامپ ملعون بدانند که بد عملی انجام دادن و انتقام
خیلی سخت و وحشتناکی در انتظارشان هست ما
ازخون این دانشــمندان متعهد و مخلصمان به ســادگی
نخواهیم گذشــت» « ،واقعا صد حیف که محروم شدیم از
خدمات وجود این دانشمند خبره و با تجربه در علوم هستهای
و نظامی وزارت دفاع» « ،واقعا اسرائیل غده سرطانی جامعه
بشریت است و اینگونه کارها نشانگر ترس و آغازی بر پایان
وجود منحوس شان است « ،».خداوند تمام دشمنان اسالم و
ایران عزیزمان را لعنت کند و باشد که سربازان گمنام عزیز
تقاص خون این عزیزان را بگیرند».

خاطره بازی آقای فوتبال ایران
با بازی ایران و استرالیا

علی دایی با انتشار پستی در اینستاگرام از بازی
ایران و استرالیا و صعود به جام جهانی فرانسه
یاد کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،علی دایی
پیشکســوت فوتبال ایران تصویری قدیمی از
بازی ایران و استرالیا در صفحه اینستاگرامش
به اشتراک گذاشت .این بازی ،بدون شک یکی
از جذابترین و پراسترسترین بازیهای تاریخ
فوتبال ایران اســت و برای بســیاری از مردم

خاطره شیرین صعود به جام جهانی فرانسه را
یادآوری میکند .گفتنی است؛ تیم ملی ایران با
تساوی در مقابل استرلیا موفق به حذف این تیم
شد و به جام جهانی  ۱۹۹۸فرانسه صعود کرد.
در ادامه متن و تصویر منتشر شده از علی دایی
را مشاهده میکنید« :بیست و سه سال پیش
در چنین روزی بازی ایران استرالیا در ملبورن و
صعود به جام جهانی فرانسه»

زنی که  492گربه و سگ در خانه دارد!

زنی در مسقط پایتخت عمان علیرغم شکایت
همســایگان و هزینههای زیــاد  ۴۸۰گربه و
۱۲سگ دارد .به گزارش فرارو ،مریم البلوشی
حیوانات خانگی را همراهانی بهتر از انسانها
میداند و میگوید که گربهها و سگها نسبت
به انسان وفادارتر هستند .این زن عمانی طی
یک دهه گذشــته به کار پــرورش حیوانات
خانگــی روی آورده اســت .او ماهیانه حدود
۷۸۰۰دالر برای مراقبت از گربهها و ســگها
هزینه میکند .از مجموع ۴۹۰گربه و ســگی
که مریم البلوشی نگهداری میکند ۱۷حیوان
نابینا هســتند.خانه این زن پر از قفس است.
بلوشی که ۵۱ســاله و یک کارمند بازنشسته

اســت میگوید همه چیز از ســال  ۲۰۰۸و
هنگامی که پســرم یک گربــه کوچک ایرانی
خریداری کرد آغاز شــد.وی افزود :من ابتدا از
مراقبت از ایــن گربه خودداری میکردم ،چرا
که حیوانات را دوســت نداشــتم و پسرم هم
به آن توجه زیادی نمیکرد .اما دو ســال بعد
رویکرد خود را تغییر دادم .بلوشــی گفت :من
ناگهان خود را کامــا غوطه ور دیدم و کامال
به مراقبت از ایــن گربه روی آوردم .به او غذا
دادم ،حمام بردم و وقت زیادی را با این حیوان
سپری کردم.این زن میگوید این حیوانات به
او کمک کردهاند تا از افسردگی خارج شود و
همچنین باعث شــده در شبکههای اجتماعی
طرفــداران زیادی پیــدا کند.وی
گفت که من در یک مکان تاریک
بودم و آنها مــن را نجات دادند.
این زن گفت که گربهها و سگها
به دنیای من ،عشق و خوشبختی
تبدیــل شــدهاند .من بــا آنها
میخوابم ،میخورم و مینوشــم
و بــا آنها بازی میکنــم و انواع
تفریحات و سرگرمیهای خود را
کنار آنها میگذرانم.
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پرتاب دل و روده خوک
در پارلمان تایوان

نمایندگان مخالــف در پارلمان تایوان با پرت
کــردن دل و رود ه خــوک در صحن پارلمان،
اعتراض خود را به آسانتر شدن واردات گوشت
خوک نشان دادند .به گزارش عصرایران ،آنها
میگویند که تصمیم اخیر دولت مبنی بر اجازه
واردات گوشت خوک آمریکایی تهدیدی برای
سالمتی انسان اســت .به گفته آنها گوشت
وارداتی حاوی راکتوپامین نوعی ماده افزودنی
به خوراک دامهاســت که اســتفاده از آن در
تایوان ،چین و اتحادیه اروپا ممنوع اســت .اما
حزب حاکم این اتهام را رد کرده و خواســتار
ث منطقی در این باره شــده اســت.
انجام بح 
نمایندگان حزب اصلی مخالف (کومینتانگ)
در این کشور ،سطلهای حاوی روده خوک را
به سمت سو تسنگ-چانگ پرتاب کردند تا او
را از طرح سوال در پارلمان بازدارند .خبرگزاری
رویترز گزارش کرده که حزب حاکم پیشــرو
دموکراتیک این اعتــراض «منزجرکننده» را
محکوم کــرده و آن را هــدر دادن غذا خواند
که منجر به پخش بوی نامناســب در پارلمان
شده است .بروز چنین جنجالهایی در پارلمان
تایوان امری غیرمعمول نیست .واشنگتن در ماه
اوت سال جاری از تصمیم رئیس جمهور تایوان
(تســای اینگ-ون) در مورد آســانتر شدن
واردات گوشــت خوک از آمریکا از اول ژانویه
سال آینده میالدی استقبال کرد .اما این اقدام
باعث افزایش مخالفتها شده است ،بویژه پساز
رسواییهای اخیر در مورد ایمنی مواد غذایی
که نگرانیهایــی را در میان مردم ایجاد کرده
است.چند روز پیش مخالفان در اعتراضاتی با
هوا کردن یک خوک بادی غول پیکر مخالفت
خود را با واردات گوشت خوک آمریکایی نشان
دادند .تایــوان به خاطــر درگیریهای گاه و
بیگاهی که در پارلمان این کشور اتفاق میافتد
معروف است.در یک درگیری شدید در ژوئیه
 ،۲۰۱۷نمایندگان هنگام بحث در مورد الیحه
هزینه زیرســاختها ،صندلیها را به ســمت
یکدیگر پرت کردند.

رباتپرستاربیمارانکرونایی

در مصــر از رباتی که با کنتــرل از راه دور کار
میکند ،بــرای انجام بعضی از آزمایشها روی
بیماران مشــکوک به کرونا استفاده میشود
تا تماس انســان با ویروس به حداقل برســد.
به گــزارش فرارو ،این ربات پرســتار عالوه بر
آزمایــش خون ،میتواند دمــای بدن بیمار را
اندازهگیری کند ،و پس از انجام اســکن قلب
و پرتوی ایکس نتایج را روی نمایشــگر کنار
تخت بیمار به او نشــان دهد.محمود الکومی،
مخترع این ربات که نام آن را سیرکا ۳گذاشته،
میگوید با طراحی ظاهری انســانی برای این
ربات ســعی داشته کاری کند که بیماران از او
نترسند و حس نکنند که با یک جعبه متحرک
ســر و کار دارند.اختراع و استفاده از این ربات
پرستار در شرایطی صورت گرفته که مقامهای
بهداشتی مصر اخیرا از پر شدن بیمارستانها و
فرسودگی کادر درمان ظرف چند روز آتی ابراز
نگرانی کرده بودند.

آبشار چیکون و مورزیان
بکر و زیبا

منطقه ســپیدان در اســتان فــارس دارای
جاذبههای فراوانی اســت .آبشارهای چیکون
و مورزیــان از جاذبههای زیبــای این منطقه
میباشــند و از آنجا که رسیدن به آنها حدود
دو ساعت کوهنوردی دارد ،از گزند گردشگران
بیمالحظه مصون مانده و همچنان بکر و زیبا
خودنماییمیکنند/.خبرآنالین

