دلنوشته

اعتصاب غذای
پنهان مردم

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

واقعــا این روزها چقدر موضوعات متنوع برای
حیرت و یا نگرانی مــا وجود دارد .که به قول
حافظ" :از هر ســو که نگاه کردم آواز ســوال
حیرت آمد"
* یکی از دوســتان گفت :چندی پیش حس
کردم حالم مســاعد نیست اســترس داشتم
خصوصا بعــد از پیروزی بایدن و ادعای تقلب
در انتخابات آمریــکا که ترامپ ملعون مطرح
کرد تب و لرز به تنم افتاد که نکنه این مردک
دوباره تو کاخ ســفید موندنی باشــه؟ چون
میلرزیدم گفتم شاید کرونا گرفتم .برای تست
مراجعه کردم اما شلوغی درمانگاه به گونهای
بود که به آدم القا میشــد کرونا هم نداشــته
باشی اینجا میگیری! سعی کردم مقاوم باشم.
یا خود درمانی و خوردن دمنوش و مدیتیشن
و القای اینکه ":من خوب میشــم" .مشــت
محکمی به دهان کرونا زدم و تونســتم کرونا
را هم مثــل تحریمها دور بزنم و بهبود یافتم.
این حیرت انگیز نیســت؟ اما حیرت انگیزتر
اینکه پای مرغ خوردم خوب شــدم! خبر شفا
بخشی پای مرغ را رسانهای کردم اما پای مرغ
گران شد.
*وی حق داشــت! ناگهان قیمت پای مرغ از
خود مرغ بیشــتر شد پای مرغ کیلو  28هزار
تومان شد .فهمیدیم پای "سلطان پای مرغ"
هم در کارست.آیا حیرت انگیز نیست؟
*آیا این حیرت انگیز نیست نماینده مجلس
اعتصاب غذا کند روی زمین سرد کف صحن
مجلس که سنگ مرمرست تحصن کند فردا
رماتیســم بگیرد؟ آیــا آن نماینده حاضر بود
بجای "اعتصاب غذای چند ســاعته"! سوپ
پای مــرغ بخورد؟ کاری که خیلــی از مردم
نیازمند میکنند ولی بعد گرانی پای مرغ از آن
هم محروم شدند؟ آن نماینده و همه مسئولین
بدانند مردم هــم اتوماســیون ازبس قیمت
خوراکیها گران اســت و تــوان خرید ندارند
اعتصاب غذای پنهان کردند که ریا نشود! واقعا
این بســیار حیرت انگیزتــر از اعتصاب غذای
نماینده نیســت؟ تازه اعتصاب غذای نماینده
سمبلیک و اعتصاب غذای مردم واقعیست!
آیا این حیرت انگیز نیست در حالی که ستاد
مقابله با کرونا رعایت اصول بهداشتی و رعایت
فاصلهگذاری را توصیه میکند و برگزاری هر
نوع تجمعی حتــی میهمانی خانوادگی را هم
ممنوع میکند برخی مخالفین دولت فراخوان
تجمع بر علیه رئیس دولت بدهند؟ شاید چون
دیدند مردم حتی از خوردن پای مرغ محروم
شدند میخواستند بر علیه دولت تجمع کنند
اما آیا اینها از کرونا نمیترســند؟ چقدر اینان
نترس و حیرت انگیزند؟!
دیالوگ

اعتراف خودش نوعی شناخت درونی انسان از
خودشه .تنها راه نجات خودت اینه که کاملتر
از بقیه اعتراف کنی.

اعتراف  -کوستا گاوراس

اقدامغیراخالقیراننده
در روز بارانی!

انحراف عمــدی یک راننــده و خیس کردن
عابران پیاده در روز بارانی به ســوژه رسانهها
تبدیل شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،راننده
یک فولکــس واگن در روز بارانــی عامدانه با
منحرف کردن خودروی خود اقدام به پاشیدن
آب به یک عابر پیــاده و خیس کردن او کرد.
این اتفــاق روز  ۴اکتبر در یکی از خیابانهای
" آسدا" در منطقه ویگان منچستر انگلیس رخ
داد .در این حادثه عابر پیاده نگونبخت بهخاطر
این عمل غیرانســانی راننده کامال خیس شد.
گفتنی است؛ پاشــیدن آب توسط خودرو در
انگلیس جرم محسوب میشود و برای راننده
خاطــی حداکثر  ۵۰۰۰یــورو جریمه در نظر
گرفته میشود.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

شــد منهزم از کمــال عزت
آن را کــه جالل حیــرت آمد
تفسیر :حافظ این شعر را بخاطر گرانی پای مرغ سروده و دچار حیرت
و سرگشتگی شده از این عزت و جاللی که پای مرغ یافت!

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
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امام علی (ع) :بخیل ،خزینه دار ورثه خویش است.

شهر هزار قصه؛یکی غم نان دارد یکی غم تاریخ ُرند!

آفتاب یزد -گروه شــبکه :دیــروز در منحصربه فردترین
تاریخ تقویمی قرار داشتیم؛  .99/9/9تاریخ رندی که برای
بسیاری از اهمیت به ســزایی برخوردار بود .به طوری که
پیش از رسیدن به این تاریخ ،کلی برنامه ریزی انجام دادند
تا اتفاقهای مهم زندگی شــان در  99/9/9رقم بخورد تا به
اصطالح خاص باشــند! این عده ،برای این خاص بودن قطعا
هزینههای گزافی را هم متحمل شدهاند که مثال فرزندشان
در این تاریخ به دنیا بیاید حتی اگر موعد به دنیا آمدن کودک
نباشد.این در حالی است که بارها متخصصان حوزه بهداشت
در مورد تولد فرزندان نارس و مشــکالتی که برای آنها به
خاطر زایمان زودرس به وجود میآید هشدار دادهاند .اما این
هشدارها و تب الکچری بودن باعث نشده که برخی از پدرو
مادرها از این تصمیم خود منصرف شوند چرا که پرستاری
میگفت«:خانوادهای 130میلیــون تومان پول دادهاند برای
ســاعت 09:09صبح  99/9/9اتاق عمل رزرو کردهاند برای
زایمان ».همچنین یک متخصص زنان در گفتگو با شــرق
گفته است «:در بیمارستانهای مهم و خصوصی که زنان در
آن زایمان میکننــد ،اگر بهصورت عادی و روزانه پنج تولد
ثبت شــود ،در روزهای با تاریخ رند این تعداد زایمانها به
 ۲۰زایمان هم میرسد .تازه این آمار بیمارستانهاست .در
بیمارستانهایی با تخصص زنان ،تعداد زایمانهای روزهای
رند حداقل به صد زایمان هم میرسد».
> ثبت  ۸۰درصد ازدواجهای آذر ماه در ۹۹/۹/۹

البته فقط برخی پدر و مادرها نیســتند که تاریخ 99/9/9
برایشان خاص است بلکه افراد زیادی هم وجود دارند که تمام
تالش شان را کردهاند که تاریخ ازدواجشان در این روز باشد.
به طوری که از مدتها قبل به دنبال رزرو محضر برای عقد
بودند و برخیها هم با باغها و تاالرهای زیرزمینی که قاچاقی
حتی در روزهای کرونایی فعالیت میکنند قرارداد بستهاند تا
در این روز مراسم عروسی ولو به تعداد اندک برگزار کنند.
جالب اینجاســت که علی رغم محدودیتهای کرونایی و
تعطیل بودن بسیاری از مشاغل ،به دنبال درخواست کانون
دفاتر ازدواج و طالق مبنی بر ُرند بودن تاریخ  ۹۹/۹/۹و ثبت
نزدیک به  ۸۰درصد ازدواجها در این تاریخ ،با موافقت رئیس
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،همه دفاتر ثبت ازدواج در
این روز دایر بودند.

> بیچاره کادر درمان

اما تالش بســیاری برای برگزاری اتفاقهای
مهم زندگی شــان در تاریخ  99/9/9مــورد توجه کاربران
شبکههای اجتماعی قرار گرفته و واکنشهای جالب آنها را
در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است«:عقد وعروسی را
الکچری برگزار کنید اما شــما را به خدا باجان نوزادان تون
بازی نکنید»
کاربر دیگری گفته است«:اونی که  130میلیون میده تا بچش
تو تاریخ رند به دنیا بیاد همونیه که اگه همسایش بخواد بره
مکه یا کربال میگه بهتره پولشو بدین به فقرا!»
دیگری نوشــت«:ببینید ُرند بودن تاریخ تولد فرزند شما
واسش هیچی نداره ،جز اینکه هرجا تاریخ تولدشو بگه همه
با خودشون میگن عه بچه همون بابا و مامان بیفکره»
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد«:آن چیزی که در
ذهنها باقی میماند خاطرهها هســتند نه اعداد! حاال این
اعداد تاریخ رند تولد ( )1399/09/09باشد یا هرچی!»
کاربران دیگر نوشته اند« :شهر هزار قصه همین جاست......
شــکاف طبقاتی در جامعه امروز اینجوری شده یکی اگه

تاریــخ تولد بچهاش
ُرند نباشه خواب نداره یکی
از نون شــب خواب نداره!»« ،چه
غوغاییه االن تو بیمارســتانها و کلینیک
زایمان ها! ترکیب کرونا و شلوغی اون با زایمان کودکانی که
پدر و مادرشان فکر میکنن خیلی هنره تاریخ تولد بچشون
رند باشه واقعا دیدنی میتونه باشــه .بیچاره کادر درمان»،
«فخرفروشــی و پز دادن به سمت یه چیزایی میره که آدم
میمونه چی بگه خدایی؛ تاریخ تولد رند» «،من میگم امروزم
یــه روز عادیه دیگه،حاال مثال چه فرقــی داره؟ اونایی که
تاریخ تولدشون رند بوده مثال چیکارکردن؟ چه تاثیری تو
خوشــبختی و بدبختی داره؟ واال کاش پدر و مادرا به جای
اینکه دنبال تاریخ تولد الکچری باشــن مهارت زندگی به
بچههاشون یاد بدن و بهشون محبت کنن ۹۹/۹/۹ « ،»...یه
عالمه بچه میخواد به دنیا بیاد ،یه عده میخوان ازدواج کنن
یه عده برنامه خاص خودشونو دارن اما چن نفر قراره بمیرن
و تاریخ مرگشون رند باشــه؟» «،به نظرم اصوال کسی که
دنبال تاریخ رند واسه ازدواج یا بدنیا آوردن بچست سالمت
عقلی و روانی الزم برای تشــکیل خانــواده و بدنیا آوردن
فرزند نداره »

رپرتاژ صدا وسیما برای رئیس صدا و سیما

آفتاب یزد -گروه شبکه :روز گذشته علی عسکری ،رئیس رسانه
ملی از اســتودیو و اتاق فرمان شبکههای یک و سه سیما بازدید و
در برنامه زنده ســام صبح بخیر شــبکه یک حضور پیدا کرد و از
 HDشدن شبکههای تلویزیونی خبر داد .در جریان برنامه مجری
خطاب به علی عسکری میگوید« :آقای دکتر به شما میگویند پدر
تلویزیون دیجیتال ایران .چرا شــما آنقدر دغدغه فنی و دیجیتال
شدن شبکههای تلویزیونی را دارید؟» رئیس سازمان صدا و سیما
در پاسخ میگوید« :نمی توانیم از دنیا عقب باشیم .بنده سابقه فنی
و سابقه فرهنگی داشتهام اما تا زمانی که زیرساختهای فنی ایجاد
نشود مردم نمیتوانند برنامههای تلویزیونی را با کیفیت ببینند».
امــا آنچه که در این میان قابل تامل و مورد توجه قرار گرفته لقبی
است که به علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما داده اند؛ پدر
تلویزیون دیجیتال ایران .مثال کاربرانی در این مورد نوشته اند« :تو
یه برنامه تلویزیون ،رئیس صداوسیما رو دعوت کردن و ایشون رو

پدر تلویزیون دیجیتال ایران معرفی میکنند .ما که میدونیم شما
پدر آباژور تلویزیونی! یا پدر حذف اســتعدادها! »« ،بعد  ۱۲سال،

لجبازی دستپخت با چه کسی؟

آفتاب یزد -گروه شبکه :برنامه تلویزیونی
دستپخت طی قانون نانوشتهای انگار تصمیم
گرفته که با عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی
در ایــن ایام کرونایی ،مــردم را گرفتار کند.
همیــن هفته پیش بود کــه تصاویری از این
برنامه منتشر شــد که نشان میداد مهمانان
و مجری برنامه علی رغم اینکه ماسک دارند
اما آن را در زیرچانه هایشــان قرار داده و از
همه بدتر آنکه بــدون رعایت فاصله فیزیکی
در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند .این مسئله

با واکنشهای انتقادی بســیاری روبهرو شد
از جمله اینکه صدا و ســیما در این شــرایط
حســاس وظیفــه دارد کــه در برنامههــا یا
تبلیغات متعدد ،رعایت نکات بهداشتی را به
مردم یــادآوری کند نه آنکه خود از این مهم
غافل شود .از همین رو انتظار میرفت که در
قســمت بعدی برنامه دستپخت پروتکلهای
بهداشتی از جمله ماسک زدن و رعایت فاصله
اجتماعی به درستی رعایت گردد اما به تازگی
تصاویر دیگری از این برنامه منتشــر شده که
نشان میدهد نه تنها این نکات رعایت نشده
بلکه افراد بیشــتری را هــم در کنار یکدیگر
قــرار داده انــد .معلوم نیســت کــه عوامل
دســتپخت با چه کســی لجبــازی میکنند
که این چنین ســامت مهمانان برنامه شان
را بــه خطر میاندازنــد و از طرفی هم مردم
را تشویق به ماســک نزدن میکنند .به نظر
میرســد کرونا و خطرات آن برای آنها معنا
و مفهومی ندارد.

 ۱۲تا کانال رو  HDکردن؛براش تاریخ ُرند میزارن و جشن میگیرن
تازه لقب پدر تلویزیون دیجیتالم به ایشون اعطا میکنند»« ،اسم
جدید برای رئیس صداوســیما :پدر تلویزیون دیجیتال ایران! یا ِد
جمله معروفِ محمد مایلی کهن به آقای علی آبادی(رئیس سازمان
تربیت بدنی) در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد که مجری بهش
گفت پدر ورزش ایران افتادم» !..
اگرچه رئیس رســانه ملی از اچ دی شــدن شبکههای تلویزیونی
خبــر داد اما کاربرانی بودند که از عدم این اتفاق گله داشــتهاند و
گفتهاند« :چرا هر چی جستجو میزنیم باال نمیان همون کانالهای
قبلی هست»« ،ما چند شبکه اچ دی که قبال داشتیم هم از دست
دادیم» « ،االن ما به خاطر این شــبکهها باید گیرنده خودمون رو
عوض کنیم تو این اوضاع اقتصادی؟»« ،این عدالت نیست که مراکز
استانها رو  HDکردن ولی برای ما که در شهرستان مسجدسلیمان
هستیم هنوز هیچ شبکهای  HDنشود .واقعا متاسفم!»

کشف ستونهای فلزی اسرارآمیز در بیابان دورافتاده!

پیداشدن ستونهای فلزی اسرارآمیز در یکی
از بیابانهای دورافتاده آمریکا خبرســاز شده
است .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این ستون
استوانهای شکل مرموز توسط زیستشناسان
محلــی که ســوار بر یک هلیکوپتــر در حال
شمارش گوســفندهای وحشــی بودند پیدا
شد.آنها این ستون فلزی را که گفته میشود
 ۳تــا  ۳.۵متــر ارتفــاع دارد در زیر صخرهها
در یک بیایان دوردســت در جنوب شــرقی
ایالــت یوتا پیدا کردند .ویدئویی که منتشــر
شــده است خلبان و سرنشــینان هلی کوپتر
را درحال بررسی این ســتون نشان میدهد.
برت هاچینگز ،خلبان هلیکوپتر ،در مصاحبه
با یکی از شــبکههای تلویزیونی محلی آمریکا
این ســتون را عجیبترین چیزی دانست که
در طــول ســالهای پرواز خود دیده اســت.
او گفت ،به نظر میرسد که این شیء ساخت
بشر باشــد تا ساخته موجودات فضایی.پس از
انتشــار این تصاویر برخی کاربران این ستون

فلزی کاشــته شــده در زمین در این منطقه
دورافتاده را یادآور تکســنگ مشــهور فیلم
« :۲۰۰۱یک ادیسه فضایی» ( )۱۹۶۸ساخته
استانلی کوبریک دانستند .هنوز هیچ اطالعاتی
که نشان دهد این قطعه فلزی چگونه و توسط
چه کســی در این نقطه قرار گرفته به دست
نیامده اســت.گفتنی است؛ مقامات ایالت یوتا
در حالی که محل دقیق قرارگرفتن این ستون
فلزی را اعالم نکردهاند ســرگرم تحقیقات در
مورد آن هستند.
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مرگ عکاس
دقایقی پس از ثبت تصویر

روز زیبایی بود ولی ناگهان آرامش صبحگاهی
با فریاد یک راننده تاکســی در حال عبور که
از برخورد یک هواپیمای مســافربری با مرکز
تجارت جهانــی در نیویورک خبــر میداد،
بر هم خورد .بیل به ســمت خانه دوید و سه
دوربین برداشــت و در میان دود و شعلههای
آتش به ســمت محل حادثه حرکت کرد .در
حالــی که هرج و مرج شــهر نیویورک را در
تاریخ  ۱۱ســپتامبر ســال  ۲۰۰۱به تسخیر
خود درآورده بود ،یک عکاس شــجاع به نام
ویلیــام بیگارت به ســمت برجهای دوقلوی
مرکز تجارت جهانــی که لحظاتی قبل مورد
حملــه هواپیماهای مســافربری قرار گرفته
بودند ،حرکت کرد .به گزارش ایســنا ،اگرچه
بیگارت ســاعت  ۱۰صبح با همسرش تماس
گرفت تا به او اطمینان دهد که در امان است،
ولی  ۲۰دقیقه بعد ،پس از آنکه برج شــمالی
باالی ســر او ســقوط کرد ،کشته شد.جسد
او و دوربینش در  ۱۵ســپتامبر پیدا شــدند
و عکس استفاده شــده در این خبر ،آخرین
تصویری اســت کــه او پیــش از آن اتفاق
غیرقابل تصور به ثبت رســاند .در تاریخ ۱۱
سپتامبر ســال  ،۲۰۰۱دو هواپیمای تجاری
توسط گروهک تروریستی القاعده ربوده شد
و به برجهــای دوقلوی نیویورک اصابت کرد.
در کمتر از  ۲ســاعت ۲۹۹۶ ،انسان کشته و
بیش از  ۶۰۰۰نفر از جمله صدها آتشنشان
و افســران پلیسی که به محل حادثه شتافته
بودند ،زخمــی شــدند.گروه هواپیماربایان،
هواپیمای سوم را به ساختمان پنتاگون ،واقع
در «ارلینگتون» در ویرجینیا زدند .هواپیمای
چهارم اما در زمینی نزدیک شنکســویل ،در
ایالت پنسیلوانیا ،سرنگون شد.

پدر خالقی که در حیاط خانه
ترن هوایی ساخت!

یک پدر خالق برای سرگرم شدن فرزندش در
ایام کرونا ترن هوایی خانگی ساخت .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران ،بحران کرونا و عواقب آن
مثل قرنطینه و در خانه ماندن باعث شده است
که بسیاری از افراد جهان دچار بیحوصلگی و
افسردگی شوند .در این بین افرادی هستند که
در این ایام بیکار ننشستهاند و سعی میکنند
که کوشــا و فعال باشــند .این افراد با ایجاد
سرگرمی و نشاط در محیط خانه سعی کردند
که بر این روزهای ســخت غلبه کنند .عدهای
بازیهــای جدید اختراع کردنــد و با خانواده
خود در منزل ایــن بازیها را انجام میدهند.
در ایــن بین خالقیت یک پــدر باعث حیرت
همگان شــد.یک پدر خالق هــر روز از فرزند
خود میشنید که میخواهد به شهربازی برود
و ســوار ترنهوایی شود ،ولی به خاطر شرایط
بیماری کرونا و قرنطینه ،این پدر نمیتوانست
فرزند خود را به شهربازی ببرد .همین امر باعث
شد که خالقیت این مرد شکوفا شود و فکری به
ذهنش خطور کند .این مرد تصمیم گرفت حاال
که نمیتواند به شهربازی برود ،شهربازی را به
خانه خود بیاورد!او همانطور که در انباری خانه
خود دنبال وسیلهای میگشت ،با چند قرقره
و یک جعبه مواجه شــد .در همین لحظه بود
که فکر ســاختن ترنهوایی در خانه به سرش
زد .او با استفاده از وسایلی که در خانه داشت
و تهیه وســایل مورد نظر دیگر از بیرون منزل
توانست یک ترنهوایی خانگی بسازد .پسر وی
گفت :پدر من بهترین پدر دنیا است .او همواره
برای شــادی و آرامش من تالش میکند .من
این ترنهوایی را با با ارزشمندترین وسایل دنیا
عوض نمیکنم .پدر مــن الیق دریافت جایزه
بهترین پدر سال است.

پهنای این خانه عجیب فقط 165سانتیمتر است!

انگلیس یک جزیره است و امالک و مستغالت
شهری دارد .امالک در این کشور با یک نگرانی
اساسی ســاختهشــدهاند ،زیرا باید از فضای
ف شده توســط اندازهگیریهای کشوری
تعری 
بیشترین بهره را ببرند .از قرن  18به بعد برای
تطبیــق تراکم جمعیت ،برنامهریزان شــهری

لندن تصمیم گرفتند خانههایی را طراحی کنند
که همانند خانههای کانــادا یا آمریکا بهجای
مساحت بیشــتر ارتفاع بیشتری داشته باشند.
متفاوتتریــن خانه لندن ،یعنــی باریکترین
آن ،با قیمت تقریباً یکمیلیون پوند به فروش
گذاشتهشده اســت .این خانه ،واقع در شپردز
بوش ( ،)Shepherd’s Bushمتعلق به یک
ل مکان
وکیل اســت که قصد دارد بــه اروپا نق 
کند .صاحبان قبلی شامل عکاس شناختهشده
مد دهه  1990یورگن تلر و بازیگر سیمون وودز
هستند.اگرچه این خانه بیش از پنج طبقه دارد
و دارای پاســیو ،باغچه و پشتبام است ،اما در
بیشتر قسمتها ،عرض آن تنها  165سانتیمتر
است /.خبرآنالین
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