دلنوشته

هشت ماه مردم
بد زندگی کنند؟

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

گفتگوی صمیمی شــورای نخبگان با دکتر
ظریف وزیر امور خارجه:
ما :آیا گفتید :برخی از دوستان به آمریکا گرا
میدهند با ما کار کنید؟
ظریف :بله مگه من تعارف دارم؟ اگه به بگم
بگم باشــه منم میگم .مثــا میگویند ":با
ظریــف کار نکنید با ما کار کنید .ما آنجوری
که فکر میکنید نیســتیم ما خیلی خوبیم"
االن دعوا ســر این اســت کی قهرمان بشه؟
اما من میگویم :چه ما این کار را بکنیم چه
دولت اصولگرا ،قهرمان واقعی مردمیاند که
ســالها امثال ما و رقبای ما را تحمل کردند!
(مــی خندد) من به اینان میگویم فرض که
شما هشت ماه دیگر سر کار بیایید به توافق
هم برسید ،آیا درســته که هشت ماه ،مردم
بد زندگی کنند؟ خوب اســت به مردم فشار
بیاید ،آیا انصافه؟
ما :نه انصاف نیســت ما که طاقت هشت ماه
دیگه نداریم .میخندد.
مــا :اصــوال برخــی رقبــای شــما حــس
"غربستیزی" دارند چطورممکن است گرا
بدهند با ما کار کنید؟
ظریف :غیــر ممکن وجود نــدارد .من فیلم
"ماموریت غیــر ممکن" با بازی "تام کروز"
را دیــدم .در جناح رقیــب بازیگرانی تواناتر
از تــام کروز ســراغ دارم کــه توانایی انجام
ماموریت غیر ممکن را دارند .پس غیر ممکن
وجود ندارد.
مــا :چرا میگویند در سیاســت خارجه باید
قدرت چانی زنی داشت؟
ظریف :واضح اســت چون خیلی باید چک و
چانه بزنی ،در مذاکــرات برجام آنقدر چک
و چانه زدیــم که چانه درد گرفتیم .خصوصا
بــا آدم "چانه بلند" و "فــک درازی" مثل
جان کــری خیلــی چانه زدم،فــک زدم و
عصبی شــدم حتی آنقدر انگشترم را به میز
مذاکرات کوبیدم که انگشتر عقیقم خرد شد.
اما چــه فایده؟ گفتند :بیخود انگشــترت را
خرد کردی.
ما :شــما گفتید :متاســفانه ابــزار تبلیغ در
اختیار دوستان است منظورتان چیست؟
ظریــف :اول اینکــه منظــورم از دوســتان
"رقباســت" .دوم اینکــه واقعا ابــزار تبلیغ
نداریم .حتی رفتم ســراغ مغــازه تبلیغاتی
ســر کوچه مون که نئون سازی،بنرسازی و
پارچه نویســی داره ،یه پارچه برای تسلیت
به خانواده یکی از دوســتانم که مرحوم شده
بنویســه اما قبول نکرد گفت :اســم شما را
بنویسم تبلیغ برای شماست .برو مجوز بگیر
تا برات بنویسم( .خندید)
ما :چرا گفتید کاندیدای ریاســت جمهوری
نمیشوید؟
ظریــف :کاندیــدا نمیشــوم تخصص من
دیپلماسی است من "دیپلمات چی" هستم
نه" تدارکات چی"( .میخندد).
دیالوگ

زندگی مثل خوردن عســل روی خاره  .یعنی
روزای خوب و بد تو زندگی وجود داره.

قاتل زبده  -گری مکندلی

حافظ نامه

دیده آئینه دار طلعت اوســت
گردنم زیر بار منت اوســت
تفسیر :حافظ این شعر را ،جناب همتی رئیس کل بانک مرکزی تقدیم
میکند که گفتند« :تورم انتظاری در حال کاهش اســت» .حافظ که
زیربار منت او رفت!
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هدیهعجیب
مادر عروس به داماد!

ماجرای نماینده مجلسی که نتوانست دو واژه انگلیسی را درست بکار ببرد

از کنار این گافها به سادگی نگذرید

آفتاب یزد – گروه شبکه :تلفظ عجیب نماینده
مجلس از دو واژه انگلیسی ،بازهم سواد و دانش
نمایندگان مجلس را با چالش جدی مواجه کرد.
ماجرا از این قرار اســت که یکی از نمایندگان
تهران در مجلس در برنامه تلویزیونی کلمه ا ِنی ور
( )Anywhereرا آنی ور و ا ِنی تایم ()Anytime
را آنی تایم تلفظ میکند آنهم با تاکید فراوان .این
اتفاق با بازتابهای زیادی در فضای مجازی روبهرو
شد اما این اولین باری نیست که تلفظ کلمهای را
از جانب نمایندگان مجلس به صورت اشــتباه
میشنویم .معروفترین آنها مربوط میشود به
رنجبرزاده نماینده ســابق مجلس که نتوانست
موزه لوور را به درستی تلفظ کند و با ردیفکردن
کلماتی ناموزون و اشتباه ،چون لو ُور ،لو ِور ،ل ُو ُور
آن را تلفظ کرد .یکی دیگر از نمایندگان سابق که
تلفظ اشتباه کلمهای را در کارنامه خود دارد مهرداد الهوتی
است .او در یکی از جلسات مجلس تالش میکرد توضیحی
در مورد جلسه غیرعلنی مجلس در ارتباط با  FATFبدهد،
اماهنگام تلفظ کلمه  FATFشروع به تپقزنی و لکنت زبان
کرد و درنهایت نتوانست این کلمه را بهدرستی تلفظ کند .اما
در میان نمایندگان ،سردمدار ندانستن کلمات؛ محمدجواد
کریمی قدوسی است چرا که او یک بار در سال 92وقتی هنوز
مجلس نهم به کار خود پایــان نداده بود طرحی دوفوریتی
تهیه کرده بود که در این طرح دو بار به معاهده «ان پی تی»
(معاهده منع گسترش هســتهای ) اشاره کرد که هر دوبار
هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نام این معاهده را
«ام پی تی »mpt ،عنوان کرده بود .اشتباه دوم این نماینده
به شهریور امسال مربوط میشود .کریمی قدوسی که همواره
اســمش در صف اول مخالفان برجام و مذاکرات است در
صفحه توئیترش از توافقــات انتقاد میکند اما در توئیتش
« »PMDرا « »PNDمینویسد.
> «آنی تایم و آنی ور» فقط یک اشتباه لفظی نیست!
ِ

اما در خصوص ایــن موضوع عصرایران طی یادداشــتی
به قلم مصطفی داننده مینویســد «:زبان اســت دیگر،
گاهی نمیچرخد .اشــتباه میکند؛ مثال آروم نمیگیریم را
نمیگیگیریم میگوید .البته بهتر است این اشتباه لسانی را
قبول کنیم و قلدرمآبانه سهو زبانی خودمان را گردن دیگران
نیندازیم .خود نویسنده این متن که زبانش کیبورد لپ تاپ
است ،بارها در نوشتن دچار اشتباهی سهوی شده است که بیا
و ببین .برخی اشتباهها اما اتفاقی نیست .این که نمایندهای
دو کلمه ســاده انگلیســی «»anytime & anywhere
را « آنــی تایم ،آنی ِور» تلفظ میکند ،نشــان میدهد این

نماینــده جوان پارلمان ،تا به حال ایــن دو کلمه را ندیده،
نخوانده و نشنیده است .همین االن این دو کلمه وارد ادبیات
فارسی شده اســت و خیلیها در مکالمات روزمره خود از
آن اســتفاده میکنند و این که جناب نماینده این چنین
آنها را تلفظ میکند ،بســی جای تعجب دارد .با مرور از این
جنس اشتباهات ،پی به این مسئله میبریم که ندانستن در
برخی مســئوالن ما یک اپیدمی است .وقتی نمایندهای در
مجلس دهم ،مشــهورترین موزه دنیا یعنی لوور را ««لو ُور،
لو ِور ،لووووور و لوبر» میخواند یا عضو شــورای شهری در
شیراز ونیز ایتالیا را متعلق به ســوئیس میداند ،باید هم
مامــوران آژانس بینالمللی اتمی « آنــی تایم ،آنی ِور» به
ایران سر بزنند! وقتی کریمی قدوسی که چند دورهای هم
نماینده است؛ انپیتی یا معاهده منع اشاعه سالح هستهای
( )N.P.Tرا به اشــتباه ( )MPTمینویسد ،تو خود حدیث
مفصل بخوان ازین مجمل.دلیل این ندانستنها ساده است.
-1این افراد کتاب نمیخوانند .قطعا کسی که کتاب خوانده
است حداقل یکبار هم که شــده نام این موزه و آن شهر و
برخی کلمات انگلیسی دیده است.
-2این افراد به اینترنت سر نمیزنند .در اینترنت بارها و بارها
چنین کلماتی قابل مشاهده هستند.
-3این افراد فیلم نمیبینند .در فیلمها و سریالهای داخلی
و خارجی به کرات از این کلمات استفاده شده است.
-4این افراد مشورت نمیکنند .به هر دلیلی برخی مسئوالن
کشــور ،کتاب نمیخوانند ،به اینترنت سر نمیزنند و فیلم
نمیبینند اما به نظر میرسد آنها قبل از اینکه حرفی را بزنند
یا متنی را بخوانند ،با کسی هم مشورت نمیکنند و از آنها
نظر نمیخواهند.
باور کنیم این اشــتباهات لپی ،لفظی یا حاصل اشــتباه و
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خستگی نیســت .اینها حاصل ندانستن است.
مسئوالن کشور در هر ردهای باید بیشتر از مردم
عادی بخوانند ،ببینند و بشــنوند .امروز مردم
بهویژه نسل جوان در دریایی اطالعات غوطهور
هستند و گامهای بلندی را به سوی کسب دانش
و فضیلت برداشتهاند .نمیشود کسی که وظیفه
اداره کشــور را به عهده دارد از نظر اطالعات از
مردم خود عقب باشد .اداره کشور ،مائده آسمانی
نیست که به یک انسان برســد و او با خوردن
آن بتواند به همه امور مســلط باشد .تنها راه،
خواندن و استفاده از تجریبات دیگران است .این
اشتباهات شاید از مردم عادی پذیرفتنی باشد
اما از کسی که سرنوشت ،آینده و ثروت ما دست
آنهاست ،قابل قبول نیست.در نهایت باید به یک
نکته دیگر هم اشاره کرد .سعی نکنیم در کالم و
گفتار خود از کلمه و یا نامی که نمیدانیم چیست و به کجا
تعلق دارد ،استفاده کنیم .به کار بردن کلمات قلمبه سلمبه
در بیان آدمی ،به معنای سواد و با کالس بودن نیست».
> واکنش کاربران

همانطور که گفته شد ،تلفظ اشتباه دو واژه انگلیسی ازسوی
نماینده با بازتابهایی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی
روبه رو شده است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است «:ضعف سیستم
آموزشــی به جای خود .ولی جالبتر برخی از مســئولینی
هستند که از سواد کافی برخوردار نیستند اما دارند کشور
رو اداره میکنند»
دیگری نوشت «:ایشون نماینده مجلس و عضو قانونگذار و
ناظر اجرا است .این نحو نافذ با آن ژست کارشناسانه و نشان
میدهد ایشان بیسواد است ،حاال ببین قوانینی که ایشان
طرحش را میدهد و یا رای میدهد چه بالیی ســر ملت و
کشور میآورد»
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد «:وقتی صالحیت
نمایندگان مجلس را بررســی میکنند ،سواد و معلومات
افراد را چنــدان در نظر نمیگیرند .در نتیجه چنین افرادی
وارد مجلس میشوند که با تحوالت جهانی آشنا نیستند و
رســانههای بینالمللی را دنبال نمیکنند .اینها صرفا یک
سری مواضع سیاســی را که در چند رسانه میبینند از بر
کرده و تکرار میکنند».
کاربران دیگر نوشته اند «:به عنوان یه دهه هشتادی باید بگم
این موضوع تو نسل ما خیلی خیلی کمتر است دلیلشم دیدن
فیلما و سریاالی خارجی است«،»....بعد میگن چرا مشکالت
کشور زیاده و حل نمیشه»

مادر عروس پاکستانی با هدیه عجیبی که به
داماد در جشــن عروسی داد به سوژه رسانهها
تبدیل شــد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
جشن عروسی عروس و داماد یکی از بهترین
روزهای زندگی آنها به شــمار میرود .آنها
در کنار خانوادههای خود با دعوت از دوستان
و آشــنایان بهترین روز زندگی خود را جشن
میگیرند .کادوهای مهمانان به عروس و داماد
نیز متفاوت اســت ،از خانه و ماشــین و طال
گرفته تا وجه نقد .اما به تازگی هدیه عجیبی
که یک داماد پاکســتانی در روز عروســیاش
از مادر عروس دریافت کرد به ســوژه رسانهها
تبدیل شده است .در این مراسم عروسی ،مادر
عروس یک اسلحه ( AK-۴۷کالشینکف) را
به دامادش کادو داد .در حالی که همه مهمانان
منتظر دیــدن کادوی مادر عــروس به داماد
بودند او از یکی از حضار خواســت تا اسلحه را
برای هدیه دادن به او تحویل دهد.ویدئویی که
توســط یکی از مهمانان و با تلفن همراه تهیه
شده اســت نشــان میدهد این زن میانسال
پس از دریافت اســلحه آن را بــه داماد خود
هدیه میدهد .بنا به گزارش رسانههای محلی
در پاکســتان ،مادر عروس در این کشــور به
«کالشینکف» معروف است .این هدیه عجیب
مادر عروس به دامادش با واکنش طنز کاربران
در فضای مجازی همراه شــد .یکی از کاربران
در کامنتی نوشت« :زشتترین و بدترین هدیه
ممکن در روز جشــن عروســی ».کاربر دیگر
نوشت« :این اسلحه باید به عروس داده میشد
تا در خشــونت خانگی از آن استفاده کند ،اما
متاسفانه مردساالری غالب است ».این جشن
عروســیای که محتوای آن عشــق و سادگی
باشد نبود .تجمل و شوآف خودنمایی میکند.
در کشــوری که مــردم آن از فقــر میمیرند
اکنون این اسلحه چه معنیای دارد ،خشونت،
نتیجهاش خشونت است».

مردی که نیم قرن با سکه
در بینیاش زندگی میکرد!

تصمیم سخاوتمندانه زوج جوان با لغو جشن عروسی خود

از شیوع ویروس مرگبار کرونا در جهان  ۱۱ماه میگذرد .اولینبار
این ویروس مرگبار در شــهر ووهان چین گزارش شد .با افزایش
مرگ مشکوک تعدادی از شــهروندان چینی سرانجام دولت این
کشــور پس از تحقیقات اولیه از شــیوع ویروسی خطرناک با نام
کرونا در این شــهر خبــر داد .این ویــروس بالفاصله از مرزهای
چین گذشــت و تاکنون در  ۲۱۸کشور جهان گزارش شده است.
بهگزارش باشگاه خبرنگاران،اما در حالی که برخی از افراد با وجود
شــیوع ویروس مرگبار کرونا همچنان اصرار به برپایی جشنهای
خاص مانند جشــن عروسی دارند اقدام تحسین برانگیز یک زوج
جوان اهل ایلینوی آمریکا به ســوژه رســانهها تبدیل شد« .بیلی
ل ِویس» و «امِلی باگ» هر دو  ۳۰ســاله تصمیم گرفتند تا برپایی
مراســم بهترین روز زندگی خود را لغو کننــد .با این حال آنها
تصمیم گرفتند تا تمام  ۵۰۰۰دالری را که برای برگزاری جشن

عروســی خود در نظر گرفته بودند به یک ســازمان غیرانتفاعی
کمک نمایند .در این عمل انساندوســتانه این زوج خوشــبخت،
هزینه تهیه غذای  ۲۰۰هزار نفر از افراد نیازمند از جمله بیماران
مبتال به ناتوانی ذهنی شــدید را تامین کردند .در یکی از تصاویر
منتشر شده پرسنل این سازمان غیرانتفاعی در حال آماده کردن
بستههای غذایی برای نیازمندان دیده میشوند .این در حالی بود
که قرار بود مراســم جشن عروســی این زوج جوان در تاریخ اول
اکتبر در تاالر مجلل شیکاگو برگزار شود .سخاوت این زوج موجی
از واکنشهای مثبت کاربران را به همراه داشــت و آنها شرافت
و انساندوســتی این زوج جوان را مورد تمجید قرار دادند .یکی از
کاربران در کامنتی نوشــت« :این زوج هم میتوانستند تحت هر
شــرایطی عروسی خود را برپا کنند ،اما نه تنها جان دیگران را به
خطر نینداختند بلکه با تصمیم خود هزاران نفر را ســیر کردند».

کاربر دیگری نوشــت« :چه تصمیم متفکرانه و سخاوتمندانهای.
قطعا یک داستان الهام بخش بود!»

سردترین شهر ایران

شــهر زرینــه در جــاده
دیواندره به ســقز در بخش
کرفتو شهرستان دیواندره
اســتان کردســتان واقع
شدهاست .به گزارش فرارو
زرینــه با دمــای میانگین
 ۶/۷درجه سانتیگراد باالی
صفر سردترین شهر ایران از
لحاظ میانگین دما اســت.
شــهر زرینه به عنوان یکی
از نقاط سردســیر کشور از
 ۱۲ماه ســال تقریباً  ۶ماه
پوشیده از برف است.

مــردی که در کودکی یک ســکه را به داخل
بینیاش وارد کرده بود بیش از نیم قرن با آن
زندگی میکرد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
مرد  ۵۹ســاله اهل روسیه که به مدت بیشاز
یک قــرن با یک ســکه در داخــل بینیاش
زندگی میکرد ســرانجام به علت مشــکالت
تنفســیاش پی برد .این مرد میانسال که به
مدت  ۴ماه قادر به تنفس از ســوراخ راســت
بینی خود نبود پس از مراجعه به بیمارســتان
شوکه شد.پزشــکان یک بیمارستان در شهر
کونچالوسکی واقع در منطقه « ِزل ِنوگراد» پساز
انجام اسکن متوجه وجود یک جسم خارجی
در قسمت نازوفارنگس بینی شدند که سوراخ
بینی بیمار را کامال مسدود کرده بود .در حالی
که بیمار به یاد نداشــت که مشکل تنفسی او
احتماال به خاطر ســکهای بــوده که در زمان
کودکی وارد بینی خود کرده اســت ،جراحان
بیمارستان پساز انجام عمل جراحی یک سکه
را از بینی این مــرد خارج کردند .این مرد که
هویتش مشــخص نشده در حالی که با دیدن
این ســکه کامال شوکه شــده بود به پزشکان
گفت که در سن  ۶سالگی هنگام بازی با یک
سکه آن را وارد سوراخ بینی خود کرده است.
گفتنی است؛ بنا به گفته پزشکان بیمارستان،
این مرد بسیار خوش شــانس بود که توانایی
تنفس خود را از دســت نــداد و دچار عوارض
طوالنی مدت تنفسی نشد.

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

