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مرگ بر من
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

نسل امروز را با شعار و وعده نمیشود سرگرم
کرد .بچه که بودم یه روز به بابام گفتم :دلم
یک کاله وسترنی میخواد .گفت ندارم بخرم.
بعد یک قابلمه روحی برداشت دور لبههاشو
صاف کرد قابلمه رو به شکل کاله در آورد و
گفت بیا این هم کاله وســترنی.همونو سرم
میگذاشتم و احساس کابوی بودن میکردم.
اما نسل امروز مطالبهگرست تا مطالبهاش را
هم نگیرد ول کن نیست و همین چندی پیش
بچهام گیر داد که لپ تاپ میخواد .من ساده
فکر کردم مثل زمان گذشــته اســت یک نه
به وی بگویم مطالباتش ســرکوب میشود.
بهمحض اینکه گفتم :ندارم خروشید ،صورتش
ســرخ فام شــد ،جنبشــی بپا کرد .چیزی
نمونــده بــود فریاد "مــرگ بر بابام" ســر
بدهد .حتــی در ذهنم فکر کــردم بر علیه
من شــعار میدهد ":وعده هات شده پوچ و
تو خالــی – ای بابای من چــه بیخیالی؟"
خالصــه از در و دیوار اعصــاب من باال رفت
و رفتارهای تند و رادیــکال از خودش بروز
داد .تا چنــد روز هم قهر کــرد .حتی مثل
یکی از نماینــدگان مجلس که چندی پیش
در صحن مجلس به عالمت اعتراض نشسته
و از صبــح تا قبل ناهار اعتصــاب غذا کرده
بود! او هم تا وقت ناهــار اعتصاب غذا کرده
بود .یک شــب خانمم گفت :هر جوری شده
براش یه لپ تاپ بخر اگه بدونی پدر سوخته
چه چرندیاتی پشت سرت خوند؟ میگه شما
که نمیتونســتید مرا تامین کنید چرا بچه
آوردیــد؟ خودتون انتخــاب کردید بچه دار
بشید پاشم وایستید .بهش گفتم پسرم بابات
آالن تحت فشــاره ،تورم وگرانــی و تحریم
داریــم ،بابات حتی نمیتونه یک کیلو عدس
بخره .سعی کن اینارو درک کنی .گفت:کدوم
فشــار؟ کــدوم تحریــم و گرانــی؟ بابام تو
یادداشــت دیــروزش برای رئیــس جمهور
نوشــته ":ما زیر فشار نیســتیم ،ما تحریم و
تورم را حس نمیکنیم" .بهش گفتم :بابات
اینو به طنــز گفته تازه اگه تو یادداشــتش
دقت میکــردی میدیدی نوشــته" :پماد
"بیحسی" زدیم که فشار گرانی و تحریم را
حس نکنیم" .اما تو کتش نرفت وگفت :بابام
به اسم تحریم میخواد منو دور بزنه .لپتاپ
حق مسلم منه .حاال مهلت تعیین کرده اگه
لپتاپ نخری با دوستاش تجمع اعتراضآمیز
علیــه تو جلــوی دفتــر روزنامــه کنند اما
بخاطر شــرایط کرونایی تــو فضای مجازی
تجمع میکنند!
احتماالاین داستان ادامه دارد...

پرداخت  ۱۷هزار دالری
برای یک بازی اینترنتی!

کودکی که عاشــق یک بــازی اینترنتی بود
بــرای خرید افزونههــای آن از غفلت مادرش
سوءاســتفاده و حدود  ۱۷هــزار دالر هزینه
کرد .بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران ،مادر
«جورج جانسون» شش ســاله پس از کشف
اینکه پســرش مبلغ زیادی را صرف یک بازی
ویدئویی کرده است ،شــوکه شد .مادر جورج
که با قرنطینه شــدن ایالت کانکتیکت آمریکا
از خانه دور کاری میکرد ،متوجه نشــده بود
که پســرش برای خرید افزونههایی که باعث
برتری او در بازیهای اینترنتی میشــود ،پول
خرج میکند .این مادر دریافت که جورج پساز
دریافت نوتیفیکیشــن از اپل و پی پال مبالغ
هنگفتی را صرف این بازیها میکند .او در ابتدا
فکر میکرده است که کم شدن مبلغ هنگفتی
از حساب بانکیاش ،یک مشکل یا کالهبرداری
است ،اما مسئوالن خدمات مالی به او از قانونی
بودن این برداشتها اطمینان داده اند .این مادر
پس از اینکه متوجه شــد مبلغ  ۱۶۲۹۳دالر
از حســابش کم شده است اعالم کالهبرداری
کرد ،اما از طریق سیستم عاملهای پرداخت به
او اطالع داده شــد که بیشتر مبلغ برای خرید
بازی ســونیک ( )Sonicبوده است.این مادر
اعالم کرد که اکنون به دلیل آنچه اتفاق افتاده
دچار یک بحران مالی شــده است و به نوبهای
خود را مسئول آنچه اتفاق افتاده است میداند،
زیرا به تنظیمات امنیتی نظارت بر حسابهای
خود اعتماد نکرد .البته او شرکتهای بازی را
نیز مسئول دانست و گفت که پسر من کوچک
اســت و نمیفهمد که این پول واقعی است او
فکر کرد که در دنیایی که برای او واقعی نبود
یک بازی انیمیشــنی بازی میکند ،پس چرا
بازیها پول بچههــا را میپذیرند؟ آنها باید
برای آن راه حلی پیدا کنند.

دیالوگ

رویاها حس واقعی دارند وقتی توشون باشیم.
فقط وقتی بیدار میشیم میفهمیم چیز واقعا
عجیبی بوده!
تلقین  -کریستوفر نوالن

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

به ناامیــدی از این در مرو بزن فالی
بود که قرعه دولت بــه نام ما افتد
تفسیر :حافظ این شــعر را تقدیم به کاندیداهای احتمالی ریاست
جمهوری میکند و آنها را امیدوار به انتخاب شدن میکند!

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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شهروندخبرنگار

با فشارهای برخی نهادهای محلی جزیره هرمز ،سازهای بومی از نقاشیهای بر روی دیوارها پاک شد

مگر موسیقی را میتوان حذف کرد؟

آفتاب یزد  -گروه شــبکه :نقاشــیهای
دیواری از جمله آثاری هســتند که جلوه
و زیبایی خاصی به هر شــهر یا منطقهای
میبخشد .اما گاهی با دستکاری یا حذف
قســمتی از طرح اولیه آن که در ذهنها
ثبت شده ،نه تنها زیباییهای آن نقاشی
را از بین میبریم بلکه ناراحتیهای زیادی
را هم سبب میشــویم مثل اتفاقی که در
نقاشیهای دیواری جزیره هرمز رخ داده
است .ماجرا از این قرار است که فشارهای
برخی نهادهای محلی جزیره هرمز ،باعث
شد سازهای بومی از نقاشیهایی که اخیرا ً
بر روی دیوارهای هرمز دیده میشد پاک
شــود .اقدامی که با واکنشهای انتقادی
بسیاری روبه رو شده است .گفتنی است
که موســیقی بومی یکــی از مهمترین
المانهای آیینی هرمزگان است.
> مخالفت مسئوالن دلیل حذف سازها

در این راســتا رئیس ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام خمینی (ره) هرمزگان گفت:
«سازهای محلی به دلیل مخالفت مسئوالن
محلی از نقاشیهای دیواری جزیره هرمز
پاک شدند ».منوچهر دانشمند در گفتگو
با ایرنا اظهار داشــت «:این مســئوالن
برای توجیه ســخن خود اســتداللهای
غیر منطقی مطرح کردنــد ،این درحالی
است که ســازهای محلی جزیی از هویت
موسیقیایی هرمزگان و نمادهای فرهنگی
مردم این اُستان هســتند ».رئیس ستاد
اجرایی فرمان حضــرت امام خمینی (ره)
هرمزگان ادامه داد« :ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام خمینــی (ره) با اجرای این
نقاشیها تالش داشت هویت موسیقیایی

هرمزگان و ریشــه دار بودن این مردم را
به گردشــگرانی که از اقصی نقاط ایران و
سایر کشورها به این جزیره وارد میشوند
معرفــی کند ».ســتاد اجرایــی فرمان
حضرت امام خمینــی(ره) که در جزیره
هرمز درحال اجرای نقاشی دیواری برای
آشنایی گردشــگران با فرهنگ هرمزگان
است سازهای دهل ،پیپه و جفتی را نیز
به تصویر کشــید اما پس از مدت کوتاهی
آنها را حذف کرد .معاون میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری هرمزگان
هم به ایرنا اظهار داشــت« :میتوان گفت
ســابقه حضور ُدهل در هرمزگان با توجه
به ارتباط فرهنگی و اقتصادی این منطقه
با تمدن عیالمی به هزاره ســوم پیش از

عجیبترین
آسمانخراشهایدنیا

قطعا در دور و برتان ساختمانهایی را سراغ دارید
که علیرغم هزینه زیادی که احداث آنها در بر
داشته ،خیلی زشت از آب درآمدهاند و حتی وصله
ناجوری برای یک منطقه شدهاند .ساختمان باید
متناســب با کاربری ،فرهنــگ ،اقلیم ،معماری
سنتی و مردم یک ناحیه ساخته شود و جنبههای
زیباییشناسانه و خالقانه در آن گنجانده شود .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران ،بعضی از معماران و
طراحان ساختمانی خطر میکنند و پروژههایی را
با سودای معروف شدن خود پیشنهاد میدهند.
در این میــان ،برخی از محصوالت آنها خیلی
زشــت از آب درمیآیند .پیداست که برخی از

این ساختمانها شاید اگر در جای دیگری بودند،
ساختمانهاییبسیارقابلتوجهقلمدادمیشدند،
اما همجواری آنها با ساختمانهای زیبای یک
شهر با بافتی به کلی متفاوت یا نامتناسب آنها
با کاربردشــان باعث شــده که در این فهرست
زشتترینها قرار بگیرند.از چشم یک جهانگرد
شاید برخی از این ساختمانها عجیب و غریب و
جالب باشند ،اما از دید شهروندی که هر روز باید
آنها را بنگرد ،همانها غیرقابل تحمل هستند.به
هر حال اینگونه انتخابهای سلیقهای هستند و
معیارهای زیباییشناسانه هر یک از ما با دیگری
متفاوت است.

اوهایو  -نوارک -ساختمانی که
در سال  ۱۹۷۷تکمیل شد
و به شکل یک سبد خرید است

بانکوک -ساختمانی به شکل فیل
که در سال  ۱۹۷۷تکمیل شد

میالد میرســد ».عباس نــوروزی ادامه
داد« :دهــل ،پی په و جفتی جزو نمادهای
فرهنگی هویتی محســوب میشوند که
باید برای نســلهای آینده حفظ و معرفی
شوند تا ارتباط بین نســلهای گذشته،
کنونی و آینده برقرار بماند ».وی ادامه داد:
«نوازندگی نی ،جفتی،قنبر و راستگو ثبت
ملی شــده اما سایر سازهای هرمزگان که
ارزش باالیی نیز برای ثبت ملی دارند هنوز
ثبت نشدهاند».
> واکنش کاربران

ایــن موضوع نیز بــا واکنــش کاربران
شبکههای اجتماعی نیز روبه رو شده است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است:

مرد عراقی در خانه خود
شیر پرورش میدهد!

یــک مرد عراقی از  ۱۰ســال
پیش تاکنون در خانه خود شیر
پرورش میدهد .او ساکن شهر
بصره است و این کارش اهالی
منطقه را متحیر کرده است .به
گزارش فــرارو ،غالی المراجله
عاشق پرورش شیر است .وی
گفته که در خانهاش  ۸شــیر
بالغ دارد که سن آنها بیش از
 ۱۰سال است ۴ .نر و  ۴ماده.
وی گفت :شیرها هر سال تولید
مثل میکنند و او با فروش توله
شیرها از این راه کسب درآمد
میکند .ارزش شــیر بین  ۶تا
 ۱۰هــزار دالر تخمین زده میشــود .این مرد
تاکنون  ۶۲شــیر را طی  ۱۰سال پرورش داده
و فروخته است .شیرها در بغداد ،حله و بصره به
فروش رفته اند .غالی برای پرورش از شــیرهای
آفریقایی استفاده میکند ،زیرا معتقد است که

هنگ کنگ :برجهای دوگانه مرکز لیپو
که در سال  ۱۹۸۸ساخته شدند

کتابخانه کلی بالروس

جشن احمقها ،جشنی متفاوت و متناقض!

حتّی ما هم که فرهنگمان روی ایران تنظیم شــده ،کریسمس را
به خوبی میشناسیم .میدانیم درخت و تزیینات مخصوص دارد و
برای چه جشــن گرفته میشود .با وجود اینکه خورشید ما بر مدار
سال شمســی میگردد و نوروز سال جدیدمان محسوب میشود،
با شــادمانی هر کس که این روزها برایش مبارک است ،خوشحال
میشویم .خالصه که کریسمس و سال نو میالدی جشن عجیب و
غریبی برایمان نیست .ا ّما اگر کسی بگوید جشن احمقها (دیوانگان)
هم در همین دوران کریسمس برگزار میشده ،نمیدانید از چه حرف
میزند! اولش شاید اسمش به نظرتان مضحک بیاید و کمی نظرتان
را جلب کند ،بعد حتّی با خودتان فکر کنید ،کدام انســان عاقلی،
چنین نامی بر این جشن گذاشته است؟ اول ،این نکته را باید بدانید
که در حال حاضر چنین جشنی برگزار نمیشود و در همان قرون
وســطی پروندهاش بسته شد .ا ّما بعضی معتقدند که این جشن ،از
ن باستانی ســاتورن (که خدای کشاورزی و برداشت محصول
جش 
در روم بود) گرفته شــده است .در جشن احمقها ،همانطور که از
اسمش مشخص است ،ساختارها بهم میخورد ،یعنی کهترها و افراد
پایین دست جامعه ،ارباب میشدند و اربابانشان ،به آنها خدمت
میکردند .در آن جامعه مذهبی قرون وســطایی و قدرت بالمنازع
کلیســا ،عدهای لباس مســخره به تن میکردند و حتّی تاج بر سر

«قابلتامل اســت که شهرداری و شورای
شهر هرمز که باید مدافع فرهنگ بومی هم
باشند ،مخالف وجود سازهای موسیقی در
نقاشی دیواری هستند».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«این دیوار نگارهها مگه در راستای شهر
خالق ســازهای بومی نیســت پس چرا
حذفش کردن».
کاربری دیگر نوشت «:خوبه که یه جوری
حذفش کردن که اثرش مونده و امیدوارم
اگه مردم ایــن واقعه رو فراموش کردن با
دیدن این آثا ِر سانسور ،براشون یادآوری
بشــه تا دفعه بعدی با سازهای محلی به
استقبال مسئولین نرن و برنامه هاشون رو
رونق و جلوه ندن ».

میگذاشــتند و آداب و رسوم کلیسایی و جایگاه واالمقامانی چون
اسقف اعظم را به صورت طنز و خارج عرف ،اجرا میکردند .بعضی،
جشن احمقها (دیوانگان) را یک جور نمایش اعتراضی به وضعیت
حکومت میدانند که نمونهاش در کشورهای مختلف انجام میشد.
گفته شــده که در ابتدا ،فقط به درون کلیسا محدود میشد ا ّما به
مرور ،مردم عادی هم وارد جشــن شــدند .از بین کشورها هم ،نام
فرانسه بیشــتر از سایر کشورها برای برگزاری این مراسم به چشم

بانوانراننده
در شهر
علی اکبر فرقانی

مشــکالت اقتصادی ،گرانی و زنان بیهمسر
باعــث شــده برخــی بانــوان علیرغ م میل
باطنیشان به شغل مسافربری رو آوردهاند.
کم نیستند خانمهایی ک ه به علت مشکالت
اقتصادی و از دست دادن شوهرشان رانندگی
میکنند تــا بتواننــد با درآمدشــان چرخ
زندگیشان را به حرکت در آورند.
اما گرانی لوازم یدکی به ویژه افزایش قیمت
الستیک مانع فعالیت روزمره و زندگی سخت
آنان شده است.
به عنوان نمون ه امیررضا جورابچی بروجردی،
یکی از الستیک فروشیهای تهران میگوید:
قیمت الســتیک نو پنجاه درصد گران شده
است .پنجشنبه بیست و هفت آذر از میدان
شــهدای تهران ســوار خودرویی شدم که
راننــدهاش خانم بود تا بــه خیابان پیروزی
بروم .وی گفت همســرش فــوت کرده و به
ناچار با پرایدش مسافر جابهجا میکند.
وی در ادامــه ســخنانش گفــت باید برای
دختــر دم بختــش جهیزیــه تهیــه کند.
متأســفانه قیمــت کاالهای اولیــه عروس
گران و کمرشــکن شــده و زن و شوهرهای
جوان مســتاجر برای پرداخت اجاره خانه و
پیشپرداخت ،مشــکالت فراوانی را تحمل
میکنند و معلوم نیست چرا مسئوالن به فکر
جوانان کم درآمد نیستند.
این خانم همچنین میگوید :برخی خانمهای
راننده با اسنپ و دیگر سایتها مسافر جابجا
میکننــد امــا بانوانی مانند مــن که تلفن
هوشمند ندارند ،مجبورند با گردش در سطح
شهر مسافر بیابند .مسافربری گرچه سخت
ولی یک راه شرافتمندان ه نان درآوردن است.
متأسفانه نگاه برخی مســافران به رانندگان
زن نامناســب است و آنان احساس کوچکی
میکننــد در حالی این نگاه به مردان راننده
وجود ندارد .برخی دیگر نگاه شان ترحم آمیز
اســت؛ خودم این کار را انتخاب کردم و پای
ســختیاش هم هســتم تا محتاج این و آن
نباشــم .امیدوارم مسئوالن قیمتهای لوازم
یدکــی خودرو و الســتیک را پایین بیاورند
چون نمیصرفد و چرخ خودرو ما به سختی
میچرخد!

خوراک مار
راه حلی عجیب برای کم کردن
جمعیتپیتونها!

آنها راحتتر با محیط اطراف سازگار میشوند.
وی گفت که از بدو تولد شروع به برقراری ارتباط
با حیوان میکند و این کار را تا بزرگ شدن ادامه
میدهد .هر اشتباهی ممکن است باعث آسیب
شــود .آنها شکارچی هســتند و گاهی اوقات
هنگام گرسنگی به من حمله
میکنند ،اما من به آنها احترام
میگذارم! این مرد عراقی توله
شیرها را تا سه سالگی در خانه
نگه میدارد و ســپس آنها را
به باغ خود منتقل میکند .در
این باغ افرادی که عالقمند به
تماشای شیرها هستند  ۲دالر
هزینه پرداخت میکنند .غالی
میگوید شــیرها  ۱۰۰درصد
حیوان خانگی میشوند و مثل
این است که شما گوسفند و یا
مرغ پرورش میدهید!

میخورد .بعضی معتقدند این جشن ،از جشنهای شرکآمیزی که
مدتی برگزاری
در گذشته بوده نشأت گرفته ،به همین منظور بعد از ّ
آن ممنوع شد .شاید منظور از شرکآمیز ،همان اساطیر رومی باشد
که حالت انسانگونه داشتند و بعد از ظهور یکتاپرستی ،منع شدند.
گفته شده این جشن تقریبا همزمان با کریسمس و سال نو (یعنی
یک ژانویه تا  6ژانویه یا اواخر دسامبر) تا آمدن ماژها برگزار میشده
است .این مراسم تا پایان سدههای میانی در اروپا برقرار بوده است.
درباره نحوه برگزاری آن نقلهای مختلفی شده که عمدتاً بر دادن
چهره مســخره به پاپ و مراسم مذهبی کلیســا ،اتّفاق نظر دارند.
بعضی از آنها را در زیر عنوان میکنیم:
یک پاپ خندهدار انتخاب میکردند و در کارناوالها ،کشیشهایی با
مقدس را برعکس
لباس و آرایش زنانه حضور پیدا میکردند و کتاب ّ
در دست میگرفتند.
ناقوس کلیسا را اشتباه میزدند و شعرهای مذهبی را خارج میخواندند.
کفش کهنهای به جای عودسوز در دست میگرفتند.
رژه و نمایشهای مضحک و خندهدار انجام میدادند.
یکــی از جوانان در کســوت و جایگاه اســقف اعظم در مراســم
متبرک را میانشان
عشایربانی برای مومنان دعا میکرد و شیرینی ّ
توزیع میکرد/ .خبرآنالین

مقامــات ایالت فلوریدای آمریکا برای کاهش
جمعیت مارهای پیتــون ،اقدام به صید این
موجودات کردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،در این ایاالت
با افزایش جمعیت مارهــای پیتون و حمله
آنها به داخل شهر ،نگرانیهایی برای مردم
و مســئولین این ایالت به وجود آمده است.
جمعیت مارهای غولپیکــر در این ایالت به
 ۳۰۰هزار راس میرسد.
آنهــا تصمیــم گرفتند که بــرای حل این
مشکل دستور شکار این مارها را صادر کنند
و از رســتورانها بخواهند کــه این مارهای
صید شــده را از شکارچیان بخرند و خوراک
پخته شده از گوشت پیتونها را در وعدههای
غذایی خود جای دهند.
چنــدی پیــش ویدئویــی از یکــی از این
رستورانها منتشر شد که مراحل کامل طبخ
یک خوراک مار پیتون را به طور کامل نشان
میداد .این اقدام مقامات فلوریدا ،با واکنش
شدیدی از ســوی دوستداران محیط زیست
روبهرو شد.
شــکارچیان نیز به این اقدام واکنش نشــان
دادند و گفتند که این کار را انجام نمیدهند
و طی بیانیهای اعالم کردند که تماشای آماده
شدن شام از یک مار پیتون واقعا چیز زیبایی
نیست.
شدت این واکنشها به حدی بود که مقامات
این ایالت مجبور به عقبنشــینی شــدند و
تصمیم گرفتند که برای کنترل جمعیت این
مارهای غولپیکر که باعث ســلب آسایش از
مردم شدهبودند راهحل دیگر پیدا کنند.

