دلنوشته

لبخندهای اجباری
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

آقــای ظریف در مجلس در باره ســختیهای
مذاکره و دیدارهــای دیپلماتیک گفتند :من
با صدام هــم مالقات و مذاکــره کردم؛ خیال
میکنید خوشــم میآمد؟ نه ،کار من است و
ناگزیرم"
به این فکر افتادم چقدر دیپلماسی سخت است.
باید به دیپلماتها هم سختی کار تعلق گیرد.
وقتی برخیها آقای ظریف را بخاطر دیدارهای
دیپلماتیک یا حتــی لبخندهای وی که از آن
به "لبخندهای اجباری" نام میبرم شــماتت
میکنند دلم به حال او میســوزد هر چند در
این زندگی دلم باید برای خودم بیشتر بسوزد.
اما پر واضح است این لبخندهای طفلک ظریف
از ته قلب نیست .مگر برجام احیا شود هر چند
یک نماینده مجلس گفت :برجام مرد ،دفن شد.
بخاطر شــرایط کرونایی هم مراسم عزا براش
نگیرید!
یکی از سختیهای کار آقای ظریف این است
که بعد دیدارهای خارجی ،گاهی رســانههای
مخالف وی چه تیترهایی که نثارش نمیکنند؟
حتی چه بســا عدهای بیتوجه به پروتکلهای
کرونایی تجمع کنند شعارهای تند و تیز بدهند
کــه هم آقای ظریف را دلخور کنند هم رئیس
ستاد مقابله با کرونا را !
اما جــدای از ضــرورت دیدارهای دیپلماتیک
انســان در زندگی روزمره هم گاهی مجبور به
مالقات با کســانی است که دل خوشی از آنها
ندارد .مثال مدیر روزنامه ما شاید از من خوشش
نیایــد اما مرا تحمــل میکند.گفتگو میکند
حقوقم را هم میدهد.
همین همکار باجناق ســتیز ما میگوید :دلم
میخواد خودم گور باجناقم را بکنم اما مجبورم
ریخت نحس او را تحمــل وحتی با او گفتگو
کنم .شاید همین احساس تنفر همکار باجناق
ســتیزما را آقای ظریف هم نســبت به برخی
مقامات خارجی که با آنان گفتگو میکند داشته
باشــد .البته یکی از دوستان "برجام دوست"
ما که ســودای تعامالت جهانی دارد در توجیه
گفتگو با مقامــات خارجی گفت :بابا جان! زن
و شــوهری هم کــه زیر یک ســقف زندگی
میکنند بیاختالف هم نیستند اما با هم گفتگو
میکنند،زندگیمیکنند.
به هر طریــق کار آقای ظریف گفتگوســت
حتی اگر نتیجــه این گفتگوهــا هیچ و پوچ
باشد اما نمیشود حرف نزد .فلورانس اسکاول
شــین بیخود نگفت ":کالم تو عصای معجزه
گرتوست" .باالخره گاهی با گفتگوها و همین
کالم و عصــای معجــزه گر میتــوان جنگ
دیپلماســی را برد .اما عجالتا طفلک ظریف با
کالم معجزه گرش حریف مجلس نشــد و یک
کارت زرد هم گرفت.
دیالوگ

راب اســتارک :زمان هیچ چیــزی رو خوب
نمیکنه بهمــون یاد میده چطــوری با درد
زندگی کنیم.
بازی تاج و تخت  -دیوید بنیاف

کارت پستال سرگردان
پس از  ۶۶سال
به دست صاحبش رسید

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

مــا نگوييم بد و ميل بــه ناحق نكنيم
كار بد ،مصلحت آن است كه مطلق نكنيم
تفسیر :حافظ این شعر را خطاب به کسانی سرود که مقررات کرونایی
را نادیده گرفتند و به سواحل هجوم بردند!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :بسا گفتاری که نعمتی را برباید.

بازتاب فیلمی تاثیرگذار از سه محیط بان که جانشان را به خطر انداخته تا دو بره میش وحشی را نجات دهند

فرشتهنجاتحیوانات

آفتاب یزد -گروه شبکه :بعضی از تصاویر و
یا فیلمها هستند که نه تنها تا ابد در ذهنها
ماندگار خواهد بــود بلکه دارای حس خوب
هم هستند .مثل فیلمی از سه محیط بان که
جانشــان را به خطر انداخته تا دو بره میش
وحشــی را که درون چاه افتاده بودند نجات
دهند .ماجرا از این قرار اســت که  ۳نفر از
محیط بانان شهربابک کرمان به نامهای محمد
شــریفی ،حمید خواجویی و احمد شجاعی
حین گشت زنی در منطقه حفاظت شده دهج
متوجه رفتار غیرعادی و سروصدای عجیب
یک میش وحشی شدند .سروصدای ممتد و
حالت بیقراری میش وحشی باعث شد که
محیط بانان به جستجوی اطراف پرداخته و
متوجه شــوند دو بره میش وحشی به دلیل
بازیگوشی درون یک چاه سقوط کرده اند .از
همینرویکیازمحیطبانانبوسیلهیکطناب
از دهانه تنگ چاه به درون آن رفته و پس از
یک ساعت تالش و مشقت فراوان موفق شد
دو بره میش وحشــی را از عمق چاه بیرون

بکشد .محیط بانان پس از اطمینان از سالم
بودن بره میشها آنها را رها کردند .نکته جالب
توجه اینجاست که میش مادر که محل را ترک
نکرده و با فاصله کمی از دهانه چاه ایستاده بود
با سرعت به سمت برهها رفته و آنها را با خود از
محل دور میکند.
> واکنش کاربران

اکنون این اتفاق خوب بســیار مورد توجه
کاربران شــبکههای اجتماعی قرار گرفته و
واکنشهای آنها را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«از خوشحالی تحت تاثیر قرار گرفتم خدا به
شما قوت بده و به زندگی شما مردان مهربان
برکت».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد« :حال
کردم دستتون درد نکنه.خسته نباشید ،کار
بزرگی کردین دمتون گرم».
دیگری نوشت«:محیطبان فداکار لبخندت بر
روی آن صورت آفتاب سوخته در دهانه چاه

موزهغذاهاینفرتانگیز
در سوئد

روزگاری در موزهها فقط هنرهای زیبا و چهرههایی
با ابروهای بلند به نمایش گذاشته میشد و ما هم
وانمود میکردیم که آنها را درک کردهایم .اما امروزه
جهان پر است از موزههای عجیب و غریب که هر
چیزی را از هر کجا نشــان میدهند .حاال سوئد
یکی از این موزههای عجیب دنیا را بازگشایی کرده
است :بزرگترین موزه مواد غذایی جهان .به گزارش
خبرآنالین ،غذا ،چیزی بیشتر از یک وعده خوراکی
شــکم پُرکن اســت .غذاهای عجیب و غریب از
فرهنگهایغریبومرموز،چیزیاستکههمیشه
ما را به خود جذب میکند .غذاهای ناآشنا میتوانند
خوشمزه باشند و نقش چیزی بیشتر از یک طعم را
برایمان ایفا کنند .درحالی که اختالفات فرهنگی،
اغلب باعث جدایی ما از یکدیگر میشود و مرزهایی
بینمان ایجاد میکند اما غذا و خوراک میتواند ما

رابهیکدیگرپیوندبدهد.بهاشتراکگذاشتنسبک
غذاهایمان ،بهتریــن راه برای تبدیل کردن افراد
غریبه به دوست است.موزه غذاهای مشمئزکننده،
بازدیدکننــدگان را به کاوش در دنیای غذاها و به
چالش کشیدن تصورشان از آنچه که قابل خوردن
نیست ،دعوت میکند .آیا تغییر ایدهآلهای غذایی
ما میتواند به ما کمک بکند تا در آینده از غذاهایی
که ســازگار با محیط زیست هســتند ،استفاده
کنیم؟این نمایشــگاه  80نوع از نفرتانگیزترین
غذاهایجهانراداراست.بازدیدکنندگانازفرصتی
که برای امتحان کردن بو و طعم بعضی غذاهای
بدنام به دست میآورند ،قدردان خواهند شد .آیا
جرأت دارید بدبوترین پنیر دنیا را ببویید؟ یا دوست
داریدطعمشیرینیهایتهیهشدهباموادشیمیایی
پاککننده فلز را بچشید؟این نمایشگاه بسیار گران
اســت .آنها تقریباً هر دو روز ،نیمی از ظرفها را
تعویض میکنند .هدف اصلی این نمایشــگاه آن
است که سرگرمکننده ،جالب و با تعامل دوطرفه
بین گردانندگان موزه و بازدیدکنندگان باشــند.
اینجا موزهای اســت که تمامی غذاهای عجیب و
غریب و وحشتناک که در دنیا مصرف میشود را
بایگانیمیکنند.

در حالیکه دو بره میش را در آغوش گرفتی و از
چاه بیرون میآوری چقدر زیباست .دعای آن
مادر معصوم که فرزندانش در مقابل چشمانش
از تشنگی پرپر میشدند ،دعای من و دعای
تمام مردم پشت و پناهتان باشد .شما آخرین
امید ما و آخرین امید حیوانات زبان بســته
هستید».
یکی دیگر ازکاربران گفته اســت«:امیدوارم
درآمد این عزیزان زحمت کش و فداکار نیز
بیشترشود.واقعابدنیستبعضیوقتهاکسانی
که ثروت زیادی دارند بخشی از آسایش خود را
باافرادیاینچنینسهیمشوند».
کاربران دیگر نوشته اند« :از این صحنهها کم
پیشمیادولیبینهایتزیباوتحسینبرانگیز
است»« ،دم محیطبانان زحمتکش گرم که به
خوبی پیگیری کردن .بینظیره لحظه پیوند
میش مــادر و برهها و از این نکته نگذریم که
نسبت به ایمنیه چاه هم اقدامی انجام بشه و
اطراف چاههایی از این دست دیواره یا روی اون
پوشیدهبشه»«،محیطبانانعزیزشماهممانند

دختر کویتی بعد از رابطه عاشقانه با یک پسر و شکست در رابطه به
شیوه خودش از پسر انتقام گرفت و نقش و نگاری بر روی ماشین او
بر جای گذاشت .به گزارش برنا؛ این دختر تصمیم گرفت به عنوان
انتقام به گرانقیمتترین چیزی که جزو اموال پســر بود خسارتی
ســنگین وارد کند ،بنابر این با یک اســپری قرمز رنگ به ســراغ
خودروی او رفت و نقش و نگاری ســرخ که از کینه وی سرچشمه

پیشــخدمت باهوشــی پــس از مشــاهده
کودکآزاری والدینی در رســتوران با روشــی
زیرکانه ،کودک را نجات داد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،کاروالیو یک پیشــخدمت است که
در رستورانی در اورالندو ،فلوریدا کار میکرد ،او
پس از آنکه فهمید کودکی توســط خانوادهاش
مــورد آزار قرار میگیرد با دادن کاغذ به صورت
مخفیانه ،او را از دست والدینش نجات داد .این
پیشخدمت بعد از انجام این حرکت نامهای که
برای کودک فرســتاده بود را در فضای مجازی
منتشــر کرد و این موضوع مورد توجه بسیاری
از کاربران قرار گرفت .در واقع ماجرا از این قرار
است که پیشخدمت وقتی میبیند خانوادهای به
فرزندشــان غذا نمیدهند ،تصمیم میگیرد با
ترفندی هوشــمندانه به کودک کمک کند و او
جمله «کمــک میخواهید؟» را روی یک کاغذ
نوشت و به کودک داد .کاروالیو تالشهای زیادی
در این راستا کرد تا در آخر کودک سرش را تکان
داد و گفت" :بله" ،بنابراین بالفاصله پیشخدمت
به پلیس گزارش کرد پلیس تحقیق را آغاز کرد و
متوجه کودک آزاری از سمت والدین این کودک
شــد .اداره پلیس اورالندو همچنین ویدئویی را

میگرفــت روی خودروی گرانقیمت انداخــت .او پس از این اقدام
به پســر پیام داد و نوشت:حاال ماشــینت را نگاه کن!گفتنی است
تاکنون شــکایات بسیاری از این دختر به اداره پلیس برده شده که
تمامی آنها در رابطه با خســاراتی بوده که وی به خودروی افرادی
که با آنها خصومت داشــته وارد کرده ،گویا این شیوه خاص انتقام
گرفتن اوست.

تمریناتعجیبمردآهنینافغانستان
ورزشکار افغانستانی پس از گذاشتن عکسهای تمرینات
سخت در فیسبوک محبوب کاربران شبکههای اجتماعی
افغانســتان شــده اســت .به گزارش فرارو ،رقیب فاروقی
از ورزشــکاران نامدار ولســوالی مرغاب والیت غور (غرب
افغانستان) اســت .وی در هوای زیر  ۲۷درجه در رودخانه
هریرود با آرزوی آمدن صلح در افغانستان تمرین میکند.
موهای بلند و فر ،ریش ،سیکسپک شکم یا همان شش تکه
از عضالت ناحیه شکم و بازوهای بزرگش شباهت زیادی به
جیسون موموآ هنرپیشه آمریکایی دارد که نقشهایی مانند
کال دروگو در ســریال بازی تاج و تخت و آکوامن را بازی
کرده است .رقیب میگوید :با تمریناتی که در آبهای یخزده
هریرود و زیر برف انجام دادم ،میخواســتم قدرت بدنیام
را به نمایش بگذارم و نشــان بدهم که هیچ کاری ناممکن
نیست.وی گفت :هیچگاه مربی و یا آموزگاری نداشتهام ،تمام
حرکاتی را که انجام میدهم ،خودم طراحی میکنم.

آتشنشانان فرشته نجات گرفتاران هستید.
کدام شغل و حرفه معادل شغل محیطبانی و
آتشنشانی است؟!»« ،برادرهای شکارچی از
این بندگان خدا خجالت بکشن که با وجود
حقوق ناچیز و داشتن خانواده خودشونو تو
خطر انداختن فقط و فقــط برای نجات این
جانداران»«،خبر بسیار خوبی بود .ممنون از
این محیط بانان مهربان .اگر این دلســوزان
خوشقلبرانداشتیمچهمیکردیم؟امیدوارم
مادر و بره هایش در کنار هم و به دور از تمام
خطرات باشند»« ،خدایا شکرت به خاطر این
همه انسانیت و این همه از خود گذشتگی این
محیط بانان»«،ای کاش ادارات محیط زیست
با هماهنگی با اداره کشاورزی و جهاد که در
حاشیه مناطق حفاظت شده در حال فعالیت
میباشندمکاتبهکردهومواردیمثلاستخرها
و چاههایی را که بدون حفاظ میباشند هرچه
سریعتراصالحکنند.هرچندتماماینامکانات
دارای یک اصول اساسی برای احداث میباشد
کهرعایتنمیشود».

اقدامزیرکانهیکپیشخدمت
برای اطالع از کودک آزاری!

انتقام سخت دختر جوان از پسر مورد عالقه اش

پیرمرد انگلیسی با دریافت کارت پستالی که
 ۶۶ســال قبل برای او ارسال شده بود بسیار
متعجب شــد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران
«کریــس هارمون»  ۷۵ســاله کــه نماینده
بازنشســته فروش یک شــرکت است پس از
دریافت یک کارت پســتال با این مدت تاخیر
ابراز خوشحالی کرد .کارت پستال گمشده که
در ســال  ۱۹۵۵برای او ارســال شده بوده به
طــرز عجیبی به کریس هارمون رســید .این
کارت در فروشگاه خیریه در دورچستر کشف
شد ،زیرا به عنوان بخشی از کمپین جمعآوری
تمبر که ســود فروش آن به صندوقی خیریه
تعلق میگرفت ،به دست این فروشگاه رسیده
بــود .یکی از داوطلبان صندوق خیریه پس از
دیدن کارت تصمیم گرفت که صاحب کارت
پســتال را که برای هارمون ارسال شده بود را
پیدا کند و در واقع او از طریق شبکه اجتماعی
فیس بوک جستجو کرد و سرانجام او را پیدا
کرد.این کارت پســتال را فرد کندال ،دوست
خبرنگار آمریکایی که آن زمان پســری جوان
و ســاکن شــرق انگلیس بوده ،برای هارمون
ارســال کرده بــود .کریس هارمــون و فرد
کندال تا دهه  ۱۹۷۰دوست بودند و در سال
 ۲۰۰۷هارمون تالش کرد تا به کندال که در
نیوجرســی زندگی میکرد ،برسد ،اما متوجه
شد که دوســتش چند سال پیش درگذشته
است .او ضمن ابراز خوشحالی تاکید کرد که
باور نمیکند که پس از  ۶۶ســال این کارت
پستال را میخواند.
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منتشــر کرد کــه در آن کاروالیو تجربه خود را
بازگو میکنــد .وی گفت ":به نظر میرســید
خانواده عادی هستند ،اما بعدا متوجه شدم که
پسرشان را از غذا خوردن محروم میکنند .این
اولین چیزی بود که توجه من را جلب کرد ".وی
افزود ":من سعی کردم از پسر سوال کنم که آیا
مشکلی پیش آمده است ،اما شوهر مادر ،تیموتی
ویلسون ۳۴ ،ساله دائم میگفت همه چیز خوب
است ".اما کاروالیو گفت که من بعد از شنیدن
ایــن موضوع لحظهای آرام نداشــتم به همین
دلیل ،روی کاغذ برایش نوشتم کمک میخواهد
یا خیر بعد از تایید او به کار خودم مطمئن شده
و به پلیس گزارش دادم .تحقیقات پلیس نشان
داد که هم مادر این فرزند هم ناپدری او مقصر
هستند و باید مجازات شوند.
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مخاطب در صدا و سیمای
ایران جایگاهی ندارد

وقتی داری تلویزیون تماشــا میکنی و از این
کانــال به آن کانال میری یک چیز مشــترک
تقریبا در اغلب شبکهها و به خصوص شبکههای
 ۱و  ۲و  ۳که مخاطبان بیشتری دارند به چشم
میخورد و آن هم حک شــدن شماره «»۱۶۲
برای ارتباطگیری مخاطبان اســت .ســیمای
ما سالهاســت که مخاطبان خــود را ندیده و
نمیبیند و لذا حک شــدن شــماره  ۱۶۲در
پایین صفحــه تلویزیون که در آن از مخاطبان
میخواهد نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و ...خود
را با این شــماره در میان بگذارند جای تعجب
دارد! سیمای ما مگر برای مخاطب خود ارزش
و احترامی هم قائل اســت؟ مگــر نظر و رای
مخاطبان میلیونی این رسانه برای آقای دکتر
علی عسکری و همکارانشان مهم است؟! گوشی
تلفن را برداشــتم و به  ۱۶۲زنگ زدم ،پس از
چند دقیقهای ارتباط برقرار شد؛ به آن آقایی که
در پشت تلفن  ۱۶۲پاسخگو بود گفتم« :آقای
عزیز لطفا سریالهای شبانه تلویزیون را طوری
پخــش کنید که تداخل پیــدا نکند و بتوانیم
همه را ببینیم» و ایشان گفتند« :چشم ،منتقل
میکنم» .البته این اتفاق نیفتاد و شبهای بعدی
باز هم تداخل سریالهای تلویزیونی ادامه پیدا
کرد و من باز دست به گوشی شدم و گله کردم
که آقا چرا موضوع تداخل ساعت پخش سریالها
حل نشد؟ و ایشان باز گفتند« :تقاضای شما را
منتقل میکنم» .طی یکسال گذشته ،دهها بار
به شماره  ۱۶۲زنگ زدم و تقاضای خودم را که
درخواست بســیاری از مخاطبان سیما هست
مطرح کردم؛ اما کو گوش شــنوا؟ آش ساعت
پخش سریالها همان آش و کاسه بیتفاوتی سیما
به مخاطبان هم همان کاسه!! هر بار که تماس
گرفتیم عبارت «چشم ،منتقل میکنیم» را از
آقای  ۱۶۲شنیدیم! یکبار به خودم گفتم شاید
این صدای «منتقل میکنیم» ضبط شده باشد
و اصال مخاطب زندهای پشت خط نباشد و لذا
یکبار پرسیدم «آقا حال شما خوبه؟» و ایشان
گفتند «خدا را شکر ،شما چطورین؟» که البته
مطمئن شــدم که سر کار نیستم و پشت خط
یکی از کارمندان سیماست که پاسخ میدهد!
وقتی معترض شدم که آخر چرا هی میگویید
منتقل میکنیم اما کاری انجام نمیشود؟ شما
درخواســت من را به کجا یا چه کسی منتقل
میکنید؟ گفت :درخواست شما را به مسئوالن
ســیما که تصمیم گیرنده هســتند منتقل
میکنیم .چیزی که برای رسانه ملی مهم نیست
همانا نظر و رای مخاطبان است! شعار میدهند
اما پای عمل که به میان آید آنچه مهم اســت
نظر خود تصمیمگیرندگان سیماست و نه نظر
مخاطبان! البته سیمای ما بارها و بارها ثابت کرده
که هر چه خود بخواهد تصمیم میگیرد و به نظر
ببیندگان خود کاری ندارد که نمونههای آن در
سالهای دور و نزدیک زیاد است؛ به عنوان مثال
همه مردم ایران ،یک صدا خواســتار بازگشت
عادل فردوســی پور و برپایی مجدد برنامه ۹۰
هستند اما باز سیما ساز خود را میزند و کاری
به نظر مخاطبانش ندارد! آگهیهای تلویزیونی
را نــگاه کنیــد که برای مخاطبــان مثل یک
ســوهان روح شــده و در آغاز و وسط هر فیلم
یا برنامه مخاطبپسندی ،یهو ظاهر میشود و
با اعصاب بیننده بازی میکند .اینطور میشود
که مخاطبان ما برای در امان ماندن از اعصاب
خوردیهــای خود ســاخته و این چنینی به
سمت ماهواره و برنامههای آن سوی مرزها روی
میآورند و از قید سیمای فعلی ایران میگذرند.
کاش الاقل این قدر شــماره  ۱۶۲را زیرنویس
نمیکردند و آن را به رخ بیننده نمیکشیدند.
شما که هر کار بخواهید انجام میدهید و به نظر
مردم کاری ندارید پس لطفا این قدر شماره ۱۶۲
را در جلوی چشمان ما قرار ندهید و با اعصاب
ما بازی نکنید.
فالح از یزد

