دلنوشته

مرگ بر آن امضا
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

دفتر ســیاه ترامپ برای همیشه بسته میشود.
آن دفتر نکبتی و مشــقهای سیاه و آن قلم و
خودنویس سیاه هم که با آن خروج از برجام را
امضا کرد میرود .ای مــرگ بر آن دفتر و قلم،
مرگ برآن امضا.
* ما شــکر میکنیم ترامپ سرنگون شد؛ سه
ســال و اندی مــا و مردم عذاب کشــیدیم .ما
دولتی نبودیم که باعث اعمال تحریم و پر شدن
«تحریمدان» بشویم این مردک خودش سادیسم
تحریمگذاریداشت.
* ترامپ آمریــکا را دو قطبی کــرد .فیلها و
بالنســبت االغها ( دموکراتها ) را به جان هم
انداخت.
*ترامپ سقوط کرد دالر هم دارد سقوط میکند
داللها ی پشت پرده هم سقوط میکنند .امید
که سقوط داللها را جشن بگیریم البته مجازی
* امروز واشنگتن دی سی به یک ویرانه تبدیل
شده بایدن باید یک ویرانه تحویل بگیرد.
* ناسزای جهانی میراث ترامپ برای آمریکاست.
وقتی ما گفتیم هر چه لعنت دارید حواله به کاخ
سفید کنید طنز نویسان هم مردم دنیا ومخالفان
ترامپ در آمریکا را تشویق کردند که لعنتها را
همه روانه کاخ سفید کنند همین هم شد .کاخ
سفید «لعنت کده» شد.
*واردیــن جدید کاخ ســفید از حوادث عبرت
بگیرند .به قول شاعر« :عبرت روزگار بسیارست»
یا با الهام از شــاعری دیگر میگویم :به ســراغ
برجام اگر میآیید آهسته و با تعهد برگردید که
چینی نازک برجام ترک برداشته .نمرده اما ترک
برداشته!
* انتظار داریم آنهایی که قدرت را در کاخ سفید
در دست میگیرند به تعهدات بازگردند این کاری
ندارد فالشــر بزننــد و از دور برگردان برگردند.
خوشبختانه تابلوی دوربرگردان وجود دارد.
* اگــر با صداقــت بیایند جلو خیلی ســریع
مسائل حل خواهد شد اصال پیچیدگی حقوقی
ندارد فقط پیچیدگی اخالقی دارد چون اصوال
اینها در اخالقشــان صداقت یافت نمیشود مگر
سنتشکنیکنند!
زندگی سیاسی ترامپ تمام شــد .از نویسنده
آفتاب یزد یعنی ذاکری هم تشــکر میکنم که
پروژه عبور از ترامپ را سال قبل کلید زد و شعار
«آخر هفته ترامپ رفتــه» را بارها مطرح کرد.
حتما جبران میکنم!
* ترامپ ُمرد اما برجام زنده است.برخیها نگویند
میت شده،جنازهاش گندیده ،متعفن شده بوی
بدش همه جا پیچیده .منشا بوی بد مال جنازه
برجام نبوده .منشا بوی بد را شهرداری باید اعالم
کند نه فالن نماینده!
* مطالب عنوان شده گپی با سخنان اخیر رئیس
جمهورمانبود!
دیالوگ
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پزشکانی که فقط به دنبال دیده شدن در شبکههای اجتماعی هستند

سلفی عجیب با مهرداد میناوند

آفتاب یزد -گروه شبکه :چند روزی است که
مهرداد میناوند فوتبالیست سابق کشورمان
به دلیل مبتال شدن به کرونا در بیمارستان
بستری است .بنا به گفته امیرحسین لطفی
پزشــک معالج میناوند،متأسفانه به دلیل
مراجعه دیر هنگام او ،ریه ایشان تا ۸۰درصد
درگیری دو طرفه ناشــی از ویروس کرونا
داشته ،چندان که مجبور شــدند که او را
بیهوش و سپس تحت مداوای پیشرفته قرار
دهند .هم اکنون میناوند در بخش آیسییو
به دســتگاه تنفس مصنوعی متصل است.
بعداز انتشار این خبر و حال نامساعد میناوند
بسیاری از دوســتان او در فضای مجازی از
مردم درخواست داشتند که برای سالمتی
این فوتبالیست سابق کشورمان ،دعا کنند.
اما در میــان تصاویری که از او در این روزها
در فضای مجازی منتشر میشود ،یک تصویر
بسیار ناراحتکننده و آزاردهنده است و آنهم
عکس سلفی پزشک معالج با مهرداد میناوند
اســت درحالیکه او روی تخت بیمارستان
است و شرایط خوبی هم ندارد .موضوعی که
بارها از سوی افراد مختلف شاهد آن بودیم که

کاربران دیگر نوشته اند «:آقایی که ظاهرا
پزشک میناوند هستند خیلی شیک دست
به ســینه تو اون وضعیت با میناوند سلفی
گرفته!»« ،واقعا باید به حال این نوع رفتار
گریه کرد .پزشک بیمارستان الله درحالی
که میناونــد با مرگ دســت و پنجه نرم
میکنه رفته باالسرش سلفی گرفته گذاشته
اینســتاش یعنی االن خوشحالی»« ،دارم
تصور میکنم که گفته یه لحظه وامیســتم
ازم عکس بگیر؟! چطــور ممکنه همچین
رفتاری؟!» « ،بعد ما انتظار «سواد رسانهای»
هم داریم!»
> غیر اخالقی است

مورد مذمت قرار گرفته است .این بارهم این
اقدام پزشک معالج مورد نکوهش کاربران
شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
یکــی از کاربــران در این مورد نوشــته
است«:چنین کاری از یک پزشک متخصص
بعید است!»

دیگری نوشت«:باالی ســر میناوند با اون
وضع رفتی عکس گرفتی بعد منتشــر هم
میکنید؟»
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد «:این
عکس به من ثابت کرد که سطح شعور افراد
مطلقا ربطی به میزان تحصیالت نداره»

اما یکــی از کاربران خطــاب به کیانوش
جهانپور ،مدیــر روابط عمومــی وزارت
بهداشت نوشته است«:سالم آقای جهانپور
به نظرتون این کار غیر اخالقی نیســت؟
ایشــون که در تصویر حضور دارند از کادر
درمان هستند؟» در ادامه کیانوش جهانپور
در پاسخ گفته اســت«:غیر اخالقی است
متاسفانه»

حاشیههای مراسم تحلیف بایدن

رنگ لباس سیاستمداران زن آمریکایی نشانه چیست؟

آفتاب یزد -گروه شبکه :مراســم تحلیــف جو بایدن به عنوان
چهل و ششــمین رئیس جمهوری آمریکا در حالی روز چهارشنبه
برگزار شــد که با وقایع عجیبی روبه رو بود که مهمترین آن ،نبود
ترامپ در این مراسم بود .بعد از اعتراضهای بسیار ترامپ به نتایج
انتخابات در این کشور و جنجالهای پیش آمده بعد از آن ،رئیس
جمهور ســابق آمریکا با ناراحتی و تلخ کامی کاخ سفید را ترک و
عازم مرکز تفریحی خود شــد .او به قــدری از این موضوع ناراحت
بود که بر خالف ســنت در مراسم سوگند جانشینش یعنی بایدن
شــرکت نکرد .از همین رو میتوان مراسم تحلیف بایدن را یکی از
متفاوتترین مراسمها نامید .البته فارغ از این موضوع مراسم سوگند
بایدن با حاشیههای جالب دیگری نیز همراه بود .از پوشش جالب
یک سیاست مدار تا لباس عجیب حاضرین در این مراسم از جمله
حاشیههای جالب توجه مراسم سوگند بایدن است.
> لباس خبرساز لیدی گاگا

یحیی :اگه یه وانت داشتم پشتش مینوشتم
دریای غم ساحل ندارد.
ماهرو :نه اینارو دوست ندارم .غم داره توشون.
مثال بنویس برگرد خونه منتظرم.
خداحافظی طوالنی  -فرزاد موتمن

زندگی در دل صخرههای
سلطانداغی

لیدی گاگا ،خواننده مشهور موســیقی پاپ که در مراسم تحلیف
جو بایدن ،رئیس جمهور امریکا ســرود ملی این کشور را به شکل
زنده اجرا کرد ،با انتشار عکسی در توییتر نوشت« :کبوتری با شاخه
زیتون .باشــد که با یکدیگر صلح کنیم ».این نشــان فلزی از نماد
جهانی صلح ،بخشی از تزئینات لباسی بود که لیدی گاگا در مراسم
تحلیف به تن داشت .گفتنی است موضوع تالش برای متحد کردن
جامعه به شــدت دو قطبی شــده امریکا در پی انتخابات ریاست
جمهوری اخیر این کشور یکی از پر رنگترین موضوعاتی بود که در
متن و حاشیه مراسم تحلیف به چشم میخورد.

> ماجرای لباس بنفش خانمها

از ســوی دیگر در مراســم تحلیف جو بایدن ،برخی توجهها به
لباس حاضران بود .پوشــیدن لباسهایی با طیف رنگی بنفش یا
نزدیک به این رنگ سوالهایی را در ذهن بینندگان میلیونی این
مراسم ایجاد کرد .اما چرا رنگ بنفش یا طیف رنگی آن از سوی
برخی از چهرههای برجسته در مراسم انتخاب شد .کاماال هریس
در مراسم تحلیف در کنگره یک انتخاب نمادین با چندین مفهوم
داشــت .بنفش در واقع تلفیق رنگ دو حــزب اصلی در ایاالت
متحده آمریکا اســت؛ یعنی تلفیق رنگ قرمز جمهوریخواهان
بــا آبی دموکراتها.ســیانان در این زمینه نوشــت« :این یک
رنگ مهم در نگاه کاماال هریس است ».نمادی که بازتابدهنده

خانههای سنتی و باســتانی کندوان از نظر نوع
معماری در ایران نظیر ندارند و به عقیده تعدادی
از محققین احداث این خانهها به قرن  ۷هجری
همزمان با یورش مغولها برمیگردد .به گزارش
فرارو کندوان یکی از  ۳روستای صخرهای جهان
در دامنه سر سبز سلطان داغی ۶۲ ،کیلومتری
جنوب غربی تبریز قرار دارد.معماری روســتای
کنــدوان و جاری بودن زندگی مــردم در قالب
بافت قدیمی آن یک اســتثنا در دنیا است .چرا
که دیگر در ترکیه و آمریکا کسی در کاپادوکیه
و داکوتا زندگی نمیکند .این روســتا به سبب
ویژگی معماری صخرهای و بافت مخصوص آن در
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و شهرت
جهانی دارد.

ســخنان جو بایدن مبنی بر ضرورت وحــدت در جامعه آمریکا
است .از ســوی دیگر لباس معاون رئیس جمهوری آمریکا اشاره
به شرلی چیشولم ،نخستین نامزد آمریکایی-آفریقایی انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا داشت .نیوزویک در مطلبی نوشت که
چیشــولم در دوران کارزار انتخاباتی خود رنگ بنفش را انتخاب
کرده بود .کاماال هریس در شانزدهم ژانویه در توییتی تایید کرده
بود که شرلی چیشولم بر زندگی سیاسی او تاثیر گذاشته است و
گفته بود که چیشولم راهی را برای او و بسیاری دیگر هموار کرد.
چیشولم در ســال  ۱۹۷۲کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری
بود .وی در زندگینامه خود با عنوان «جنگ خوب» نوشت« :من
نامزد انتخابات شدم ،زیرا بیشتر مردم تصور میکنند که کشور نه
برای یک نامزد سیاه پوست و نه برای نامزدی یک زن آماده نیست.
این رنگ همچنین یکی از سه رنگ نشاندهنده جنبش حق رای
زنان است مانند رنگ سفید که کاماال هریس آن را برای سخنرانی
پیروزی در ماه نوامبر گذشته انتخاب کرد .از سوی دیگر در دهه
 ۱۹۷۰رنگ بنفش مورد اســتقبال گسترده جریانهای مختلف

شوخی نقی معمولی در واکنش به پایان
ریاستجمهوریترامپ

از هفته گذشته مقدمات برچیده شدن بساط دونالد
ترامپ رئیس جمهور سابق ایاالت متحده آمریکا از
کاخ ســفید و روی کار آمدن جوزف بایدن رئیس
جمهور دموکرات جدید در این کشــور فراهم شد
و دو روز پیش بایدن با قرائت ســوگند نامه رسما
رئیــس جمهور آمریکا شــد .به گزارش باشــگاه
خبرنگاران ،این موضوع واکنشهــای زیادی را از
ســوی کاربران ،چهرهها و مقامات ایرانی به دنبال
داشت؛ بسیاری از رفتن ترامپ ابراز خوشحالی کرده
و برخی نیز او را به سخره گرفتند .در همین راستا
محسن تنابنده نویسنده و بازیگر طنزپرداز ایرانی که
با حضور در سریال پرطرفدار «پایتخت» در نقش
«نقی معمولی» بر شهرت خود افزود ،تصویر طنز

کشفروستایسنگی
پس از طوفان

روستایی ســنگی که سه دهه قبل در عمان
زیر تپههای ماســهای ناپدید شــده بود ،با
طوفانی دیگر مجددا نمایان شــد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،ســاکنان سابق روستای
«وادی المر» در عمان بخشهایی از روستای
خود که پس از وقوع طوفان و جا به جا شدن
ماسهها نمایان شده بود را در حالی مشاهده
کردند که کامال ســالم باقــی مانده بود .یک
روستای عمانی که ســه دهه پیش در کویر
ناپدید شده بود ،توجه ساکنان باستانی خود،
بازدیدکنندگان و عکاسان کنجکاو را به خود
جلب کرد تا آثــاری از خرابههای آن را ثبت
کننــد ،آنچه که از آن باقــی مانده را دوباره
کشــف کنند و در پشــت بام ساختمانهای
خــود که زیر شــن و ماســه مدفون شــده
اســت ،اردو بزنند .این روســتا که در حدود
۴۰۰کیلومتری مسقط ،پایتخت عمان است،
۳۰ســال قبــل درگیر طوفانهایی از شــن
و ماســه قرار گرفت به گونهای که ســاکنان
آن مجبور به ترک خانههای خود شــدند و
پس از مدتی دیدند که تنها ســقف و برخی
دیوارهای خانهها قابل مشاهده است و در واقع
روســتایی زیر زمینی ایجاد شده است .وادی
المر پس از این سالها و وقوع طوفانی دیگر
ســر از دل زمین برآورد و مجددا بخشهایی
از آن نمایان شد که بازدیدکنندگان کنجکاو
را به ســوی خود جلب کرد .سالم العریمی،
یکی از اهالی قدیمی این روستا میگوید که
ســاکنان وقتی با طوفانهای متعدد روبهرو
شــدند ،به علت نبود امکانات اولیه مجبور به
تخلیه روســتا و مهاجرت به روستای مجاور
شــدند و حتی برخــی زیر شــنها مدفون
شــدند .روســتای وادی المر که متشکل از
۳۰خانه با حدود ۱۵۰نفر ســاکن بوده است
از سنگ ســاخته شده و نمایان شدن دوباره
آن دوستداران عکاســی و طبیعت را به این
منطقه کشانده است .ســلطان نشین عمان
به عنوان بخشــی از تالشهــای خود برای
کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشیدن به
درآمد خود ،در ســالهای اخیر برای احیای
بخش گردشــگری تالشهای زیادی کرده و
ارقام رســمی نشــان داد که در سال ۲۰۱۹
از ســه میلیون گردشگر استقبال کرده است
و مشــتاق عبور از بحران همهگیری ویروس
کرونا و بازگشایی مجدد مرزهای خود به روی
گردشگران است.

اقدامغیربهداشتیزنچینی
در آسانسور!

> برنی سندرز با دستکشهای بافتنی

اما در این مراســم موضوعی که از نظرها دور نماند و دســتمایه
طنز کاربران شــبکههای اجتماعی قرار گرفت؛ برنی ســندرز و
دستکشهایش بود .به گزارش فرارو ،برنی سندرز ،سناتور ایالت
ورمونت و سیاســتمدار سوسیالیســت کــه در مرحله مقدماتی
انتخابات ریاســتجمهوری رقیب جو بایدن در انتخابات داخلی
حزب دموکرات بود ،در مراســم تحلیف بایدن بر خالف بیشــتر
حاضــران ،با کاپشــن و دســتکشهای بافتنی حضــور یافت و
عکسش ،تک و تنها با ماسک و با فاصله از دیگران خبرساز شد.
در همان ســاعات اول عکســش تکثیر شد و کاربران شبکههای
اجتماعــی با فتوشــاپ عکــس او را در موقعیتهــای مختلف
قرار دادند.
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و معناداری را در صفحهاش به اشــتراک گذاشت.
در ادامه متن و پست منتشر شده توسط تنابنده را
مشاهده میکنید« :ترامپ پای اخبار دیشب»

فمینیســتی قرار گرفت .کاماال هریــس در رقابتهای مقدماتی
درون حزبی برای انتخابات ریاســت جمهوری رنگ بنفش و زرد
را برای کارزار انتخاباتی خود انتخاب کرده بود .بنفش همچنین
نمادی از وقار و اقتدار اســت .ژان گابریــل کاس ،طراح رنگ و
نویســنده کتاب «قدرت حیرت انگیز رنگها» میگوید« :دههها
پیش ،بنفش رنگ امپراتور ژاپن بود .امروزه هم هرگز هیچ ژاپنی
متعلق به نسل گذشته را نمیبینید که به این رنگ لباس نپوشد.
بنفش نشــاندهنده یک قدرت عرفانی اســت ».به مانند معاون
رئیس جمهوری آمریکا ،چندین مهمان دیگر در مراسم تحلیف
پوششــی از این رنگ یا طیف نزدیک به آن را اســتفاده کردند:
میشــل اوباما ،بانوی اول سابق ،الیزابت وارن سناتور آمریکایی و
هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه ســابق آمریکا لباسهایی به
این رنگ بر تن داشــتند .از سوی دیگر جورج دبلیو بوش ،رئیس
جمهور اســبق نیز ماســکی به رنگ بنفش را بر چهره زد .جیل
بایدن ،بانوی اول آمریکا نیز یک روز قبل و زمانیکه به واشنگتن
رسید این رنگ لباس را بر تن داشت.

مردی برای ازدواج مجدد خود
از زن اولش وام گرفت!

مرد عربســتانی بــرای ازدواج با همســر دوم
خود درخواســت وام کرد .به گزارش باشــگاه
خبرنگاران ،مردی اهل کشور عربستان سعودی
تصمیــم گرفت که تجدید فــراش کند و یک
همســر جدید بگیرد .از آن جا که او پول کافی
برای برگزاری مراسم ازدواج را نداشت تصمیم
گرفت که از طریقی پول این مراســم را تهیه
کنــد .او تالش کرد که این پــول را از راههای
مختلفی به دســت آورد اما موفق نبود .در این
هنگام بود که ایدهای جالب و عجیب به ذهن او
رسید .او تصمیم گرفت که همسر خود را فریب
بدهد و به او بگوید که برای پرداخت بدهیها و
اقســاط وام خود به پول نیاز دارد و پول مراسم

ازدواج مجدد خود را از همسر اولش بگیرد.بعد
از گذشت چندین هفته ،همسر او از طریق یکی
از بستگانش فهمید که شوهر فریبکارش تاریخ
عروسی خود را برای چند ماه دیگر تعیین کرده
است .این زن نگونبخت این مسئله را با شوهر
خود در میان گذاشــت اما او در ابتدا این اتفاق
را انکار کرد .پس از اینکه متوجه شد دالیل زن
برای ادعایش محکم است و او از همه چیز خبر
دارد ،اعتــراف کرد که به زودی ازدواج میکند.
پــس از آنكه این زن مبلغی که به همســرش
داده بود را اســترداد کرد ،شکایت نامهای علیه
او تنظیم کرد و تقاضای طالق خود را به دادگاه
ارائه داد.

زن چینــی بــا اقــدام مشــمئزکننده و
غیربهداشتی خود خشم کاربران در این کشور
را برانگیخت.به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
شاید شــما نیز با افراد بیفرهنگی که اقدام
به پرتاب آب دهــان در خیابان یا مکانهای
عمومی میکنند مواجه شــده باشید .اقدام
غیربهداشتی و خطرناکی که سالمت جسمی
و روانی جامعــه را مورد تهدید قرار میدهد.
ویدئویی که به تازگی منتشر شده است اقدام
مشــمئزکننده و غیربهداشتی یکی از همین
افراد در کشــور چین را به تصویر میکشــد.
در ایــن ویدئو یک زن ســالخورده چینی در
آسانسور ســاختمانی در این کشور اقدام به
پرتاب خلط خود روی درب آسانسور میکند.
ویدئویی که توســط دوربین مداربسته داخل
آسانسور تهیه شــده چگونگی اقدام این زن
در کابین آسانســور را نشان میدهد .در این
ویدئو مشــاهده میشود این زن پس از بسته
شــدن درب آسانســور ابتدا چند بار در کف
دست خود آب دهان پرت کرده و سپس آن
را به ســمت درب آسانسور پرتاب میکند .او
سپس کمی به درب آسانسور نزدیک شده و
مستقیما به آن آب دهان پرتاب میکند.اقدام
این زن ســالخورده در حالی در شــبکههای
اجتماعی چین خبرساز شد که به تازگی ثبت
بیش از  ۱۰۰مورد جدید از ابتالی شهروندان
این کشور به کرونا گزارش شده است .انتشار
این ویدئو خشــم کاربران در این کشــور را
برانگیخت .یکی از کاربران در کامنتی نوشت:
«این زن یک شــیطان است .او باید به خاطر
انتشار ویروس دستگیر شود».

