دلنوشته

ما همه
سیلی خوردیم

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

ای ســربازی که شایعه شــد از یک نماینده
ســیلی خوردی ،خیلی غمگین شــدم حتی
انگار که ســیلی بر پسر سرباز من زدند .البته
خوشــبختانه خبر ســیلی خوردنت تکذیب
شــد! یا شــنیدیم راننده آن نماینده به شما
ســیلی زده .حتی شــنیدم به طنز یا جدی
گفتند :برخورد فیزیکــی در کار نبوده .یعنی
ســیلی زدن برخــورد فیزیکی نیســت البد
برخورد متافیزیکی بــوده! اما عزیز من یادت
باشــد کار نمایندهها هم کارهای اورژانســی
اســت باید آزادانه از همه خطوط تردد کنند.
هیچوقت یک نماینــده را تهدید نکن (یعنی
سد راه تردد او نشو) خصوصا این نمایندههای
مجلــس یازدهم که برخیهــا از آنها همچی
تند وتیــز و کمی عصبیاند حــق هم دارند
چون کولهباری از غصههای مردم بر دوششان
سنگینی میکند اما تو پرخشاگری در جامعه
کمدیدی؟ درگیری و سیلی زدن برخی آدمها
را در خیابــان کم دیدی؟ مثال همین چندی
پیــش عدهای تجمــع کردند میخواســتند
حداقل به صورت نمادین و با نوعی دور کاری
از راه دور سیلی به صورت رئیس دولت بزنند!
عزیز من ،با مســتندات به تــو میگویم ما
همه ســیلی خوردیم لذا با اقتدار این شعار را
ســر میدهم ":بدانید بدانید  -ما همه سیلی
خوردیم" مگر رنجهــای حداکثری کم به ما
"قشــر حداکثری فقیر" سیلی زده؟ ما سیلی
خوردیم که شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم
حس کردیم همچو اصحاب کهف سیصد سال
در خواب بودیم چون متوجه شدیم قیمتها
ره سیصد ساله رفتند! آیا اینها سیلی نبود؟
یک مثال دیگر :چندی پیش درخوابی عجیب
دیدم که به اتفاق همسرم به یک مکان بسیار
رویایی رفته ایم .نه یک رســتوران الکچری
امــا جایی که در آن شــمیم دل انگیز و بوی
معطرش آدم را شــیفته و مفتــون میکرد.
منظورم حتی یک باغ پر گل و گیاه نیســت
بلکه یک دکان است .چون خواب دیدم به یک
دکان کله پاچهای رفتیم .با چشــمان مشتاق
داشتم به دستهای کله پاچهای نگاه میکردم
که برایمان چند دســت پاچــه و زبان و ..در
بشقاب میگذاشت.
پسرک سرباز برای مردمی که خوردن کلهپاچه
را باید در خواب ببینند این یک سیلی محکم
نیست؟ اصال سیلی بر چهره خسته ات حتی
اگر شایعه باشد اما سیلی بر صورت خسته ما
شایعه نیست.
با الهام از سخن بورخس میگویم":به حقیقت
که مادر او تاریخ است گواهی میدهم ما سیلی
خورده ایم"!
دیالوگ

حافظ نامه

جمالــت آفتــاب هر نظــر باد
ز خوبی روی خوبــت خوبتر باد
تفسیر :حافظ وقتی شنید خانم کاترین اشتون به بایدن توصیه کرده
سریع و بیقید و شرط به برجام بازگردد از سر شوق و سپاس از وی
این شعر را سرود!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :حق ،شمشیری است در برابر اهل باطل.

پرسه در مه  -بهرام توکلی

ماجرای عجیب داماد پلیدی
که زن از آب در آمد!

دامادی که مثل همه دامادهای مراسم عروسی
میهمانان میدیدنــد در حقیقت زنی بود که
با نقشــهای کثیف دختر جوان را برای ازدواج
فریب داده بود .به گزارش برنا؛ در کشور پر از
عجایب هند مردها اغلب برای جهیزیه همسر
آینده شــان بــا او ازدواج میکنند تا صاحب
اموالی شــوند ،این ایده غیرانسانی که سالیانه
جان چندین زن جوان را در این کشور میگیرد
این بار برای یک زن انگیزه جرم شد ،زنی که
خود را مرد جــازده بود تا با زنان ســادهلوح
ازدواج کنــد .موردی عجیب بــه پلیس هند
گزارش شد ،موردی در مورد فریب زنان برای
تصاحب جهیزیه و اموال پدری آنها" .کریشنا
سن" به مدت  4سال در نقش یک مرد جوان
زندگی کرد و توانست  2زن را به نیت دروغین
ازدواج فریب دهد .او برای اولین بار در ســال
 2013بــا کوتاه کردن موهایش و تغییر ظاهر
و لباس خود را شــبیه مــردان کرد و کم کم
تبدیل به فردی شــد کــه در کوچه و خیابان
کسی نمیتوانست متوجه جنسیت دروغین او
شــود .این تغییر ظاهر ایدهای شد برای فریب
زنان ،زنانی که از طریق فضای مجازی شــکار
میشدند .او حتی نام و نشان خود راتغییر داد
تا باالخره موفق شــد با زنی وارد دوستی شود
و او را راضی به ازدواج کند اما بعد از گذشــت
مدتی زن که به رفتار او مشــکوک شــده بود
قرار ازدواج با او را به هم زد اما این اتفاق مانع
از ادامه جرم "کریشــنا" نشد .سالها بعد او به
قدری پیش رفت که موفق شد به عنوان داماد
در مراســم ازدواج با زن جوانی حاضر شــود.
چندروز بعد از ازدواج باالخره نقشه کثیف این
زن فاش شد و توسط پلیس بازداشت شد.
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پلیس :مستندات برخورد فیزیکی نماینده سبزوار با سرباز پلیس راهور به مرجع قضایی ارسال شد

آزمون مهم قالیباف و مجلس

آفتاب یزد -گروه شــبکه :درحالی که
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار
مدعی است که به صورت سرباز پلیس
راهور سیلی نزده ،اما پلیس عنوان کرده
که مستنداتی را در خصوص سیلی زدن
او به سرباز داریم که به مراجع قضائی
ارسال کرده ایم .دو روز پیش ویدئویی
در فضای مجازی منتشرشد که خشم
و ناراحتی کاربران شبکههای اجتماعی
را در پی داشت .این ویدئو نشان میداد
که خودرو علی اصغر عنابستانی نماینده
ســبزوار در مجلس تالش میکند وارد
خط ویژه اتوبوس رانی شود اما با ممانعت
سرباز پلیس راهور روبه رو میشود .این
اقدام سرباز گویا عنابستانی را عصبانی
کرده و آنطور که ســرباز میگوید به
صورت او ســیلی میزند .موضوعی که
عنابســتانی آن را رد و در خصوص حادثه پیش آمده گفته
بود «:ســرباز به راننده خودروی ما توهین کرد ،بعد از این
توهین؛ آنها از پشت و جلو راه را به روی ما بستند.ما حتی از
ماشین هم پیاده نشدیم؛ لذا اینکه گفته میشود؛ عنابستانی
بر صورت سرباز پلیس راهور سیلی زده است ،اص ً
ال صحت
ندارد».
> مستندات برخورد نماینده با سرباز راهور را داریم

ایــن در حالی اســت که رئیــس پلیس راهــور تهران
میگوید« :مســتنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده
با ســرباز پلیس راهور داریم که کام ً
ال کفایت میکند و باید
ببینیــم مرجع قضائی در این رابطــه چه تصمیمگیریای
خواهد کرد .مســتندات خود را نیز در این رابطه به مرجع
قضائی ارســال کردهایم ».سردار محمدحسین حمیدی در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد« :کار سرباز ما کام ً
ال
درست و برگرفته از قانون بود و سرباز نباید به خودرویی که
فاقد مجوز بود اجازه تردد در خط ویژه میداد».
> شدیدا تکذیب میکنم

اما عنابســتانی اظهارات پلیس را هم در خصوص داشتن
مدارک مبنی بر ســیلی زدن او به صورت سرباز تکذیب و
در واکنش به ســخنان حمیدی رئیس پلیس راهور تهران
به رویداد ۲۴میگوید « :مشــغول جمع و جور کردن کارها
هستیم و ناجا هم کارهایش را انجام میدهد ما هم بیانیهای
صادر میکنیم که کل ماجرا در آن توضیح داده شده است».
البته عنابستانی در پاسخ به اینکه منظورش از «جمع و جور
کردن کارها» چیســت ،توضیحی نداد و تنها اعالم کرد که
بیانیه مربوط به این ماجرا را صادر خواهد کرد.
> از مامور وظیفه شناس خود حمایت میکنیم

امیر( شهاب حسینی ) :داشتم به صدات گوش
میدادم حواسم به حرفات نبود.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

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 :

از سوی دیگر واکنشها به این ماجرا همچنان ادامه دارد .در
این خصوص سردار اشتری فرمانده ناجا اظهار کرد«:از همان
دقایق اولیه به بازرسی و معاونت حقوقی ناجا دستور بررسی
موضوع را دادیم .اگر موضوع به صورتی که گفته شده است،
باشد ما از مامور وظیفه شناس ناجا حمایت خواهیم کرد».
وی افزود« :موضوع در حال بررسی است .همه باید به قانون

احترام بگذارند و قانون برای کسی مستثنی نیست و همه
برابرند ».سردار اشــتری گفت« :جا دارد که مردم قدر دان
زحمات ماموران در حال خدمت باشــند .در موارد مشابهی
که قبال نیز اتفاق افتاده بود و اثبات نیز شد ما حمایتهای
خود را انجام دادیم».
> واکنش نمایندگان

برخی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به اخبار منتشره در
مورد برخورد یک نماینده مجلس بــا مأمور راهور واکنش
نشــان دادند؛ از دفاع و وعده پیگیری و برخورد گرفته تا
درخواســت اســتعفای نماینده متخلف .به گزارش ایسنا،
ن در توییتر به برخورد یک نماینده مجلس
واکنش نمایندگا 
با مأمور راهور را در زیر میخوانید:
بهروز محبی نجمآبادی ،نماینده سبزوار نوشت«:پرکارترین
نماینده که از ابتدای مجلس یازدهم هر هفته(بی استثناء)
با حضــور در حوزه انتخابیه برای حل مشــکالت مردم از
هیچ تالشی فروگذار نکرده است ،اینک در حمل ه رسانهای
گســترده معنادار ،بدون آنکه صدایش شــنیده شود ،و
دوربینهای ناظر چک شوند و ماوقع روشن شود از هر جهت
مورد هجمه است».
روحاهلل نجابت ،نماینده شیراز نیز نوشت «:شما به یک جوان
ســیلی نزدید ،به اعتبار مجلس و امید مردم سیلی زدید!
مجلس با کسی عقد اخوت نبسته و پشت مظلوم میایستد».
همچنین بهزاد رحیمی ،نماینده سقز و بانه نوشت«:صحنه
ســیلی خوردن ســرباز راهو ر عزیزمان را دیدم و بسیار
اندوهگین شــدم.همکاران عزیزم! بزرگواران! قرار بود که
باری از دوش جوانان برداریم .آیا این ظلم آشــکارا نبود؟
ی عوض
زمان آن رسیده است که نگاهمان را نسبت به سرباز 
بنماییم »
از سوی دیگر سید امیرحســین قاضیزاده هاشمی ،نایب
رئیس مجلس و رئیس هیئت نظــارت بر رفتار نمایندگان
نوشت «:درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور را در هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی میکنیم و با مقصر قطع ًا
برخورد قانونی خواهیم کرد.پس از بررســیها سخنگوی
هیئت نظارت نتایج را اعالم خواهد کرد.حفظ حقوق مردم
برای ما مسئله اساسی است و همه حتی نمایندگان مجلس

در برابر قانون مساوی هستند»
جالل رشیدی کوچی ،نماینده مرودشت
هم نوشت« :فرقی ندارد نماینده باشی یا
دادستان ،مدیر باشی یا وزیر ،فرماندار
باشی یا استاندار ،آنجا که تخلف کردی،
در برابر قانون گردن کشی کردی ،و به
دنبال سوء اســتفاده از قدرتت بودی،
محکوم به شکستی».
اماناهلل حســینپور ،نماینده اسفراین
نوشت« :برخورد آقای عنابستانی ،باعث
خجالت مردم و مجلــس انقالبی بود!
برخورد غلط و خــاف قانون را توبیخ
کنیم! عنابستانی استعفا»
محمدباقــر قالیبــاف ،رئیس مجلس
نوشــت« :در برابر قانون همه مساوی
هستند .مجلس به کسانی که به وظیفۀ
قانونی خــود عمل میکننــد افتخار
ع حقوق آنهاســت.در حادثۀ اخیر ،به
میکند و اولین مداف 
محض شنیدن اولین گزارشها ،دستور بررسی دقیق ماوقع
صادر شد؛ درصورت احراز تخلف ،هیئت نظارت بر نمایندگان
بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد».
> مشکوک است

مصطفی میرسلیم هم در توئیتی نوشت« :جریان عنابستانی
مشــکوک به نظر میرســد ».به گزارش جماران ،مصطفی
میرســلیم ،نماینده مردم تهران در توئیتی در واکنش به
ماجرای سیلی خوردن یک پلیس راهور توسط یک نماینده
مجلس نوشت« :جریان عنابستانی مشکوک به نظر میرسد.
هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان باید با دقت رسیدگی کند،
مبــادا در ورای این جریان افــرادی میخواهند مجلس را
بدنام کنند».
> واکنش کاربران

کاربران شــبکههای اجتماعی نیز در واکنش به این ماجرا
گفته اند«:واقعا شــرمآور و تاســفآوره! »« ،مطابق ماده
 66قانون مجازات اســامی و مجازات بدل از حبس ،علی
اصغر عنابســتانی به انجام خدمت در راهنمایی و رانندگی
و نگهبانی از مبادی ورودی خط ویژه محکوم بشــه ،تا حال
سربازی که در ســرما و دود اونجا خدمت میکنه و عوض
تشکر با سیلی به صورت یخ زدهاش مواجه میشه رو درک
کنه!»« ،رســیدگی و برخورد با رفتار احتماال غیرشایسته
آقای علی اصغر عنابستانی از طریق هیئت نظارت بر رفتار
نماینــدگان یکی دیگر از آزمونهــای قالیباف در مجلس
یازدهم است .خوی اشرافیت برخی از مسئوالن را با اقدام
به موقع بخشکانید«،».آقای علی اصغر عنابستانی ،سیلی
اصلی به گوش قانون زمانی خورد که اون ماشین دنا پالس
مفت از طرف مجلس به امثال شماها داده شد ...بعد از اون
هرچی دلت خواســت سیلی بزن تو گوش سرباز « ،».اولین
کاری که مجلس میکند آن دناپــاس ودناهای دیگررا از
مجلسیها پس بگیرد بعد آقای قالیباف که خود فرمانده نیرو
انتظامی بودهاند از حق آن ســرباز دفاع کنند واین نماینده
را برای درمان خشم وعصبانیت وپرخاشگری به روانپزشک
معرفی کنند».

شهروندخبرنگار

اخالقنیکو
ضامناستحکامزندگیمشترک

عل یاکبر فرقانی

هدف از ازدواج ،تشــکیل خانواده و زندگی مشــترک چیست؟ کنار
همزیستن و کمک به هم برای ادامه زندگی تا پایان عمر؟
یکی از الزمههای زندگی مشترک ،خوشاخالق بودن است؛ با لبخند
میتوان شیبهای زندگی را از سر گذراند .زندگی همراه با سازش و
مهربانی و بدون تنشهای عصبی ،آرامش به خانه میآورد و ســبب
احساس خوشبختی دو جوان خواهد شد.
ی در آستانه ازدواج ،معیارشان با امروز متفاوت بود؛ گاه
جوانان قدیم 
نیز متر و معیار دست والدین بود؛ به کنایه میگفتند والدین خودشان
انتخاب میکنند و خودشان لباس دامادی تهیه میکنند و خودشان
میبرند و خودشــان میدوزند و تکهها را برای یک زندگی مشترک
با هم جور در میآورند و شکل میدهند و اینگونه ،سرانجام دو جوان
به هم میپیوندند.
به عنوان نمونه یکی از دوستان گفت :پدرم عاشق دختر یک پولدار
بود و دختر هم دوستش داشت ولی خانواده پدرم مخالف بود؛ پدرم
میگفت« :روزی پدر و مادرم تصمیم گرفتند فالن دختر را به عقدم
درآورند ،به زودی وساطت بزرگان فامیل و ریشسفیدان آغاز شد و

مــن نفهمیدم وصلت کی انجام گرفت؛ در برابر یک کار انجامشــده
قرار گرفته بودم و چیزی نگذشت زندگی ساده و بیآالیشی را شروع
کردم .نمیخواهم بگویم هیچ مشکلی نداشتیم اما صبور بودیم ولی
نامالیمات زندگی ما را به هم نمیزد؛ آنزمان مانند حاال از دادگاه و
وکیل هم خبری نبود یا دستکم جوانان خبر نداشتند؛ فقط بزرگان
و ریشســفیدان برای آشتی زوجها پا درمیانی میکردند و آنان را به
گذشــت و بخشش و چشمپوشی فرمان میدادند و جوانان هم تنها
اجازه داشتند بگویند به روی چشم!»
اما بیشــتر ازدواج این روزهای جوانان از روی نبود شــناخت است؛
درهنگام ازدواج نیز چشموهمچشمی وجود دارد و سرو کله تشریفات
پیدا میشود؛ پس از ازدواج هم کوچکترین نامالیمات ،زخم چرکین
ایجاد میکند؛ از شــکیبایی و صبوری کمتر خبری اســت؛ چیزی
نمیگذرد طرفین همدیگر را دشــمن میپندارند؛ زن با کوچکترین
اختالف ،برای این که به طرف خود بفهماند حق با اوست ،به دادگاه
میرود یا اینترنتی به دادگاه شکایتنامه ایمیل میزند و درخواست
مهریــه میکند و آنرا به اجرا میگذارد؛ و این بر کینه و دشــمنی
میافزاید و بر آتش اختالف میدمد و طرفین چون دو آهن گداخته
میشوند تا به یکدیگر زخم بزنند و زندگی نوپا را بسوزانند و خاکستر
کنند .دوتن که تا دیروز عمیق یا ســطحی عاشــق و شــیدای هم
بودند ،امروز میشوند دشمن خونی هم؛ و این از شگفتیهای برخی
زندگیهای امروز است.
در ایــن میان اگر پای کودکی هم در میان باشــد که دیگر واویال؛ و

اولین عکس از تخت جمشید
در قاب دوربین یک عکاس ایتالیایی

تخت جمشــید یکی از مکانهــای تاریخی و
دیدنی در شهر شیراز است که شاید بتوان گفت
بناهای باقیمانده آن از مهمترین اســناد تاریخ
تمدن در جهان به شمار میرود .تخت جمشید
را در جهان با نام «پرسپولیس» میشناسند که
این نام به زبان یونانی اســت.به گزارش باشگاه
خبرنگاران نمونههایی از نخســتین عکسهای
شناخته شده از تخت جمشید در دههی ١٨۵٠
منتشر شده که دیدن آن خالی از لطف نیست.
ایــن تصاویر که از نگاه دوربین لوییجی پِشــه
عکاس ایتالیایی در ســال  ١٨۵٨میالدی ثبت
شده را مشاهده میکنید.

جای تعجب این که پدر و مادر جوان دســتکم برای فرزند بیگناه
خود کوتاه نمیآیند که روحاش همچو گلبرگ لطیف اســت و زود
خش برمیدارد .هراس و نگرانی کودک از پرخاشــگری پدر و مادر
وجودش را پژمرده میکند؛ اضطراب در خانوادهها برای کودک بسیار
مخرب اســت و جدایی بر این اضطراب دامن خواهدزد .ترک خانه
از ســوی یکی از والدین سبب غلبهکردن احساس تنهایی عمیق بر
کودک میشود چون او گمان میکند در جهان تنها پدرومادر خود را
دارد و نه هیچکس دیگر را.
جدایی راهکار مشکالت نیست بلکه مشکالت دیگری ایجاد میکند.
شــاید یکی از ناپایداریهای زندگی امروز ،نشناختن یکدیگر باشد؛
چون افکار و اخالق خوش و دهکاجتماعی(طبقه) و میزان تحصیل
و درآمد و حتی نوع مزاج میتواند دو جوان را به هم نزدیک یا از هم
دور سازد؛ یک زن و شوهر را به سازگاری هم برساند یا بر هم بشوراند.
آیا جذاببودن و درآمدباال و داشــتن ثروت میتواند ضمانت کند که
طرف مهربان و خوشاخالق و شکیبا و سازگار هم هست؟
تشــویق جوانان به ازدواج خوب است اما آیا باید برنامهای و آموزش
پیش از ازدواجی هم برای حفظ کیان خانوادهای نوپا وجود داشــته
باشد یانه؟
آیا مهریه سنگین میتواند سنگ بنای زندگی مشترک را مستحکم
کنــد؛ یا وسوســههای اهریمنی به وجــود میآورد بــرای لرزاندن
ستونهای زندگی؟
باید برای جوابدادن به این پرسشهای خودم خیلی فکر کنم.

دوشنبه  6بهمن1399

| سال  | 21شماره 5937

تقلید از جوکر فاجعه آفرید

نوجوانی ایتالیایی با تقلیــد از لبخند جوکر
صورت دوســت خود را به طرز وحشــتناکی
زخمی کرد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
در یک حادثه عجیب ،دختــر نوجوانی وارد
بیمارســتانی در شــهر میالن ایتالیا شد که
زخمهــای عجیبــی روی صورتــش بود .دو
زخم عمیق در گوشــههای دهان به ســمت
گوشهای او ایجاد شــده بود که صورت او را
پوشانده بود .این اقدام فاجعه بار از سوی یک
نوجوان کمی بزرگتر از این دختر ،که دوست
او اســت ،به بهانه تالش برای شــبیه شدن
به شــخصیت معروف جوکر صــورت گرفته
اســت .جزئیات این حادثه نشان میدهد که
یک فرد نوجوان و دختر میخواســتند مانند
جوکر ظاهر شــوند ،اما ایــن چالش فاجعه
بــار با انتقال دختر  ۱۴ســاله اهل میالن به
بیمارســتان پس از آسیب دیدگی عمیق لب
پایان یافت .نوجوانی که این حادثه را رقم زد
خود  ۱۷ساله است و در این خصوص گفت:
ما این آزمایش را انجام دادیم تا تحمل خود
را در برابر درد جراحات متوجه شــویم و قرار
بود دوستم همان زخمها را به من وارد کند.
اما مجبور شــدیم او را به دلیل شدت دردی
که احساس میکرد به سرعت به بیمارستان
منتقل کنیم.پس از ورود به بیمارستان ،این
دختر و پسر به بازرسان پلیس گفتند که در
خیابان مورد حمله قــرار گرفتهاند که منجر
به جراحت شده اســت و این داستانی است
که محققان آن را باور نمیکنند و ســرانجام
اعتراف کردند که خــود این زخمها را ایجاد
کردهانــد و تــاش بــرای تقلیــد از لبخند
کنایهآمیز شخصیت معروف جوکر بوده است.
تحقیقات پلیس برای درک آنچه واقعاً اتفاق
افتاده و اتخاذ اقدامات مناسب درباره این دو
نوجوان همچنان در جریان است.

شباهتجالبشهروندپاکستانی
به عمران خان!

شــباهت چهره یک شــهروند پاکســتانی
بــه عمران خان ،نخســت وزیر این کشــور
به سوژه رســانهها تبدیل شــد .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران ،ویدئوی کوتاهی که در
فضای مجازی منتشــر شــده است این مرد
جوان را که شــباهت زیادی به عمران خان،
نخستوزیر پاکســتان دارد را در عقب یک
ریکشــاو اتوماتیک نشان میدهد .این ویدئو
در یکی از خیابانهای منطقه «ســیالکوت»
واقع در ایالت پنجاب پاکســتان تهیه شــده
اســت .در این ویدئو این مــرد جوان پس از
آنکه متوجه میشــود عکاس در حال تهیه
فیلــم از او اســت ســرش را به اطــراف بر
میگرداند .ساما تیوی ،هویت این مرد جوان
را «شاه حسین» اعالم کرده که اهل روستای
«کاالم» در منطقه اســوات پاکستان است.
بنابه این گزارش این مرد که با چهره خاص
خود توجه بسیاری را جلب میکند آرزو دارد
یک روز با عمران خان ،نخست وزیر پاکستان
از نزدیک دیدار کند .این ویدئو پس از انتشار
در شــبکههای مجازی مورد توجه کاربران
قرار گرفت و تبدیل به ویدئویی داغ شد .این
در حالــی بود که برخی از کاربران همچنین
به شــباهت زیاد این مرد به بازیگر بالیوود،
«ریتیک روشن» اشاره داشتند.

