دلنوشته

شیره مالیدن به سر
یا کچل درمانی

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

آیا میدانید لزوما اصطالح «ســر کسی شیره
مالیــدن» به معنای ســر کار گذاشــتن یا
چاخان بازی نیست؟ اتفاقا ما در فرهنگستان
لغت ســرچ کردیم متوجه شــدیم گاهی به
معنای انجام یک کار نیکوســت و اینکه این
ضــرب المثل شــیره به ســرمالیدن از کجا
نشات گرفته؟
در «طنــز االطبا» جلد دوم ص ششــم نقل
اســت« :میرزا طبیب چی» طبیب ســنتی
حاذقــی بود .روزی مرد جوانی نزد وی آمد و
گفت :کلهام دارد «کل» میشود موهایم دارد
میریزد .میرزا جان کاری برایم کن پیش هر
طبیبی رفتم درمانش افاقه نکرد ،داروها فایده
نداشــت .میرزا گفت :پسر جان من به سرت
معجونی میمالم امید کــه داروی من اینبار
افاقه کند .معجونی تهیه کرد و سپس به سر
آن جوانک مالیــد و به وی با اطمینان گفت
برو تا مدتی بعد موهای سرت باز میگردند.
نکته :میــرزا چنان با اطمینان از بازگشــت
موهای آن جوانک سخن گفت که این روزها
از «بازگشت دیپلماسی» میگویند.
جوانــک رفــت و مدتی دیگــر در حالی که
موهای سرش رشــد کرده بودند شادان نزد
میرزا آمد و گفت :ممنونم میرزا با چیزی که
به سرم مالیدی معضل من هم حل شد .بگو
چه به سرم مالیدی؟ میرزا گفت :معجونی از
شــیرههای چند میوه و گیاه به سرت مالیدم
باعث رشــد موهایت شــد .از آن پس ضرب
المثل شــیره مالیدن به ســر باب شــد .اما
متاســفانه با برداشت منفی .مثال وقتی کسی
چاخان بازی میکند میگویند :دارد سرمان
شیره میمالد.
پند اخالقی :طبق این روایتک سوپرمستند یا
سوپر رئالیستی و واقعی! برخی ضرب المثلها
به غلط توســط مردم یا برخی سیاســیون یا
نمایندههــای مجلس بکار مــیرود .مثال اگر
فالن نماینده مجلــس در مورد توافق دولت
با آژانس انرژی اتمی و آقای رافائل گروســی
میگوید« :دولت سر مجلس را شیره مالیده»
توجه کنند اســاس این ضرب المثل و شیره
به ســر مالیدن حکایت از یک کار مفید مثل
«کچلی درمانی» دارد کاری که میرزا طبیب
کرد .البته گزینههای احتمالی روی میز است
مثال -۱ :شاید دولت هیچ شیرهای سر مجلس
نمالیده و آن نماینده اغراق میکند  -۲شاید
حق با آن نماینده اســت دولت شــیره ســر
مجلس مالیده  -۳شاید با نیت خیر فقط برای
درمان کچلی مالیده؟  -۴شاید هیچکدام -۵
اصال به ما چه؟!
دیالوگ

جک :دفعه بعدی که شمشیر کشیدی پسرجون
آخرین نفری باش که کشته میشی!
دزدان دریای کارائیب  -گور وربینسکی

هدیهعجیبمهمانان
به عروس و داماد!

جمالت آفتاب هــر نظر باد
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
تفسیر :حافظ وقتی عکس العمل تند و تیز مجلس را نسبت به توافق
دولت با آژانس بینالمللی هســتهای دید این شعر را برای مجلس
پرشور سرود.
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امام علی (ع) :صبر بهترین لشگر مومن است.

کمکها به مردم زلزله زده کند است

دستان یخزده سیسخت را بفشاریم

آفتاب یزد -گروه شبکه :چند روزی از زلزله
 ۶/۵ریشتری سی سخت میگذرد فارغ از
خرابیهای ناشی از زلزله آنچه که این روزها
را بر مردم سی سخت ،تلخ و طاقت فرسا
کرده است ،سرمای استخوانسوز و ترس
ازشیوع کروناست .آنها گله دارند از اینکه
در این شــرایط ،امدادرسانی و کمکی به
آنها نمیشــود و تجهیزات الزم برای در
امان ماندن از ســرما در اختیارشان قرار
نمیگیرد .یکی از اهالی میگوید« :انتظاری
که داشــتیم این بود که حداقل به ما چادر
بدهند که این کار را هــم نکردند» .البته
امدادرســانی به سی سخت در حال انجام
است اما آنقدر کند اســت که مردمانش
با گذشــت چند روز از حادثه باید در آن
سرما که ولی بهره مند ،کارشناس اداره کل
هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد
از احتمــال مجدد بارش بــرف و باران در
شهرستان زلزلهزده دنا و شهر سیسخت
خبر میدهد ،مجبورنــد با تنهایی لرزان
شب را به صبح برسانند.
> نیاز زلزله زدگان

در این راستا مدیرعامل جمعیت هالل احمر
اســتان کهگیلویه و بویراحمد میگوید:
«زلزله زدگان شهرســتان دنا و شهر سی
سخت به وسایلی همچون اجاق گاز ،بخاری،
پتــو ،لوازمخانه ،موکــت ،موادخوراکی،
ستهای بهداشتی و کانکس نیاز دارند».
ســید امان اهلل جهانبیــن در گفتگو با
ایســنا افزود :مــردم و خیرین میتوانند
کمکهای نقدی خود را بــه زلزلهزدگان
شهر سی ســخت شهرستان دنا به شماره
حســاب ( ۵۲۲۳۵۲۲۳۱۹شــماره کارت
 )۶۱۰۴۳۳۷۴۲۸۵۰۸۰۳۸نــزد بانک ملت
به حساب مشارکتهای خیرین هاللاحمر
استان کهگیلویه و بویراحمد واریز کنند».
وی با بیــان اینکه وظیفه هــال احمر
تامین چادر ،اســکان و امــداد اضطراری
زلزلهزدگان اســت ،ادامه داد« :با توجه به
اینکه دمای هوا در شــهر ســی سخت و

از زمانی که اســتفاده از اسکناس در دنیا مطرح
شــد و تاکنون نیز مورد استفاده قرار میگیرند،
تغییرهــا و اتفاقــات عجیب و غریبــی در این
خصوص رخ داده اســت که جالبترین آنها در
این گزارش گرد هم آمده اند.
> دالر قطب جنوب

شهرستان دنا سرد است تامین کانکس برای
زلزلهزدگان تا زمانی که منازل مسکونی آنها
ساخته شــود ،مناسبتر است ».جهانبین
از مردم زلزلهزده خواســت که در جلوی
هالل احمر و دستگاههای خدماترسان به
زلزلــهزدگان تجمع نکنند چرا که تجمعی
آنها روند خدماترسانی و امدادرسانی را
با ُکندی مواجه میکند .وی ضمن تشــکر
از مردم نوعدوســت شهرستان دنا و شهر
سیسخت که در گذشته حس نوعدوستی
خود را نشــان دادهانــد ،اظهارکرد« :در
خصوص کمک به امر امدادرسانی با هالل
احمر و سایر دســتگاههای خدمات رسان
به زلزله زدگان ،همکاری الزم را داشــته
باشــند ».مدیرعامل جمعیت هالل احمر
استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد« :تا
زمانی که الزم باشد در کنار مردم هستیم و
نســبت به توزیع اقالم مورد نیاز و چادر از
هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد».
> کانکس تجربه بسیار بدی است!

این در حالی است که اسماعیل نجار ،معاون
وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران
کشــور میگوید« :مدیریت بحران برای ما
یک موضوع ریشهای و اساسی است؛ بنده

قریب به چهل سال است در این کار هستم
و با ساخت اردوگاه  ۱۰۰درصد مخالفم چراکه
مشکالت بسیاری ایجاد میکند ».به گزارش
تســنیم ،وی افزود« :همه جور تجارب را
تا امروز داشــتهایم ،ما بهترین تجربه را در
سیل سال  ۹۸به دســت آوردیم و آن هم
دادن یک امکان مالی بالعوض به مردم برای
تأمین اســکان موقت خودشان بود .منهای
سی ســخت که بهعنوان اسکان اضطراری
 ۲۰میلیون تومــان در نظر گرفتهایم ،البته
برای کسانی که امکان اسکان در زیر سقف
خانهشان ممکن نیســت .قرار است دولت
برای اسکان و ساختوساز برای هر شهروند
اهل سی سخت که خانه دارد  ۱۸۵میلیون
تومان وام با ســود بانکی  ۴درصد بدهد و
مابه التفاوت ســود بانکی را خود پرداخت
کند .این رقم در روستا  ۱۶۵میلیون است».
نجار ادامه داد« :تجربه ما در ســر پل ذهاب
نشان داد که کانکس بسیار تجربه بدی است.
 ۱۸۵۰۰کانکس تأمین شد و خیلی از مردم
هم خودشان کانکس دادند برخی خانوادهها
بین  ۲تا  ۷کانکس داشتند؛ که بین اعضای
خانواده تقسیم کرده بودند و از کانکس هم
خارج نمیشدند .درحالیکه یکی از اهداف
این است که زندگی را به محل حادثهدیده

اســکناس  ۵لیرواتی را با تصویر این دانشــمند
چاپ کرد.

روی شانههایشان انداخته بودند و یک حصار سیم
خاردار طراحی کرد و هیچ کس هم متوجه آن نشد.
پس از چاپ این اســکناس و رواج آن در اردوگاه
این راز فاش شــد و همین اقدام موجب سرنگونی
فرماندههای ستم کار در اردوگاه شد.
> رواج اسکناس پاره در کنگو

اگر چه قطب جنوب به عنوان کشــور در جهان
شناخته نمیشود و طبیعتا به همین دلیل نباید
واحد پول و اسکناس داشته باشد ،اما همان طور
کــه در تصویر زیر مشــاهده میکنید یک نوع
اسکناس به کارکنان در این منطقه داده میشود
که برابر با یک دالر است.
> اسکناس  ۵لیروتی انیشتین

آیا میدانستید در سال  ۱۹۵۲از آلبرت انیشتین
خواسته شد رئیس جمهور یهودها شود؟ دولت
تازه تاســیس یهود آرزو داشت از این فیزیکدان
برجسته به دلیل ســهم وی در علم فیزیک ،از
آن اســتفاده کند .اگرچه انیشتین این پیشنهاد
را رد کرد ،اما رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۸

برگردانیم و دادن امکانات با این هدف باید
باشد».
> واکنش کاربران

اکنون شــرایط مردم زلزله زده سبب شده
کاربران شــبکههای اجتماعی از مسئوالن
درخواست کنند که امکانات الزم را در این
سرما در اختیار مردم سی سخت قرار دهند.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«دستان یخزده سیســخت را بفشاریم».
دیگری نوشــت« :ما خواستار کمکرسانی
فوری به هموطنانمان هستیم ...سرما شوخی
بردار نیست آن هم در شرایط سخت کرونایی
کشــور ،به داد هموطنانمان در سیسخت
برسید» .کاربر دیگری گفته است« :سرمای
طاقتفرسای سیســخت غیرقابل تحمل
اســت آنهم با وجود بارندگیهای پیش رو».
کاربران دیگر نوشــته اند« :در سی سخت
زلزله آمده ،برف اســت و چادر هم نیست
بیتفاوت نباشیم»« ،اگر مردم از زلزله جان
ســالم بدر بردند نگذاریم سرما و ویروس و
بیغذایی آنها را برنجاند»« ،در حال حاضر
هزاران انسان آواره سیسختی فقط چشم
انتظار پناهگاهی مناسب (نهچادر) برای فرار
از شدت سرما هستند».

عجیب و غریبترین اسکناسهای جهان

> یادداشت مهم در اسکناس کشور برمه

هدیــه عجیــب مهمانان به عــروس و داماد
هندوســتانی به سوژه رسانهها تبدیل شد .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران ،جشــن عروسی
برای عــروس و داماد یکی از بهترین روزهای
زندگی آنها به شــمار میرود .آنها در کنار
خانوادههــای خود بــا دعوت از دوســتان و
آشــنایان بهترین روز زندگی خود را جشــن
میگیرند .کادوهای مهمانان به عروس و داماد
نیز متفاوت است ،از خانه ،ماشین و طال گرفته
تــا وجه نقد .اما به تازگــی هدیه عجیبی که
عروس و داماد هندوستانی از مهمانان جشن
عروسی خود دریافت کردند به سوژه رسانهها
تبدیل شده است .هدیه خبرساز این مهمانان
به عروس و داماد جوان یک عدد سیلندر گاز
مایع یا  LPGبود .مهمانها باالرفتن قیمت
گاز مایع در سراســر هند را دلیل انتخابشان
ذکر کردند و گفتند فکر میکنند این هدیه،
هدیهای ارزشمند برای عروس و داماد باشد.
این اتفاق در یک جشــن عروســی در ایالت
تامیل نادوی هند رخ داد .در ویدئویی که در
فضای مجازی منتشــر شده است لحظهای را
کــه عروس و داماد این هدیه را از دوســتان
خود دریافت میکنند نشان میدهد .در این
ویدئو آنها در حالی که این ســیلندر گاز را
در مقابــل خود قرار دادهاند با هم یک عکس
یــادگاری ثبت میکنند .انتشــار این خبر و
ویدئو در شبکههای اجتماعی هند با واکنش
طنز کاربران همراه بــود .یکی از کاربران در
کامنتی نوشت« :هاها ،چه هدیه گرانبهایی!»
گفتنی اســت؛ این عــروس و داماد جوان در
حالی این هدیــه را از مهمانان خود دریافت
کردند که قیمت فعلی نفت در هندوســتان
حــدود ۱۰۰روپیــه و گاز خوراکپــزی
۹۰۰روپیه است.

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 :

این یادداشــت قرار بود ادای احترامی به ژنرال
آنگ ســان رهبر اصلی اســتقالل میانمار باشد.
طراح این اســکناس که برای همیشه ناشناخته
ماند ،یک عالمت در ســمت چپ تصویر ژنرال
قرار داد که شــبیه دخترش آنگ سان سوچی
بود و این عالمت هم اکنون ســمبلی مرتبط با
جنگهای نظامی میانمار است.
> اسکناس عجیب نازیها

به دستور یکی از مقامات رژیم نازی یک اسکناس
در اردوگاههــای نظامــی این رژیم توســط یک
گرافیست محبوس در همین اردوگاه طراحی شد.
به این گرافیست که هورست ویلی لیپرت نام داشت
دستور داده شد که کلمه اردوگاه کار اجباری را بر
روی اســکناس طراحی کند ،اما وی به طرز کامال
ماهرانهای کلمه قاتل متمرکز را بر روی آن با یک
جفت محافظ به ظاهر ناخوشایند و اسلحههایی که

پس از ســرنگونی رژیم اســتبداد جوزف موبوتو،
جمهــوری دموکراتیک کنگو با کمبود شــدید
اسکناس و نقدینگی مواجه شد .زیرا اقدام به چاپ
اسکناسهای جدید کرده بود .چاپ اسکناسهای
جدید در این کشور با طول انجامید و کمبود پول
تبدیل به مشکلی بزرگ در این کشور شد .بدین
ترتیب دولت تصمیم گرفت در خریدهای روزانه از
اسکناسهای دولت قبلی استفاده کند ،اما به شرط
کندن تصویر جوزف موبوتو از روی اسکناس.
> کم ارزشترین اسکناس تاریخ

پنگو ،واحد پول مجارستان ،یکی از موارد ابر تورم

در تاریخ اقتصاد دنیا را تجربه کرده است .آنقدر
ارزش ایــن واحد پول کم شــد که آنها مجبور
شــدند اســکناس با ارقام چند صد میلیاردی
را روانه بازار کنند! در ســال  ،۱۹۴۶اســکناس
 ۱۰۰میلیــون میلیارد پنگویی در مجارســتان
روانه بازار شــد که فقط حدود  ۲۰سنت آمریکا
ارزش داشت.
> اسکناس ایرلندی با عکس فوتبالیست

در ایرلند شــمالی یک اسکناس  ۵پوندی رواج
دارد که بر روی آن عکس فوتبالیســت ایرلندی
که ســتاره تیم منچســتر یونایتد هم محسوب
میشــد ،چاپ شده اســت که هدف از رواج آن
باقی گذاشــتن یک یادگار از این افسانه فوتبال
بود / .باشگاه خبرنگاران

موجودی عجیب در ساحل مک کریچی سنگاپور

مشاهده موجود عجیبی در ساحل دریاچه مک کریچی ،باعث وحشت
ساکنان این منطقه شد .به گزارش عصرایران ،شهروندی اسکاتلندی
که در ســنگاپور زندگی میکند گفت که یک موجود عجیب در این
منطقه یافت شده و باعث وحشت بسیاری از ساکنان ساحل دریاچه
مک کریچی شده است .کارن لینگوی ۳۱ساله افزود که این موجود
عجیب به نظر میرسد مربوط به دوران ماقبل تاریخ باشد .با این حال،
بعدا معلوم شد که این موجود عجیب چیزی نیست جزماهی تمساح
که متعلق به آمریکای جنوبی نیست ،به این معنی که این ماهی هیوال
در  ۱۶هزار کیلومتری خانه اصلی خود پیدا شــده است .گفته شده

است که این هیوال ماهی یا ماهی تمساح یک شکارچی بزرگ است و
تخمهای سمی تولید میکند و حضور چنین ماهی مهاجمی میتواند
آثار مخربی بر اکوسیستمهای طبیعت داشته باشد .در بیانیه مشترک،
آژانس آب شــهری و شورای پارکهای ملی سنگاپور گفتند که این
موجود شــگفتانگیز یک نوع تمساح معروف به تمساح لورل است.
و به آن تمســاح فسیل زنده نیز گفته میشود ،زیرا میتوان قسمت
عمدهای از ترکیب بیولوژیکــی آن را به اجداد اولیه آن بازگرداند .در
مورد چگونگی رسیدن این موجود به سنگاپور ،مسئولین میگویند که
ممکن است این حیوان به عنوان حیوان خانگی در قدیم نگهداری شده

باشد و بعد اینجا ادامه نسل داده است .قابل ذکر است که بر اساس این
قوانین ،مقامات سنگاپور کسانی را که این حیوانات را در دریاچهها و
آبراهها رها میکنند با حبس حداکثر  ۱۶۰۰پوند مجازات میکنند.
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معلمدزفولی
اشک همه را در آورد

حســن گلچین معلم اهل شهرستان دزفول و
دارای مــدرک دکتری مدیریــت برنامهریزی
درسی است .او حدود ۲۰سال است که سابقه
کار در اداره آموزش و پرورش سردشت دزفول
را دارد .به گزارش ایســنا این معلم مشــغول
آموزش عدهای از کودکان کار در شهرســتان
دزفــول اســت زیرا ایــن کــودکان در هیچ
مدرسهای ثبتنام نکردهاند و از آموزش بیبهره
ماندهاند .کودکان کار در دزفول از اتباع خارجی
هستند که توســط آقای گلچین در خیابان و
یا در خانه یکی از کودکان در حاشــیه شهر،
آموزش داده میشوند.

ماجرای جالب مردی که
میخواهد۱۸۰سال عمر کند

یک مرد ثروتمند آمریکایی قصد دارد با پیروی
از روش خاصــی در زندگــی طول حیات خود
را  ۲برابر حداکثر طول عمر یک انســان عادی
کند .به گزارش اعتمادآنالین ،روزنامه انگلیسی
تلگراف در گزارشــی در این باره نوشت« :دیو
اســپری» (۴۸ســاله) رویای عمــر طوالنی را
درسر میپروراند و میگوید نمیخواهد در این
سن مردی میانســال توصیفش کنند .اسپری
میگوید زندگی روزمــره خود را به طور کام ً
ال
کنترل شده ادامه میدهد و از لحظه بیدار شدن
از خواب تا زمان خوابیدن کارهای خود را طبق
برنامه پیش میبرد .او برای حفظ جوانی خود
از برنامههای خاصی پیروی میکند؛ به عنوان
مثال در زیرزمین خانهاش اتاقهای سرمادرمانی
تعبیه کرده اســت ،تختی که با اشــعه مادون
قرمز کار میکند و یک واحد اکسیژن درمانی
فشار باال هم در خانه خود دارد .از طرفی لوازم
و دستگاههای پیشــرفته ورزشی هم در خانه
او دیده میشــود که از طریــق آنها میتواند
تمرینهای ورزشــی معادل ۲ســاعت و نیم را
تنها در ۲۰دقیقه انجام دهد .به گفته اســپری،
او اص ً
ال از برنامه خود که هدف اصلی آن زندگی
تا سن ۱۸۰سالگی است پشیمان نیست بلکه
آرزو میکند که مدتی بیشــتر هم زنده باشد.
او میگوید با ایــن برنامه و روش زندگی قصد
دارد در زمان رسیدن به سن ۱۰۰سالگی بدن
یک فرد  ۳۵تا ۴۰ساله را داشته باشد.

تماشایمسابقه
در وسط مراسم عروسی

مسابقه کریکت یکی از محبوبترین رشتههای
ورزشی در هند اســت که مردم این کشور را
به خود جذب میکند به طوری که طرفداران
کریکت مســابقات تیم ملی را دنبال میکنند
حتی اگر در جشن عروسی باشند .به گزارش
رکنا ،به تازگی یک خانواده هندوســتانی که
میزبان مراســم عروســی بودند با نصب یک
مانیتور در مراســم شرایطی را فراهم کردند تا
مهمانان طرفدار ایــن ورزش محبوب در هند
مســابقه را تماشــا کنند و موجب خوشحالی
آنها شوند .در تصویری که به تازگی به انتشار
گذاشــته شــد نشــان میدهد که در مراسم
عروســی عدهای از مهمانان به همراه عروس
و داماد ســرگرم انجام مراسم جشن عروسی
هستند و عدهای دیگر از مهمانان نیز در مقابل
مانیتور سرگرم تماشای مسابقه کریکت دیده
میشوند .با انتشار این تصویر در فضای مجازی
مورد توجه کاربران قرار گرفت و حتی توسط
تعدادی از بازیکنان کریکت در هند به اشتراک
گذاشته شد.

