دلنوشته

بابا جانش را داد
تا جهیزیه جور شد

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

هر چند ویروس کرونا وحشیتر از قبل شده،
قابل رام شــدن و اهلی کردن هم نیست اما
مــردم به نوعی ترسشــان از ایــن ویروس
منحوس همیشه در صحنه خصم و دشمنی
ریخته اســت .مردم خیلی دل نترســی پیدا
کردند لذا حضور پر شــوری در این روزهای
کرونایی در بازار را شاهد هستیم .اما چه شده
این مردم شــجاع در بازارهای شلوغ با حضور
خود حماسه حضور خلق کردند؟
مــا هم در کمال شــجاعت دل به دریا زدیم
در یک گزارش میدانــی از چند نفر در بازار
این ســوال را مطــرح کردیم «آیــا از کرونا
نمیترســید»؟ یکی با طنز و کنایه گفت :نه
نمیترسم فوقش جانم را میگیرد به جهنم.
(بعد خودش خندید)
دیگــری گفت :نه دیگه نمیترســم .هر چی
میخواد بزار بشه به جهنم .هر چی به سرمون
بیاد به جهنم! یکی از بین جمعیت گفت :جون
هر کی دوست داری تو روزنومه تون بنویس
من مجبور بودم بیام بــازار جهیزیه دخترمو
بخرم اما جونم سر این قیمتهای باالی لوازم
خونگــی داره در میاد نه از کرونا .برو بنویس:
«بابا جون داد  -تا جهیزیه دخترشو داد»!
دیگری با حســی نومیدانه گفــت :این مردم
به جانشــان هم اهمیت نمیدهنــد .من به
نقل از حافظ میگویــم« :خرم آن روز کزین
منزل ویران بروم» باور کنید برم راحت شدم،
خالص شدم .یه زمانی میگفتیم :ترامپ بره
خالص شــدیم اما از دنیا بــرم بهتر خالص
شــدم! خصوصا از دادن مهریه( .وی محکوم
مهریه بود)
از یک نفر که حتی ماسک نزده بود پرسیدم:
شــما از کرونا نمیترســی میــون این همه
جمعیت بدون ماسک وول میخوری؟ گفت:
نه نمیترســم .من یک دوستی دارم طبیب
طب سنتیه .دارویی بهم داده ضد کرونا .آنقدر
خوبه! هیچ عوارضی هم نداره برعکس برخی
واکســنها که باعث افزایش میل یا اشــتها
میشه این دارو باعث افزایش نیروی بدن حتی
شجاعت آدم میشه! (وی خندید)
یکــی دیگر از پاســخ دهنــدگان موضوع را
به احمدینژاد کشــاند و گفــت :به محمود
احمدینــژاد میگویم :شــما گفتید« :بحث
ترور من جدی اســت» آق داداش! بحث ترور
شما خیلی هم شــوخی بود اما بحث ترور ما
جدیســت چون ویروس کرونا یا فقر شاید ما
را ترور کند ولــی زدیم به دنده بیخیالی ،تو
هم بیخیال شو!
دیالوگ

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گرشبوروزدرینقصهمشکلباشی
تفسیر :حافظ این شــعررا به تمام آدمهای رنجدیده تقدیم میکند.
حافظ معتقدست حیف عمر که به مشقت و رنج بگذرد.

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

امام علی (ع) :غیرت مومن از برای خدای سبحان است.

آینه  -آندره تارکوفسکی

تولد بچه کوسه شبیه انسان

ماهیگیر اندونزیایی با شکار یک کوسه باردار با
صحنهای عجیب و غریب رو به رو شد .بهگزارش
رکنا ،ماهیگیر که در مصاحبههایش گفته بود
نمیدانست که کوســه باردار است با شکافتن
شکمش متوجه ســه بچه کوسه در شکمش
شد که یکی از آنها بیشباهت به انسان نبود!
در ویدیویی که از این شکار منتشر شده نشان
میدهد که بر خالف دو بچه دیگر ،کوسه سوم
شکل و شمایلی شبیه به انســان دارد که این
اتفاق باعث تعجب و شــگفتی همه شد .هنوز
مشخص نیست که چطور و چگونه این کوسه
شبیه انسانها شده است!

حبس در  ۱۵سالگی؛
آزادی در  ۸۳سالگی!

جو لیگون  ۸۳ساله ،مسنترین و باسابقهترین
زندانی نوجــوان آمریکایی که بــه حبس ابد
محکوم شــده بود ،پس از گذراندن حدود ۶۸
سال از عمر خود در زندان ،عاقبت آزاد شد .به
گزارش فرارو ،جو لیگون که هفته گذشته آزاد
شد ،در فوریه  ۱۹۵۳هنگامی که ۱۵ساله بود،
به حبس ابد محکوم شد .وی در جرائم مرتبط با
دزدی و چاقوکشی در فیالدلفیا ،همراه با چهار
پسر نوجوان دیگر ،گناهکار شناخته شده بود .در
این ماجرا دو نفر کشته و شش نفر مجروح شده
بودند .لیگون گفته که از آنجایی که در خیابان
بود ،دستگیر شد ،در حالی که وکیل او ،بردلی
بریج ،گفته اســت که موکلش معتقد است که
هرگز کسی را به قتل نرسانده است.
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استقالل به دنبال آرامش

فکری رفت؛ گزینه بعدی کیست؟

آفتاب یزد -گروه شبکه :بعد از فشارهای
بســیار ،محمود فکری از سرمربیگری تیم
استقالل کنارهگیری کرد .او چند ماه پیش
از میان سیلی از گزینههای پر رنگ و لعاب
برای هدایت استقالل از آندره آ استرماچونی
گرفته تا الکس نوری به نیمکت آبیپوشان
رســید .زمانی که محمود فکری این پست
را قبول کرد خیلی از هواداران آبی پوشان،
او را چون فرشــتهای نجات برای تیمشان
میدیدند به خصوص آنکــه بعد از رفتن
استراماچونی تیم اســتقالل دچار تزلزل
شده بود .اما بعد از گذشت مدتی نتوانست
انتظارات هواداران اســتقالل را برآورده
کند آنقدر که هم اکنون تیم اســتقالل در
بدترین حالت خود به سر میبرد .باختهای
پیدرپی ،اختالف بازیکنان با فکری ،سبک
بازیاش و دیگر حاشیهها از جمله مواردی
است که هواداران را از او ناامید و عصبانی
کرد به طوری که آنها طی تجمعهایی در
مقابل باشگاه اســتقالل خواستار جدایی
فکری از اســتقالل میشدند .فکری حتی
یک بار هم تا جدایی از تیم ،پیش رفته بود
اما در سمت خود ابقا شد که با اعتراضهای
بسیاری همراه شد .او مربی استقالل ماند
(البته با مشــکالت بسیار) تا اینکه پس از
تساوی اســتقالل مقابل مس رفسنجان
در هفته شــانزدهم رقابتهای لیگ برتر و
پیروزی پرسپولیس مقابل سایپا ،از هدایت
آبیپوشان برکنار شد.
> امیدوارم این تصمیم برای همه خیر باشد

بعد از ایــن اتفاق ســرمربی تیم فوتبال
اســتقالل گفت« :به همکاریام با باشگاه
اســتقالل پایان دادم ».به گزارش فارس،
محمــود فکری بعد از حضور در باشــگاه
استقالل و نشســت با احمد مددی اظهار
داشت« :من استعفا دادم و کارم با استقالل
تمام شد .کار من با استقالل به پایان رسید».
وی افزود« :امیدوارم این تصمیم برای همه
خیر باشد .به تمرین استقالل هم نمیروم
چون همه چیز تمام شد».
> رونمایی از یک گزینه بسیار عجیب

سه روزه با هیچ کس حرفی نزدم داره از این کار
خوشــم میاد .بهتره یه مدت هیچ حرفی نزنی.
همه چی رو که با کلمات نمیشه بیان کرد.

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 :

حال باید دید که چه کســی اسکان تیم
اســتقالل را بعد از رفتن فکری به دست
خواهد گرفت .البته با توجه به این مسئله
گزینههای جانشــینی فکری در رسانهها
گمانهزنی شده است .فرهاد مجیدی گزینه
اصلی و مهم جانشینی فکری است و گفته
شده اولویت اول هیئت مدیره برای سرمربی
جدید اســتقالل ،فرهاد مجیدی است .اما
به غیر از مجیدی ،ســاکت الهامی نیز به
عنوان یکی دیگر از گزینههای جانشینی
فکری مطرح شده است .با توجه به اینکه
نه الهامی و نه مجیدی تیمی در لیگ برتر
ندارند ،احتمال حضور و مذاکره باشــگاه با
این دو نفر محتملتر از سایر گمانهزنیها به
نظر میرسد و باید دید الهامی و مجیدی که

در لیگ برتر تیم ندارند ،کدام یک از آنها
نزدیکتر به نیمکت استقالل خواهند بود .به
گزارش ایسنا ،پیش از این از امیر قلعهنویی
به عنوان گزینه اصلی هدایت استقالل یاد
میشــد که به دلیل شروع نیم فصل دوم،
او نمیتواند گلگهــر را ترک کند و به این
ترتیب از جمع گزینههای اســتقالل خارج
شد.
> استقالل نمیتوانست با فکری ادامه دهد

پیشکسوت باشگاه استقالل در واکنش به
رفتن فکری از استقالل میگوید که فرهاد
مجیدی بهترین گزینه برای هدایت آبیهای
پایتخت اســت .جواد قراب پیشکسوت
باشگاه استقالل در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد« :وقتی متوجه شــدم که قرار است
محمود فکری سرمربی استقالل شود ،بسیار
خوشحال شدم چون فکری عاشق استقالل
است .اما شــرایط طوری شد که مشکالت
مدیریتی زیادی پیش آمد و فکری نتوانست
با تیم هماهنگ شود .شاید بازیکنانی که در
استقالل بودند هم نتوانستند خودشان را
وفق دهند .گاهی حتی مربیهای بزرگ دنیا
هم نمیتوانند خوب نتیجه بگیرند .فکری
از بازیکنان قدیمی استقالل است و چیزی
از ارزشهای او کم نمیشود ».او ادامه داد:
«فکر نمیکنم استقالل میتوانست با فکری
ادامه دهد چون اعضای هیئت مدیره بین
خودشان مشــکل دارند و نمیدانند باید
چه کســی را انتخاب کنند .فکری متوجه
شــده که نمیتواند به باشگاه کمک کند و
استعفا داده است .اشکالی هم ندارد چون
امثال محمود فکری در باشگاه استقالل زیاد
هستند که میتوانند به تیم کمک کنند .از
بین گزینههای موجود فکر میکنم فرهاد
مجیدی یک استقاللی دو آتشه است و در
حال حاضر مناســبترین گزینه برای تیم
است .هواداران به دلیل سابقه او در باشگاه،
او را دوست دارند و میتواند از هر لحاظ به
باشــگاه کمک کند .قول میدهم با آمدن
ایشــان و کادر جدید ،تغییرات بزرگی در

مادری که یک ماه پس از به دنیا آوردن فرزندش
از کما خارج شد!

ماجــرای مــادری که یک مــاه پس از
بــه دنیا آوردن فرزنــدش از کما خارج
شــد ،در فضای مجازی خبرســاز شده
اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
یک زن آمریکایی به نــام امیلی براون
در هفته بیســت و هشتم بارداری خود
را جشــن گرفته بود ،اما همان شــب
متوجه شــد که نمیتواند هیچ غذایی
را کنــد .امیلــی بالفاصلــه فهمید که
باید آزمایــش ویروس کرونــا را انجام
دهد .بعد از انجام تســت کرونا متوجه
شــد که کرونا دارد ،با این حال مدتی
اوضاع خــوب پیش رفت ،امــا پس از
۶روز همسرش جاش او را وحشت زده
از خــواب بیدار کرد ،و بــه او گفت که
او به طور معمول نفس نمیکشــد .در
نتیجه ،امیلی به بیمارستان منتقل شد
و پزشــکان مجبور شــدند تمام تالش
خود را برای زنــده ماندن جنین انجام
دهند .پزشکان به خانواده امیلی گفتند
که او ممکن اســت از این مصیبت جان
ســالم به در نبرد به همین دلیل آنها
زایمان سزارین اورژانسی را انجام دادند
تا جنین را از رحــم او خارج کنند ،با وجود
اینکه تاریخ تولد فرزنــد این خانواده حدود
 ۷هفتــه بعد بود .در روزهــای بعد از عمل،
پزشــکان دو بار ســعی کردنــد ونتیالتور را
خارج کننــد ،اما او قادر بــه تنهایی تنفس
کردن ،نبود .ســرانجام ،پزشــکان موفق به
انجام تراکئوســتومی و برداشــتن ونتیالتور
شدند .هنگامی که امیلی از خواب بیدار شد
همسرش گفت« :امیلی فکر میکرد که چند

روز از کمــا رفتن او میگــذرد ،اما او فهمید
که حدود یک ماه گذشــته اســت ،که باعث
نگرانی او درباره فرزندش شــد ،اما پرستاران
به او میگویند کودک با وجود به دنیا آمدن
زودرس سالم است ».شایان ذکر است؛ امیلی
 ۶روز پس از هوشیاری از بیمارستان مرخص
شد ،اما کودک دو هفته دیگر در بیمارستان
ماند و مــادرش بــرای تغذیه روزانــه او را
مالقات میکرد.

تیم ایجاد شود .تغییر روش بسیار تاثیرگذار
است و به نظرم بهترین گزینه مجیدی است».
او در پاسخ به این سوال که آیا میتوانیم از
استقالل انتظار قهرمانی داشته باشیم گفت:
«من خودم در اســتقالل بازی کردهام و در
سختترین وضعیتها توانستیم قهرمان
شویم .قطعا استقالل میتواند قهرمان شود.
ما قهرمانی را از دست ندادهایم و تنها شش
امتیاز با صدر جدول فاصله داریم که قابل
جبران اســت .مطمئنا با آمدن مجیدی و
یک دست شــدن اعضای هیئت مدیره و
حمایت از مجیدی ،استقالل میتواند نتایج
خوبی کســب کند ».او در پایان گفت« :از
فرهاد مجیدی میخواهــم در صورتی که
سرمربی استقالل شــد ،از پیشکسوتان
دوری نکند و اعتمــاد آنها را جلب کند
و مطمئن باشــد ما پیشکسوتان خواهان
موفقیت هر فردی که وارد باشگاه میشود،
هستیم .امیدوارم اســتقالل با هدایت او
یا هرکس دیگر که ســکان هدایت تیم را
برعهــده میگیرد ،در لیــگ برتر و لیگ
قهرمانان آسیا موفق باشد».
> برکناری فکری اشتباه بود

اما دیگر پیشکسوت تیم فوتبال استقالل
معتقد اســت که برکناری مربی این تیم
اشــتباه بود .صادق ورمرزیار در گفتگو با
ایســنا ،درباره برکناری محمود فکری از
ســرمربیگری اســتقالل اظهار کرد« :به
محمود فکری خسته نباشید میگوییم که
طی این مدت برای این تیم زحمت کشیده
است و تیم را در باالی جدول تحویل داده
اســت .نمیتوانیم بگوییم که او عملکرد
ضعیفی داشته است اما به هر حال باید به
رای مردم احترام بگذاریم .من فکر میکنم
ما در تصمیم گیریها باید کمی دقت کنیم.
اگر اول فصل محمود فکری را آوردیم پس
اشتباه کردیم و االن هم که برکنارش کردیم
باز هم اشــتباه کردیم .چــون به هر حال
حداقل میشد یک سال به او فرصت داد ».او
در بخش دیگری از صحبتهایش همچنین

گفت« :امیدوارم هر کسی که سرمربی بعدی
استقالل میشــود موفق باشد .ما ۱۷-۱۸
سال عمرمان را پای این باشگاه گذاشتیم
و این تیم خانه ما است .اگر حرفی میزنیم
و نظری میدهیم برای موفقیت تیم است.
امیدوارم هر کس دیگــری هم که میآید
موفق باشــد .از هواداران میخواهم کمی
صبوری کنند و فرصــت الزم را به مربیان
بدهند تا کارشان را انجام دهند ».او ادامه
داد« :موفقیتها در ثبات به دست میآید
نه اینکه در جابجاییهــا دنبال موفقیت
باشــیم .امیدوارم هواداران به مربی بعدی
فرصت کافی را بدهند تــا کارش را انجام
بدهد ».ورمرزیار در پاسخ به این سوال که
نقطه ضعف تیم محمود فکری چه بود گفت:
«نمی شود درباره یک موضوع صحبت کرد
و گفت این مســئله نقطه ضعف بوده است
چون مباحث مختلفی تاثیرگذار است .بطور
مثال کادر فنی ،بازیکنان و مدیریت همه به
یک نحو مقصر بودند .نمیشود همه نتایج
ضعیف را به گردن محمود فکری بیندازیم.
اگر استقالل موفق نبوده هر سه ضلع کادر
فنی ،مدیریت و بازیکنان نقش داشتند».
وی در پایان درباره احتمال بازگشت فرهاد
مجیدی به استقالل هم گفت« :امیدوارم از
فرهاد مجیدی حمایت الزم صورت بگیرد
و او کارش را بــه خوبی انجــام بدهد االن
تنها گزینه موجود فرهاد مجیدی است که
میتواند هدایت استقالل را بر عهده بگیرد».
> واکنش کاربران

اما رفتن فکری همانطورکه عنوان شــد از
خواست هواداران این تیم بود و اکنون بابت
این موضوع ابراز رضایت کرده اند.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«بهترین خبری که تو عمرم شنیدم بودم».
کاربر دیگری گفته است« :محمود جان برو
این سری بازیهایی که انجام دادی یک نگاه
دوباره کن اگر همین رویه رو ادامه میدادی
فکر کنم تا آخر لیگ میشدیم ۸جدول».
دیگری نوشــت« :برکناری فکری خواسته
به حق همه هواداران اســتقالل بود ولی
متأسفانه وزارت چندین هفته است که این
موضوع را به عقب میانداخت».
کاربران دیگر نوشــته اند« :اگر از نساجی
دقیقه نود جدا نمیشــدی االن به این روز
نمیافتادی .از اونجا مونده و از اینجا رونده»،
«امیر قلعه نویــی و فرهاد مجیدی خیلی
خوب هستند ولی چرا باید ساکت الهامی
گزینه باشه؟ ســاکت الهامی حداقل فعال
در حد استقالل نیست ،حتی نباید گزینه
باشه ،توی اســتقالل فقط میتونه دستیار
خوبی باشــه ،این موضوع نشان از ضعف
مدیریت در استقالل داره»« ،خدا رو ُشکر
که فکری رفت اشــتباه فکری این بود که
مرفاوی دســتیارش بود مرفاوی اگه مربی
بود که تیمهایی که سرمربیشون بود سقوط
نمیکردن».

تعلیقدائمیحسابتوییتر
منتشرکنندگاناطالعاتغلطکرونایی

توییتر اعالم کرد حســاب کاربرانی که به طور
مکــرر اطالعات غلــط درباره واکســن کووید
 ۱۹منتشــر میکنند را به طــور دائمی معلق
خواهــد کرد .به گزارش ایســنا ،این ســایت
رســانه اجتماعی برنامهای را برای مطلع کردن
بهتر کاربران درباره ادعاهای نادرست پیرامون
واکســنهای کووید  ۱۹اعالم کرد که شــامل
برچسب زنی توییتهای حاوی اطالعات نادرست
است .توییتر برای شناســایی و برچسب زدن
پستهای گمراهکننده درباره واکسنهای کووید
 ،۱۹از سیســتم اتوماتیک و ناظران انســانی
اســتفاده خواهد کرد .کاربرانــی که به دفعات
اطالعات گمراهکننده منتشر کنند ،تا چند روز
قادر به دسترســی به حسابشان نخواهند بود و
اگر درباره پستهای گمراهکننده پنج بار یا بیشتر
هشدار بگیرند ،حسابشان به طور دائمی مسدود
خواهد شــد .توییتر در دسامبر اعالم کرده بود
اطالعات غلط درباره واکســنهای کووید  ۱۹را
حذف خواهد کرد .سازمان غذا و داروی آمریکا

واکسن ساخت شرکت جانســوناند جانسون
که یک شــات تکی است را روز شنبه تصویب
کرد و به این ترتیب اکنون ســه واکسن برای
شهروندان آمریکایی موجود خواهد بود .آمریکا
تــا اول مارس حدود  ۷۷میلیون دوز واکســن
شــرکتهای ُمدرنا و فایزر را توزیع کرده است.
طبق بررســی اخیر بنیاد خانواده کیزر ،اگرچه
تعداد شــهروندانی که میگویند تمایل دارند
واکسینه شوند ،رو به رشد است اما  ۱۵درصد
مردم آمریکا اعالم کردهاند حاضر به زدن واکسن
نیستند .آنتونی فاوچی اعالم کرده که حداکثر
 ۹۰درصد جمعیت آمریکا باید واکسینه شوند
تا به ایمنی جمعی دســت پیدا کنیم .تردیدها
نسبت به واکسن ممکن است ناشی از اطالعات
گمراه کنندهای باشــد که در اینترنت منتشر
میشود .پزشــکان آمریکایی میگویند کسانی
که مردم را به نزدن واکســن تشویق میکنند،
از فیس بوک و توییتر برای انتشار ادعاهایشان
استفاده میکنند.
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ناهارباسلبریتیهای
دیروز و امروز!

خوردن استیک یا همبرگر در کنار ستارهها
و سلبریتیها لذتبخش و خوشایند است؛ اما
اگر شــخصیت مورد عالقهتان در تمام مدت
با یک لبخند خشــک به شــما خیره شود و
از جایش تکان نخورد ،شــاید غذا به راحتی
از گلویتــان پایین نرود .به گــزارش فرارو،
رســتوران معروفی در نیویــورک ،به تازگی
اجازه یافته درهایش را به روی مشتریان باز
کند ،اما برای حفظ فاصلهگذاری اجتماعی،
فقــط میتوانــد از  ۳۰درصــد ظرفیتــش
اســتفاده کند .مدیران رســتوران پیتر لوگر
تصمیــم گرفتند جای خالی مشــتریان را با
مجسمههای مومی موزه مادام توسو پر کنند.
پس از ورود به رستوران ،ال راکر ،بازیگر فیلم
کمدی سال بزرگ ،با یک لبخند مصنوعی به
شما خوشآمد میگوید .اگر شانس بیاورید،
آدری هپبرن در صندلــی مقابلتان خواهد
بود ،اما انتظار نداشــته باشــید به شما امضا
بدهــد ،چون  ۲۸ســال از مرگش میگذرد.
در تمام مدتی که منتظر گارســون هستید
تا غذا ســفارش دهیــد ،جیمی فلن ،مجری
برنامه زنده شنبهشــب ،از میــز آنطرفتر
به شــما خیره شــده اســت .همه مشتریان
و گارســونها میآیند و میرونــد ،اما جان
هم ،بازیگر ســریال مد من ،همچنان با یک
نوشــیدنی در کنار بار رستوران ایستاده و به
نقطه نامعلومی چشــم دوخته اســت .اگر از
حضور هیچکدام از این همراهان خشــک و
بیحرکت تعجب نکردیــد ،از دیدن صورت
حســاب آخر ممکن است تعجب کنید؛ پیتر
لوگر رستوران ارزانی نیست.

اقدامعجیبپیرایشگربرای
بیکار نماندن در دوران کرونا!

اقدام یک پیرایشــگر انگلیســی برای بیکار
نشــدن در دوران کرونا به ســوژه رســانهها
تبدیل شــد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
از شــیوع کرونا در جهان بیش از یک ســال
میگذرد .شــیوع این ویروس فشار اقتصادی
زیادی به صاحبان مشاغل گوناگون وارد کرده
اســت؛ به طوری که درآمد بسیاری کاهش
یافته و یا افراد کامال شــغل خود را از دست
داده اند .اما تصمیم یک پیرایشــگر انگلیسی
بــرای ادامه فعالیتــش در دوران قرنطینه به
سوژه رسانهها تبدیل شده است .ویدئویی که
در فضای مجازی منتشر شده این پیرایشگر
را در حال اصالح و کوتاه کردن موهای یکی
از مشــتریانش در داخل یک کوچه نشــان
میدهد .در این ویدئو در حالی که مشــتری
روی صندلی نشســته ،این پیراشگر مشغول
پیرایش موهای وی دیده میشود .این ویدئو
در محل «فورست گیت» ،در شرق کالنشهر
لندن تهیه شده است .تصمیم این پیرایشگر
بــرای ادامــه فعالیت کاری خــود در حالی
خبرساز میشــود که طبق دستورالعملهای
فعلی فعالیت مشــاغلی مانند آرایشــگاهها
و پیرایشــگاهها در حال حاضــر در انگلیس
ممنوع اســت .طبق برنامه ریزی انجام شده
قرار اســت فعالیت این مشاغل از  ۱۲آوریل
از سر گرفته شود.

