دلنوشته

بدانید بدانید
ما همه یتیم هستیم
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

رئیس کمیته امداد گفتند :تالش میکنیم تا
در سال  ۱۴۰۰اعالم کنیم هیچ یتیمی بدون
حامی در کشور وجود ندارد.
ازاینرو چون ما جمعی از اهالی رســانه و قلم
بدســتان و محنتکشــان مقیم مرکز یعنی
پایتخت اعالم میکنیم :ما هم شدیدا احساس
یتیمی میکنیم .سالهاست پدر و مادرمان به
رحمت خدا رفتهاند و یتیم هســتیم ،از لحاظ
ســطح زندگی خصوصا در این شــب عیدی
بدجور در وضعیت قرمز هستیم (وضعیت قرمز
فقط برای کرونا نیست) .از این رو در راستای
شفافسازی رسانهای که وظیفه هر آدم اهل
رسانه است به عنوان رکن چهارم دموکراسی
فریاد بر میآوریم« :بدانیــد بدانید  -ما همه
یتیم هستیم»
میدانیم بیان واقعیتها شــجاعت میخواهد
اما ما با صراحت و شجاعت ژورنالیستی اعالم
میداریم :چنان احساس یتیمی میکنیم که
حاضریــم یک ناپدری بد اخالق مســئولیت
سرپرســتی ما را برعهده بگیــرد مثل برخی
ناپدریهای بداخالق قدیمی ناسزا هم نثارمان
کند اما فقط ما را تامین کند.
از ایــن رو در ایــن برهه حســاس زمانی و
تاریخی یعنی شــب عیدی آیا امکان دارد ما
را هم زیرپوشش بگیرند؟ باور کنید ما نیازمند
پوشــش هســتیم .در این جنــگ اقتصادی
لباسهای ما مندرس و نخ نما شده اند .عصر
حجر بود میشد با پوســت حیوان یا چند تا
برگ خودمان را بپوشانیم اما حاال باید پوشش
مناسب داشت .ما مشکل پوشش داریم خیلی
پوشــش ما زننده است (از لحاظ کهنگی) لذا
نیازمند یک دســت کت و شــلوار نو «برند»
هســتیم اما ما یتیمان توان خرید نداریم .ما
منتظر دســت نوازشــگر یک حامــی یا یک
اسپانســر خوب هســتیم که برایمان هر چی
دوســت داریم بخرد .لذا ســوال میکنیم :آیا
امکان دارد ما هم در سال  ۱۴۰۰جزو یتیمانی
باشیم که بدون حامی نباشند؟ در صورتی که
پاسخ به درخواســت ما بله است لطفا همین
شــب عیدی اعالم کنند .ضمنا هر کسی که
مسئولیت و سرپرســتی ما را به عهده گرفت
از او به عنوان یکی از «دلســوزان واقعی» نام
میبریم .چون آقــای قالیباف رئیس مجلس
گفتند« :کسانی دلسوز مردماند که کاری برای
مردم بکنند».
در کل ما که حس میکنیم سال  ۱۴۰۰سال
خوبی باشــد حتی دیگر یتیم و بیسرپرستی
نباشد همانطور که قرار است حتی یک بیکار
در جامعه نباشد.
دیالوگ

حافظ نامه

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد
بنال بلبل بیدل که جای فریادست
تفســیر :معاون رئیس جمهور گفتند :برخی از کشورهای دوست از
ما هیچ نفتی نخریدند .حافظ نیز از بیوفایی و بد عهد ی دوســتان
سخن میراند.

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

امام علی (ع) :کسی که از خدا بترسد ترسش از دیگران کم است.

گنجشکی که از مترسک بترسه میمیره!

جنجال ازدواج مرد ۵۵ساله
با دختر کمتوان ذهنی
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آفتــاب یزد-گروه شــبکه -« :قبال وقتی
وارد تره بار میشــدی به زور از کنار مردم
میتوانستی رد بشوی به این خاطر که شلوغ
بود اما االن بــه خاطر گرونی تعداد کمی از
مردم در تره بار حضور دارند.
 پیشتر وقتی میخواستم میوه خریداریکنم زیر یک یا دو کیلو نبود اما حاال آمدهام
خرید ۲ ،تا هویج و  ۲تا بادمجان برداشتم و...
این خیلی برای یک خانواده ایرانی زشــت
است که بخواهد اینطوری (دونه ای) خرید
کند .نمیدانم مســئوالن از گرانیها اطالع
ندارند یا انقدر در رفاه هســتند که از مردم
خبر ندارند.
 خدا را شاهد میگیرم که از پس هزینهها برنمیآیم .یک کمی به داد مردم برسید .یک و
نیم میلیون حقوق میگیرم که با یک خرید
تمام شــد .من چیکار کنم .به خدا حاضرم
خودکشی کنم.
 قیمتها چند برابر شده و دیگر نمیتوانیممیوه بخریم .گوشــت و مرغ که جای خود
دارد».
این گزارههــا درد ودل و گالیههای مردمی
است که گرانیها امانشان را بریده انقدر که
قدرت خرید را در آنها پایین آورده است.
مردمی که قبال کیلویــی میوه میخریدند
اما حاال یــا از خرید آن عاجزند یا مجبورند
دونهای آنهــا را تهیه کننــد .کما اینکه
چندی پیش اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه
فروشــندگان میوه و ســبزی گفته است:
«تقاضای مردم برای خریــد میوه کاهش
یافته اســت و این محصول در اولویتهای
اول خرید مردم نیســت ».حاال مردم از این
اتفاق در رنجاند و شــرمنده خانواده شان،
اما مسئوالن نمیبینند که بخواهند فکری
به حال این موضوع کنند .چقدر دیگر باید
مردم بابت گرانیها اعتراض کنند تا گوش
شنوایی برای مشکلشان پیدا شود؟ همین
چند روز پیــش بود که آفتــاب یزد طی
گزارشــی با عنوان «کدام خرید عید؟ پول
نداریم!» بخش دیگری از ناراحتیهای مردم
را از این موضوع منتشر کرده بود .همانها که
به خاطر نداشتن پول ،عطای خرید عید را به
لقایش بخشیده بودند.
در همین راستا عصر ایران طی یادداشتی به
قلم مهرداد خدیر نوشته است« :این سخن
رهبری در روز درختــکاری که «اجناس و
میوهها گران اما فراوان است و برای گرانی
باید چارهای اندیشید» ،نکتهای بسیار قابل
تأمل است؛ واقعیتی که نزد برخی به صورت
معما درآمده است .چرا که بر اساس قاعدۀ
عرضه  -تقاضا که مهمترین محور اقتصاد
آزاد و مورد استناد همه است ،اگر عرضه زیاد

خداحافظی با خرید کیلویی میوه
و تقاضا کم باشــد قیمت
باید کاهش یابــد و اگر
تقاضا زیاد باشد و عرضه
کم قیمت بــاال میرود.
حال آن که در بازار ایران
ما شاهد کمبود و قحطی
نیســتیم و جنس هست
اما گران اســت .موضوع
این نوشــته هم معمای
گرانی در عیــن فراوانی
است .یعنی چرا با این که
جنس هست ،گران است؟
اگر کمبود باشــد گرانی
قابل فهم است .اما وقتی
هســت و زیاد هم هست
چرا باید گران باشد؟ وقتی
از گرانی صحبت میکنیم
آن را از گرانفروشــی باید جدا دانســت.
تلقی عمومی از گرانی اما همان گرانفروشی
است .حال آن که گرانی به معنای آن است
که مصرفکننــده قدرت خریــد ندارد و
تولیدکننده یــا واردکننده هم نمیتواند به
قیمت کمتر عرضه کند .گرانفروشــی اما
یعنی فروشنده به ســود متعارف قناعت
نکند و به دنبال سود  ۱۰۰درصدی یا بیشتر
باشد .دربارۀ اقالم فسادپذیر مانند گل و مواد
خوراکی که زود فاسد میشوند البته هزینۀ
اتالف و دورریز هم محاسبه میشود .وقتی
موز با کیفیت آمریکای جنوبی در ایران قابل
تولید نیســت و واردات آن هم به صادرات
سیب مشروط شــده و با دالر آزاد و گران
وارد میشود نمیتوان عرضۀ موز به قیمت
باال را گرانفروشــی دانست و فروشنده را
مقصر دانست .اما قطعا و بیهیچ تردیدی به
منزلۀ گرانی است .یعنی مصرفکننده توان
خرید ندارد .سؤال این است :چرا با این که
جنس هست ،گران است؟ چرا که اگر کمبود
باشد گرانی قابل فهم است .اما وقتی هست
و زیاد هم هســت چرا باید گران باشد؟ این
نوشته میخواهد این را بگوید که شاید این
کاال و خدمات نیســت که گران است بلکه
دستمزد و درآمد است که کم است .از این
رو نمیتوان علت را به ســودجویی صِ رف
نسبت داد و میتوان این گزاره را طرح کرد
که مشکل جای دیگری است و از این زاویهها
هم به داستان نگریست:
اول :در ایــران به دلیل بــاال بودن حجم
نقدینگی و خلق مستمر پول و شبه پول و
البته فساد و ارتشا و سپردن خیلی از کارها
به ناکاردانها و ترجیح وفاداری و ریاکاری
بر تخصــص و دانش و ضعف قوانین طبقات
جدیدی ایجاد شده که در کنار برخورداران
ســابق وضعیتی به وجود آورده که به رغم
قیمت باال همواره عدهای قدرت خرید داشته

باشــند و اتفاقا برخی به خرید جنس گران
تفاخر هم میکنند .منتها عرضه و تقاضا به
مناطق جغرافیایی خاصی محدود میشود.
همین چند روز پیــش خودمان این خبر را
منتشــر کردیم که تقاضای «کله پاچه» در
جنوب شــهر کاهش یافته و در برخی نقاط
به صفر رسیده است ولی در بعضی مناطق
تهران همچنان مشتری دارد.
دوم :داستان ،منحصر به میوه نیست .سالها
پیش یک رانندۀ تاکســی حرفی زد که تا
مدتها مرا به فکر فرو بــرد و وقتی پیاده
شدم مدتی به گفتۀ او میاندیشیدم و حتی
به مطالعۀ چند مقاله و حتی یک کتاب در این
باره ترغیب کرد .حرف سادۀ رانندۀ تاکسی
این بود« :این همه خانه و من بیخانه؟ این
همه بانک و من بیپــول و لنگ  ۵میلیون
تومان؟ این همه دختــر مجرد و من بیزن
و همســر؟!» حرف او به نظر ساده و شاید
تنها یک درددل عامیانه باشد اما برای من
به صورت یک پرسش فلسفی و یک گزارۀ
پارادوکسیکال (تناقضمند /ناسازواره) جلوه
کرد .واقعا چرا وقتی این همه دختر در سن
ازدواج وجــود دارد ،جوانان مجردند؟ چرا
وقتی این همه خانه ساخته میشود و این همه
خانۀ خالی وجود دارد خیلیها صاحبخانه
نیستند و وقتی این همه بانک وجود دارد که
پول خرید و فروش میکنند و مدام از رشد
نقدینگی صحبت میشود آرزوی اکثر جامعه
پول است و از بیپولی مینالند؟ پوپولیستها
یا سوسیالیستهای تخیلی پاسخ پرسش را
با شــعار «عدالت» میدهند و یکی که از
همه گزافهگوتر و مدعیتر و اتفاقا امتحان
پسدادهتر است و عدالت را هم خیلی غلیظ
تلفظ میکند به این انگارهها دامن میزند و
راهکار را در تقسیم دار و ندار میداند و کل
زمینهای ایران را هم میخواهد تقسیم کند.
عدالت البته آرمانی بزرگ است اما عدالت

واقعی فرصتسازی است
و نمیتــوان بــا انحصار
و ناکارآمــدی و صــرف
شــعارهای بیحاصــل
و اســتمرار هزینههای
بیدلیل به عدالت رسید.
 .1با تشــدید تحریمها
و پیشبینــی کســانی
چــون مرحوم اســداهلل
عسگراوالدی دربارۀ بروز
قحطی ،اولویت دولت این
بود که قحطی نشــود و
قفسهها خالی نباشد .رشد
فروشگاههای زنجیرهای
عرضه و فــروش کاال هم
تلقی قحطی را در مردم
ایجاد نکرد و قفسه مغازهها
خالی نشد ولو قیمتها باال رفت و برخی اقالم
از دسترس بخشی از اقشار جامعه خارج شد.
از این منظر میتوان گفت سیاست جلوگیری
از قحطی موفق بوده است.
 .2هر چنــد تولیدکنندگان چــارهای جز
افزایش قیمت نداشتند اما قبح آن ریخت
و در غیاب وزارت بازرگانــی که از حقوق
مصرفکننده دفاع کند بازرسی و کنترلی
برای تطابق افزایش اجتناب ناپذیر با ســوء
استفاده وجود نداشت یا کم بود.
مگر میشود یک سازمان واحد هم از حقوق
تولیدکننده دفاع کند و هم مصرفکننده؟
این دو سازمان باید جدا باشند .وقتی برای
سازمان دفاع از تولیدکننده مسجل میشود
که مثال قیمت هر لیتر شیر کمتر از  ۵هزار
تومان قابل عرضه نیست و سازمان حمایت
از مصرفکننده هم بر اســاس متوســط
دســتمزد و درآمد بیش از هر لیتر چهار
هزار تومان را خــارج از توان مصرفکننده
میداند به حفرۀ  ۱۰۰۰تومانی در فاصله این
دو قیمت میرسند .این را کی باید پر کند؟
دولت .معنی یارانه همین است .حاال چه به
تولیدکننده بدهنــد و چه به مصرفکننده
هدف آن باید مشخص باشــد .منتها چه
میکنیم؟ هر ماه به  ۷۵میلیون نفر ۴۵هزار
تومان پرداخــت میشــود .در حالی که
اگر حذف میشد و کل آن به یارانۀ لبنیات
یا مواد پروتئینی اختصاص مییافت بخشی
از مشکل حل میشد .جنس هست اما گران
است .چون کاال را یا وارد میکنند که با دالر
گران ،طبعا گران تمام میشود .یا در داخل
تولید میکنند .باز هم گران تمام میشود.
چون مواد اولیه با دالر محاســبه میشود و
ماشین آالت نوسازی نشده است .پس برای
حل این معما یک راهکار بیشتر وجود ندارد
و آن افزایش دســتمزدها و باالرفتن قدرت
خرید است اما نه دستوری که موجب تورم

سانسورهایعجیبتلویزیون
انتشار ویدئویی که گویا ازدواج مردی ۵۵ساله
با دختر کمتوانی ذهنی و نصف سن او را نشان
میدهد ،در چین غوغایی به پا کرده اســت و
بسیاری خشمگین شــدهاند که مبادا آن زن
مورد بهرهکشی قرار گیرد .به گزارش فرارو ،در
این ویدئو که در رســانه اجتماعی چینی ویبو
منتشر شده است ،دختری ۲۰ساله بیامان در
حال گریستن است و مردی هم دارد اشکهای
او را پاک میکند .سایر زنهای خانواده به زن
توضیــح میدهند که دارد بــه خانه جدیدی
میرود .در ویدئو زنی میگوید :ببین چقدر با تو
مهربان است ...گریه نکن .االن در خانه جدیدی
هســتی .مقامات اســتان هنان چیــن اجازه
ندادهاند که آن مرد با زن کمتوان ذهنی ازدواج
کند ،اما اجازه دادهاند تا با هم زندگی کنند .آن
دختر که قیمومت وی را به آن مرد سپردهاند،
به علت کمتوانی شدید ذهنی قادر به راه رفتن
یا تکلم نیست .طبق قوانین چین رضایت زن
و مرد برای عقد ازدواج الزامی اســت و به علت
آن که کمتوانان ذهنی در اغلب موارد قادر به
رضایت دادن نیســتند ،ازدواجشان غیرقانونی
است .اما به گفته کارشناســان ،قانون مانع با
هم زندگــی کردن چنین زوجهایی نیســت.
بنابر گزارشها ،این مرد ۵۵ساله به روزنامهای
محلی گفته است که آن کلیپ ویدئوی مهمانی
عروسیشان است و چون نتوانستهاند ازدواج را
به ثبت برسانند ،مجوز جشــن نداشتهاند .او
ادعا میکند کــه والدین این دختر به او اجازه
دادهاند کــه از او مراقبت کند و با هم زندگی
خواهند کرد .این رویداد باعث خشم شماری از
مردم شده است و از مقامات بابت پذیرفتن این
ازدواج انتقاد میکنند .در پی انتقاداتی که رخ
داد ،پدر آن دختر با انتشار ویدئویی از تصمیم
خودش دفــاع کرد و گفت هر دو راضی بودند
و افزود که هیچ پولــی در آن ماجرا رد و بدل
نشده است.
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امان مردم از گرانی بریده است

> راز یک معما؛ گرانی در عین فراوانی
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آفتاب یزد-گروه شبکه :طی چند روز گذشته
صدا و سیما در حوزه ورزش سانسورهایی داشت
که با واکنــش کاربران شــبکههای اجتماعی
روبهرو شــد .اولین مورد که چند روز پیش رخ
داد مربوط به سانسور مســابقات پرورش اندام
میشود .ماجرا از این قرار است که شانزدهمین
پوشاک و مد در هر دورهای ،فراتر از ظاهر میروند
و معموال از مباحث مورد عالقه پژوهشگرانند تا
ابعاد مختلف زندگی آدمهای آن نسل را استخراج
کنند .پوشاک ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مردم
دارد ،اگر کمی دقیق شویم ،حتّی در دوره مدرنی
کــه در آن زندگی میکنیم و همه یک شــکل
لباس میپوشیم ،لباسهای محلی در اقصی نقاط
ایران ،زبان فرهنگشان میشود و تا حدودی به ما
میگویند چه در دل فرهنگشان دارند .بنابراین،
اگر با شــواهد تاریخی ،سر از مد و پوشاک مردم
یک دوره دربیاوریم ،تا حدودی میتوانیم احواالت
فرهنگیشان هم بیان کنیم.
> چرا تیپ قاجاریان در عکسخانه به چشم میآید؟

از میان دورههای تاریخی ،عصر قاجار بین مردم
خیلی به چشــم میآیــد و معموال نقل مجالس
میشود! شاید به این دلیل باشد که از دورههای
قبلتر عکس نداریم تا به این شکاف زمانی بین
خودمان و آنها بخندیم یا شــاید هم به چشم
ِ
درشــت مدرنیتهای باشــد
آمدنش به دلیل گل
که ناصرالدینشــاه به ایران آورد! ا ّما این مسئله
را نباید انکار کرد که وقتی مد و ســبک پوشش
بعد از مدتی عوض میشود ،قبلیها را چون درک
نمیکنیم ،باعث تمسخرمان میشوند؛ این را در
مانتوهای اپلدار و شلوارهای پلیسهدار دهه  ۵۰و
 ۶۰که سالهاســت ازشان میگذرد هم میشود
حس کرد ،چه برسد به صدها سال قبلتر که طرز
تفکرها با نسل االن ،کامال متفاوت بود.

دوره مســابقات قهرمانی کشور با حضور ۵۱۸
ورزشــکار در رشــتههای پرورش اندام ،بادی
کالسیک ،فیزیک ،فیزیک کالسیک و ماسکوالر
در تاالر شــهر جزیره کیش بــه کار خود پایان
داد .شــبکه  ۳که اخبار این مسابقات را پوشش
داده بود در اقدامی تصویر بدن ورزشــکاران را

> آیا لباسهای زنان دربار

شطرنجی کرد .شاید سانسور بدنشان قابل درک
باشد اما سانسور چهرهشان غیرقابل توجیه است
چرا که چهره خالفکاران را این چنین شطرنجی

میکنند نه آنها که ورزشکارند.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است« :چقدر
کج سلیقگی تو صدا و سیما موج میزنه».

نگاهی به مد و پوشاک زنان دوره قاجار

با مردم عادی فرق داشت؟

از گذشتهها ،آنچه سند و مدرک
برایمان به جا مانده ،بیشتر مربوط
به درباریان میشود .مثال همین
عکسهــای قاجــاری را در نظر
بگیرید که از زنــان دربار گرفته
شده .بنابراین ،عمده اطالعاتمان
از دربار و خانواده شاهی است تا
مردم معمولی .ا ّما گفته شده در
زمان قاجار ،زنــان دربار ،الگویی
بــرای زنان معمولــی جامعه به
حســاب میآمدند .یعنی وقتی
سبکی از پوشاک بین زنان دربار
مدتی میان مردم عادی هم
مد میشــده ،بعد از ّ
رایج میشده است .مثال ،وقتی پادشاهان قاجاری
به اروپا ســفر میکردند و سبک خاصی از لباس
مدتی در
را میان زنانشــان رواج میدادند ،بعد از ّ
عموم جامعه گسترش پیدا میکرد.
> زنان در دوره قاجار چه میپوشیدند؟

زنــان در دوره قاجار ،عموما مذهبی محســوب
میشــدند و پایبنــد شــرعیات بودنــد .در
ســفرنامههای جهانگردانی کــه در این دوره به
ایران آمدند هم اگــر نگاه کنیم ،میبینیم زنان

عادی ،عموما چادر ســر میکننــد و به حفظ
حجابشــان پایبند هستند .بنابراین از این عصر،
لباسهای گشاد و بلند انتظار میرود که حجاب
زنان را حفظ کند .ا ّما عالوه بر مذهب ،وضعیت
اقتصــادی ،فرهنگ و سیاســت جامعه هم در
تعیین پوشــاک موثر بوده کــه پرداختن به آن
از حوصله متن خارج اســت .آنچه مقاالت به ما
میگویند این است که پوشش زنان قاجاری از
چند جزء تشکیل میشده که عبارتند از:
شلیته (تُنبان) :معموال بلند و ضخیم بوده و پف
زیادی هم داشته.

پیراهن :عمدتا بــا پارچه نازک
دوخته میشد و ابتدای پادشاهی
قاجاریــان ،تزیینات بیشــتری
داشت.
آرخالــق :پوشــش باالتنه که
آستینهایی چسبان و سردستش
مثلثیشــکل بــود که بــه آن
«سنبوســه» میگفتند .ارخالق
عــاوه بر پوشــش ،بــه خاطر
تزییناتــش ،جنبــه زیبایی هم
داشت.
پوشش سر :از «سربند» گاهی
برای جلوگیری از شپش استفاده
میکردنــد .همچنین پوشــش
توری همراه با کالهک و عرقچینهایی که تزیین
داشتند هم استفاده میکردند.
چادر :پوشش چادر برای بیرون استفاده میشد.
زنان ایرانی از سالها قبلتر چادر را به شکلهای
مختلف اســتفاده میکردند ،امــا در دوره قاجار
شکل سادهتری به خودش گرفت و فقط دور آن
نواردوزی میشد.
روبنده :روبنده پوشــش دیگری بود که هنگام
بیرون رفتن از منزل اســتفاده میشــد و معموال
با یــک پارچــه کتانی بــرای جلــوی صورت
دوخته میشد.

بیشتر و بیکاری شود .بلکه با سرمایهگذاری
خارجــی .ســرمایهگذاری خارجی هم با
تنشزدایی و از راه اصالح سیاســتها به
دست میآید .به زبان روشنتر قیمتها را
نمیتوان به شکل سابق برگرداند .اما میتوان
دستمزدها را باال برد .منتها نه در این وضعیت
که کارفرماهایی در همین هم ماندهاند .بلکه
وقتی سرمایهگذاری خارجی یا کالن صورت
پذیرد یا دست و بال دولت از محل صادرات
نفت باز شود و از ســوی دیگر هزینههای
غیرضرور حذف شــوند .بــا دولت فربه و
سازمانها و نهادهای غیر مولد همین درآمد
هم صرف آنها میشــود حال آن که این
بودجهها یا باید صرف یارانههای غیرمستقیم
شود یا سرمایهگذاری» .
> واکنش کاربران

امــا کاربــران شــبکههای اجتماعی نیز
درخصوص گرانیها به ویژه در خصوص میوه
حرفهایی زده اند.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«قدرت خرید که هیچ ،دیگه قدرت فروش
هم نداریم».
کاربر دیگری گفته اســت« :با پول خرید
میوه و بقالی ،من همین چند ســال پیش،
۴روز رفتم کیش کلی ریخت وپاش کردم و
برگشتم!».
دیگری نوشت« :مامانبزرگم ده تومن میده
میگه مامان برید میوه بخرید .فراموشی اینام
ندارهها ولی چند ســالیه که خرید نمیکنه
باورش نمیشــه قیمتها رو .فکر میکنه
مسخرهاشمیکنیم».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد۲« :
عدد پرتقال  ۲عدد موز  ۲عدد سیب  ۶عدد
کیوی (مزه آب میداد)  ۱۲۰هزار تومن وجه
رایج مملکت».
کاربران دیگر نوشته اند« :رفتم میوه فروشی
 ۴۱۵هزارتومن ناقابل کارت کشیدم فکر کنم
تابستون باید هر دفعه دومیلیون برا خرید
میوه بدیم و این یعنی میوه نخریم»« ،میوه
فروش محل میگه مشــتری کم شده خدا
کنه عید قیمتا باالتــر نره که ما هم فروش
کنیم»« ،باید کم کم با خرید کیلویی میوه
خداحافظی کنیم و دونــهای بخریم»« ،با
گرونی سرسامآور میوه پیشنهاد میکنم رو
به خرید دونهای بیاریم« ،».واقعیت دردناک
این روزهای جامعه ایرانه کافیه یه گشتی تو
فروشگاهای زنجیرهای و بازار میوه و تره بار
بزنی تا با چشم خودت ببینی ،خرید میوه در
تره بار درهمه ،اما بازار انقدر کساده که تربار
نزدیک ما اجازه میده خود شخص سوا کنه»،
«چند سالی بود که بیشتر مردم برای عید
نمیتونستن آجیل بخرند ،میوه میخریدند،
امسال همون هم نمیتونن بخرن».
کاربر دیگری گفته اســت« :همیشــه با اینجور
مسابقات مشکل داره این صدا و سیما».
دیگری نوشت« :اگه قراربوده که شطرنجی کنن
اصال چرا نشان دادن تصویرشو».
اما دومین شاهکار صدا و سیما سانسور دختران
اســکی باز بــود .ماجــرا از این قرار اســت که
برنامه «چند درجه» شــبکه نسیم ،تصویر همه
اسکیبازان دختر را ســیاه و سفید پخش کرد!
آنهم درحالی که تصاویر مردان رنگی بود.
چاقچور :اگــر چه در حال حاضــر از چاقچور
استفاده نمیشــود ،ا ّما اصطالح چادرچاقچور به
گوش ما هم رســیده .چاقچور هم شلوار گشاد و
چینداری بوده که هنــگام بیرون آمدن از خانه
میپوشیدند.
مواردی که نام برده شــد ،از متداولترین اجزای
لباس زنان در دوره قاجــار بودند که با تزیینات
خاص و طراحی آن زمان ،دوخته میشــدند .در
واقع ،مد آن روزگار ،این ســبک لباس پوشیدن
بوده است .عالوه بر عکسهای عکسخانه ،در کاخ
ابیض هم نمونههایی از این لباسها را میتوانید
از نزدیک ببینید.
در تاریخ قاجاریان حرف از ناصرالدینشاه زیاد به
میان میآید .یک علتش این اســت که سفرهای
فراوان به اروپا از دوره او شــروع میشــود و این
سفرها نقش موثری در تغییر فرهنگ ایران بازی
میکنند؛ زیرا پادشاه شــیفته اروپا و کشورهای
دیگر میشــود و تصور میکند دلیل پیشــرفت
اروپا ،ظاهرشان است .بنابراین سعی میکند آن
ظاهر را در ایران پیــاده کند .یکی از آن ظواهر،
پوشش زنان اســت .از این جهت ،سعی میکند
میان زنــان خودش مد تازهای جایگزین کند .به
تأثیــر از همین تفکر ،لباس زنــان تنگ و کوتاه
میشود .البته زنان عادی و ُکل َفتها خیلی پیرو
مد جدیدی که پادشــاه آورد ،نبودند و از همین
جهت در آن دوره تفاوت لباسها ،نشان میدهد
کدامیــک جزو زنان دربارند و چه کســانی افراد
عادی/ .خبرآنالین

