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قرار بود خوشبخت بشیم

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری
طنزنویس

موضوع اخیر خبرچین را به «زندگی استاندارد»
اختصاص دادیم لذا ازکاربران در فضای مجازی
در مورد زندگی استاندارد سوال کردیم که برخی
چنین پاسخ دادند
*اگر اینترنت مناسب در اختیار ما نباشد زندگی
ما استاندارد نیست! اگر مجلس فضای مجازی
را محدود کند حتی معلوم نیســت آیا ستون
خبرچین میتواند از کاربران نظرسنجی کند؟
*در زمان جنگ اقتصــادی صحبت از زندگی
استاندارد برای مردم نکنید.
*لطفا به شــعور مردم توهیــن نکنید وقتی از
جماعتــی که زیر فقر رفتنــد در مورد زندگی
استاندارد ســوال میکنید انگار دارید به آنها
ناسزا میگویید .بروید از آنها که در باستیهیلز
زندگی میکننــد در مورد اســتاندارد زندگی
سوال کنید؟
*من به عنوان یک کارتن خواب و زباله گرد اعالم
میکنم برای من هر روزی که چیزای مناسبی
از سطلهای زباله پیدا کنم یه روز استاندارده در
واقع یه روز دلپذیر و رمانتیکه .مثال دیشــب تو
سطل زباله دو تا ظرف غذای نیمه خورده پیدا
کردم خیلی شنگول شدم حس میکنم آن شب
یکی از شبهای استاندارد زندگیم بود.
*قرار بود با برجام رفع تحریمها زندگی نسبتا
استانداردی پیدا کنیم اما حیف نشد یعنی آقای
روحانی میخواست زندگی مارو استاندارد کنه
اما نشد .اصال قرار بود خوشبخت بشیم اما نشد.
*کاش روزی برســد «شورای تامین استاندارد
ملی» تشکیل شود یعنی هر کسی که زندگی
اســتاندارد ندارد از سوی این شورای استاندارد
جریمه شــود و موظف به داشــتن یه زندگی
استاندارد بشــود .البته من به تفکرات فانتری
خیلی عالقه دارم!
*وقتــی گوجه کیلو  ۲۰هــزار تومان گیالس
۸۰هــزار و ...دم از زندگــی اســتاندارد نزنید
گزافهگویــی نکنیــد .اکثریت مــردم زندگی
استانداردی ندارند اما زندگی افتضاحی دارند.
*نزدیک به چهارساله شوهرم یه مانتو برای من
نخریده البته میخواســته اما نتونسته .خودش
میگه خیلی کارها میخواســته بــرام بکنه اما
نشده .عین حرفایی که آقای روحانی این روزها
میگوید .آیا با این اوصاف زندگی ما استاندارده؟
*فعال مردم را واکســن بزننــد در مقابل کرونا
زنده نگه دارند بعدا در مورد زندگی اســتاندارد
حرف میزنیم.
*یک خانمی همســایه ما هر شب با شوهرش
دعواش میشــه فریــاد میزنهای خــدا چقدر
فشارتحمل کنم؟ دیشب فریاد میزد و میگفت:
«خسته شدم چقدر فشار؟ چرا نباید ما مثل آدم
زندگی کنیم»؟ فکر کنم منظورش از «مثل آدم
زندگی کردن» داشتن یه زندگی استاندارد بود!

رقص با مارها!

هندوهــا معتقدند که مارهای ســمی فقط
شــیطان واقعــی را گاز میگیرنــد .صدهــا
هندو با شــرکت در جشــنواره مار که شامل
رقصیدن با مارها و قراردادن این حیوانات به
دور گردن خود بــود در خیابانها به رقص و
پایکوبی پرداختند .به گزارش فرارو ،هندوها
در هند و ســایر کشورهای آسیایی روز مار را
گرامی میدارند .در جشــنواره مارها موسوم
بــه  Naga Nanshamyجشــن ویژهای
برای بزرگداشــت مارها برگزار میشــود که
قدمتــی صدهاســاله دارد .این جشــن در
جوالی یا اگوســت هر سال برگزار میگردد.
در طول جشن شــرکتکنندگان آیینهای
خاصــی را انجام میدهند که شــامل رقص
و نواختن طبل اســت .هندوها معتقدند که
مارهای ســمی فقط شــیطان واقعی را گاز
میگیرند .شــرکتکنندگان در این جشنواره
مشتاقند که هر یک ماری را به دست گرفته
و پــس از پایان مراســم آنهــا را در جنگل
رها میکنند.

دل میرود زدستم صاحبدالن خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
تفسیر :یکی از نمایندگان مجلس از بررسی مخفیانه طرح اینترنت در
مجلس انتقــاد کرده .حافظ به وی میگوید نگران نباش مخفیانه هم
بوده دمت گرم تو آشکارش کردی!
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امام علی (ع) :هر اندوهی را گشایشی است.

احسان حدادی ناکام ماند

هزینه باال برای ورزشکار بیانگیزه

آفتاب یزد -گروه شبکه :یکی از کسانی که
مردم امیدوار بودند که در المپیک ۲۰۲۰توکیو
برای کشورمان مدال بیاورد ،احسان حدادی
ملیپوش پرتاب دیســک ایــران بود .اما
حدادی در این رقابتها نه تنها مدالی کسب
نکرد بلکه در جایگاه بیست و ششم المپیک
هم قرار گرفت .او در مرحله مقدماتی رکورد
 ۵۸.۹۸متر را ثبت کرد و در رتبهبندی نهایی
بین  ۳۲ورزشکار در جایگاه بیست و ششم
قرار گرفت .در حالی که شــرکتکنندگان
این ماده برای رســیدن به فینــال یا باید
رکورد  ۶۶متــر را ثبت میکردند و یا اینکه
در پایان رقابت دو گروه ،در بین  ۱۲نفر برتر
قرار گیرند .امــا عملکرد ضعیف حدادی در
المپیک توکیو نگاهها را به او معطوف و این
انتقاد را روانه او ساخته که ،برای او که به قول
خودش ورزشکار مدالآوری است ،هزینههای زیادی صرف
شده و حتی از دستمزد باالیی هم برخوردار است چرا باید
این چنین بیانگیزه در المپیک حاضر شود و ببازد .جالب
اینجاست که احسان حدادی از باختش اصال ناراحت نیست.
گفتنی است که احسان حدادی را پرهزینهترین ورزشکار
ایرانی میدانند چرا که حقــوق چند هزار دالری ماهیانه،
تمرین زیر نظر مربی اختصاصی ،اردوی ویژه در آمریکا و...
همه و همه از مطالبات او است که مدیران ورزشی هم به آن
تن دادند .این در حالی است که حدادی خروجی مناسبی در
میادین المپیک نداشته است (جدا از کسب مدال نقره در
المپیک ۲۰۱۲لندن).
> به احترام المپیک شرکت کردم ،ناراحت نیستم

اما احسان حدادی پس از ناکامی در صعود به فینال مسابقات
پرتاب دیسک در پاسخ به این سؤال که چرا نتوانستی به
فینال راه پیدا کنی ،گفت« :رکورد  ۵۸متر و  ۹۸سانتیمتر،
بهترین پرتاب من در المپیک بود ،البته کار خیلی سختی
بود ،چراکه سال قبل بعدازاینکه من کرونا گرفتم ،یک سال
فصل مســابقات را از دست دادم ،امسال هم با مصدومیت
کمرم هیچ مسابقهای ندادم ،تنها حضورم مرحله اول لیگ
بود .درصورتیکه وقتی قرار اســت در المپیک پرتاب کنی
باید چند مسابقه خوب شرکت کرده باشی ،من مصدوم هم
بودم ،ولی خودم توقع پرتاب باالی  ۶۳ -۶۲متر را داشتم،
اما متأسفانه نشد ».به گزارش ورزش سه ،وی در پاسخ به این
سوال که گفته بودی ،اگر باالی  64 -۶۳متر پرتاب نکنی،
المپیک نخواهی آمد و حاال که آمدی بابت تکمیل رزومهات
بود؟ ،گفت« :دوست داشتم چهارمین المپیکم نتیجه بهتری
بگیرم .اما از من خواســتند در چهارمین المپیکم شرکت
کنــم .از طرفی اگر من نمیآمدم و کســی هم جایگزینم
نمیشد ،حالت خوبی نداشت و من به احترام المپیک آمدم.
حاال خیلی هم ناراحت نیستم ».حدادی درخصوص امکان
حضورش در المپیک پاریس گفــت« :نمیدانم که توکیو
آخرین المپیکم بود یا خیر .اگر بدنم جواب دهد دوســت
دارم شرکت کنم ».وی افزود« :ســال آینده دربازیهای
آسیایی چین شرکت خواهم کرد و به دنبال کسب پنجمین
مدال طال در این مسابقات هســتم .اگر آنجا نتیجه خوب
گرفتم و بدنم آماده بود در پاریس شرکت میکنم ».حدادی
تصریح کرد« :اگر این آخرین المپیک برای من باشــد که
واقع ًا بد تمام شــد .المپیک یک ســال عقب افتاد ،کرونا
گرفتم و متأســفانه در هیچ مسابقه بزرگی شرکت نکردم.
وقتی مسابقه بزرگ شــرکت نکنی نباید شانس مدال هم
برای خودت متصور باشی .برای همین میدانستم که شاید
نتیجه خوبی نخواهم گرفت ولی انتظار داشتم باالی  ۶۲متر
پرتاب کنم که متأسفانه نشد» .وی خاطرنشان کرد« :تالش
میکنم به  ۶۲متر تا پایان سال برسم .دوست داشتم بهتر از
این پرتاب کنم ولی گاهی مواقع آدم چیزی که انتظار دارد
به آن نمیرسد ».حدادی در پاسخ به این سؤال که خیلیها
عنوان کردند که برای حدادی خرج زیادی شده ولی نتیجه
مطلوبی نگرفته است ،گفت« :تنها مدالآور دوومیدانی ایران
در المپیک هستم ۴ .مدال طالی بازیهای آسیایی دارم و

سال آینده به دنبال کسب پنجمین مدال آن هستم برای
همین مســئوالن به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاری
روی من اثرگذار خواهد بود .ورزش ایران اگر میدانســت
که من مدال نمیگیرم برای من هزینه نمیکرد ».وی افزود:
«اآلن هم به دلیل آســیبدیدگی که جزئی از ورزش است
نتیجه خوبی نگرفتم .تمام تالشم را کردم ولی به فینال راه
پیدا نکردم ».حدادی در مورد اینکه قرار است عمل جراحی
روی کمر خود انجــام دهد ،گفت« :جراحی آخرین مرحله
است .در تالشم تا بازیهای آسیایی این کار را انجام ندهم».
نایبقهرمان پرتاب دیســک المپیک لنــدن تأکید کرد:
«تصمیمم بر این بود در المپیک توکیو به دلیل مصدومیتی
که داشتم ،نباشــم ولی چون ورودی کسب کرده بودم و تا
ســال آینده هم مسابقه بزرگی نداشتم باید در آن شرکت
میکردم تا خودم را برای بازیهای آســیایی  ۲۰۲۲محک
بزنم ».وی تصریح کرد« :همیشه آن چیزی که میخواهی،
نمیشود ،من تمام تالشم را کردم تا در چهارمین حضورم
در المپیک نتیجه خوبی بگیرم .من چهارمین ورزشکاری
هستم که در  ۴المپیک حضور دارم و دوست داشتم نتیجه
خوبی بگیرم اما این اتفاق نیفتاد ».حدادی در مورد قرارداد
مربیاش گفت« :قرارداد مک ویلکینز به پایان رســید و
حسین توکلی هم در این چند وقت زحمت زیادی برای من
کشید و میخواستم با یک پرتاب مناسب جواب زحماتشان
را بدهم که این اتفاق نیفتاد».
> چرا فکر میکردیم در پرتاب دیسک شانس سکو داریم؟

اما ورزش سه درباره احسان حدادی طی گزارشی مینویسد:
«از چند سال قبل احسان حدادی در لیست ورزشکارانی
قرار گرفت که شــانس کسب مدال المپیک هستند .او که
جزو اولین المپیکهای ایرانی برای توکیو  ۲۰۲۰به شــمار
میرفت ،با همین وعده مســئوالن ورزش کشور را ترغیب
کرد تا حمایتی جدی از او داشته باشند .احسان در سالهای
اخیر چند باری اردوی خود را خارج از ایران به ویژه کشور
آمریکا برپا کرد و با مربی آمریکایی خود یعنی مک ویلکینز
هم تا روز اعزام به المپیک در ارتباط بود .یادمان نرفته که
حدادی در المپیک  ۲۰۱۲لندن و وقتی  ۹سال از حاال جوانتر
بود ،با پرتابهای استثنایی خود توانست مدال نقره المپیک
را برای نخستین بار برای دوومیدانی به ارمغان بیاورد و مثلث
مدالآوری را به اضافه کردن یک رشته به مربع تبدیل کند،
اما او نه تنهــا در المپیک ریو ،بلکه حاال در المپیک توکیو
هم با رکوردهایی بســیار ضعیف و دور از انتظار از راهیابی
به فینال بازماند و نشــان داد کــه کارش در بین مدعیان
جهان مدتهاست که به پایان رسیده است .احسان حدادی
از چندی پیش با مصدومیت دیســک کمر مواجه شد و از
آمریکا پیغام فرستاد که اوضاع خوبی برای المپیک ندارد.
به تهران بازگشت و مدتی در ایران فیزیوتراپی و درمان را
پشت سر گذاشــت ،اما گویا او از دوران آمادگی کامال دور
شده بود .حتی یک هفته مانده به اعزام این پرتابگر باتجربه
اعالم کرد شاید قید المپیک را بزند ،اما چه کسی است که
از رکورد چهارمین دوره حضور در المپیک بدش بیاید؟ او
حاال به یک رکورد جالب دست پیدا کرده و برای چهارمین

فرزانه فصیحی هم سانسور شد

آفتاب یزد -گروه شبکه :تنها زن دونده ایران
در المپیک  ۲۰۲۰توکیو از رسیدن به نیمه نهایی
بازمانــد و بین  ۵۴نفری کــه در مرحله مقدماتی
مسابقه دادند پنجاهم شد .فرزانه فصیحی در گروه
سوم مرحله مقدماتی دوی  ۱۰۰متر زنان به رقابت
بــا  ۷دونده دیگر پرداخت .او در پایان با ثبت زمان
 ۱۱.۷۹ثانیه در جایگاه هشتم گروه خود قرار گرفت
و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند .اما این دونده در
مرحله پیش مقدماتی رکورد  ۱۱.۷۶ثانیه را ثبت
کرد و به عنوان نفر اول گروه دوم به مرحله مقدماتی رســید .گفتنی است
فصیحی از طریق سهمیه یونیورسالیتی به بازیهای المپیک توکیو وارد شد
تا دومین زن دونده تاریخ دوومیدانی ایران در المپیک باشد .سیمین صفامهر
 ۵۷سال قبل و در المپیک  ۱۹۶۴توکیو در ماده دوی  ۱۰۰متر حضور در
این بازیها را تجربه کرد .رکورد ملی  ۱۰۰متر ایران  ۱۱.۴۵ثانیه است که
مریم طوسی در ســال  ۱۳۹۳به ثبت رساند .فصیحی با اینکه به المپیک
راه پیدا کرد اما موفق به شکست رکورد ملی ایران نشد .او در این رقابتها
رکورد شخصی خود ( ۱۱.۶۱ثانیه) را تکرار نکرد .البته تخصص فصیحی در
۶۰متر داخل سالن است اما با سهمیه یونیورسالیتی به رقابتهای ۱۰۰متر
المپیک رســید .اگرچه او از رفتن به نیمه نهایی بازماند اما تا همین جای
کار هــم ،کار بزرگی را انجام داده و نمیتــوان آن را نادیده گرفت .جالب
اینجاســت که فصیحی به عنوان دومین زن دونده تاریخ دوومیدانی ایران
در المپیک حضور داشــت از همین رو تماشای مســابقات او از اهمیت به
ســزایی برای مردم برخوردار بود اما صدا و سیما مسابقات او را پخش نکرد

در واقع برای پوشش رقابت این ورزشکار تاریخ ساز
ایرانی به دلیل نوع پوشــش رقبایش ناچار شدند
لحظه خوشــحالی او پس از عبــور از خط پایان را
پوشش دهند .این اقدام صدا و سیما با واکنشهایی
از سوی کاربران شبکههای اجتماعی روبه رو شده
است آنها میگویند که بهتر بود صدا و سیما با این
مدل سانسور کردنش ،همان قسمت عبور از خط
پایان فصیحی را هم نشان نمیداد.

> دختر دونده المپیکی ایران :این راه تازه شروع شده

اما فصیحی دونــده  ۱۰۰متر ایران میگویــد :تجربههای خیلی خوبی از
المپیک به دســت آوردم و دیگر رقبا برایم عجیب و غریب نیســتند » .به
گزارش ایســنا وی گفت« :المپیک میدان بزرگی اســت و انتظار نتیجه و
تایم بهتری داشتم .این راه تازه شروع شده است ».او در خصوص اینکه این
آوردگاه برایش چطور بود؟ عنوان کرد« :المپیک برای من کسب تجربه بود
و بزرگترین آن بودن درکنار خوبهای جهان اســت ».فصیحی در خصوص
اینکه اگــر به عقب بازگردی چه چیزی را تغییــر میدهی گفت« :اگر به
عقب بازگردم نمیدانم چه چیزی را عوض میکنم .تا جایی که میتوانستم
تالش کردم و یک جلســه تمرین را هم از دســت ندادم اما تجربه کسب
کردن آســان نیست اما در نهایت به المپیک رسیدم ».دونده سرعت ایران
در پایان در خصوص اینکه برنامهاش برای بازیهای آسیایی چیست گفت:
«برای بازیهای آســیایی تالشم بیشتر میشود و تا جایی که بتوانم تالش
میکنم مدال بگیرم».

بار با پرچم ایران در بزرگترین رویداد ورزشی
دنیــا حضور پیدا کرده؛ همانطــور که  ۴بار
قهرمان بازیهای آسیایی شده و از این حیث
نیز رکورددار اســت .احسان اما  ۵۸.۹۸متر
بهترین پرتابی بود که داشت و حتی نتوانست
به رکورد باالی  ۶۰متر برســد .این در حالی
است که رکورد ورودی المپیک در ماده پرتاب
دیسک  ۶۶متر است ،اما حدادی تقریبا  ۷متر
زیر رکورد ورودی پرتاب کرده است .البته این
برای اولین بار نیست که حدادی در المپیک
با یک رکورد ضعیف به کارش پایان میدهد.
او دقیقا  ۵ســال قبل در المپیک ریو هم که
وضعیت مشابهی از نظر مصدومیت داشت ،با
رکورد  ۶۰.۱۵متر نتوانست به فینال راه پیدا
کند .خود حدادی هم چندی قبل اذعان کرده
بود که برای مدال المپیک در پرتاب دیسک
نیاز به رکورد باالی  ۶۷.۶۸متر اســت ،اما شرایط او را به
سمتی برد که بعد از چند سال آمادهسازی برای المپیک در
داخل و خارج از ایران ،در نهایت با رکوردی دور از انتظار به
کارش در توکیو پایان دهد .حدادی با همان لباسهایی که
از مدتها قبل بــرای حضور در رقابتها طراحی میکند و
طرح زیبایی روی آن نقش بسته ،دیروز در توکیو و در دایره
پرتاب قرار گرفت« .چو ایران نباشد ،تن من مباد» این هم
جملهای بود که روی پیراهن حدادی به چشم میخورد .اما
آیا این رکوردهای ضعیف برای دومین دوره المپیک متوالی
کافی نیست تا احســان حدادی در ۳۷سالگی قید دوران
قهرمانی را با کلی آسیب و مصدومیت بزند؟ خودش که قبال
گفته تا یکی ،دو دوره دیگر میخواهد در بازیهای آسیایی
شرکت کند .باید نشست و دید احسان تا کجا با مصدومیت،
منتقدانش و دیسک کلنجار خواهد رفت! »
> واکنش کاربران

در این میان کاربران شــبکههای اجتماعی هم به احسان
حدادی انتقادهایی داشته اند.
یکی از کاربران در این باره نوشته است« :احسان هر چیزی
یک حدی دارد .وقتی از حد آن گذشت دیگر نمیشود .حاال
حضور چهارمین بار هم مبارک باشد».
دیگری نوشت« :حدادی بعد از المپیک لندن راه رو اشتباه
رفت و اصطالحا جوگیر شــد .اما با این وجود ورزشکار با
اخالق و افتخار آفرین ایران است».
کاربر دیگری گفته اســت« :این همه پول خرجش کردن.
آخرش خراب کرد تازه نــازم میکرد میگفت من باید تو
خارج از ایران درمان بشم».
یکی دیگــراز کابران اینطور مینویســد« :آقای حدادی!
سرتاسر ســال با حقوق باال و هزینههای گزاف و متعدد که
بابت آمادهســازی امثال تو ازجیب مردم درمانده هزینه
میشــود در رفاه زندگی میکنید! اما درموقع عمل چنین
عمل کرده و طلبکارانه یا مریضی یا ســایر عوامل ماورائی
رابهانه میکنید؟»
کاربران دیگر نوشــته انــد« :واال از اون موقع که من یاد
دارم ایشان مصدوم بودن»« ،یعنی نمیشد رو یه استعداد
جوان سرمایهگذاری کرد تا حداقل تو المپیک بعدی نتیجه
بگیره؟ یعنی بیبرنامگی تو فدراســیونها بیداد میکنه.
اینا المپیک رو با بازیهای باشــگاهی خودمون که سراسر
بینظمی وتبعیضه اشتباه گرفتن»« ،احسان حدادی پس از
حذف تاریخی از رقابتهای المپیک توکیو گفته که ناراحت
نیستم .من به احترام المپیک به توکیو آمدم .اردیبهشت
سال جاری ،روزنامه «همشهری» در گزارشی ،از هزینههای
غیرمتعارف «احســان حدادی» ورزشکار پرتاب دیسک
ایران رونمایی کرد .طبق گزارش این روزنامه ،فدراســیون
دوومیدانی ایران در ۳ســال و ۳ماه گذشته برای احسان
حدادی حدود  ۷۰۴هزار دالر هزینه کرده اســت .در حالی
که فدراسیون دوومیدانی ایران ،در خوشبینانهترین حالت،
بیش از  ۱۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان برای اردوهای خارج
از کشور احســان حدادی هزینه کرده ،قهرمانان کشتی و
وزنهبرداری ایران با مشکالت جدی معیشتی مواجه بودند».
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حساسیتعجیبدختر۶ساله
به درخت گردو

شانتل بک ۴۰ساله به دنبال کسب مجوز برای
قطع شــاخههای درخت گردوی ۱۰۰سالهای
اســت که باعث حساســیت دخترش شــده
است .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،مادری
که دخترش حساســیت آجیلی کشــندهای
دارد برای اینکه درخت گردوی همسایه خود
را کوتــاه کند میخواهد بــه دادگاه برود و با
کسب مجوز شاخههایی که به حیاط خانهاش
آمده است را قطع کند .شانتل بک ،میگوید
کــه درخت  ۵۵پایــی خطرنــاک و بد بوی
همســایهاش برای سالمتی کودک ششساله
او مضــر اســت ،زیرا گــردو از شــاخههای
بیــش از حد بلنــد این درخت به بــاغ او در
 Trowse Norfolkمیریــزد .خانم بک در
سال  ۲۰۱۸مجوز کوتاه کردن شاخه درخت
را به دســت آورد ،امــا از آن زمان موافقت او
منقضی شده است ،بنابراین پس از توصیههای
پزشــکی وی مجددا ً درخواست کرد تا اندازه
شــاخههای آن را کاهش دهد ،اما این مورد
توسط شــورای نورفولک جنوبی رد شد .این
مــادر گفت دخترش پس از بــازی در باغ در
سال  ۲۰۱۹دچار شوک آنافیالکتیک شد که
منجر به کهیر شــده و با متورم شدن گوش و
لب هایش ،گلویش را نیز درگیر کرده اســت.
وی گفت :به ذهنم خطور نمیکرد که ممکن
است یک گردو برای دخترم تهدید به حساب
بیاید و او نسبت به این ماجرا واکنشی داشته
باشد .او با گردوها بازی میکند و حتی آنها
را نخورده است ،اما بدنش دچار مشکل شده
اســت .واکنش او فقط خارش پوست نیست،
شوک آنافیالکتیک است .شــورای نورفولک
جنوبی نگران است که نکند این کار به سالمت
درخت ۱۰۰ساله آســیب برساند ،بنابراین به
دنبال یک دستور برای حفظ سالمت درخت
اســت .یکی از مخالفان قطــع درخت ،گفت
که درخت ۱۰۰ســاله به شخصیت روستایی
 Trowseکمک میکند و آنها به طور منظم
از بودن آن لذت میبرند .مسئول دیگری نیز
افزود که این یک درخت برجســته در منطقه
است ،که برداشت گردوی بزرگ و ویژه آن در
اواخر تابستان فراهم میشود.
دیالوگ

من روی ترک ســیگار تمرکز کــرده بودم اما
ترک سیگار کار پر استرسی بود و من هر وقت
دچار استرس میشدم سیگار میکشیدم!

اسم من ارل است  -گرگ گارسیا

