خبرچین

لعنت بر شما
امیر حسین ذاکری
طنزنویس

پیرو مطلبی که در ستون خبرچین در مورد
نامه یک پــدر دردمند چاپ کردیم یک نامه
دیگر از یک شخص دیگر برای ما ارسال شد
که البته وی تهدیدمان کرد باید چاپ کنید.
خبرچین هم فــورا نامه را چاپ کرد .وی در
این نامه آورده:
چندی پیش خانمم به خانه یکی از بستگان
رفته بود هنگام بازگشت به خانه در دستش
کیسهای مشاهده کردم .به سر خود کوبیدم
و فریاد زدم :وای خدای من ،همســرم! تو هم
گونی جمع کن شــدی؟ هی میزدم به سرم.
همسرم تلخندی زد و گفت :نه مرد حسابی،
به دلت بد نده این گونی نیست ،کیسه نایلونه،
جریان اینه که اقدس خانم گفت :یه ســری
لباس کهنه دارم ببر برای مســتمندان ،منم
چندتا ژاکــت و پیرهن اندازه خودمون توش
پیدا کردم گفتم خودمون هم مســتمندیم.
البته چند تاشــو بیرون به چند تا مســتمند
دیگــه دادم .چیــزی که زیاده مســتمنده.
ولی فکرشــو میکردی مجانی لباس بیاد تو
خونــه ات؟ چندســاله لبــاس نخریدیــم؟
یادته؟ پاســخ دادم :فکر کنم از زمان جنگ
اقتصادی! در کل ببینید به چه روزی افتادیم؟
مدتهاست دلتنگ بوی لباس نو هستم .لباس
برند که پیشکش!
در متنــی که یــک پدر دردمند برای شــما
ارســال کرده بود نوشــته بود« :خستهام از
رنجهای تکراری و سریالی» .منم خستهام تا
کی سریالهای تکراری؟! یک نفر در روزنامه
شما گفته بود :بخاطر گرانی هویج تفاله هویج
از آبمیوه فروشی میگرفتم .حتی عنوان کرده
بود« :من تفاله هویج میخورم پس هستم».
من جای او بودم میگفتم :« :من تفاله هویج
میخورم پس نیستم» .کدام ماهیت و وجود؟
من آدم بیوجودی هستم .آدم فقیر «وجود»
ندارد! اخیرا در آفتاب یزد تیتر زدید« :لعنت
به آن روزی که آرامش یزد زیر پای تصمیمی
نادرست دفن شــد» .فکرشم نمیکردم تیتر
روزنامه را «لعنت بارون» کنید؟ ولی بنده هم
در برابر تمام مصائبی که بر ما گذشته لعنت
میفرستم لیکن به اقبال خود ،حتی به قول
شاعر« :لعنت به من که میشکنم» چون واقعا
دارم میشــکنم .از این رد کرده آیا میدانید
هر چقدر دشــتهای تشنه آب داریم من به
سبب این شکستنها چشــمان پرآبی دارم؟
ضمنا شــما که اهل لعنت فرستادن هستید
اگر نامه مرا چاپ نکنید« :لعنت من بر شما».
عزت زیاد.
دیالوگ

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

مطرب عشق عجب ســاز و نوایی دارد
که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد
تفسیر :آمریکااعالم کرده :آمادهایم تحریمهای ناسازگار با توافق را
لغو کنیم .حافظ به طنز میگوید چه حرفای قشنگی میزند؟!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :عبادتی همچون اندیشه کردن نیست.

تکرار اظهارات بهاره رهنما از سوی یک سلبریتی دیگر با ادبیاتی متفاوت

آقای رامبد جوان! شما هم لطفا سکوت کنید

آفتاب یزد گروه شــبکه :رامبد جوان از
آن دســت بازیگر و مجریانی اســت که
نمیتواند از حاشــیه دور باشد .کسی که
اغلب در برنامه خندوانهاش ید طوالیی در
کنایهزدن به مسئوالن یا مباحث روز دارد
یا برای آنکه بگویــد از درد مردم بیخبر
نیست ،بعضا مشکالت را در برنامه یا صفحه
اینستاگرامیاش مطرح میکند این بار خود
گرفتار شده است آن هم بابت یک تبلیغ.
داستان از این قرار است که رامبد جوان به
تازگی در اینستاگرامش ویدیویی تبلیغاتی
برای رژیمهای الغری منتشر کرده است که
در آن به گرانیهای اخیر اشاره میکند .او
در واقــع از مردم میخواهد که با توجه به
افزایش هزینههــا به خورد و خوراک خود
توجه کنند و بــا هزینه اندک و بدون نیاز
به باشگاه و رفت و آمد رژیم سالم غذایی
بگیرند .گویا او هــم مانند بهاره رهنما که
مردم را به خاطر نداشتن امکانات رفاهی
بیدســت و پا تلقی کرده بود ،آنچنان از
درد و مشــکالت مردم خبر نــدارد و به
طور کل در دنیای دیگری زندگی میکند.
اما آقای رامبد جــوان! مردم همین که در
این گرانیها بتوانند وعده غذاییشــان را
تامین و روزشــان را به شب برسانند کار
بزرگی کرده اند .بنابرایــن در این نداری
نیازی نیست که شــما و امثال شما ،فقر و

نداریشان را به رویشان بیاورید یا با آن
کاسبی کنید.
> واکنش کاربران

به هر حال این ویدیو در شبکههای اجتماعی
با انتقادات زیاد کاربران روبهرو شده است.
کاربری نوشته است« :اول گفتم عه رامبد
جوان هم باالخره به یــه اتفاق تو جامعه
واکنش نشــون داد .بعد دیــدم نه ...گویا
بناست از فقر و درد مردم هم کاسبی کنه!

دو خواهــر و برادر در هند که به دلیل ابتال به بیماری نادری پیرتر
از ســن خود به نظر میرسند ،خبرساز شده اند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،حتما نام فیلم «مورد عجیب بنجامین باتن» به گوشتان
خورده اســت .مردی که برعکس دیگران ،وقتی که به دنیا میآید
ظاهری پیر داشــت و هرچه از سنش میگذشت جوانتر میشد
تا سرانجام به کودکی میرســید .اما حاال در دنیای واقعی نیز دو
خواهر و برادر هندوســتانی که در کودکی قیافهای شبیه به افراد
مسن دارند ،خبرساز شده اند« .کِشاو» و «آنجلی کومار» دو برادر و
خواهر اهل ایالت جارکند هند از دو بیماری نادر «گوتیس الکسا»
و «پیری زودرس» رنج میبرند که موجب شده تا در مقایسه با سن
واقعیشان بسیار پیرتر به نظر برسند .آنها مبتال به این دو بیماری
نادری هستند که متاسفانه غیرقابل درمان است .این برادر و خواهر
هندی ابتدا در ســال  ۲۰۱۶به عنوان «خواهر و برادران بنجامین
باتن» به ســوژه رسانهها تبدیل شدند .آنجلی در آن سال ۶ساله و

وای چقدر همه چی گرون شده! پس بیاید
تو کمپین کوفت ما شرکت کنید».
کاربر دیگری هم نوشــته اســت« :وقتی
کوچکترین درک و حســی از فقر نداری
نتیجهاش میشــه این پیشنهاد که بیایید
رژیم بگیرید».
کاربری نوشته است« :فقط اون نابغهای که
ایده ربــط دادن «فقر و گرانی» به «رژیم و
الغری» به ذهنش رســیده و گفته ایول
کمپینش کنیــم .از اون نابغهتر خود رامبد

بنجامین باتنهای واقعی در هند

برادر کوچکترش در آن موقع تنها  ۱۸ماه داشــت .عالوه بر اینکه
پوســت بدن هر دو خواهر و برادر چروکیــده و افتاده بود ،آنها از
درد مفاصل که معموال در پیری بروز میکند ،رنج میبردند .اما این
تمام دردهای این دو خواهر و برادر نیست .کشاو و آنجلی عالوه بر

فهرست شیندلر  -استیون اسپیلبرگ

مرد عاشق برای همسرش
تاج محل ساخت!

یک مرد هندی عاشــق و عالقمنــد به آثار
باستانی ،با ساختن ساختمانی شبیه تاجمحل
برای همســرش عشــق و وفــاداری خود را
ثابت کرده اســت .به گزارش فرارو ،تاج محل
از پرآوازهتریــن بناهای جهان و آرامگاه زیبا و
باشکوهی اســت که در نزدیکی شهر آگره و
در  ۲۰۰کیلومتــری جنوب دهلی نو پایتخت
هند واقع شده است و یکی از عجایب هفتگانه
جدید دنیا بهشمار میرود .با این حال عمارت
ساخته شــده توســط این مرد هندی۸۰۰ ،
کیلومتر دورتر در شهر برهانپور بنا شده است.
هزینه ساخت این عمارت  ۲۰۰هزار دالر (۱۵
میلیون روپیه) بوده است .تاج محلی که آناند
پراکاش تاجر ۵۲ساله هندی بنا کرده تقریبا
یک ســوم اندازه اصلی است و سه سال برای
ساختن آن زمان صرف شده است .وی گفت
که برای ســاخت این خانه از ســنگ مرمری
اســتفاده شده که در ســاخت تاج محل بکار
رفته است .او قصد دارد پرچم هند را بر باالی
گنبد این عمارت نصب کنــد و نمادهایی از
محبوبتریــن مذاهب هند را بــر روی چهار
مناره آن قرار دهد .آناند گفت ما میخواهیم
پیام صلح و دوســتی مذاهب را ارسال کنیم.
نفرت زیادی در اطراف وجود دارد ،اما عشــق
همه مشــکالت زندگــی را حــل میکند و
تاجمحل نماد آن است.

کاوشــگران بــه بقایای اشــیای قدیمی مربوط به یــک خانه که
قدمتش به عصــر برنز در انگلیس بر میگردد دســت یافتند .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران باستانشناسان اتاقی را کشف کردند
کــه زمانی بردهها در شــهر پمپئــی روم باســتان در آن زندگی
میکردند .در میان اشیای کشف شده سه تخت چوبی ،یک گلدان
و یک صندوق چوبی حاوی اقالم فلزی و پارچهای وجود داشــت.
ایــن کشــف در  ،CivitaGuilianaکه در حــدود  ۷۰۰متری
شمال غربی دیوارهای شــهر پمپئی قرار دارد ،انجام شد .گابریل
زوکتریگل ،مدیر پارک باستانشناســی پمپئــی ،گفت :مطمئناً
این یکی ازهیجانانگیزترین اکتشــافات زندگی من بهعنوان یک
باستانشــناس است .باستانشناسان تقریباًیک سال پس از یافتن
بقایــای دو قربانی در ریزش کوه وزوویــوس در همان ویال به این
کشف دســت یافتند .در میان مجموعه بیســابقه ،آثار باستانی
یافت شده ،جواهرات ،خنجر ،نیزه ،مهرههای شیشهای ،کوزههای
بزرگ نگهداری مواد غذایی و فنجانهای نوشیدنی بود .یک دیگ
پخت و پز در خانه حاوی یک قاشق چوبی و غذای کلسیمی شده
از گرمای آتش بود که نشان میداد صاحبان خانه هنگام پخت و پز
خانه خــود را ترک کرده اند .اعضای این خانه به آب افتاده بودند؛

جایی که بقایای آنها تقریباً ۳۰۰۰سال توسط الیههای گل و الی
ســیلتی و خاک رس تا عمق چند متری مهر و موم شدند .اگرچه
کام ً
ال مشــخص نبود که چه چیزی باعث آتش سوزی شده است،
اما آقای نایت حدس میزد که دالیل احتمالی میتواندیک تصادف
آشپزی ،حمله دشمن ،یا تخریب و رها کردن عمدی باشد .او گفت:
به نظر میرسد اعضای این خانواده ثروتمند بودند ،زیرا این خانه از
نظر کاالهای مادی بسیار غنی است .اکنون باید به سایر مکانهای

تغییرتصویرنژادپرستانه
به یک پیتزای خوشمزه!

یک هنرمنــد ایتالیایی
نوشــتهها و تصاویــر
نژادپرســتانه روی دیوار
را به آثــار هنری تبدیل
میکند .به گزارش ایسنا،
یک هنرمند ایتالیایی که
با تبدیــل گرافیتیهای
توهینآمیز بــه تصاویر
غذا ،با نژادپرستی مبارزه میکند ،عالمتهای
صلیب شکسته را به کیکهای فنجانی بزرگ و
عبارت «هیتلر من» را به «مافین من» تبدیل
کرده است .این هنرمند ۳۹ساله که «پیر پائولو
اسپیناز» نام دارد ،بیان کرد« :من با جایگزین
کردن نمادهای تنفر با تصاویر غذاهای خوشمزه
از شهرم حفاظت میکنم ».چندی پیش یکی
از دنبالکنندگان صفحه اینستاگرام این هنرمند
به او از وجود نمادها و شعارهای نژادپرستانه در
یکی از تونلهای کوچک شــهر ورونا خبر داد.
حاال این هنرمند شعارهای نژادپرستانه را با یک
تکه بزرگ پیتزا مارگاریتا ،یک ســاالد کاپرزه
پوشــانده اســت .یک گوجهفرنگی بزرگ هم

جای یکی از صلیبهای
شکسته دیوار این تونل
را گرفته است .این نقاش
برای خلق هــر کدام از
ایــن نقاشــیها حدود
 ۱۵دقیقــه وقت صرف
میکنــد .در ســالهای
اخیــر گروههــای دفاع
از حقوق بشــر از افزایش نژادپرستی در ایتالیا
به دنبال مهاجرت زیاد از آفریقا به این کشــور
خبر دادند .طرز فکر فاشیستی و «موسولینی»،
دیکتاتور زمان جنگ هنوز هم طرفدارانی دارد.
این هنرمند که به یک شــخصیت معروف در
ورونا تبدیل شده ،دشمنانی هم پیدا کرده است.
یک نفر با استفاده اسپری روی یکی از دیوارها او
را تهدید کرده است ،اما او این عبارت تهدیدآمیز
را با نقاشی ادویههای غذای «نیوکی» پوشاند.
«اســپیناز» معتقد اســت نکتهای که اهمیت
دارد ،یادآوری ارزشهای فراموششده همچون
ضدنژادپرست بودن است و ما باید این ارزشها
را به خودمان یادآوری کنیم.

جوان که تن به این بازی داده .تبلیغاتچی
بود زمانی!»
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«فکر میکنی کسی که کانادا میره درد مردم
را میفهمه چیه ،این جور آدمها نمیفهمند
درد مردم چیــه ،در ضمن رامبد جوان هم
بابت این تبلیغ کلی پــول گرفته که این
حرفها رو بزنه و و برایش مهم نیســت که
نمک رو زخم مردم میپاشه».
کاربران دیگر نوشته اند« :آخه رژیم غذایی
ســالم یعنی خوردن مــرغ و تخم مرغ و
گوشــت بوقلمون و روغن کنجد و روغن
زیتون و لبنیات ،برنج ایرانی و انواع میوهها
و ...کــه اینا همش گرونه .پــول نداریم»،
«نمک به زخم مــردم نپاش این مردم نون
برای خوردن ندارن»« ،آقای جوان شما هم
مشکل فهم مردم و مشکالتشون رو دارین،
سکوت کنین»« ،در شرایط عادی حرف و
پیامش در کنترل هزینه با کنترل خرید و
خوراک معنی دار هست ...اما در این شرایط
بیچارگی و گرانیهای سرسامآور و عدهای
که غذای درست و حسابی ندارند حرفشون
نپخته و از سر شکم سیری حساب میشه»،
«تو مملکتی زندگــی میکنیم که حقوق
کارگرش یک ســوم مخارجش هست ،با
این وضعیت تغذیه قطعا سالمتی هممون
در خطره».

پوست چروکیده و درد مفاصل باید با تمسخر همسن و ساالن خود
نیز دســت و پنجه نرم کنند که با دادن لقبهای زشت آنها را به
ســخره میگیرند .آنجالی در مصاحبهای گفت« :بچهها در مدرسه
مــرا با نامهای «مادربزرگ» « ،بانوی پیــر» « ،میمون» و «ارباب
میمون هندو» صدا میزنند و این مرا آزار میدهد« ».شاتروگهان
راجک» و «رینکی دِوی» ،پدر و مادر این دو کودک آرزو داشــتند
تا بتوانند فرزندان خود را درمان کنند ،اما پزشــکان به آنها اعالم
کردند که هیــچ راهی برای درمان کــودکان آنها در هند وجود
نــدارد .با این حال و پس از انتشــار تصاویری از این دو کودک در
شبکههای اجتماعی در سال  ،۲۰۱۶یک سازمان غیردولتی به نام
«بنیاد مراقبت امروز» با آنها تماس گرفت و به آنها کمک کرد.
آنجلی و کشاو از آن ســال تحت عمل جراحی لیفت صورت قرار
گرفتند و تا حدودی چین و چروک و افتادگی پوســت صورتشان
کاهش یافته است.

کشف «پمپئی عصر برنز» در خاک انگلیس

اسکار شــیندلر :پدرم همیشه میگفت تو به
سه چیز توی زندگیت احتیاج داری :یه دکتر
خوب ،یه راهنما و مشاور و یه حسابدار باهوش.
ولی مــن هیچ وقت از دو تای اولی اســتفاده
زیادی نکردم.

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( -)2تلفن66283242 :
توزیع :موسسه نشرگستر امروز نوین -تلفن61933000 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

عصر برنز که در آنها بسیار اندک یافت شده است نگاهی بیندازیم
و بپرســیم که آیا زمانی به همان انــدازه ثروتمند بودهاند یا خیر.
انگلستان این پروژه را تأمین مالی کرد و توانست به موارد دیگری
دســت پیدا کند .یک چرخ چوبی بزرگ ،که قدیمیترین چرخ در
نوع خود است ،در سال  ۲۰۱۶کشف شد .همچنین ستون فقرات
اســبی نیز در نزدیکی آن پیدا شد که نشان میدهد ممکن است
بخشــی از گاری اسبکشی بوده باشد .تیمی از باستانشناسان از
دانشگاه کمبریج نیز جمجمهای را در نزدیکی خانه بزرگتر کشف
کرد .تجزیه و تحلیل بیشتر کوپرولیتهای انسان و سگ در محل
نشــان داد که به انواع کرمها آلوده هســتند .این اولین شواهد از
آلودگی انســان توسط چنین انگلهایی در انگلیسی است .شواهد
نوظهور منتشر شده توسط دانشگاه کمبریج در سال  ۲۰۱۹نشان
میدهــد که این خانه زمانی که در اثر آتش ســوزی از بین رفت،
یک سال بیشتر قدمت نداشــت .متاسفانه ،به نظر میرسد حدود
نیمی از ســکونتگاه به دلیل اســتخراج معادن مدرن از بین رفته
است .گفتنی است که این خانه در حدود دو کیلومتری ( ۱.۲مایل)
جنوب فلگ فن نمادین ،یعنی مکانــی در عصر برنز قرار دارد که
گمان میرودمنظره آیینی مردگان بوده است.
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پنهان کردن پول و جواهرات
در ناودان خانه

مفسد اقتصادی از ناودان خانهاش برای پنهان
کردن پول و جواهرات نامشروع استفاده کرده
بود .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،پلیس هند
حین انجام یک عملیات مبارزه با فساد ،مقادیر
زیادی پــول و جواهــرات را در داخل ناودان
خانه یک مفســد اقتصادی پیدا کرد .کشــف
این اســکناسهای روپیــه و جواهرات پس از
آن اتفاق افتاد که پلیس هند حین تحقیقات
مظنون شــد که «جی شــانتاگودا بیرادار»،
مهندس جوان شرکت  PWDدر طول دوره
تصدی مقام ریاست به ثروت نامشروعی دست
پیدا کرده اســت .بنا به گزارش رســانهها این
عملیات حوالی ساعت  ۹صبح روز چهارشنبه
انجام شــد .ماموران پلیس ابتــدا زنگ خانه
متهم به فســاد اقتصادی را به صدا درآوردند.
اما پس از آنکه حدود  ۱۰دقیقه طول کشــید
تــا وی درب خانهاش را به روی پلیس باز کند
ماموران مظنون شدند که او احتماال پولهای
نقد یا جواهرات را در مکانی در خانهاش پنهان
کرده باشد .در ادامه پلیس یک لولهکش محلی
را به خانه بیرادار فرا خواند و از وی خواســته
شــد تا لوله ناودان خانــه را باز کند .هنگامی
که لولــه کش لوله را باز کــرد مقادیر زیادی
پــول نقد و جواهرات در داخل آن پیدا شــد.
در ویدئوی منتشــر شده مشاهده میشود که
پس از بازشــدن لوله توسط لوله کش ،مقادیر
زیادی پول و جواهرات توسط ماموران پلیس
از آن خارج میشود .طبق گزارش رسانهها در
مجموع  ۱۳.۵میلیون روپیه پول نقد از داخل
لوله شیروانی خانه این متهم به فساد اقتصادی
پیدا شــد .در این گزارش آمده ماموران پلیس
همچنین ۶میلیون روپیه پول نقدی را که این
مهندس جوان روی سقف خانهاش پنهان کرده
بود پیدا کردند .هنوز ارزش تقریبی جواهرات
کشف شده اعالم نشده است.

مومیایی۸۰۰ساله کشف شد!

باستانشناسان در سواحل مرکزی کشور پرو
یک مومیایی حداقل ۸۰۰ساله را کشف کردند.
به گزارش برنا؛ بقایای مومیایی شــده متعلق
به فردی از فرهنگی اســت که بین سواحل و
کوههای این کشور آمریکای جنوبی ایجاد شده
است این مومیایی در منطقه لیما کشف شد.
ویژگی اصلی مومیایی این است که تمام بدن
توســط طنابها بسته شــده و دستها روی
صورت را پوشــانده بودند که بخشی از الگوی
تشییع جنازه محلی اســت .این مومیایی در
واقع بقایای فردی اســت که در منطقه مرتفع
آند در این کشور زندگی میکرد .این مومیایی
در داخــل یک ســازه زیرزمینی یافت شــده
در حومه شهر لیما پیدا شــد .در این آرامگاه
نذوراتی از جمله سرامیک ،بقایای گیاهی و ابزار
سنگی نیز وجود داشت .پرو خانه صدها مکان
باستانشناســی از فرهنگهایی است که قبل
و بعد از امپراتوری اینکاها شــکل گرفته است.
امپراتوری اینکاها  ۵۰۰ســال پیش بر بخش
جنوبی آمریکای جنوبــی ،از جنوب اکوادور و
کلمبیا تا مرکز شیلی ،تسلط داشتند.

