
مالک اینستاگرام 
شکست بزرگ خود را پذیرفت

مارک زاکربرگ مالک شــرکت متا )شرکت 
مادر اینســتاگرام( شکســت بزرگ خود در 
توســعۀ پروژۀ متاورس را پذیرفت. متاورس 
رویای بلند پروازانۀ مارک زاکربرگ مالک متا 
بود که قصد داشــت به وسیلۀ آن موقعیتی 
برتــر میان رقبــای خود پیدا کنــد، وی به 
قدری نســبت به این پروژه عرق داشت که 
ســال ۲۰۲۱ نام فیســبوک را به متا تغییر 
داد. به گزارش برنا، متا طی دو سال گذشته 
میلیاردها دالر صرف توســعۀ متاورس کرد، 
زاکربرگ به حدی در صــرف هزینه در این 
پروژه زیاده روی کرد که صدای بســیاری از 
ســرمایه گذاران طرح متاورس نیز بلند شد! 
حال بعد از گذشــت بیش از دوسال از شروع 
این فرآیند به نظر می رسد که ضررهای ناشی 
از طرح متاورس به پایان رســیده است؛ چرا 
که زاکربــرگ پذیرفته که این طرح آینده ای 
ندارد، طبــق اعالم متا این شــرکت بعد از 
این انرژی خود را روی توســعۀ فناوری های 
مبتنی بر هوش مصنوعی قــرار خواهد داد. 
مالک متا هفتۀ گذشــته در صفحۀ اجتماعی 
خود نوشــته بود که شــرکت تحت تملکش 
گروهی از محصوالت مبتنی بر فناوری باالی 
هوش مصنوعی زایا را توسعه داده است. متا 
قصد تشــکیل گروهی از همــۀ متخصصان 
فعــال بر پروژۀ هوش مصنوعــی زایا را دارد 
تا ضمــن کمک گرفتــن از آن هــا به طور 
 سازماندهی شده جهت خلق تجربیات جدید 

استفاده کند.

آفتاب یزد - گروه شبکه: یکی از چالش های 
نگران کننده ای که این روزها مسئوالن با آن 
روبرو هســتند، مسمومیت دانش آموزان در 
مسمومیت هایی  است.  کشور  مختلف  نقاط 
که هنوز علت آن مشخص نیست اما چند روز 
پیش اعالم شد که چند نفر را در این رابطه 
دستگیر کرده اند. در این راستا وزارت کشور 
با صدور بیانیه ای درباره مسائل پیش آمده در 
مدارس، اعالم کرد تعدادی از افراد دخیل در 
این حوادث در ۶ استان شناسایی و دستگیر 
شــدند. متن بیانیه وزارت کشــور درباره 
در مدارس چند  دانش آموزان  مســمومیت 

استان کشور به شرح زیر است:
»در مورد برخی رخدادها و مسائل پیش آمده 
در تعدادی از مدارس کشــور، به استحضار 
مردم شریف و مومن ایران می رساند در سایه 

تالش ها و مجاهدت های سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
واجا، ســپاه پاسداران انقالب اســالمی و فراجا در شش 
کرمانشاه،  فارس،  غربی،  آذربایجان  خوزســتان،   استان 
خراســان و البرز، تعدادی از افرادی که بــه تهیه مواد 
تحریک کننده و انتشار آن در بین دانش آموزان عزیز اقدام 
کرده بودند که به بروز عوارض و ناراحتی برای دانش آموزان 
منجر شده است، شناسایی و دستگیر شدند. برابر اطالع 
واصله در مورد یکی از تیم های چهار نفره، سه نفر از آنان 
دارای سوء ســابقه از جمله فعالیت در اغتشاشات اخیر 
هستند و ارتباط آنان با رسانه های معاند خارجی که نقش 
برجسته ای در اغتشاشات و جنگ ترکیبی اخیر داشته اند، 
محرز شــده اســت. یکی از اعضاء این تیم ضمن انتقال 
مواد تحریک کننده از طریق فرزند خود به داخل مدرسه 
و انتشــار آن در بین دانش آموزان، پــس از بروز بدحالی 
تعدادی از عزیزان دانش آموز بالفاصله به تهیه فیلم از آنان 
در داخل مدرسه و بیمارستان اقدام کرده و صحنه بدحالی 
دانش آموزان را برای رســانه های معاند ارسال می کند تا 
در راستای ســناریوی ایجاد هراس و دلهره در ملت عزیز 
و دانش آموزان و به تعطیلی کشاندن مدارس بهره برداری 
شود که اطالعات تکمیلی از این دستگیری ها پس از پایان 
تحقیقات توسط سازمان های ذیربط به اطالع خواهد رسید. 
به ملت شریف عزیز ایران اطمینان داده می شود عواملی 
که با اقدامات ناجوانمردانه علیه نوجوانان دانش آموز باعث 
ایجاد جو ناامنی روانی شــده اند، شناســایی و به دست 
قانون ســپرده خواهند شد. به اولیاء محترم دانش آموزان 
نیز تاکید می شود توصیه های الزم را به فرزندان خود برای 
رفع نگرانی و اضطراب و همچنین همکاری الزم با مدیران، 

کارکنان و معلمان شریف مدارس داشته باشند.

< دستگیری ۵ نفر در استان فارس
اما ســخنگوی فراجا از شناسایی و دستگیری پنج نفر از 
عوامل مســمومیت دانش آموزان در شهرستان الرستان 
اســتان فارس خبر داد. ســردار ســعید منتظرالمهدی 
گفت: در پی مســمومیت تعدادی از دانش آموزان مدارس 
طی روزهای اخیر در ســطح اســتان فارس، شناسایی و 
دستگیری عامالن این موضوع به صورت ویژه در دستورکار 
ماموران انتظامی قرار گرفت. وی ادامه داد: تحقیقات فنی 
 و اطالعاتــی پیرامون این موضوع ادامه داشــت تا اینکه 
ماموران اطالعات فرماندهی انتظامی شهرستان الرستان با 
همکاری ماموران اطالعات سپاه، پنج نفر را در این خصوص 
شناسایی و دستگیر کردند. سخنگوی فراجا با بیان اینکه 
افراد دستگیر شده دو مرد ۵۰ و ۲۲ساله و سه خانم که یکی 
از آنان دانش آموز مردودی ۲۱ساله بوده است، تصریح کرد: 
این افراد به صورت تیمی اقدامات خود را انجام می داده اند 
و طی روزهای اخیر بــا پرتاب گاز نیتروژن به داخل هفت 

مدرسه در شهرســتان الرستان باعث مسمومیت ۵۳ نفر 
از دانش آموزان شــده بودند. سردار منتظرالمهدی با بیان 
اینکه ســه خانم دستگیر شده ضمن انجام اقدامات از آن 
فیلمبرداری و به شــبکه های معاند از جمله اینترنشنال 
ارسال می کرده اند، گفت: متهمان در تحقیقات، انگیزه خود 
از این اقدامات را ایجاد جو بدبینی نسبت به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین ایجاد فضای ناامنی در 

مدارس اعالم کردند.

< یک دانش آموز دستگیر شد
از ســوی دیگر معاون فرهنگــی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی خراسان شــمالی از دستگیری یک نفر در رابطه 
مــدارس دخترانه  از  یکی  دانش آموزان  با مســمومیت 
بجنورد خبر داد. به گزارش ایرنا، ســرهنگ سجاد نامور 
در این خصوص اظهار داشت: پس از اعالم مسمومیت در 
یکی از مدارس شهر بجنورد بالفاصله تیمی از کارآگاهان 
عملیات ویژه پلیس آگاهی وارد عمل شد. وی افزود: پس از 
 بررســی، یک دانش آموز به عنوان عامل مســمومیت ها 
)نوعی مواد محترقه بدبو( شناسایی شد. معاون فرهنگی 
و اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی خاطرنشان 
کرد: سپس ماموران مغازه ای که اقدام به فروش این اقالم 
می کرد را شناسایی کردند و عامل فروش توسط ماموران 
دستگیر شد. وی با بیان اینکه این واحد صنفی با دستور 
قضائی پلمب شد درباره بررسی و شناسایی عوامل سایر 
احتماال ســایر مدارس هم همین  بجنورد گفت:  مدارس 
عامل بوده چون براساس شواهد صدا و بوی مشابه با این 
مواد را داشــته اند. معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: عامل مسمومیت 

دانش آموزان نوعی مواد محترقه بدبو است.

< هنوز »سرنخ و عامل اصلی« مسمومیت دانش آموزان پیدا نشده
با این وجود هنوز عامل اصلی مســمومیت ها مشــخص 
نیســت. در این رابطه فداحسین مالکی نماینده مجلس با 
بیان اینکه ســرنخ هایی از علت مسمومیت دانش آموزان 
پیدا شده است، اظهار داشت: برخی از افراد که مشکوک 
بودند هم شناسایی و دستگیر شــدند اما هنوز سرنخ و 
عامل اصلی این موضوع پیدا نشده است. به گزارش فارس، 
فداحسین مالکی با اشاره به جلسه فوق العاده سه شنبه ۱۶ 
اسفند ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی، اظهار داشت: این جلسه با هدف رسیدگی 
و کشف علل وقوع مسمومیت تعدادی از دانش آموزان در 
مدارس کشور با حضور مسئوالنی از دستگاه های امنیتی، 
اطالعاتی، بهداشــتی و آموزشی کشــور برگزار شد. وی 
بیان کرد: مطابق با گزارش مســئوالن وزارت بهداشــت 
مســئله تهدید کننده و خطرناکی بر اساس آزمایش های 

وجود  مســمومیت ها  این  در  صورت گرفته 
نــدارد و خانواده ها نباید رعب و وحشــت 
داشته باشــند. عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
مسئوالن  گزارش  اســاس  بر  کرد:  تصریح 
وزارت کشور، وزارت اطالعات و دستگاه های 
امنیتی این موضوع بــه طور دقیق در حال 
رصد و پیگیری اســت تا افرادی که پشت 
شناسایی  زودتر  هستند،  موضوع  این  پرده 
شــده و با آنان برخورد قاطع شود. نماینده 
اسالمی  در مجلس شــورای  زاهدان  مردم 
و  آموزش  وزارت  مســئوالن  داد:  ادامــه 
مدارسی  تعداد  درباره  گزارشی  هم  پرورش 
که در طول این مدت شــاهد مســمومیت 
تاکید شد  کردند.  ارائه  بودند،  دانش آموزان 
که مدیران و دیگر مسئوالن مدارس نسبت 
به هر گونه اقدام مشــکوک هوشیار باشند و مراتب را به 
دســتگاه های ذیربط اطالع دهند. مالکــی با بیان اینکه 
سرنخ هایی از علت مســمومیت دانش آموزان پیدا شده 
است، اظهار داشت: برخی از افراد که مشکوک بودند هم 
شناسایی و دســتگیر شدند اما هنوز سرنخ و عامل اصلی 
این موضوع پیدا نشــده است. مسئوالن تاکید کردند که 
تحقیقات و بررسی های آنان برای کشف این موضوع ادامه 
به زودی  دارد و عوامل اصلی مســمومیت دانش آموزان 

مشخص و به مردم معرفی خواهند شد.

< »شباهت دقیق« مسمومیت دختران دانش آموز با ترور محسن فخری زاده
از طرف دیگر کماکان شــاهد اظهار نظرهای متفاوت در 
با بیان اینکه در  مورد مسمومیت ها هســتیم. بیگی نژاد 
با مسمومیت دانش آموزان هنوز به جمع بندی کلی  رابطه 
نرســیده ایم، افزود: ما با یک پدیده جدید مواجه هستیم 
کــه فعال اطالعات تخصصی خاصی درباره آن در دســت 
نیســت. نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکــه فعاًل گزارش علمی- امنیتی در راســتای 
مسمومیت دانش آموزان منتشر نشده است، تصریح کرد: 
کمیســیون های امنیت و بهداشت مجلس مجدانه پیگیر 
موضوع هستند و تالش می کنیم که نگرانی و ناراحتی به 
مشکالت مردم اضافه نشود. هادی بیگی نژاد، با بیان اینکه 
در رابطه با مسمومیت دانش آموزان هنوز به جمع بندی کلی 
نرسیده ایم، افزود: ما با یک پدیده جدید مواجه هستیم که 
فعال اطالعات تخصصی خاصی درباره آن در دست نیست. 
وی با بیان اینکه با وجود بررسی های تخصصی انجام شده 
هیچ اثر خاصی از ماده ســمی در درب و دیوار کالس ها 
یافت نشــده است، ادامه داد: در حال حاضر نه ماده سمی 
که با آن دانش آموزان را مســموم می کنند، می شناسیم 
و نمی دانیــم با چه تیمی و پروژه ای طرف هســتیم، این 
مسئله دقیقًا مانند نحوه شهادت دکتر محسن فخری زاده 
اســت. این عضو کمیســیون انرژی مجلس تصریح کرد: 
کمیســیون های امنیت و بهداشت مجلس مجدانه پیگیر 
موضوع هستند و تالش می کنیم که نگرانی و ناراحتی به 
مشکالت مردم اضافه نشــود. نماینده مردم مالیر با بیان 
اینکه در حال حاضر بحث مسمومیت دانش آموزان به یک 
پدیده علمی- امنیتی تبدیل شده است، افزود: متاسفانه 
 امروز این مسئله سبب شــده تا دشمنان نظام و انقالب، 
از نظر رســانه ای ذهنیت منفی برای جامعه ایجاد کنند. 
بیگی نژاد با تاکید بر اینکه در شــرایط حال حاضر کشور 
پرداختــن به اتفاقــات و اقدامات مثبت انجام شــده و 
امیدآفرینی در جامعه از وظایف مسئوالن و رسانه هاست، 
گفت: به نظر بنده عملکــرد این دوره از مجلس در حوزه 
قانونگذاری خوب بوده اما در حوزه استیضاح وزرا عملکرد 

مطلوبی نداشتیم و جای کار دارد.

چه افرادی درباره مسمومیت دانش آموزان بازداشت شدند؟
تحقیقات ادامه دارد ولی به گفته مسئوالن سرنخی هنوز کشف نشده

بارش کرم از آسمان در چین!

بــارش عجیب باران کرم بر فــراز خیابان های 
پکن، باعث حیرت و وحشــت ســاکنان این 
شهر شد. به گزارش فرارو، ویدئویی که به طور 
گســترده در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
 شده است، نشــان می دهد که مقادیر زیادی 
از موجودات شــبیه کرم در خیابان های پکن 
ســقوط می کنند و خیابان ها و ماشــین های 
اطراف را پر می کنند. طبق گزارش دیلی استار، 
مقامات چینی در پکن به شــهروندان دستور 
داده اند کــه برای محافظت از خــود در برابر 
این اشــیاء جز با چتر از خانه خارج نشــوند. 
ایــن اولین بــار بود کــه این منطقه شــاهد 
چنین پدیده ای بوده اســت. کاربران واکنش 
گسترده ای به این تصاویر نشان دادند، تعدادی 
از کاربران خاطرات مشابهی را در این خصوص 
مطرح کردند و برخــی از کاربران نیز واکنش 
طنزی به این خبر نشــان دادنــد. این حادثه 
باعث ایجاد ترس و وحشــت در میان ساکنان 
پکن شــد، اما برخی در شبکه های اجتماعی 
تأیید کردند که این کرم ها فقط گل های صنوبر 
هستند که درختی رایج در این منطقه است و 
گل های آن ها شبیه کرم هستند. این در حالی 
که برخی دیگر گفتند: این بادهای شدید بود 
که »کرم ها« را بــه پایتخت، پکن آورد. مجله 
علمی »Mother Nature Network« این 
ادعا را تایید کرد و گفت که این نوع حشره پس 

از طوفان پرواز می کند.

عجیب ترین رختکن ایران 
در ورزشگاه زنجان

رسانه باشگاه استقالل مالثانی نوشت: پس از 
اینکه بازیکنان و کادر اســتقالل مالثانی وارد 
ورزشگاه کارگران زنجان شدند با صحنه هایی 
مواجه شدند که در ۴۰ سال گذشته هم چنین 
رختکن هایی وجود نداشــته است. حال سوال 
ما از فدراســیون فوتبال این اســت چطور به 
این ورزشگاه با این امکانات ضعیف و نداشتن 
رختکن مجوز بازی دادند. جایی که بازیکنان 
باید کفش های خود را قبل از ورود به رختکن 
در بیاورند و بــر روی موکت گرم کنند. نبود 
سرویس بهداشتی در رختکن فاجعه ای برای 
فوتبال کشــور اســت. فاصله زمین چمن تا 
پیســت کنار زمین کمتر از ۱ متر می باشد و 
نبود فاصلــه برای دورخیز کرنر از عجایب این 

ورزشگاه در شهر زنجان است.

از دالر 
تا سنجد و سمنو!

ادامه از صفحه اول:
... تصــور می کردیــم روزگار هر قــدر نامراد، 
 الاقل با شــنیدن صدای پای بهار هوایمان را 
خواهد داشــت و یک دو پیاله فروردیِن نجیب 

برایمان به ارمغان خواهد آورد.
اســکناس آمریکایی سر به آســمان ساییده، 
خودرو در ویترین نمایشــگاه ها غریده و اجاره 
خانه ها توفــان به پا کرده و ســوهان بر روح 
خسته ملتی ســاده دل می کشد تا دریغ یک 
ســالم و خداحافظی پشت شیشه آشیانه های 
چهل متــری را بخوریم و از فرط دلواپســی 

ناخن هایمان را بجویم.
در این عرصات اما بهار بی اعتنا به زخم ها و آالم 
ما خواهد آمد و نرگس شــیراز درود و بدرود 
جانانه ای خواهد گفت تا باور کنیم زیر تگرگ 
مصایب گریز و گزیری جز ســالم به سنجد و 
سمنو و سرکه و سیب نداریم و باید با دلگرمی 
سراغ این همه سردی را بگیریم و یادمان بماند 
در این اتمسفر عجیب هر نفسی که فرو می رود 

ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات.
کاش فقط تصمیم گیرندگان در این شب عیِد 
پرسوز کمی به فکر باشند و کاری کنند آجیل 
نوروز به قدر یک ُمشت و یک سیر شگون حتی 
به خانه هایمان راه یابــد و بوی ماهی دودی، 
حتی در خیال روحمان را تازه کند تا بیش از به 
خاطر اسکناس تانخورده ای که دیگر الی کتاب 
نیست بهانه نگیریم و همسفر فصل ها بی جیک 
جیک و چهچهه بهانه ای برای بوســیدن روی 
ماه بهار پیدا کنیم و کنار ســفره های کوچک 
هفت سین بی اعتنا به این ویران شهر، حافظ 

بخوانیم.
این بهترین راه است. نیست؟

 

 دیالوگ 

ته کمد رو دیدی؟ ته اش کیف منه. من از اون 
بدم میاد،نشون دهنده در به دری منه. چون تو 
زندگی با تو هر لحظه تنم می لرزه که نکنه باید 

وسایلمو بریزم تو این کیف و بعد هم برم.
پوست شیر - جمشید محمودی 
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هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق حافظ نامه 
ثبت اســت بر جریــده عالــم دوام ما

تفسیر: وزیر کار گفتند: دســتمزد سال آینده کارگران هفته آینده 
مشخص می شود. حافظ می گوید این جماعت کارگر به عشق افزایش 

حقوق مناسب زنده اند. دوام اینان در گرو دستمزد مناسب است!

پیشرفت فناوری و ارزش 
که  لیتیوم  کــردن  پیدا 
کلیدی  ماده معدنی  یک 
است،  فناوری  دنیای  در 
روســتایی فقیر در هند 
را روی دریایــی از ثروت 

نشانده است. 
خبرآنالین؛  گــزارش  به 

اکتشــاف لیتیوم در روستای صالل باعث شد 
تا هند در جایگاه پنجمین ذخایر بزرگ لیتیوم 
در جهان بایستد. یک ماده معدنی که در دنیای 
فناوری کلیدی و سرنوشت ساز است. روستای 
صالل ۱۰ هزار نفر جمعیــت دارد، ولی مثل 
دیگر مناطق دوردســت تحت قلمرو هند، از 
نظر زیر ســاخت ها و امکانات رفاهی شــرایط 

نامطلوبی دارد و حتی فاقد پمپ بنزین است. 
چرخ اقتصاد این روستا با کشاورزی می چرخد 
ولی حاال دولت هند در تالش است تا صنایعی 
با فناوری پیشرفته در آنجا راه اندازی کند. در 
روز نهم فوریه دولت هنــد اعالم کرد که این 
روستا روی بستری در حدود ۵.۹ میلیون تنی 
از لیتیــوم قرار دارد؛ فلزی نرم و ســفید رنگ 
که بخش اصلی باتری هایی که برای ســاخت 
وســایل نقلیه الکتریکی، تلفن ها و رایانه ها به 

کار می رود را تامین می کند. 

لیتیوم یکی از اجزاء مهم 
قابل شارژ  باتری های  در 
تلفن های  در  اســت که 
دستی  رایانه های  همراه، 
و خودروهای برقی مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
در حال حاضــر، آلیاژی 
آلومینیوم  و  لیتیــوم  از 
در صنایع هواپیماســازی مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد که ســبک، قابل انعطــاف، محکم 
و مقاوم اســت. عالوه بر ایــن، لیتیوم نیروی 
کششــی زیادی دارد و به دلیــل وزن کم آن 
گزینه بسیار مناسبی برای باتری های کم وزن 

و پرانرژی است. 
همچنیــن، این ماده معدنی همراه با ســرب 
آلیــاژی را تولیــد می کند که در ســاختن 
بلبرینگ چرخ های قطار اســتفاده می شــود. 
از دیگــر مصارف لیتیوم می تــوان به کاربرد 
آن در صنعــت داروســازی اشــاره کــرد. با 
ایــن همه در مــورد مصرف لیتیــوم هم در 
صنایــع و همچنین در داروســازی توجه به 
یــک نکته بســیار مهم می باشــد. مرز میان 
سودمند بودن این ماده و سمی بودنش برای 
 انسان و محیط زیســت بسیار بسیار نازک و 

شکننده است.

امروزه چاقی و اضافه وزن 
زندگی  آفــات  به عنوان 
مدرن به شــمار می آیند 
و تأثیرات منفی بسیاری 
بر ســالمتی دارند، اما با 
این حــال در منطقه ای 
جنــوب  در  دورافتــاده 
قبیلــه ای وجود  اتیوپی، 

دارد که ساکنان معتقدند شکم بزرگ در مردان 
یک ویژگی مثبت تلقی می شود و گویا موجب 
جذابیت آن هاست! به گزارش خبرآنالین ساکنان 
قبیله »بودی« )Bodi(، کشاورزان و چوپانانی 
هســتند که به شــکم های بزرگ عالقه مندند 
و صرف همین عالقه، هرســاله جشنواره ای به 
نام کائل )Ka'el( را برگزار می کنند و طی این 
جشــنواره، که معموالً در ژوئن یا ژوئیه برگزار 
می شود، صاحب بزرگ ترین شکم، عنوان »مرد 
چاق سال« را به خود اختصاص می دهد و مورد 
احترام و تجلیل مردم قرار می گیرد. مردان قبیله 
بودی برای کسب این افتخار، شش ماه قبل از 
شروع جشنواره کائل، یک رژیم غذایی پرکالری 
را شروع کرده و از شیر یا ماست گاو، خون تازه 
و عسل تغذیه می کنند و به منظور چاق شدن و 
بزرگ شدن شکم، مخلوطی از شیر و خون گاو 
را می نوشــند. آن ها همچنین از انجام هر گونه 

فعالیــت فیزیکی پرهیز 
بــه حداکثر  تا  می کنند 
وزن خــود برســند. در 
تمام این مدت مردان در 
می برند.  سر  به  قرنطینه 
مردان قبیله بودی معموالً 
هستند،  عضالنی  و  الغر 
اما در طول پروســه چاق 
شدن برای جشــنواره کائل، برخی از آن ها به 
قدری چاق می شــوند که به سختی می توانند 
حرکت کنند. در روز مســابقه، مردان بدنشان 
را به وســیله خاکســتر و ِگل می پوشــانند و 
شــکم بزرگ خود را در معرض دید عموم قرار 
می دهند. افراد قبیله به کســی که بزرگ ترین 
شــکم را دارد رأی می دهنــد و چاق ترین مرد 
ســال را انتخاب می کنند. مدتی پس از پایان 
جشنواره، شرکت کنندگان در عرض چند هفته 
به شرایط جسمی سابق برمی گردند و کاهش 
وزن پیدا می کنند. جالب است بدانید که جایزه 
برنده این رقابت، صرفاً شهرت و احترامی است 
که کسب می کند! اما این افتخار برای بودی ها 
به قدری ارزشمند اســت که برندگان معموالً 
تا آخر عمر به عنوان قهرمانان محلی شناخته 
می شوند و در برخی موارد به واسطه این افتخار، 

شانس بیشتری در انتخاب همسر دارند.

ارزشمندترین سنگ دنیا 
زیر پای مردم فقیر روستا!

به صاحب بزرگترین شکم 
جایزه تعلق می گیرد

دبیرکل اتاق ایران و عــراق گفته اند: آمریکا 
برای پرداخــت ۵۰۰ میلیون دالِر پول بلوکه 

ایران به عراق اجازه داد.
در این مــورد یکی از دوســتان گفت: خب 
حاال با احتساب این ۵۰۰ میلیون دالری که 

می پردازند چقدر دست ما رو می گیره؟!
یکی از اعضا گفت: آقا غافالن ای جاهالن! چرا 
به ۵۰۰ میلیون دالر قانع اید؟ ۱۸ میلیارد دالر 
طلبکاریــم؟! بنده به دریافــت پلکانی و قطره 
چکانی راضی نیستم مگر می خواهند افزایش 
حقوق اعمال کنند که هی نیم بند و قطره ای 
پرداخت کنند؟ بنده تا زمان دریافت کل طلب 
خود از پا نمی نشــینم. لذا در حرکتی نمادین 
از جــای خود برمی خیزم تا زمان وصول کامل 
مطالبات خود از برجای خود نیم نمی نشینم. 
یکی از دوستان به شوخی به وی گفت: »برجا« 
یعنی برجایت بشین. خودمونی تر بگم: بشین 
بابا. اما همکار ما خشمگین شد و گفت: فیلم 
هامــون و دیالوگ معروف آن یادته؟ می گوید: 
این زن ســهم منه حق منه طالقش نمی دم؟ 
منم میگم این طلب ها ســهم منه حق منه؟ 

البته سهم من و باقی مردم.
بنده هم به دوســتان عــرض کردم: صبوری 
کنید قدری تحمل کنیــد باقی مطالبات که 
دریافت شد به حســاب هر کدام از ما مبالغ 
قابــل توجهــی واریــز خواهد شــد و باعث 
گره گشایی از مشکالت زندگی ما خواهد شد. 
یکی از دوســتان گفت: باش تا صبح دولتت 
بدمد! دیگری گفــت: صبح دولت ما با دولت 
سیزدهم دمیده شد دیگر منتظر کدام »صبح 
دولت« هستید که دمیده شود؟ همه از بهت 
خشکشــان زد. اما جناب شــعار باشــی هم 
نیشــخندی زد و به کنایه بــه من گفت: اگر 
تو منتظر واریزی پولهای بلوکه شده به جیب 

خود هستی باید عرض کنم:
عمری در پس پستوی خیال نشسته ای

برون آی و بین که در گل نشسته ای
کزین اموال چیزی به جیب تو نرود

دریغا که صابون خیال به شکم مالیده ای
همکار دیگری اشک ریخت. با حیرت گفتیم 
چرا اشــک می ریزی؟ گفت: ایــن روزها باید 
اشک ریخت. دیشــب رفتم بازار چند قلمی 
مایحتاج شب عید بخرم دیدم به سبب گرانی 
مقدور نیست که نیســت. از میوه، شیرینی، 
آجیل، لبــاس همه برای ما اقــالم ممنوعه 
شــده اند. ما اصال از بهشــت رانده شدیم. اما 
گریــه دیگــرم بخاطر پول های بلوکه شــده 
ماست که خاک می خورند. قربون اون خاکی 

برم که رو این پول ها نشسته!

خبرچین

از بهشت 
رانده شده ایم

 امیر حسین ذاکری 
طنزنویس 


