
زشت ترین سگ جهان 
با زبان همیشه آویزان

زشت ترین ســگ جهان که ۴ساله است، طی 
چند روز گذشته شهرت زیادی به دست آورده 
است. ظاهر نامتعارف پگی با زبان آویزان دائمی و 
مدل موی ژولیده اش، همیشه توجه ها را به خود 
جلب کرده است. به گزارش فرارو، از زمان برنده 
شــدن، پگی در دو برنامه تلویزیونی محبوب در 
انگلیس ظاهر شد و عکس او در روزنامه ها منتشر 
شد. حاال مردم در خیابان پگی را می شناسند و 
درخواست سلفی می کنند. هالی میدلتون صاحب 
زشــت ترین سگ دنیا گفت: من قبال وقتی با او 
در خیابان قدم می زدم مردم نگاه بدی داشتند و 
شاید با دوستان خود زمزمه می کردند و به نظر 
می رسید که مشکلی با او وجود دارند. در حالی 
که اکنون پگی در تلویزیون حضور دارد و مردم 
می خواهند با او سلفی بگیرند، می خواهند او را 

لمس کنند.

این »شهر« 
بزرگترین اثر هنری دنیاست! 

»هنر زمین« شاخه ای از هنر تجسمی است که در 
دهــۀ۱۹۷۰ میالدی به وجود آمده و به معنی ایجاد 
شکل ها و سازه های خاص بر روی سطح زمین است. 
این آثار معموال در نقاط دورافتاده مثل کوهستان ها و 
صحراها ایجاد می شوند و مصالح به کار رفته در آن ها 
هم عمدتا از همان محیطی که اثر در آن ســاخته 
می شود گرفته می شــوند. به گزارش فرادید، مایکل 
هایزر یکی از مشــهورترین هنرمندانی است که در 
حوزۀ هنر زمین فعالیت می کند. این هنرمند آمریکایی 
به تازگی ســاخت مهم ترین اثر خــودش با عنوان 
»شــهر« را به پایان برده؛ اثری که ساخت و تکمیل 
آن حدود ۵۰ ســال به طول انجامیده است! »شهر« 
در حقیقت مجموعه ای از تپه های کوچک، خطوط 
مختلف، و سازه های تقریبا هرمی است که جایی در 
دل صحرای نوادا ساخته شده اند. این اثر هنری حدود 
۲.۵ کیلومتر طول و ۸۰۰ متر عرض دارد و بنابراین 
از حیث اندازه اش بزرگترین اثر هنری تجســمی در 
دنیا به حساب می آید. سازه های »شهر« بی شباهت 
به ساختارهای هندســی معابد باستانی نیستند و 
مصالحی که در ساخت آن ها به کار گرفته شده نیز 
از طبیعت صحرا گرفته شده اند. اما عالوه بر شباهت 
به معابد باستانی، این سازۀ هنری عظیم به یک مرکز 
شهری مدرن با برج ها و اتوبان هایش هم شبیه است. 
اشکال هرمی سیمانی، پشــته های بزرگ خاک یا 
سنگ ریزه که با دیواره های سیمانی احاطه شده اند 
و خطوط مارگونه ای که با شــن در دل صحرا نقش 
بسته اند، »شهر« را به یک محیط رازآلود و معماگونه 
تبدیل کرده اند که انگار بیننده را بین گذشته های دور 
و آینده های تخیلی معلق و سرگردان می کند. تصاویر 
این محیط هم شما را به یاد عهد باستان می اندازند 
و هم انگار منظره ای از یک شــهر آینده را به تصویر 
می کشــند. اگر تخیل مان را بیشتر به کار بیاندازیم، 
حتی شاید بتوانیم خودمان را در سیاره ای دیگر و در 

شهری از یک تمدن بیگانه تصور کنیم. 

حامد حدادی در چین سوژه شد

ویدئویی از حامد حدادی ستاره بسکتبال ایران که 
توسط یک پیج تیک تاک در چین منتشر شده 
پربازدید شده است. این پیج که از خوشتیپ های 
چینی ویدئوهایی منتشر می کند روز گذشته از 
حامد حدادی ویدئویی منتشر کرده که در یکی 
از میادین یکی از شــهرهای چیــن درحال راه 
رفتن است. بیش از ۲.۲ میلیون نفر این ویدئو را 
مشاهده کرده و کاربران عربی نیز حامد حدادی را 

شناخته و نام او را ذکر کرده اند.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: تیم ملی 
دارای سرمربی  باالخره  ایران  فوتبال 
 شــد؛ آنهم ایرانی. تیــم ملی ایران 
از شکســت و عملکرد ضعیفی  بعد 
که در جام جهانی داشــت با کارلوس 
کی روش قطع همکاری کرد تا این تیم 
چندماه  دراین  بماند.  سرمربی  بدون 
اخیر از اینکه قرار اســت چه کسی 
جانشــین کارلوس کی روش شــود 
خبری نبود و فقط شــنیده ها حاکی 
برای  گزینه  بهتریــن  که  بود  این  از 
هدایت تیم ملی از نظر فدراســیون 
فوتبال یک مربی ایرانی اســت. این 
بی خبری ادامه داشــت تا اینکه روز 
شنبه ۲۰ اسفندماه اعالم شد سانچز 
ایران برای  اولین گزینه  اســپانیایی 
هدایت تیم ملی اســت که این اتفاق 
به دلیل مسائل مربوط به مدت زمان 
قــرارداد و همچنین اختالف دیدگاه 
به سرانجام نرسید و  در رقم قرارداد 

سانچز ســرمربی تیم اکوادور شد. اما حاال نتیجه این همه 
بی سروسامانی در انتخاب ســرمربی تیم ملی ایران شد 
امیر قلعه نویی. براســاس توافق انجام شده، قرارداد اولیه 
قلعه نویی و فدراسیون فوتبال تا جام ملت های آسیا خواهد 
بود و در صورت رضایت دو طــرف، تا جام جهانی تمدید 
می شود. این در حالی است که مســئوالن هنوز انتخاب 
سرمربی تیم ملی را به باشــگاه گل گهر اعالم نکرده اند. 
حیدر افســری سرپرســت تیم فوتبال گل گهر سیرجان 
گفت: این باشــگاه در این زمینه هنوز مکاتبه ای از سوی 
فدراســیون فوتبال دریافت نکرده و موضوع به ما اعالم 

نشده است.
گفتنی اســت امیر قلعه نویی برای دومیــن بار به عنوان 
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. پیش تر امیر 
قلعه نویی، حســین فرکی، مهدی تارتار، فرهاد مجیدی و 
جواد نکونام به عنوان پنج گزینه داخلی نهایی فدراسیون 
فوتبال برای هدایت تیم ملی معرفی شده بودند که از این 
بین، قلعه نویی به عنوان یکــی از اصلی ترین گزینه های 
قبول این سمت، پیش از سایرین از این رقابت انصراف داد. 

او در استوری اینستاگرام این موضوع را اعالم کرده بود.

< به قلعه نویی مثل یک خارجی نگاه کنید
اما انتخاب قلعه نویی با واکنش هایی همراه شده است. در 
همین راستا پیشکسوت فوتبال ایران می گوید از سرمربی 
ایرانی تیم ملی باید حمایت شــود. حمید درخشــان در 
گفت وگو با ایسنا، درباره انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان 
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: همانطور که 
می دانید برای دومین بار است که آقای قلعه نویی به عنوان 
سرمربی تیم ملی انتخاب شدند. تفاوت این بار با قبل این 
است که آقای قلعه نویی االن تجربه زیادی به دست آورده 
و پخته تر شده است. در این میان نکته مهم این است که 
ما هم به او کمک کنیم و جامعه فوتبال حامی ســرمربی 
تیم ملی باشد. وی در ادامه افزود: فدراسیون فوتبال باید 
امکاناتی را که برای مربیــان خارجی فراهم می کرد برای 
قلعه نویی هــم فراهم کند تا او بتواند برنامه های فنی خود 
را اجرایی کند. به نظر من اگر فدراســیون بتواند امکانات 
مورد درخواست سرمربی تیم ملی را فراهم کند، تیم ملی 
با آمادگی خوبی می تواند به جام ملت های آسیا برود. تیم 
باید با آرامش و تمرکز کار کند تا بتواند برنامه های سرمربی 
را پیاده کند. او در بخش دیگری از صحبت های خود درباره 
انتظارات برای قهرمانی در جام ملت های آســیا هم گفت: 
نباید روی تیم ملی فشــار ایجاد کنیم که تیم ملی حتما 
باید قهرمان شود. باید اجازه بدهیم سرمربی تیم ملی در 
آرامش کارش را انجام دهد تا در آینده تیم بســیار خوبی 
را آماده کند و اگر در جام ملت های آســیا هم موفق شود 
بســیار عالی خواهد بود. به هر حال از االن فشار را روی 

ســرمربی تیم ملی زیاد نکنید که این فشارها چیزی جز 
به هم خوردن آرامش به همراه ندارد. نباید اینگونه باشد 
که بگوییم حتما باید در جام ملت های آسیا قهرمان شویم، 
بلکه باید ببینیم چه امکاناتی در اختیار تیم ملی قرار داده 
می شــود تا بر اســاس آن امکانات، انتظار داشته باشیم. 
درخشــان با بیان اینکه باید تغییراتی در نسل بازیکنان 
تیم ملی ایجاد شــود هم گفت: حتما شــاهد تغییراتی 
خواهیم بود چون همه بازیکنانــی که در جام جهانی قطر 
حاضر بودند حتما نمی تواننــد در آینده کمک کنند. باید 
شــاهد نگاه جدیدی در تیم ملی باشیم تا تیم خوبی برای 
جام ملت های آســیا و جام جهانی آماده کنیم. او همچنین 
گفت: از سرمربی تیم ملی باید حمایت تمام قد شود. وقتی 
فشار می آورید و حمایت هم نمی کنید، کار سخت می شود. 
فدراسیون حتما باید امکانات الزم را فراهم و از سرمربی 

تیم ملی حمایت کند.

< واکنش گزینه نیمکت تیم ملی به انتخاب امیر قلعه نویی
از طرفی حســین فرکی که یکی از گزینه های فدراسیون 
فوتبال بــرای هدایت تیم ملی ایران بــود، گفت: من بنا 
ندارم درباره تیم ملی صحبت کنــم، اما من در بیانیه ای 
که آن را رسانه ای کردم، همه چیزهایی را که الزم بود، به 
صورت گزیده بیان کــردم. من به هیچ عنوان برنامه ای به 
فدراســیون فوتبال ندادم ولی دعوت شده بودم. این یک 
موضوع محرمانه بود که متاسفانه از طرف خود فدراسیون 
غیرمحرمانه شد. او در پاسخ به اینکه آیا از گزینه های دیگر 
فدراسیون اطالع داشت، گفت: روزی که برای من دعوتنامه 
ارسال کردند، بحث شخص دیگری نبود و نمی دانستم چه 
اتفاقی خواهد افتاد. روز بعد مسئله ای که قرار بود محرمانه 
باشد، علنی شد و من دیدم که پنج گزینه دیگر هم هستند 
و بعدا دو گزینه دیگر هم کنار پنــج نفر قرار گرفتند که 
نمی دانم با دعوت بود یا بی دعوت؛ اما من شخصا دعوتنامه 
را دریافت و بررسی کردم و قصد برنامه دادن هم نداشتم 
و این کار را هم نکردم و هر چیزی هم که عنوان شده فقط 
شایعه بوده است. اگر سندی وجود دارد که نشان می دهد 
من برنامه داده ام، می توانند اعالم کنند. من فقط در حال 
تصمیم گیری بودم و شاید باید مثل آقای قلعه نویی و آقای 
تارتار که انصراف دادند، من هــم زودتر اعالم می کردم، 
اما خواستم با تفکر بیشتر بیانیه صادر کنم. فرکی سپس 
توضیــح داد: البته مــن دو بیانیه صادر کــرده بودم که 
بیانیه اولم مقــداری تندتر و طعنه آمیزتر بود و بیانیه دوم 
محترمانه تر؛ چون اعتقادم بر این اســت که باید حرمت 
دوستان و مسئوالنی را که جایگاهشان برای ما ارزشمند 
است، حفظ کنیم. االن هم کنار کشیده ام و هیچ ناراحتی 
و مشــکلی هم ندارم و اگر هم صحبتی باشد، بعد از اینکه 
ســرمربی تیم ملی انتخاب شود، انجام می دهم. امیدوارم 

کسی  هر  ملی  تیم  آینده  ســرمربی 
که هســت، چه ایرانی و چه خارجی، 
مبارکش باشد و زمان را از دست ندهد 
و مقدماتی را نه فقط برای جام ملت ها، 
جام  بچیند.  فوتبال  آینده  برای  بلکه 
ملت ها فرصتی برای ادامه کار تیم ملی 
با نسلی متحول شده با حضور بازیکنان 
باتجربه و توانمنــد داخلی و خارجی 
است و این هدف است که باید در جام 
ملت ها دنبال شود و البته باید در کنار 
این موضوع برای کســب عنوان هم 
تالش کننــد. او در مورد انتخاب امیر 
قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی 
و اینکه آیا ایــران می تواند با حضور 
این ســرمربی، قهرمان جام ملت های 
آسیا شــود عنوان کرد: در ابتدا باید 
مخالف  خارجی  مربــی  با  من  بگویم 
را  نیستم و هم حضور مربیان داخلی 
تجربه کــرده ام و هم خارجی و هر دو 
را قبــول دارم، چون فوتبال اصال مرز 
ندارد و یک روز خارجی اســت و یک روز ایرانی. ولی در 
حال حاضر هر مربی ای که انتخاب شود، خوشحال می شوم 
که به او کمک شود و مثل مربیان خارجی به او بها و فرصت 
بدهند تا او کارش را انجام بدهد. من از انتخاب مربی ایرانی 
خوشحال می شوم، به این شرط که فردا اگر اتفاقی رخ داد، 
نگویند شما جزء دسته ای بودی که با مربی ایرانی موافقت 
کرده بودی. فرکی افزود: من اشــاره کردم که هر دو قابل 
احترام هستند، اما االن شرایط طوری است که باید به مربی 
ایرانی وجهه و شخصیت داده شود تا بتواند کارش را انجام 
بدهد؛ از نظر من مهم نیســت که چه کسی انتخاب شود و 
البته این موضوع به انتخاب فدراسیون و سابقه و کارنامه 
مربی برمی گردد، نه اینکه هر کسی که یک فصل مربیگری 
کرده ادعا کند که می تواند مربی تیم ملی باشد. بله، همه 
می توانند این ادعا را بکنند و آزاد هم هستند، ولی فوتبال 

اینطور نیست؛ پس سابقه و تجربه کجا می رود؟

< فتح این »قلعه« کاری نداشت!
اما خبرگزاری مهر در این باره نوشته است: »امیر قلعه نویی 
در شــرایطی به عنوان گزینه نهایی برای نیمکت تیم ملی 
انتخاب شــد که ۱۰ سال از آخرین قهرمانی اش با یک تیم 
در لیگ برتر می گذرد و از یک دهه پیش تاکنون نتوانسته 
حتی در بین تیم های ایرانی هم جامی را به خود اختصاص 
دهد. گزینه هدایت تیم ملی فوتبال ایران البته در دهه ۸۰ 
به موفقیت های زیادی رســید و جام های پرتعدادی را هم 
با استقالل، ســپاهان، تراکتور و ذوب آهن به دست آورد 
اما از اوایل دهه ۹۰ دوران افت فنی او آغاز شــد و پس از 
آخرین قهرمانی با استقالل در سال ۹۲ نتوانست تیمی را 
به سکوی نخست برساند. بررسی همین آمار نشان می دهد 
که قلعه نویی از نظر دانش فنی نتوانســته خود را همپای 
مربیان تیم های دیگر حفظ کند و با افت فنی مواجه شده 
است. قلعه نویی در سالهای اخیر مقابل تیم های بزرگ لیگ 
برتر هم نتوانسته به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند. او 
سالهاست در حسرت بردن استقالل است و در همین دیدار 
اخیر با وجود این که از حریف پیش بود اما در نهایت بازنده 
میدان شد. حاال فدراســیون فوتبال با »تنهاترین قلعه« 
مواجه شده و گزینه دیگری برای نشاندن روی نیمکت تیم 
ملی ندارد. حاال این مربی که سالهاســت حتی یک دوره 
مربیگری بین المللی هم شــرکت نکرده چطور می خواهد 
هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد و با رقیبان تا بن دندان 
مسلح به علم روز فوتبال دنیا رقابت کند، مشخص نیست. 
از سوی دیگر او قرار است هدایت تیمی را برعهده بگیرد 
که بخش عمده بازیکنــان آن در لیگ ها و تیم های مطرح 
کشورهای مختلف بازی می کنند و زیر نظر مربیان حرفه ای 
فوتبال بازی می کنند. همین امر کار ســرمربی جدید تیم 

ملی را برای هدایت این تیم سخت تر خواهد کرد.

باالخره سرمربی تیم ملی فوتبال انتخاب شد

کار سخت قلعه نویی
کشف عجیب 

مومیایی۲۰۰۰ساله 
در سطل آشغال! 

مومیایی که گمان می رود حدود ۲۰۰۰ سال 
قدمت داشــته باشد، در صنعا، پایتخت یمن، 
در حالی که پاره پاره شده بود، در سطل زباله 
پیدا شده است. سازمان عمومی آثار باستانی 
و موزه های یمن )GOAM( روز چهارشنبه 
دزدان مقبــره و قاچاقچیان آثار باســتانی را 
مســئول نبش قبر این اثر باســتانی دانست. 
جسد در حالت جنینی پیچیده شده در پوست 
حیوانات پیدا شــد، همان طــور که در زمان 
مومیایی کردن در آن منطقه مرسوم بود. طبق 
اخبار عربی، قاچاقچیان شکم جسد را قبل از 
انداختن آن به سطل زباله باز کرده بودند. این 
کشف باعث خشــم مردم محلی شده است، 
زیــرا آثار تاریخی کمیاب خــود را در معرض 
تهدید جنگ داخلی طوالنی مدت در کشــور 
دیده انــد. بنا بر اعالم این ســازمان، مومیایی 
برای نگهداری به موزه ملی در صنعا برده شده 
است و کارشناسان آســیب هایی را که به آن 
وارده شــده، ترمیم خواهند کرد. یمنی های 
باســتان پــس از مصری ها و شــیلیایی ها، 
ســومین مردمی بودند که مومیایی کردن را 
کشــف کردند. ایــن مومیایی پیدا شــده در 
ســطل زباله، احتماال مربــوط به قرن چهارم 
 قبــل از میالد اســت، به این معنــی که این 
شــخص احتماال در زمان پادشاهی افسانه ای 
سبا، که تصور می شود ســرزمین سلیمان و 
ملکه ســبا بوده، زندگی می کرد. اهالی سبا از 
نزدیکی خود به دریــا و موقعیت جغرافیایی 
اســتراتژیک، امپراتوری ثروتمند سرســبز و 
پررونقی ســاختند و کاالهایی مانند کندر و 
مر را از طریق صحرا حمل می کردند. عبداهلل 
محسن، محقق یمنی که قاچاق آثار باستانی را 
ردیابی می کند، در پستی در فیس بوک نوشت: 
مومیایی های باســتانی را می توان در غارها و 
استان های  گورهای سنگی ساخته شــده در 
ســبا، هیمیــار، قطبــان، عوســان، معین و 
حضرموت یمن پیدا کرد. در بحبوحه یکی از 
شدیدترین بحران های بشردوستانه در جهان 
پــس از دهه ها درگیری، یمنی هــا نیز برای 
حفظ این میراث باستانی در تالش هستند. در 
گزارشی در سال ۲۰۱۷ آمده است که کمبود 
برق می تواند حفظ ۱۲ مومیایی موزه دانشگاه 

صنعا در پایتخت یمن را تهدید کند.
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باد حافظ نامه  یاد  دوســتداران  وصِل  روز 
یــاد بــاد آن روزگاران، یاد باد

تفسیر: با توجه به توافق کشورمان با عربستان و بهبود روابط، حافظ 
از این موضوع خرسند اســت و می گوید روز وصل و آشتی همیشه 

شیرین و ماندگار و به یاد ماندنی خواهد بود.

باستان شناســان زیادی پیش از کشف این گنجینۀ 
شمشیرها در ســایت باستان شناسی ارسالن تپه در 
ترکیه، باور داشتند که قدمت نخستین شمشیرها 
حــدود ۱۵۰۰یا۱۶۰۰ پیش از میالد اســت. اما نُه 
شمشیر پیداشده از سایت باستان شناسی ارسالن تپه 
گواه نخستین استفاده از شمشیر در جهان هستند 
که بسیار قدیمی تر از آن چیزی است که قبال تصور 

می شد. 
به گــزارش فرادید، در دهه ی۱۹۸۰، تیم مارِســال 
فرانگیِپین از دانشگاه روم گنجینه ای از نُه شمشیر 
و دشنه کشــف کرد که قدمت شان به سال ۳۳۰۰ 
پیش از میالد می رسید؛ یعنی بیش از پنج هزار سال 
قبل! فرانگیپین اعالم کرد شمشیرهای ارسالن تپه، 
قدیمی ترین و نخستین شمشیرهای دنیا هستند که 

تاکنون کشف شده اند. 
این آثار از جنس آلیاژهای آرســنیک و مس هستند و سه عدد از 
آن ها به شــکل زیبایی با نقره منبت کاری شده اند. طول کلی این 
ســالح ها بسته به شمشیر یا دشنه بودنشــان۴۵ تا ۶۰ سانتی متر 

است. تصور می شود این منطقه زادگاه شمشیر باشد. این شمشیرها 
تیغه، غالف، جای دست و قبه )انتهای دسته شمشیر( دارند. آن ها 
از نظر اندازه کوتاه تر از چیزی هســتند که تصور ما از شمشیرهای 

امروزی است اما نظر به قدمت و طولی که دارند، با 
بهترین فناوری روز ساخته شده اند. 

این پیشــرفت در فلزکاری را می توان در بسیاری از 
اشیاء باارزشی دید که در گورهای بلندمرتبه ی آن 
دوران یافت شــدند و این شمشیرها جزو همان ها 
است. درباره ی نحوه ی کارکرد این قطعات بحث های 
زیادی شده است. آیا آن ها صرفاً نماد مقام اجتماعی 
بودند یا کاربرد عملی هم داشتند؟ از شمشیرها به 
هر دو منظور در طول تاریخ اســتفاده شــده است. 
حتی اگر این شمشیرها طبق استانداردهای امروزی 
ما دســت و پاگیر به نظر برســند، اما سال ۳۰۰۰ 
پیــش از میالد احتماالً در دســتان یک جنگجو به 
خوبی از آن ها استفاده شــده است. ارسالن تپه که 
در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، 
پس از زمین لــرزه ی دوقلوی۶ فوریــه در ناحیه ی 
جنوبی ترکیه تا حدی آسیب دید. سقف موقتی که به لطف آن هیچ 
آسیبی به سقف دائمی موزه وارد نشد اندکی فروریخت، اما آسیبی 

به بافت باستان شناسی آن وارد نشد.

با توجه بــه توافق ایران و عربســتان اعضای 
خبرچیــن چند نکتــه کامال جــدی عرض 

می کنند:
*با این توافق که باعث کاهشی شدن قیمت ها 
شــده و دالر و طال ریزش کرده اند آیا میشود 
یک روزی دالر بی ارزش شــود؟ این جگر من 

خنک بشه؟
*باجناق من که دالل بازار ارزه حتی کاســب 
تحریمــه می گوید: »زین پــس باید فکر یک 
کاسبی جدید باشم. کســی چه میداند شاید 
بعدها بازار دالر هم دیگر نفعی نداشــته باشد. 

فکر دیگر باید کرد طور دیگر باید دید.«
*احتمــاال ریزش قیمت ها اگر ادامه داشــته 
باشد و گوش شــیطون کر در صورت احیای 
توافق برجام که بســیار محتمل است بنده از 
االن قیمت پراید را ۵۰ میلیون تعیین می کنم. 
قرعه کشــی و پیش فروش خودرو هم ملغی 
اعالم می کنم. پول مــردم را بلوکه کردن هم 

ممنوع اعالم می کنم!
*دیشب رفتم خشــکبار فروشی دیدم قیمت 
پسته دویست تومان کاهش پیدا کرده. ازکاظم 
آقا خشکباری پرسیدم مشتی! آتیش به مالت 
زدی ارزون کردی؟ گفت: نه بابا، چند تا گونی 
جدید پسته برام آمده زیر قیمت. بعد از توافق 
بچه ها قیمتارو پایین کشیدند که بار فروش بره. 
منم قیمتو کشیدم پایین؛ چیه به ارزون فروشی 
هم نقد و انتقاد داری؟! گفتم منظورت از بچه ها 
کی بود؟ خندید و گفت: بچه های شــیطون یا 

عوامل پشت پرده!
*اگر این توافق ها باعث ریزش قیمت ها شوند 
افســوس می خورم کــه ای کاش زودتر توافق 

می کردند. شاید من االن صاحبخانه بودم!
*با این ســرعت عمل در توافــق که ناگهانی 
بود بیراه نخواهد بود اگر تیتر بزنیم »ســرعت 
پیشــرفت توافق«. خصوصا کــه توافقاتی هم 
با رئیس آژانس بین المللی اتمی شــده و بوی 
احیای برجام هم به مشام میرسد. چه بوهای 

خوبی به مشام می رسد؟!
*با توجه به اینکه پــس از این توافق روزنامه 
کیهان خطــاب به جناح های مقابل نوشــته: 
مذاکره را یاد بگیرید، آیا منتقدین دولت حاال 
نحوه مذاکره را یاد گرفته اند یا نیاز به آموزش 

دارند؟
*کسانی که می گفتند: »به آینده امیدوارند« 
یک چیزی می دانستند و رو نمی کردند. ای ول 

یا الیک دارند!
*قطعــا با این ســرعت توافق ها به ســرعت 
وارد مرحله پســا توافق ها خواهیم شد و باید 
چشم انتظار بود و دید همانطور که سفیران به 
سفارتخانه ها بر می گردند آیا چلوکباب و جوجه 

کباب هم به سفره های ما برمی گردند؟!

خبرچین

قطار پیشرفت 
توافق

 امیر حسین ذاکری 
طنزنویس 

 

 دیالوگ 

دنیا اینجوری نمی مونه. مگه میشه آصف الدوله 
هــر کاری می خواد بکنه. بزنه، بکشــه، بره و 

بعدش هم هیچی؟
گیلدخت - مجید اسماعیلی

کهن ترین شمشیرهای جهان چقدر قدمت دارند؟


