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گرینویچ

بشقاب پرنده در آسمان مکزيک

عکس های باکيفيت خــوان مانوئل ســانچز از پرواز 
یک بشــقاب پرنده بر فراز گاراژش، پس از انتشار در 
فيسبوک و پخش در تلویزیون ملی، سر و صدای زیادی 
در مکزیک به پا کرد. تصویری بــا وضوح باال که یک 
بشقاب پرنده را در حال بيرون آمدن از دل یک ابر نشان 
می دهد. عکس های منتشرشده، یک جسم گرد را به 
تصویر می کشند که بســيار شبيه بشقاب پرنده هایی 
است که در فيلم ها دیده ایم! درحالی که وایرال شدن 
این عکس های جنجالی، سر و صدای زیادی به پا کرده 
است، شک و تردید بســياری در مورد صحت تصاویر 
وجود دارد. خوان که یک مکانيک است، گفته که این 
جسم بزرگ را درحالی که سعی می کرد با موبایل خود از 
توفان آن روز عکس بگيرد، مشاهده کرد و به سرعت از 
آن عکس گرفت. ادعاهای او توسط همسرش و یکی از 
همکارانش تأیيد شده است؛ هردوی آنها اظهار کرده اند 
که این بشقاب پرنده مرموز را قبل از ناپدیدشدن، در 

آسمان دیده اند.

يونیفرم 2/8میلیون دالری

مجموعه ای از وسایل شخصی آلدرین فضانورد آمریکایی 
که در نخســتين پرواز فضایی سرنشــين دار به ســطح 
ماه حضور داشــت و به همراه نيل آرمســترانگ در 20 
جوالی 1969 روی ســطح ماه فرود آمد، توسط ساتبيز 
در نيویورک به حراج گذاشته شــد. ژاکت »باز آلدرین« 
که در سفر فضایی خود به تن داشت به قيمت نزدیک به 
2/8ميليون دالر در حراج ســاتبيز فروخته شد و رکورد 
شکســت. حراج ژاکت روپوش آلدرین با قيمت ابتدایی 
500 هزار دالر در حراج ســاتبی نيویورک آغاز شد. این 
ژاکت که یکی از 70 قطعه از کلکسيون این ماه نورد 92 
ساله محسوب می شود، 53 سال پيش و در مسير رفت و 
برگشت به ماه پوشيده شده بود. ســاتبيز پيش از حراج 
تخمين زد که ژاکت آلدرین به قيمت یک تا 2 ميليون دالر 
فروخته خواهد شد. این ژاکت برچسب نام آلدرین را در 
سمت چپ باالی نشان ماموریت آپولو 11 و پرچم آمریکا 

را روی شانه چپ دارد.

تقويم / سالمرگعدد خبر

 صدای عرفانی

حسین عرفانی مانند بسیاری از هنرمندان 
موفق عرصــه دوبلــه، کارش را از تئاتر 
شروع کرد. 19سال بیشــتر نداشت که به 
علی کسمايی در استوديو مولن روژ معرفی 
شد. گويندگی فیلم »پروفسور کم حافظه« 
نخســتین کار عرفانی به عنوان دوبلور بود 
که زيرنظر احمد رسول زاده انجام داد. او در 
نخستین نقش اول خود به جای اورسن ولز 
صحبت کرد. سال 1353 زمانی که تلويزيون 
فیلم های همفری بوگارت را خريداری کرد، 
عرفانی توســط لطیف پور و مهرآسا برای 
گويندگی به جای بوگارت انتخاب شــد. 
صدای خشن و مقتدر حسین عرفانی و لحن 
سريع گفتار او به خوبی القا کننده ويژگی های 
شــخصیتی اين بازيگر بود. مشابه چنین 
تیپی را عرفانی در چند فیلم با بازی سرژيو 
نیکوالئسکو اجرا کرد که اين نقش )کمیسر 
مولدوان( نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
گويندگی عرفانی به جای ستارگانی چون 
بوگارت و مردان میانســالی مانند کالرك 
گیبل، ويلیــام هولدن، مارلــون براندو و 
فرانسیس سولیوان، يادآور دوران درخشان 
دوبله در ايران است. گويندگی عرفانی به 
جای 7 نقش با بازی ديتر هالروردن در فیلم 
کمیک »دی دی و ارثیه فامیلی« نیز کاری 
استثنايی در دوبله ايران محسوب می شود. 
در بسیاری از کارهای به ياد ماندنی حسین 
عرفانی به عنوان گوينــده نقش اول مرد و 
شهال ناظريان، همسرش گويندگی نقش اول 

زن را به عهده داشت.
حسین عرفانی بیش از 5دهه به گويندگی 
پرداخت. پرکار و پر انرژی بود و متنوع کار 
می کرد و وزنه ای در دوبله ايران محســوب 
می شــد. عرفانی که يک نقــش اول گوی 
برجســته در تاريــخ دوبله ايــران بود و 
انتخابی مناســب برای گويندگی به جای 
شخصیت های سرشناس نقش اول مرد، 21 
شــهريور 1397 در سن 76 سالگی به علت 

ابتال به بیماری سرطان درگذشت.

حافظ

 دامن کشان همی  شد در شرب زرکشیده
صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دريده

بــی تعــارف و 
تـکـلـف ، مـثل 
همین متن کوتاهی کــه می بینید. 
ما منتظريم تا نوشــته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه 
هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل 
طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با 
شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

نویسنده هایی که شب ها کتاب 
می خونند. قهوه می خورند و هی 
سيگار می کشــند، فقط یک افسانه  است. اگر می خوای 
یک نویسنده خوب باشی، باید خيلی منظم رفتار کنی، 
درست مثل تمرین بوکس می مونه. باید ریتم نوشتنت رو 
حفظ کنی. فقط این طوری می تونی از گزند بزرگ ترین 

دشمن نویسنده ها در امان باشی.

ژوئل دیکر

پرونده هری کبر
بوک  مارک

بعد از سربه فلک کشــيدن آسمانخراش ها و 
رشد شهرها به شــکل عمودی، حاال نوبت 
کشاورزی عمودی اســت! حاال باید منتظر 
گل باران و کلم باران! از آســمان باشــيم که 
این البته زیباتر از آســمانخراش هاي چند 
صد متری اســت. ماجرا از چه قرار اســت؟ 
پایگاه تحقيقاتی  به نام » جونز فود« در شهر 
بریســتول، مزارع عمودی را در سطح کالن 
راه اندازی کرده است. این پایگاه تحقيقاتی، 
محصوالت خــود را در انبارهای غول پيکر، 
زیر نور بی شمار چراغ های LED توليد کرده 
و مدعی توليد محصوالت غذایــی، باغی و 
زراعی متنوع با انرژی ها پاک و تجدیدپذیر 
است. این مرکز دوســتدار طبيعت در حال 
افتتاح بزرگ ترین مزرعه عمودی در بریتانيا، 

گلوسسترشر است.
به گفته این مرکز، کشاورزی عمودی باعث 
صرفه جویی در فضا و ميزان آب مصرفی تا 
95درصد می شود. از سوی دیگر ميزان کربن 
توليد شــده نيز کاهش می یابد. جيمز لوید 
جویس، مدیرعامل و مؤســس این شرکت 
می گوید: »در توليد محصوالت از انرژی های 
تجدیدپذیر مانند انرژی خورشيدی یا بادی 
استفاده می شــود. زمين های زراعی اگرچه 
کامال معمولی هستند، اما اســتفاده از این 
انرژی ها کمک می کند تا خاک زنده مانده 
و بازیابی شود. نکته دیگر اینکه انرژی های 
تجدیدپذیر طی 365روز سال، قابل دسترس 
بوده و بــه مزارع جان می دهنــد. به همين 
دليل مرکز مــا، مرکزی کامال »دوســتدار 
محيط زیســت« اســت.« او ادامه می دهد: 
»تصميم داریم با گســترش مزارع عمودِی 

دوستدار محيط زیست، وارد زنجيره اصلی 
تامين غذایی بریتانيا شــویم. از سوی دیگر 
اميدواریم با ایــن روش از ميــزان واردات 
محصوالت زراعی- غذایی و باغی بکاهيم.« 

وزیر علوم و فناوری، اســتيو دابل می گوید: 
»اســتراتژی دولت جدید بریتانيا، بر نقش 
تغييردهنده گلخانه هــای چندهکتاری و 
مزارع عمودی در راســتای رفع چالش های 
بخش کشاورزی و باغبانی به ویژه در سال های 
اخير، تأکيد دارد. بنابراین از کشاورزانی که در 
این مسير فعاليت کنند، حمایت می کنيم. 
درهميــن راســتا، صنــدوق اختصاصی 
270ميليون پوندی راه اندازی کرده ایم تا با 
کمک آن هزینه های الزم برای شــيوه های 
جدید کشاورزی پایدار و توليد محصوالت 
غذایی، باغی برای کشاورزانی که فعاليت های 
نوآورانه انجام می دهند، تامين شود.« اشاره 
شد که عالوه بر مزرعه عمودی بریستول که 
هم اکنون در حال فعاليت است، برنامه ریزی 
شده تا مرکز گلوسسترشر در جنگل دین، 
ماه اکتبر2022 ميالدی )مهر1401( افتتاح 
شده و نخستين محصوالت آن در ماه دسامبر 
ســال2023 ميالدی برداشت خواهد شد. 
این مزرعه چند ميليــون پوندی در فضایی 
به وســعت 148هزار فوت مربع شــروع به 
فعاليت کرده و به بزرگ ترین مزرعه عمودی 
جهان تبدیل خواهد شــد.  هانا هابهاوس، 
یکی از محققان مرکز بریســتول می گوید: 
»به نظر می رسد کشــاورزی عمودی، نقش 
بيشتری در آینده توليد موادغذایی و دیگر 
محصوالت زراعی-باغی خواهد داشت. عالوه 
براینکه راهکار اصلــی کاهش آلودگی های 
زیست محيطی، جایگزین کردن کشاورزی 

عمودی در جهان است.«

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

ستون های سبز به آسمان می رسند
شب گذشته 
از  داشــتم 
اینســتاگرام بازی 2 تيم داخلی 
را نگاه می کردم. دیدم و شــنيدم 
که گزارشــگر بــازی افــزون بر 
پافشــاری اش نســبت به کاربرد 
واژه هــای انگليســی، بينندگان 
را تشــویق می کــرد بــه کانال 
یوتيوب باشــگاه)یکی از طرفين 
آن بازی( برونــد و پای گزارش یا 
گزارش های آن کانال، یادداشت 
- به قول گزارشگر محترم کامنت- 
بگذارنــد. این گزاره هــا به نوعی 
بازتاب دهنــده موضوع مهمی در 
ســاماندهی وضعيــت فرهنگی، 
سياســی و اجتماعی اســت که 
بــه »شــآن زبــان« می گویند.
اجازه بدهيد ســاده تر بگویم. از 
آنجا که زبان ارتباط مســتقيمی 
با نحوه تفکر و هویــت -فردی و 
اجتماعی- دارد، پس برنامه ریزی 
برای توســعه زبان در هر فرهنگ 
از مهم ترین موضوعاتی است که 
باید به آن پرداخته شود. در واقع 
بخشی از توســعه در هر کشوری 
به چگونگی بسط و گسترش زبان 
و مقوالت زبانی مربوط می شود.
اگرچــه برنامه ریزی زبــان برای 
رهيافت های تــازه زبان طراحی 
می شود، اما اهدافی که در پی این 
برنامه ریزی قابل دسترسی است، 

بيشتر غيرزبانی اند.
با توجه بــه آنچه گفته شــد، در 
برنامه ریزی زبــان 3 مولفه وجود 
دارد که باید آنها را درنظر گرفت تا 
قدرت زبان به جایی برسد که دیگر 
الزم نباشد برای بهبود و پيشرفت 
دست به دامن زبان بيگانه شد.آن 
3 مولفه عبارتنــد از: برنامه ریزی 
برای شآن زبان، برنامه ریزی برای 
پيکره زبــان و برنامه ریزی برای 
آموزش زبان. اگر چه تفاوت قائل 
شدن برای شــان و پيکره زبان تا 

حدودی مشــکل است، اما شکی 
نيست که ارتباط مســتقيمی با 
یکدیگر دارند. چرا که اگر پيکره 
متناسب با شــرایط اجتماعی و 
کاربــردی در ميان مردم شــکل 
بگيرد، به طور طبيعی شان آن زبان 

هم مراعات می شود.
حتمــاً دیده ایــد خانواده هایی 
که تالش می کنند فرزندانشــان 
را به محض اجتماعی شــدن به 
ســراغ آموزش زبان انگليسی یا 
فرانســوی و... می فرســتند. این 
یعنی شان زبان فارسی به نسبت 
آن زبان ها کمتر اســت که افراد، 
پيش از آنکه فرزندانشــان، زبان 
مادری خود را بياموزند، سراغ زبان 
بيگانه می روند. حــال اینکه اگر 
زبان ســرزمين خودمان را  شان 
می بخشيدند، شاید جایی بودیم 
که ایــن رویداد غم انگيــز وارونه 
می شد. موقعيت شــان یک زبان 
عمدتاً به تصميم های سياســی 
وابســته اســت. تحميــل زبان، 
گســترش زبان، سياســت زبان، 
و مواردی از این دســت، اموری 
هستند که دولتمردان ما باید در 
کنار ادیبان و دانشــوران، بيشتر 
بــه آن بپردازند که مبــادا روزی 
روزگاری ایران مانند هند، زبانی از 
هم گسيخته و بی در و پيکر داشته 
باشد که در واقع یک شترگاوپلنگ 

است.

فرهنگ و زندگي

محمود توسلیان

گوگلعلیهفلسطینیها
شعارهای شرکت های بزرگ درباره برابری و مبارزه 
با تبعيض و احقاق حقوق بشر، این روزها گوش دنيا 
را کر کرده و لوگوهای خوش آب و رنــگ و کمپين های موفق تبليغاتی، 
چهره نهادهایی را از آنها به دنيا ارائه می دهد که واقعا نگران حقوق بشــر 
و به خصوص اقليت های تحت ســتم هســتند. اما همه ایــن نگرانی ها و 
دغدغه ها، ظاهر کار است و در باطن، این پول و ارتباط با قدرت است که 
حرف اول و آخر را می زند. گوگل، نمونه بارز این رفتار است و حاال کار به 
جایی کشيده شــده که حتی کارمندانش هم عليه این غول حوزه آی تی 
راهپيمایی می کنند. این شرکت، در کنار آمازون دیگر غول حوزه آی تی، 
اخيرا قراردادی به ارزش 1.2ميليارد دالر با ارتش رژیم صهيونيستی بسته 
که داد فعاالن حقوق بشر فلسطينی و همينطور کارمندان خود این شرکت 
را هم درآورده است. این قرارداد که در زمينه هوش مصنوعی و شناسایی 
و نظارت گسترده مردم اســت، به رژیم صهيونيستی کمک می کند که 
سرکوبی مردم فلسطين را تقویت کند و به شهرک سازی های غيرقانونی 
خود در مناطق اشغالی ادامه بدهد. بستن این قرارداد، چنان نقض آشکار 
ارزش هایی که گوگل خود را پاســدار آنها می خواند، اســت که بسياری 
 از کارمندان این شــرکت، اخيرا در 4شهر دورهام، ســياتل، نيویورک و  
سان فرانسيسکو عليه آن دســت به اعتراض خيابانی زدند. این اعتراض، 
ادامه کمپينی گســترده تر با نام »شــرکت های فناوری نباید به آپارتاید 
کمک کنند« است که در گوگل و همينطور آمازون راه افتاده و هواداران 

زیادی پيدا کرده است.
کارمندان گوگل می گویند که ایــن پروژه که با نام نيمبوس شــناخته 
می شود، می تواند برای نظارت بر فلسطينی ها و تنبيه و آزار آنها استفاده 
شــود. پيش از این هم نزدیکی بيش از حد گوگل به رژیم صهيونيستی 
مورد اعتراض کارکنانش قرار گرفته و قربانی هم داشــته اســت؛ آریل 
کورن یکي از مدیران گوگل که یک یهودی اســت، به خاطر اعتراض های 
مکرر به رفتارهای تبعيض آمز گوگل، در نهایت مجبور شد از این شرکت 
اســتعفا بدهد. عالوه بر او، دیگر مســلمانان و فلســطينی ها و مخالفان 
رفتار تبعيض آميز هم تحت فشــار زیادی هســتند تا سخنی عليه رژیم 
صهيونيســتی نگویند. هر کس که چنين رفتاری می کند، با برچســب 
ضد سامی  بودن مواجه می شــود. این در حالی است که گوگل، به صورت 
سيســتماتيک در چند جنگ اخير در غزه، از اســرائيل حمایت کرده و 

به صورت آشکارا ایميل هایی هم در این باره زده است.
بعيد به نظر می رسد که گوگل به این اعتراض ها توجه کند و قرارداد عظيم 
با اسرائيل، طبق برنامه جلو خواهد رفت اما بلند شدن صدای اعتراض در 

داخل گوگل، می تواند واقعيت تلخ پشت پرده این غول را آشکار کند.

جواد نصرتی

شأن زبان

ما داریم می آیيم

این روزها در کنــار بزرگراه  ها 
تابلوهایی بــا مضامين مذهبی 
وجود دارد که به نوعی دعوت به شــرکت در پياده روی 
اربعين است. از دهه دوم محرم هم کم کم دوربين های 
تلویزیونی به جاده های عراق در فاصله های دور از کربالی 
معلی می روند و از روند حرکت مردم عراق از جزیره فاو 
 در دورترین نقطه جنوبی ســرزمينی تا کربال با عنوان 
» من البحر الی النحر« )از دریا تا مکانی که سر حضرت 
حسين عليه السالم بریده شد – اشاره به آب و تشنگی هم 
دارد( گزارش تهيه می کنند. از جاده های جنوبی عراق 
تا استان های شرقی و غربی و حتی شمالی کم و بيش 
موکب های کوچک و بزرگ منتهی به کربال را می بينی 

... موکب هایی که گاه قدمت آنها تا 50سال تاریخ دارد.
عراق سرزمين شعائر و سنت های مذهبی است. مناسکی 
که گاه خاص و متعلق به مردم عراق اســت. با این حال 
اربعينی که شکل پياده روی و یا مشابه از آن یاد می شود 
گرچه خاصيتی عراقی دارد اما در یک دهه اخير با حضور 
پرشور زائران، بخصوص ایرانی کشورهای لبنان، بحرین، 
کویت، عربستان، پاکستان، افغانستان، آذربایجان و... 
برگزار می شــود. نکته مهم در برگزاری سنت اربعين 
عراقی پياده روی و استراحت در موکب های ميان طریق یا 
راه است. موکب در فرهنگ عربی یا مظيف در واقع جدا از 
فضای رسمی خانه و گاه بهتر، مهمانسرای طایفه یا محله 
و یا فرد است که تنها کارکردی خاص در اربعين ندارد و 
در طول سال در مناسبت های جشن و عزا برقرار است. 
موکب ها در زیارت اربعين جایگاه مهمی دارند و از عناصر 

اصلی سنت های عراقی-عربی محسوب می شوند.
پس اربعين به شکلی که برگزار می شود سنتی عراقی-

عربی اســت و بر همين اســاس مهمان پذیری و شوق 
مهمان داشتن در مراسم اربعين و خدمت به آنچه زائران 
امام حسين عليه السالم می نامند، عنصری جدا نشدنی 

در مراسم اربعين است.
در تجربه ســال های حضور در پياده روي اربعين درک 
کرده ام که عراقی ها که مردمی با احساسات عميقی در 
محبت اهل بيت عليه السالم هستند، از حضور ایرانيان در 
اربعين بسيار خوشحال می شوند. در سالی که به دليل 
کرونا مرزها بسته بود در عراق بودم و در مراسم اربعين 
شرکت کردم. خيلی از آنها سراغ ایرانی ها را می گرفتند و 
می گفتند که مراسم امسال ما رونق ندارد، چرا نيستيد! 
بيایيد. و یادم اســت که فردی عراقی در منطقه جدول 
غربی در نزدیکی خان نخيله که شيعيان بسيار خوبی 
دارد، به شوخی می گفت دلم برای نصف و نيمه خوردن 
غذای عراقی توسط زائران ایرانی تنگ شده... کاش بودید 

و غذای ما را نيم خورده می کردید!!
دقيقا همين شوخی تلخ در عراق امروز می تواند مرزی 

باشد ميان اربعين عراقی و اربعين ایرانی.
در اربعين عراقی آنها سبک هستند، کوله پشتی کوچکی 
دارند و راه می روند و کمی می خوابند و مختصر غذایی 
می خورند و خود را معموال از نجف طی 2یا 3 روز به کربال 
می رسانند. در کربال نصف روزی حداکثر مقيم هستند 
و می روند. معموال چند ده نفره حرکت می کنند و یا در 
گروه های 2یا 3نفری. در اربعين ایرانی وسایل به شدت 
زیاد، یک روز یا 2روز در نجف می مانند، بعد از آن به دليل 
اینکه تجربه پياده روی مداوم را ندارند 4یا 5روز در راه 
هســتند، به همين دليل بيش از نيم روز را استراحت 
می کنند و حرکتشــان کند اســت. در کربال 2یا 3روز 
می مانند و بعد خود را به سامرا و یا کاظمين می رسانند. 
در واقع زیارتی کــه باید حداکثر در 5روز تمام شــود 
معموال تا 10روز طول می کشد. عراق یکی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان نفت در دنياست. براساس منابع رسمی 
دولتی در 8ماه ابتدایی سال عراق 82ميليارد دالر نفت 
صادر کرده است. بسيار بيشتر از ایران در طول 2سال 
اخير. مردم عراق اما به دليل ساختار ناسالم روابط قدرت 
یکی از کم بهره ترین کشورهای جهان در بهره وری ثروت 
عمومی در زیرســاخت های زندگی است. در عراق برق 
سراسری تقریبا وجود ندارد و مردم از طریق موتورهای 
دیزلی برق تهيه می کنند، آب آشاميدنی تصفيه شده 
لوله کشــی سراســری وجود ندارد و زیرساخت های 

بهداشتی و راه های مواصالتی تقریبا نيست و...
فقدان حداقل های زندگی در این کشور در کنار حجم 
وسيعی از زائران برای چند روز می تواند روند غيرمعمول 
هر روز و هميشگی را با بحران جدی مواجه کند. از یک 
سو شوق خدمت کردن به زائران ایرانی توسط عراقی ها 
یک امر بدیهی و واقعی و برخاســته از قلب آنهاست و 
از ســوی دیگر اما با ته کشــيدن منابع و حجم وسيع 
جمعيت، عمال همه  چيز قفل می شود و راهی هم دیگر 
باز نيست. شاید بسياری از مردم ایران به دالیل اقتصادی 
نمی توانند به عتبات عاليات عراق سفر کنند و اربعين 
فرصت ســالی یک زیارت برای همه است. با این حال 
 کارنامه دولت های متعدد در 14ســال اخيرکه نشان 
می دهد حضور ایرانيان سال به سال بيشتر شده است، 
درخشان نيست. وزارتخانه های مسئول همانند وزارت 
راه و شهرسازی هنوز نتوانسته حداقل های ارتباطی برای 
رسيدن به مرزها را ایجاد کند و همواره مردم در دو سوی 
مرز ایران با مشکالت بسياری مواجه هستند. حال آنکه 
قطعا وضعيت راه و وسيله ارتباطی در ایران بسيار بهتر از 
عراق است. اربعين به شکلی که برگزار می شود، مراسمی 
عراقی است. این اصل را اگر بپذیریم حضور ما ایرانيان در 
موکب های عراقی حضور مهمان است. حتی اگر موکب 
دولتی بزنيم. اصل سرزمينی عراق را باید بپذیریم. گاه 
شنيده می شــود که حضور ایرانيان در مراسم اربعين 
مثال نشان از قدرت ماســت و یا ما آنجا را فتح کردیم و 
از این حرف ها که اصال سازنده نيست. عراقی ها بسيار 
مهمان نواز هســتند خيلی بيشــتر از هر ملت دیگری 
که دیده ام اما اهانت به خود را نمی پذیرند. در عين حال 
بسيار زیاد ایرانيان را دوســت دارند. در سال هایی که 
در مراســم اربعين بوده ام هيچ چيز جز گفت وگو روی 
موضوعات اشتراکی در ارتباط انسانی با برادران عراقی ام 
راهگشا نبوده است و چه اشتراکی باالتر از عشق و ارادت 
به موالیمان حسين جان عليه السالم. بهتر این است که 

زائر اگر آمد به حرم 2قدم عشق بورزد، 3قدم فکر کند.

  اربعین عراقی 
اربعین ایرانی

 مصطفی شوقی

طرفدارش  چه 
باشيم و برایمان 
مهم باشد، چه روشنفکرمآبانه نفی اش کنيم و 
پای هوش و ذکاوت را وســط بکشيم، به قول 
سيامک انصاری در فيلم بی پولی »خوشگلی یه 
چيز ِخَرد سوزیه!« برای همين هم کار و کاسبی 
خيلی از دکترها و متخصصان زیبایی این روزها 
سکه اســت و هر روز فوج فوج آدم برای کمی 
زیباتر شــدن، از بين انواع و اقســام تبليغات 
مربوط به  عمل های زیبایی یکــی را انتخاب 
می کنند.در ســال های اخيــر به خاطر حجم 
تقاضا برای اعمال زیبایی، عده ای بدون داشتن 
تخصص و تجربه و برای پر کردن جيب شــان، 
وارد این حوزه شــده و اقدام بــه جراحی های 
زیبایی مثل تزریق ژل، بوتاکــس، چربی و... 

در آرایشــگاه ها یا محل های غيراســتاندارد 
می کنند. تبليغات فریبنده شــان هم روی در 
و دیوار شهر یا در فضای مجازی و اینستاگرام 
انجام می شود، بدون هيچ نظارتی. آنهایی هم 
که به دنبال زیبایــی ارزان قيمت می گردند، 
بدون هيچ تحقيقی دربــاره مجوز های الزم و 
تخصص و تبحر افراد در انجام اقدامات زیبایی، 
به این دکترنماها اعتماد کرده و چهره شان را 

به دست آنها می سپارند. نتيجه اش هم می شود 
عفونت، خونریزی، بافت مردگــی و... که تنها 
بخشی از عوارضی است که ممکن است برای 
این افراد رخ دهد؛ عوارضی که به سختی قابل 
جبران بوده و عمدتا هم هيچ وقت به شکل اول 
بازنمی گردند. اوضاع زمانی خراب تر می شود 
که برخی پزشــکان هم تخصص، اعتبار و تيغ 
جراحی شان را به دست افراد غيرپزشک و بدون 
تخصص می سپارند تا سودی از این بازار کسب 
کنند. به این شــکل که تبليغات وسيعی برای 
جراحی های زیبایی با نام یک پزشــک انجام 
می شود، اما در اتاق عمل تيغ جراحی به دست 
فردی غيرپزشک داده می شود، موضوعی که 
متأسفانه در بســياری موارد تبعات و عوارض 
جبران ناپذیری بــرای افراد به دنبــال دارد و 
در عين حال هم اثبــات رخداد چنين جرمی 

دشوار است.

فاطمه عباسی

خوشگلی تبلیغاتی 


