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ضامنیبرایرئیسوبمبساعتیدرجشنتولد!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
دریا دل



پلیس مهربان

ضامنی برای رئیس!

کار انسانی مامور پلیس راه جکیگور استان سیستان
و بلوچستان بازتاب زیــادی در شبکه های اجتماعی و
رسانه های بر خط داشت .در شرح فیلم حرکت انسان
دوستانه پلیس راه آمده است« :در حال ماموریت متوجه
می شود کودک بلوچ با پای برهنه به سایه درخت پناه برده
است ،برایش کفشی می خرد و هدیه می کند ».کاربران
کار این پلیس وظیفه شناس را تحسین کردند و به آن
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این پلیس نه تنها
در حال ایجاد امنیت فیزیکی راهه که با این کارش امنیت
روانی رو هم داره برقرار می کنه» .کاربر دیگری نوشت:
«کاش تلگرام و اینستاگرام مون پر بشه از این کارهای
خوب و دوست داشتنی» .کاربری هم نوشت« :این جور
آدما هستن که شهر رو زیبا می کنن».

«دو تا ضامن بیار یا یک ضامن قــوی!» .در ویدئویی که
بهتازگی در فضای مجازی منتشر شده است ،شخصی با
دوربین مخفی به بانکها میرود و از شرایط دریافت وام
ازدواج میپرسد .کارمندان بانک در جواب او چیزهای
مختلفیمیگویند.یکیمیگویدبایددوضامنداشتهباشی
که وقتی مراجعه کننده میگوید طبق قانون وام ازدواج یک
ضامن بیشتر نیاز نیست ،مسئول بانک میگوید یکی هم
باید برای ما بیاوری .یکی از بانکها هم میگوید یک ضامن
قبولمیکنیمولیآنیکی بایدقوی باشد،یعنی حقوق باالی
چهار میلیون داشته باشد .وقتی مراجعه کننده میپرسد
با حساب یارانه هم میشود وام گرفت یا نه ،بانکها یا
میگویند نه یا میگویند باید تعداد یارانهبگیرها زیاد
باشد! کاربری در این باره نوشت« :مگه چند نفر از دور و
بریهامون حقوقهای آن چنانی دارن که ضامنمون بشن؟»
کاربردیگریهمنوشت«:رسماقانونروطبقنظرخودشون
عوض کردن!»
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حکایتکالغوکبک
سلربییتهایشاعر!
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نگاهیبهبازیگرانیکهورودآنها بهدنیای
شعروادبیات باانتقادهمراهشدهاست

در هر گروه ،کانال و صفحه ای که نگاه کنی می توانی رد پای
شعرهای لیال اوتادی را ببینی ،شعرهای مجموعه «در بهشتی
کهکالغینیستمترسکهمنیست»حواشیزیادیدرفضای
مجازیبهراهانداختهاست .ازنگاهبسیاریازکاربران،شعرهای
منتشر شده چنان بی محتوا هستند که گاه حتی آن ها را به
باد تمسخر گرفته اند و درباره انتشار چنین آثاری ابراز تاسف
کردهاند!کاربرطنازینوشت«:حکایتسلبریتیهایشاعرما
حکایت کالغیه که می خواست راه رفتن کبک رو یاد بگیره راه
رفتن خودش رو هم یادش رفت ».البته این تنها مجموعه شعر
سلبریتیهایدنیایسینماوتلویزیوننیست کهباانتقادمواجه
شدهاست.درادامهبهچندنمونهازآنهااشارهمیکنیم.
▪ امیرآقایی

کتاب شعر «بیدها در باد» را آقایی در قالب هایکو و توسط نشر
حوضنقرهمنتشرکردواثردیگرشدرسال 95باعنوان«باخود
ودیگریاش»بهچاپرسید.کتابشعر«زمانبهوقتماهمیشه
ابتدایشباست»نیزدرهمینسالرونماییشد.البتهشعرهای
او منتقدانی دارد که میگویند برخی نوشتههای آقایی ،با هیچ
تعریفی،شعرنیستند.
▪مژدهلواسانی

2.4 M views

دزدی واقعی در مانور الکی!
یکی از فیلم هایی که نمی دانیم چرا بعد از سال ها دوباره
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد ،مربوط می
شود به فیلمی که در آبان  92در برنامه صرفا جهت اطالع
اخبار 20و 30پخش شد .در حین برگزاری مانور زلزله در
کهگیلویه و بویر احمد ،یک دزد واقعی به یک نفر که الکی
مصدوم شده حملهور میشود و قصد ربودن کیف پول او
را دارد که پلیس وارد ماجرا می شود و دزد را دستگیر می
کند .کاربران که نمی دانستند این فیلم قدیمی است به
حرکت زشت سارق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«بابا بی مرام طرف مثال داره می میره بعد تو میری سراغ
مال و اموالش!» کاربر دیگری نوشت« :باید مجازات آدمی
که از مصدومان و حادثه دیده ها دزدیدی می کنن سنگین
تر از بقیه باشه».



3.1 M views

بمب ساعتی در جشن تولد!
هر از گاهی فیلمی از جشن تولدها در فضای مجازی منتشر
میشود که حکایت از وقوع آتش سوزی به دلیل استفاده
از بادکنک هلیومی یا اسپری برف شادی دارد .باید توجه
داشته باشیم ،استفاده از گاز هلیوم تقلبی و وجود
حاللهای شیمیایی در برف شادی ،میتواند امکان اشتعال
داشتهباشد.درفیلمیهمکهبهتازگیمنتشرشدهاست،
فردی برف شادی را به سمت کیک و شمع رویش که مقابل
صورتشخصگرفتهشده،اسپریمیکندکهموجبآتش
گرفتن و سوختن صورت او میشود .کاربری در این باره
نوشت« :با رعایت کردن این نکات کوچک ،یک جشن تولد
و شادی رو به تلخی و سوختن تبدیل نکنیم!»
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نوستالژی بازی در فضای مجازی
کاربران توئیتر با هشتگImOldEnoughToRemember
ابزارهای نوستالژیک و زمان بچگی خود را به رخ کشیدند.
آی پاد قدیمی ،نوار ویدئوهای قدیمی ،فالپی دیسک،
واکمن ،دوربین یک بار مصرف ،آتاری ،موبایل قدیمی و
 ...بخشی از کلکسیون زمان جوانی کاربرانی بود که یاد
خاطرات خود را به صورت مجازی زنده کردند و هر عکس
نوستالژی با واکنش های زیادی هم روبه رو بود .کاربری
نوشت« :نوستالژی فقط سنگ سرویس بهداشتی های
قدیمی که شبیه یک قیف تو رو به قعر زمین هدایت می
کرد» .کاربر دیگری نوشت« :بچه های االن چی می فهمن که
یه فالپی دیسک چقدر جا می گیره و سیستم عامل داس
یعنی چی!» .کاربری هم نوشت« :دنیای بچگی ما با حاال کال
عوض شده .اون وقتا عصرای تابستون توی کوچه گل
کوچیک بازی می کردیم ولی االن .»...

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

2.9 M views

پات رو از روی داشبورد بردار
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد
قرار دادن پا روی داشبورد بسیار خطر ناک است به این
دلیل که ممکن است کیسه هوا به طور ناگهانی باز شود و
پا را به طور کامل خرد کند! کاربران هم با دیدن این فیلم
خطرات دیگری را که ممکن است در حین رانندگی برای
راننده یا دیگر سرنشینان اتفاق بیفتد ،گوشزد کردند.
کاربری با طنز درباره این فیلم نوشت« :خوشبختانه پراید
ایربگ درست و حسابی نداره و باز نمیشه که بخواد پا رو
داغون کنه» .کاربر دیگری نوشت« :با فشاری که به پا میاره
و پا رو برمیگردونه احتمال شکستن کمر و قطع نخاع هم
هست».کاربردیگرینوشت«:اگه 100بارممیگفتیپاتو
نذار رو داشبورد خطر داره کسی گوش نمی کرد حتما باید
فیلم بسازن و ببینی تا بگی چشم؟»

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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این مجری جوان توانست کتابش با نام «خون انار برگردن پاییز

▪افسانهبایگان

«افسانه بایگان» د ر سال  ١٣٨٥دفتر شعری به چاپ رساند با
عنوان «مهر مکتوب» (نشر ایشیق) که بازتاب چندانی نداشت.
شعرهاهمچندانچنگیبهدلنمیزد؛نهسروشکلینوداشت
که با عنوان نیمایی بتوان آن را قالب گرفت ،نه سنتی بود که از
سفرههایمعنوینسلگذشتهسردربیاورد.
از دیــگــر بــازیــگــرانــی کــه حــضــورشــان در وادی ادبــیــات با
انتقادهایی روبه رو بوده می توان به صابر ابر ،بهاره رهنما،
مرجان شیرمحمدی ،بهنوش بختیاری ،الهام پاوهنژاد و...
اشارهکرد.البتهبازیگرانیمثلرضاکیانیانوترانهعلیدوستی
همدرعرصهداستانوترجمهموفقبودهاندامابیشتربازیگران
به واسطه این که معروف هستند ،کتاب منتشر کرده اند .اگر
بسیاری از کتاب هایی که همین سلبریتی ها نوشته اند به نقد
گذاشتهشود،دیگرنهاعتباریبرایچاپکتابهایبعدیآنان
باقی می ماند و نه هیچ کتاب دوستی سراغ چنین کتاب هایی
میرود.صابرقدیمییکیازشاعرانمطرحکشورهمدرهمین
زمینهمیگوید«:اکثرکتابهایشع رسلبریتیها،شوخیهای
ادبیهستندکه تنهاسلیقهوذائقهمردمراکاهشمیدهند».

تصویر «آتقی» غلط بود؟!

نظر کارشناسان درباره مصرف کنندگان مواد که خانواده ،شغل و ظاهرشان را از دست نداده اند

بهتازگیویدئوییازبرنامه«ازمنبپرس»درفضایمجازیمنتشر
شدکهدرآنمجریازمدیرکلدرمانستادمبارزهباموادمخدر
سوالی کرد که خیلی زودکاربران فضای مجازی به آن واکنش
نشان دادنــد .مجری برنامه از دکتر حمید جمعهپور پرسید:
«طرف ۵۰سالاستتریاکمیکشدوخانوادهوپولوشغلاش
راازدستندادهوازتصویرکالسیک«آتقی»سریالآیینهعبرت،
خبرینیست.چرامیگوییدبایدموادمخدرراترککند؟!»این
سوال شاید برای بسیاری از کسانی که در اطرافشان آدم های
معتادی را می بینند که در کنار خانواده زندگی وکار میکنند و
تریاک هم میکشند ،پیش آمده باشد .سوالی که پاسخ خود را
داردوسعیکردهایمبا صحبتهایمدیرکلدرمانستادمبارزه
باموادمخدروچندکارشناسدیگربهآنپاسخدهیم.
دکترجمعهپور-مدیرکلدرمانستادمبارزهباموادمخدر:
اعتیادپکیجیاستکهمصرفکنندهنمیتواندجایگاهخودش
را در آن انتخاب کند و بداند تا کجا پیش خواهد رفت .باالخره
مصرف محرک و مواد مخدر فرد را به انتهای خط می رساند.
البته این انتهای خط هم برای افراد مختلف متغیر است و لزوما
کارتن خوابی نیست ولی اخراج از کار و از دست دادن خانواده
حتمااتفاقخواهدافتاد.
دکترطارمیان-استادیاردانشگاهعلومپزشکیزنجان:

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

است» را با صدای خودش و توسط نشر نیستان منتشر کند.
کتابشمعجونیاستازقالبهایمختلفکهبدونربطوباربط
کنارهمآمدهاند.

برخی از مصرف کنندگان تریاک یا مشتقات آن نیز هستند که
سال های سال به این مواد معتادند اما به دلیل تغذیه مناسب و
ترک های گهگاهی ظاهرشان اعتیاد را نشان نمی دهد اما این
مسئلهبههیچوجهبهمعنایتاثیرمخربنداشتناینموادبربدن
آنهانیستچراکهدردرازمدتآثاروحشتناکمصرفبراندام
هایدرونیآنهابروزخواهدکرد.

هوماننارنجیها-درمانگروپژوهشگراعتیاد:
ازهر۱۰۰نفرمعتاد،تنهاسهنفرقیافهتابلودارندوبقیهآنهامثل
افرادعادی هستندواعتیادآنهادرظاهرشاندیدهنمیشود.
این که گفته میشود «میتوان مواد را تفننی مصرف کرد» از
دیگرباورهایغلطاست.اینواژهتفننمارابدبختکردهاست.
فردمعتاداستامامیگویدتفننیمیکشم.ایندرحالیاست
که بایکبارمصرفمواداتفاقاتیدرمغزمیافتدکهبامغزانسان
سالممتفاوتاست.
حرفپایانی
بهنظرمیرسد صفروصدیکردنآثارمصرفموادمخدر اقدام
دقیقینباشد.افرادیکهبهسمتموادمیروند،چیزهایزیادی
راازدستمیدهندهرچندالزامااینزیانهایکساننیست.اگر
کسی در اطرافتان هست که سال های زیادی مواد مصرف می
کند و در کنار خانواده اش در حال زندگی کردن است بدانید که
این همه داستان او نیست .به احتمال زیاد او مشکالت زیادی
به واسطه مصرف مواد مخدر دارد که شما از آن آگاه نیستید و
این احتمال بالقوه وجــود دارد که به
خاطراینسوءمصرف،کاروالبته
خانواده اش را هم در آینده از
دست بدهد و هم اکنون هم
خیلی از ساعت های زندگی
و پولش را که می توانست
در کــنــار و بــرای
خانوادهمصرف
کند ،به خاطر
اســتــعــمــال
مواد از دست
دادهاست.

