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میتینگانتخاابیتابچاشینافتتاح
وهدیهرووانکردهزدتودیوار!
در خرس عروسکی ،قلبی نمی تپد!
حرفهای جالب محمدرضا یزدانپرست مجری برنامه «از من بپرس» در این برنامه
ن یکی از ویدئوهای پربازدید شبکه های اجتماعی بود .این مجری با
درباره ولنتای 
انتقاد از ممنوعیت فروش اقالم ولنتاین ،این حرکت را موجب افزایش فروش
قاچاق و اینستاگرامی این محصوالت دانست و در ادامه گفت« :من کاره ای
برای تعیین تکلیف هدیه دادن و دوست داشتن و مهرورزی نیستم ولی عشق
فراتر از یک جغرافیای محدود است ... ،اگر عشق ،عشق باشد ،هر روز ،روز
عشق است .پای عشقهای قدیمی ،بتنآرمه ریخته بودند ،با تانک نمیترکید.
االن عشقها بادکنکی شده ،با یک سوزن میترکد و در آن خرس عروسکی ،هیچ
قلبی نمیتپد ».کاربری نوشت« :چطوری یه عده هم ولنتاین دارن هم روز زن؟ و
با این تناقض می تونن کنار بیان!»

شنبه  26بهمن 1398
 20جمادی الثانی .1441شماره 20318

حال خوب با خبر خوب

سعی داریم یک روز را به خبرهای خوبی که
در طول هفته و در فضای مجازی منتشر شده
ولی در البه الی اخبار عمدتا تلخ و منفی
گم شده انــد ،اختصاص دهیم .خبرهایی
که مرورش حالتان را خوب میکند و حتی
ممکن است انگیزه های جدیدی هم به شما
بدهد تا شاید بتوانید حال خود و دیگران را
خوب کنید.
تصاویر پربازدید فضای مجازی
روز مادر؛

راز  113سالگی
گزارش دیلی میل از پیرترین مرد جهان ،بازتاب جهانی داشت و خیلی زود با
واکنش کاربران ایرانی همراه شد .او که تا چند روز دیگر تولد  113سالگی اش
را جشن می گیرد ،راز موفقیت و سرزنده بودن خود را در عصبانی نشدن و
لبخند همیشگی بر لب داشتن دانست« .جی تیتسو واتانابی»به رغم از دست
دادن همه دندانهای خود 112 ،سال و  344روزگی خود را هم جشن گرفت.
پیش از این پیرترین مرد جهان با  113سال رکورددار گینس بوده که از دنیا
رفته است .کاربری نوشت« :یاد اون خبرنگاری افتادم که از پیرترین انسان
روی زمین می پرسه راز به این سن رسیدن شما چیه؟ میگه :با هیچ کس یکی
به دو نکردم .خبرنگار میگه :امکان نداره .پیرمرد میگه :درست میگی!» کاربری
نوشت« :خب خدا رو شکر دوباره خندوانه داره میاد و به زور باعث میشه بخندیم
تا عمر بیشتری داشته باشیم».

میتینگ انتخاباتی با چاشنی افتتاح!
افتتاح یک معبر شهری در گچساران که چند روز پیش در خیابان بالدیان برگزار
شد ،بیشتر به جشن انتخابات و میتینگ های تبلیغاتی می ماند و ویدئوهای زیادی
از آن با عنوان افتتاح ستاد انتخاباتی تاج گردون در شبکه های اجتماعی دست
به دست شد .این گفته وقتی دقیق تر می شود که به نوشته سخنران اصلی
مراسم یعنی غالمرضا تاجگردون؛ نماینده گچساران و باشت در پیج شخصی
اش توجه کنیم .تاجگردون در پیج شخصی خود با بازنشر این ویدئو نوشت:
«امشب مردم شهرم در سالگرد انتخابات مجلس آمدند و همه با هم یک طرح
زیبا را که خیلی سریع ساخته شد افتتاح کردیم .دست همه درد نکنه» .در
این افتتاحیه که البته بهتر است بگوییم جشن و پایکوبی ،عالوه بر سخنرانی
تاجگردون ،دو خواننده گران قیمت هم حضور داشتند و برنامه های شادی و آتش
بازی مفصلی را انجام دادند که با واکنش مشاور رسانه ای رئیس جمهور همراه بود.
آشنا نوشت«:خدایا رحم کن و شاهد باش».

کاشامروز
اگهدورو
برمون،مادر
شهیدی
هستیک
هدیهبگیریمو
براشونببریم
تاکمترجای
خالیبچه
شونروحس
کنن!

هدیه رو وا نکرده زد تو دیوار!

 14فوریه در جهان به عنوان روز ولنتاین شناخته میشود که به عشق اختصاص
دارد .این روز در بین جوانان نسل امروز ما هم طرفدارانی پیدا کرده است .این
که یک روز به عشق و ابراز محبت به یکدیگر اختصاص داده شود به خودی خود
اشکالی ندارد اما رسومی که با آن بهوجود آمده ،تبدیل به آسیب شدهاند.
در این روز هدایایی مانند شکالت و خرس ولنتاین به عنوان کادو رد و بدل
میشوند اما جالب است که هنوز ولنتاین به پایان نرسیده تعداد زیادی از آنها
سر از آگهیهای سایتهای فروش اینترنتی مانند دیوار درمیآورند .اتفاقی
که نشان میدهد این ابراز عشقها و کادوها چندان واقعی و ماندگار نیستند.
کاربری نوشت« :این که یک نفر چندین خرس در این روز دریافت میکنه و اونها
رو به فروش میرسونه نشون میده جایی از راه رو اشتباه رفته!»

صائب
خوبگفته
که احسان
هنری
نیستبه
امیدتالفی/
نیکیبه
کسیکن
کهبهکا ِرتو
نیاید

یهخداقوت
میگیمبه
ماموران
راهداریکه
یِ
دراینسرما 
طاقتفرساو
نسوز،
استخوا 
شبان هروزدر
حالبازکردن
جاد ههای
برفیهستند

بانی بی مزد و منت
مهر

تصادفانتگرالی!

ناجی محیط زیست
اسپایدرمن
ِ
ِ
تصاویری از مردی در اندونزی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که برای جلب
توجه مردم به محیط زیست کار جالبی انجام داده است .این شهروند اندونزیایی
اقدام به پوشیدن لباس اسپایدرمن کرده و با همین لباس مشغول جمعآوری
زبالههای پالستیکی از سطح شهر و طبیعت شده است .آقای رودیهارتونو 36
ساله عالوه بر جمعآوری پالستیکها اقدامات جالب دیگری هم داشته است.
او گاهی هم دیوارهای شهر را تمیز میکند و به آنها نقشهای زیبایی میدهد.
این کارهای او باعث جلب توجه شهروندان و گردشگران زیادی شده به طوری
که افراد با او عکس میگیرند و او درباره لزوم کاهش مصرف ظروف پالستیکی با
آن ها صحبت میکند .کاربری نوشت« :اهمیت این کارهای نمادین برای حفاظت از
محیط زیست خیلی زیاده .آفرین به این شهروند مسئولیتپذیر».

صفح

ـه ۲و ۳زندگـ

ی سـام پن
ـج شـنبه هــا

صفحهای برای
آخرهفته
ویژه آنها که مطالعه
را دوست دارند
اما وقت ندارند
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اینروزهابرخیکودکانسرطانیبالبخندبهجنگاینهیوالمیروند،لبخندی
کهپشتشچنددکترومهندسوهنرمندباماسکدلقکایستادهاند
رعیتنواز«-کوچولویدوستداشتنی،رنگشپریدهبود،هنوزنمیدانستچطور
قراراستدارویجدیدرابهاوتزریقکنند،منتظربودمتخصصیکهمیگفتند
قرار است حال او را بهتر کند از راه برسد .ترس در چشمانش دیده می شد
که ناگهان با ورود متخصص جدید ،استیکری از خنده روی لبان کودک
رنگپریدهنشست.متخصصیکهانگاردخترکوچولویمارابهدنیای
دیگری برده و بعد از کلی درد و سوزن و حسرت ،دوباره خنده را به
لبان او بازگردانده است ».این داستان برخی متخصصانی است که
این روزها تصاویر و ویدئوهای شان در شبکه های اجتماعی دست به
دستمیشود.متخصصهاییکهدرشهرهایمختلفکشورباسر
و شکلی شبیه جوکر و ماسک دلقک های سیرک به سراغ کودکان
سرطانیمیروند.تخصصآنهانشاندنلبخندبرچهرهدردکشیده
کودکانی است که با بیماری مهلک سرطان مبارزه می کنند .لبخندی
کهشایدکمیازدردورنجآنهاکهدربیمارستانهابستریاند،کمکند.
دربینآنهاپزشک،مهندسوهنرمندبهچشممیخوردکهدغدغهشادی
کودکان بیمار را دارند .امروز سعی کرده ایم تعدادی از این جوکرهای خوش
قلبرابیشتربشناسیم.

مهندسیکهدلقکهمهست

خداقوت

دوستی ایرانیان را حس کردیم
«دوستی ایرانیان را حس کردیم» .این جمله «چانگ هوآ» سفیر چین در ایران
است که طی یادداشتی از ملت و دولت ایران بابت همدلی و همکاری با مردم چین
در مبارزه با بیماری کرونا تشکر کرده است .چند روزی است که تصویری از یک
جوان ایرانی ساکن ووهان چین در فضای مجازی منتشر میشود که مورد توجه
کاربران بوده است .سینا کرمی جوان ایذهای است که در کافهای در ووهان کار
میکند و به اتفاق همکارانش قهوه رایگان در اختیار کادر پزشکی این شهر قرار
میدهند .سینا در حالی ترجیح داده در چین بماند که هواپیمای اختصاصی ایران
برایبازگشتاوفراهمبودهاست .کاربرینوشت«:فرقینمیکنهکجایدنیاباشه.
ما ایرانیها برای همه مردم جهان صلح و سالمتی میخوایم».

مادران در کنار شهدا

جوکرهای خوش قلب!

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

هرجوردارمفکر
میکنم
میبینمحتیاگه
انتگرالهمتوی
درسابمونهبازم
نمیشهمحاسبه
کردچطوری
اینماشینتوی
سلیمانیهعراق
رفتهاونجا!

شاید برای خیلی ها سخت و غیر قابل درک باشد که صبح تا
عصرآقایمهندسیکشرکتباشندوعصرهادلقکیبشوند
که در بیمارستان های شهر می روند به دنبال خنداندن بچه
هایمبتالبهسرطان!اماحسینعبادییکیازهمینمهندس
هاست که صبح ها مهندس یک شرکت پتروشیمی و عصرها
یک دلقک است که در بندر ماهشهر زندگی میکند .او چند
سالی است به همراه دوستانش به عنوان فوق تخصص خنده
ظاهر شده اند و به بخش کودکان بیمارستانها سر میزنند
تا بچهها را بخندانند .عبادی درباره کاری که انجام می دهد
به ایران گفته« :من کار تئاتر هم انجام میدهم و بیشتر هم
در زمینه طنز کار میکنم .حدود پنج یا شش سال پیش بود،
یک روز دوستم «ایمان برشیدی» پیشنهاد داد دلقک شویم و
بهعنوانپزشکانفوقتخصصخندهبهبیمارستانهابرویمو
بچههایبیماررابخندانیم.درواقع اینپروژهباطراحی«ایمان
شالباف» و «موسی رضــازاده» و با همکاری «هدی رشیدی»
در بیمارستانها کلید خورد .از آن به بعد فعالیت دلقکها در
بیمارستانهایدیگرهمشکلگرفتوتکثیرشد».اوخاطره
ای از ناکامی اش در خنداندن یک کودک بیمار را این گونه
تعریف می کند« :یک بار به بیمارستان سوانح سوختگی در
مشهد رفتم .مثل همیشه کارم را انجام دادم اما آن روز اصال
نتوانستم روی لب کسی ،لبخند بیاورم .لحظات سختی بود.
آنهادردزیادیداشتندونمیتوانستندبهاینراحتیبخندند.
تمامصورتشانباندپیچیبودوازدردبهخودمیپیچیدند».

فرشتههاییبرایکودکانفرشته

«کودکان فرشته اند» نام خیریه جوانانه ای است که تالش می
کند سختی های طول درمان را برای بیماران صعب العالج
و سرطانی کمتر کند .قصه خیریه گرم و صمیمی «کودکان
فرشته اند» از نیمه شعبان سال  ۱۳۸۸شروع می شود .از
جایی که سیدنصیرالدین موسوی و دوستانش تصمیم می
گیرند به جای پخش کردن شیرینی و بستنی در محل ،پول
هایشان را جمع کنند تا برای کودکان بیمارستان حضرت
علی اصغر ظفر تهران هدیه بگیرند .لذت این هدیه ها و
خندیدن بچه های معصومی که روز عید را در بیمارستان
بستری هستند ،به دهان بچه ها مزه می کند تا این که این
کار را سال بعد در سه بیمارستان با جمعیت بیشتری ادامه
می دهند .بعد از آن «نصیر» و دوستانش تصمیم می گیرند
برای بچه های بیمار در مناسبت های مختلف برنامه اجرا
کنند تا روحیه شان را باال ببرند .خیریه کودکان فرشته اند
کمیته های مختلفی دارد که هرکدام کار به خصوصی را
انجام می دهند .کمیته آموزش که از نامش پیداست قرار
است با بچه ها حسابی سرو کله بزند .بچه های سرطانی
بیمارستان به دلیل دوره های درمانی چندروزه ای که دارند
نمی توانند مرتب به مدرسه بروند .این کمیته وظیفه دارد با
بچه ها درس هایشان را کار کند و با آن ها بازی های آموزشی
و فکری انجام دهد تا مبادا در طول درمان از بچه های مدرسه
عقب بمانند .کمیته بازسازی نیز وظیفه بازسازی بیمارستان
ها و بخش های کودکان را به عهده دارد .اما اعضای کمیته
اجرایی همیشه برای بچه ها و خانواده هایشان برنامه های
تفریحی و فرهنگی اجرا می کنند .مثال هفته ای یک بار به
بخش های بیمارستان سر می زنند و برای بچه ها شعر می
خوانند و برنامه های شاد ترتیب می دهند.

دلقکدرمانییکپزشک

«امیر تبریزی» ،دانشجوی دانشگاه علومپزشکی ایران و اهل
بجنورداستکهانسانرایاد«پچآدامز»،پزشکدلقکآمریکایی
73سالهمیاندازد .اوازاولینروزهایملبسشدنبهروپوش
سفید پزشکی ،کاله و دماغ دلقکی را هم به پوششاش اضافه
میکند و به خودش قول میدهد دست از خنداندن بچههای
بیمار برندارد .او در گفت و گویی که پیش از این با خراسان
داشته  ،دربــاره کــارش می گوید« :زمستان  92بــود .سال
باالییهای ما ،یک خیریه دانشجویی راهانداختهبودند به اسم
«التیام» .من هم عضو شورای مرکزیاش شدم .در آن خیریه،
ایده بازدیدهای بیمارستانی مطرح شد و تصمیم گرفتیم در
بیمارستانهای دانشگاه خودمان ،بیمارستان رسول اکرم
یاصغر(ع)آنرااجراکنیم.در
(ص)وبیمارستانتخصصیعل 
اولینبازدیدمانازگروهنمایش«مفید»دعوتکردیم؛یکگروه
تئاتری که کار اصلیاش نمایشهای بیمارستانی است و هر
هفتهدربیمارستاناطفالمفید،برنامهدارند.بچههایحرفهای
وبینظیریهستند،هرسالتابستاندورههایرایگانبرگزار
میکنندونمایشبیمارستانیرابهبقیههمآموزشمیدهند.
من آن موقع ،دانشجوی ترم دوم بودم .از همان روزهای اول
دانشگاهدلممیخواستکاریکنمکهحالبیمارهابهترشود.
خب وقتی کار بچههای «مفید» را دیدم ،خیلی خوشم آمد.
«آرش صادقیان» ،سرپرست گروه ،ذوقم را که دید کار جالبی
کرد و گفت« :زانو بزن!» بعد کاله رنگی ،همانی را که همیشه
میپوشم ،روی سرم گذاشت و گفت« :شرط داشتن این کاله
ایناستکههمیشهآدمهارابخندانی».

برای آرزوهای کودکان سرطانی

یکیدیگرازکسانیکهاینروزهادغدغهتحققرویای
کودکان سرطانی را در سر دارد ،خانمی است به نام
هدی رشیدی که موسسه «پنجمین فصل قشنگ»
متعلقبهاوست.رشیدیبامدرکمدیریتبازرگانیطی
سال های اخیر ،عمده فعالیت هایش را بر کودکان سرطانی
متمرکز کــرده و تمام تالش خود را بــرای تحقق آرزوی این
کودکانبهکارگرفتهاست.ماجرایکودکسرطانیکهپلیس
شد،آنیکیکهآتشنشانشدوخیلیموارددیگر،کارموسسه
اوستکهباهمکارینهادهایمختلفبهثمررسیدهاست.اودر
گفت و گو با خبرنگار ما درباره هدفش از برآورده کردن آرزوی
کودکانسرطانیگفتهاست«:میخواهمباعلمپزشکیوارد
چالششوم؛معتقدموقتیبذرامیددردلکودکانبیمارکاشته
شودوبهآرزویشانبرسند،بیشترسعیمیکنندزندهبمانند.
فکرمیکنمتنهاامیدبهزندگیاستکهمیتوانداینکودکان
را نجات دهد و به این مسیری که انتخاب کردم بسیار اعتقاد
دارمومعتقدمهیچبیماریوجودنداردکهباعثقطعامیدبیمار
شود».رشیدیازسختیهایبرآوردهکردنرویاهایکودکان
وچگونگیمتقاعدکردنمسئوالنمیگوید«:هرکاریسختی
دارداماهیچکاریبرایمنسختنیست.خوشبختانهدرباره
آرزوی عباس ،نیروی انتظامی به بهترین شکل به ما کمک
کرد .مثال من تنها یک تکاور از آن ها خواسته بودم ولی نیروی
انتظامی  ۱۶تکاور را آمــاده کرد یا این که می خواستم تنها
برای یک ساعت عباس فرمانده کالنتری شود اما او نزدیک به
سه ساعت فرمانده کالنتری ۱۳اهواز بود .اگر همه مسئوالن
مثل ماموران این کالنتری قادر به درک شرایطی از این دست
واهمیتموضوعباشند،بسیاریازمشکالتآسانمیشود».

البته این موارد تنها نمونه هایی از مهربانی مردم سرزمین مان برای شاد کردن کودکانی است که گاهی خسته
می شوند ،خسته از سرنگ های بی رحم همیشگی ،خسته از انتظار بر روی تخت ،خسته از تهوع های بی وقت،
خسته از نگاه دیگران ،خسته از جمله های تکراری و تلخی که پر از ترحم اند ،خسته از این که صدای بازی بچه ها
همیشه آن سوی پنجره است .یادتان نرود که برای یک کودک سرطانی شاید یک لبخند ،اوج خوشبختی باشد.

