
 زنان طرفدار والیبال در 
چند روز گذشته بیشترین 

بى توجهى را دیدند 
سالمتى فرزندان شان به 

خطر افتاد و از انتخاب هاى 
گزینشى گالیه مند شدند

 معرفى چند طرح  برگزیده 
که در نخستین رویداد 

ایده پردازى،فناورى
و کارآفرینى هالل احمر 

خوش درخشیدند

درصورت پریدن غذا
در گلو چه باید کرد؟

ویدیویى از تخلف در 
قنادى اى مشهور در 

یاسوج سروصداى زیادى 
در فضاى مجازى به پا 

کرده است

30 روز اغما
در قلب تهران

گفت وگوى «شهروند» با خانواده سه بیمارى 
که پس از عمل در بیمارستان قلب

هنوز  به هوش نیامده اند

 یکى از بیماران مرد میانسالى است که با پاى خودش به 
بیمارستان رفت تا یک فشارخون ساده بگیرد

   صفحه6

اگر اهل فیلم و سریال باشید، 
حتما کلمــه نت فلیکس را 
بارها و بارها شــنیده اید یا 
در تیتراژ نخســت  بسیارى 
از فیلم ها و ســریال  نام این 
شرکت را مشاهده کرده اید. 
نت فلیکس در حقیقت یک 
شبکه و شرکت  پشتیبانى از 
فیلم  و  محصوالت رسانه اى 
است که در ســال 1998 در 
آمریکا بنیان گذارى شد. این 
شرکت  در حال حاضر حدود 

37 درصد...
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یک دنیا شوق
یک دنیا کمبود

شیرینی های 
مرگبار یا پاپوش 

ناجوانمرانه؟ 

انجمن
نخبگان امداد

نت فلیکس 
چگونه ۱۹۰ کشور 

را فتح کرد؟

حساس ترین 
لحظات برای 

برگرداندن تنفس

کارگردان گاندو
در گفت وگو با «شهروند»:
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این سریال
جزو مطالبات 

مردمی بود

قطبى را
جایگزین برانکو بدانیم؟
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دست و پا زدن 
پرسپولیس

برای حفظ پروفسور
قدرت نمایی شرقی

«شهروند»   دستاوردهاى حضور روحانى در اجالس «سیکا» را بررسى کرد

يادداشت ۲

حاشيه  نوي�

یعنى شورا هم باید کنار بکشد؟

در حاشیه نوایى که این روزها در فضاى مجازى تکرار مى شود

اعتبارى که داره میریزه!

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

هم آدم شوخى اســت و هم مردى است جدى. گاهى 
هم شــوخى وجدى اش آدم را غافلگیر مى کند که االن 

کدام وجه خود را دارد نشان  مى دهد. 
مثال در جایى که محمدجواد حق شــناس در جلسه 
شــورا مى گوید:   «زیــن همرهان سســت عناصر دلم 
گرفت»  هاشمى با خنده و شوخى  مى گوید: «منظورتون 
ما نیســتیم که»  یا در جایى که بحث بودجه فرهنگى و 
اجتماعى است، محسن  هاشمى خطاب به اعضاى  شورا 
خیلى جدى و قاطع مى گویــد: «بنده خودم لباس هایم 
را درمى آورم و این 200 میلیارد تومان را تأمین خواهم 

کرد.»

اما در  جاهایى هم آدم مى ماند که منظورش چیست، 
مثل ماجراى قتــل میترا اســتاد توســط محمدعلى 
نجفى شــهردار اســبق پایتخت که محســن  هاشمى 
خطاب به خبرنــگاران مى گوید: «ایــن موضوع مردانه 
اســت و وقتى جمع خبرنگاران مردانه شد، پاسخگوى

شما هستم .»
گاف هایــى هم البتــه دارد. مثل موقعــى که در یک 
برنامه تلویزیونى زنده تصور مى کند روى آنتن نیســت 
و درخواست مى کند ســوال  هماهنگ شده را بپرسند. 
در روزهاى نخســت شــورا در جمع خبرنگاران درباره 
انتخاب وى به عنوان شهردار  تهران، گفت: «هنوز در این 
مورد بحثى در شوراى شهر نشده است. در جاهاى دیگر 
بحث هایى صورت گرفته اســت، ولى تاکنون  منتخبان 

تصمیمى نگرفته اند.»
ادامه در صفحه 2

بیشتِر ما روزنامه نگاران -اغلب، نه همیشه!- حواسمان 
هســت که وقتى تیترى مى زنیم یا جمله اى مى نویسیم 
کژتابى نداشته باشد،  نشود ازش معناى دیگرى برداشت 
کرد یــا تعمیمش داد. حتى اگر مى خواهیم بازیگوشــى 
کنیم و از قصد دو مفهوم از تیترى به ذهن متبادر  شــود، 
آن نکتــه دوم به کجاها مى خورد! مثالش مى شــود تیتر 
همیــن دو روز پیش «شــهروند» که نوشــته بودیم «با 
این ســتاره ها به ما خوش  مى گذرد» و اشاره مستقیمى 
داشــتیم به بردهاى پســران تیم ملى در لیگ ملت هاى 
والیبال. ولــى از آن جا که ذوق زده حضــور زنان بودیم و 
 عکسى از حضور خانواده ها در استادیوم غدیر ارومیه تیتر 
را کامل مى کرد، گفتیم نکند کســى اول عکس را ببیند 
و ســپس تیتر را بخواند،  اشتباه برداشــت کند و مفهوم 
دیگرى در ذهنش شــکل بگیرد. تیتر را بى خیال شدیم 
و رفتیم ســراغ همان تیترهاى حماســه اى و کلیشه اى. 
 این فقط یک مشــت نمونه خروار وسواسى است که هر 
روز در بیشتر روزنامه ها و رســانه ها رعایت مى شود یا از 
قصد رعایت نمى شود! مثال  مع الفارقى از حواس جمعى و 
وسواسى که گویا در حوزه مهمى چون اشعار و ترانه هاى 

مذهبى نمى افتد،نیفتاده. 
چند روزى مى شــود ترانه شــادمانه اى که براى میالد 
امام رضا(ع) سروده شده و دوباره توسط مداحان مختلف 
خوانده شده، دستمایه انواع  شوخى ها شده است. منظورم 
همین «داره میریزه؛ ُگله که از آســمون، داره میریزه رو 

ســِر زمین و زمون/ داره میریزه، میریزه// داره میریزه از 
 آسمون؛ ســتاره ملک/ میریزه باز خدا رو سفره ها؛ نمک// 
میریزه، داره میریزه، میریزه/ خبر اومده سر زده سپیده؛ 
مبارکه قدِم نو رسیده/  مهمونیه، چراغونیه...» کارى ندارم 
که اصل این ریتم و ملودى (یا به قول هیأتى ها ســبک) 
از کجا آمده و چه قدر به شــأن مجلس مى خورد.  ولى آیا 
توقع زیادى است که حواس شاعران و مداحان به کلمه ها 
و عبارت ها و آن چه از آن مســتفاد مى شود، باشد؟ وقتى 
مى خواهیم درباره  بزرگى یــا عزیزى ترانه بخوانیم، نباید 
ســخت گیرتر و حواس جمع تر باشــیم؟ نباید به مفاهیم 
اشعارى که گفته مى شــود توجه کنیم؟ حداقل 2 دقیقه 
بــه ترجیع بندها فکر کنید! اعتبار زودتــر از این حرف ها 

مى ریزد. 
این شــوخى هایى که در  فضاى مجازى شــکل گرفته، 
قبل از آن که برخورنده باشد، هشــدارآمیز است. هشدار 
به ابتذال کالمى و شفاهى اى که در یکى از حساس ترین 
 بخش هاى جامعه رخ نشان مى دهد. امر به معروف و نهى 
از منکر در همه جنبه هاى زندگى اهمیت دارد و فقط در 
حوزه هاى پوشش محدود نشــده است، ولى فکر مى کنم 
آن امر به معروفى که  درباره کنار گذاشتن زبان بى هویت 
و استفاده از ادبیات صحیح و معیار و صیقل  خورده  توسط 
بزرگان توصیه شــده، جایش دقیقا در همین  مراســم و 
آیین هاست... حواسشــان اندازه یک تیتر زدن، به آن چه 

مى خوانند هست؟
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از رشدیه تا حافظی
برخی افراد گمان می کنند که کار 
خیریّه فقط به معنی کمک کردن به 
فقیر و مسکین است. البته که این کار 
اقدامی خیرخواهانه اســت،  ولی اگر 
کار خیریّه را به این مســأله محدود 
کنیم، در این صورت در کشورهاي 
ثروتمند دیگر نباید شاهد نهادهاى 
خیریّــه و افراد  خّیر باشــیم، چون 
حداقلی از زندگی مــردم در آن جا 
تأمین شــده اســت و نیازى به این 
کمک ندارند. ولی کیست که نداند 
بیشــترین حجم  کارهاي خیریّه در 
کشورهاي ثروتمند شکل می گیرد، 
زیرا مفهوم امر خیر فراتر از دستگیرى 
فقرا اســت. وقف یکی از مهمترین 
 نهادهایی است که در همه کشورها 
براي انجام و تــداوم امور خیر وجود 
دارد. وقــف محدود بــه پرداخت به 
فقرا نمی شود. یکی از  بیشترین موارد 
وقف در جهان احداث مراکز آموزشی 
و نیز درمانی و بهداشــتی اســت. 
بزرگترین دانشگاه هاي جهان عموما 
 محصول کمک هاي مردم خیرخواه 
و نیکوکار هستند که از طریق وقف 
این دانشــگاه ها را گسترش داده اند. 
گوناگون  محصول  بیمارستان هاي 
وقف افراد نیکوکار هستند و البته یکی 
از مهمترین زمینه هاي نیکوکاري، 
ســاخت مدرســه براي کودکان و 
جوانان اســت که از  طریق آموزش 

ارتقاي اجتماعی پیدا مى کنند.
اگر مطالعــه اي صورت می گرفت 
که چه تعداد از فرزندان این کشــور 
در مدارس ساخته شــده به دست 
نیکوکاران تربیت شده اند و چه  افراد 
نخبه و فرهیختــه اي از این مدارس 
بیــرون آمده اند و آنــان چه قدر در 
توسعه ایران نقش داشته اند، آن گاه 

متوجه می شدیم که  نیکوکاري در 
احداث یا بازســازي مدارس کشور 
تا چه حد ارزشــمند و به نفع جامعه 
اســت و در این صورت پیشگامان و 
فعاالن  نهضت مدرسه سازي را بسیار 
بیش از ایــن ارج می نهادیم و تکریم 

می کردیم.
رئیس  حافظــی،  محمدرضــا 
انجمن خّیرین مدرسه ساز کشور 
در 90ســالگی دار فانــی را وداع 
گفت. او از طریــق انجمن مذکور 
 که یکــی از بزرگتریــن نهادهاي 
مدنی و ســمن هاي خیریّه کشور 
بود به تنهایی تعداد زیادي مدرسه 
را ســاخت یا بازســازي کرد و از 
 همین طریق و بــا کمک دیگران 
صدها مدرسه را در سراسر کشور 
بویژه در مناطق محروم و نیازمند 
ساخته اســت. به همین مناسبت 
 یاد او مورد تکریــم و احترام همه 
قرار گرفته اســت و مقــام معظم 
رهبري نیز پیام تســلیتی در این 

باره صادر کرده اند . 
این گونه فعالیت هاي خیریّه نه تنها 
به نفع جامعه اســت، بلکه موجب 
وحدت و انســجام و همبســتگی 
اجتماعی نیز می شود. بویژه در  زمینه 
آموزشی باید یاد رهروان آن گرامی 
داشته شــود. از مرحوم میرزاحسن 
رشدیه که مدارس رشدیه را در تبریز 
احــداث کرد،  دکتــر مجتهدي که 
هیچ گاه ریاست دبیرستان البرز را با 
هیچ پست و مقام دیگري عوض نکرد 
تا مرحوم حافظى که نامى ماندگار از 
 خود در جنبش خیریّه آموزشى به 
یادگار گذاشته است. وظیفه ماست 
که یاد و راه این پیشگامان آموزشی را 

گرامی بداریم .
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گزارشى از زندگى زنان جوانى که براى 
مستمرى  با پیرمردها  ازدواج مى کنند 

در انتظار مرگ شوهر
برای چند لقمه نان
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«شهروند» از بازار سوگوارى و خدمات 
باورنکردنى اش گزارش مى دهد

زندگی های حسرت برانگیز 
پس از مرگ
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سخنگوى کمیسیون قضائى در گفت وگو
با «شهروند» به على مطهرى جواب داد:

 امکان ندارد  بدون 
رأی گیری قانون تغییر کند 
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سرنوشت شوم بچه هاى ربوده شده در جنگ

کودکانى که نمى خواهند
از داعشى ها دور شوند

   صفحه 3

وضعیت قرمز طالق: به ازاى 
هر سه ازدواج یک طالق 

ثبت مى شود
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رئیس اداره آمار:
 دو دقیقه طالق 

نگیر ید، آمار رو رد 
کنم بره!

همراه با حجت االسالم و المسلمین  
محمدجواد باقرى، امام جمعه


