شنبه  14مهر  1397شماره 2601

@farhikhtegandaily

صاحب امتياز :دانشـــــگاه آزاد اســـــالمی دفتـــر مديرمسئــول66348016 :
تحريريـــــــه 6 6 7 6 01 8 0 -2 :فکــــــــــس6 6 7 2 6 0 4 7 -6 6 7 6 0 5 0 1 :
روابـــــط عمومـــی 6 6 7 6 0 4 9 9 :سازمــــان آگهــیها18 :و 663 4 8046
چاپ :سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی توزيع فرهیختگان۶۶۳۴۸۰۱۱-۲ :
نشانی:خيابانحافظ،بعدازپلدومحافظ،روبهرویساختمانبورس،ساختمانفرهيختگان،طبقهسوم

w w w . FDN.IR

گفتوگو با نویسنده صفحه اینستاگرامی «روزمرگیهای یک آبدارچی»

فراسو

ناخودآگاهرویفالوورهایمتاثیرگذاشتم

رابینهود ایتالیایی

کرد اما بعد از  17سال ،بهطور شبانه درسش را ادامه داد و

دیپلم گرفت و حاال دانشجوی ترم اول رشته روابطعمومی

ندا اظهری

دانشکده خبر است.

روزنامهنگار

او درباره علت ادامه تحصیلش میگوید« :احســـاس کردم

خیلی از کســـانی که در شبکههای مجازی فعال هستند،

دادهانـــد .از زمانی که در صفحهام اعالم کردم تحصیالتم

برق عکسها در نگاه اول جاذبه داشـــته باشد و فالوورها را

اینکه بـــه خاطر من ادامهتحصیل دادهاند .یا حتی زمانی

فالوورهایم شـــاید ناخواســـته من را الگوی خودشان قرار
را ادامه میدهم ،دایرکتهای متعددی داشـــتم مبنیبر

بیشـــتر از خوشـــیهای زندگی میگویند اما شاید زرق و

که بـــرای اهدای عضو ثبتنام کردم ،عدهای عکس کارت

به سمت خود جلب کند اما به مرور دلزدگی میآورد و این

اهدای عضوشان را برایم میفرستادند که با الگوبرداری از

الکیخوشبودنها رنگ میبازد .اما در این آشـــفتهبازار،

من این کار را انجام داده بودند و متوجه شـــدم ناخواسته

عدهای هم مانند کاظم عقلمند پیدا میشوند که با همین

صفحهام تاثیرگذار بوده است».

ساده حرفزدن میتوانندفالوورهای زیادی در اینستاگرام

پیدا کنند و اسم و رسمی برای خودشان راه بیندازند.

ازجایگاهم راضی نیستم

اوجوان34سالهایاستکهآبدارچیسادهیکشرکتاست

از او درباره مدتزمانی میپرســـم کـــه بهعنوان آبدارچی

اما به دور از همه حواشـــی فضای مجازی به روزمرگیهای

مشـــغول به کار است و در جواب میگوید« :متاسفانه 10

خود میپـــردازد و همین هم عامل موفقیت و محبوبیتش

ســـال» ،دلیلش را که جویا میشـــوم در جواب میگوید:

شده است .متولد تهران و ساکن عبدلآباد تهران و اصالتا

«درســـت است که االن آدم معروفی هستم اما دوست دارم

اهل ســـراب اســـت .عقلمند مدتها وبالگنویس بود و

معموال مطالب طنز مینوشت .بعد از مدتی به دلیل خرابی
وبالگش ،به فیسبوک عزیمت کرد .همان نوشتههای طنز

خوشش نمیآمد و حتی اقوام هم از این کار راضی نبودند

دارم که گوشیشـــان را در مشهد به سمت حرم امام رضا یا

و این برای خودم منفی اســـت .شـــاید بقیه معتقد باشند

اینکه عرف را در فضای مجازی رعایت میکردم ،حاال همسرم

که به یادم بوده و برایم دعا کردهاند .یا حتی در جامجهانی،

ردههای باالتر بروم و آنجا بهترین باشـــم ».او ابتدا  8سال

و حتی روزهای اول من را مســـخره میکردند .اما با وجود

را در فیسبوک هم ادامه داد اما آن زمان زیاد شناختهشده

نبود .او طنز را دوســـت دارد و معتقد است برای حضور در

یکی از مشوقان من شده و حتی خودش هم صفحهای در

فضای مجازی ،با ورود به طنز موفقیت بیشـــتری میتوان

اینستاگرام باز کرده و فالوورهای زیادی دارد».

کســـب کرد .استارت معروفشـــدنش از حدود پنجسال
پیش و از همان فیسبوک زده شـــد .یک روز ،یک پســـت
که« :شـــغلم آبدارچی است .وظیفهام نظافت و چایدادن

دوهزار کامنتی که برایم میگذارند شاید یک یا دو کامنت

که فالوورهایش مانند صفحههای

یـــک نفر برایم چای بریزد ».نظرات این صفحه گروهی باید

یـــک کتاب که منتظـــر خواندن

با عبارت «تشـــکر میکنم از » ...شروع میشد ،در غیر این

صفحه بعدی باشند ،منتظرند تا

صورت ادمین گروه آن را پاک میکرد اما این جمله متفاوت

پست بعدی را بخوانند و این قضیه

نهتنها منجر به حذف آن پست نشد بلکه واکنشهای زیادی

در کامنتهایـــی که میگذارند،

را در پی داشت .این پست ،رکورددار شد و در همان صفحه

مشـــهود اســـت .او دربـــاره

هفتهزار الیک خورد و تا پنجهزار بار به اشـــتراک گذاشته

واکنشهایی کـــه در کامنتها

شد و درمجموع چند صدهزار الیک خورد .این کامنت در

میگیرد ،میگوید« :خدا را شکر

ظاهر یک متن ساده و معمولی بود اما سر و صدای زیادی

بیشتر کامنتهایی که فالوورها

به پا کرد تا حدی که دو روز بعد ،از بیبیسی برای مصاحبه

میگذارند مثبت است؛ یک عده

با او تماس گرفتند اما نپذیرفت و همین خبرساز شدن باعث

میگوینـــد چه خانـــواده خوبی

محبوبیت او در رسانهها شد .تا دو سال در فیسبوک فعالیت

داری .دیگری برایم دعا میکند.

مداوم داشت و هربار پستهایش را با عبارت «روزمرگیهای
مینوشـــت .به مرور طرفدارانش زیاد شد و سپس گروهی

باارزشـــند ».او با توجه به حجم طرفدارانی که دارد ،سعی

معروف شدهام اما نظر من این نیست و ترجیح میدهم به
در یک خیاطـــی کار میکرد و بعد از آن مدتها به دنبال
کار بـــود اما با توجه به اینکه تحصیالت باالیی نداشـــت،

نتوانست کار مناسبی پیدا کند و با شرایطی هم که داشت،

نمیتوانست انتظار بهتری هم داشته باشد تا اینکه بعد از
مدتها آبدارچی یک شـــرکت شد که حاال بعد از گذشت

 24ساعت پستی نمیگذارد ،دایرکتهای زیادی میآید

سالها ،با ورود به دانشگاه و کسب مدارج باالتر قصد دارد

عقلمنـــد ترجیـــح میدهـــد

او میگویـــد« :به این دلیل در این ســـالها اینجا ماندگار

او ارتباطی ندارد ،سرک نکشد .به

را بهعنوان یک آبدارچی میدانم اما از اینکه به من بگویند

عقلمند
میگوید چون
روابطعمومی
باالیی دارم اگر روزی
فروشنده شوم ،فروشنده
موفقی خواهم بود .با همه
اینها ،انتظار باالیی ندارم
و به همان اندازه که تالش
میکنم ،از خدا روزی
میخواهم

در طول روز فقط دو سه دایرکت

یـــک آبدارچی» آغاز میکـــرد و از کارهای روزمره خودش

فرستاده بودند .حتی مسیحیان در کلیسا عکس من را در

میکند هفتهای  9تا  10پست بگذارد ،بهطوری که وقتی

شبیه کتاب شده است بهطوری

این است که دوست دارم وقتی داخل آشپزخانه نشستهام،

داخل اســـتادیوم عکســـم را داخل گوشـــی گرفته و برایم

عقلمند آدم پرحاشیهای نیست و از این وضع راضی است،

منفی باشـــد ».به اعتقاد خودش ،ناخواســـته صفحهاش

است ولی یکی از خوشیهایم که هیچوقت به آن نرسیدم

مکه یا کربال گرفتهاند ،عکس گرفتهاند و برایم فرستادهاند

گوشـــی گرفته و آنجا برایم دعا کردهاند .اینها برایم خیلی

طـــوری که میگوید« :به جـــرأت میتوانم بگویم از هزار یا

چنـــد خطی در یک صفحه گروهی نوشـــت با این عنوان

در کارم پیشرفت کنم و تغییر شغل دهم اما هنوز نتوانستهام

و ابرازنگرانی میکنند.

بیحاشیه باشد و به چیزی که به
همین دلیل بیشتر پستهایش
پیرامون خانواده و کارش میگذرد
اما گهگاهی که اتفاقی رخ دهد،

دربـــاره مســـائل اجتماعی هم

مینویسد ،مانند حادثه پالسکو یا
بهعنوان مثال ،در کپشنها درباره

گرانی پوشـــک هم مینویسد اما

سعی کرده وارد حاشیه نشود .در
نوجوانی درسخواندن را دوست

نداشت و تنها تا سیکل تحصیل

جایگاه بهتری برای خود ایجاد کند.

شدهام ،چون کسی به من نگفت چه کار کنم .من وظیفهام
چهکار کنم ،متنفرم و به من برمیخورد ».او از کودکی عاشق

حیوانات بود و دوست داشت دامدار یا دامپزشک شود .اما

آن قرار میداد و هفتهزار دنبالکننده یا فالوور داشت.

بعد از مدتی ،فیسبوک را رها کرد و از سال  94به اینستاگرام
سههزار فالوور داشت .عقلمند میگوید« :چون از آن دست

خدا روزی میخواهد .خودش میگوید« :از زمانی که پنج،
شش سالم بود فروشندگی کردهام .به هر حال دهه شصتی

بودم و مانند خیلی از همسن و سالهای خودم سر کوچه
فروشندگی میکردم؛ از باقالی گرفته تا تخممرغ شانسی
و شال و روسری فروختهام».

مجـروح میشـوند یـا شـاید جـان خـود را از دسـت میدهند.

بیفتـد و در ایـن حیـن بـه

در ایـن زمینـه وجـود دارد دقـت کنیـم ،میتوانیـم جـان سـالم بـه در ببریـم.

جامعـه پزشـکی دربـاره

داشـته باشـیم و روزانـه از آنهـا اسـتفاده کنیـم امـا اگـر بـه هشـدارهایی کـه

دلیـل تمـاس کـودکان بـا

آن باعـث مسـمومیت آنهـا

بـه دلیل وجـود فلوراید در

همیـن دلیـل اسـت کـه

کـه پایـه سـربی دارد ،اجتنـاب کنیـد.

درحالی که ســـیمهای

مایـع سـفیدکنندهای

میتوانـد در کـودکان باعـث مسـمومیت یـا حتـی مـرگ شـود .یکیدیگـر از

وایتکـس میشناسـیم،

عارضـهای اسـت کـه در مینـای دنـدان بـه وجـود میآیـد و میتوانـد واکنـش

کابلهای مفیـــد میتواند

کـه اغلـب مـا آن را بـا نـام
یکـی

ا ز

مـو ا د

حذفنشـدنی برای تمیز
کـردن خانههـای اغلـب

ماسـت امـا یادتـان نـرود

کـه ایـن مایـع شـفاف و
کاربردی میتواند بسـیار

خطرناک باشـد .در واقع

شـدیدی ایجـاد کنـد.

رابطدرهمهخانههابهعنوان

ابزاریبرایانتقالانرژیبرق
اما گاه اســـتفاده از همین

به قیمـــت جان صاحبخانه

در سـال  1978ایـاالت متحـده آمریـکا اسـتفاده از تمـام رنگهـای حاوی

تمامشود.این کابلهابسیار

قبلا از رنـگ سـربی اسـتفاده کـرده بودنـد ،خطـر ایجـاد مسـمومیت در افراد

میگویند ساالنه سههزار و

سـرب را ممنـوع اعلام کـرد .در ایـن میـان خانههـا و سـاختمانهایی کـه

را فراهـم میکردنـد ،ایـن درحالـی اسـت کـه در سراسـر جهـان خانههایی که
از رنـگ سـربی اسـتفاده کردهانـد ،وجـود دارد کـه خطـر آنهـا شناختهشـده

نیسـت .آژانـس حفاظـت از محیطزیسـت آمریـکا گـزارش میدهـد مهمترین

این عمل را برای عدالت و اعتراض علیه نظام که بازنشستگان و جوانان

را بدون منابع مالی گذاشته ،انجام داده است.

تاریخگردی

روز تولد دوربین فیلمبرداری

گاهی اوقـــات یک اختراع

ممکن است ایدهای جدید
درذهندیگرانایجادکندتا

اختراعدیگریبهثبتبرسد،
با اختـــراع تصاویر متحرک

اختراعهاست130 .سال

پیشدرچنینروزیتوماس

عکـــس متحرک خـــود که
نشـــان میداد ،رونمایی کرد .اختراعی که بعدها توسط دیگران تکمیل
شد و امروز به جایی رسید که با فشار دادن یک دکمه میتوان از بسیاری

وقایع فیلم گرفت .ادیسون پیشتر درباره این اختراع خود مینویسد که

من روی وسیلهای کار میکنم که میتواند چشماندازی برای این باشد

بود .برخالف فیلم عکاســـی قدیمی این نوار طوری ساخته شده بود که
سریع حرکت کنند .بعدها این اختراع توسط همین تیم گسترش یافت و
فیلمها بیشـــتر درباره افراد مشهور ،رویدادهای خبری ،بالیای طبیعی

نمایشگاه و مناظر ساخته شدند.

خبر روز

کشـنده باشـد .بـه صراحـت به شـما توصیـه میکنیم از به کار بـردن هر رنگی

مورد استفاده قرار میگیرد

خطـرات اسـتفاده از فلورایـد بیشازحـد ایجـاد فلوروزیـس دندانـی اسـت که

واقع شـــده است .گیلبرتو باسیهارا در توضیح کار خود گفته است که

مقدار زیادی از آن میتواند

در ادامه چند نمونه از این اقالم خانگی را که به طرز شـگفتآوری میتوانند

کشـنده باشـند ،به شما معرفی میکنیم.

که در اســـتان اودیین در دامنه کوههای آلپ در شـــمال شرقی ایتالیا

مقـدار اندک مشـکلی ندارد

بلعیـدن خمیردندانهـای دارای فلورایـد هشـدار میدهـد .ایـن موضـوع
میتوانـد بهویـژه بـرای کـودکان خطرناکتـر باشـد ،خـوردن فلورایـد زیـاد

 Forni di Sopraیک شهر کوچک با جمعیت حدود  1000نفر است

فیلمها کمتر از یک دهه به یک صنعت سرگرمکننده تبدیل شدند .اولین

امـا قـرار گرفتـن در معـرض

بـه گـزارش  listverseاغلـب مـا شـاید اکثـر ایـن آیتمهـای کشـنده را در خانه

دزدیدهشده او خانه خود را از دست خواهد داد.

و تکههـای آن روی زمیـن

تیـوپ خمیـر دندان توجه

خمیـر دندانهاسـت .بـه

تعلیق درآمده اســـت .وکیل او گفته است که به منظور بازپرداخت پول

خطـر زمانی اتفـاق میافتد

شـود .اگرچه وجود سرب به

نزدیـک بـه  95درصـد از

حکم دادگاه به این مدیر بانک سابق در این هفته برای دو سال به حالت

میشد آن را در اطراف یک چرخ و رول قرار داد که باعث میشد تصاویر

کـه رنـگ سـرب خراب شـود

هشـد ا ر سـمی بـو د ن

باشـد .هرسـاله افـراد بیشـماری بـه دلیـل اسـتفاده روزانـه از برخـی وسـایل

را به او برمیگردانند و برخی نیز از دادن چنین قولی امنتاع کردهاند.

دوربینفیلمبسیاراولیهبود.ایننواریکقطعهفیلمطوالنیوانعطافپذیر

مخلـوط کنیـد ،چراکـه بالفاصلـه گاز سـمی کلـر را تولیـد میکنـد.

همیـن خانـه امـن میتوانـد یـک مکان بسـیار خطرنـاک برای مـا و زندگیمان

پول به حساب آنها واریز شده به او وعده داده بودند که مطمئن باشد پول

لوری دیکسون انتخاب کرد .آنها یک نوار Kinetographساختند که یک

شـاید شـما هرگـز بـه

خطرات و آسـیبهای بسـیاری دور میکند ،با این حال اگر کمی دقت کنیم

یکمیلیون یورو معادل  886هزار پوند رو شده است .اغلب افرادی که

 1889ادیسون تیمی را برای کار روی این پروژه به ریاست ویلیام کندی

خطرناکتـر میشـود کـه آن را بـا سـایر مـواد پاککننـده مثـل مایـع جرمگیر

نکرده باشـید .این هشدار

 di Sopraواریز کرده است .حاال دست این مدیر بانکی پس از برداشت

که در کنار دیدن تصاویر متحرک ،صدا را نیز ضبط و پخش کند .در سال

مصـرف و حتـی تنفـس آن میتوانـد شـما را از پای در بیـاورد ،این مایع زمانی

اغلـب مـا بـه خانهمـان ایمـان داریـم و آن را جایـی امـن میدانیـم کـه مـا را از

به عنوان وام یا کمک به حسابهای مردمان فقیر در زادگاهش Forni

تصاویر درحـــال حرکت را

کُشندههایخانگی

سـازمان غـذا و دارو روی

خود دزدیده است و بدون اینکه یک پنی آن را برای خود بردارد ،آنها را

پســـتم را مینویســـم ،پس زمان زیادی از من نمیگیرد.

شرکت ببرم ،از فضای مجازی و اینترنت استفاده میکنم».

مترجم

گیلبرتو باسیهارا نزدیک به هفت سال است از حساب بانکی مشتریان

عقلمنـــد میگویـــد« :آنقـــدر پســـت گذاشـــتهام کـــه

به عبارتی بین زمان چایی تا چایی که باید برای کارمندان

الهام کاظمی

کار او به بهای از دست دادن خانهاش تمام شود .در خبر آمده است که

ادیسون معروف از دستگاه

درواقع ،در فاصلههایی که بین کارهایم ایجاد میشـــود و

سالمت

مشتریان فقیر پرداخت کرده و حاال که دست او رو شده قرار است این

و پســـتهای اینستاگرامیاش را هم در البهالی کارهایش

در خیابان نشان دادهاند و با من عکس یادگاری گرفتهاند،

او ادامه میدهد« :همســـرم اوایـــل ازدواجمان از این کار

یورو را از حســـابهای بانکی مشـــتریان ثروتمند دزدیـــده و آنها را به

انجـــام داد از همیـــن نوع

کپشننویســـیام راه افتاده و در کمتر از دو دقیقه کپشن

حدودا یکسال و نیمه به نامهای سبحان و ماهان دارد.

مقایســـه میشود ،چراکه به گزارش دیلی میل او نزدیک به یکمیلیون

کاری که توماس ادیســـون

آدمهایی نیستم که معروفیت اذیتم کند ،مانند بازیگران و

سبب اذیتم شود ».او سال  94ازدواج کرد و حاال یک دوقلوی

پس از نزدیک به  700ســـال ،یک مدیـــر بانک در ایتالیا با رابین هود

زمانهایی را که در شـــرکت بیکار و فارغ از کار اســـت ،به

مدیریت صفحهاش را خوب یاد گرفته است.

بهویژه وقتی با خانواده مـــرا میبینند؛ اما آنقدر نبوده که

سعی میکرد تا عدالت را در جامعه طبقاتی انگلستان ایجاد کند .حاال

انتظـــار باالیی ندارد و به همان اندازه که تالش میکند ،از

مینویسد .او پس از ســـالها دیگر قلق پستگذاشتن و

فوتبالیستها ،معروفبودن را دوست دارم .خیلی شده مرا

و نابرابری میجنگید و با بخشـــیدن دارایی ستمکاران به مردم نیازمند

فروشنده شود ،فروشـــنده موفقی میشود .با همه اینها،

خواندن روزنامه و مجله یا گشتزدن در اینترنت میگذراند

پیوست .با توجه به اطالعرسانی قبلی ،طی یک هفته اول

و کارتون دیدهاید ،او نماد شـــخصیتی حقطلب بود که با ظلم و ستم

حاال معتقد است چون روابطعمومی باالیی دارد اگر روزی

بین چایی تا چایی وارد اینترنت میشوم

با همان عنوان راهاندازی کرد و هفتهای چند پستش را در

رابینهود را حتما میشناسید و بارها در کودکی درباره او فیلم ،سریال

قابلاشتعال هستند .آمارها

 300آتشســـوزی منزل در آمریکا به دلیل سیمهای رابط اتفاق میافتد که
حدود  50کشـــته و نزدیک به  270زخمی بر جـــای میگذارد .عالوهبر این

ساالنه چهارهزار نفر با عارضه مرتبط با این کابلها به اورژانس مراجعه میکنند.

بدرقه اهداکننده عضو

ندا فراهانی

مترجم

کارمندان بیمارستان ،دوستان و اعضای
خانواده مرد 53سالهای که با اهدای عضو
خود بعد از مرگـــش موافقت کرده بود ،با

ایستادن در دو طرف راهروی بیمارستان ،او را تا اتاق عمل و پیوند عضو
به نشانه احترام در سکوت بدرقه کردند .این کار ،حرکت ارزشمندی بود
که از سوی کارمندان بیمارستان و برای همدردی با خانواده او انجام شد.

همهکارمنداندرطبقهچهارمبیمارستانگردهمآمدندومسیریانسانی
را از آیســـییو تا آسانسور منتهی به اتاق عمل طی کردند .به گزارش
دیلیمیل ،اعضای این مرد به بانک پیوند عضو Pacific Northwest

اهدا شـــد .بیش از 114هزار نفر در آمریکا چشمانتظار دریافت عضو

پیوندی هســـتند اما تنها  0/3درصد از افرادی که جان خود را از دست

میدهند ،راضی به پیوند عضو میشوند .کلیه ،بیشترین عضوی است
که پیوند میشود و بعد از آن کبد ،قلب و ریهها در ردههای بعد هستند.

