دنیا به روایت تصویر

همشهریسالم
یک شنبه  11شهریور  1397شماره1127
حدیث روز

امــام حســن عســکری(ع) :از جملــه بالهای
کمرشکن،آنهمسایهایاستکهچوننیکی
بیند ،نهانش دارد و چون بدی بیند ،آن را فاش
تحف العقول
کند.
ذکر روز یک شنبه

رویترز| شادی بچه ها در چرخ و فلک دستی ،بنگالدش

آسوشیتدپرس| غذا دادن به زرافه در باغ وحش لندن

فتوشعر

اجحافی که در حق لیموترش در طول تاریخ شده واقعا قلب آدم رو به درد میاره .این بزرگوار
حتی کنار بدترین و بدمزه ترین غذای دنیا هم باشه ،می تونه اون رو به لذیذترین غذای دنیا
تبدیل کنه!
یک بار اومدیم استاد رو دست بندازیم ،یک سوال نوشت گفت کی جوابش رو بلده؟ همه با هم
دستمون رو بلند کردیم ،اونم گفت حاال که همه تون بلدید ،ازش رد میشیم!
خیلی شرایط بدی شده ...به هر کی میگی یوونتوسیام بالفاصله بعدش باید دو تا فحش به
رونالدو بدی که بفهمه از قدیم یوونتوسی بودی!
کسی که بخواد رو مخ باشه موز خوردنش هم صدای خیار میده!
 اونجایی که باید جواب حرف مردم رو بدم قشنگ خفه میشم .دو هفته بعدش در حال مسواک
زدن یادم می افته باید این رو می گفتم و نگفتم و حرص می خورم!
 مدرک لیسانس رشته ای که دوست نداری؛ در اصل مدرک «من  ۴سال زندگی خود را به
باد دادم» است!
میزان اعتیاد به گوشی با تعداد لیوان های داخل اتاق رابطه مستقیم داره .خودم هفته ای
یک بار یه نیسان می گیرم لیوان ها رو از اتاق می برم آشپزخونه!
در کمتر از یک ماه پراید  ۲۲میلیون گران شد ولی نرخ تورم مرداد ما  9/7درصد است!

در محضر بزرگان

توصیه ای به دختران
آیت ا ...سیستانی می فرمایند:
«دختران را به پاکدامنی و عفاف سفارش اکید
میکنم؛ زیرا زن به خاطر ظرافتی که دارد ،در
برابر پیامدهای ناشی از بیتوجهی به عفاف
آسیبپذیرتر است ،پس دختران باید مراقب
باشند که فریب احساسات پوچ را نخورند
و درگیر وابستگیهای گذرایی نشوند که
لذتشان فناپذیر ولی پیامدهای ناگوارشان
جاودان است و دختران را نشاید که به چیزی
جز زندگی پایدار که سعادت و خوشبختی
آ نهــا را ضمانت میکند ،بیندیشند .چه
برازندهاستزنیکهباحفظسنگینیومتانت
ظاهر و رفتار خویش ،به امر زندگی و کار و
تحصیل خود میپردازد».
سایت رسمی آیت ا ...سیستانی

سهنقطه

دوردنیا

اثر هنری طالیی که آب خواهد شد

ما و عکس ها

قرار مدار

یــورو نــیــوز -گــروهــی از ســارقــان
توانستند پس از سرقت «هرج و مرج
طالیی» ،سوار بر خودرو و با سرعت
 ۲۲۰کیلومتر فرار کنند« .هرج و
مرج طالیی طبیعت» یک اثر هنری
ساخته شده از  ۴۵کیلوگرم طالی
 ۱۸عیار به ارزش دو میلیون و 200
هزار دالر است که دزدان با شکستن
شیشه ۵سانتیمتری یک گالری در
بلژیک با میله ای ضخیم ،آن را ربودند .بر اساس گزارش پلیس ،این سرقت در عرض  ۴دقیقه
انجام شده است« .آرنه کنز» هنرمند این اثر هنری گران قیمت که بیش از دو سال برای ساخت
آن وقت صرف کرده است ،می گوید« :واقعا نابود شدم .من برای این اثر هزینه زیادی کردهام ،هم
مالی و هم معنوی .چون اثر هنری شناخته شده است ،امکان فروش آن وجود ندارد .پس دزدان
حتما آن را ذوب خواهند کرد و بعد به فروش خواهند رساند».

بیماری عجیب دختر نوجوان
آدیتی سنترال -دختر  11ساله
ویتنامی که نامش فاش نشده ،به
تازگی با نوعی بیماری عجیب و حاد
به بیمارستان منتقل شده است.
او هنگام عرق ریختن ،به جای آب
اضافه بــدن ،خــون دفــع می کند!
این دختر که برای امتحانش دچار
استرس شدیدی شده بود ،متوجه
می شود که عرق بدنش خونی است.
بعد از گذشت سه ماه و وخیم شدن اوضاعش ،او در بیمارستان بستری شده و به عنوان اولین
نمونه این بیماری عجیب ،تحت درمان است.
تا حاال دقت کردین
غلطننویسیم

چنان که و چنان چه
«چنان که» و «چنان چه» دو ترکیب مختلف با
دو معنای متفاوتند« .چنان که» به مفهوم «آن
طوری که» است ولی «چنان چه» به معنای
«اگر» است .مانند« :چنان که آگاهی دارید»
یعنی آن طــوری که آگاهی داریــد« .چنان
چه آمدید و من نبودم» یعنی اگر آمدید و من
نبودم .این دو ترکیب را معموالبه جای هم
مینویسند که باید پرهیز شود.
برگرفته از کانال «زین قند پارسی»
علیرضا حیدری
متن و تصویر سازی  :صابری ،مرادی

شهرام محمدزاد

زنــدیگ سالم تکانی
ن عزیز! بهمون بگید کدوم
دوستا ِ
بخشهای زنــدگ ـیســام رو بیشتر
دوست دارید؟ کدوم یکی از مطالب
زندگیسالم تــوی ذهنتون مونده؟
ترجیح میدین تو این چهارصفحه
چی بخونید و چی نخونید؟ نظرات
و پیشنهادهاتون رو هــر روز بین
ســاعــت  11:30تــا  12:30دبیر
ضمیمه زندگیسالم ،سیدمصطفی
صــابــری ،بگید .ایــن شماره ماست؛
05137009366

سیم تو سیم!

پادشاه بیادب و مرد مثال پیشگو
علکساندر کاربراتور |مولف و مورخ

در زمــانهــای قــدیــم ،پــادشــاهــی زورگـــو و
قلچماق بر کشوری فرمانروایی میکرد.
وی که بسیار مستبد و بیتربیت بود ،اجازه
نمیداد آب خوش از گلوی احدالناسی پایین
برود( .توضیح :دیکته احدالناس این شکلی
اســت ،بسیار دیــده شــده که در شبکههای
مــجــازی آن را طــوری مینویسند کــه مــو به
سر احدالناسی باقی نمیماند از تعجب:
اهدناث ،عحدل ناص ،احدوب ماست و)...
خالصه این پادشاه خیلی بد بود و هیچکس
دوستش نداشت .روزی از روزها که پادشاه
افسانه ما در کاخش لم داده بود و به کارهای
زشتش فکر میکرد و بهجای اینکه ادب
شود ،بیشتر خوشحال میشد و کارهای بدتر
جدیدتر اختراع میکرد ،نگهبان وارد شد و
پس از تعظیم افزود« :قربان یکی از رعایا که
میگوید پیشگوست ،میخواهد وارد شود
تا آینده پادشاهی شما را پیشگویی بنماید».
پادشاه خنده تمسخرآمیزی کــرد و افــزود:
«عجب! بگو وارد شود و جالد را هم صدا کن.
میخواهم سرش را از تنش  ...کنم (این کلمه
را بــرای جلوگیری از اشاعه خشونت حذف
کردیم) تا بفهمد پیشگو نیست .اگر پیشگو
بود میدانست امروز پخپخ میشود و نمیآمد!
یاه یاه یاه»...
نگهبان رفت و با آن شخص بختبرگشته به
همراه یک عدد جالد بازگشت .مرد جلوی
پادشاه ایستاد و با شجاعت تمام افزود« :اگر
دســت از ایــن ظلم خــود بــرنــداری ،به زودی
سلطنتت به پایان خواهد رسید ای پادشاه

بدجنس و ناقال ».پادشاه حرصش گرفت و
افــزود« :دهانت را ببند ای رعیت ب ـیادب و
بیهنر! هم اکنون میگویم سرت را از تنت
سه نقطه کنند تا بفهمی دنیا دست کیست!
جــاد!» و با دست عالمت پخپخ را پانتومیم
اجرا کرد.
جالد مرد را روی زمین قرار داد و شمشیرش
را از غالف درآورد و ...دید دسته شمشیر از
جا در آمد! چند باری سعی و خطا نمود ولی
فایدهای در بر نداشت .مرد هرهر میخندید و
پادشاه هم ُگ ُ
رگر آتش گرفته بود از خشم .مرد
برخاست (دیکته برخاست هم همین است،
لطفا رعایت کنید! مولف) و به سمت پادشاه
رفت و افــزود« :من پیشگویی کــردهبــودم که
شمشیرجالدامروزنمی ُبردومنزندهمیمانم،
پس ای پادشاه ستمگر به خودت بیا و دست از
کارهای زشت و بیادبیات بردار!» پادشاه که
کف کرده بود ،سرش را پایین انداخت و افزود:
«راست میگویی ای مرد دانا ،من متحول شدم
و تصمیم گرفتم تغییر روش بدهم »...کمی
مکث کرد و سپس با صدای بلند افــزود« :ای
جالد! تبرت را بیاور تا با تغییر روش پخپخ!» و
یاه یاه زد زیر خنده شیطانی.
مرد که ادای پیشگوها را درآورده بود ،از ترس
به خــودش لرزید و افــزود غلط کــردم و لقمه
گندهتر از دهانم خوردم و ...چون داستانهای
ما پندآموز و «هپی اِند» است ،پادشاه ناگهان
به خودش آمد و دست از ستمگری برداشت
و آن مرد را به عنوان وزیر خود برگزید و قصه
ما به سر رسید.

ســام .ایــن بــار از زبــان هرکسی که تو
تــصــویــر مــی بینین یــه جمله بانمک
بنویسین و تا ساعت  24امشب (یک
شنبه) برای ما به پیامک  2000999یا
شماره  09215203915در تلگرام
بفرستین .حتما در ابتدای هر پیامک،
کلمه «چی میگه؟» و در آخر پیامک هم
نام و نام خانوادگیتون رو بنویسین.
چون چهارشنبه هفته پیش جا نداشتیم،
جمله های منتخب مسابقه قبلی رو این
جا میاریم و منتخب های این مسابقه
رو هم به امید خدا چهارشنبه اعالم می
کنیم .و اما چند مثال:
* داداش عطسه نکنی ها که خط رو
خط میشه!
* بچه هــا گفتم  3همه فـــرار کنیم،
هرهرهر!
* بوق نزن ،کارگران مشغول کارند!
* مــوش :پاتو از این خط بــذاری این ور
حسین یزدانی حصاری
میای زیر خط فقر ،ما هیچی تو خونه نداریم.
* موش :من موش آزمایشگاهی هستم ولی دکتر بهم گفت یه سر برم مطبش سیم تلفنش رو
محترم دررودی
بخورم تا کارت خوانش خراب بشه!
* گربه :راست میگن رب خونگی زدی کیلو 10تومن؟ موش :االن 5تومن گرون تر شده به خاطر
جواد طهان
دالر! 
* موش :آخه بی انصاف یک پنیر واسه خوردن داشتیم ،همون هم که تو لیست ممنوعه رفت.
حتما االن هم دم خونه ام واستادی واسه کنترل تورم تا عوارض نوسازی این خرابه رو بگیری؟
فرامرز رحمتی کالس هفتم

هادی نیکدل
* موش :ببخشید عکاس چطوری تو لونه ام جا شده؟
* گربه :المصب ،یه لحظه کو واستا ،تو این گرونی داریم می ریزیم قیمه ها رو باز تو ماستا،
میخوام بخورم تو رو دوباره باز به عنوان ناشتا ،ولی حیف که پولداری و میشی جزو آقازاده ها!
آرش بیات ،قوچان

* گربه :اومدم دنبال اون ٩میلیارد دالر گم شده بگردم .موش :اون ٩میلیارد دالر رو که باهاش
رویا افخمی
پنیر خریدم ولی ١٨میلیون یورو دیگه دارم!
* موش :پیشی بیا منو بخور راحت بشم ،پنیرم گرون شده مردم از گشنگی ،اقال تو سیر بشی!
علی ایمانی


دیدنی ها

کنده کاری های خارق العاده
یورگنلینگلربت،هنرمندآلمانیبرندهجایزهویژهدرکندهکاریچوباست.اوکارهنریخود
رابهعنواننقاشدر 20سالگیشروعکردومدتزیادیطولنکشیدتاچوبوآثارزیباییراکه
با آن می توان خلق کرد ،کشف کرد .در سال 1966او در سوئیس شروع به استفاده از اره برقی

افسانه های نوین

به دنبال نفر آخر

برای ساخت مجسمه های حیرت انگیزش کرد .هنر او نمایانگر چنان جزئیات دقیقی است که
هر لحظه به نظر می رسد آثارش ممکن است جان بگیرند .او با استفاده از حرکات دست و اره به
آثارشقدرتوشخصیتشگفتانگیزیمیبخشد.چندنمونهازاینآثارهنریراببینیم:
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مسابقهچیمیگه

در کار گالب و گل ،حکم ازلی این بود
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

سوتی سرا

منتخب های چی شده هفته قبل

اندکی صبر

چه احتیاط غریبی
در نگاه تو جاری است
آن دم،
که روبه روی من از چشم من گریزانی
عجب هراس مهیبی نشانده ای بر دل
از این که در نگهت
مباد دریابم
که لیلی مایی

تصویر سازی  :پروانه ایزدخواست

عکس همیشه یک راوی دارد و آن اول شخص
مفرد اســت .فــرامــوش نکنیم؛ اول شخص
مفرد .در عکس همیشه این جمله عکاس
مستتر است :دیدم ،ببین .و چیزی شبیه به
داستانی
معنی
دیدیم یا دیدند معنی ندارد.
ِ
ِ
این که عکاس نباید در عکس دیده شود ،یعنی
عکاس باید برود در نقش دانای کل .به نظرم
امکان چنین چیزی در عکاسی نیست .عکس
بیشتر از آن که «دیدم ،ببین» باشد« ،گفتم،
شنیدی؟» است.
برگرفته از «لذتی که حرفش بود»
اثر پیمان هوشمندزاده

واهمه

تفأل

تاپخند

صد مرتبه «یا ذالجالل و االکرام»

بریده کتاب

گتی ایمیج| موج سواری در یک کانال شهری که بر اثر باران پر شده است ،ایاالت متحده

حدود  25سال پیش بچه بودم .اون موقع ها نونوایی کم بود و تو هر محله یه نونوایی به زور پیدا می
شد .اون روز نوبت من بود که برم نونوایی .پیاده راه افتادم رفتم یه نونوایی که چند کیلومتری با
خونه مون فاصله داشت .خسته و کوفته وقتی رسیدم ،از هرکی پرسیدم «نفر آخر کیه» گفت «من
نیستم» .از این آقا ،از اون آقا ...باالخره آخری رو پیدا نکردم و راه برگشت به خونه رو در پیش گرفتم.
وقتی رسیدم خونه مامانم با عصبانیت و تعجب پرسید« :پس نونت کو؟» منم گفتم« :نگرفتم ،آخه
نفهمیدم آخری کی بود ،منم برگشتم!»
ما و شما
راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

* در حاشیه رکوردشکنی قیمت پراید:
کنون که رو شده برگ برنده
ببین بابا شدیم اسباب خنده
در این آشفته بازار قاراش میش
بگو حاال پراید کیلویی چنده؟!
یارمحمد خدنگی

* تا می توانید غافلگیرش کنید .درست در
مثل
لحظه ای که فکرش را هم نمی کندِ .
ِ
وسط چله تابستان .ذوق کردنش را با
باران
ِ
تمام
دقت ببینید .لبخندش را ...باور کنید ِ
این ها یک دنیا ارزش دارد!
مسعود مجنونپور

* رابطه ام با کودکان فامیل عالیه و چندبار
پرسیدن خاله چرا دختر نداری که ما باهاش
بــازی کنیم؟ شما بگین من چطور واسه
کــودک ســه ساله توضیح بــدم کــه همسر
مناسب ندارم تا دختری داشته باشم؟!
* هرقدر به خط «زندگی سالم تکانی» زنگ
می زنم ،بر نمی دارین .لطفا اندازه زندگی
سالم رو به قبل برگردونین .ممنون
* االن ساعت نیم بــامــداده ،من در حال
خــوردن انــار دون شده تو تاریکی مطلق و
نور صفحه گوشی ،مطلب «انار وحشت» رو
خوندم و!...
* نحوه به چاپ رساندن کتاب را توضیح
دهید.
* چهارشنبهقرار بود نتایج مسابقه«چی

ن کار رو نکردی؟
میگه» رو اعالمکنی .چرا ای 
امیدوارمخلف وعده برخی مسئوالن بهتو
سرایت نکند!
مــا و شــمــا :چ ــون چهارشنبه صفحه جا
نداشت ،امروز بخشی از منتخب ها رو چاپ
کردیم.
ن اوضاعاقتصادیدچار
* آقکمال؛ مو از ای 
افسردگیحادشدم،آیا دور و برتانداروی
ضد افسردگییافتمشه؟
آق کمال :داشتم ولی تموم کردم .به ای فکر
کنن که پراید شده  40تومن ،خواب هم از
سرتان مپره ،چه برسه به افسردگی!
* جزیره اسرارآمیز و ماهی گیری خیلی
عالی بود! دمتون گرم که واقعیت رو با زبان
طنز و شوخی بیان می کنید.
* می خواستم به پدر و مادرم بگم شرمنده
تونم ...هیچ وقت نمی تونم زحمات تون
رو جبران کنم .می دونم خیلی اذیت تون
می کنم ولی فقط االن می تونم بگم حاللم
کنید .تا آخر عمرم شرمنده تونم ،دست تون
دخترتون سعادت
رو می بوسم...
* پیام صرفه جویی :حواس تون به المپ
های مصرفی تون هست؟ می دونین اگه
االن المپ کم مصرف گرون بخرین ،از نظر
اقتصادی و هزینه قبض برق در طول زمان
سود کردین؟ سود کردن که فقط خریدن
طال و ارز نیست!
CMYK

