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صد مرتبه «یا قاضی الحاجات»

گتی ایمیج| لذت موتورسواری در سیالب ،چین!

آسوشیتد پرس| مزرعه گل های آفتابگردان ،ایاالت متحده

تاپخند

تا حاال دقت کردین

در محضر بزرگان

شرط استجابت دعا

حکایت

قورباغه ظاهربین و دوست ابلهش

غوکی (قورباغه ای) کنار برکه ای نشسته بود.
گاویرادیدومجذوبهیکلگاوشد.خویشرا
کوچکوناتواندید.خودشرابادکردوبادکرد
و به دوستش گفت« :خوب است؟» دوستش
گفت« :کمی بیشتر ».این کار را این قدر ادامه
دادتاترکیدوتاروپودوجودشپارهشد.
نویسنده :ژان دو الفونتن
مترجم :ملیحه صمدی
سخن بزرگان
* هر جدایی یک نوع مرگ است و هر مالقات
شوپنهاور
یک نوع رستاخیز.
* آیا زندگی آن قدر عزیز و صلح آن قدر شیرین
است که به بهای زنجیر و اسارت خریداری
پاتریک هانری
شود؟ 
* می اندیشم ،پس هستم .هستم ،چون فکر
میکنم.فکرمیکنم،چونشکمیکنم.
دکارت

*اگرآزادیارادهمردازاوسلبشود،همهاعمال
روسو
اوارزشاخالقیخودراگممیکند.
برگرفته از کتاب «رهنمون»
تالیف غالمحسین ذوالفقاری
قرار مدار

اندکی صبر

تو دریایی
بهجت شکیب نیا

تو را چه غم اگر باران نبارد
تو دریایی هم آغوش تمام ماهیان
و شعر من تماما
در کنار ساحلت دنبال تندرهای باران زاست

متن و تصویر سازی  :صابری ،مرادی

مرحوم آیت ا ...بهجت در پاسخ به این پرسش
کــه در چــه شرایطی دعــا مستجاب اســت،
فرموده اند:
«شــرط استجابت دعا ترک معصیت است.
«اوفــوا بعهدی اوف بعهدکم» (بــه عهد من
وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم .بقره،)۴۰ ،
«فاذکرونی اذکرکم» (پس مرا یاد کنید تا شما
را یاد کنم .بقره« ،)۱۵۲ ،ادعونی استجب
لکم» (مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب
کنم .غافر .)۶۰ ،گاهی مصلحت در غیر
تعجیل (عجله نکردن در استجابت دعا) است
و گاهی مصلحت در تبدیل به احسن (بهتر از
آن چه خواسته به او داده شود؛ چه در دنیا چه
در آخــرت) است .داعی (دعاکننده) خیال
میکند مستجاب نشده است [ولــی] اهل
یقین میفهمند».
مرکز تنظیم و نشر آثار آیت ا ...بهجت

با خانمان

درباره مادرم
مهدیسا صفریخواه |طنزپرداز

مادرم میتوانست با اختالف زیادی تهیهکننده یک برنامه سرگرمی در تلویزیون باشد .او رزومه
خوبی داشت .همه سالهای تولدمان بیشتر از ما حواسش به این بود که به بچههای مردم خوش
بگذرد .شما وقتی به این تولد دعوت میشدید ،قطع ًا از آن برنده بیرون میرفتید .باالخره در
یک حوزهای استعدادتان را نشان میدادید و از مادرم سیمرغ میگرفتید .فرقی نمیکرد یا در
مسابقات ماستخوری ،سیبخوری ،صندلیبازی یا پانتومیم باشد .ژن فرهنگی -معلمیاش
همیشه بهکارش میآمد ،نمیگذاشت من که تولدم است ،تقلب کنم .عین پلنگ جویبار باالی
سرمان میایستاد و همه حواسش به این بود که کاری نکند بچهای در آن روز مهمانی بگوید:
«جایزهها رو که دادی به بچههای خودت ».یک جوری سوت میزد که انگار الگویش در داوری آقا
کولینابود،همانقدرمصمم.اگرهمانروحیهراحفظمیکردیاعمرشبهدنیابود،میتوانستیم
از ایدههایش برای سرگرمی ،یک صفحه اینستاگرام درست کنیم و تبلیغ بگیریم و الزم نبود همه
روزهای ماه منتظر واریز حقوق بازنشستگیاش یا پیدا شدن کلید صندوق فرهنگیان باشد ،اما
حیف که نشد.
بزرگوار به مسابقات فرهنگی و اطالعات عمومی هم عالقه داشت .یک دایرهالمعارف سه جلدی
را هر روز دوره میکرد ،اگر عمرش به دنیا بود میتوانست برنده بزرگ مسابقه «برنده باش»
تلویزیون باشد .تا این اواخر همچنان در مسابقات پیامکی اپراتورها شرکت میکرد و میباخت
ولی روحیه باالیی در پذیرش شکست داشت .همینکه وسط آژیر قرمز جنگ میتوانست
حواسمان را پرت کند ،از نظر من یک برنده بود .همینکه بچههای مدرسه را اندازه ما دوست
داشت ،یعنی سه هیچ از زندگی جلو بود و هتریک کردهبود .اص ً
ال شاید باید خدا را شکر کنیم که
اینستاگرام را ندید ،وگرنه هر روز باید کلی انرژی برای ترکیبیها و خزهها و وزهها میگذاشت تا
شاید کمی از ابتذالشان کم کنند .شاید هم جریمهشان میکرد تا روزی سه وعده ،دو صفحهای
کتاب بخوانند ،بعد دیگر اینستاگرام کام ً
ال تخت و یکنواخت و خستهکننده و بدون حاشیه
میشد .خدا بیامرزدش.

دیدنی ها

آرامش بر فراز قله

دیلی میل« -ماکسیم»،
راهب 64ساله گرجستانی،
 25ســال اســت کــه بــر فــراز
یــک ســتــون سنگی بــه نام
کاتسخیدرغربگرجستان
به تنهایی زندگی می کند.
این راهب برای باال رفتن و
پایین آمدن از این مکان ،از
نردبان مخصوص  40متری
استفاده می کند و برای هر
باال و پایین رفتنی به بیست
دقیقه زمان نیاز دارد .طرفداران او برخی نیازهایش را با استفاده از طنابی به باال می فرستند .به
عقیده او« :با سکوت و آرامش این مکان ،حضور خدا بهتر احساس می شود ».تنها بازدیدکنندگان
این محل ،گروهی از راهبان و مردان جوانی هستند که در جست وجوی آرامش تا پای ستون
سنگی می آیند.
یک عکاس به نام «آموس چاپل» موفق شد تا مجوز ورود به این محل را از ماکسیم بگیرد و به باالی
ستون برود و عکس هایی از سبک زندگی او بگیرد .او به عکاس گفت در جوانی خالفکار بوده و
چند سالی را در زندان گذرانده است ولی بعد از آزادی تصمیم می گیرد تغییر کند و این محل را
برای زندگی دایمی انتخاب
می کند .گفته می شود این
بنا ،حدودا بین قرن ششم و
هشتم میالدی ساخته شده
است و از نحوه ساخت این بنا
و چگونگی حمل مصالح به
باالی ستون و این که پیش از
این راهبان چگونه به آن جا
می رسیدند ،هیچ اطالعاتی
در دست نیست.

از فصلی که ساعت  5بعد از ظهرش هوا تاریک میشه خوش تون میاد؟ خب برید تو انباری
تاریک خونه تون خودتون رو حبس کنید و لذت ببرید!
اونی که پولداره و  44میلیون پول گوشی آیفون میده جون خودش رو نجات داده،
میتونست پراید بخره و تصادف کنه!
گوشت جوری گرونه که باید سر سفره تصور کنیش .خودم بعد از آبدوغ خیار خالل دندون
برمی دارم مث ً
ال گوشت گیر کرده .بابابزرگم هم بستریه ،زیاد رفته تو نقش ،مثال نقرس گرفته!
توصیهام به مناسبت اول مهر اینه که اگر رشته تحصیلی تون رو دوست ندارید همین االن
ولش کنید ،حتی فردا صبح هم دیره!
یک جوری میگن پاییز اومده پی نامردی ،انگار تابستون اومده بود پی جوونمردی و مرام و
معرفت!
 این فصل که مسی ریشش رو زده کاش رضا پرستش هم استراحت کنه .باالخره مصدومیت
هم جزئی از ورزش حرفهایه!
کاش به جای مسواک زدن ،دهنمون رو باز می کردیم گنجشک ها می اومــدن تمیز
می کردنش!
قیمت کولهها یک جوریه که امسال باید با کیسه پالستیکی برم دانشگاه!
تنها کاربرد مفید جزوههام موقع اسباب کشی بود که تمام وسایلم رو باهاشون بسته بندی
کردم!
اون قدر گفتید آدم های اضافی زندگی تون رو حذف کنید که بیا هیشکی نمونده دور و برم!
دور دنیا

ترفند وحشتناک مرد انگلیسی

آدیتی سنترال -مرد 46ساله
انگلیسی برای این که با همسر
بــاردارش به بیمارستان برای
زایــمــان نــرود و بــا دوستانش
خوشگذرانی کند ،دســت به
اقدام عجیبی زد .او با همسر
پــا بــه مــاهــش تــمــاس گرفت
و با صدایی وحشت زده از او
تقاضای پــول کــرد و گفت که
توسط چند آدم روانی دزدیده
شده است .او به همسرش گفت اگر به آدم رباها پول ندهد آن ها پایش را قطع می کنند .زن بخت
برگشته هم هرچه پول در حساب بانکی اش داشت به آن ها پرداخت کرد ولی آن ها شوهرش
را دو هفته بعد از زایمانش آزاد کردند .با بررسی های پلیس مشخص شد که داستان آدم ربایی
ساختگی بوده و مرد در تمام این مدت در حال خوشگذرانی با دوستانش بوده است .این مرد به
 16هفته زندان محکوم شد.

مردی که برای همیشه دلقک است
آدیــتــی ســنــتــرال« -ریــچــی»
مرد جوان آرایشگر آمریکایی
از وقتی یــادش اســت عاشق
ایــن بــود کــه دلــقــک ش ــود .او
سال هاست در کنار کارهای
دیگرش دلقک هم هست ولی
آن قدر عاشق این کار است که
تصمیم گرفت با خال کوبی و
جراحی پالستیک تا آخر عمر
شبیه دلقک ها باشد .دهان،
بینی و ابــروهــای قرمز بزرگ
او در واقــع پروتز است و رنگ
چهره اش هــم تاتو اســت .او
می گوید عاشق چهره جدیدش است.

از شما

بابا و گریه دخترک

فاطمه دختر سه ساله و شیرین زبان حاج طاهر بود .یک روز زهرا خانم ،همسر حاجی دخترش
را به پدر سپرد تا برود بازار خرید .حاجی گفت« :تو برو ،من مواظب تنها گل زندگی مون هستم».
حاج طاهر مانند همیشه روی تختش بود و حواسش به دخترش که با اسباب بازی هایش مشغول
بازی بود .فاطمه رفت از داخل صندوق قدیمی که یادگار مادر خدابیامرز حاج طاهر بود،
عروسکش را بردارد اما یک باره در صندوق بسته شد و انگشتان ظریف و زیبای فاطمه زیر درش
گیر کرد .صدای ناله دخترک بلند شد« :بابا ،بابا ،دستم درد می کنه »...و باز گریه.
حاجی روی تخت مثل سپند روی آتش شده بود« :چیه فاطمه؟ چی شد؟»
«بابا ...بابا ...دستم ...بیا کمک» اما حاجی نمی توانست و فقط همنوا با فاطمه گریه می کرد.
دخترک وقتی دید بابا برای کمک نمی آید بیشتر تقالکرد و باالخره دستش آزاد شد .هرچه
پدرش صدایش کرد جوابی نداد و رفت گوشه اتاق کز کرد تا مادرش رسید .فوری بدو رفت بغل
مامان و گریه سر داد.
مادر از فاطمه پرسید« :چی شده؟ چرا چشمات قرمز شده؟» و ناگهان بغض دختر ترکید و باز
گریه کرد .ماجرا را برای مادر با زبان کودکانه گفت و بعد گفت« :من بابایی رو دوست ندارم .قهرم
باهاش .چرا نیومد کمک کنه؟ همیشه به من میگه دوستت دارم ،پس چرا »...و گریه سر داد.
اما آن طرف باباطاهر هم داشت گریه می کرد و می گفت :دخترم ،گل بابا ،به خدا دوستت دارم».
اما چرا پدر به کمک دخترش نرفت؟ حاج طاهر قصه ما یک جانباز است .جانباز  70درصد قطع
نخاع....
محسن علی آبادی بسیجی و جانباز  70درصد ،بجنورد

فرانس پرس| رونمایی از بزرگ ترین ناقوس جهان با 55تن وزن ،لهستان

تفأل
گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب
خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم
ت خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب
ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناس 
دی روزنامه

پرسش مهر
علیرضا کاردار |طنزپرداز

به سالمتی پاییز هم از راه رسید و کسانی که
بیصبرانه منتظر این فصل بودند تا چکمهها
و شال گردنهایشان را از انباری دربیاورند و
با فنجان چای میان برگهای زرد غلت بزنند و
سلفی بگیرند ،در پوست خود نمیگنجند .یک
عده دیگر هم که دچار آلرژی فصلی هستند و
به شدت درگیر تراوشات چشم و بینی و دهان
و گوششان هستند ،با آغاز فصل پاییز جور
دیگری در پوست خودشان نمیگنجند ،چون
پوستشان خشک شــده و هر لحظه امکان
ترک خوردنش وجود دارد! یک عده دیگر هم
دانشآموزان و دانشجویان و پدر و مادرشان
هستند که به روش دیگری نمیگنجند ،یا از
خوشحالی رفتن به محیط جدید و آشنا شدن
با افراد جدید و خالص شدن از فرزندانی که از
صبح تا شب کنج خانه گوشی به دست جزئی از
دکوراسیون شده بودند ،یا از ناراحتی و غصه
سحرخیزی و درس خواندن و مشق نوشتن و
دور شدن از کانون گرم و آنتن وایفای خانواده!
به هرحال چه بگنجیم و چه نگنجیم ،سال
تحصیلی هم در میان برگ ریــزان رنگرنگ
آغــازیــدن گــرفــت( ...بیا! ایــن هم تاثیر فصل
بــر بــنــده!) یکی از مهمترین دغــدغـههــای
دانــشآمــوزان و دانشجویان در ابــتــدای هر
ســال تحصیلی عــاوه بر ایــن کــه« دفتر چند
برگ بخریم» و «چی بپوشیم» و «با چه کسانی
همکالسی خواهیم شــد» ،ایــن اســت که به

پرسشهای مهر رئیس جمهور پاسخ بدهند.
شاید هم این آخری از دغدغههایشان نباشد،
درست نمیدانیم .امسال هم رئیسجمهور
محترم همزمان با کوبیدن زنگ سال تحصیلی
نو با چکش روبــانزده ،از دانشآموزان سوال
کرد« :پارسال چه مهارتهایی آموختید و برای
امسال در این زمینه چه انتظاراتی دارید؟ و...
فکر میکنید چه مهارتهایی برای زندگیتان
مهم تر است؟» از آنجایی که ما اگر خودمان را
نخود هر آش نکنیم ،شب خوابمان نمیبرد،
در چند جمله به این پرسش پاسخ میدهیم.
ما پارسال این مهارتها را آموختیم :چگونه
لبا سهای کهنه خــود را تبدیل بــه پوشک
کنیم تا با قحطی آن مبارزه کنیم ،چه زمانی
سکه و دالر بخریم و کی بفروشیم تا میلیاردر
شویم ،و با چه ترفندی وارد سایت پیشفروش
خودرو بشویم و در چند صدم ثانیه برای خرید
خــودرویــی که معلوم نیست چیست و قرار
است کی و با چه مبلغی بهمان تحویل بدهند،
میلیونی پول واریز کنیم .مهارتهایی هم که
بــرای زندگیمان مهم است و خیلی مایلیم
برای روزهــای در پیش رو یاد بگیریم عبارت
است از :چگونه با گوجه فرنگی  7هزار تومانی
و نان  2تومانی و بدون تخممرغ املت بپزیم،
چگونه بی آب و هوا به حیاتمان ادامه بدهیم
و بــا چــه ترفندی هرگز بازنشسته نشویم!
خالص!

نشر اکاذیب

پدربزرگ گمشده ،پیدا شد
به تازگی «دیمیتری میتری دیتریوف»
غواص جوان و کارکشته اهل مدیترانه ،با
انتشار این سلفی در صفحه اینستاگرام
خــــود ،تــعــجــب کـــاربـــران ایــنــتــرنــت را
برانگیخت .این غواص در توضیح عکسش
نوشته اســت« :بــه دنــبــال کــاوش هایی
کــه مــدت هاست در عمق اقیانوس ها
داشته ام ،دیروز با این صحنه رو به رو شدم.
این شخص کسی نیست جز پدر پدربزرگم
یعنی میروسالو کبیر ».این کاوشگر در
ادامه توضیح داده است« :سال ها پیش
پدربزرگم برای خرید باقالی از خانه خارج شده بود و دیگر به خانه وارد نشده بود .همه فکر می کردیم
رفته قاطی باقالی ها .ولی دیروز خیلی شانسی توانستم او را بیابم و از روی عینکی که زده بود
بشناسمش .نکته جالب این جاست که گویا پدر بزرگم یک لحظه خوابش برده و سر از اعماق
اقیانوس ها درآورده و پس از این که چند بار تکانش دادم بیدار شد».
میروسالو کبیر که به دلیل تغذیه نامناسب و نبود اکسیژن کافی در کف اقیانوس کمی وزن کم کرده
بود،پسازانتقالبهخانهوخوردنسوپکلمحالشبسیارخوبشدهومشغولوزناضافهکردناست.
ما و شما
راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

* آقکمال؛ آیا می دانی نویسندهکتابکمال
نامه شاعر خواجویکرمانیاست؟!
آق کمال :نه نمدنستم ،سوال بعدی لطفا!
* دیــروز همشهری سالم خیلی خوب بود.
دو تا شعر داشتین که هردوش خیلی قشنگ
ب ــودن .ممنون از شما کــه ایــن قــدر بــه روز
مریم آراسته
هستین .
* باز آمد بوی ماه مدرسه ،موفق باشی دخترم
مادر
هانیه .
* امیدوارم کالمم برای شما دل گرمی باشد،
نابود کننده دل سردی های شما.
ض می کنیو
* چرا جای جدولرا هر روز عو 
ی ندارد؟
جایثابتو دائم 
* دوســت عزیزم مسعود مجنون پــور ،من
هادیلقایاهستم.امازمانخدمتمیگفتند
لقابا .از روزنامه عزیز خراسان سپاس گزارم
بابت این که باعث شد ما خبری از هم داشته

باشیم.
* ستون ما و شما ویــژه تر از بقیه مطالب
روزنامه خراسانه .کال چه ترسانک داشته
باشین ،چه جدول ،چه تبلیغ ،چه هرچی...
من معتادشم و می خونم .ولــی خداییش
پیام های عشقوالنه همسرهای عاشق که
واسه هم می نویسن و شما چاپ می کنین رو
که می خونم ،حسودیم میشه .مجنونپور
* شروع سال تحصیلی مبارک و امن باشد.
* سپاس بــرای مطالب زیبا و آمــوزنــده «با
کــاروان کربال» .واقعا ما هم در این روزها با
کاروان کربال همراه بودیم .حسینی پور
* ببخشید به شما پیام میدم .دستم از همه
جا کوتاهه ،به  ۲میلیون وام فوری نیاز دارم،
ماهی  ۱۰۰تومن هم از یارانه ام قسطش رو
میدم .ضامن کارمند هم دارم .برای هزینه
های مدرسه دو بچه ام می خوام.
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