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تحف العقول

ذکر روز دو شنبه

صد مرتبه «یا قاضی الحاجات»

تلگراف| گریم عجیب بومیان پاپوآ گینه نو در اجرای یک مراسم سنتی

تاس| رساندن نان به روستاهای دورافتاده به وسیله قطار ،روسیه

قدیما که ماشین نبود مردم پشت خرهاشون می نوشتن !don't touch my khar
روز جهانی تنبلی رو فقط به اون دانشجویی تبریک میگم که کالس ساعت هشت صبح رو
برنمی داره که بیشتر بخوابه!
 نمی دونم چرا تو سریال های ایرانی هر زنی استفراغ میکنه بقیه خوشحال میشن میگن
مبارکه .آقا شاید حامله نیست ،شاید مسموم شده واقعا!
جدی جــواب بدی رو با محبت و خوبی می دین که شرمنده شون کنید؟ من تا خــودم با
دندون هام خرخره طرف رو نجوم و انگشت نکنم تو چشماش ،آروم نمی گیرم!
قرمه سبزیای که ساالد شیرازی نداره مثل آبگوشتیه که گوشت نداره ....می فهمین چی
میگم؟ ساالد شیرازی خودش بخشی از قرمه سبزیه ،لطفا بهش احترام بذارین!
ویزیت دکتر این قدر زیاد شده که دیگه نمیشه ذهنی حقوق ماهیانه شون رو حساب کرد و
سرگرم شد .االن یک ساعته نشستم تو مطب حوصله ام سر رفته ،روز به روز زندگی سختتر
میشه!
امسال قیمت گوجه فرنگی از خرمالو بیشتره .این بزرگ ترین افتخار خانواده صیفیجات
بعد از کشک بادمجونه!
به آدم هایی که حرف های جدی شون رو با خنده میزنن اعتماد نکنین ،به آدم هایی هم که هی
میگن به من اعتماد کن ،اعتماد نکنین ،کال به آدما اعتماد نکنید!
امروز رفتم کاپشن بخرم بعد از دیدن قیمت ها یهو یادم اومد تا دما به منفی  ٢٤درجه نرسه آدم
نمی میره ،خیالم راحت شد برگشتم خونه!

در محضر بزرگان

توبه در پیری

قرار مدار

تصویرسازی :مریم باقری

عالمه حسن زاده آملی می فرمایند:
بعضی از اربــاب علم گفته اند توبه را مغتنم
بدار پیش از آن که نزدیک به مرگ تائب گردد
و مقیم رهسپار شود ،و پیش از آن که نتیجه
پشیمانی باشد و موجود عدم گردد (یعنی
سرمایه عمر از کف به در رود)که در آن گاه نه
اقاله عثار است و نه توفیق انابه و اعتذار [نه
پشیمانی فایده ای دارد و نه عذری پذیرفته
می شود] .همچنین در اواخر کتاب کشکول
شیخ بهائی قدس سره است :در حدیث است
که چون پیری کهن سال توبه کند ،مالیک
گویند :حال که حواست به سستی و ناتوانی
رسیده و نفست به سردی گراییده (توبه می
برگرفته از کتاب «توبه»
کنی؟ )

با خانمان

دوردنیا

ویلچر لگویی برای الک پشت آسیب دیده

مورد ول کن با اتصالی باال رسید
مهدیسا صفریخواه |طنزپرداز

اندکی صبر

سقوط
مینا تمدن خواه

کاش
بعد از سقوط احساسم
جعبه سیاه قلبم را
با حضور تو باز کنند
تا بدانی
لحظه آخر
چه بر من گذشت!

اوضاع جوری شدهاست که وقتی کسی اعتراف میکند ول کنش به چشمهایمان اتصالی کرده
خراب شده ،باید در شبکههای مجازی سوژهاش کنیم تا به اولین تعمیرکار مجاز «اتصالی ول
کن» مراجعه و مشکل را حل کند .البد طرف گارانتی و ضمانتنامه «ول کن» هم ندارد ،هرچند
که ما مطمئن هستیم قطعه «ول کنش» رجیستر نشده و قاچاق است .چند سال پیش همین یک
جمله میتوانست شما را پای سفره عقد بکشاند .شما در فقر و بیماری و مریضی با کسی که ول
کنش به چشمهایتان اتصالی کرده ،خراب شده ،زندگی میکردید؛ تا آخر عمر هم احساس
میکردید ورژن فارسی «اینگرید برگمان» کازابالنکا هستید.
شرایط ازدواج در دنیای جدید تغییر کرده است .حتی تهدید به داشتن خواستگار سمج هم
کیسهای ازدواج را به تکاپو نمیاندازد .در این شرایط حتی اگر با فردی که ول کنش به
چشمهایتان اتصالی کرده ،خراب شده ،برخورد کردید ،ضمن رعایت اصول اخالقی متذکر
شوید که اهل این سوسول بازیها نیستید .از او درباره شغل اصلیاش ،غیر از اتصالی کردن به
چشمهایتان بپرسید و فیش حقوقیاش را هم ببینید .از طرف بخواهید دوباره موجودی حساب
بانکیاشراچککند.دربیشترمواردمیبینیدکهدرمواضعشتجدیدنظرمیکندوبایکقطعه
چینی جایگزین مشکل اتصالی «ول کنش» را بهطور کامل رفع میکند.
ازدواج کردن این روزها به یک مقوله کام ً
ال تخصصی تبدیل شده است .شما خود طرف را با «ول
کن» و اتصالیاش در بانک گرو هم بگذاری ،دو میلیون وام نمیتوانی بگیری .چه برسد به این
ع و جور کنید .ضمن احترام به سالیق شما،
که با این حرفها بتوانید یک زندگی مشترک را جم 
موارد زیادی از این اتصالیها هر روز و شب در خیابانهای شهر گزارش میشود .اگر موردی
پیدا کردید که بعد از سه دهه زندگی مشترک متصل بماند و به این سادگیها دیسکانکت و قطع
ارتباطنشود،همینحاالمیتوانیدبهعنوانیکشخصیتحقیقیتاثیرگذارثبتملیاشکنید.
ت و پا کنید.
برای رسانهای کردن باقی فرایند اطالعرسانی ،یک صفحه مجازی هم برایش دس 
اگر همچنان متصل به شما باقی ماند ،آنوقت میتوانید طرف را به عنوان کاندیدای سیمرغ «ول
کنش به نگاهتان اتصالی کرده ،خراب شده»ترین مورد عاشقانه تاریخ معرفی کنید .شاید بعد از
طی این فرایند اداری ،حاال بتوانید طرف را در بانک گرو بگذارید و دو میلیون تومان وام بگیرید.

اسکای نیوز -با استفاده از یک ویلچر
ساخته شده از قطعات اسباب بازی
لگو ،توانایی حرکت دوباره به این الک
پشت داده شد .این الک پشت خیلی
اتفاقی در یک پــارک محلی با چند
آسیب جــدی در پایش پیدا شد و به
سرعت برای مــداوا به یک باغ وحش
در مریلند انتقال یافت .دام پزشکان
در نهایت موفق شدند تا حــدی پای
آسیب دیده او را درمان کنند و او را از مرگ نجات دهند .ولی برای کمک به راه رفتن این الک
پشت ،دکتر آلن برونسون ،مدیر ارشد مرکز بهداشت حیوانات ،از یک عالقه مند به بازی های
لگو برای ساخت یک ویلچر کمک گرفت که در نهایت کمک بزرگی برای راه رفتن این الک پشت
مصدوم شد.

تصمیم انسان دوستانه
آدیــتــی ســنــتــرال -م ــرد  33ساله
چینی به نام یانکیو ،سه سال است که
زندگی اش را وقف یافتن خانواده افراد
بی خانمان خیابان های چین کرده و تا
کنون  50نفر از آن ها را به آغوش گرم
خانواده بازگردانده است .از زمانی
که برادر کوچک تر او از خانه فرار کرد
و آواره خیابان ها شد و آن ها سال ها
به دنبالش گشتند و مرده اش را پیدا
کردند ،او تصمیم گرفت که نگذارد هیچ مادری مانند مادر خودش روزها و ماه ها برای فرزند
بی خانمانش گریه کند .کار او بسیار سخت است چرا که ممکن است هفته ها طول بکشد تا افراد
بی خانمان به او اعتماد کنند .او در این راه بارها کتک خورده است و همه وسایلش را دزدیده اند.

سهنقطه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تفأل

تاپخند

کاریکلماتور

گاردین| حمل توپ های گلی برای ساخت النه توسط مورچه های بالدار

صالح کار کجا و من خراب کجا
س
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالو 

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

دی روزنامه

سفیدنمایی با ادبیات سازنده روی آنتن زنده تلویزیون
علیرضا کاردار |طنزپرداز

نمیدانیم امشب باالخره برنامه «نود» پخش
مـیشــود یــا خیر .چند هفتهای اســت پخش
ایــن برنامه بحث زیــادی به همراه داشته که
میترسیم آخرش هم معلوم نشود اصل قضیه
چه بوده و آیا مدیران چشم دیدن فردوسیپور
و دلدادگی اش به کی روش را ندارند یا خودش
خسته شده ،یا مسئله زیرآبزنی است یا ...به
هر حال ما به عنوان بیننده تلویزیون (که این
روزها فقط همین یک برنامه را میدیدیم و اگر
آن هم قطع بشود کال میتوانیم تلویزیونمان
را ببریم روی پشتبام و ...نه! پرت نمیکنیم
پایین ،میدانید قیمت همین تلویزیون قدیمی
چند شده؟ آن باال میگذاریمش توی انباری)
چ ــارهای نــداریــم جز خــوردن همان آشــی که
مدیران این سازمان عریض و طویل برایمان
مـیپــزنــد .بــه هــرحــال رئیس رســانــه ملی در
نشستیگفته«:نبایدآنتنرسانهملیرابهکسی
که ادبیات سیاهنمایی دارد بدهید ،ما باید این
فرصت را در اختیار ادبیات سازنده قرار دهیم».
برای همین تصور کردیم یک رسانه سفیدنما
چیست و ادبیات سازندهاش چه شکلی است.
در عالم خیال فرو رفتیم و تصور کردیم:
تا به خانه رسیده و قبل از این که حتی دست و
صورتمان را بشوییم ،مشتاقانه تلویزیون را
روشــن میکنیم .در «حــاال خورشید» همکار
آقــای رشیدپور دودستی کله او را بغل کرده
و قــربــانــش مــــیرود .فکر میکنیم مسئله
گروگانگیری یا آموزش روابط حسنه در منزل
روی آنتن زنده است ،ولی مشخص میشود

چالش برنامه این است که بینندگان محترم از
س عزیزشان عکس
صحنه پاچهخاری برای رئی 
بگیرند و بــرای برنامه بفرستند .شاد از این
سفیدنمایی،کانالراعوضمیکنیم.گزارشی
از سطح شهر است که آقای حسینیبای راه
افتاده و از پشت کنکوریها میپرسد «چقدر
خوشحالین از این که تو کنکور قبول نشدین
و میتونین برین دنبال کار بگردین؟» بدون
استثنا تمام مصاحبه شوندهها ،از پسر 18
ساله گرفته تا پیرزن  80ساله ،همه خوشحال
از ایــن مــوضــوع ،اذعــان میکنند در تمامی
فروشگاههای سطح شهر و حاشیه شهر و
حتی وسط بر بیابان ،به انــدازه کافی پوشک
و روغــن و رب موجود اســت .سرمست از این
سفیدنماییها کانال را عوض میکنیم.
خوشبختانه اخبار است و میتوانیم از اوضاع
سیاه بقیه دنیا باخبر بشویم .آقای حیاتی در
حالی که میخندد و زیر میز بشکن میزند
از کاهش نــرخ دالر تا حد  1200تومان در
بعضی نقاط کشور میگوید و بعد از آن حمید
معصومینژاد و کامران نجفزاده به تصاویری
از فالکت و دزدیــدن پله برقی در اروپــا ،جنگ
و قحطی در آسیا و توفان و سیل و حمله آدم
فضاییهادرآمریکااشارهمیکنند.درحالیکه
سفیددانمان در حال ترکیدن است ،میزنیم
شبکه دیگر .بسیار عالی ،آقــای خیابانی در
حالی که اشک ذوق از این همه سفیدنمایی در
چشمانش حلقه زده ،مشغول تدریس ادبیات
سازنده است ،آن هم به زبان انگلیسی!

ما و شما

* در همشهری سالم روز  ۲۸مهر ،قسمت
معروف ترین موزهها ،موزه فراگامو در ایتالیا،
سال  ۱۹۹۵درج شده فکر کنم باید ۱۸۹۵
ع.ف.م
باشه .
ما و شما :این مــوزه در سال  1995برای
بازدید عموم افتتاح شده است.
* با توجه به این که صفحات زندگی سالم را
بیشتر بچه ها مطالعه و نگاه می کنند ،لطفا از
نوشتن و نشان دادن مطالب و تصاویر خشن
مانند روز شنبه خودداری و این موارد را در

صفحه حوادث مطرح کنید.
* خسته نباشید ،تولد دخترم فریبا که 28
مهر بود را چاپ نکردید.
یک پدر جانباز

ما و شما :متاسفانه به دلیل دیر فرستادن یا
پر بودن صفحه ممکن است پیام ها با تاخیر
چاپ شوند.
* امیدهای زندگی ام ،سالروز تولد فرشته
های آسمانی «نصیر ،امیر صدرا و سدنای
مامان نرگس
عزیز» مبارک .
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