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تاپخند

پندنیکان

پس از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسیدم که سریع ترین راه برای کاهش وزن دستکاری
تنظیمات ترازوئه!
نکته عجیب اینه تمام تصمیمهایی که برای رژیم الغری گرفته میشه ،تو زمان پر بودن کامل
معده است!
این جوراب ها چیه پسرا می پوشن که فقط کف پا و انگشت ها رو می پوشونه؟ جوراب مردونه
باید تا زیر زانو بیاد باال و انگشت هاش یکی در میون سوراخ باشه!
دوستم سومین بچهاش تو راهه ولی من هنوز وقتی میرم توالت دور مورچه ها با آب دیوار
می کشم بعد نجاتشون میدم!
 می خوام یه گوشی درست کنم که همیشه مقدار شارژ رو بزنه یک درصد ،این طوری شخص
از گوشی بیهوده استفاده نمی کنه!
ما معمولی ها ،میزان سطح دغدغهمون با میزان رفاه بقیه رابطه مستقیم داره!
میگن چندتا نقطه روی کره زمین هست که از اونجا کروی بودن زمین قابل تشخیصه ،به نظرم
الزم نیست اونجاها بری ،کافیه در حق یکی بدی کنی می فهمی زمین واقعا ِگرده!
وقتی قیمت کاپشن و پالتوهای امسال رو می بینم تنها فکری که به ذهنم میرسه اینه که کل
زمستون رو مثل خرس قطبی بخوابم!
 با رفیقم قرار گذاشتیم صبح ها بریم بدوییم .پنج و نیم صبح بهش زنگ زدم گفتم بیداری؟
گفت نه .گفتم منم همین طور .دوباره خوابیدیم!
من همونم که نه روش میشه پول پاره تاکسی رو نگیره و نه روش میشه پول پاره بده به تاکسی!
پدربزرگم بیسواد بود .پدرم تا پنجم ابتدایی درس خوند .من تا سوم راهنمایی .طبق
برنامهریزی نوهام احتما ًال میتونه لیسانس بگیره!

در محضر بزرگان

خداوند پاداش نسیه نمیدهد!
مرحوم حــاج آقــای دوالبــی دربـــاره پــاداش
نیکی ها در این دنیا گفتهاند:
راه خدا همهاش نقد است .هر شیرین کاری
که داری در راه خدا انجام بده .خدا هیچ وعده
نسیه نــداده اســت .اینکه گفتهاند فردای
قیامت برای این است که فردا چشم ما باز
میشود و آنچه را بوده خواهیم دید.
تارنمای سمت خدا
حکایت

مناظره ثروتمند و فقیر
ثروتمندزادهای در کنار قبر پدرش نشسته بود
و در کنار او فقیرزادهای هم در کنار قبر پدرش
بود .ثروتمندزاده با فقیرزاده مناظره میکرد
و می گفت« :صندوق گور پدرم سنگی است و
نوشته روی سنگ رنگین است .مقبرهاش از
سنگ مرمر فرش شده و در میان قبر ،خشت
فیروزه به کار رفته است ،ولی قبر پدر تو از
مقداری خشت خام و مشتی خاک ،درست
شده ،این کجا و آن کجا؟» فقیرزاده در پاسخ
گفت« :تا پدرت از زیر آن سنگهای سنگین
بجنبد ،پدر من به بهشت رسیده است».
برگرفته از «گلستان سعدی»

بریده کتاب

فرصت کمی داریم

ته دلم کامال می دانستم که فرقی نمی کند
در سی سالگی بمیری یا در هفتاد سالگی،
چــون در هر حــال آدم هــای دیگر همچنان
زنــده خواهند بود و زندگی خواهند کرد،
شاید هزاران هزار سال .در واقع ،هیچ چیز
روشن تر از این نبود .چه حاال بود چه بیست
سال بعد ،باز این من بودم که می مردم ،به
این جا که می رسیدم ،چیزی که رشته افکارم
را پاره می کرد ،تپش تند وحشتناک قلبم از
این فکر بود که بیست سال دیگر فرصت دارم
زندگی کنم .اما من باید این فکر را در خودم
خفه می کردم ،فقط با این تصور که بیست
سال بعد هم ،باز وقتی به این موقعیت برسم،
باز همین فکر را خواهم کرد.
برگرفته از «بیگانه»
اثر آلبر کامو
فارسیبنویسیم

اکیپ یا گروه؟
اسماعیل فریدونی

قرار مدار

شما میدانید رودربایستی با کارگردان فیلم یعنی چه؟

دوردنیا

محمدعلی محمدپور |طنزپرداز

این هفته چند خبر سینمایی و تلویزیونی را به شکل سواالت چهار گزینهای با هم مرور کوتاهی
میکنیم تا ببینیم شما بلدید گزینه صحیح را حدس بزنید یا نه ،البته به عنوان راهنمایی اصال به
گزینه چهارم خاصی هم اشاره نمیکنیم.
 -1پرویز پرستویی در واکنش به انتقاداتی که درباره حضورش در فیلم لس آنجلس تهران
انجام شده بود ،گفت:
الف-نمیدونمکجاهستینوچهکارمیکنینولیبدونینهرجاباشینپیداتونمیکنموبایک
پست تاثیرگذار اینستاگرامی پاسختون رو میدم .ب -ما که پولش را گرفتیم حاال شما خوشت
نمیاد نرو نبین .ج -شما میدونین تو رودربایستی با خانم پاکروان کارگردان فیلم قرار بگیرین
یعنی چی؟ د -بعضا منتقدان شمشیر را از رو بستهاند.
-2سینماازاینهفتهعالوهبرسهشنبهها،شنبههاهمنیمبهاشد.مردمپسازایناتفاق...
الف-گفتندحاالکهاینجورشدپسشنبهدیگرخرنیست .ب-گفتندنیمبهاشدنخوباست
فقط تعداد روزهای نیم بهایش را بیشتر کنید .ج -گفتند بعضی از این فیلمها رو اگر یه پولی
دستی هم بهمون بدین نمیایم ببینیم .د -استقبال پرشوری کردند.
 -3داود میرباقری ،کارگردان فیلم مختارنامه در واکنش به پخش مکرر اندر مکرر اندر
مکرر این فیلم گفت... :
الف-مختارراخستهکردیددودقیقهفیلمراپخشنکنیدعموببیند .ب -آقایاصغریازکانادا
کههیبهآیفیلمپیاممیدهیدرخواستپخشمختاررامیدهی،بیامنخودمیکسریکاملاز
دیویدیهایسریالرابرایتمیفرستمخواهشادیگراینقدرپیامکنزن .ج-مننمیگویم
پخشنکنیدولیحداقلدردوشبکههمزمانپخشنکنیدمخصوصاشماآقایآیفیلم .د-واقعا
رویتانمیشودبازهمپخشکنید؟
 -4آقای علی عسکری رئیس رسانه ملی گفت« :آنتن رسانه ملی را به کسی که  ...ندهید».
الف -چهار کالم حرف حساب میتواند بزند .ب -مثل آقای علیخانی اشک و گریه مردم را
نمیتواند درآورد .ج -مثل بعضی گزارشگرهای فوتبال به اندازه کافی روی اعصاب مردم
یرود .د -ادبیات سیاهنمایی دارد.
نم 
 -5به نظر شما چرا برنامه نود هفته گذشته پخش نشد و آقای فردوسیپور آن شب کجا بود؟
الف -چون مردم از آقای فردوسیپور خوششان میآید -سر به بیابان گذاشت .ب -چون
فردوسیپور کارهایی میکند که مدیران شبکه خوششان نمیآید -توی پستوی خانه رفته
و جیغ میزده من این فوتبال رو نمیخوام .ج -پوشش بازیکنان فوتبال اساسا اشکال دارد و
نباید ریز به ریز صحنههای آن در برنامه نود پخش شود -مگر ما شرلوک هلمز هستیم که برایمان
مهم باشد کجا بوده؟ د -به علت تداخل در کنداکتور برنامهها -به سالن فوتبال رفت و در
افتتاحیه جام رسانه شرکت کرد.
(گزینه دال تمام سواالت صحیح بود).

وحشت مردم از رفتار پرنده های گیج
واشنگتن پست -بعد از تماس های
زیاد مردم به یک اداره پلیس محلی
مینه سوتا دربــاره برخورد پرنده ها
به شیشه ساختمان ها و خودروها،
پــلــیــس و کــارشــنــاســان تحقیقات
گسترده ای انجام دادنــد .در نهایت
دلیل این برخوردهای زیاد این گونه
اعالم شد :تمشک های این شهر در اثر
سرمای زودهنگام یخ می زند و تخمیر
می شود .از آن جا که بعضی از این پرنده های کوچک در فصل سرد به جنوب مهاجرت نمی کنند،
با خوردن حتی مقدار کمی از این تمشک ها به شدت تحت تاثیر آن قرار می گیرند و پروازشان
دچار اختالل می شود!

زنی  40ساله با  44فرزند!
آدیتی سنترال« -مریم ناباتانزی»
نــام زن  40ساله اوگــانــدایــی است
که تا کنون  44بچه به دنیا آورده و
عــنــوان بــارورتــریــن زن آفــریــقــا را به
خود اختصاص داده است .او در 13
سالگی با مــردی  28ســال بــزرگ تر
از خــودش ازدواج کــرد و بالفاصله
دوقــلــو بــه دنیا آورد .او بعد از آن به
اجبار والدینش سه بار دیگر با مردانی
همسن و سال پدرش ازدواج کرده و در مجموع  6بار دوقلو 4 ،بار  3قلو ،سه بار چهار قلو و  8بار
دیگر هم یک فرزند به دنیا آورده است 36 .فرزند از  44فرزند مریم زنده هستند و او اکنون بدون
داشتن همسر از آن ها مراقبت و مخارج زندگی شان را با کار زیاد تامین می کند.
انگلیش آموزی

سالم .این هم کاریکاتور کامل شخصیت مسابقه شماره 97
جناب استاد حسین علیزاده ،موسیقی دان ،آهنگ ساز و
نوازندهچیرهدستوپرافتخارکشورمون.استادعلیزاده
در زمینه ساخت موسیقی فیلم هم یکی از پرکارترین و
پرجایزه ترین های ایران هستن .آهنگ های معروفی
از ایشون شنیده ایم مانند نی نوا ،دلشدگان،
به تماشای آب های سپید و 26 ...نفر تصویر
ایشون رو درست تشخیص داده بودن.
برنده این هفته آقای حسین ریاحی سامانی 50
ساله از مشهد هستن .ایشون که کارمندن (شغل
شون رو با یه آهی گفتن که دلمون کباب شد! باور کنید
خیلی ها از جمله خود ما آرزو داریم کارمند باشیم!) و
خواننده هرروزه روزنامه و زندگی سالم هستن ،تا حاال 5-4
بار تو مسابقه شرکت کردن که این بار قرعه به نامشون خورد.
بهشون تبریک می گیم و به امید خدا با مسابقه بعدی ،عکس و
کاریکاتورشون رو می تونید همین جا ببینید .خوش باشید.

شرکت فرانسوی تئاتر خیابانی «رویــال د لوکس» بیش از بیست سال است که برگزاری
برنامه های تئاتر خیابانی با نمایش عروسک های خیمه شب بازی غول پیکر را در برابر میلیون
ها بازدیدکننده در سرتاسر جهان برعهده دارد« .ژان لوک کورکول» مدیر این شرکت تصمیم
به پایان داستان سه عروسک مادربزرگ ،دختر بچه و سگ پس از آخرین اجرایشان در لیورپول

آریو همتی
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چه جورها که کشیدند بلبالن از دی
ز نقش بند قضا هست امید آن حافظ
افسانه های نوین

مترسک سخنگو و رهگذر جفنگ گو
علکساندر کاربراتور |مورخ ،مولف و عمود منصف

در آثـــار قــدیــم متنی اس ــت کــه حــکــایــت از
گــفـتوگــوی رهــگــذری بــا مترسکی دارد.
پس از بررسیهای بسیار در متون و کتب
قدیم و جدید ،متوجه شدیم که این حکایت
روایتهای مختلفی دارد .به عنوان شخصی
کــه وظیفه دارد افــســان ـههــای تــاریــخــی را
روشنگری کند ،نسخههایی دیگر از این
حکایت را برای شما میآوریم ،باشد که نور به
گوشههای تاریک تاریخ تابانده باشیم.
نسخه اصلی :از مترسکی پرسید آیا از تنها
ماندن در ایــن مزرعه بیزار نشد های؟
پاسخ داد« :در ترساندن دیگران برای
من لذتی به یادماندنی است ...ولی
کسی نمیتواند چنین لذتی را
ببرد ،مگر آن که درونش مانند
من با کاه ُپر شده باشد».
نسخه اول :از مترسکی
پرسید آیا از تنها ماندن در این
مزرعه بیزار نشدهای؟ پاسخ
داد« :خیر!» در ادامه پرسید:
«صــحــبــت دی ــگــهای بــرای
بینند هها و شنوند ههای
خوب توی خونه نــداری؟»
مجددا پاسخ داد« :خیر!»
نسخه دوم :از مترسکی
پرسید آیا از تنها ماندن در
اینمزرعهبیزارنشدهای؟
پاسخ داد« :مــن تنها
نیستم .آن ک ــاغ را
ببین کــه دارد بــه ایــن
سمت میآید ...او دوست
و مــونــس مــن اســـت...
النـــهاش هــم ایــن باال
تـــوی کــاهــم اســت،
بـــدو بـــرو پــی کـــارت تا
چشمانتراازحدقهبیرون
نیاورده،فضولعالف!»
نسخه سوم :از مترسکی
پــرســیــد آیـــا از تنها
ماندن در این مزرعه
بـــیـــزار نـــشـــدهای؟
پــاســخ داد« :چـــرا ،ولی

چه کنم که پاهایم چوبین است و درون این
خاک فرو رفته است و مرا توان فرار نیست...
داداش قربون دستت یه دستی برسون من
از این فالکت دربیام .قول میدم جبران کنم،
مترسک باغچهات میشم ...دو تا هزاری چی؟
نداری بدی تا خودمو به شهرمون برسونم؟
اف بر تو بــاد! مرد هشوی هر آن که خسیس
است را ببرد»...
نسخه چهارم :از مترسکی پرسید آیا از تنها
ماندن در این مزرعه بیزار نشد های؟ پاسخ
داد« :داداش حالت خوبه؟» گفت« :قربونت،
تو چطوری؟» مترسک افــزود« :من که
خوبم ولی فکر نکنم تو خوب باشی!
چی زدی داداش که داری با یه
مترسک حرف میزنی و انتظار
داری جوابت رو بده؟ حالت رو
خریدارم»...
نسخه پنجم :از مترسکی
پرسید آیا از تنها ماندن در این
مزرعه بیزار نشد های؟ پاسخ
داد« :اول این که این جا مزرعه
نیست ،سالن مجلل یکی از
گرونترین هتلهای شهره.
بعدشم ،من مترسک نیستم،
من مانکنم .این لبا سهایی
هم که تنمه مد جدید پاییزه
اســـــت ،کــالــکــشــن 2018
تـــازه بــرامــون رســیــده ،بــدم
خدمتتون یه تن بزنین؟»
نسخه شــشــم :از مترسکی
پرسید آیــا از تنها ماندن در این
مزرعهبیزارنشدهای؟پاسخداد«:نه،
کسی نمیتواند از ترساندن مردم
لذت ببرد ،مگر آن که درونش مانند
منباکاه ُپرشدهباشد».سوالکننده
در ادامه افزود« :اتفاقا درون من هم
پرازکاهه،نگاه!»ومعلومشدهردو
مترسکهستندوسالهای
سال در مزرعه به خوبی و
خوشی با هم زندگی کردند
وبقیهراترساندندولذتبردند،
کلهکاهیها.

نشر اکاذیب

برنده ای که حاضریم شغل مون رو باهاشون عوض کنیم!

رژه عروسک های غول پیکر

پاروی ستاره ها

به بوی آن که دگر نوبهار بازآید
که همچو سرو به دستم نگار بازآید

پاسخ مسابقه این کیه

دیدنی ها

اندکی صبر

تفأل

فرزندخوانده خمیری

تصویر سازی ها :سعید مرادی

علی« :شنیدی پنج نفر کوهنورد گرفتار
کــوالک ش ــدن؟» حسین« :نــه ،حــاال کسی
برای نجات شون رفته؟» علی« :آره ،یه اکیپ
به محل اعــزام شــده ».حسین« :البته خوبه
یه «گروه مجهز» می تونه اونا رو نجات بده،
ولی نجات همه جانبه وقتی اتفاق می افته
که فرهنگ و زبان پاس داشته بشن ».علی:
«بــحــث تــو همیشه یــک ســرش بــه فرهنگ
برمی گــرده!» حسین« :بحث من تنها یک
سر داره و اون هم فرهنگه ،بقیه امور زیرگروه
فرهنگ هستن»...
به واقع همین طور است اگر فرهنگ اصالح
شود ،همه امور پیرامون آن نیز رو به بهبودی
خواهند رفت.

دیزالو

فرانس پرس| موتورسوار استرالیایی که موتور خود را برای حرکت روی آب تقویت کرده است

انگلستان گرفته است و قصد دارد تیمش را برای یک نمایش جدید با بازی یک گوریل غول
پیکر نقره ای آماده کند.در ادامه مجموعه تصاویری از اجرای این عروسک های غول پیکر را
در طول این سال ها در انگلستان ،مکزیک ،آلمان ،شیلی و فرانسه می بینید.
منبع :لیورپول اکو


هفته گذشته یک زوج نانوا با موجود عجیبی در نانوایی خود رو به رو شدند .این زوج فرانسوی که
سال هاست یک نانوایی خانوادگی سنتی را اداره می کنند ،صبح هنگام باز کردن فروشگاه با
این موجود عجیب ولی بانمک که بعدا نامش را «بینگیلی باگت» گذاشتند ،رو به رو شدند .این
زن و شوهر که مدت ها در آرزوی داشتن فرزند به سر می بردند ،مدعی شده اند پس از این که یک
بار دیگر موضوع عالقه به فرزند را در نانوایی مطرح کرده اند ،باعث شده اند خمیرها دل شان
برایشان بسوزد و دست به کار شده و این نی نی گوگولی را به آن ها هدیه بدهند .به گفته پزشکان
حال عمومی کودک خوب است ولی پدر و مادرش هنوز نتوانسته اند یک دل سیر آن را در بغل
بگیرند ،چون یا می لغزد یا به دستشان می چسبد.
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* وقتی نگاه تو به دنیا افتاد ،یک حس عجیب
در دل ما افتاد ،در گوش بهار ،آسمان چیزی
گفت ،نام تو سر زبــان گل ها افتاد ،همسر
عزیزم سرکار خانم مهندس قاسمی سالگرد
میالدت مبارک  .مهندس کاظم نکویی
* دختر ارزنده ام که مقاله خوبت در دانشگاه
شهید بهشتی و دیگر دانشگاه ها قبول و چاپ
شد ،امید دارم دکترای تو مولود عزیز را ببینم.
پدر ،رزمنده دفاع مقدس اصفهانی

* آغاز هفته تربیتبدنیو ورزشرا بهتمامی
ل ورزشکار
ورزشکارانکشورمبه ویژهآقکما 
تبریک می گویم!

آق کمال :دست شما درد نکنه .البته مو که
ورزشکار نیستم.
* لطفا بخش مسابقه هاتون و جوایز را تو
صفحات روزنامه بیشتر کنید.
* از زحمات و الطاف بــرادر بزرگوارم حاج
محمدرضا فریدون فر تشکر نموده بقای عمر
همراه با سالمتی و شادابی برایتان از درگاه
باری تعالی آرزومندم.
برادرتان هادی فریدون فر ،فردوس

* آیا چاپآگهی تصفیهفاضال ب در پایین
صــفــحــهوزیــــن هــمــشــهــریســـام درســت
جانمایی شدهاست؟!
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ستاره ستاره
شب را از حصار آسمان
پارو خواهم زد
ای روزه دار سکوت
با من
به زبان آفتاب حرف بزن...
CMYK

