دنیا به روایت تصویر

همشهریسالم

یک شنبه 27آبان  1397شماره1188

حدیث روز
پیامبر اکرم(ص) :کسی که در پی
تحصیل علم رود ،این عمل ک ّفاره
گناهان گذشته او است.
میزانالحکمه


فرانس پرس| ازبینرفتنکاملیکمنطقهبراثرآتشسوزی،ایاالتمتحده

فتوشعر

ذکر روز یک شنبه
صدمرتبه«یاذاالجاللواالکرام»

عدالت ،مستلزم آزادی
است

غلطننویسیم

بهتر است بنویسیم...
پیشنهاد چند واژه یــا ترکیب
فــارســی بــه جـــای اصــطــاحــات
عربی:بالتکلیف (سرگردان) ،به
زعم (به باور) ،به عالوه (افزونبر)،
به قول (به گفته) ،بیحد و حصر
(بــیانــدازه) ،به کــرات (بــارهــا)،
تاکید (پافشاری) ،تامل (درنگ)،
بیاعتبار (بـــــیارزش) ،ای ــاب و
ذهـــاب (رفـــت و آمــد)،الیــنــفــک
(جــــدانــــشــــدنــــی) ،الیــنــحــل
(نــاگــشــودنــی) ،الجــرم (ناگزیر،
خواهناخواه) ،الاقل (دستکم)،
الینقطع (پــیــوســتــه ،هــمــواره)،
کماکان (همچنان) ،کم و کیف
(چند و چون)،آتی (آینده) ،الی
(تــا) ،الی آخر (تا پایان) ،امتنان
(سپاس ،سپاسگزاری) ،باالخره
(سرانجام) ،ایضا (نیز ،همچنین)

تاپخند
هیچ وقت نفهمیدم چرا وقتی قراره مهمون بیاد مادرم اول با جاروبرقی میاد تو
اتاق من؟ خب مگه موزه است که بیان همه جای خونه رو بگردن؟!
آیا میدونستید پول برق چراغ ماشین ،روی قبض برق نمیاد؟ پس وقتی هوا
بارونی و مه میشه روشنش کن بزرگوار!
آهنگها هم مثل قرمه سبزی شدن ،هر چی بیشتر ازشون می گذره جا افتاده تر
و قشنگ تر میشن انگار!
چطوری متوجه میشین رفتارمون باهاتون تغییر کــرده اما متوجه نیستید
مقصرش خودتونید؟!

در محضر بزرگان

اســـتـــاد مــحــمــدرضــا حکیمی
می فرمایند:
ساختن جامعه ای که دارای افراد
و اعضای مفید باشد ،ناگزیر بدون
آزادی میسر نخواهد شد و جامعه
ای کــه دارای اعضایی مفید و
ارزش گرا نباشد ،ساقط است.
این که این جانب ،سال های سال
اســت عدالت را فریاد کــرده ام،
نه آزادی را بــرای ایــن اســت که:
عــدالــت ،اگــر به معنای راستین
خویش و آن گونه که در تعالیم
اوصــیــا(ع) رسیده اســت ،عملی
شود ،مستلزم آزادی تعریف شده
نیز هست ،زیــرا در محیط های
خفقان و اختناق و استبداد ،هرگز
عدالت راهــی به تحقق نخواهد
یافت .عدالت ،منحصر به عدالت
اقتصادی نیست و اجرای عدالت
حقوقی ،مستلزم آزادی است.
آزادی را کسان بسیاری فریاد
کرده اند ،لیکن عدالت را نه.
برگرفته از «مرام جاودانه»

گتی ایمیج| برفپاییزی،اوکراین

دور دنیا

روبات های خبرخوان
خاطرات پیک موتوری

سفارش دهنده پیتزای کذایی
ناصر علیرضایی

شب یکی از مشتری ها تماس گرفت و گفت از فالن پیتزافروشی سه تا پیتزا
بگیرم و ببرم دم خانه اش .سفارش را تحویل گرفتم و بردم به مجتمع مسکونی
محل زندگی آن آقا .موتورسیکلت را کنار باغچه ای که تازه خاک نرمی رویش
پاشیده بودند پارک کردم و منتظر شدم طرف بیاید و پیتزاها را تحویل بگیرد.
محوطه مجتمع خلوت بود ،یک نفر هم دیده نمی شد .داشتم اطراف را نگاه
می کردم که ناگهان فریادی شنیدم و بعد از آن جسم سنگینی با صدای خفن
«گروپ» افتاد توی باغچه .بالفاصله باال را نگاه کردم دیدم یک نفر از پشت
پنجره طبقه چهارم به سرعت خودش را کنار کشید .داخل باغچه را نگاه کردم؛
مرد جوانی را دیدم که به خودش می پیچید ولی قدرت حرف زدن نداشت.
شروع کردم به داد و فریاد و کمک خواستن.یکی دو تا پنجره باز شد و چند نفری
هم ریختند بیرون ،چند دقیقه بعد حسابی شلوغ شده بود ،بعد پلیس آمد و به
دنبالش آمبوالنس .مصدوم را بردند ،مأموران در حال تحقیق و پرس و جو از
این و آن بودند که یک نفر مرا نشان داد و گفت این آقا از همه زودتر این جا بود و
با فریادش تقاضای کمک کرد.با این حرف ،مأموران به سراغم آمدند و من مهم
شدم! هر چه را دیده بودم گفتم .یکی از پلیس ها که زیرک تر از بقیه بود پرسید:
«اونی که براش پیتزا آوردی کجاست؟ اومده پایین یا نه؟» دیدم راست می گوید،
از طرف خبری نیست .مأموران گفتند بهش زنگ بزنم بیاید غذایش را تحویل
بگیرد .زنگ زدم گوشی اش خاموش بود .خالصه بعد از به کارگیری فنون
پلیسی و مقداری کارآگاه بازی ،معلوم شد متأسفانه سفارش دهنده پیتزاها
مرد جوان را از طبقه چهارم پرت کرده پایین.دیگر من آن جا کاری نداشتم .سوار
موتورسیکلتم شدم و راه افتادم توی خیابان .دیدم یک نفر تا کمر رفته داخل
مخزن زباله شهرداری و دارد محتویاتش را زیر و رو می کند .صدایش کردم و
یکی از پیتزاها را بهش دادم .کمی بعد عیالم زنگ زد و یادآوری کرد که« :قول
دادی سه شنبه شب برامون پیتزا بخری»!

آدیــتــی ســنــتــرال -پــس از بازنشر
یــک ویــدئــو در روزهـــای گذشته در
شبکههایاجتماعیکهگفتهمیشد
رونمایی از روبــات خبرخوان است،
پایگاه خبری «شین هــوا» در چین
اعالمکردهاستکهازروباتهاییکه
بسیارشبیهانساناستبرایخوانش
اخباربهصورت 24ساعتهودرتمام 365روزسالاستفادهخواهندکرد.اینخبر
سروصدایزیادیبهپاکردهاستچراکههرگزکسیفکرشراهمنمیکردروبات
بهعنوانیکیازاولینقلمروهایش،جایگویندگاناخباررابگیرد!
مسابقه چی شده

پدربزرگ هایتک!
سالم .این بار هم یک عکس کامال واقعی برای
مسابقه انتخاب کردیم ،ببینیم چه می کنید!
فراموشنکنیدپیامکهایبدوناسم،بینمک
و کلیشه ای در مسابقه شرکت داده نمیشوند.
یــــادآوری روش مسابقه :بــایــد بـــرای ایــن
عکس یــک شــرح حــال بــامــزه بنویسید و تا
ساعت  24فــردا شب (دوشنبه) بــرای ما به پیامک  2000999یا شماره
 09354394576در تلگرام بفرستید .حتما در ابــتــدای هر پیامک،
کلمه «چی شده؟» و در آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو بنویسید.
بانمکترین و خالقانهترین جملهها روز چهارشنبه به اسم خود نویسندهها چاپ
میشه .همیشه خوش باشید .چند مثال:
* وقتی یک بازنشسته چهارچشمی منتظر دریافت پیامک واریز حقوقه!
* وقتی نوه ها پدربزرگ رو سر کار می ذارن و میگن اگه صد بار بزنی روی عکس،
سه سال جوون تر میشی!
* وقتی کارهای دنیا برعکس میشه و بچه ها پدرشون رو میارن بیرون تا دست
از موبایل بازی برداره و سرش هوا بخوره!

رویترز| اوساموکیتاگاوا،سلطانماسکهایواقعیدرحالبررسی
ماسکجدیدیکهساخته،ژاپن

تفأل

برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور

به خاک پای تو ای سرو نازپرور من
که روز واقعه پا وا مگیرم از سر خاک

دی روزنامه
که بیدریغ زند روزگار تیغ هالک

قدر سرندیپیتی و تابالوگارا ندانستیم
علیرضا کاردار |طنزپرداز

نهاینکهماآدمهایقدرنشناسیباشیم،ولیبعضیوقتهاودربعضیجاهاقدر
بعضیچیزهارانمیدانیم.بهطورکلیمیتواناین«قدرنشناختنمان»رابهدو
دسته تقسیم کرد :چیزهایی که آسان به دست میآوریم و چیزهایی که سخت
گیرشان میآوریم .شاید با خودتان بگویید این که شد همه چیز ،پس ما قدر چه
چیزرامیدانیم؟دیگراینشبهمامربوطنیست،مادرهمینحدمیدانیم!توضیح
میدهیمتاموضوعروشنشود.
مثال این که قدر چیزهایی که بهای وحشتناکی برایشان پرداخت میکنیم را
نمیدانیمهمینآقایکیروشاست.سرمربیتیمملیفوتبالمانکهبادستمزد
نجومی استخدامش کردهایم و در این چند سال اینقدر برای تیم ما زحمت
کشیدهونتایجبهاینخوبیبرایکشورمانآوردهواینقدرهوایتیمهاوبازیکنان
محبوبمانراداردوبهخصوصدستیارانشکهچهآدمهایگلیهستندوچقدر
طرفدارتیمهایباشگاهیاند وبرخوردشانباخبرنگارانچقدرزیبا ومحترمانه
استوازهمهمهمتراینقدرروابطحسنهبافدراسیوندارند(داخلپرانتزتبریکی
هم به آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال عرض کنیم که سرانجام موفق شدند
با تالشهای داخلی بسیار و شکایت به مراجع خارجی ،برخالف توقع مردم و
کارشناسانومسئوالن،ازمیزشانجدانشوند!)خبیکینیستبهمابگویدچرا
قدرسرمربیرانمیدانیمووقتیتیمشباتیممعروفومطرحجهانی«تیرینیدادو
توباگو»(داخلپرانتزیادیکنیمازکارتونهایسرندیپیتیوتابالوگا)بازیدارد،
چهارنفرونصفیتماشاگرمیرونداستادیوم(حاالدونفرکمتریابیشتر)وهمانها
هم سرمربی یک تیم دیگر را تشویق میکنند .اگر این قدرنشناسی نیست ،پس
چیست؟اصالچطورمیشودعاشقاینمردنشد؟
ازطرفدیگرمثالآبوبرقخیلیراحتبهدستمانمیرسد.معموالوقتیشیر
رابازمیکنیمآبمیآیدودربیشترمواقعهنگامیکهدوشاخهرابهپریزمیزنیم
یاحتیکلیدرافشارمیدهیم،بهبرقهممیرسیم.بههمینراحتی.حاالممکن
است موقع پرداخت قبضهایش کمی سختمان باشد و اعصابمان رگ به رگ
شودوفشارهاییرامتحملشویم،ولیبههرحالدسترسیبهآنهاآساناست.
برایهمینقدرشرانمیدانیم.حالاگرهمینآبوبرقرارایگانبهدستبیاوریم
که دیگر چه شود ،عمرا قدرش را بدانیم .نمونهاش همین خبری که سخنگوی
صنعت برق به ایرنا گفته« :به دنبال رایگان شدن برق مساجد و مدارس ،مصرف
برقاینمراکزدوتاسهبرابرافزایشیافتهاست».همینقدرزیبا!
سهنقطه

یادبود

ادای احترام به پدر دنیای کمیک بوک ها
بعد از فــوت یکی از مشهورترین نویسندگان و تهیهکنندگان کمیکبو کها
(کتاب های مصور با تم غالبا قهرمانانه) یعنی «استن لی» که خالق «مرد عنکبوتی»،
«پلنگ سیاه»« ،هالک شگفت انگیز»« ،مردان ایکس»« ،مرد آهنی»« ،اونجرز» و...
بود ،بسیاری از مشاهیر و بزرگان عرصه کارتون ،این گونه به او ادای احترام کردند:

قرار مدار
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

اندکی صبر

واژه عشق

محمد ادب

10

مرا به مکتب عشاق نهادند
نخستین واژه که معلمم آموخت
«عشق» بود
که ساده ترین بود
یک بخش بیشتر نداشت
و آن را در نیمه،رها نمی توانستی!

* انسانیت حکم می کند که اگر
کسی به تو خوبی کــرد ،خوبی او
را فراموش نکنی .بدین وسیله از
دو انــســان شریف و زحمت کش
جــنــاب آقـــای دکــتــر آراد ،جــراح
عمومی و دکــتــر شجاعی عزیز
مسئول داروخــانــه شبانه روزی و
کادرداروخانهکهبااحترامبهارباب
رجوع زحمات فراوانی کشیده اند،
تشکرمیکنم.
جانبازمردانی،شیروان

* یک پــودر حشره کش گرفتم از
وقتی زدمش سوسکام میان روبه
روممیگنمنروبکش!
* حکایت ایــن مــردم با ایــن وضع
اقــتــصــادی درس ــت مثل حکایت
خوانندگان زندگی سالم است.

اولشهمهبهابعادروزنامهوتبلیغات
و جدول معترض بودند ،ولی بعد
همه عادت کردند و انگار آب از آب
تکوننخورده!
* آق کمال ،زلزله خراسان شمالی
کجابودی؟
آق کمال :فکر کنم همین جا بودم
بریچی؟!
* رق ــی ــه جــــان هــمــســر عــزیــزم
هفدهمین سالگرد ازدواجمون
رو کـــه ازبــهــتــریــن ســـال هــای
زندگی ام بــوده تبریک میگم و
عاشقانه دوستت دارم .
مهدیشاکریبیرکعلیا،قوچان
* ما و شما :عرض معذرت برای
اشکالی که در جدول روز شنبه به
وجودآمدهبود.

