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حدیث روز
امام حسن(ع) :احسان آن است
که تاخیری در پیش و منتی در پس
بحاراالنوار
نداشته باشد .
ذکر روز سه شنبه

صد مرتبه «یا ارحم الراحمین»

در محضر بزرگان

مثل عطر
حــــــجــــــتاالســــــام رنـــجـــبـــر
در تشویق دیگران به انجام کار
نیک گفتهاند:
تو بــرای عطرزدن به کسی نگاه
نمیکنی .اصال برایت مهم نیست
دیگران عطر میزنند یا نه؟ خوب
شــدن هــم مثل عــطــرزدن اســت.
چه کــار داری دیــگــران خوباند
یا نه؟ خوبی میکنند یا نه؟ این
حرف و نصیحت خداست که در آیه
 105سوره مائده میفرماید« :ای
کسانی که ایمان آوردهاید! مراقب
خود باشید».
تارنمای سمت خدا

فارسیبنویسیم

فولکلور یا فرهنگ محلی
اسماعیل فریدونی

علی« :پایان نامه تو دربــاره چی
بــود؟» امیر« :موسیقی فولکلور»
عـــلـــی« :چـــقـــدر ســخــت حــرف
مــی زنــی! فولکلور دیگه چیه؟
خیلی راحت می تونستی به جاش
بگی موسیقی محلی یا موسیقی
نواحی .البته کــار خوبی کردی
که به فرهنگ محلی توجه نشون
دادی ،ولی اگه به فرهنگ و زبان
فارسی هم توجه بکنی دیگه کارت
حــرف نــــداره ».امــیــر« :گفت ای
موسی دهانم دوختی .هرچی فکر
می کنم می بینم حق با تو بود»...
امیر درست می گفت ،حق با علی
بــود .شایسته بــود که امیر حریم
زبــان فارسی را رعایت می کرد
و شایسته تر آن که ما هم به این
جریان بپیوندیم.
قرار مدار

آالمی| تمرینهنرهایرزمیدرآبشاریخزده،چین

تاپخند

سحر بهجو |شاعر و طنزپرداز

قیامت می شود اگر چشمانت
پنجره های دلم را ببندد
ـان خــورشــیــد را
و خــســوف گــریــبـ ِ
می گیرد
اگر آفتاب اشتیاقت
جای خود را به ابری ترین آسمان
شهر تقدیم کند

10

نمی دانم ،شاید حق با خرس قطبی باشد
علیرضا کاردار |طنزپرداز

محمدعلی محمدپور |طنزپرداز

یارانه جان تشکر!

مژگان رشیدی

دی روزنامه

برای بازیگر شدن ،خاک صحنه نخورید ،الیک بخورید!

دیزالو امروز را با یکی از فیلمهای در حال اکران شروع میکنیم که حسابی همه
ازشاستقبالکردهاندمنتهاازآنخوشاستقبالهایبدبدرقهاست.یعنیقشنگ
دوربینرابگذاریجلویدرسینما،همهدرهیبتمهرانغفوریانواردمیشوند
و در هیبت صابر ابر خارج میشوند .توجه شما را به چند تا از واکنشهای پس از
خروجازسالنجلبمیکنم«.ایبابا!اینعطارانبودیابدلش؟»«،واقعاتمومشد
بریم؟»«،چراهیچکدومهیچکارینکردن؟حتیاداشمدرنیاوردن؟»«،پسچرا
رفته بودن تایلند؟» ،حاال بقیهاش را نگویم دیگر .همین جور که فیلم جلو میرود
تماشاگر فقط لنگ ،پاچه و ایضا ناف عطاران و فرخنژاد را میبیند اما به هرحال
همچنانامیدواراستناگهانیکیشانبلندشودبگویدایناولیندوربینمخفی
تاریخ سینمای ایران بود ،حاال بریم سراغ فیلم اصلی .اما خب کارگردان فیلم،
آقایکاهانیهمچنانشوخیاشراادامهمیدهد.تازهوقتیتماشاچیمیبیند
فرخنژادوعطارانبهزبانفارسیباتایلندیهاکهبهزبانخودشانحرفمیزنند
راحتارتباطمیگیرند،نمیداندخندهراشروعکندیانه؟منخودممیدیدمکه
چندنفراستارتخندهرایکجاهاییمیخواستندبزنندولیدرنطفهخفهمیشد.
یعنیمطمئنهستمیکجاهاییعطارانیکشوخیهاییکردهاماکاهانیکات
داده ،گفته« :نه این جاش یه ذره بامزه شد ،دوباره بازی کن» وگرنه قاعدتا نباید
اینجورمیشد.البتهبهنظرمیرسدمشکلاصلیتیزرفیلماستکههمهراگول
میزندوفیلمقرارهمنبودهخندهدارباشد.
اما برویم سراغ آقای فراستی .ایشان کال هر چند وقت یک بار مخالفتی میکند
و نقل محافل میشود .به تازگی هم شاعر بودن سهراب را به کلی رد کرده است.
ما مطمئنیم این آقای فراستی توی بچگی وقتی شهربازی هم میرفته قبلش
دو ساعت شهربازی را نقد میکرده .مثال سرسره بد است و حتی ناتوان از دادن
لذت سریدن به نشیمن آدمی .این االکلنگ هم که درنیامده است .چرخ و فلک
به کلی مقواست .اصال من بازی نمیکنم ،خاک تو سر هرچی شهربازی است!
اما چیز دیگری که توی سینمای این روزهای ما مد شده ،این است که ظاهرا
فیلم سازان ،مدتی است بازیگران خودشان را از توی استوریها و کلیپهای
اینستاگرام پیدا میکنند .پس از بازیگر شدن مسی ایرانی و چند سلبریتی
اینستاگرامی دیگر ،حاال شنیدیم یک دابسمش کننده معروف هم قرار است
فیلم بازی کند .میبینید که االن مالک خاک صحنه خوردن نیست ،کافی
است شما الیک بخوری ،توصیه ما برای بازیگر شدن این است که الیک بخورید،
فهمیدید؟ الیک زیاد.

با پول تو اوکی شد ،یک وعده ناهارم
یارانه عزیزم؛ عرض سالم دارم
یک وعده ناهاری ،مشمول نان و خرم ا بی گوشت یا برنجی ،حتی بدون کوکا
شش بار می شود من باشم سوار مترو
یارانه عزیزم؛ با پول گنده تو
مشتی زرشک اعال باشد اگر مسیرم
با پول سودمندت از سوپری بگیر م
با پول تو بگیرم در راه خود به منزل
شاید که یک پیاز و قدری خیار و فلفل
یارانه عزیزم؛ با لطف تو چه شاداب من می شود بگیرم شاید یه لنگه جوراب
جیب تمام مردم از پوچ می شود پر!
در انتها بگویم :مسئول جان تشکر
سهنقطه

تفأل
ساقی ّ
شکردهان و مطرب شیرین سخن

همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام

شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی
دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام


دیزالو

یک اقتصاددان :یارانه امروز به اندازه  5500تومان سال  88ارزش دارد!

قیامت چشمانت

بریده کتاب

تو باشگاه بدن سازی آهنگ حمید هیراد رو پلی کردن ،همه از روی دست
کناری مون اشتباه زدیم!
یک جایی تو بچگی هامون واسه آخرین بار رفتیم تو کوچه و با دوست هامون
بازی کردیم ،بدون این که بدونیم آخرین باره!
فکر این که چطوری باید بیشتر از صد میلیون پس انداز کنی و با یه شب عروسی
تموم شه ،آزارم میده!
 کاش لباس ها به این شعور برسن که وقتی روشون کاپشنی ،چیزی می خوای
بپوشی ،آستین شون نیاد باال!

شعرطنز

اندکی صبر

رویترز| هیزمفروشی،افغانستان

ایپیاِی|طرفداراندنیایقهرمانانکمیکبوکیاد«استنلی»راگرامیداشتند

دور دنیا

تاثیر موسیقی بر طعم پنیر!
آدیــــتــــی ســـنـــتـــرال -یــک
تــولــیــدکــنــنــده ع ــم ــده پنیر
در ســوئــیــس ب ــه نـــام «Beat
 »Wampfleچندین ماه است
ب ــرای پنیرهایی کــه در انبار
در مرحله تخمیر قــرار دارد،
موسیقی سبک های مختلف را
پخش می کند ،چرا که اعتقاد
دارد عالوه بر دما و رطوبت ،عامل موسیقی هم می تواند بر طعم و مزه پنیرها
اثرگذار باشد! او می گوید این آزمایش را به تازگی انجام داده است و به زودی
اعالم می کند که پنیرها به کدام سبک موسیقی واکنش بهتری نشان داده اند.

همبازی های سمی کشنده

آدیـــتـــی ســنــتــرال -پــســر 7
ساله هندی به نام «Devesh
 »Adivasiاز وقتی تنها سه
سالش بود ،عاشق مارها بود به
حدی که هر شب خواب بازی با
آن ها را می دید تا این که یک روز
خودش به جنگل رفت و با چند
مار سمی برگشت! از همان موقع تنها همبازی او مارها هستند .او در کنار آن ها
می خوابد ،غذا می خورد ،بازی می کند ،با روغن ماساژشان می دهد و بعد در
جنگل دوباره رهایشان می کند .جالب این جاست که تا کنون حتی یک بار هم
مورد حمله مارها قرار نگرفته است.

چند روزی است قیمت عجیب و غریب تورهای نوروزی در شبکههای اجتماعی
دست به دست میشود .هرچند با این قیمت ارز و بلیت و خورد و خوراک و کال
همه چی ،قیمت این تورها خیلی هم بیراه نیست .فقط از آن جایی که ما هنوز
نتوانستهایم از خواب زمستانی بیدار شویم و خودمان را با این شرایط تطبیق
بدهیم ،هنوز این قیمتها برایمان قابل هضم نیست .مایی که تا چند ماه قبل
وقتی برای خرید به فروشگاه میرفتیم و نمیتوانستیم بفهمیم قیمت اجناس
به ریال است یا تومان و هنگ میکردیم ،این روزها که دیگر واویال ،تشخیص
نمیدهیم قیمتها به دالر است یا کیسه سکه طال!
مثال قیمت تور کانادا  17روزه فقط  94میلیون تومان ناقابل اعالم شده،
یعنی هر روز تقریبا یک و نیم سکه طالی ناقابلتر! تصور کنید برای  17روز
کاناداگردی  20-30سکه طال باید بدهیم ،مبلغی که چند سال پیش میشد
با آن یک خانه نوساز کف پارکت ،با پکیج خارجی و شیرآالت اهرمی خرید! در
این تورها قطب شمال هشت روزه هم داریم به قیمت ناچیز  54میلیون تومان.
یعنی اگر کسی با این قیمت برود آن جا و سر راه یک خرس قطبی ازش بپرسد
چطوری آمدی این جا و به تو گیر ندادند ،طرف هم قیمت تورش را بگوید ،نه
تنها تمام پشمهای سفید و نرم خرس فر خواهند خورد که حتی پنگوئنهای
اطراف هم با ریختن پرهایشان باعث آب شدن سریعتر یخهای قطب میشوند!
یک تور هم داریم مخصوص مسافران خوشسلیقه ،کشتی کروز 10 ،شب
فقط  33تومان .یک زمانی با نصف این مبلغ میشد خود تام کروز را آورد تا
در فیلمهای استاد ایرج ملکی بازی کند! آپشن این سفر هم داشتن پنجره در
اتاقهاست .یعنی شما میتوانید پنجره را رو به دریای زیبا باز کنید و بعد از 10
شب دریازدگی ،یک دل سیر داخل آب باال بیاورید! یک تور  12روزه جنگل
آمازون هم داریم که اگر به سالمتی مسافر سالم و زنده برگشت ،باید چک 39
میلیون تومانیاش را پاس کند .یعنی اگر این  39میلیون را به خود مار آناکوندا
و ایگوآنا و حتی حیوان «تنبل» بدهیم ،با ایل و تبارشان میآیند جلویت برزیلی
میرقصند ،تازه آخرش به اندازه یک تور صحرای مصر و جنگل ابر با صبحانه و
ناهار و بیمه هم پول اضافه میآوریم! اصال بیخود نیست این روزها تا نیم روز
تعطیلی به یک جمعه میچسبد ،همه باربند میزنیم و به سمت شمال حمله
میکنیم .دستکم آن جا فقط یک چادر مسافرتی الزم دارد با یک شل آب
معدنی و یک شانه تخممرغ!
انگلیش آموزی

تاثیر عجیب امواج روی حیوانات

هــلــث نــیــوز -شــهــر الهـــه در
هلند شاهد یک فاجعه زیست
محیطی بود .صدها پرنده در
پارکمحلیاینشهررویزمین
افتادند و مردند در حالیکه
بــدنشــان کامال سالم بــوده و
قلب آنهــا بــه ی ـکبــاره از کار
ایستاده اســت .افــزون بر این،
گزارش شده است برخی پرندگان دیگر مانند اردکها نیز رفتارهای عجیبی
از خود نشان می دادند و مثال دایم زیر آب میرفتند .گروهی فرکانسهای
شبکههای  5Gرا عامل ایست قلبی این پرندگان می دانند .منابع محلی
گزارش دادند شبکه  5Gآزمایشی در این منطقه روی فرکانس  ۷.۴گیگاهرتز
راهاندازی شده است .سال گذشته هم در کشور سوئیس ،هنگام راهاندازی
یک شبکه  5Gآزمایشی ،گاوها خودشان را درون دریاچه میانداختند یا در
لوپرسوم هلند حیوانات دست به رفتارهای عجیبی زدند.

ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* پــدر ،کــودکــی ام در آرزوه ــای
بزرگ تو و بزرگ شدنم در آرزوهای
کوچک مــادر خالصه شد .و این
یعنی من به دنبال آرزوی تو و مادر
به دنبال تحقق یافتن آرزوی هر
دوی ماست .تقدیم به پدر و مادرم
بهرام طاهری

* کاریکاتور محسن ابراهیم زاده
خیلی خــوب بــود ،از کجا میشه
با کیفیتش رو گرفت؟
مــــا و شـــمـــا :داخـــــــل ســایــت
روزن ــام ــه خــراســان و در کــانــال
«زنــــدگــــی ســـــام» بـــه آدرس
 @Zendegisalamهست.
* از وقتی صفحه ها کوچک شده،
خوندن زندگی سالم هم زود تموم
میشه! کم فروشی نکنین دیگه.
* خبر از دل پیرم ندارن ،هی بهم

میگن پیرشی جوون...
مسعود مجنونپور

* زکــیــه جـــان ،خــواهــر عــزیــزم،
تولدت مبارک .مهدیه خواهرت
و پدر و مادر و امیرحسین
* سالم خدمت خانم دکتر مریم
لطفعلی زاده ،متخصص زنــان،
کمال تشکر از جناب عالی دارم
به خاطر انسانیت شما .امیدوارم
هرجا هستین سالم و سربلند
باشین  .هادی شریف ،کاشمر
* عــروس گل مــان ،سرکار خانم
مریم کرمانی ،سی ام آبان سالروز
تــولــدت مــبــارک بــاشــه ،دلگیر
نامزدت نباشی که سرباز و دور از
خانه است.
بابامحسن ،مامان فرزانه

و آبجی زهرا

