دنیا به روایت تصویر

همشهریسالم
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حدیث روز
امــام حسن عسکری(ع) :چه بد
بنده ای است آن که دورو و دو زبان
تحفالعقول
باشد .
ذکر روزیک شنبه
صدمرتبه«یاذاالجاللو
االکرام»

رویترز| لحظهورودتوفانگردوغباربهشهر،چین

رویترز| تعمیرچرخوفلک،هندوستان

فتونکته

کاش همه تو دانشگاه آدرس اینستاگرام شون رو میزدن به لباسشون ...نابود
شدیم از بس از تو پیج این و اون دنبال بقیه گشتیم!
کافیه نصف شب بخوای بی سر و صدا بری از یخچال چیزی برداری ...یعنی
همون لحظه که پات رو می ذاری روی فرش ،صدای خش خش برگهای پاییزی
و اره برقی و دریل از زمین در میاد!
 یعنی اگر صاعقه بهم بزنه بابام میاد میگه این همه بهت گفتم درست رو بخون
برای این بود که این جوری نشه!
این دربی هنرمندان استقالل و پرسپولیس از دربی که این فصل خود استقالل
پرسپولیس تو لیگ بازی کردن ،سرگرم کننده تر و هیجان انگیزتر بود!
دقت کردین بعد دعوای خانوادگی ،همه زل میزنن به تلویزیون خاموش؟!
پسرداییم زنگ زده که سعید« ،نقطه قوت» داری بیاری واسم نصب کنی؟ هی
دارم میگم نقطه قوت چیه دیگه ...تهش فهمیدم «پاورپوینت» منظورشه!
 آقا من دقت کردم اگر روی دیوار کنار مهتابی بخوابم باز هم مادرم صبح جمعه
با جاروبرقی میاد میگه بلند شو می خوام اونجا رو جارو بکشم!

تحقق ظهور ،سنت الهی
است

غلطننویسیم

فعل ساده به جای مرکب
آیا بهتر نیست تا جایی که امکان
دارد به جای فعلهای مرکب ،از
فعلهای ساده فارسی استفاده
کنیم؟ مثال:
در این جلسه حضور به هم رسانده
ب ــودن ــد( .درایـــــن جلسه حضور
داشتند).باشهرداریتوافقبهعمل
آمد( .با شهرداری توافق شد ).او
این کتاب را خریداری کرد( .او این
کتاب را خرید ).بستههای سوغات
را برایش ارسال کردم( .بسته های
سوغاترابرایشفرستادم).سپس
این تصمیم اتخاذ شد( .سپس این
تصمیمگرفتهشد).
کانال «زین قند پارسی»
علیرضا حیدری

مسابقه چی میگه؟

رونالدو بهنام

خنده ات

10

اصال فکر نکن
حتما باید در بهار برویی
من کنار پاییز هم
با خنده ات گل کرده ام

عاقبت جهنمی جشن تعیین جنسیت نوزاد

پاسخ دندان شکن
دوتاپسرخپلوتنبلرویمبللمدادهبودندوبرایهمخاطرهتعریفمیکردند:
اولی« :یک نفر امروز به من گفت تنبل »...دومی« :اوه! تو چی کارش کردی؟»
اولی« :نزدیک بود واقعا جوابش رو بدم اما حیف حال نداشتم!»دومی« :وای...
تو که لهش کردی!»

دانستنی ها

آدیتی سنترال -دنیس دیکی
برایاینکهجشنتعیینجنسیت
نــــوزادش را هــرچــه بــاشــکــوه تر
برگزار کند ،مقداری پودر آبی را
در محفظه ای در میان علف های
خشک در مزرعه ای قرار داد و با
افزودن مواد منفجره قصد داشت
تاپودرهایآبیرادرهواپخشکند.اماباانفجارآن،علفهایخشکآتشگرفت
کهدرپیآنبهمدتیکهفته 45هزارهکتارازمزارعآریزونادرآتشمیسوخت.
اوحاالبعدازیکسالازایناتفاقهمچنانزندانیاستوباتخفیفاتبسیارتاآخر
عمرشبایدماهیانه 500دالرجریمهپرداختکند!
مارپیچ(سختی)٪ 60

عجیب ترین دو قلوهای به هم چسبیده
پس از انتشار یک فیلم مستند ،زندگی عجیب
این دو قلوی بیست و هشت ساله دوباره بر سر زبان
ها افتاده است .این دو یکی از نادرترین دوقلوهای
رویزمینهستندکهدربینهر 200هزارتولد،یک
مورد با شانس زنده ماندن بسیار پایین ممکن است
اتفاق بیفتد .زنده ماندن این دو خواهر چیزی شبیه
یک معجزه است!
بریتنی و ابیگل هنسل در سال  1990میالدی
در شهر مینه سوتا در حالی به دنیا آمدند که بیشتر
اندامشان مشترک بود و بیش از این که شبیه یک
دوقلوی به هم چسبیده باشند ،به نــوزادی دو سر
شباهت داشتند .این دو یک جفت دست ،پا و یک تنه
مشترک و اعضا و جوارح داخلی کامال جدا دارند.
هنگام تولد پزشکان اصرار داشتند که آن ها عمل
و جدا شوند ،اما پدر و مادرشان به دلیل ترس از
مرگشانرضایتندادند.هریکازآنهاقادرندنیمی

ازبدنخودیعنییکدستویکپاراکنترلکنند.در
واقع در زمان نوزادی برای یادگیری بعضی حرکات
فیزیکی مثل دست زدن و راه رفتن به هماهنگی و
همکاری هر دو نیاز بوده است؛ این درحالی است
که هر دو همزمان و جداگانه می توانند غذا بخورند یا
چیزی بنویسند و تایپ کنند .برای بعضی فعالیت ها
همچون راه رفتن ،دویدن ،دوچرخه سواری و شنا
کردن به هماهنگی و همکاری متقابل نیاز دارند.
جالب این جاست که برای رانندگی کردن و شانه
زدن موهایشان ،هر یک عمل جداگانه اما هماهنگ
و همزمان انجام می دهند .آن ها مجبور بودند دو بار
امتحان رانندگی بدهند و هرکدام یک گواهی نامه
مخصوص دارند ،در حالی که «ابی» کنترل کننده
مواردسمتراستاستو«بریتنی»مواردسمتچپ
را باید مدیریت کند .به هنگام غذا خوردن نیز هر یک
وعده غذایی جداگانه ای دارد اما به دلیل راحتی و



خنک نسیم معنبر شمامهای دلخواه

دلیل راه شو ای طایر خجسته لقا



دی روزنامه

که در هوای تو برخاست بامداد پگاه

که دیده آب شد از شوق خاک آن درگاه

گلی برای گل (نه از اون گال!)
علیرضا کاردار | طنزپرداز

در روزهایی که یک ساعت درمیان خبر ممنوع المالقاتی حسین محب اهری،
هنرمند خوبمان منتشر و تکذیب میشود و همزمان خبر فوت استاد جمشید
مشایخی بازنشر شده و ساعت بعد خود استاد در پیامی ویدئویی آن را تکذیب
می کند ،چقدر خوب است هوای هنرمندا نمان را بیشتر داشته باشیم و
نگذاریم وقتی کار به جاهای باریک کشید یادشان بیفتیم .برای همین سعی
میکنیم چند دلیل تقدیر فوری از هنرمندان کشورمان را با هم مرور کنیم.
خوشبختانه این روزها بیشتر هنرمندانمان چند شغله هستند و بهانه برای
تقدیرشان فت و فراوان!
به عنوان پزشک نمونه سال ،بد نیست یادی کنیم از هنرمندانی که در کار تجویز
دارو برای بیمارانشان هستند .بیماران روحی که در عشقشان میسوزند نه،
بیماران واقعی .مثال چه اشکالی دارد به سرکار خانم مهناز افشار که آمپول ترک
اعتیاد تجویز و تبلیغ میکنند یک دکترای افتخاری هم بدهیم؟ به هرحال یک
زمانی شیرخشک روی بورس بوده و حاال هم آمپول ترک اعتیاد!
به عنوان گلزن برتر مسابقات فوتبال هم میتوانیم از همین آقای بهنام بانی
گوگولی مگولی قدردانی کنیم .انصافا فوتبالیستهای حرفهای که شغلشان
این است و بدنشان روی فرم است چندین بازی میگذرد و نمیتوانند گل
بزنند ،ولی این بهنام خان با این وضعش گل میزند و از آن مهم تر شادی پس از
گل را هم که قبال طراحی کرده اجرا میکند ،انصافا جای تقدیر دارد.
ازسویدیگرخانمنیکیکریمیگفته«:امروزفیلمسازیازبرجسازیسودآورتر
است» خب طبیعی است که در جشنواره بساز بفروشهای سال هم باید یادی از
ایشان کنیم .به هرحال جزو اولین سوپراستارهای سینما هستند که هنوز که
هنوزه ماشاال هزار ماشاال تکان نخوردهاند ،چه از نظر ظاهر و چه از نظر سبک
بازی که این نشان میدهد تخصص خاصی در استحکام بنا دارند.
و در پایان هم باید تقدیر کنیم از جناب اصغر فرهادی که به تازگی «همه
میدانند» ایشان را دیدیم که در نوع خودش پیشرفت بزرگی بود .تا قبل از این،
بعد از پایان هر فیلم استاد باید مات به بغل دستیمان نگاه میکردیم که «یعنی
چی میشه؟» ولی این بار بعد از تمام شدنش به کنار دستیمان گفتیم «یعنی
ممکنه این جوری بشه؟»! با این فیلم حتی از دیدن تیزر فصل جدید «گیم آو
ترونز» که گرگ و اژدها یخ میزنند و آتش میگیرند هم بیشتر غافلگیر شدیم.
پس تقدیر بدون تاخیر حق اصغرآقاست.
قاب جهان

حلقه های گل کریسمس
یکی از رسوم کریسمس در کشورهای
خارجی ،درست کــردن حلقه های
گیاهی و آویزان کردن آن از در ورودی
منزل اســت .ایــن حلقه ها از بــرگ و
ساقه درختان به ویژه درختان همیشه
سبز و تکه هــای کوچک میوه و گل
درست می شود .نقل شده است که
ریشه این سنت به هزار سال قبل از میالد مسیح برمی گردد و نماد مقاومت در
برابر سرمای سخت زمستان و زندگی ابدی است.
دکتر ناصر مکارم ،استاد دانشگاه از اسکاتلند

ما و شما

سالمتی ،معموال غذای مشترکی انتخاب می کنند.
این دوقلوها شخصیت و عالیق متفاوتی دارند ،یکی
عالقهمندبهریاضیودیگرینویسندگیاست.ایندو
خواهرعجیبدرسال 2012ازدانشگاهبتلبامدرک
کارشناسیهنردانشآموختهشدند.پسازدانشگاه،
شغل خود را به عنوان معلم در مدرسه ابتدایی آغاز
کردهاند .اگرچه هر دو مجوز تدریس دارند اما یک
حقوقدریافتمیکنند.درتماماینسالهابریتنیو
ابیگلزندگیراباهمهمشکالتشتحتنظرپزشکان
ادامه دادند ،اما گاهی آرزوی زندگی مستقل آن ها
را برای جدا شدن و رفتن به اتاق عمل وسوسه کرده
است .بااین حال با باالتر رفتن سن شان  ،احساس
رضایت بیشتری از تصمیم پدر و مادر خود مبنی بر
جدا نشدنشان دارند .آن ها سال های زیادی در کنار
هم زندگی کرده اند و زندگی بدون آن یکی برایشان
غیرقابلتحملاست .

راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

منبع:تراولفونتو

محمدرضا خوشنواز

دولــــت ل ــوک ــزام ــب ــورگ ،یکی
از کــوچــک تــریــن کــشــورهــای
اروپایی برای مبارزه با آلودگی
هــوا و مقابله با تولید گازهای
گلخانه ای تصمیم گرفت تا حمل
و نقل عمومی در ایــن کشور را
مجانی کند .به این ترتیب این
کشور که مساحتی معادل  ۲۸۵۸کیلومتر مربع دارد ،لقب اولین کشور سبز
اروپا و جهان را به دست می آورد .این تصمیم از تابستان سال آینده اجرایی می
شود .نخست وزیر این کشور با اعالم این مطلب گفت که سعی می شود تمام
وسایل مورد استفاده در حمل و نقل عمومی پاک و بدون تولید آلودگی باشد.

ترجمه و تصویرسازی :فرنگیس یاقوتی ،سعید مرادی

اندکی صبر

اولین کشور جهان با حمل و نقل عمومی مجانی

نیم دقیقه ای

می دانم اما نمی توانم

قرار مدار

دور دنیا

ســام .ایــن بــار یک تصویر
فــوتــبــالــی بــــرای مسابقه
انتخاب کردیم؛ رونالدو،
ســتــاره ســابــق فــوتــبــال که
گویا این روزهــا بهنام بانی
رو سرمشق خــودش قــرار
داده! ببینیم چه می کنید.
باید از زبان شخصیت های
این تصویر یک جمله بامزه بنویسید و تا ساعت  24فــردا شب (دوشنبه)
بــرای ما به پیامک  2000999یا شماره  09354394576در تلگرام
بفرستید .حتما در ابتدای هر پیامک ،کلمه «چی میگه؟» و در آخر پیامک
هم نام و نام خانوادگی تون رو بنویسید .بانمکترین و خالقانهترین جملهها
روز چهارشنبه به اســم خــود نویسند هها چــاپ میشه .و امــا چند مثال:
* مرد :چیه داداش؟ چرا حس فرامرز خودنگاهی گرفتی؟ رها کن نفست رو!
* رونالدو :هیس ،نفسم باال نمیاد از بس کمر شلوارم برام تنگ شده!

بریده کتاب

بیخود نبود که کم کم داشتم به این
نتیجه می رسیدم این دکترهای
روان شناس یا فکر می کنند آدم
هیچ نمی داند یا فکر می کنند اگر
می دانــد خب پس باید کارهاش
دست خودش باشد ...یکی نیست
بگویدآقا،منبهگذشتهفکرمیکنم
ومیدانمنبایدبهگذشتهفکرکنمو
بازهمبهگذشتهفکرمیکنم.
«احتماال گم شد ه ام»
اثر سارا ساالر

تفأل

تاپخند

در محضر بزرگان

ع ــام ــه مــحــمــدرضــا حکیمی
می فرمایند:
[در قرآن آمده است« ]:و در سنت
خدا تغییرینخواهی یافت ».بدون
کوچک ترین تردید و گمانی سنت
الهی تحقق خواهد یافت و اگر از
عمر جهان بیش از یک روز نمانده
باشد ،در آن روز فرزانه فرزانگان
جهان و نمونه کامل انسان صالح،
پــرده از رخسار بر خواهد گرفت
و گام در متن اجتماعات خواهد
نهاد و سنت عدالت الهی را پدیدار
خواهد ساخت.

آسوشیتدپرس| پساززلزلهدرآالسکا

* خسته نباشید میگم بــه همه
عوامل زندگی سالم ،من ازدنبال
کنندههایپروپاقرصوهمیشگی
شما هستم و خواهم ماند ،پس تو
هم همیشه باش زندگی سالم.
علی کشته گر ،درگز

* می خواستم از همسرم سنا خانم
یک تشکر ویژه کنم که تو این شهر
غریب تو سخت ترین شرایط کنارم
مونده و تکیه گاهم بوده .مرسی که
مصطفی
هستی گلم .
* لطفا دربــاره هیجان ،شــادی و
نشاط کاذب (در ادبیات عامیانه
الــکــی خـــوش بـــــودن) مطلبی
مهدی بهزاد
بنویسید .
* شعر طنزی که آقای امیرحسین
خوشحال نوشتند در برابر شعر
خانم سحر بهجو لنگ میندازه!
 سیدجعفر محجوب ،شیروان

* همسر عــزیــزم مــهــدی جــان،
بــابــت تــمــام زحــمــاتــی کــه بــرای
مــن و فــرزنــدان مــان مــی کشی
سپاس گزارم  .دوستدارت الهام
* آقکــمــال؛ جــنــاب عــالــیتوی
ی زیر آواز؟!
حما م تا حاال زد 
آق کمال :نه! حموم مان خردویه،
هروقت مزنم زیر آواز پام مخوره به
لگن قرمزه چپه مشه!
* چــه خـــوباســـت مــث ـل ســایــر
ستون ها ،اسم نویسندهو طراح
م بنویسید.
قرارمدار را ه 
ماوشما:نویسندهاینستونروزانه
خانم فرنگیس یاقوتی و تصویرساز
همآقایسعیدمرادیاست.
* تــولــد  2ســالــگــی دخــتــر گلم
سماء کوچولو رو تبریک میگم.
خوشبخت بشی عزیزم.
پدر و مادرت


