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حدیث روز
امام زمان(عج) :بر هیچ کس روا
نیست که بدون اجازه دیگری در
مال او تصرف کند.
وسائلالشیعة


تلگراف| نمایشدستگاهپروازشخصیتوسطمخترعشدرهمایشعلمی،
انگلستان

براده ها

ذکر روزدوشنبه

در محضر بزرگان

صلوات عاشقانه
عبادت محبانه

حکایت

از دور و نزدیک
اولین کسی که شتر را دید پا به فرار
گذاشت .نفر دوم یک مقدار به شتر
نزدیکترشد.سومیننفرباجرئت
و جسارتی بیشتر بر گردنش افسار
انــداخــت .چشم انسان با دیدن
مستمر ترس ها با آن خو می گیرد.
مردم دیدند چیزی روی آب شناور
اســت .ابتدا گفتند کشتی باری
بزرگی است ،لحظه ای بعد گفتند
کشتی جنگی اســت .آن کشتی
چیزی نبود جز چوب های شناور
بر آب .مردمانی را می شناسیم که
از دور بزرگ هستند ولی از نزدیک
کوچک و حقیر ،پوچ و پست.
نویسنده :ژان دو الفونتن
مترجم :ملیحه صمدی
سخن بزرگان
* قمارباز به ترتیب چهار چیز را از
دست می دهد ،پول ،وقت ،وجدان
پنیاکور
و زندگی .
* اگر صرفه جویی بکاریم ،آزادی
درو خواهیم کرد .اکیالروس
* پدرم به من کار کردن آموخت ،نه
عشق و عالقه به کار را .لینکلن
* جامعه وقتی فرزانگی و سعادت
می یابد که خواندن کار روزانه اش
سقراط
باشد .
رهنمون،غالمحسینذوالفقاری

خودمونی

برای خودمان زندگی کنیم
محمدعلی محمدپور | روزنامه نگار

چند سال پیش همسایهای داشتیم که یک خودروی گران قیمت و مدل باال
خریده بود .البته ما چند ماه بعد ،از موضوع باخبر شدیم چون ایشان تا مدتها
خودرویش را مخفیانه چند کوچه باالتر پارک میکرد و فقط آخرشبها دور
از چشم دیگران خودرویش را توی پارکینگشان میگذاشت .رفتار عجیب
و خندهداری بود که بعدها فهمیدیم از ترس چشم زخم و حرف مردم این کار
را میکند.
متاسفانه این قصه ،قصه کمیابی نیست که فقط توی زندگی همسایه ما اتفاق
افتاده باشد ،بلکه کامال متداول است و خیلیها هستند که موقعیتهای زیادی
از زندگیشان را به خودشان سخت میگیرند و عذاب میکشند فقط برای این
که به اصطالح خودشان از حرف مردم و نگاه مردم در امان باشند .من همیشه
با خودم فکر میکنم مگر چند سال قرار است زندگی کنیم که بخواهیم مدام
درگیر خوش آمدن و بد آمدن و دیدن و ندیدن و چگونه قضاوت کردن دیگران
باشیم .ازدواج میکنیم پنهان میکنیم ،بچهدار میشویم پنهان میکنیم،
بچهمان موفقیت تحصیلی میآورد پنهان میکنیم ،چون میترسیم اگر مردم
بفهمند سریع ما را چشم بزنند و به زندگیمان آسیبی برسد .یا میترسیم
برایمان حرف دربیاورند هرچند همهمان هم خوب این ضربالمثل را بلدیم
که «در دروازه رو میشه بست اما دهان مردم رو نه»!
البته منظور ما این نیست که از آن ور بام بیفتیم و مثل بعضیها هر اتفاق کوچک
و بزرگ زندگیمان را در فضای مجازی به اشتراک بگذاریم و توی چشم و چال
اطرافیانمان فرو کنیم ،بلکه منظور صرفا برای خود زندگی کردن است و این
که اینقدر درگیر حرف مردم ،نگاه مردم و قضاوت مردم نباشیم .برایمان کمک
کردن و محبت به دیگران مهم باشد اما سعی کنیم حریم خصوصی و عمومی
خودمان و دیگران را به خوبی تشخیص بدهیم و از اشتباه گرفتن آنها با هم
خودداری کنیم .همیشه به حد و حدود خودمان فکر کنیم و حواسمان باشد
که پایمان را آن ور خط نگذاشته باشیم.
از آن طرف هم در نظر بگیریم وقتی میگوییم مــردم ،خودمان هم در این
مجموعه قرار میگیریم .چه خوب است که سعی کنیم از خوشیهای دیگران
خوشحال شویم و مدام به دنبال پیدا کردن سوژه در زندگی دیگران نباشیم.
یاد بگیریم به حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم و از سرک کشیدن به
مسائل خصوصی دیگران خودداری کنیم .باور کنیم تمرین خوب بودن و آدم
خوبی شدن اصال کار سختی نیست .جامعه خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی
است ،فقط و فقط کافی است آدم خوب بودن را از خودمان شروع کرده باشیم.
مارپیچ(سختی)٪ 50

قرار مدار

سهنقطه

اندکی صبر

پنجره رو به باران

رضا سرآبادانی

10

مانند کورسوی چراغی
در شب مه گرفته ام...
پنجره ای شدم در پس پرده باران
شیشه ای از بخار کدر شده
وهیچچیزازپشتپنجرهپیدانیست

تفأل

تاپخند
شهرداری عکس یک آدم ویلچری زده و روی بیلبورد نوشته« :استفاده از
امکانات شهری حق همه است ».انگار مثال همه جا واسه ویلچری ها امکانات
شهری ساختن ولی ما با نانچیکو وایسادیم نمی ذاریم استفاده کنن!
تولیدکننده محترم ،یک طوری تولید کن که انگار می خوای ببری خونه خودت،
نه این که بکنی تو پاچه ما دوبله پولش رو بگیری!
یکی رو داشتیم تو دانشگاه  13-14ترم داشت می خوند .روز دانشجو مثل
شب یلدا بچه ها رو جمع می کرد دور خودش و از قدیما براشون خاطره می گفت!
*دوستان استقاللی این  5تا گل که زدین دیدید چقد حال داد؟ ما 6تاشو بهتون
زدیم!
می دونستین ماهی که حقوق بخونه میشه چی؟! میشه فیش حقوقی...
هارهارهار!
بابابزرگم خدابیامرز یک لیوان داشت مخصوص چای ،این قدر گنده بود که
هر دفعه توش چای می خورد پول قبض آب خونه دو برابر می اومد .یک بار هم
از سازمان آب اومدن به عنوان مشترک پر مصرف انشعاب مون رو قطع کردن!

صدمرتبه«یاقاضیالحاجات»

مرحوم آیت ا ...بهجت فرموده اند:
[انــســان] باالخره که باید کاری
کند که دوستی خدا را در خودش
زیاد بکند ،به وسیله اذکار و آداب
و اینها .کسی این غایت را در نظر
داشته باشد؛ بخواهد دوستی اش
و محبتش زیادتر بشود ،من خیال
ِ
صلوات
میکنم چیزی آسانتر از
زیـــاد نیست ،عاشقانه صلوات
بفرستد ،متوجه میشود که چطور
محبتش زیاد میشود .اما به شرط
عقیده کــه بفهمد ایــن [صلوات
فرستادن]میکشداینرابهسمت
معشوقخودشومحبوبخودش.
مرکز نشرآثارآیتا...بهجت

تاس| غذادادنبهروباهگرسنهایکهبراثرسرمابهآدمهاپناهآورده،جزایرراسکی

رویترز| ضدعفونیکردنوسایلدرقرنطینهبهداشتی،کنگو

دور دنیا

حیله مادر برای سنجش محبت پدر!
آدیــتــی ســنــتــرال -یــک مــادر
چینی بــه تــازگــی بــرای ایــن که
میزان محبت و توجه همسرش
را به خودش و پسرشان بسنجد،
وانمود کرد که پسرشان دزدیده
شده است .بالفاصله یک گروه
پلیس پیگیر ماجرا شد و دزدیده
شدن پسر نوجوان مثل بمب در شبکه های اجتماعی سر و صدا کرد ،چرا که
پدر حاضر شده بود در ازای پیدا شدن ردی از فرزندش  72هزار دالر جایزه
بدهد .اما کمی بعد دروغ مادر برمال و مشخص شد که پسرش در تمام این مدت
در کمال صحت و سالمت در خانه یکی از اقوام بوده است!

سلبریتی محبوب اینستاگرام

آدیــتــی ســنــتــرال« -راپــونــزل
اسب ها» نام اسب هشت ساله
هلندی است که به دلیل موهای
بلوند زیبایش به یک سلبریتی
معروف در اینستاگرام تبدیل
شده است .موهای زیبا و مجعد
ایــن اســب تاکنون کوتاه نشده
است و به همین دلیل بسیار به چشم می آید .او در اینستاگرام  35هزار فالوئر
دارد و به عقیده بسیاری از طرفدارانش زیباترین اسب دنیا محسوب می شود.
پاسخ مسابقه این کیه ؟

نیست باالتر از مشکی رنگ!

نکتهدانی بذلهگو چون حافظ شیرین سخن

بخششآموزی جهانافروز چون حاجی قوام



هرکه این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه



دی روزنامه

وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام

باور نمیکنید؟ انجام میدهیم و میشود!
علیرضا کاردار | طنزپرداز

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که دهه شصتی است و دارد وارد چهل
سالگی می شود ولی در برابر دیگر مسئوالن هنوز می توان «جوان» صدایش
کرد ،در توییتر نوشته« :میدانید هزینه سالیانه صدور قبض کاغذی آب ،برق،
گاز و تلفن چقدر است؟  ١۴۴٠میلیارد تومان!» در این که چطور آقای وزیر به
توییتر دسترسی دارد ولی برای ما فیلتر است ،حرفی نیست .موضوع ادامه
صحبتهای آقای وزیر است« :رقمی که در شرایط ویژه کنونی اقتصادی حفظ
آن ضروری و متعلق به مردم است! برخی قبل از اجرای پروژه کارت سوخت باور
نمیکردند اما انجام دادیم و شد .چه کارها که با دولت الکترونیکی می توان
کــرد!» در این هم که آنقــدر از این رقمها دیده و شنیده و ازمــان گرفتهاند
که دیگر بیحس شد هایم و اگر یک جایی یک روزی ازمان چیزی نگیرند و
حقمان را نخورند ،ناراحت میشویم هم بحثی نیست .ما روی موضوع «دولت
الکترونیکی» میخواهیم مانور بدهیم.
تا حاال به شخصه چیزهایی که از دولت الکترونیکی دیدهام عبارت بوده از
پرداخت تلفنی قبضها از داخل خانه که ماه بعد باز بدهیاش روی قبض آمده
و مجبور شدهام به دفتر پیشخوان بروم و بعد از کلی توی صف ماندن و ارائه
مدرک و رسید و پرینت ،صفرش کنم! یا درخواست الکترونیکی کارت ملی و
شناسنامه و گذرنامه و گواهی نامه و ...که بعد از چند ماه که به دستم نرسیده
بود رفتم دنبالش و دیدم سیستم مشکل داشته و پستچی نیاورده و عکسم هم
شبیه شخصیتهای بازیهای الکترونیکی شده است! با این که کال تصوری از
دولت الکترونیکی نداریم ولی چند پیشنهاد میدهیم تا در کنار خدمات دیگر
این دولت ،آن را هم اضافه کنند.
خرید خودروی الکترونیکی :بهاینصورتکهمتقاضیانبهسایتپیشفروش
خودرو مراجعه کرده و پس از انتخاب نوع و رنگ خودرو ،قیمت پیشنهادی خود و
زمان دریافت مد نظر را هم وارد کنند تا خودروسازان براساس پیشنهادهای برتر
تصمیمبگیرندواینقدربرایگرانفروشیوخلفوعدهتویزحمتنیفتند!(ازاین
روشبرایخریدهرچیزدیگرینیزمیتواناستفادهکرد)کنکور الکترونیکی:
به این صورت که متقاضیان رشته و شهر مورد عالقه خود را وارد کرده و سپس
میزان شهریهای را که در توانشان هست بپردازند نیز اعالم کنند تا دانشگاهها
بتوانندازبیندانشجویانباتوانمالیزیادوتوقعکم«،کیس»هایخودراانتخاب
کنند! حمل و نقل دولت الکترونیکی :به این صورت که مردم در سایت نظر
می دهند دوست دارند عکس مسئوالن را در حال چه نوع حمل و نقلی ببینند،
دوچرخه،مترو،اتوبوس،پیادهو...تادلشانحالبیاید!باورکنیداینروشهای
الکترونیکیبیشتربهکارمردممیآیدتاپرداختقبضوگرفتنکارتملی!
نشر اکاذیب

ســام .ایــن هم کاریکاتور کامل
شخصیت مسابقه پیش ،آقای
رضـــا ص ــادق ــی ،خــوانــنــده
و آهــنــگ ســاز و نــوازنــده
مــحــبــوب و خـــوش صــدا
و خـــــــوش احــــســــاس
کشورمون .امکان نداره با
دست کم یکی از کارهای آقا
رضاخاطرهنداشتهباشیم.تعداد
زیــادی از مخاطبانی که خواننده
روزنامهیاعضوکانالزندگیسالمهستن،
درستجوابدادن،بعضیهاهمنه!حدود 100نفراسمایشونروفرستادنکه
آقایسلیمانبیگیازشهرستانسرایانخراسانجنوبیبهعنوانبرندهانتخاب
شدن .ایشون که از خواننده های روزنامه هستن ،در رشته مدیریت هتلداری
تحصیلمیکنن.بهشونتبریکمیگیموبهامیدخدابامسابقهبعدی،عکسو
کاریکاتورشونرومیتونیدهمینجاببینید.خوشباشید.

رشته دانشگاهی کاربردی
دانشگاه علمی کاربردی مینه سوتای
شهر مونه سیتا در ایالت سونه میتا،
به تازگی رشته جدیدی به رشته های
قبلی اش اضافه کرده است .نام این
رشته «مدیریت بحران عملی» است
که به اختصار  MBAنامیده می شود.
دانشجویان این رشته به طور عملی با
مدیریت انواع و اقسام بحران ها آشنا
میشوندودرصورتیکهبتوانندزندهوسالمازایندانشگاهدانشآموختهشوند،
در سمت های اجرایی مشغول به کار خواهند شد .بعضی از دروس این رشته
عبارتانداز:پرشازرویگدازههایآتشفشان،زندهگیریزیرآوارزلزله،حبس
نفسدرسیالبو...ودیگردرسهایکاربردیوعملی.
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* لطفا دربــاره ضرب المثل های
ایرانی بگویید که در کجا و چگونه
استفاده شوند .
مهدی بهزاد
	
* ما انسان ها زمانی پشت سر هم
هستیم که در ترافیک قرار داریم.
چــرا در آن موقع پشت همدیگر
هستیم و زمانی دیگر نه؟
* پسر گلمان و دایی عزیز محمد
جــان 18 ،آذر سالروز تولدت را
تبریکمیگوییموامیدواریمسالم
و تندرست باشی .
بابا ،مامان و ثنا کوچولو

*خوشآنکهدلیرازغمآزادکند

یک بنده ناشاد خدا شاد کند
یاد از دگران نماید و در همه عمر
دانم که خدا همیشه اش یادکند
مهدی میرابی ،جاجرم

* آ قکمال؛ در خانهحرفاولو
آخر رو کی میزنه؟ جناب عالییا
کاملیاخانم؟!
آق کمال :جفتشه عیال مزنه ،اول
مگه فــان کــاره بکن ،بعد که مو
گفتم چشم ،حرف آخره مزنه و مگه
دستت درد نکنه!
* ای کاشدر مطلب دو قلوهای
به هم چسبیده ،یادیهم از الله و
الدنمی کردین.

