دنیا به روایت تصویر

سهنقطه

همشهریسالم

به بهانه حضور آقای دکتر ظریف در جشن  20هزارمین شماره روزنامه
خراسان ،این شعر و کاریکاتور تقدیم ایشان شد:

شنبه  15دی  1397شماره1227

حدیث روز
امــام حسین(ع) به ابــن عباس:
هرگز سخن بیهوده مگوی؛ زیرا
بیم گناه بــرای تــو دارم و سخن
سودمند نیز هرگز مگوی ،مگر این
که آن سخن به جا باشد.
بحاراألنوار


فرانس پرس| اجراینمایشگروهیمعلقدرآسمان،ایتالیا

تفأل

پندنیکان

دهان شهد تو داده رواج آب خضر



ذکر روز شنبه
صدمرتبه«یاربالعالمین»



هنر

به نظر میرسد این واژه را بتوان
به دو بخش «هــو» و «نــر» تقسیم
کرد .بخش «هو» به معنی «نیک»
اســت و «ن ــر» هــم معنای کلیتر
«مردانگی» را در خــود دارد .در
نتیجه ترکیب ایــن دو معنی «ن ِر
نیک» میتواند باشد که در قدیم
بــه پهلوان گفته مـیشــده است
کــه بــه خوبی از شایستگیها و
تواناییهای رزمی برخوردار بوده
اســت .در واقــع آن موقع ،هنر در
توانایی رز مآوری معنا میشد و
امروز درباره رشتههای مختلفی
به کار میرود .چنان که فردوسی
میگوید:
به مردی هنر در هنر ساخته
خرد از هنرها برافراخته
برگرفته از «فرهنگ پارسی»
استاد میرجاللالدین کزازی
قرار مدار



سیاست مداری درست و ردیف



محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

طرفدار صلح و همه فن حریف

صبور است و آرام و حاضر جواب
چه خوش خنده هست و چه با اقتدار 

والیت مدار ،انقالبی ،شریف



جناب محمد جواد ظریف

شعر :سحر بهجو،کاریکاتور :سعید مرادی

تاپخند

دور دنیا

 اونی که جلوی تلویزیون خوابیده به میل و اراده خودش بوده و کامال راحته ،چرا
بیدارش میکنید که برو سر جات بخواب؟ کجا از اونجا بهتر آخه؟!
 مامانم هر چیزی که اضافه میاد رو می گیره دو تا تخم مرغ و یه لیوان شیر قاطیش
می کنه باهاش کیک درست می کنه ،دیشب چند تا کلم تو یخچال مونده بود دیدم
داره قالب کیک رو چرب می کنه!
 کاش وقت بیشتری واسه تلف کردن داشتم!
 بچهها اگه اینستاگرام فیلتر شد وقتی بارون اومد پشت فرمون زنگ بزنین
بهمون تا بفهمیم دارین چی گوش میدین ،وگرنه شب خوابمون نمی بره!
 پرتقال خونی خریدم قاچش کردم ،دیدم مبتال به کم خونی شدیده!
 خواستم پیتزا سفارش بدم ،دیدم هوا سرد و برفیه ،دلم به حال پیک موتوریه
سوخت ،هیچی دیگه یه نیمرویی میزنیم!
 مارها وقتی مشکلی پیش میاد سریع حلش می کنن چون نمی تونن دست رو
دست بذارن!

عکاس پیگیر
اسپوتنیک -عکاسی از فلوریدا ،هشت
سال به دنبال زن و مرد غریبه ای بود که
وی به طور تصادفی صحنه پیشنهاد
ازدواج آن دو را ضبط کــرده بــود .زن
و شوهر پــس از ایــن کــه دوســت شان
گزارشی را درباره جست و جوی آن ها
در تلویزیون دیده بود ،توانستند با عکاس ارتباط برقرار کنند .هشت سال پیش
یک عکاس مشغول گرفتن عکس های کریسمس از اعضای خانواده اش بود ،در
حالی که یک مرد نزدیک وی به زانو افتاد تا از دختر مورد عالقه اش خواستگاری
کند .او به طور غریزی دوربین خود را برداشت و این لحظه عاشقانه را عکاسی
کرد .عکاس گفت« :من فقط می خواستم این عکس ها را به آن ها بدهم».

ثبت فیلم بزرگ ترین ماهی دنیا

داستانک

جنگل
در کلبه را قفل کردم .ولی لعنتی رها نمی کرد .محکم به در می کوبید .دوان
دوان به اتاق شیروانی رفتم و پنجره کوچک اتاق را باز کردم و با تمام قدرت
فریاد زدم و کمک خواستم .گریه می کردم و آن قدر داد می کشیدم که حرف
های خودم را هم نمی فهمیدم .صدای کوبیدن در قطع شد .ساعت از نیمه
شب گذشته بود و من در کلبه ای میان جنگل های گیالن تک و تنها بودم .پدر
و مادرم به دنبال برادر کوچکم راه افتاده بودند تا در جنگل او را پیدا کنند .دو
ساعت بود که برادرم برنگشته بود .به پدرم گفتم همه جنگل ها جن دارند
و همه جن ها بچه دزدند .ولی خندیدم چون خودم به حرفم باور نداشتم.
همکالسی های دبستانم را با داستان های خیالی از جن ها می ترساندم و
می خندیدم.
وقتی دنبال بــرادرم رفتند مــادرم گفت« :در را روی هیچ کس باز نکن ،ما
خودمان کلید داریم».صدای وحشتناک کوبیدن در را که شنیدم هرچقدر
فریاد زدم «کی هستی؟» کسی پشت در جواب نداد .فقط دیوانه وار به در می
کوبید .حاال که پشت پنجره کوچک شیروانی ایستاده ام ،یادم افتاد جن ها
می توانند پرواز کنند .می توانند از در رد شوند .حتی می توانند صدای پدر
و مادر را هم تقلید کنند .خودم داستان هایش را برای دوستانم تعریف می
کردم .از شدت ترس خودم را زیر تخت انداختم و بدنم شروع کرد به لرزیدن .تا
این که صدای پدر و مادرم بلند شد و بالفاصله در اتاق شیروانی باز شد .نفسم
حبس شده بود .پدرم سرش را زیر تخت آورد و گفت« :چرا در رو برای برادرت
باز نکردی؟ از صدای جیغت ترسیدیم و برگشتیم ».از زیر تخت برادرم را دیدم
که چشمانش اشک آلود بود و در آغوش مادرم مرا نگاه می کرد .نمی دانم چرا
یادم رفته بود که برادرم کر و الل است.
مصطفی ستاری

آموزش شعبده بازی

شنبهها

فـــاکـــس -ســرنــشــیــنــان یـــک قــایــق
ماهی گیری در آمریکا با گوشی های
خود از یک کوسه نهنگ به طول حدود
شش متر که در اطــراف این قایق شنا
می کرد ،فیلم گرفتند .کوسه نهنگ
هــا ب ــزرگ تــریــن مــاهــی هــا در جهان
محسوب می شوند .دریانورد محلی
گفت« :وقتی درباره کوسه نهنگ شنیدم ،فکر کردم شوخی است .من طی
 31سال فقط سه بار چنین ماهی هایی را در نزدیکی سواحل مان دیده ام.
این یک پدیده بسیار نادر است».
قاب جهان

انگشت اشاره
فاطمه کشوری

یکتنهمقابلدستهایتایستادم
وقتی انگشت به انگشت
اشاره بودی به در ،به پنجره
و به خیابانی که
تسلیم گام های من بود
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روش اجرا :حلقهای را طوری کف دستمان قرار
میدهیم که بیننده آن را ببیند .سپس با دست
دیگرمان روی حلقه را میپوشانیم و آن را کف دو
دستمان مالش میدهیم .پس از این که دستمان
را برمیداریم حلقه به جای این که کف دست باشد،
داخل انگشت قرار گرفته است.
وسایل مورد نیاز :دو عدد حلقه شبیه به هم
توضیح تردستی :یکی از حلقهها را کف دستتان

امروز با هم دو خبر را مرور میکنیم .موضوع اول که خیلی ذهن ما را به خود
مشغول کرده است ،شیوه واکنش مسئوالن به اتفاقات و پدیدههاست که به
نظرم جا دارد مورد بررسیهای روان شناسی قرار بگیرد .در واقع هر اتفاقی که
میافتد،خواهفیزیکی،خواهشیمیایی،ابتدامسئولیکنفسعمیقمیکشدو
بعدمحکمواستوارموضوعراازبیختکذیبمیکند.مثالشماببینیدزلزلهاتفاق
میافتد اگر سقف روی سر خود مسئول خراب نشود (مگر مسکن مهر است که
خراب شود؟) خونسردیاش را حفظ میکند و میگوید زلزله نبود بلکه البد
همسایه کناری دارند آجر خالی میکنند .آتشسوزی میشود مسئول مربوط
ابتدا معتقد است چیزی نبوده البد عدهای زودتر به استقبال چهارشنبهسوری
رفتهاند .و بدین ترتیب آن قدر تکذیب میکنند تا باالخره بویش بلند میشود
و انواع شایعات مطرح میشود .این جاست که تازه منابع رسمی و مسئوالن با
اکراه موضوع را میپذیرند و وارد موضوع میشوند.
روز چهارشنبه در شهر تهران هم اتفاق جالبی افتاد .آن هم انتشار بویی عجیب
و حال بههمزن بود .خب از همان لحظات اول هر کس در نقاط بودار قرار
میگرفت برایش خیلی مشخص بود که بو میآید ،بد هم بو میآید .اما مسئوالن
ابتدا گفتند که ما بو را تایید نمیکنیم .بعد هم با سه الیه ماسک صورتشان را
پوشاندند و گفتند نه واقعا بوی خاصی هم نیست ،حتما همسایه کناری دارد
چاه را با ماشین فاضالبی تخلیه میکند .این انکار آن قدر ادامه پیدا کرد که
باالخره مجبور شدند بپذیرند و قول دادند که با همه مسببان موضوع برخورد
کنند و همه چیز رفع شود .حاال با لوبیا چیتیها برخورد کردند یا نخود فرنگیها
ما اطالع دقیقی نداریم.
اما موضوع دیگری که خیلی جالب بود موضوع حامله شدن بر اثر استفاده از
دو گیگ اینترنت بود که توسط یک کارشناس در تلویزیون مطرح شد و همه
کسانی را که بسته  2گیگ اینترنت داشتند در انبوهی از رعب و وحشت قرار
داد .به طوری که بعد از این اظهارنظر در شرایط عجیبی قرار داریــم .مثال
خودم همین جور خودم را چک میکنم و کابوس این که یک نفر از تو شکمم
لگد پرتاب کند واقعا دارد با روان من بازی میکند .یا یکی از دوستانم در اثر
پرخوری دچار تهوع شده بود و از آن جایی که بسته  2گیگ اینترنت هم توی
گوشیاش داشت ،باباش پایش را توی یک کفش کرده بود که باید برویم تست
بارداری بدهی .حاال بیا و درستش کن .ببینید که با این برنامهها دوزار آبرو
برای ما باقی نگذاشتهاید.
مارپیچ(سختی)٪ 60

کلیسای کازان سن پترزبورگ
«کلیسای کـــازان» یکی
از دیـــدنـــی هــــای سن
پترزبورگ و از جاذبه های
روسیه است که به دلیل
پیروزی بر ناپلئون ساخته
شدهاست.مردممعتقدند
باکمکمریممقدس(س)
به این پیروزی رسیده اند.
ساخت آن حــدود ۲۰۰
سال پیش به اتمام رسید و معماری روسی در این بنا به کار گرفته شده است تا
یادآورتمدناینکشورباشد.ساختمان«کلیسایکازان»بهشکلنیمدایرهاست
فرنگیس یاقوتی
و  98ستون دارد .

انتقال حلقه از کف دست به انگشت
اندکی صبر

از اون لحاظ

که از تو درد دل ای جان نمیرسد به عالج

کابوس  2گیگ اینترنت

دالیلشرکمردم

ریشه واژه ها

لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج

از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت

آیات نور

حجت االسالم قرائتی با توجه به
آیــات قــرآن دالیــل شــرک در بین
مردم را این گونه بیان می کنند:
مــردم یا به خاطر قــدرت به سراغ
کسی می روند ،یا برای لقمه نانی
به ســراغ این و آن میرونــد ،یا به
خاطر رسیدن به ع ـ ّز ت به سراغ
کسی می روند ،یا به خاطر نجات
از مــشــکــات دور کــســی جمع
میشوند و در جای دیگر[قرآن]
یفرماید:کسانیکهبهجایخدا
م 
به سراغ شان میروید ،بندگانی
مثل خودتان هستند ،چــرا شما
بهترین آفریننده را رها می کنید و
توجه دارید؟
به دیگران ّ
برگرفتهاز
« 400نکتهازتفسیرنور»
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قرار دهید و به بیننده نشان دهید .سپس حلقه
دیگر را بین انگشت اشاره و انگشت شست دست
دیگرتان قرار دهید و در این حالت چهار انگشتتان
را باز گرفته و به آن یکی دستتان که حلقه رویش
قــرار گرفته اســت ،نزدیک کنید .باید حواستان
باشد که حلقه دوم که بین دو انگشتتان قرار
گرفته است دیده نشود .همزمان با نزدیک شدن

دستتان حلقه دوم را داخل انگشت دست اول قرار
ت را به هم بکشید و در همین
دهید .حاال کف دو دس 
هنگام سعی کنید به طرز ماهرانهای حلقه اول را از
کف دستتان بردارید و دور بیندازید .حاال وقتی
دستتان را برمیدارید ،بیننده با حلقهای مواجه
میشود که به جای کف دست داخل انگشتتان
قرار گرفته است .به همین راحتی و البته با تمرین
زیاد.

ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* شنیدم در شب چله به شاندیز
زدی ششلیک را با دوغ تبریز
یقین سهم عدالت گشته واریز
که در شیب مالیم می خوری لیز!
یارمحمد خدنگی

* موضوع نوموفوبیا بسیار جالب
بود .از زندگی سالم سپاس گزارم
بهنام
بابت چنین مطلبی.
* حسین جـــان ،همسر عــزیــزم
تولدت مبارک  .عاطفه زارعیان
* چقدر صدای کالغ روی درخت
قشنگه ،هنگامی که در خانه مرغ
عشقی نمی خواند!
فدول از فریمان

* دوقلوهای عزیزمان نگار و نازنین
تولدتان مبارک .امیدواریم موفق و
پیروزباشید.
مامان ،بابا و داداش معراج
* با یک کــارت کتابخانه بیش از
داشــتــن گــواهــی نــامـه رانندگی
میتوانید به جلو حرکت کنید.
مسعود مجنونپور


* از دی ــروز کــه رژیــم معکوس رو
خوندم ،رختخوابم رو انداختم تو
آشپزخونه ،دیگه کابوس اینو نخور
چاق می شی تموم شد .کی فکرش
رو مــی کــرد رویـــای هفتاد و پنج
میلیون ایرانی تحقق پیداکنه؟!
* واقع ًا ناامید شدم از زندگی سالم
برای انتخاب پیامکهای مسابقه
چیشده؟!  علی فاطمیمرام
* دختر گلم عاطفه جونم ،تولدت
مــبــارک ،ان شــــاءا ...ســال های
سال زنده و سالمت باشی و هر روز
موفق تر از روز قبل ،دوستت داریم
یکی یکدونه مامان و بابا.
* کمال جان سالم بری چی موره
به جشن  20هزار تایی ها دعوت
نکردی؟ خودت کجایی؟ فکر کنم
پشت دیوار واستدی ناقال.
مجیدشادلو

آق کمال :مو ره گذاشته بودن دم
در که بازدیدکننده ها ره راهنمایی
کنمبهصفبیانبهمانتبریکبگن!

