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حدیث روز
امام سجاد(ع) :خداوندا ،دل ها
جز با ياد تو آرام نمى گيرد و جان ها
جــز بــا ديــدن تــو ،بــه آرام ــش نمى
رسد.
بحاراألنوار


گتی ایمیج| دیدنیهایمصردرپارکمینیاتوری،ژاپن
فتو شعر

در محضر بزرگان

نانوکتاب

غلطننویسیم

به سخره نگیریم!
«او با این کار دوستش را به سخره
گرفت ».معنا و مفهوم «به سخره
گــرفــتــن» در اصــل «بــه بیگاری
گــرفــتــن» و «بــیــگــاری کشیدن»
اســت و کاربست آن در معنای
تمسخر درست نیست .بهتر است
بنویسیم« :او با این کار دوستش را
مسخره کرد».
کانال «زین قند پارسی»
علیرضا حیدری
بریده کتاب

غفلت از اندیشیدن

قرار مدار

آی عشق ،چهره آبی ات پیدا نیست...
سمیه کمالیان

قبول دارم؛ روزگار سختی بود .همه ما برای قربانی بودن مثالهای زیادی
داریم تا بهانه بتراشیم در مسابقه «کی از همه بدبختتره» نفر اول باشیم.
شعار ما همین بود! دهه شصتیهای مغموم! البته من شخصیتی نیستم که
نمایندگی تمام دهه شصتیها را برعهده بگیرم آن هم وقتی میگویم باالخره
همه چیز درست میشود و عدهای از همدههایها برایم دیسالیک بفرستند.
میدانم ممکن است پیشنهاد مبتذلی به نظر بیاید یا حتی نگارنده انسانی
من دنیاندیده با چند تار موی سپید بپذیرید
خجسته دل لقب بگیرد ،اما از ِ
این دنیایی که ما برای خودمان درست کردهایم اسمش زندگی نیست! چشم
انتظاری و در انتظار معجزه بودن و رفتن و جای دیگری به دنبال زندگی بودن
اسمش فریب است ،فریب خودمان .آسمان همه جا همین رنگ است ولو
بهترین جا .وقتی من با خودم در صلح نباشم ،همه جا سیاه است و آدمها در
حق من بدی کردهاند و سایه سنگین یأس روی سرم آوار است .اینها را کسی
برای شما میگوید که تار موی سپید را که در آینه دید ،چند دوری اشکریزان
نمایی
دور خانه دوید از عمری که گذشته و جان جوانی که رفته ،با چاشنی بزرگ
ِ
من بزرگ شدم!
بیایید کمی ریز نصیحتتان کنم ،گو شهایتان را سفت نچسبید و حقیقت
را از زبان کسی که دوستش ندارید هم بشنوید اما دنبال آن بهانه الهامبخش
باشید .شعر بخوانید ،فیلم ببینید یا حتی عاشق باشید .اصال عاشق که باشید
دیگر باید دست به دعا بردارید تا از دست عشق نجات پیدا کنید .کتاب بخوانید
و با هم حرف بزنید .همه حرفها را در دلتان نریزید .عاشق که باشید و حرف
که بزنید و شعر و آواز که بخوانید نسل بعدی شاید حال بهتری داشته باشد و
بیشتر بخندد.
مسابقه چی میگه؟

املت تخم پنگوئن!

سالم .مسابقه این هفته
بــا دو چــهــره بانمکه که
بــایــد بـــرای ایــن عکس،
یک یا دو دیالوگ بامزه
بنویسید و تا ساعت 24
فــــردا شــب (دوشــنــبــه)
بــــــرای مــــا بــــه پــیــامــک
 2000999یا شماره
 09354394576در تلگرام بفرستید .حتما کلمه «چی میگه؟» و نام و نام
خانوادگی تون رو هم بنویسید .بانمکترین و خالقانهترین جملهها که اسم
نویسنده دارن ،روز چهارشنبه به اسم خود نویسندهها چاپ میشه .همیشه
خوش باشید .و حاال چند نمونه:
* مگه لونه مون این جا نبود؟ پس کو تخم هامون؟ تبدیل به سنگ شدن؟!
* فکر کنم از وقتی تخم مرغ گرون شده ،مردم به خوردن تخم پنگوئن تو قطب
جنوب رو آوردن!
سهنقطه

اندکی صبر

دست و دل
مرضیه بخشی

10

چشمانم را
به نگاه مهربان تو
گره زده ام
که بیاویزم دلم را
به امن ترین جای دنیا
به قلب بی ریای تو
دستم که به دست هایت نمی رسد
الاقل گاهی
با نگاهت
دست دلم را بگیر...

دور دنیا

هشدار درباره چالش «النه پرنده»
گاردین  Bird Box -نام فیلم تخیلی
و هیجان انگیزی است با بازی «ساندرا
بــوالک» که ایــن روزهــا توسط شرکت
نتفلیکس در حــال اکـــران اســت .در
داستان فیلم بیماری کشنده و مرموزی
چشم افــراد را تهدید می کند و آن ها
برای در امان ماندن از این بیماری مجبور به بستن چشم هایشان هستند.
تماشاگران و طــرفــداران با الهام از ایــن فیلم ،چالش «النــه پرنده» را راه
انداخته اند و با بستن چشمان خود و انجام کارهای روزمره با چشم بسته ،خود
ش خطرات زیادی
را در معرض خطر قرار می دهند که در بعضی موارد این چال 
بــرای دنبال کنندگانش ایجاد کرده
اســت .ایــن شرکت رسانه ای هشدار
داده است« :لطفا با دنبال کردن این
چالش خودتان را به خطر نیندازید.
ما نمی دانیم این چالش از کجا شروع
شده است اما با احترام به همه ،دختران
و پسران فقط می توانند یک آرزو در سال  2019داشته باشند آن هم این که
کار هیچ یک از آن ها به بیمارستان نکشد!»

کوله پشتی حمل انسان

آدیتی سنترال -یک شرکت طراحی
کیف در ژاپن ،نوعی کوله پشتی بزرگ
طراحی کرده است که قابلیت حمل یک
انسان بالغ را دارد ،اما تسمه های این
کوله به طرز ماهرانه ای طراحی شده
است که هیچ فشار زیادی روی کتف و
پشت وارد نمی کند و به راحتی می تواند روی شانه قرار گیرد .ظرفیت این کوله
پشتی  180لیتر است.

تعطیالت رویایی در میان شیرها

آدیتی سنترال -تصور کنید شب را
در کلبه ای میان جنگل بگذرانید و
تا صبح صدای شیرهای وحشی را در
اطراف تان بشنوید! اگر رویای چنین
شــبــی را داریــــد Harrismith ،در
آفریقای جنوبی کلبه ای سه خوابه در
میان جنگل و در بین 77شیر ساخته است تا هر کسی که عالقه دارد با پرداخت
مبلغ  100دالر یک شب وحشتناک و هیجان انگیز را سپری کند.
مارپیچ(سختی)٪ 50

ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند

دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش



کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود



دی روزنامه

عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش

تو که کشتیش!
علیرضا کاردار | طنزپرداز

در هفتهای که گذشت درسهای زیادی از اتفاقهای رخداده گرفتیم .البته
ما همیشه در حال درس گرفتن هستیم ولی در هفته گذشته در زمینه تنبیه
و تادیب با روشهای جدیدی آشنا شدیم که عمرا تا حاال به گوشمان نخورده
بود .اول از همه جریان نماینده سراوان بود که بعد از آن داستان و بگیر و ببند
و تکذیب و تایید و تقطیع و تهدید و ...در نهایت این آقا براساس تصمیم هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان به تذکر کتبی و درج در پرونده و کسر از حقوق به
مدت چند ماه محکوم شد .حاال این که تذکر کتبی چه فایدهای دارد و کسر
از حقوق چه میزان است و اصال در حقوق نمایندگان خللی ایجاد میکند یا
عین خیالشان هم نیست ،دیگر به ما ربطی ندارد! مورد تنبیهی بعدی یک
شرکت هواپیمایی معروف وطنی بود که به دلیل لغو پرواز و بالتکلیف گذاشتن
یکی از مسافرانش به پرداخت  ۲هزار و  ۲۸۰یورو جریمه نقدی و عذرخواهی
رسمی در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محکوم شد .در این یکی هم مثل
مورد قبلی دو ،سه هزار یورو برای یک شرکت بزرگ ،مثل وزوز پشه دم گوش
یک هواپیماست و خرج آن پاکتهای کارخرابی و آن دستمالهایی که روی
صندلیهای هواپیما میکشند بیشتر از این میشود ،تازه اگر برای هر پرواز
اصال آن پارچهها و پاکتها را عوض کنند! عذرخواهی در روزنامه هم که بیشتر
از آن که تنبیه باشد ،تبلیغ است و حتی کالس هم دارد ،مخصوصا اگر فونت نام
شرکت در زیر متن ،درشتتر از فونت خود متن عذرخواهی باشد! مورد بعدی
تنبیه مدیر صدا و سیمای کیش برای آن قضیه است که از کارش عزل شد ولی
گفته شد با توجه به «حسن سوابق» و «تعهد» وی ،به سمت «مشاور معاون امور
استانها» منصوب شد .با اینکه تقصیر آقای مدیر در این موضوع جای شک
و شبهه داشت ولی انصافا این یکی دیگر خیلی تنبیه بود .تا جایی که عدهای
دلشان سوخت و وساطت کردند که بس است دیگر ،گناه دارد ،ولش کنید!
این ها هرچه بودند ،به هرحال بهتر از هیچی بودند .ولی این مورد آخر دیگر
شاهکار هفته بود که سر بنده خدا وزیر بهداشت پیاده شد .وقتی آقای دکتر
در اعتراض به بودجه وزارتخانهاش استعفا کرد و بعد از قبول استعفایش،
معاون سازمان برنامه و بودجه جایگزینش شد! درست مثل وقتی که بچه بودیم
و با برادرمان دعوا میکردیم و با حالت قهر سر سفره نمیرفتیم ،بعد سهم
غذایمان را میدادند به همان برادرمان!
نیم دقیقه ای

همسر فنجان خوار!
خانم رایــان در حــال صحبت
با روان شناسش بود و تعریف
مــی کـــرد« :تــازگــیــا همسرم
کــارهــای عجیبی می کنه...
م ــث ــا ص ــب ــح هــــا بــــه محض
ایـــن کــه بــیــدار مــیــشــه قهوه
صبحانه اش رو مــی نــوشــه و
بــعــدش خ ــود فــنــجــان رو هم
م ـیخــوره »...روان شناس با
تعجب پرسید« :همه فنجون رو می خوره؟» خانم رایان پاسخ داد« :نه ،فقط
دسته فنجون رو کنار میگذاره »...روان شناس سر تکان داد و گفت« :واقعا
رفتار همسرتون عجیبه ...چون دسته فنجون بهترین قسمت اونه!»
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* برای استعفای وزیر بهداشت:
از طرح تحول سالمت چه خبر؟
از آن همه تدبیر و درایت چه خبر؟
گفتی که کنار مردمی در همه حال
از قول و سالمت کالمت چه خبر؟
علی گیاهی

* نمی تونین تــو زنــدگــی سالم
یه سرگرمی واســه ما نوجوان ها
آوا مهراد
بذارین؟ 
* در صفحه فــرفــره شــعــر آقــای
کشاورز نژادپرستانه بود .به کودک
می آموزد پوست سفید و موی صاف
و طالیی که نژاد اروپایی است برتر
و مایه افتخار و آرامش است.
* آق کمال؛ اطالعات عمومیت
چقدره؟ اگه در حد خوبیه برو تو
مسابقه بــرنــده بــاش شرکت کن
ببینم چقدر برنده میشی!
آق کمال :مو همی جــوری برنده

هستم ،نیازی به مسابقه نیست!
ضمن ای کــه اطــاعــات عمومی
یگ کم مشکل دره ولی اطالعات
خصوصیم عالیه!
* چرا خیلی وقت ها پیام هامون رو
چاپنمیکنید؟قسمتماوشمارا
هم این قدر کوچک کردید که چهار
تا پیام بیشتر جا نمیشه که دوتاش
جواب روزنامه است .باتشکر.
زارعیان

ما و شما:بهدلیلهمینجایکمی
که گفتین متاسفانه روزانه تعداد
محدودی پیام رو می تونیم چاپ
کنیم .اون هایی هم که جا نمیشن
بعدا بیات میشن و به کار نمیان
دیگه!
* همرنگ جماعت شــدن خیلی
آســونــه ،ســخــت ایــنــه کــه خــودت
مسعود مجنونپور
باشی...

ترجمه و تصویرسازی :فرنگیس یاقوتی ،سعید مرادی

باید به چیزی عالقه و توجه داشت،
نمی توان با عذر نداری و در فکر
لقمه ای نان و پیاله ای چای بودن،
از اندیشیدن غفلت ورزید.
برگرفته از «آس و پاس ها»
اثر جرج اورول

خودمونی

تفأل

تاپخند

 کاش یکی از شماهایی که لباس بابانوئل دارین االن از پنجره اتاقم برام یه پیتزا
 ٨تومنی با نوشابه رایگان می آوردین!
پسته کیلویی ۲۰۰هزار تومن رو نباید بدی مهمون بخوره ،باید بذاری بانک هر
ماه روش سود بگیری!
اگه دوستام می دونستن من شب با لباس کار می خوابم که صبح ۱۰دقیقه
دیرتر بیدار شم ،هیچ وقت بهم پیشنهاد نمی دادن جمعه صبح بریم کوه!
 حــاال کــه پنجره نقل و انتقاالت بــاز شــده چند تــا داور جدید هــم بخرید.
این طفلکی ها یک فصل دویدن و خسته اند!
 یک فرهنگ سازی بکنیم ،پلی استیشن هم تو جهیزیه بخرن .بابا صد میلیون
جهیزیه میاری یک پلی استیشن هم بخر دیگه عروس خانم!
 جالبه شب امتحان کارهایی به سرم می زنه که اگه روزهای معمولی به سرم
می زد هیچ وقت حوصله ام سر نمی رفت!

ذکر روز یک شنبه
صدمرتبه«یاذاالجاللو
االکرام»

ع ــام ــه مــحــمــدرضــا حکیمی
می فرمایند:
مردم به خــوراک جسم و خوراک
روح نیاز دارند ،و این را میطلبند و
حق دارند و حقگزاری آن فریضه
اســت .نــه مـیشــود ایــن خواسته
را نــادیــده گرفت و نه با بــرآورده
ساختن آن میتوان بر مردم منت
گذاشت .به واقع نان و کتاب برای
انسان چون آب و هوا برای نباتات
است .چگونه گیاهان بدون این دو
رشد نمیکنند ،انسان نیز بدون
نان و کتاب رشد نمیکند.
برگرفته از «نان و کتاب»

رویترز| گرمکردنباغوحش،چین

گاردین| جستوجودربازماندههایسونامی،اندونزی

