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حدیث روز
امــام محمد بــاقــر(ع) :کسی که
واعــظــی درونـــی نداشته باشد،
موعظه هــای مــردم ســودی به او
االمالی
نمی رساند.

شاتراستاک| بازدیدگردشگرانازپلکانهنری«کوهستانجادویی
الکپشتوببر»،آلمان
باس ماس

ذکر روز دوشنبه

 تو مترو و اتوبوس ملت اغلب سرشون توی گوشیشونه ،اون تعدادی هم که
سرشون تو گوشیشون نیست ،دارن گوشی بقیه رو نگاه می کنن!
عمو قناد تو اوجش وقتی روزش بود یک متر و بیست می پرید باال ،از رکورد
رونالدو  10سانت بیشتر!
ِ
حرکات خودشون تو فیلم
تحقیق کردم ٩٩/٩٩درصد آدما از صدا و تصویر و
متنفرن!
باگ مغز اینه که هر چیزی رو بیشتر زور می زنی فراموش کنی ،بیشتر یادت
می مونه!
همین که صبح از خواب بیدار می شیم و می بینیم امتحان نداریم خودش یک
جور خوشبختیه!

در محضر بزرگان

آمادگیموت

بریده کتاب

فراموشی آن چه داریم

همه ما آرزوی چیزی را داریم که از
دست داده ایم .اما گاهی آن چیزی
را که داریم ،فراموش می کنیم.
برگرفته از «ارباب زمان»
اثر میچ البوم
حکایت

سزای خدمتکار تنبل
پــیــرزنــی دو خدمتکار داش ــت.
بــا بــانــگ خــــروس ،آن دو بیدار
می شدند و از سپیده دم تا شامگاه
کــار مــی کــردنــد .چــون از کارها
خسته شدند ،به ستوه آمدند و
خــروس بیچاره را سر به نیست
کردند .آن ها نمی دانستند که
پیرزن نامهربان از فــردا ساعتی
پیش از بانگ خــروس آن دو را از
خواب بیدار خواهد کرد .از چاله
درآمدند و به چاه افتادند!
نویسنده :ژان دو الفونتن
مترجم :ملیحه صمدی
قرار مدار

دور دنیا

مردی که شبیه سگ شد!

با خانمان

طرح پایش اخبار اقتصادی
مهدیسا صفریخواه | طنزپرداز

این روزها انگار یکی دکمه زندگیام را زده روی دور ُکند .حرکات آدمها به نظرم
کشدار و عجیب است .تنها چیزی که در زندگیام هنوز روی دور تند است ،پول
خرج کردن است .برنامهریزی اقتصادی ،پاشنه آشیل زندگی مشترک است.
این روزها از هر طرح زودبازدهای استقبال میکنم ،البته برای زودبازده بودن
یک طرح باید نسخه ژنتیکیتان را اصالح کنید تا به ژن خو بها نزدیکتر
باشد .برای ما معمولیها یک طرح زودبازده حداقل نیم قرن طول میکشد.
مثل حسی که پدرم بعد از گرفتن مطالباتش از دولت دارد ،یا حسی که خالهام
از یکسانسازی حقوق دارد .برای شنیدن اخبار خوب اقتصادی در خانهمان
چند دستورالعمل را اجرا میکنیم .ساعت یازده صبح که زمان اعالم نرخ روزانه
ارز است ،وایفای و اینترنت گوشی را خاموش میکنیم .البته همیشه  ۴عصر
از نوسان قیمت گوجهفرنگی و لبنیات به صورت گزارش میدانی همهچیز را
متوجه میشویم .فرقش با روش شنیدن بهطور مستقیم این است که با تکنیک
«ارز حالش بده؛ رفته بیمارستان» مواجه هستیم .در تکنیک دوم بهجای غذا
خوردن ،از گزینه فتوسنتز کردن استفاده میکنیم .شاید روی کاغذ سخت
باشد ،اما با تمرین به آن عادت میکنید .فراموش نکنید برای بشری که پفک
با ذرت گرید دامی میخورد و آخ نمیگوید هیچچیز سخت نیست .در تکنیک
سوم بعد از هربار سخنرانی رئیس جمهور در تلویزیون  ۲۱بار از جمله تأکیدی
«تو تو سوئیس زندگی میکنی ،داغی حالیت نیس» استفاده میکنیم .بعد از
دو هفته نسبت به آمار تورم واکسینه میشویم .در تکنیک چهارم از معاشرت با
آدمهایی که حجم اینترنت زیاد دارند دوری میکنیم .باالخره آن ها چهار تا خبر
بیشتر شنیدهاند و به واسطه آن چهارتا لباس بیشتر پاره کردهاند.
باور کنید با همین تکنیکها تا االن  ۳تا جان اضافه و  ۵تا هویج ذخیره کردهایم
و گیم اور نشدهایم ،وگرنه این حجم از تابآوری در برابر التهابات اقتصادی از
ما خانوادههای معمولی برنمیآمد.
مارپیچ(سختی)٪ 50

دانستنی ها

آدیتی سنترال -مرد جوان آفریقایی
پــس از ایــن کــه مــورد حمله یــک سگ
هــار قــرار گرفته ،شــروع بــه واق واق
کردن کرده است! ویدئویی که از او در
شبکههایاجتماعیمنتشرشدهاست،
نشان مــی دهــد در حالی کــه ماسک
اکسیژن به او وصل است ،با صدای بلندی شروع به واق واق کردن می کند .با
این که واکسن هاری به او تزریق شده است اما این پسر جوان دقیقا مانند یک
سگ سر و صدا و دهانش کف می کند.

جوان شدن با انتقال خون
آدیتی سنترال -انتقال خون ده ها
ســال اســت که زندگی هــای زیــادی را
نجات داده اما به تازگی اعالم شده است
یکی از روش های مقابله با پیری ،انتقال
خون جوان های بین  16تا  28سال به
افراد با سنین باالتر استAmbrosia .
نام این روش است که با آن که هنوز از نظر علمی دالیل آن به اثبات نرسیده اما
طرفداران بسیاری در دنیا پیدا کرده است که مدعی اند تاثیرات مثبت آن را
روی نزدیکان شان دیده اند!
پاسخ مسابقه این کیه

چشم مان روشن شد!
ســام .ایــن هم کاریکاتور کامل شخصیت
مسابقهپیش،محمدرضاگلزار،بازیگرومجری
این روزهــای تلویزیون .این بار پاسخ های
متنوعی برامون فرستاده بودین ،از سام
درخشانی و پژمان بازغی داشتیم تا
پارسا پیروزفر و احسان علیخانی و حتی
علیضیا!فکرکنمبعضیهااسمهرچی
هنرمند چشم روشــن می شناختن رو
برامونفرستادن!حدود 70نفراسمآقای
گلزار رو فرستادن که آقای امیر نظام اهبوب،
 30سالهازمشهدبهعنوانبرندهانتخابشدن.
تا گفتیم از روزنامه خراسان تماس می گیریم ،نفس
عمیقی کشیدن و گفتن «باالخره برنده شدم؟»! ایشون که
طرفدار ترسانک و تاپخند هستن ،تو کار مشاور امالک هستن و قرار شد برای آق
کمالیهمورداجارهخوبپیداکنن!بهشونتبریکمیگیموبهامیدخدابامسابقه
بعدی،عکسوکاریکاتوررومیتونیدهمینجاببینید.خوشباشید.

گران ترین کتاب کمیاب دنیا

اندکی صبر

سرودن تو
مهناز چاالکی

وقتیرنگچشمانتراگممیکنم
پاییز می شوم
دیگر درنگ جایز نیست
تنها کافی ست که بتوان تو را سرود
در بارش حرف های بارانی
احساس زمین...
و در خشکی
ِ
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تفأل

تاپخند

صدمرتبه«یاقاضیالحاجات»

مرحوم میرزا اسماعیل دوالبی
فرموده اند:
موت را که بپذیری ،همه غم و غصه
هامیرودوبیاثرمیشود.وقتیبا
حضرتعزرائیلرفیقشوی،غصه
هایت کم می شود .آمادگی موت
خوباست،نهزودمردن.بعدازاین
آمادگی ،عمر دنیا بسیار پرارزش
خواهدبود.ذکرموت،دنیارادرنظر
کوچک می کند و آخرت را بزرگ.
حضرتامیر(ع)فرمود:یکساعت
دنیا را به همه آخــرت نمی دهم.
آمادگی باید داشت ،نه عجله برای
مشرق
مردن .

المی| جشنوارهفیلها،نپال

رویترز| باربریدرخیابانهایشهر،کنگو

«پرندگان آمریکا» ( )Birds of Americaشاهکاری است از نقاش طبیعتگرا
«جان جیمز اودوبان» که در سال  ۱۸۲۷میالدی برای اولین بار در انگلستان
چاپ شد .این نقاش دوازده سال از زندگیاش را برای تکمیل کتاب پرندگان
آمریکا صرف کرد .مدلهای نقاشیها ،پرندگانی بودند که «جان جیمز اودوبان»
در سراسر قاره آمریکا ،شکار و سپس نقاشیشان کرده بود .این کتاب در قطع
 ۶۰×۹۰سانتیمتر چاپ شده و حاوی  ۴۳۵تصویر از پرندگان در اندازه واقعی

است .هماکنون تنها  120نسخه شناختهشده از این کتاب پرندهشناسی در
جهان موجود است که  107نسخه از آنها در مالکیت موزهها و کتابخانهها قرار
دارد .آخرین نسخه کامل این کتاب که بخشی از مجموعه شخصی یک اشراف
زاده انگلیسی بود ،به قیمتی باالتر از آن چه پیش بینی می شد ،در حراجی ساتبی
لندن  2010به ارزش  7.3میلیون پوند به فروش رفت و رکورد کتابهای چاپی
منبع :گاردین
در حراجیها را شکست .



ز دیدهام شده یک چشمه در کنار روان

لب چو آب حیات تو هست قوت جان



دی روزنامه

که آشنا نکند در میان آن مالح

وجود خاکی ما را از اوست ذکر رواح

محافظتازآثارتاریخیبهضربقلیانوسنگپا
علیرضا کاردار | طنزپرداز

عضو شورای شهر تهران از تبدیل خانه پدری مرحوم جهان پهلوان تختی به
تریکوبافی انتقاد کرده و گفته زورخانه پوالد نیز به باشگاه بیلیارد تغییر کاربری
داده است .البته این موضوع برای ایشان عجیب است ،ولی ما مواردی سراغ
داریم که خیلی جالبتر از این دو مورد باال هستند و تا حاال عکسالعمل خیلی
حادی هم از کسی ندید هایم .مثال یک بنای تاریخی میشناختیم که ورثه
برای این که به پول نزدیکش کنند ،اول بازسازیاش کردند و بعد تبدیل به
قهوهخانه شد و در آن اتاقها و حیاطی که تاریخ جریان داشت ،االن بوی قلیان
دو سیب با نسکافه در جریان است ،همراه با آووواز حاومد هماویون! یا باغی
را میشناختیم که از بس درختانش بلند بود آسمان دیده نمیشد ،ولی بعد
از چند سال به جایش یک مجتمع تجاری سبز شده که حاال از پشت اسکلت و
دیوارش ،آسمان دیده نمیشود.
ولی جدی اگر خانه پدری مرحوم تختی االن بازسازی شده بود ،چه اتفاقی
میافتاد؟ فوقش موزه شده بود و هفتهای هفت نفر میرفتند بازدید که شش
نفرشان روی در و دیوار یادگاری مینوشتند ،ولی حاال با بافت تریکو و زدن
مارک خارجی روی آن و فروش به اسم جنس خارجی ،به صنعت کشور کمک
میشود! البته تریکوبافی هم خیلی بیربط نیست ،چون معموال دوبنده کشتی
هم از جنس تریکوست و متناسب با لباس مرحوم تختی است! یا دیگر االن
زوری برای کسی نمانده که برود زورخانه زور بزند ،به جایش میروند باشگاه
بیلیارد با زور توپ را میزنند درون سوراخ و دود را بیرون میدهند! بد نیست با
همین فرمان پیش برویم و بقیه جاهایی را که باید بهشان برسیم و نمیرسیم،
تغییر کاربری بدهیم تا هم عذاب وجدانمان برطرف شود و هم از نظر مالی و
اقتصادی سودی برده باشیم و دستکم آنها هم از بین نروند.
مثال خانه امیرکبیر را هم که در حال تخریب است تبدیل به حمام عمومی
بکنیم .به هرحال هم بیمناسبت و بیربط نیست و هم بلکه بتوان به هوای
افتتاح سونای سوئدی و جکوزی آلمانی و حمام ترکی و ماساژ تایلندی ،خانه
این افتخار مملکتمان را سرپا نگه داریم! یا مثال شخص یا نهادی رنوی مدل
 66استاد شهریار را که در حال اوراق شدن است ،بخرد و تبدیل به ماشین
عروس بکند و کرایه بدهد تا هم یاد عشق نافرجام استاد زنده شود و هم مردمی
که االن دنبال ماشین عروس قدیمی هستند و برایش پول خوبی میدهند ،به
خواستهشان برسند! از هیچی که بهتر است.
نشر اکاذیب

ساعت جدید اپل
به تازگی شرکت اپل از جدیدترین
ساعت هوشمند خود رونمایی کرد.
ایــن ساعت کــه «آی سیب پــاس»
نــام دارد ،به شکل حیرت انگیزی
شبیه سیب است .سخنگوی شرکت
پــس از رونمایی از ایــن ساعت در
جمع خبرنگاران گفت« :یکی از
قابلیت های این ساعت شکل و مزه و
بوی واقعی آن است که از سیب واقعی تشخیص داده نمی شود و به همین دلیل
نظر دزدان را جلب نمی کند .همچنین این امکان را دارد که در صورتی که کاربر
گرسنه شد بتواند یک گاز از آن بخورد .مزیت دیگر این ساعت فری سایز بودن
آن است که اگر برای دست کاربر کوچک باشد ،می توان مدتی به آن آب داد
تا رشد کند و سایز دست بشود ».نکته جالب دیگر این ساعت فروش کیلویی،
سبدی ،دستچین و درهم آن است که حرکت جدیدی در دنیای فناوری است.
ما و شما
* هــفــدهــم دی مــــاه ســالــگــرد
درگذشت جهان پهلوان تختی:
چرا تختی به دوران پهلوان شد
به سکوی جهانی قهرمان شد
ز بس افتاده و بی غل و غش بود
از این رو نام نیکش جاودان شد
همیشه دم زد از ایران آزاد
بر این آزادگی مردانه جان داد
اگر خواهی که تختی را شناسی
بپرس از بچه های خانی آباد
یارمحمد خدنگی

* خواهش می کنم جــدول را در
صفحه زندگی سالم چاپ نکنید،
بعضی خوانندگان مثل مــن آن
صفحه را به صــورت آرشیو جمع
می کنند.
* ســرکــار خــانــم رحیمی عزیز،

تسلیت قطره ای اســت در برابر
غــم دریــاگــونــه شــمــا ،از خــداونــد
صبری عظیم برای شما و خانواده
محترمتان خواستارم.
زهرا یکتادوست

* آق کمال برچی ای پیامای مو ره
قیچی مکنی؟ پیامای مو که فیلم
جکی جان نیست که سانسور بشه!
مجیدشادلو

آق کمال :مگه فیلم جکی چان ره
قیچی کردن؟!
* تا حــاال دقــت کردین وقتی در
مــغــازه کــاالیــی را تمام مــی کنی
بیشتر مشتری هــا همان جنس
را می خواهند ،ولی وقتی داری
کسی سراغش را نمی گیرد؟!
علی امانی ،بجنورد


