دنیا به روایت تصویر

همشهریسالم

سه شنبه  18دی  1397شماره1230

حدیث روز
امام جعفر صادق(ع) :بارش باران
بدن ها را لطیف می کند و آلودگی
وبای پدیدآمده
را از هوا می زداید و ِ
از آن را از بین می برد  .بحاراألنوار

فرانس پرس| شرکتکنندهجشنوارهآغاززمستان،اسپانیا
سه نقطه

ذکر روز سه شنبه

در محضر بزرگان

حداعتدالرارعایتکنید

حکایت

شاه و دهقان

پادشاهیباهمراهانشازلشکردور
افتاده و گم شدند .هرچه به اطراف
نگاه کردند چیزی جز یک خانه
روستاییندیدند.پادشاهگفتشب
را در این خانه می گذرانیم .یکی از
همراهان گفت خانه روستایی در
شانشمانیست،اجازهبدهیدچادر
بزنیم .از آن طرف مرد روستایی
که سلطان و همراهان را دیده بود،
مقداری خوراکی آماده کرد و پیش
شاه برد .او را به خانه دعوت کرد و
گفت« :خانه دهقان قدر سلطان را
زیاد نمی کند اما منزلت دهقان را
خواهد افزود ».شاه شادمان قبول
کردواوراپاداشداد.
ز قــدر و شــوکــت سلطان نگشت
چیزیکم
ازالتفاتبهمهمانسرایدهقانی
کالهگوشهدهقانبهآفتابرسید
که سایه بر ســرش افکند چــون تو
سلطانی
برگرفته از گلستان سعدی
پاسخ آزمون هوش

قرار مدار

دور دنیا

بستنی که آب نمی شود!

دیزالو

لویی پاستور ،یک دیماهی بااحساس بوده است
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

همان طور که هفته پیش گفتیم حواشی جشنواره فجر ،زودتر از خودش آغاز
شده است .در ادامه فهرست فیلمهای بخش مسابقه اصلی هم اعالم شد و
آقای داوودنژاد که فیلمش از فهرست نهایی فیلمهای راه یافته جا مانده بود،
اظهار کرد برای حضور فیلمش اعالم آمادگی کرده اما مسئوالن جشنواره
نپذیرفتهاند و حتی یک بار هم با او تماس نگرفتهاند .ایشان مدعی شدند که
با بعضی فیلم سازان مدام تماس میگرفتهاند و پیام میدادهاند که بیا شرکت
کن .که ما نفهمیدیم چطوری مدام در تماس بودهاند ،مثال آیا هر شب به یک
فیلم ساز پیام میدادند که« :بیداری؟ فردا یادت نره ثبت نام کنی؟» یا چی؟
ایشان گفته تازه کارهایی با  30-40درصد آمادگی هم شرکت داده شدهاند.
باز خوب است که  30درصد آماده بودهاند و به فیلمی که تازه جرقهاش توی
ذهن فیلمساز خورده اجازه حضور ندادهاند .در نهایت هم دبیرخانه جشنواره
اطالعیهای صادر کرد که متاسفیم از لذت تماشای فیلم جدید آقای داوودنژاد
محروم هستیم که بیشتر بهش میخورد کنایه باشد تا حرف جدی.
اما در رسانه ملی هم بهتازگی حاشیهای جدید اتفاق افتاده که مربوط به شبکه
پویاست .اصال کی فکرش را میکرد که شبکه پویا هم جنجالی شود؟ این شبکه
بهتازگی در ابتکاری جالب ،تولد تعدادی از مشاهیر کشور را تبریک میگوید
و بچهها را با آن شخصیت ها آشنا میکند .اما در جریان انتخاب افرادی که
تولدشان تبریک گفته میشود بحثهایی مطرح شده بود که در همین زمینه،
آقای سرشار مدیر این شبکه فهرست افــرادی را که قرار است تولدشان در
دیماه به بچهها تبریک گفته شود ،منتشر کرد که البته وضع به جای این که
بهتر شود ،بدتر شد!
در این فهرست که آقای سرشار منتشر کردند نام یکی از گویندگان اخبار و لویی
پاستور هم به چشم میخورد (میبینید که ظاهرا آقای پاستور هم یک دیماهی
خاص و بااحساس بوده است) اما نامی از ابوریحان بیرونی ،فردوسی(که بنا به
روایتی تولدش دی ماه است ) ،دکتر روحانی (بچهها این آقای محترم رئیس
جمهور کشور است) و دکتر ظریف که آ نها هم د یماهی هستند به چشم
نمیخورد .ما قبول داشتیم حتی اگر یک بار اشارهای میکردند که بچهها این
آقای فردوسی حاال درست است هیچ وقت به سفر قطر نکرده ولی یک آقای
خوبی بوده که یک شاهنامه کوچولویی هم دارد .قبول کنید این موضوع تعجب
برانگیز است دیگر .یعنی بچههای ما یک گوینده خبر را بشناسند ،مهمتر از
فردوسی و ابوریحان است؟ پس اگر به سلیقه شخصی است که من هم دوست
دارم بیایم تولد شوهرعمهام را در رسانه ملی اعالم کنم ،تازه این جوری عمهام
هم کلی قربان صدقهام میرود.

تفأل

تاپخند

 از مسئوالن می خوام صندلی های چوبی کتابخونهها رو بردارن و به جاش تخت
و بالشت بذارن .بابا ما با این صندلی ها سختمونه رو جزوهها بخوابیم!
اصل ماجرا هر چی باشه باز هم بچه اش بی گناهه
 وکیل پایه یک فقط مامان که ِ
و ازش دفاع میکنه!
 همه حداقل یک بار اسم خودشون رو تو گوگل سرچ کــردن ...هیچی هم
عایدشون نشده ....مگه نه؟!
 توی خونه ما چیزی به عنوان «من سهمم رو می ذارم توی یخچال ،بعدا بخورم »
وجود نداره ...یا االن می خوری ،یا اون دیگه سهم تو نیست!
 هرچی درس می خونم چیزی از حجمش کم نمیشه! کاش با همین فرمول
پیتزا درست می کردن!

صدمرتبه«یاارحمالراحمین»

عــــامــــه حـــســـن زاده آمــلــی
می فرمایند:
ناگفته نماند که «بدن» تور شکار
و سواری راهوار است ،مبادا با او
چنان کنیم که نه به کار شکار آید
و نه تواند سوار را به جایی برساند،
ره چنان رو که رهـــروان رفتند.
کسی به ما نگفت که شب و روز
را با دانه خرما به سر بریم ،در حد
اعتدال بدن نیاز به تعیش دارد،
«کلوا و اشربوا و التسرفوا» بخورید
و بیاشامید ،ولی اسراف نکنید.
برگرفته از «پندهای حکیمانه»

گاردین| قایقهایرفتوآمد،باربریوماهیگیری،بنگالدش

گتی ایمیج| دانشمندیبالباسپاندادرحالپیگیریسالمتپانداهای
منطقه،چین

فوربس -ژاپنی ها موفق شده اند نوعی
بستنی تولید کنند که حتی در آتش هم
می شود آن را نوش جان کرد ،بدون این
که ذوب شود! نام این بستنی «کانازاوا»
است که به دلیل دارا بودن نوعی ماده
به نام پلی فنول توت فرنگی ،با همه
ویژگی های بستنی معمولی ،حتی زیر حــرارت سشوار هم آب نمی شود.
دانشمندان مرکز تحقیقات دانشگاه علوم دارویی کانازاوا کشف کردند این
ماده دارای خاصیتی است که مواد خوراکی نرم را در برابر دمای اتاق  30درجه
سانتی گراد به مدت سه ساعت از ذوب شدن محافظت می کند.

کندترین مسابقه اسب دوانی دنیا
آدی ــت ــی ســنــتــرال -در مــســابــقــات
اسب دوانی همیشه سریع ترین اسب
هــا بــرنــده ان ــد ،امــا در مسابقه اسب
دوانی کندترین اسب ها در ژاپن به نام
« »Ban'eiاسب هایی که با استقامت
بسیار وزنه سنگین  450کیلوگرمی را
که به پاهایشان وصل شده است تا خط پایان بکشند ،برنده می شوند .اسب های
شرکت کننده در این مسابقه  1200کیلوگرم وزن دارند و بسیار قوی هستند و
این مسابقات گاهی چندین ساعت طول می کشد.

سرو «هوای سرخ شده» در رستوران!
آدیــتــی ســنــتــرال -یــک رســتــوران
ایــتــالــیــایــی بــا روشــــی هوشمندانه
غــــذای جــدیــدی را بــه مشتریانش
عرضه می کند .نام این غذا هوای سرخ
شده است که در چند مرحله هوا و ازن را
با استفاده از چند فرایند شیمیایی پرس
و داغ می کند و در نهایت محصولی شبیه نبات و بدون مزه تولید می شود .این
خوراک جدید باعث هجوم مشتریان به این رستوران شده است.
نیاز طنزی ها

دوتا شد قامتم همچون کمانی



نسیم مشک تاتاری خجل کرد



ز غم پیوسته چون ابروی فرخ
شمیم زلف عنبربوی فرخ

دی روزنامه

روشحذفی،بهترینراهحلمسائل
علیرضا کاردار | طنزپرداز

رئیسکل بانک مرکزی گفته الیحه حذف  4صفر از پول ملی را به دولت ارائه
کردهاست و توضیح داده« :با توجه به عرف چند  ۱۰سال گذشته در بین مردم،
پیشنهاد شده هر ۱۰هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل۱۰۰
ریال جدید باشد ».اقدام بسیار خوبی که مدت هاست انتظارش را میکشیم.
بنابراین از حاال باید آماده باشیم که پس از تصویب تا سالها مثل ساعت جدید و
قدیم ،هرچه قیمت میگیریم و میخریم بپرسیم تومان جدید یا قدیم ،در حالی
که هنوز با همین قیمتها و برچسبها هم ارتباط برقرار نکردهایم و یک کفش
را نمیدانیم یک میلیون و  400هزار ریال است یا تومان! البته اگر بنا به عرف
جامعه باشد که دیگر االن ما به یک میلیون تومان میگوییم «یک تومن» و بهتر
است  7صفر کم شود تا نیازی نباشد چند سال دیگر برای راحتی مردم باز  4تا
صفر دیگر کم کنند .حتی بعضی از ما بهتران که دیگر به میلیارد میگویند یک
تومن و مثال رقم اختالسها در حد چندتا ده هزار تومنی شده است!
با اینهمه هرچه فکر میکنیم متوجه نمیشویم چرا قرار است حذف این 4
صفر تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد؟ مثال چه فرقی میکند
مرغ کیلویی  140هزار ریال باشد یا  14هزار تومان یا با این حساب جدید 14
تومن ،وقتی حقوقها در حد  2میلیون تومان یا  2هزار تومان جدید است؟
کال ما به این راه حلهای بانک مرکزی عادت کردهایم ،مثال تا دیدند تورم
اوضاعش خراب است ،فوری اعالم کردند تا اطالع ثانوی بانک مرکزی نرخ
تورم را اعالم نمیکند .به همین راحتی نگرانیمان از نرخ تورم هم برطرف
شد! انصافا اگر بانک مرکزی متولی بقیه امور هم بشود که عالی است ،با این
روش حذفی حل مسائلش در یک چشم به هم زدن میتواند هر مشکلی را رفع
و رجوع کند .مثال برای مقابله با اختالس و کالهبرداری و خطاهای مالی و...
دستور میدادند  4تا صفر از جلوی رقم حساب بانکی خالفکاران بردارند تا به
سزای کارهایشان برسند ،البته اگر  4صفر بیتاثیر نباشد و مجبور به برداشتن
 10تا صفر نشوند! یا برای جلوگیری از حوادث در مدارس و دانشگاهها،عالوه
بر کنکور کال سیستم آموزشی را حذف کنند و همه بنشینند خانه کنار خانواده
تا در مدرسه نسوزند و در دانشگاه تصادف نکنند! یا حتی برای حل معضل
بوی تهران که هنوز منشاءش معلوم نشده ،اعالمکنند حذف تمامی اعضا و
جوارحی که استشمام میکنند و خالص!
آزمون هوش

بازی با چوب کبریت
با جا به جایی
 3چوب کبریت
 4مربع بسازید!

مارپیچ(سختی)٪ 60

انگلیش آموزی

ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

اندکی صبر

باران
حمید قیاسی فر

10

باران که ببارد
هوا که شفافتر شود
یاد تو میافتم،باران که بند بیاید
شبنمی روی پنجره رو به آفتاب
بنشیند
یبندد...
متودرخاطر منقشم 
چش 

* ازخطه خورشید سفیری داریم
مطبوعه شاد و بی نظیری داریم
با نام خراسان برسد قاصدکی
یک صبح قشنگ دلپذیری داریم
علی گیاهی

* تــولــد پــســرمــون یــاســیــن جــون
۲۰دی و دختر گلمون معصومه
۲۶دی را بهشون تبریک میگیم.
بابا حسن و مامان زهرا

* لطفا مــارپــیــچ رو دیــگــه حذف
نکنین .تا میایم به یه چیزی عادت
کــنــیــم تــو صــفــحــه ،فــــوری بــرش
می داریــن! ترسانک هم یادتون
نره ،ما منتظریم! آرمین و رفقا
* دخترای گلمون مینا و میترا،

تولدتون مبارک .امیدواریم به همه
آرزوهاتون برسین  .بابا و مامان
* ما میتوانیم خیلی چیزها را به
آد مهــای اطرافمان هدیه کنیم،
مثل عــشــق ،لــذت و محبت .اما
لیاقت داشتن شان را نمیتوانیم
به آنها بدهیم.مسعودمجنونپور
* در ســتــونقــرارمــدار چند روز
پــیــش ،روز بـــازارگـــردیتعیین
کــردی ،قربون شکل ماهت برم
مگهبا جیب خالی و بیپولیهم
میشهبازارگردی کرد؟!
ما و شما :منظور فقط بازارگردی
بــوده ،خرید با جیب پر پول رو که
همه بلدیم!

