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حدیث روز
امام حسین(ع) :کسی که عطای تو
را بپذیرد ،در بخشندگی به تو کمک
الدرةالباهرة
کردهاست .
ّ
ذکر روز چهارشنبه
صدمرتبه«یاحییاقیوم»
در محضر بزرگان

ریشههاراجدیبگیریم

مرحوم استاد علی صفایی حائری
فرمودند:
حرکت هایی که نسنجیده باشند،
در انــســان بـــــاروری نــمــی آورد
و عالمت آن هم ایــن اســت که یا
مغرور عمل مان می شویم یا خسته
از عمل.
اگر ما را بکوبند خسته ایم و اگر
تشویق مان کنند ،مغروریم .ولی
اگر ریشه ها در ما پا گرفته باشد،
نه در تشویق ها غــروری می آید و
نه در ضربه ها خستگی؛ که مدام
باروری دارد.
برگرفته از «حرکت»
بریده کتاب

چهکمداریم؟
هــر کــه بــاشــیــم ،هــر کــجــای دنیا
زندگی کنیم ،همگی جایی در
اعــمــاق مــان نوعی حــس کمبود
داریــم .انگار چیزی اساسی گم
کرده ایم و می ترسیم نتوانیم آن
را پس بگیریم .آن هایی هم که
می دانند چه چیزی کم دارنــد،
واقعا انگشت شمارند.
برگرفته از «ملت عشق»
اثر الیف شافاک
کاریکلماتور
رضا وارسته

* برای ساختن «فاصله طبقاتی»
پول زیادی هزینه شده است!
* با چتر «هوای» سرش را داشت.
* این جا در زمستان به جای برف،
سرما می بارد.
* بــرخــاف شاغلین ،آدم های
زیادی «سرکار» هستند!
* از ما بهتران مثل فرش هایشان
تافته جدا بافته هستند.
قرار مدار

تلگراف | بازارفروشماهیقرمزبرایسالنویسنتی،ژاپن
تاپخند

گذر
امین فوالدوند

به خدایی که مرا می بیند
که در این سینه گلگون شده ام
غیر یادت
گذری دیگر نیست
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در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک

از اون لحاظ

محمدامین فرشادمهر | طنزپرداز

میالن  2004در سالن

* چرا دیگه روزهای دوشنبه قسمت
تناسب اندام رو چاپ نمی کنید؟
* آقکمال؛ ک ّله چغوکیات اشانتیون
هم داره؟!
آق کمال :وسعم به اشانتیون نمرسه
ولی قراره از ای به بعد از خواننده ها
عوارض بیگیرم!
* هی از کانال تون تعریف می کنین،
آدرسش رو بدین تا ما هم عضو بشیم
خب!
ما و شما :در تلگرام:
@zendegisalam
* همسر عزیزم مرتضی جان ،تولدت
را که آغازگر دوران خوشی من است،
به تو عشقم تبریک می گویم و از خدا
میخواهمکهسالهایسالسایهات
بر سرمان باشد .دوستت دارم .سارا
* اون خــوانــنــده ای کــه از آمــوزش
شعبده بــازی شکایت کـــرده ،خب
نخونه اون بخش رو! مــا کــه خیلی
دوســتــش داریــــم و ازش استفاده
می کنیم .ممنون
* اگه میشه آرایشگری هم آموزش
بدید.



گو میرسم اینک به سالمت نگران باش

چالشعکس 10سالقبل

قسمت هشتم

از من به شما نصیحت ،بهترین ورزشها ورزشهای گروهیه مادر .خود من یه بار
ریش و سبیل گذاشتم رفتم استادیوم فوتبال ،خیلی خوش گذشت .اصال این
دور و بریام یه دودی راه انداخته بودن که من نفس میکشیدم تمام درد و مرضام
از یادم میرفت .گفتم من که تا این جا اومدم ،بازی هم بکنم دیگه .ولی همیشه
میگن از کم شروع کن گرم شی ،بعد برو سراغ کارهای سخت .واسه همین یکی
دو هفته اول تو کوچه با بچهها گل کوچیک بازی میکردم .مدام میذاشتنم
دروازه .آخه بیوجدانا ،سن نتیجه منو دارین! دیگه یه بار عصبی شدم همهشون
رو رد کردم زدم تو گل ،شدم کاپیتان گل کوچیک کوچه .ول نمیکردن که،
میگفتن خانجون بیا بریم مسابقات منطقه .گفتم ننه من اهداف بلندی دارم،
جای پیشرفت دارم ،هنوز جوونم ،میخوام برم حرفهای بازی کنم .دیگه در میان
اشک و حسرت هوادارها ،رفتم به سمت مسابقات سالنی.
خدا رو شکر اونجا یه تیم پیدا کردم کپی آ.ث.میالن  .2004همه همسن
و سا لهای خــودم! یه مربی پایه هم داشتیم ،میگفت بچههای تیم باید با
هم تعامل داشته باشن .این شد که تمرینهامون خیلی خوب برگزار شد .از
اولش میرفتیم درباره خونه زندگی همسایهها و لباسهای جدید و اون ظرف
چینی قدیمیها با هم تعامل میکردیم ،جوری که
اصال نمیفهمیدیم تمرین کی تموم شد.دیگه
رسیدیم به مسابقه فینال کشوری و خواستیم
بریم تو زمین که گفتن قراره رئیس فدراسیون
بیاد .بــرای همین بهمون لباس مناسب و
ویژه دادن برای مسابقه .چشمتون روز بد
نبینه ننه ،دو دقیقه از بازی نگذشته بود
که اینقدر گرم شد ،یهو دیدم چشمام
سیاهی میره ،از حال رفتم .به هوش
اومدم دیدم بازی صفر-صفر تموم شده،
پنج تا از خانمهای دو تا تیم گرمازده شدن
بردنشون بیمارستان ،قراره بعدا بدون
تماشاگر بازی مجدد برگزار شه که همه
راحت باشن .خالصه نکنین ،مهمون
مرد دعوت نکنین! یا دعوت میکنین
حوله سرش کنین که غائله بخوابه.



جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش

دلدار که گفتا به توام دل نگران است

اف .سی .خانجون

مهرشاد مرتضوی | طنزپرداز

تفأل

یادش به خیر

  چطوری میتونید این همه ناراحت باشید؟ من آخرین باری که عمیق ًا ناراحت
شدم برمی گرده به دوران مدرسه که زنگ ورزش مون بارون اومد مجبور شدیم
تو کالس بمونیم!
  سالی که ماه اولش قراره قسمت اول فصل آخر سریال گیم آو ترونز بیاد ،مصداق
بارز سالی که نکوست از بهارش پیداست ،هست!
  استاد دانشگاه رو آوردن شبکه  3تا درباره کنکور صحبت کنه و گفتن کلی وقت
اضافه گرفتن براش ...تا رسید به مافیای کنکور و سهمیه ها گفتن دیگه وقت
نداریم باید خداحافظی کنیم ...دکتره فقط می خندید!
  این قدر همش تو استرسم که بعضی وقت ها هم که استرس ندارم یهو استرس
می گیرم چی شده که االن استرس ندارم؟!
  یک قراردادی باید بذارن ما عینکی ها به جای روبوسی نوک دماغمون رو به هم
بزنیم که فریم ها به هم نخوره!

ما و شما

اندکی صبر

گتی ایمیج| رافائلنادال،تنیسوربزرگجهاندرحالدادنامضاییادگاری
بهطرفدارانش،استرالیا

گاردین| مراقبتازفالمینگویصدمهدیدهدرمنزل،ترکیه

دور دنیا

ماهیهای معتاد
ایــنــدیــپــنــدنــت -نتایج
بررسی های کارشناسان
انگلیسیپسازآزمایشآب
رودخانه تیمز که فاضالب
شهر لندن به آن سرازیر
میشود ،نشان می دهد
افزایش غلظت مواد مخدر
از جمله کوکائین ،در این
رودخانهموجبتغییردررفتارزندگیماهیهابهویژهمارماهیهایاینرودخانه
شده اســت .به گفته آن ها نتایج این تحقیق نشان دهنده بــروز بیشفعالی و
حرکتهایغیرمعمولاینماهیهاست.لندنبهعنوانباالترینمصرفکننده
روزمرهکوکائینمعروفاست.تاثیراینموادرویانسانوماهیهامشابهاستاما
بیمهرگانبهدلیلحساسیتشانتاثیرپذیرترند.

فروشگاه لباس عروس با مانکن های روی ویلچر
ایــنــدیــپــنــدنــت -اقـــدام
عــجــیــب یـــک فــروشــگــاه
لـــــبـــــاس عـــــــــروس در
بریستول با به کارگیری
مانکن های نشسته روی
ویلچر در ویترین ،مورد
تــحــســیــن زنــــان نــاتــوان
جسمی قرار گرفته است.
تصویر این ویترین توسط خانمی که طی پنج سال اخیر مجبور به استفاده
از ویلچر شده است ،در فضای مجازی منتشر شد و خیلی زود واکنش مثبت
کاربران را برانگیخت .او در مصاحبه با رسانه ها توضیح داد که مانکن روی
ویلچر چه تاثیر شگرفی بر روحیه اش داشته چرا که دنیا برای افرادی مثل او
آماده نشده است« .الرا آلن» مالک این فروشگاه نیز در باره ایده خود گفت:
واکنش خوب مردم ،تاثیر این پیام را به ما ثابت کرده است.

ام ــروزه شبکههای مجازی نقش تعیین کنند های در تعامالت سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و ترکیبی ما دارنــد ،به خصوص مورد آخر .یعنی افراد
مختلف عالوه بر خوردن ترکیبی هندوانه و دوغ و موز و کباب و شربت آلومینیم،
مسائل دیگر را نیز با هم ترکیب میکنند .فوتبالیست خواننده میشود،
خواننده بازیگر ،بازیگر شاعر ،شاعر سیاستمدار و سیاستمدار کمدین! از این
رو فضای مجازی و حواشی و چالشهایش نقش پررنگی در زندگی روزمره ما
ایفا میکنند .یکی از این چالشهای داغ ،چالش قرار دادن عکس ده سال پیش
خود است .حال بیایید عکس چهرهها را کنار بگذاریم و ببینیم در بحث اقتصاد
و معیشت طی این ده سال چه تغییراتی کردهایم:
پوشاک :پوشاک ده سال پیش وضعیت بهتری داشت .اگر ده سال پیش با
حقوقمان میتوانستیم یک دست کت و شلوار براق خاکستری تولید داخل
با یک گیره کراوات بخریم ،االن با تالشهایی که انجام شده با همان پول یک
زیرپیراهنی مارک با دو مشمای فریزر برای قرار دادن در آن به عنوان اشانتیون
تحویل میگیریم.
مسکن :طی این ده سال ما موفق شدیم جوانان را از بالتکلیفی مسکن در
بیاوریم .یعنی آن موقع جوان یکسره درگیر این بود که چند سال باید کار کند
تا بتواند یک منزل بخرد ،اما االن کامال آب پاکی روی دستش ریخته شده و
بیخیال خرید مسکن است .حتی برخی از جوانان شریف از بالتکلیفی اجاره
مسکن هم درآمدهاند و قرار است هرکسی یک تکه از کوچه پدریاش را زراعت
و برای خودش ثبت کند.
خوراک :امروزه ما با گذر از پاستا و الزانیا و بیف و اینجور خزعبالت غربی،
شاهد غذاهایی هستیم که کامال خالقانهاند و میتوانند در دیگر کشورها به
عنوان الگو معرفی شوند .مثال شما تصور کنید امروزه ما آبگوشتی میخوریم
که به دور از تجمالت و بدون گوشت طبخ میشود .یعنی دو سه عدد نخود و
لوبیا و سیب زمینی و گوجه هستند که دیگر گوشت ،این جرثومه فساد و دشمن
سالمتی را در بین خود نمیبینند.
کار :ده سال پیش جوانان از مشکل بیکاری رنج میبردند .امروزه اما همه
مشغول چک کردن کانا لها و قیمتها هستند و وقت برای سرخاراندن
ندارند.
ازدواج :ده سال پیش آدمها به سختی ازدواج میکردند اما امروزه ما قدمهای
بزرگی برای تکزیستی برداشتهایم .پیشبینیای که بنده دارم این است که
تا سال هزار و پانصد ،ما کشوری با یک نفر جمعیت خواهیم بود .آن وقت است
که ما میتوانیم مرفهترین و شادترین مردم دنیا را داشته باشیم.
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