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حدیث روز
امام جعفر صادق(ع) :زندگی با سه
چیز خوش می شــود :هــوای پاک،
فراوان گوارا و زمین نرم و سست
آب
ِ
تحفالعقول
[آمادهزراعت] .

آسوشیتد پرس | نوزادیدربغلمادردرخیابانهایسیلگرفته،اندونزی

ای پی اِی| جشنوارهماهیگیریدرآبهاییخزده،کرهجنوبی
پندنیکان

ذکر روز یک شنبه

  وقتی حتی نمی تونین یک اپل آیدی واسه خودتون بسازید و بعد میرین آیفون
می خرین و می گین خیلی کاربردی و فالنه ،خیلی بامزه می شید!
  به امید روزی که سرم تو گوشیم باشه و ازم نپرسن به چی می خندی؟!
  بعضی ها هم الزم نیست که حتما «حضور» داشته باشن ،همین که «وجود»
دارن کفایت می کنه!
شما صبح سوسیس بخوری میشه صبحونه انگلیسیُ ،کلی کالس داره ،ولی
اگه ظهر بخوری میشه ناها ِر دانشجویی ،با زمان خوردنش چه مشکلی دارین؟!
اگهمیخواینبدونینعکسپاسپورتیکهازتونمیگیرنچهشکلیه،یکقاشق
خوری استیل بردارید و از فاصل ه  ۲۰سانتیمتری بهش نگاه کنید!
سوپ
ِ
برام سواله اول سریال هانیکو به ژاپنی چی می گفتن که ترجمهاش شده بود
«زندگی منشوری ست در حرکت د ّوار»؟!
یادش به خیر استاد سر کالس میپرسید همه فهمیدن؟ من نفهمیده بودم ولی
چون حتی نمیدونستم چی رو نفهمیدم سوال هم نمی تونستم بپرسم!
  تو دبیرستان دنبال این بودیم که دبیر ۱۹و هفتادوپنج صدممون رو بیست
بده ،االن تو دانشگا دنبال اینیم که استاد ۹و هفتادو پنجمون رو  10بده .چیه این
۲۵صدم نفرین شده؟!

االکرام»

در محضر بزرگان

ُبعدآزمایشیغیبتکبری

غلطننویسیم

مبتالبه
«مبتالبه» عبارت عربی است یعنی
«مبتال شده به آن» که بیدلیل در
فارسی به کار م ـیرود .به جای:
اعتیاد مبتالبه بخشی از جامعه
است ،بنویسیم :بخشی از جامعه
به اعتیاد مبتالست.
کانال «زین قند پارسی»
علیرضا حیدری
بریده کتاب

مخربترینشرارت
غیر اخالقی ترین عادت بشر این
است که مــدام و بی وقفه دربــاره
هرکس و پیش از آن که بفهمد
و درک کند ،قــضــاوت مــی کند.
این آمادگی پرشور برای قضاوت
کردن ،نفرت انگیزترین حماقت و
مخرب ترین شرارت هاست.
«وصیت خیانت شده»
اثر میالن کوندرا
قرار مدار

آلوده
ابراهیم نامی

10

دلم باران می خواهد!
بارانی که بشوید
تمام کینه ها را ،غصه ها را
دلتنگی ها را
بمیراند گرد و غبارها را
و طراوتی تازه بخشد به ریشه ها

سه نقطه

دوردنیا

تردمیل مخصوص گربه ها
آدیــتــی ســنــتــرال -تمرینات
ورزشــی برای گربه ها و سرگرم
کردن آن ها یکی از چالش های
بزرگ صاحبان حیوانات خانگی
است .معموال گربه های خانگی
به دلیل فعالیت کم دچار اضافه
وزن زیاد می شوند ،از این رو یک
شرکت چینی تردمیلی طراحی کرده است که مناسب گربه هاست و حتی در
نبود صاحبش هم او را سرگرم می کند .قیمت این تردمیل  1800دالر است.

 17میلیون جمعیت و  23میلیون دوچرخه
کــشــور هــلــنــد بــا  ۱۷میلیون
جمعیت دارای  ۲۳میلیون
دوچـــرخـــ ه اســــت .بـــه تــازگــی
دولــت هلند اعــام کــرده است
 390میلیون دالر بـــرای زیر
ساختهای مربوط به دوچرخه
سواری سرمایه گذاری میکند و
مسیرهای بیشتری به دوچرخه سواری اختصاص می یابد تا در مدت سه سال
 200هزار نفر بیشتر از افراد فعلی رفت و آمدشان را با دوچرخه انجام دهند.
همچنین  ۲۵هزار پارکینگ برای دوچرخهها آماده می شود و بیش از  ۶۰انبار
تجهیزات مرتبط با دوچرخه توسعه داده میشود .البته دولت هلند برای این که
مردم این کشور را قانع کند تا دست از خودروهای خود بردارند و برای سفرهای
درون شهری سراغ دوچرخه بروند ،پاداش ویژهای در نظر گرفته است و بابت هر
کیلومتر به افراد اعتبار مالیاتی داده میشود.

ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم



شدیم در نظر رهروان خواب خجل



که شد ز شیوه آن چشم پر عتاب خجل

رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش
دی روزنامه

روشجدیدجلوگیریازهرچیزیرسید
علیرضا کاردار | طنزپرداز

گاهی خبرهایی میشنویم که مصداق بارز همان ضربالمثل «جای شکرش
باقیه» است .یعنی هروقت با خودمان گفتیم «ای بابا این چه وضعیه »...کافی
است نگاهی به دور و برمان بیندازیم تا ببینیم وضع خاصی نیست و اصال ما
تا حاال وضع خاص ندید هایم! نمونهاش همین خبری که تازه منتشر شده
است ،دولت ترکمنستان اپلیکیشنی طراحی کرده که در صورت استفاده
کاربران از فیلترشکن ،سیمکارت آن ها خواهد سوخت و مشتری مجبور به
خرید سیم کارت دیگری میشود .حاال باز هم از وضعیت اینترنت کشورمان
ناراضی هستید؟ یعنی دوست داشتید هربار که یک استیکر گل تبریک اول
هفته برای فامیل ،یا آموزش تهیه ترشی نازخاتون در گروه همکالسیهای
سابق ،یا ویدئوی تازه آروغ زدن فرزندتان برای پدربزرگها و مادربزرگهایش
میفرستادید ،سیمکارتتان میسوخت و مجبور بودید بروید هزینه کنید؟
دیدید که همین اینترنت ما چیزی است که در دنیا خیلیها آرزویش را دارند؟
حاال خیلیها هم نه ،یک عدهای!
به هرحال از آن جایی که اگر ما درباره موضوعی نظر ندهیم امور این ستون
نمیگذرد ،به این فکر افتادیم که این نوع برخوردهای بازدارنده و تنبیهی را
میتوان به موارد دیگر هم ربط داد .مثال اگر خوانندهای روی صحنه شعر یادش
رفت یا از موسیقی عقب ماند و صدایش به طور خودکار در سالن پخش شد،
میتوان میکروفونش را قطع کرد و در عوض در برنامههای مختلف تلویزیونی
دعوتش کرد تا بیاید توضیح بدهد و توجیه کند که این کار خیلی هم خوب است.
البته این یکی ممکن است باعث شود بقیه هم به هوس بیفتند تا کار و بارشان را
رها کنند و بروند خواننده بشوند تا با دهان بسته و صدای نخراشیده بخوانند و
تلویزیون هم هوایشان را داشته باشد!
مسابقهچیشده؟

بگو :عااا ...عوووق ...سیر خوردی؟

سگ دشمن قاچاقچیان
آدیتی سنترال -سگ انگلیسی
موادیاب آن قدر در کارش مهارت
دارد که قاچاقچیان مواد مخدر
بــرای سر ایــن حیوان  32هزار
دالر جایزه تعیین کرده اند! او در
طولپنجسالفعالیتشدرپلیس
انگلستان موفق شده است 8/7
میلیون دالر تنباکوی غیرمجاز را شناسایی کند و تاکنون هیچ محموله حاوی
مواد مخدری از زیر دستش در نرفته است.
دانستنی ها

اندکی صبر

تفأل

تاپخند

صدمرتبه«یاذاالجاللو

اســـتـــاد مــحــمــدرضــا حکیمی
می فرمایند:
یکی از ابعاد غیبت کبریُ ،بعد
آزمایشی آن است .در این مرحله
انسان دینی باید به دقت متوجه
حال خود باشد و قلب خویش را
از فروغ ایمان زنده بدارد و طول
کشیدن زمان او را متزلزل نسازد،
که چــون اصــل غیبت به حکمت
الهی واقع شده است ،کوتاه بودن
و دراز بودن مدت آن نیز به حکمت
تعیین می گردد و به اراده الهی،
سرانجام می یابد .در این باره ،که
مبادا طول کشیدن مدت غیبت
موجب رخنه شیطان ...در دل ها
شود ،در احادیث هشدار داده اند
و بقای بــر ایــمــان را تأیید الهی
خوانده اند.
خورشید مغرب
غیبت ،انتظار ،تکلیف

تاس| یکیازبزرگترینکارخانههاینساجیاروپا،بالروس

بیش از 15خودروی «بی ام دبلیو» در
فیلم برداری «فردا هرگز نمی میرد»
جیمز باند ،محصول  1997نابود
شــد .فیلم «تــو فقط دو بــار زندگی
می کنی» محصول  1967تنها فیلم
جیمز باند بــود که در آن آقــای باند
ماشین ســواری نکرد .معروفترین
ماشین جیمز باند «آستین مارتین
دیبی »۵بود که در  5فیلم بازی کرد
و پالک خاصش در سال ۲۰۰۶بیش
از دومیلیون دالر به فروش رسید.

سالم .این بار یه عکس از حیات وحش برای مسابقه انتخاب کردیم .باید برای
این عکس ،یک شرح حال یا دیالوگ بامزه بنویسید و تا ساعت  24فردا شب
(دوشنبه) برای ما به پیامک  2000999یا شماره 09354394576
در تلگرام بفرستید .حتما کلمه «چی شده؟» 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:
* وقتی دو تا دوست می خوان فاکتور میز غذا رو حساب کنن!
 بابا ...بابا ...من گوشی جدید می خوام... اعصابم رو خرد نکن ،هنوز دارم قسط گوشی قبلیت رو می دم ...برو تانخوردمت!

مارپیچ(سختی)٪ 60

رکوردهای سینمایی
پــویــانــمــایــی مــوزیــکــال Tangled
یــا «گیسو کمند» محصول 2010
دیزنی با بودجه  ۲۶۰میلیون دالری،
پرهزینه ترین پویانمایی تاریخ است که
بر اساس داستان «راپونزل» ساخته
شد و در سراسر دنیا  591میلیون دالر
فروش داشت .ساخت این پویانمایی
یک ساعت و  ۴۰دقیقهای ،شش سال
طول کشید که فقط چند سال صرف
نوشتن نرم افزاری برای شبیه سازی
موهای بلند راپونزل شد!

بــــازیــــگــــر و کـــمـــدیـــن ه ــن ــدی
« Brahmanandam
 »Kannegantiدر بیش از هــزار
فیلم ایفای نقش کرده و رکــورددار
گینس در این زمینه است .هر حرکت
ســاده ایــن هنرپیشه کافی اســت تا
بینندگان را به خنده وادارد! این
بازیگر می گوید دلیل این موضوع
را نمی داند و هزار فقط برای او یک
عدد است و فرقی با یازدهمین فیلم
او ندارد.

آقای «والت دیزنی» موسس شرکت
پویانمایی س ــازی مــعــروف «والــت
دیــزنــی» در مجموع  64بــار نامزد
اسکار شد و  26بار هم برای گرفتن
اسکار به روی صحنه رفت .در سال
 1938یک مجسمه اسکار معمولی
بــــزرگ بــه هــمــراه هــفــت مجسمه
مینیاتوری اسکار به صورت نمادین
به فیلم «سفید برفی و هفت کوتوله»
برنده اسکار داده شد.

ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* زندگی سالم واقعا محشری و
بی ادعــا و خاکی ،از این که پیام
من حقیر جانباز را چاپ کردی.
دوست تون دارم.
ما و شما :ما هم شما را دوست
داریــم و ارادتمند و مدیون شما
بزرگواران هستیم.
* کیانای عــزیــزم 8 ،بهمن تولد
8سالگیت رو تبریک میگم و شفای
تو گل عزیزم رو از خداوند متعال
خواستارم.
 خاله اکرم و سیده زهرا اصغری

* آ قکمال؛ آیا می دانــییکیاز
شاگردان من هم آقکمالاست؟!
آق کمال :یعنی هــر روز مــو باید
شگفت زده بشم تو ای ستون!
* همدیگه رو با کلمات به دست
میاریم و با رفتار از دست میدیم...
مسعود مجنونپور

* مــطــالــب مــزخــرفــی همچون
«پرونده های مجهول» جاش تو یه
روزنامه ایرانی نیست؛ به خصوص
تو همون صفحه ای که «فتوشعر
انتظار» در اون چاپ میشه.

