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حدیث روز
امــام عــســکــری(ع) :بــرای ادب تو
همین بس که آنچــه را از دیگران
نمیپسندی،ازآندوریکنی.
بحاراألنوار


گاردین| آمادهشدنبرایبرگزاریجشنسالنو،نپال

ماجراهای انگشتی

ذکر روزدوشنبه

درمحضر بزرگان

کراماتقرآنبرایاهل
ایمان
مرحوم آیتا ...بهجت فرمودند:
خــدا مــیدانــد قـــرآن بـــرای اهل
ایمان به ویژه اگر اهل علم باشند
چه معجزهها و کراماتی دارد و چه
چیزهاییازآنخواهنددید!برنامه
قرآن آخرین برنامه انسانسازی
اســت کــه در اختیار مــا گذاشته
شده است ،ولی ما از آن قدردانی
در محضر بهجت
نمیکنیم.

دوردنیا

تیشرت های دوستدار محیط زیست

حکایت

باخانمان

روستاییومار

دردسر مالقات با غول چراغ جادو

مرد روستایی مهربان و ساده دل
روزیسردماریرادرکشتزاریافت
که بی جان روی برف افتاده بود .از
زمین زود برداشتش و برد به خانه
اش .درازش کرد کنار اجاق خانه.
آتش مار را گرم کرد و زنده سر بلند
کرد .صفیری زد ،پیچشی دراز و
مرد را نیش زد .روستایی گفت ای
نمک نشناس ،این مزد من است،
اکنون بمیر و با تبر قطعه قطعه کرد
آن مار را .هیچ نمک نشناسی را
نتوان یافت که سرانجام در ذلت و
مسکینینیفتد.
نویسنده :ژان دو الفونتن
مترجم :ملیحه صمدی

مهدیسا صفریخواه | طنزپرداز

بریده کتاب

نتیجهنگفتنحرفدل

هرگز هیچ دو انسانی با روحیات
کامال مشترک ،یافت نشده است.
پس اگر در یک رابطه دو نفره هیچ
مشکلوبرخوردیبهوجودنیاید،به
این معناست که یکی از این دو نفر
تمامحرفهایدلشرانمیزند.
«دیر یا زود»
اثر آلبا دسس پدس
قرار مدار

تصویرسازیها:سعیدمرادی

کولی دوره گرد

صالح بوعذار

کولی دور هگردم
در آستانه نگاه تو
آه اگر لب بگشایی ...
هزاران قناری ...
عاشقانه از سینهام
پرواز خواهند کرد!
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همیشه فکر میکنم اگر غول چراغ جادو همین حاال ظاهر شد و بخواهد سه
تا از آرزوهایم را برآورده کند باید چه بگویم .من آدم جزئیات هستم ،حتی اگر
سالمتی بخواهم هم باید اسم تکتک بیماریها و سندرومها ،از تومور غده
هیپوفیز تا سندروم پای بیقرار را ببرم و مطمئن بشوم که غول چراغجادو
حسابیتوجیهشدهاستوبرایهمینتقریباهرروزآرزومیکنمدراینموقعیت
قرارنگیرم.مشابههمینوضعیتراشبهادارموقتیمیخواهمفاتحهایبرای
کسی بخوانم .ناگهان  ۲۲۰۰نفر از اموات در خیالم ظاهر میشوند و همگی
التماس دعا دارند.
مشکل تعیین اولویتهای من معموال در ابتدای ماه عود میکند ،آنهم وقتی
که حقوق میگیرم .البته روزنامهنگارها روی کاغذ حقوق میگیرند وگرنه در
عمل فوتوسنتز میکنند .بروز این مشکل در ابتدای ماه باعث میشود همه
حقوقم را پای  ۴قلم جنسی که فکر میکنم اولویت بیشتری دارند بدهم و ۲۹
روز باقیمانده برای حقوق ماه بعدم نقشه بکشم .بعد من بمانم با  ۴قلم کاال که
دولت در همان روز اول تکلیفشان را مشخص کرده و جزء کاالهای لوکس
آمارشان را رد کرده و یک یخچال خالی.
خبر خــوب ای ـنکــه روان شناسم
بــرنــامــه م ــدون ــی بــــرای درمــانــم
دارد .خبر بــد ایــن کــه هــر دفعه
کــه بــه مطب مـــیروم ،فــرم اتــاق
ذوزنـــقـــها یطـــورش روی اعصابم
میرود ،دلم میخواهد فرق موهایش
را کامال از وسط باز کنم و نگران لیوان چای
هستم که تقریبا لبه میز میگذارد و سه هفته
است دکمه سرآستین مانتویش افتاده و آن
را نمیدوزد و وقتی دربــاره آرزوهایم میپرسد،
بدون گیر و گرفتاری و تیتروار بگویم :سالمتی،
ثروت ،آرامــش .اما خبر خیلی بد اینکه وسط
همین ترسیم آرزوها ،به این فکر میکنم که اگر
شماره کد پستی را اشتباه بنویسم یا اینکه به
مسافرت برویم یا سیگنالهای ارتباط با غول
چراغ جادو قطع شود ،چه بالیی ممکن است
سر آرزوهایم بیاید و از شدت استرس سهبار
متوالی ر یاستارت میشوم .خبر خیلی
خوب البته برای روان شناسم این است که
جلسهها بــدون هیچ شکی حــاال حاالها
تمدید میشوند!
پاسخ مسابقه این کیه

برنده ها چرا جواب نمیدن؟!
سالم .این هم کاریکاتور کامل شخصیت مسابقه
پیش ،آقای آریا عظیمی نژاد ،آهنگ ساز و نوازنده
که این روزها به عنوان داور برنامه عصر جدید
ایشون رو زیــاد تو تلویزیون می بینیم .آقای
عظیمی نژاد موسیقی فیلم ها و سریال های
زیادی رو ساخته ،مانند میم مثل مادر ،طال و
مس ،پایتخت ،دودکش ،پزشکان و...
توی پیام ها نام های عجیبی داشتیم که هیچ
رقمه نفهمیدیم چه جــوری تو این کاریکاتور
دیده شدن! از بین مخاطبان روزنامه و کانال
«زندگی ســام» که درســت پاسخ دادن ،طبق
قرعه نام چند نفر از دوستان دراومد که متاسفانه
هیچ کدوم جواب تلفن ما رو ندادن و منتظریم تا پاسخ بدن و اسمشون رو اعالم
کنیم .خوش باشید.

تفأل

تاپخند
پل عابر مگه مال این نیست که تو آفتاب داغ و بارون شدید موقع رد شدن از عرض
خیابون ،از زیرش بریم و اذیت نشیم؟!
هفته پیش تازه شروع کردیم به دیدن گیم آو ترونز و اتفاقی که میترسیدم ازش
افتاد :خانمم اژدها میخواد!
اونقدر اشتهام تو فصل بهار زیاد شده که همش فکر میکنم پشت معدهام خرابه
است ،طوری که گودبرداری شده و پر نمیشه!
«لباس سایز من دارید؟» غم انگیزترین داستان کوتاه دنیاست!
بعضی آشپزهای تو اینستاگرام فکر میکنن اگه چاقو رو مثل شمشیر زورو بگیرن
و ادا اطوار داشته باشن غذاشون خوشمزهتر میشه؟!
تنها حرکت ورزشی من اینه که یک میله بارفیکس بستم به چارچوب در اتاقم،
روش لباس پهن میکنم خشک بشه!

صدمرتبه«یاقاضیالحاجات»

اندکی صبر

آسوشیتدپرس| نمایشگاهحیواناتخانگی،رومانی

گتیایمیج| مسابقاتجایزهبزرگفرمولیک،چین

یو اس تودی -به تازگی برند «رالف
لـــورن» یــک مــدل از تیشر تهای
خود را بهطور کامل از بطر یهای
پالستیکی بازیافتی تولید میکند.
«دیوید لورن» فرزند بنیانگذار این
مارک اعالم کرد این پیراهنهای
جــدیــد ،بخشی از سیاستهای
گسترده این شرکت با اهداف محیط زیستی است و با توجه به اینکه هر روز
خبرهای بدی درباره با گرم شدن زمین میشنویم وقت آن است که در این زمینه
قدمی برداریم .رالف لورن قول داده که تا سال  ،2025بیش از  170میلیون
بطری را از اقیانوسها ،محیطهای طبیعی و زبالهها جمعآوری کند و تمامی
آن ها را در فرایندی سازگار با محیط زیست ،به نخ و الیاف با کیفیتی برای تولید
پارچه تبدیل و از آن ها در تولید لباسهایی با همین برند استفاده کند .برای
تولید هر تیشرت 12 ،بطری استفاده میشود.

نبرد  10ساله یک زن در دادگاه
آدیتی سنترال -در سال 2009
«بال کاسیان» زن کانادایی به این
دلیل که هنگام ســوار شدن بر پله
برقی دستش را از حفاظ کنار پله
نگرفته بــود و بــه توصیه نگهبان
گوش نکرده و با او دعوا کرده بود،
در حالی که نیم ساعت بازداشت
شد و دستبند به دست داشت مجبور به پرداخت  420دالر جریمه نقدی شد.
او  10سال است که در دادگاههای این کشور تالش میکند تا اعتراضش را
اعمال کند و حقش را بگیرد و باالخره بعد از سالها دوندگی توانست آن نگهبان
را به دادگاه بکشاند.

مردی که عاشق بی خانمانی است
آدیتی سنترال« -سیمون لی» مرد
 55ساله چینی در طول هفت سال
گذشته از شغل با درآمــد باالیش
استعفا داده ،خانه شخصیاش را
رها کرده و تصمیم گرفته است بدون
هیچ دغدغهای در خیابانها زندگی
کند .او میگوید هرگز حاضر نیست
استرس کار و زندگی در خانه را تحمل کند و بهترین نوع زندگی از نظرش،
بیخانمانی و کارتنخوابی است!
انگلیش آموزی




ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت

با درد صبر کن که دوا میفرستمت

حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست
دی روزنامه

بشتاب هان که اسب و قبا میفرستمت

فاز جدید تبلیغات با کمک سمندون و اوساگونا
علیرضا کاردار | طنزپرداز

گویا به تازگی در شبکه کودک آگهیهایی پخش شده که نه تنها به درد کودکان
نمیخورد که حتی باعث انتقاد مدیر این شبکه هم شده و گفته« :بهطور کلی نه
انتخاب و نه پخش هیچیک از آگهیهای بازرگانی در حوزه اختیار شبکههای
تلویزیونی نیست ...که این روزها متاسفانه از شبکه کودک شاهد هستیم».
البته این موضوع آنقدرها هم ناراحتکننده نیست .اول این که به هرحال
همین کودکان امروز ،جوانان فردا خواهند شد و باید هرچه زودتر وارد دنیای
واقعی شده و بدانند زندگی خرج دارد و یک شبکه برای گذران روزگارش مجبور
است هر تبلیغی که به دستش میرسد را پخش کند .همچنین بد نیست چشم و
گوششان باز شود و بدانند ماسک صورت و کرم دور چشم چیست و برای شروع
زندگی قابلمه چند پارچه الزم است .از اینها گذشته ،کودکان امروز نباید مثل
ما بار بیایند که تا همین چند سال پیش جرئت نمیکردیم تنها در خانه بمانیم
که نکند سمندون از توی زیرزمین بیرون بیاید یا تا آخر عمر برای مان سوال
بود که چرا عموی سوباسای ژاپنیاالصل ،برزیلی بود! آن هم تلویزیونی که
اینقدر روی برنامههایش دقت دارد و حساس است و مثال چند شب پیش در
برنامه فوتبال برتر که داوری بازی پرسپولیس و ذوب آهن را بررسی میکردند،
صحنه اخراج اوساگونا مهاجم ذوب آهن سانسور شد تا مبادا بدآموزی داشته
باشد یا دلیلی شبیه این!
البته در ادامه انتقاد از آگهیهای شبکه کودک ،مدیرکل بازرگانی صدا و سیما
از ممیزیهای دقیقتر درباره تبلیغات این شبکه خبر داد .ولی به هرحال مدتی
است صنعت تبلیغات وارد فاز و عالم جدیدی شده است .نمونه تازهاش بیلبورد
تبلیغاتی یک سالن آرایش زنانه در شهر بابل است که کلی سر و صدا کرده .در
عکسهایی از این تبلیغ که بالفاصله به دستور شهردار بابل برچیده شد ،دیده
میشود کنار این بیلبورد یک خانم روی صندلی نشسته و به صورت «الیو» و زنده
سالن آرایش را تبلیغ میکند .البد طراح و مجری این نوع آگهی هم در پاسخ به
انتقادها خواهد گفت نشستن خانم در حوزه اختیار ما نبوده و ایشان از اقوام
صاحب آرایشگاه است و به عنوان نمونه کار زنده یا بازاریابی چهره به چهره
خودشآمدهآنجانشسته.شایدهممواظببودهبیلبوردراخرابنکنند،یامثل
جریان سانسور آن صحنه پنالتی ،نگران بوده که نکند رقیبان ناقالی آرایشگاه
برای زیرآبزنی و خراب کردن چهره قهرمانی و ...بیلبورد را ماستمالی کنند!
نشر اکاذیب

پیتزاپوش

یک شرکت ایتالیایی به فناوری تولید پیتزای پوشیدنی دست یافت .این شرکت
کهمتشکلازچندرستورانزنجیرهایویککارخانهتولیدکفشاست،توانسته
پیتزایی بپزد که خریدار ابتدا آن را به پایش پوشانده و پس از رسیدن به خانه
بتواند بخوردش .در کاتالوگ این کفش نکاتی قید شده که خریدار حتما باید
رعایت کند ،مانند نخوردن کفی و تخت آن ،پوشیدن جوراب تمیز و استفاده از
سس به جای واکس.
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* تشکر که چند روزی است جدول
را در زندگی سالم چاپ نمی کنید!
ولیچراهرپیامیراچاپمیکنید؟
* قــرار مــداریهــای عزیز؛ بهجای
نهادن نام هایی مانند رنگکردن
میوههای درخــت ،یک روز را هم
بـهنــام کــمـککــردن بــه هموطنان
سیلزدهمانبنامید!
ماوشما:باتشکرازدغدغهشما،ولی
کمک به هم نوع روز خاصی ندارد و
هرروزاینکاربایدانجامشود.
* قدمت نوتردام  ۶۶۴سال است
نهچندهزارسال،لطفادقتکنید.
* خانم توانا بابت نقدی که از فیلم
رحـــمـــان 1400نوشتید خیلی
نــاراحــت ش ــدم .شما حــق گرفتن

شادیازمردمراندارید.ازکارگردان
و نویسنده و بازیگران فیلم بهتر کار
سیدعلیصادقی
نمیکنید .
زندگی ســام :ما مخالف شادی
مردمنیستیمامابهانهاشبرایمان
مهماست.
* آق کمال پیشنهاد مکنم یک روز
هم بری طــرفــدارات جلوس بگیر،
قول مدم بهت خیلی خوش بگذره.
مــوز و پسته و شرنی تر هم نمخه،
بستنی ساده بشه که بهت فچار نیه.
مجیدشادلو

آق کمال :ممنون مجید جان که به
فکرمویی،ولیآقامبهمیاددادهاول
برم خانه بزرگترا .پس آدرس بده که
خدمتبرسم،بعدشهمخدابزرگه!

