دنیا به روایت تصویر

فتو شعر انتظار
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حدیث روز
حضرت فاطمه(س) :از دنیای شما
محبتسهچیزدردلمننهادهشد:
تــاوت قــرآن ،نگاه به چهره پیامبر
خدا(ص)وانفاقدرراهخدا.
نهج الحیاة

ذکر روزپنج شنبه

صدمرتبه«الالهاالا...الملک
الحقالمبین»

ذکر روز جمعه
صدمرتبه«اللهمصلعلی
محمدوآلمحمد»
درمحضر بزرگان

پدر رئوف امت
استاد فاطمی نیا می فرمایند:
نباید امام زمان(عج) را در ذهن
افراد،شخصیتی معرفی کرد
کــه شمشیر بــه دس ــت گــرفــتــه و
میخواهد همه را گردن بزند! امام
پدر واقعی امت است ،دریای رأفت
و رحمت است؛ حضرت مظهر اسم
رحمن و رحیم خداست و برای
هدایت افراد آمده است نه کشتن
آن ها .البته چون حکومت حضرت
مهدی(ع) ،حکومت جهانی است،
اگر کافر و معاندی مزاحم بسط
عدل و رحمت شود ،آن مزاحم را
برمیدارند .میکروب باید از بین
برود چون برای سالمتی دیگران
تبیان
ضرر دارد .

آسوشیتدپرس| اجرایسرودتوسطنیرویدریاییچین

با خانمان
زهرا فرنیا | طنزپرداز

باالخره به این نتیجه رسیدم که شانس من برای ازدواج در وطن با پسر وطنی،
تقریبا چیزی شبیه شانس پرواز پنگوئنها بر فراز رودخانه آمازونه .از طرفی
هیشکی هم نگفته نیمه گمشدهتون افتاده توی کوچه بغلی یا نهایتا پسر فامیل
دور خالهبزرگه زن داییتونه .گاهی الزمه برای رسیدن بهش بگردین ،تالش
کنین .اگه همین بغل بود که بهش نمیگفتن :گم شده!
به خاطر همین تصمیم گرفتم ببینم نیمه گمشدهم ،روسیه نیفتاده؟ حاال چرا
روسیه؟چهارسالدرسشروتویدانشگاهنخوندمکهبفهممتویآلمانافتاده.
از دانشگاه بهم ماموریت دادن برم دنبال هیئت روسی ،متشکل از یک آقای
خوش قد و باال و سایرین .روسی حرف زدن من هم تعریفی نداره ولی مشکل اینه
که وقت نمیکنم .بهخاطر همین شب قبلش نشستم کل چهار سال رو در عرض
دو ساعت مرور کردم ،جنگ و صلح رو خوندم و شیرینی روسی درست کردم.
ساعت چهار صبح بیدار شدم ،ساعت شش فرودگاه بودم( .به خودم مربوطه چرا
دوران دانشجویی ،کالسهای هشت صبح رو نمیرفتم!) روی تابلو به روسی
اسم اون آقا و سایرین رو نوشتم و ای دل غافل! سایرین بودن و اون آقا نبود .گفتن
متاسفانه یهدونه از این ویروس جدیدا گرفته .آخه این علم پزشکی چرا پیشرفت
نمیکنه که تو سفر به این مهمی رو ازدست ندی؟
اینو گفتم که بگم ما دانشجوهای تنبلی نیستیم .ما درسنخون نیستیم .بلکه
ما انگیزه نداریم .شما به ما بگو ته این روسی یاد گرفتن به کجا ختم میشه ،ما
روابطمون با روسیه رو چندپله از اینی هم که هست بهتر میکنیم .اون باال رو
ببینین .چه خبره؟ کوچ دستهجمعی پنگوئنها به آمازون! خیلی هم عالی.

شعرطنز

سحر بهجو

انتخاب اسم جالب خرج دارد
ِسرو سروقت و مناسب خرج دارد
چونکهکیفتمیشودسرویسویژه
ویژگی در این مراتب خرج دارد!
حالی به حالی

قرار مدار

دوردنیا

اعتراض خبرساز
آدیــتــی ســنــتــرال -یــک مــرد
مــالــزیــایــی کــه خ ــانــهای را به
قیمت  500هزار دالر به عنوان
لوکس خریده بــود ،با ورود به
خانه متوجه شــد کــه هیچیک
از مــواردی که قبل از خرید به
او وعــده داده شده بــود ،عملی
نشده است .او با دفتر معامالت
امالکی که خانهاش را از آن ها خریده بود چندین بار تماس گرفت اما هیچکس
پاسخ گوی او نبود .این مرد با انتشار فیلمی پربازدید از خودش در فیسبوک
در حالیکه با خشم در حال خراب کردن وسایل خانه ،مبلمان و دیوارهاست،
باعث شد مشتریهای بنگاه معامالتی همه فراری شوند!
یورونیوز -یک مــدل بوگاتی
اسپورت با نام «خودروی سیاه»
که گرانترین خــودروی جهان
است ،در نمایشگاهی در ژنو به
نمایش گذاشته شد .این خودرو
 16سیلندری است و می تواند
تــا  ۴۲۰کیلومتر بــر ساعت
شتاب بگیرد .ارزش این خودرو
 12.5میلیون دالر است و غیرقابل فروش است« .فردیناند پیئش» مدیرعامل
سابق گروه فولکس واگن صاحب این خودرو است .ساخت این خودروی تک
به داستان عجیب ناپدید شدن «بوگاتی  ۵۷آتالنتیک» ارتباط دارد .فقط 4
نمونه از مدل افسانه ای  ۵۷آتالنتیک ساخته شد که یکی از آن ها در دهه ۳۰
میالدی ناپدید شد .احتماال این خودرو پیش از حمله آلمان به منطقه آلزاس،
در هنگام انتقال به مکانی امن ناپدید شده و به همین دلیل مدل جدید را
خودروی سیاه نام گذاری کردند« .ژان بوگاتی»  ۳۰ساله طراحی و تولید
آن خودرو را انجام داده بود .همچنان بسیاری از افراد در جهان به دنبال این
خودروی گمشده هستند.

در رستورانها تخلف است

حال اون ملخی رو دارم که بعد از
کوبیدن این همه راه وقتی خسته
و گشنه به مقصد رسیده ،میبینه
قبل از ورودش آب و گل و تگرگ
و سرما و برف ،هیچی براش باقی
نذاشته!

 میدونی با عکس دیوید بکهام بری تو سلمونی و با ظاهر اکبر عبدی تو فیلم مادر
بیایی بیرون یعنی چی؟!
من مطمئنم اون لحظه که رسید کارت خوان یا  ATMرو میگیرم ،یک روح
سرگردان میره تو جلدم و میگه بــذارش تو کیف پولت و تا مرحله تجزیه شدن
نگهش دار!
 بچههای االن که بچگی نمیکنن ،من خودم یادمه  ۴ماه گریه کردم تا آخر واسم
یه شمشیر پالستیکی خریدن ،آخرشم با همون میزدنم!
 هر بار کنار بابام رانندگی میکنم یه بار دیگه امتحان تعلیم رانندگی میدم و هر
بار هم ردم میکنه!
های خرداد رو میخواد ،نه این که
ن
امتحا
بعد
ر
کول
ر
زی
زدن
گاز
 دلم گوجه سبز
ِ
ِ ِ
ِ
االن کنار بخاری نشستم و دارم لیموشیرین میخورم!
 هیچ وقت تو خونهای که بچه کوچیک هست سس نخورید ،چون حداقل  7-8بار
در سس رو لیس زده!

گرانترین خودروی جهان

خــبــر :دریــافــت «حــق ســرویــس»

ملخبینوا!

تفأل

تاپخند

پنگوئنها بر فراز آمازون

سهنقطه

فرانس پرس| شستوشویفیلدررودخانه،اندونزی

مارپیچ(سختی)٪ 60

پن

پرونده های مجهول

ج
شنبهها

دبیرستان تسخیر شده
فاطمه قاسمی |مترجم

اندکی صبر

دلتنگی
سارا امیدی
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از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن ،چشم به حال گدا فکن
کلهچغوکی

کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

آق کمال عشقوالنه در میکند
آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

َیگ گروهی درم با دوستا که به یاد قدیما دور هم جمع رف ِتم و هم از حال همدگه
باخبر ِمرم و هم چیزای باحال که مبی ِنم ره مفرس ِتم اونجی تا بقیه هم ببینن.
یکی از بچهها َیگ کلیپی فرستاد که کارشناسه مگفت یادتان باشه دائم باید
به همسراتان بگن چقد دوستش درن و اصال همی االن گوشیتانه وردارن و
مایم همی
َیگ پیام عاشقانه بدن به عیالتان .زیرش نوش ُتم« :برارای گ ُلم بیِن َ
کاره بک ِنم ،بعد از صفحه گوشیمان عکس بیگی ِرم بذا ِرم همینجا ،البته اگه
جرئت درن!»
کردم .بالفاصله عیال جواب داد« :منم همینطور
خودم ای کاره ُ
اول از همه ُ
(شکلک قلب) چه خبرا؟» همو چیزی بود که توقع داش ُتم و با افتخار عکسشه
گذاش ُتم تو گروه .بعد نوبت مسود رفیقُ م شد که خیلی با غرور عکس پیام عیالشه
گذاشت تو گروه .معصومخانم ایجــوری جواب داده بود« :دست شما درد
نگیره ،سر راه یادت نره دوغ بیاری از ُمغازه ،گازدار نباشه ها ،بری آبدوخیار
مخوام .اگه ِتنستی اگزوز موتورت هم ببر درست کنن ،صبح زن همسایه پشتی
مگفت چقدر موتور آقات صدا ِمده ،بچههای ما بیخواب ِمرن کله سحر .حوصله
ندرم ها ،خودت بیا جوابشانه بده .راستی َیگ مایع
چینگ چینگ کردن با اینا ره ُ
چاهواکن هم بیار ،باز روشور گیریفته ،آب ِنمره پایین .قربانت!».
نفر بعدی همدانشگاهیم ابوالفضل بود که ای ره گذاشت« :باز چی شده؟ چک
داری فردا و کم داری؟ باور کن دیگه روم نمیشه از بابام و داداشم و شوهرخواهرم
برات پول بگیرم ،تو رو خدا خودت یه فکری براش بکن!» خود بیخیالش هم َیگ
استیکر قهقهه بعدش فرستاد تو گروه! بعدی علی بود ،جواب عیالش ایجوری
بود« :خیره ایشاال؟! خدا بد نده!!!» یعنی بعد ای یکی دستامان رفت باال! بعدش
بذارم،ولیاِنقداصرارکردمکهعکسرهگذاشت،
محسنبودومگفتروم ِنمشه ُ
چند جاش هم سانسور کرده بود« :منم دوستت دارم عزیزم ...خسته نباشی...
سعی کن زودتر بیای خونه هوا سرده ،برات آش رشته درست میکنم ...ظهر
نمیخواد بچه رو از مهد بیاری ،خودم میرم دنبالش ،از کارت میافتی »...اِنا
حاال خوب رفت! ای دگه زده بود رو دست کاملیاخانم عیال مو! نفر آخر هم که
جرئت کرد جواب خانمشه بذاره مهران بود« :باز چته؟ دو روزه با مامانجونت
حرف نزدی یادت اومده زن هم داری و باید از این حرفا بهش بزنی»...خالصه
که خیلی دقیق حرفای او کارشناسه ره با گوشت و پوست و استقون لمس کردم!
مسابقه این کیه؟

تولد پسر پدر برنده!
سالم .این هفته با یک چهره ورزشی که این روزها بیشتر در خبرها حضور داره
در خدمتتون هستیم .بیشتر از این راهنمایی نمیکنیم ،دست بهکار بشین و
تشخیص بدین این کاریکاتور بههمریخته کیه و اسمش رو با نام خودتون و کلمه
«این کیه» تا شنبه شب برای ما به شماره 2000999پیامک کنید .به امید خدا
جواب رو هفته بعد همینجا خواهید دید و کاریکاتور برنده رو هم بهعنوان جایزه
پنجشنبه هفته بعد چاپ میکنیم .عکس و کاریکاتوری رو هم که میبینید آقا
امیررضا ،پسر آقای حمید نجف پور 49ساله از مشهد و برنده مسابقه پیش
هستن .آقا امیررضا  11سال داره و تو تشخیص چهره مسابقه به باباش کمک
کرده ،اتفاقا این روزها هم تولدشه و دو برابر تبریک میگیم!

ما و شما

منبع :هانتد روم

دلتنگی بهانه بود
پرستو کوچ میکرد
و خانه اش روی شاخه نارون
یریخت...
اشک م 

داستا نهایی وجــود دارد کــه میگوید مدرسه
«ال پاسو» در تگزاس یک مدرسه تسخیرشده
اســت .این مدرسه در سال  1916افتتاح شد و
بهدلیل قرارگرفتن آن بر فــراز کوهی مشرف به
شهر ،به «بانوی روی تپه» نیز مشهور است .در 17
نوامبر  ،1980این دبیرستان به عنوان یک مکان
تاریخی در آمریکا ثبت شد .اما در کنار ویژگیهای
تاریخی این مکان ،شایعهها دربــاره این مدرسه
تمامی ن ــدارد؛ از راهــروهــای عجیب و مهگرفته
طبقه چهارم این مدرسه تا قطرات مایع چسبناک
و بدبویی که از سقف میچکد ،ارواح سرگردان
در راهــروهــا و البته کــا سهــای مخفی و کامال
دستنخورده مربوط به اوایــل قرن بیستم که در
زیرزمین ساختمان فعلی واقع شده و کسی از وجود
آن ها اطالع نداشت .بخش خاصی از سابقه تاریخی

این محل که نمیتوان آن را نادیده گرفت این است
که تا مدتهای زیادی زیرزمین بزرگ و پرپیچ و خم
این مدرسه محل نگهداری موقتی اجساد افرادی
بود که در پی شیوع آنفلوآنزا مرده بودند و در طول
جنگ جهانی این مدرسه محلی برای نگهداری
اجساد کشتهشدگان بود.
اما شاید در این میان مهمترین داستان مربوط به
عکس جشن دانــش آموختگی دان ـشآمــوزان در
سال  1985باشد؛ تصویر زنی جــوان با لباسی
سفید که در قسمت میانی عکس بهصورت محو
قرار گرفته است .این در حالی است که طبق گفته
دانشآموزان هنگام عکسبرداری ،کسی در آن
قسمت حضور نداشته و هیچکس هم نتوانسته است
زن داخل عکس را بشناسد .هرچند به دلیل گذر
زمان عکس کمی از بین رفته است و تصویر زن شاید
کمتر توجه را جلب کند اما این زن جوان همچنان
یکی از اسرار عجیب و غریبی است که دبیرستان
«ال پاسو» در دل خود دارد .عدهای بر این باورند که
این زن در واقع دختر جوانی است که مدتها قبل
در سال  1981با پریدن از بالکن راهروی مهگرفته
طبقه چهارم ،به زندگی خود خاتمه داده است .در
همین زمینه حتی عدهای ادعا می کنند که گهگاه
شبحی را دیدهاند که از همان بالکن بیرون پریده
و قبل از آنکه به زمین برخورد کند ،در هوا ناپدید

میشود!
حـــدود  15ســـال پــیــش تــعــدادی از معلمان و
دان ـشآمــوزان بهعلت برف و بــاران شدید مجبور
شدند در مدرسه بمانند .چون هیچ کاری نداشتند،
تصمیم گرفتند ساختمان قدیمی مدرسه را از طریق
تونلهای زیرزمینی ،کشف کنند .آن ها راهروهای
باریک را طی کردند و در نهایت به دیواری رسیدند
که راه را مسدود کرده بود .دیوار خیلی قدیمی بود
ولی با کمترین ضربه ریخت .افراد در کمال ناباوری
اتاقی کوچک و تاریک در برابر خود دیدند که در آن
وسایل و لوازم دست نخورده به حال خود رها شده
بود .کسی نمیدانست چه اتفاقی باعث شده بود آن
زمان افراد وسایل خود را رها و کالس را با دیوار برای
سالها مسدود کنند.
در هر صــورت شاید نــام دبیرستان «ال پاسو» با
داستانها و افسانهها گره خورده باشد ،اما برای
عاشقان دنیای ترس و هیجان بسیار جذاب است.



بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید

* سالم و تشکر برای مطالب جالب
و خواندنی شما .از مطلب هتل
ارواح سرگردان خیلی خوشم اومد
و ممنون ازمترجم خوبتون.
* پــســر گــلــم امــیــرمــحــمــد جــان،
دوستت دارم و تولد هفت سالگیت
مبارک عزیزم.
مامان فاطمه کریم

* بزر گترین جــراح و متخصص

قلب ،شما دوتا را با شکوه و زیبایی
تمام به هم پیوند زد .خاله عزیزمان
عمل پیوندتان مبارک.
دوستدار شما مائده و حنانه

* حامد جان ،بهار زندگیت مبارک.
شادکامی ،موفقیت و سالمتی تو
آرزوی ماست.
دایی ها ،خاله ها ،خواهرت مهسا
فوالدی و نازنین ریخته گرچی

