دنیا به روایت تصویر

همشهریسالم

پنجشنبه  2خرداد 1398شماره1329

حدیث روز
امــام صـــادق(ع) :خــدای عزوجل
که فرموده است از صبر و نماز کمک
بگیرید،صبر،روزهاست.
وسائل الشیعه


تلگراف| لهشدن 11خودرو زیردیوارتخریبشدهبراثربارشباران،چین

فتو شعر انتظار

ذکر روزپنج شنبه

من چون حال نداشتم معاینه فنی بگیرم ،کال ماشین رو فروختم ،بعد رفتم واسه
انتقال مدارک گفتن معاینه فنی!
یک زمانی وقتی ناراحت و کم حوصله بودی ،میرفتی در یخچال رو باز میکردی
دوباره محکم میبستی یه لگد هم بهش میزدی آرو م میشدی .االن با این قیمت ها
نمیتونی بهش بگی باالی چشت ابروئه!
مردم دارن امضا جمع میکنن که فصل هشت گیم آف ترونز رو دوباره بسازن.
به نظرم تا دیر نشده خودمون هم امضا جمع کنیم فصل سوم ستایش ساخته نشه!
یک بار هم دادم عکسم رو روی کیک زدن ،یک جوری شوهر عمهام به صورتم چاقو
می زد که همه تولد رو ول کرده بودن گریه میکردن!

الحقالمبین»

ذکر روزجمعه
صدمرتبه«اللهمصلعلی
محمدوآلمحمد»
آیات نور
سورهمومنون

اگر راستی قیامت و معادی در کار
نباشد زندگی دنیا عبث و بیهوده
خواهد بود ،زیرا زندگی این جهان
بــا تمام مشکالتی کــه دارد و با
این همه تشکیالت و مقدمات و
برنامههایی که خدا برای آن چیده
است اگر صرفا برای همین چند
روز باشد ،بسیار پوچ و بیمعنی
است .
منتخب تفسیر نمونه

در محضر بزرگان

تائبچگونهواردبهشت
میشود؟
آیت ا ...جوادی آملی میفرمایند:
اینها که توبه میکنند ،در بهشت
اگر یادشان باشد که در دنیا گناه
کرد هاند ،شرمند هاند و این شرم
عذاب است و در بهشت جا برای
هــیــچ نــحــو عـــذاب نــیــســت .ذات
اقدس اِله کاری میکند که از یاد
خود ما مـیرود ،از صحنه قلب ما
برطرف میکند .هم پیش َم َلک
میپوشاند و هم پیش فلک ،هم
پیش انبیا میپوشاند ،هم پیش
اولیا ...لذا تائب در قیامت وقتی
وارد بهشت شــد ،اصــا یــادش
نیست که گناه کرده است تا خجل
پایگاه اسراء
بشود .
شعرطنز

کاغذگرانشد!
سحر بهجو

قرار مدار

دوردنیا
با خانمان

نام گذاریهای عجیب روزها در تقویم جهانی

خواستگاری بیست هزار فرسنگ زیر دریا

الک پشت

زهرا فرنیا | طنزپرداز

 1990باز میگردد؛ زمانی که یکی از گونههای نادر الک پشتها از خطر

امروز 23 ،ماه می ،روز جهانی الک پشتهاست .تاریخچه این روز به سال

مطمئنمتویخبرهاشنیدینکهنامزدخانمبازیگر،ازشهنگامغواصیوزیرآب
خواستگاری کرده و بیصبرانه منتظر پنج شنبه نشستین تا ببینین تحلیل من
از این قضیه چیه .در هر صورت هرجا سخن از خواستگار و خواستگاری باشد،
نام این ستون میدرخشد.
خدمتتون عرض کنم که متاسفانه واکنش مردم عزیزمون به این وقایع خیلی
عجیب شده .سیلی از کامنت به زیر پستشون روانه شد که مردم نون ندارن
بخورن ،اون وقت شما زیر آب خواستگاری میکنین؟ اوال که مردم نون ندارن
بخورن ،بهجاش شیرینی بخورن .بعدم غواصی اونقدری گرون نیست .شما
االن نامزدت رو ببری کافه و سینما ،شام هم پیتزا با هم بخورین ،تازه دوتایی
یه غذا سفارش بدین ،همین قدر درمیاد حتی گرونتر .اصال داماد به بهونه
الکچریبازی ،اتفاقا فکر اقتصادیش کار کرده .اما ما به اینا کاری نداریم .به
نظرم کار خودشونه که حواس ما رو از اصل موضوع پرت کنن.
اول به من بگین با این اکسیژن ها ی توی دهن که نفس میکشن ،چطور یه
طرف گفته« :با من ازدواج میکنی؟» بعد شاید بگین خب حلقه داده بهش،
الزم نیست بگه .خدا وکیلی اون حلقه رو چه جوری تا زیر آب آورده؟ لباس
غواصیکهجیبنداره.بعددومادنترسیدهحلقهازدستشبیفتهبرهبیستهزار
فرسنگ زیر دریا؟ حاال بیا و درستش کن .انگار حلق ه نامزدی مفته .بعدم مهریه
چی شد؟ شیربها؟ تکلیف خونه و زندگی آقا داماد
چیه؟ اینم زرنگی دوم پسر که توی موقعیتی
خواستگاری کــرده که هیچ توضیحی ازش
نخوان ،خانم بازیگر حرف اضافه غیر از اشاره
بله با سر بخواد بزنه ،آب میره توی دهنش و
خفه میشه.
به همین دلیل من خیلی عالقه
نـــــدارم هــمــســر آیـــنـــدهام زیـــر آب
ازم خواستگاری کنه ،مگر ایــن که
باباسفنجی باشه و اون یه موقعیت
خــاصــه .روی خشکی مگه چشه؟
البته اگه زیر دریا هم باشه ،این طور
نیستم که مقاومت کنما ،دیگه کاریه
که شده .زندگی همیشه اون جوری
که ما میخوایم پیش نمیره( ...راستی
ما شنیده بودیم عروس دریایی داریم
ولی دوماد دریایی نشنیده بودیم .به
دوماد دریایی هم دست بزنی برق داره
یا فقط عروسا ایـنجــوریان؟ یعنی
میگم حلقه رو از طرف نگیریم یهو در
راه ازدواج خشک بشیم؟!)

انقراض نجات داده شد.
چیزبرگر و همبرگر

هر سال  18سپتامبر بهانهای برای لذت
بردن از این ساندویچ است .این روز با روز
جهانی همبرگر که در  28ماه می برگزار میشود
اشتباه گرفته نشود ،تفاوتش در داشتن پنیر اضافه
است!
گربه
 ۲۹اکتبر روز گربههاست و این روز به عنوان راهی برای آگاهسازی از تعداد
گربههای بیخانمان ایجاد شدهاست.
چپ دستها
بیشتر ابزارهای دنیا برای راست دستها ساخته شد هاست مانند قیچی،
چاقو ،پیچ و غیره .هر سال  ۱۳آگوست روزی است که چپ دستها اعالم
میکنند چرا دنیا تنها براساس زندگی راست دستهاست؟
پوشیدن پیژامه
 16آوریل هر سال روزی است که افراد در تمام 24
ساعت آن پیژامه به تن دارند حتی در محل کار!
هدف این روز فقط گذراندن یک روز کامل با لباس
خواب و راحت است و جنبه سرگرمی دارد.
مارمولک
 ۱۴آگوست روز جهانی مارمولک نام گذاری شده است.
در این روز فعاالن محیط زیست بــرای مــردم از اهمیت
مارمولکها بهعنوان یکی از موجودات مفید در چرخه
زیستی میگویند.
گذرواژه (پسورد)
از سال  2013اولین پنجشنبه ماه می بهعنوان روز
جهانی گذرواژه نامگذاری شده است تا مردم به اهمیت
آن پی ببرند و از به کار بردن گذرواژ ههای ساده خودداری
کنند.
کیف کمری
این مدل کیفها را اولین بار بیخانمانها مد کردند تا اگر جایی
چیزی دیدند ،داخل آن بیندازند .از سال  ۲۰۰۷روز ۱۲
مارس با این عنوان نام گــذاری و به تقویم جهانی اضافه
شده است.
کچل ها
هر سال در روز  14اکتبر کچلها بیش از گذشته مورد
توجه میگیرند و سعی میکنند خجالت را کنار بگذارند و
به پوست سر خود هوا برسانند!

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود



مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود



بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود

یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان
کلهچغوکی

آق کمال افطاری می دهد
آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

امسال از شب اول ماه رمضون عیال مگفت َیگ روزی ره مشخص ک ِنم افطاری
ـاد م مرفت و پشت گوش
بــدم .مویم طبق معمول هی مگف ُتم چشم و هی یـ ُ
منداخ ُتم .تا باالخره َیگ روز عیال از کوره در رفت و گفت« :اگه نمیخوای
افطاری بدیم که بگو!» گف ُتم« :بــری چی نخوام .کو بیا همی االن چرتکه
بندازم ببی ِنم چی کاره ».قلم و کاغذ آورد و گفت« :خب ...خانوادههای خودم و
خودت ،مامان بزرگا و بابا بزرگهامون ...خالهها و عموها و عمهها »...گفتم:
«عیالجان،اولتعدادشانرهمشخصکنکهببی ِنمچندچنده،بعدمببی ِنمکجا
باید دعوتشان ک ِنم که چند و چونه!» عیال گفت« :همون رستورانه که هفته
پیش رفتیم ،خیلی جای خوبی بود ،تو اینستاش دیدم پک افطار هم داره ».امان
از ای اینستا! گوشیشه آورد و گفت« :پک افطارش  25تومنه ،غذاهاش هم از
 50تومن شروع میشه »...اِنا حاال خوب رفت! گف ُتم« :یعنی سی نفر هم دعوت
ک ِنم ِمشه حدود دو میلیون و پونصد »...عیال پرید وسط حرفُم که« :سی نفر که
کمه .خانوادههای خودمون فقط  20نفر میشن! حاال میشه یه جای ارزونتر رو
امتحان کنیم ...بیا ،این جا هم هست ،غذاش با پک افطار و یک چای اشانتیون
میشه  70تومن ».گف ُتم« :همو نفری  5تومن زیاد بود؟! گیرونه هنوز ،باور کن
خیلی بهم فشار میه ،مخصوصا ای روزا که وضع شرکت هم قمر در عقربه ،بگرد
ببین آرزونتر جایی نیست؟» عیال باز گوشی ره باال و پایین کرد و گفت« :یه جا
هم تازه باز شده ،ازش خیلی تعریف کردن ،پک افطارش مفصله و میشه غذای
دیگه هم سفارش نداد ...اوه! ولی همین پکش  80تومنه!»
خوبشدخودشاوهشرهگفتوکارمورهسادهکرد.گف ُتم«:جیگرجانِ ،نمشه
تعدادرهکمترک ِنم؟مهمثوابشه...شکرخداتوایسالگذشتههمفقطخانهننه
بابای خودمان دعوت بودم و لقمه کسی تو گلومان گیر نکرده! بیا همونا ره ِ
بگم،
دوستوفامیلهمایشاالدرفرصتمناسبتریازخجالتشاندرمیِم».بااکراه
برم،
قبول کرد و گفت« :خب پس بریم همین رستوران باحاله ».گفتم« :قربونت ُ
ماشاال دستپخت شما به ای مقبولی ،بری چی برم رستوران؟ فرش ورمدارم مرم
دوراستلخکوهسنگی،حالشه ِمبرم!»عیالاخماشهتوهمکیشیدوگفت«:چی
برم»...کهگفت«:پسبایدشلهبخری،
بگمدیگه»...گف ُتم«:آیقربونعیالگ ُلم ُ
عوضش چند نفر دیگه رو هم بگیم بیان!» َایم از ای .ولی بازم به خیر گذشت ،این
جایه که ِمگن حرف زدن تو زندگی مشترک کیلید همه مشکالته!
مسابقه این کیه؟

چهره ماندگار
سالم .این هفته با یک چهره هنری باهاتون هستیم .هنرمندی که این روزها
خبرش رو زیاد شنیدیم ولی متاسفانه ...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
بعدهمینجاخواهیددیدوکاریکاتوربرندهروهمبهعنوانجایزهپنجشنبههفته
بعدچاپمیکنیم.عکسوکاریکاتوریروهمکهمیبینیدآقایامیرحسامعلی
اکبرزاده مجاور برنده مسابقه پیش هستن که دوباره بهشون تبریک میگیم.
تصویرسازیها:سعیدمرادی

حیف باشد دستمال کاغذی
اشک و فین را در لباست جا بکن!
چونکهکاغذشدگران،هنگامقهر
نامههایش را نسوزان ...تا بکن!

تفأل

تاپخند

صدمرتبه«الالهاالا...الملک

بدون معاد
زندگی پوچ است

فرانسپرس| جستوجوبرایشکارخرچنگدرکفدریاچهخشکشده،هند

گاردین| مسابقاتجهانیموجسواری،اندونزی

پن

پرونده های مجهول

ج
شنبهها

فاطمه قاسمی |مترجم

اندکی صبر

حیدر ولی زاده

10

من امشب دلم را گم کردهام
گشتم
گفتند در حوالی تو
پیدا میشود

در این جزیره سرگردان است .عجیب نیست که بعد
از سالها هنوز استخوانهای این افراد در ساحل
جزیره دیده میشود .این جزیره از زمانهای دور
برای مردم محلی ترسناک و تسخیر شده بود ،تا
این که در سال  1922تاسیس بیمارستان روانی
در جزیره ،ترس ها را تشدید کرد و واهمه مردم از
ورود به این جزیره بیشتر از قبل شد .شایع است که
در بین کارکنان این بیمارستان ،پزشکی بوده است
که آزمایشهای غیرانسانی و دردناک روی بیماران
و برخالف خواسته آنان انجام میداده است .گفته
میشود بیماران ،ایــن پزشک را در بــرج ناقوس
بیمارستان زندانی کرده و بعد او را از باالی برج هل
داد هانــد .برای همین مردم محلی معتقدند روح
دکتر هنوز در برج وجود دارد و هر شب ناقوس برج
را به صدا درمیآورد.
سا لها بعد از تعطیلی این بیمارستان ،چندین
نفر تصمیم گرفتند این جزیره را بخرند و آ نجا را
به استراحتگاه شخصی تبدیل کنند .اما بیشتر

از یک روز دوام نیاوردند و جزیره را برای همیشه
تــرک کردند .ایــن جزیره سا لها متروکه ماند و
کسی جرئت ورود به آن را نداشت .هر از گاهی
ماجراجویان کنجکاو با قایق خــود را به جزیره
میرساندند تا از نزدیک ترسناکترین جزیره دنیا را
ببینند .بسیاری از آنها گفتهاند که حس میکردند
کسانی آنها را زیر نظر دارند! امروزه دولت ایتالیا
ورود گردشگران را به این جزیره ممنوع کرده اما
این ممنوعیت جذابیت جزیره را بیشتر کرده است
و ماجراجویان بیشتری بهطور مخفیانه و غیرقانونی
راهی این مکان اسرارآمیز میشوند.

ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

منبعranker :

دلم را گم کرده ام

«پووجلیا» جزیر های در نزدیکی ونیز ایتالیاست
که به دلیل اتفاقات و داستا نهای هولناکی که
در تاریخ خود دارد ،مشهور شده است .در دوران
امپراتوری رم باستان ،بیماران مبتال به طاعون را
به این جزیره بهعنوان تبعیدگاه میفرستادند تا
در تنهایی و بدون کمک بمیرند .در سالهای بعد
زمانی که دوباره طاعون شایع شد و حدود دو سوم
جمعیت اروپا را از بین برد ،این جزیره بار دیگر محل
تجمع بیماران شد و هزاران نفر در این جزیره جان
دادند .مردم محلی معتقدند ارواح آنها همچنان

مخوفترین جزیره دنیا

* نــوه هــای گلم ستایش جــون و
رومینا جون ،از این که روزههاتون
رو کــامــل میگیرین و از عهده
امتحانات درسی بهخوبی بر میاین
متشکرم و بهتون تبریک میگم.
قربونتون مامانی

* بابام میگه این پروانه ها به گرما
حساس اند ،تا زمانی که اینا باشند
یعنی هوا خنکه ،کولر الزم نیست!
این قانون جدید تو خونه ماست که
به قوانین نیوتن اضافه شده!
* برای با هم بودن و خوب زندگی

کردن هیچ وقت دیر نیست ،یک
نگاه عاشقانه ،یک لبخند و یه لقمه
نون ،خوشبختی یعنی این کنار هم
بودن ،مبادا غافل بشی!
نسرین اباذریان

* ترسانک دیروز عالی بود! یعنی
جرئت نمی کنم به سمت دریچه
کولرمون نگاه کنم!
* پسر عزیزم رضا و دختر گلم رؤیا
و همسر فداکارم مریم جان ،خیلی
دوست تون دارم.
علیرضا آکار ،بیرجند


