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همشهرى سالم

داستانك

گفت و گوى حلزون و ماهی قرمز
��� بود ��� نبود ...

نبود   ��� بود   ��� با  قصه ها  همه  چرا  راست�  قرمز:  ماه� 
شروع م� شن ؟ 

حلزون : تو چه ف�ر م� �ن� ؟ 
ماه� قرمز : شا�د واسه ا�نه �ه هميشه اون �س� �ه هست ، 

��� رو �م داره! �اش هميشه ��� بود و ��� د�گه هم بود! 
حلزون : شا�د اگه ��� بود و ��� د�گه هم بود، اون وقت د�گه 
جنمه ايزدى قصه ا� نبود ...! 

بريده ها

خاصيت انسان بودن
هر چه انسان تر باشيم زخم ها عميق تر خواهند بود. هر چه بيشتر 
دوست بدار�م بيشتر غصه خواهيم داشت، بيشتر فراق خواهيم 
�شيد و تنها�� ها�مان بيشتر خواهد شد. شاد� ها لحظه ا� و گذرا 
هستند! شا�د خاطرات بعض� از آن ها تا ابد در �اد بماند اما رنج ها 
داستانش فرق م� �ند تا عمق وجود آدم رخنه م� �ند و ما هر روز با 
آن ها زندگ� م� �نيم... انگار �ه ا�ن خاصيت انسان بودن است...!
برگرفته از كتاب «نامه به كودكى كه هرگز زاده نشد»، اثر «اوريانا فاالچى»  
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در محضر بزرگان

دل شکسته  را به خاطر خدا آباد کنيد
مرحوم آ�ت ا... مجتهد� تهران� در اهميت  توجه به د�گران 
و �م¥ به حل مش�الت آن ها گفته اند: « دل ش�سته ا� را 
به خاطر خدا آباد �ردن آن هم به گونه ا� �ه دست چپ از 
دست راست باخبر نشود، از مهم تر�ن اعمال سلو§ ال� ا... 
سع�  مهم  ا�ن  انجام  در  دار�د،  توان  در  �ه  جا  آن  تا  است. 
دستگير�  شما  از  اضطرار  موقع  در  هم  خداوند  تا  �نيد، 
�ند. صدها فرشته بوسه بر آن دست م� زنند / �ز �ار خلق 

�¥ گره بسته وا �ند.»
برگرفته از پايگاه اطالع رسانى حوزه  

اندكى صبر

از من نپرس!
از گلوله نم� پرسند

از �جا آمده
معذرت هم نم� خواهد!

از من نپرس چرا دوستت دارم
نه من م� دانم

نه تو 
نزار قبانى  

گران ترین پارکينگ دنيا! 
س� ب� اس/ پيدا �ردن �¥ محل مناسب 
برا� پار§ �ردن در خيابان ها� برو�لين 
برا�  است  مم�ن  غير  تقر�با  (نيو�ور§) 
ماشين  پــار§  جا�  هر  قيمت  هم  همين 
خانه   ¥� قيمت  اندازه  به  خيابان،  ا�ن  در 
 ¥� صاحب  پرانس��»،  ــاروارد  «ه اســت! 
گو�د  م�  پار§  فضا�   ٣٠٠ با  پار�ينگ 

هر روز تقاضا برا� محل پار§ م� شود و پيش بين� م� شود قيمت پار�ينگ از 
او به تازگ� ��� از فضاها� پار�ينگ اش را به قيمت ٣٠٠  ا�ن هم باالتر برود. 

هزار دالر فروخته است!

گران ترین غذاى مکزیکی دنيا! 
تر�ن  ارزان  بخواهيد  اگر  سنترال/  آدت� 
تا�و  بخور�د،  خيابان  در  را  م�ز�¥  غذا� 
بهتر�ن گز�نه است! ا�ن غذا در بيشتر د�ه 
ها� خيابان� غذا پيدا م� شود و تنها ٥٠ 
ِسنت قيمت دارد اما �¥ سر آشپز ماهر، هر 
تا�و را به قيمت �¥ ماشين م� فروشد! او 

با اضافه �ردن پودر طال� خورا��، خاو�ار «بلوگاه» و چند�ن سبز� گران قيمت 
هر تا�و را به قيمت باور ن�ردن� ٢٥ هزار دالر م� فروشد!

اين كيه؟ دور دنيا

مقصر کاریکاتوریست ماست یا هوش شما؟!
ر�ورد شر�ت در مسابقه «ا�ن �يه؟» در دو ماه اخير ش�سته شد و باز 

هم در عين ناباور�، همه ٥١٦ شر�ت �ننده موفق شدند 
پاسخ صحيح را حدس بزنند و در پيام¥ شان به نام 

«بهنوش  �عن�  �شورمان  سينما��  چهره 
بختيار�» اشاره �نند. در ا�ن بين به نظر 
شما، مقصر ا�ن �ه همه شر�ت �نندگان 

زنند،  م�  حدس  را  صحيح  پاسخ 
چهره  �ا  ماست  �ار��اتور�ست 
ها �ه ا�ن قدر معروف هستند و 
مردم قيافه شان را هرچند پازل 
شده، به محض د�دن تشخيص 
قدر  ا�ن  �ه  شما  �ا  دهند  م� 
حال  ا�ن  با  هستيد؟  باهوش 
هــمــه شــر�ــت �ــنــنــدگــان در 
مسابقه شماره ٢٦ «ا�ن �يه؟»، 

شانس برنده شدن داشتند و در 
مسابقه شر�ت داده شدند. از ا�ن 

هفته  ا�ن  مسابقه  برنده  بگذر�م،  �ه  ها 
خور  در  هستند.  بخش�»  «عفت  خانم  مان 

�ادآور� است �ه �ار��اتور ا�شون به همراه مسابقه 
بعد�، چهارشنبه همين هفته چاپ خواهد شد. تا بعد.
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