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گتی ایمیج -حاشیه های تماشای مسابقات رالی داکار ،بولیوی

ایمان واقعی
آیت ا ...جاودان می فرمایند:
«اگر کسی همه روزها مواظبت از رفتار و اعمال خودش را به
دقت انجام داد ،نه این که فقط یک روز مواظبت کند ،مثال ماه
رمضان باشد و شب تا صبح را احیاست و صبح هم می خوابد
و تخلفی از او سر نمی زند ،این حساب نیست .بلکه منظور
از مواظبت و مراقبت این است که فرد در تمام روزها از تمام
اعمال و رفتارش ،کارهایش ،درس خواندنش ،سر کار رفتن
اش و تمام زندگی اش مراقبت کند و مواظب باشد تا درست
عمل کند .پس ثمره این درست عمل کردن و مواظبت ،به
دست آوردن یک ایمان است.
این ایمانی که با مواظبت و عمل درست تحصیل کرده دیگر
ایمانی نیست که با خواندن کتاب و دلیل باشد که ایمانم به
خاطر فالن دلیل است که مثال خدا و پیامبری هست .بلکه
این ایمانی که کسب کرده بر اثر اعمال درست خودش بوده
و این ایمان را خودش به دست آورده است ،پس دیگر از هیچ
چیز ترسی ندارد .نه ترس از آینده و نه اندوه از گذشته در او
نیست .این افراد کسانی هستند که قرآن درباره آن ها می
ون» ،اینان به ایمان رسیده اند
فرماید« :ا َّل َ
آم ُنوا َو َکانُوا َیتَّ قُ َ
ذین َ
و قبل از این ،برای رسیدن به ایمان منظم تقوا را مراعات
کرده اند».
سایت عقیق


دنیا به روایت تصویر

در محضر بزرگان

رویترز -پیاده روی مسافران قطاری که در برف مانده است ،ژاپن

دور دنیا

فتو ترانه

ترمیم بال پروانه!
آدیتی سنترال -یک مرد آمریکایی که به پرورش نوع خاصی از پروانه ها عالقه دارد،
به دلیل نجات جان یک پروانه رسانه ای شد .او متوجه شد یکی از پروانه های تازه
متولد شده ،بال سمت چپ اش شکسته است .در نتیجه دست به کار شد و تصمیم
به ترمیم بال آن پروانه گرفت .این مرد از بال یک پروانه مرده و مقداری سیم و چسب
و مواد دیگر استفاده کرد و توانست بال پروانه مرده را به پروانه مصدوم پیوند بزند و
جان این حشره زیبا را نجات دهد.

گزارش های یک مریخی

گزارش شماره بیست و سوم :مرگ تدریجی میان دودها

بریده کتاب

ما و دنیای مدرنیته
این روزهــا مــردم فقط کامپیوتر دارن و دستگاه اسپرسو.
جامعهای که توی اون هیچکسی نمیتونه به یه روش منطقی،
با دست بنویسه و با دست ،قهوه دم کنه ،کجا میره؟ کجا؟
برگرفته از «مردی به نام اوه» اثر فردریک بکمان


انگلیش آموزی
نویسنده :میترا تاتاری ،تصویرساز:سعید مرادی

من یک مریخی هستم که به زمین آمده ام .ما آن جا سردمان بود و تصمیم گرفتیم وضعیت زمین
و زمینی ها را برای سکونت بررسی کنیم .گزارش های دنباله دار من در این ماموریت را این جا
می خوانید .دیروز صبح ،تازه خورشید زده بود که در آپارتمانم را یکی محکم با مشت کوبید.
هراسان در را باز کردم که دیدم بهنام است .ازش پرسیدم که آیا سر آورده؟ (توضیح این که گویا
وقتی زمینی ها برای همدیگر سر می آورند معموال این جور هراسان و هیجان زده هستند).
بهنام خندید و گفت« :سر که نیاوردم ولی کله قراره بیارم!» بعد هم هلم داد و گفت« :تا من
ماشین رو روشن می کنم تو هم زود حاضر شو که می خوایم بریم کله پاچه» (توضیح این که
کله پاچه قسمت هایی از یک جانور اهلی است که زمینی ها آن را معموال سر صبح می خورند).
توی پارکینگ بهنام سرش توی کاپوت ماشین بود .از بهنام پرسیدم حاال چرا امروز هوس کله
پاچه کرده که او گفت امروز هوا آلوده است و به این خاطر ادارات دو ساعت دیر شروع می شوند
و مدارس هم تعطیل هستند پس خیابان ها خلوت است و جان می دهد برای سر صبح دور دور
کردن .طبق تحقیقاتی که انجام داده ام همین زمینی ها با ایجاد انواع دود ،هوا را آلوده می
کنند بعد خودشان هم از همین آلودگی بیماری می گیرند و می میرند و اعتقاد هم دارند که
مرگ حق است .بهنام به من گفت استارت بزنم .وقتی داشتم استارت می زدم و بهنام هی می
اش
گفت نزن نزن ،آقای شماعی پور را دیدیم که در حال گاز دادن پیکان قدیمی
گفت که او هم به خاطر خلوت بودن خیابان ها می خواهد امروز همین اول
صبح بــرود مسافرکشی .بعد هم در حالی که داشــت می خواند:
«زندگی عشق همین دقایقه ،زنده باد هر تاکسی که یه قایقه » ما را
میان دودش پنهان کرد و رفت.
وقتی ماشین روشن شد و می خواستیم بیرون بیاییم ،آقای
عنایت را هم که مدرسه بچه هایش تعطیل بود و خودش قرار
بود دیر به اداره برود دیدیم که گفت می خواهد از این فرصت
استفاده کند و امروز بچه ها را ببرد بگذارد خانه مادرزنش.
اصال توی شهر را که نگاه می کردی هر کس به یک بهانه ای تک
سرنشین یا با دو سه سرنشین بیرون آمده بود و باز همه توی دود
و ترافیک بودیم .واقعا این که می گویند مرگ حق است راست می
گویند ها!
تدریجی شما ،بهرام .625پایان گزارش بیست
با تشکر ،مامور در حال مرگ
ِ
و سوم
محمدعلیمحمدپور


دستورات
واژه «دستور» واژه ای پارسی و به معنای «فرمان» و «امر» بوده و جمع آن «دستورها» است.
جمع کلمه دستور در عربی «دساتیر» است .بنابراین «دستورات» در زبان عربی بدون کاربرد و
در زبان پارسی نادرست است و از آن نباید استفاده کرد.
برگرفته از «غلط ننویسیم» اثر ابوالحسن نجفی


* سه تا امتحان دادم ،هر سه تاش رو شک دارم پاس میشم یا می افتم .موقع باز
کردن سایت و دیدن نمرهها باید یک موسیقی متن حماسی و ترسناک زده بشه!
* قدیما اسم فامیل بازی فکری بود .االن با این اسم و فامیل هایی که آدم می
بینه ،مسخره بازی هم به حساب نمیاد .هرچی بنویسی درست در میاد!
* یک کتاب  ۵۰۰صفحهای درباره چگونه زمان را مدیریت کنیم نوشته .تا می آی
بخونیش نصف عمرت هدر میره!
* اینستاگرام به این صورته که وقتی تو ایــران هستن ،با جنسهای خارجی
عکس می ذارن ،وقتی خارجن با جنسهای ایرانی!
* این قدر که فوتبال ایران عقاب داره ،رشته کوههای زاگرس عقاب نداره!
* ببخشید ،یک سوال برام پیش اومده ،خانوم ها روی جهیزی ه شون  PS4هم
میارن خونه بخت؟ اگه جواب مثبته که برم زن بگیرم!
* از بس لیوان و پیش دستی آوردم تو اتاقم و برنگردوندم ،آشپزخونه داره
منتقل میشه تو اتاقم .االن مامانم کنار میزم ایستاده داره قرمه سبزی می پزه!
* یک بار اومدم کارت غذای دانشگاهم رو شارژ کنم ،به جای پنج تومن ٥٠ ،تومن
کارت کشیدم ...االن شش ساله درسم تموم شده ولی هنوز ناهار میرم دانشگاه!
Comment

Like

مسابقه چی شده؟

ماشین زمان هستن ایشون!
سالم .کم کم داره سطح پیامک هاتون به استانداردهای جهانی نمک پروری نزدیک میشه .با
همین فرمون ادامه بدین و به جای «کمیت» ،به «کیفیت» پاسخ هاتون بپردازین .منتظر باشین،
داریم برای مسابقه جایزه جور می کنیم! دفعه بعد تعداد کمتری پیامک برتر چاپ میکنیم و
پیامک های بدون اسم حذف میشن.
یادآوری مسابقه :باید برای این عکس یک شرح حال بامزه بنویسید و تا ساعت  24امشب (یک
شنبه) برای ما به پیامک  2000999یا تلگرام  09215203915بفرستید .در ابتدای هر
پیامک ،نام ستون «چی شده؟» و در آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو حتما بنویسید.
بنابراین پیامک ارسالی باید این جوری باشه :چی شده؟ وقتی ( ...نام و نام خانوادگی).
بانمکترین و خالقانهترین جملههای فرستاده شده ،روز سه شنبه به اسم خود نویسندهها چاپ
میشه .همیشه خوش باشید .اما چند مثال:
* وقتی منتظر راه افتادن خط سیزده قطار شهری هستی!
* وقتی مدیر یک کارخونه خودروسازی ،یک مدل وانت جدید برای مادر و خاله اش می سازه!
* وقتی با ماشین زمان به دوران عهد بوق سفر می کنی!

استرس پیش ما مضطرب می شود!
به گ ــزارش ایلنا از یک سایت معتبر خارجی که مشاغل
استرسزا را براساس چند عامل از جمله مسافرت ،کار کردن
در انظار عمومی ،ضرباالجلها ،خطرات و غیره رتبهبندی
میکند ،کارکنان وظیفه نظامی ،آتش نشان ،خلبان ،افسر
پلیس ،مسئول هماهنگی رویدادها ،خبرنگار ،گوینده رادیو و
تلویزیون ،کارگزار روابط عمومی ،مدیر ارشد اجرایی شرکت
و راننده تاکسی در فهرست استرسزاترین مشاغل در سال
 ۲۰۱۸قرار گرفته اند .این رتبه بندی بین المللی است و بر
اساس معیارهای خارجی های نازک نارنجی تهیه شده .با این
حال چند تا از این شغل ها در ایران و برای ما با این روحیه
قوی هم واقعا استرس زا هستند .هرچند دلیل هایی که ما
برای استرس زایی بعضی از این مشاغل داریم با دلیل های
بین المللی خیلی فرق دارد.
مثال شاید استرس آتش نشان های خارجی از خطری است
که جان مردم را تهدید می کند و نگران این هستند که در
کارشان موفق نباشند .ولی آتش نشانان ایرانی ،عالوه بر
این اضطراب ،همیشه از چیزهای دیگری هم نگرانند .مثال
از نداشتن امنیت شغلی که هر روز منتظرند تعدیل نیرو
شوند ،یا اگر به ماموریتی بروند شاید دیگر برنگردند ،یا شاید
در صحنه ماموریت سر شیلنگ باز نشود و کپسول به جای
کف ،هوا بدهد و نردبان چپه شود و !...یا خبرنگار هموطن
که عالوه بر استرس به موقع رسیدن خبرش به رسانه ،نگران
حقوق گرفتن و اخــراج نشدن است و هر لحظه می ترسد
تقصیر حرفی که مسئولی زده است ،به گردن خودش بیفتد!
یا گوینده ای که دایم استرس دارد مبادا مهمانش در برنامه
زنده حرفی بزند که برای خودش شر بشود یا یک نفر را برای
مصاحبه به عنوان نابغه بیاورد و معلوم شود طرف نه تنها از
خارج دعوتنامه ندارد که در همین داخل هم هنرش نقاشی
کشیدن است ،نه طراحی مفهومی! یا راننده تاکسی ها ،هر
روز صبح با این استرس از خواب بیدار می شوند که قیمت
بنزین امروز چقدر بیشتر شده و چه مسافری با چه خلقیاتی
به تورشان می خورد و آیا پول خرد دارد یا نه و در را محکم
نزند و چه شرکتی تاسیس می شود که کارشان را کساد کند
و شب آیا زنده به خانه می رسند یا موتور و ماشینی از هوا روی
سرشان می افتد؟! خالصه مفهوم استرس در خارج با داخل
خیلی فرق دارد و با استرس های ما می توان یک سریال
وحشتناک ساخت که خارجی ها به جای استرس ،از ترس
قالب تهی کنند!
علیرضا کاردار


تا حاال دقت کردین

حکایت

چشمه باش
حکیمی شاگردان خود را برای یک گردش تفریحی به کوهستان برده بود .بعد از پیادهروی
طوالنی ،همه خسته و تشنه در کنار چشمهای نشستند و تصمیم گرفتند استراحت کنند .حکیم
به هر یک از آنها لیوانی داد و از آنها خواست قبل از نوشیدن آب یک مشت نمک درون لیوان
بریزند .شاگردان هم اینکار را انجام دادند .ولی هیچیک نتوانستند آب را بنوشند ،چون خیلی
شور شده بود .سپس استاد مشتی نمک را داخل چشمه ریخت و از آنها خواست از آب چشمه
بنوشند و همه از آب گوارای چشمه نوشیدند .حکیم پرسید« :آیا آب چشمه هم شور بود؟» همه
گفتند« :نه ،آب بسیار خوشطعمی بود ».حکیم گفت« :رنجهایی که در این دنیا برای شما در
نظر گرفته شده است شبیه همین مشت نمک است ،نه کمتر و نه بیشتر .این بستگی به شما
دارد که لیوان آب باشید یا چشمه که بتوانید رنجها را در خود حل کنید .پس سعی کنید چشمه
باشید تا بر رنجها فائق آیید .دریا باشید که اگر یک سنگ به سویتان پرتاب کردند سنگ غرق
منبع :سایت داستانهای کوتاه
شود ،نه آن که شما متالطم شوید» .

ما و شما

اندکی صبر
3نقطه

کاج ها
خوش به حال کاج ها
به فصل ها دل نداده اند
بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان
همیشه یک رنگ
و همیشه سبز
خوش به حال کاج ها


زندگی سالم

دی روزنامه

ایده و اجرا:میرجانیان و مرادی

غلط ننویسیم

گاردین -رانندگی در جاده کنار جنگل یخزده ،بالروس

صادق الهیاری

شماره پیامک2000999 :
* چرا اسم الکساندر (نویسنده افسانه های نوین) غلط امالیی
داره؟ اصال بامزه نیست و تو ذهن مخاطب کم سن و سال غلط
ثبت میشه.
ما و شما :غلط امالیی نیست ،اسم نویسنده «علکساندر»
است و با آن «الکساندر» معروف فرق دارد!
ل ما را ،به رسم
ت آرد د 
ن آقکمال مشهدی ،به دس 
* اگر آ 
هدیهاش بخشم قند و آلوی بخارا را!
آق کمال :مو قول مدم دل شما ره به دست بیارم ،ولی بی زحمت
شما ای جور شعر نگن که پایه های ادبیات به لرزه درمیه!
ل که در کل هفته
ن خوشحا 
ش به حال آقای امیرحسی 
* خو 
ی ک ه در ب ه در دنبال
ی جوانبیکار ما چ 
مشغولکار است،ول 
کار است؟!
* لطفا تو بخش صفحه فرفره که بــرای کودکان و نوجوان
دلنوشته چاپ می کنید ،مسابقه پیامکی هم بذارین .با تشکر
فهیمه کشته گر ،درگز

ی شدهچاپ
خ مسابقهچ 
ت در ستونپاس 
* آقاییکهپیامکطنز 
شدهاست؛«محجوببهحیا» درستاست « ،ن ه ماخوذ ب ه حیا»!
ما و شما :هر دو مورد درست است.

