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امــام محمــد باقــر(ع) :خداونــد با
چیــزی برتــر از پاکی شــکم و دامن
عبادتنشدهاست.
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آساهی شیمبون| خسارتهایناشیازسیلژاپن

تاپخند

فتو شعر انتظار

ذکر روز پنج شنبه
صد مرتبه «ال اله اال ا ...الملک
الحقالمبین»
ذکر روز جمعه
صد مرتبه «اللهم صل علی
محمد و آل محمد»
در محضر بزرگان

رستگار کسی است که
نفس اش را پاک کرد
عالمهحسنزادهآملیمیفرمایند:
«کســی که خــود را فرامــوش کرده
اســت ،دنیــا و آخرتــش هــر دو را از
دستدادهاست،چنینکسیاهل
دنیا هــم نیســت ،زندگــی دنیا هم
برای او لذت بخش نیست .مشاغل
و آرزوهــای دنیوی و خواســته های
نفسانی ،انسان را مبتالی به مرض
غفلتمیکندکهازتوجهبهملکوت
و سیر و سلوک روحانی و نیل به لقاء
ا ...باز مــی ماند .خداوند ســبحان
درسورهوالشــمس 11بارقسمیاد
فرمــود و جواب قســم این کــه« :قد
افلحمنزکیهاوقدخابمندسیها»
رستگارکسیاستکهنفسراتزکیه
کردوپاکگردانیدوناامیدوزیانکار
شــد کســی که نفس را گم کــردو از
دســت داد و در پی اصــاح و تزکیه
آنبرنیامد».
برگرفتهاز«پندهایحکیمانه»

بریده کتاب

آخرین آزادی بشر

ریشه ضرب المثل

مغز خر خوردن
زنیبهقصدآنکهشوهرشرااحمق
کند به یاری پیرزنــی ،کله االغی به
دست آورد و در حیاط خانه مشغول
بیــرونآوردنمغزخربودتابهخورد
شوهرشبدهد،کهشوهرازدروارد
شدواززندربارهکلهخرپرسید.زن
گفت«:چیزینیست،اینکلهخردر
منقار کالغی بود که از باالی حیاط
میگذشت،اماکالغنتوانستوزن
آن را تحمل کند و رهایش کرد و کله
خر افتــاد در این لگن ».مرد ســری
بــهعالمتقبولتــکاندادوبهاتاق
رفت .همســر مرد به پیــرزن گفت:
«فعال این سر خر را جایی پنهان کن
تا بعد به آن بپردازیم ».پیرزن گفت:
«دیگربهکلهخرنیازینیست.کسی
که چنین سخنان بیهوده ای را باور
کندبهخوردنمغزخرنیازیندارد»!
برگرفتهاز«داستانهایامثال»
گردآوریحسنذوالفقاری

اندکی صبر

سقوط آدم
احمدرضا احمدی

4

شتاب مکن که ابر بر خانهات ببارد
و عشق در تکهای نان گم شود
هرگز نتوان آدمی را به خانه آورد
آدمی در سقوط کلمات
سقوط میکند

آدیتیسنترال-افسرانپلیسدر
شــهر مکزیکی آلــوارادو بــه تازگی
مجبورشدندســاحهایگرمخود
را کنار بگذارند و به جــای آن از تیر و
کماناســتفادهکنند!بیــشاز80
درصد این پلیس ها نتوانســتند در
آزمــون کنتــرل شــخصی و غلبه بر
خشم تاییدیه بگیرند و برای این که
جلویکشتارتوسطپلیسهایخشناینشهرگرفتهشود،آنهامجبورندازتیرو
کمانکهتیرشسنگاست،برایگرفتنمجرماناستفادهکنند!
پرونده های مجهول

پن

ج
شنبهها

جزیره طلسم شده آبالونیا
فاطمه قاسمی |مترجم

درسال1966روزنامههاگزارشیمنتشرکردندمبنیبراینکهتعدادیازسرمایه
دارانکالیفرنیاییبرنامهریزیکردهاندجزیرهشخصیخودشانرابسازند.محل
انتخاب شــده در جزیره ای بزرگ و ناشناخته قرار داشــت که به «ساحل کرتس»
مشهوربود.ظاهراهدف،استخراجوبهچنگآوردنشاهرگغنیترینغذاهای
دریاییبهویژهصدفآبالونبود.آنجزیرهرا«لموریا»،نامقارهایگمشدهنامیدند
و رسانه ها روی آن نامی آشــناتر یعنی «آبالونیا» نهادند .اما یک اتفاق ساخت این
جزیرهرابیسرانجامگذاشت.

ساحلکرتسازگذشتهبهعنوانیکنقطهارزشمنداماخطرناکشناختهمیشد.
کشتیهابایدازصخرههایغولپیکرکهدرچندفوتیسطحآبقراردارند،فرار
میکردند.امابرای«جورجکرکوود»بازیگرثروتمند«،ریچاردتاگارک»و«بروس
ماک مان» فعــاالن صنایع غذایی چیزی که جاذبه داشــت ،موجــودات خوراکی
دریاییبود.آنهاامیدواربودندجزیرهایبســازندکــهازطریقآنبتوانندبهطور
گسترده و ارزان غذاهای دریایی استخراج کنند و به ثروت عظیمی برسند ،حال
آن که از امواج خطرناک این محل غافل بودند .تصمیم بر این بود که یک کشــتی
باریازکارافتادهجنگجهانیدومبهنام«اساسجالیسکو»رادرمنطقهکمعمق
ساحلکرتسبکشندوازاینطریقصخرههاوزبالههایآنجارامحصورکنندو
یک خشکی مصنوعی بسازند تا به راحتی صدف های شیرین و گوشتی آبالون را
برداشتوبهاینترتیببرقلمرویآبالونیاحکومتکنند.
درسال«2011کریستوفردیکسون»روزنامهنگار،کتابموجارواحرامنتشرکرد
وبهتاریخچهساحلکرتس،کاشفان،شکارچیانگنج،مفقودانو...آنپرداخت.
فصلاولاینکتابرابهافسانهآبالونیااختصاصداد.درزماننوشتناینکتاب،
اثریازآدمهایآبالونیانبود.تالشبرایپیداکردنکرکوودوهمراهانشنیزبی
نتیجه بود .تا این که یک روز شخصی ناشناس بسته ای برای خبرنگار فرستاد که
درونآنیکدستنوشتهبدخطبههمراهتعدادیعکسازکشتیجالیسکوقرار
داشت .طبق گفته خبرنگار دیکسون ،این دســت نوشته گزارشی از غرق شدن و
فروپاشی کشــتی بود که احتماال برای یک نشریه نوشته شده ولی هیچ گاه چاپ
نشدهبود.
اینرویا،رویایگرانقیمتیبود.کرکوودبرنامههایبیشتردیگریمانندساختن
یک مرکز تفریحی و توریســتی نیز داشــت .دیکســون در کتابش قید می کند که
کرکوود از ترس توقف این طرح توســط دولت فدرال کار را خیلی عجوالنه شروع
میکند.بهتیمبارهاهشــداردادهشدهبودکهدرژاپنتوفانیاتفاقافتادهاست،
اماترتیباثریندادهبودند.کشــتیبهآرامیبــهفانوسدریاییوبهمحلمدنظر
نزدیکمیشــودوبادخفیفیشــروعبهچرخاندنکشــتیمیکندکهدرهمین
هنگامآنتوفانخیلیدوربهآنهانزدیکمیشود.فاجعهانسانیوطبیعیهردو
باهماتفاقمیافتد.طبقگزارشها،کشتیجالیسکوبهفانوسدریاییبرخورد
میکندوپرازآبمیشود.توفانحدود 20فوتکشتیرابلندوباشدتبهپایین
پرتابمیکندوغرقمیشــود.گفتهمیشوداعضایتیمتوسطبالگردینجات
یافتندولیخبریازهیچیکازآنهانیست.همچنانساحلکرتسبدناماست.
الشــه زنگ زده جالیسکو آن محل را برای غواصان و موج ســواران به جایی ناامن
تبدیلکرده است وهنوز مشتاقانافسانههایحل نشده ،براییافتنسرنخیاز
سرنشینان غیب شده کشتی جالیسکو به سمت این جزیره طلسم شده می روند
ولینمیتوانندبهآننزدیکشوند.

تفأل

ماجرای دل خون گشته نگویم با کس
به اعتقاد اســتادهای ما ،سخت ترین کار دنیا بعد از کار تو معدن ،وارد کردن
زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم

نمره ها تو سایته!
گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد
با فتوشــاپ فکتــون رو زاویهدار مــی کنید؟ هیچ ایرادی نــداره ،فقط درجه
همچو زلفت همه را در قدمت اندازم

زاویه ها رو یه جا یادداشت کنید تا تو یه عکس متوازی االضالع نباشه و تو عکس
کلهچغوکی
بعدی ذوزنقه!
کسی می تونه بگه مشکل لپ تاپ من چیه؟ وقتی روشنش می کنم که پایان
آق کمال در دام حباب نمیافتد
نامه ام رو بنویسم ،یهو می ره تو فولدر فیلم و سریال!
آق کمال |همه فن حریف
گذاشتن کولر روی پشت بوم واسه تابســتون های معمولیه .تو این گرما باید
بیاریش تو اتاق کنار خودت ،یک شــربت آب لیمو بهش بدی و بگی داداش اگه
دارمکهزندگیته
مسودرفیقُ مزنگزدکه«:کیوقتدریببی ُنمت؟ َیگفکربکری ُ
حال داشتی گاهی هم یه فوتی به ما بکن که پختیم!
ازایبربهاوبرمکنه!»گف ُتمبیاودرستشکن!هروقتایجوریزنگ ِمزنهمدنُمکه
پر کاربردترین خالی بندی ما بعد از جمله «اونم ســا م می رســونه» تعلق می
بازمخوادخودشومووهرکیدمدستشهرهبدبختکنه.گف ُتم«:نگاهکن،داداش
گیره به «مسئله پولش نیست»!
خودملخلخک ُنم،دورمورهخطبیکیش
لطفشمابهمارسیده،بذارهمیجوربری ُ
اگه شک دارید که چاق هستید یا نه ،از یک بچه بخواهید شکل شما ر و بکشه.
جانباجناقت!»گفت«:حاالبذارموحرفمهبزنُم،اگهخوشتنیامدقبولنکن.شب
اگه شروع به کشیدن دایره کرد بدونید که خطر نزدیکه!
خانهیِن؟»اِناحاالخوبرفت!یعنیمتخصصزورچپونکردنمهمونیه.
 منابع خبری شــانس اول احتمال جانشــینی کریس رونالدو رو ســعید عزت
مکردم یادش رفته بشــه و
شــب با عیالش معصوم خانم تشــریف آوردن .خدا خدا
ُ
اللهی اعالم کردن ،چون سعید ما اسپانیایی بلده!
شامشانهبخورنوبرن.همتانشس ِتمسرمیزشروعکرد«:همایونرهیادتمیه؟سر
به نظرم با رفتن رونالدو از رئال ،دیگه لیگ اسپانیا بازیکن بزرگی نداره و بازی
میالنآقاتاینامنشستن».قیافههاجوواجمورهکهدیدادامهداد«:توگلکوچیک
هاش پخش بشه یا نشه ،دیگه مهم نیست!
ِمذاشتمشتوپجمعکن،هموجورلواشکمخورد،همیشهسرپاییلنگهبهلنگه
فکر کنم شــب ها تو خواب راه می افتم می رم میــدون بار خالی می کنم .این
پاش ِمکردودستبهش ِمزدیزرزر ِمکرد»...الکیگف ُتمهایادمهکهبیشترازای
میزان از خستگی دم صبح دلیل دیگه ای نداره!
دیدمشکه
جلویخانماپتهبچگیهامانهروآبنریزه.گفت«:دیروزپشتچراغقرمز ُ
 عابربانکه خیلی اعصابش خرد بود ،کارت میزدی پولش درنمیاومد!
توماشیننشستهبودوشیشهرمدادهبودباال،معلومبودماشینشکولردارهووضعش
با خانمان
مویمکولردره،ایکهنشدوضعتوپ!»گفت«:نه،ازای
توپرفته».گف ُتم«:ماشین َ
شاستیبلندابودکهک م ِکم َیگمیلیاردمیارزید!عاینکآفتابیشهمقیمتموتور
خودنادرمانی
دیدم رفت
کردم و ُ
مو بود!» گف ُتم« :نوش جانش ،حاال که چــی؟» گفت« :تعقیبش ُ
تو َیگ بنگاه .نگو مال خودش بود .مویم رف ُتم و چاق سالمتی کردم .بهم پیشنهاد
زهرا فرنیا |طنزپرداز
شراکتداد.بعدازایکهخانهوزمینشلکرده،رفتهتوکاردالروسکه.گفتهرچی
بدم
بخرموسر َیگماهدوبرابربهتانپس ُ
بندهبهعنوانیهدخترخونه،یاخانمخونهآینده،درمشاهداتمبهنتایجیرسیدم.
پولدرنبیارنبدنموباهاشسکهودالر ُ
موتورموطالهایعیالو َیگ
پول
با
م
موی
طال!
هما
گذاشته
خودشم
اسم
حبابش.
با
َ
ولی
ماایرانیا(فعالقضیهروجهانیشنمیکنمچوندراونسطحمطمئننیستم،
ُ
مقداریهمازبابامقرضگرف ُتم،پنجتومنجمعکردمکهبهعبارتدگهماهبعد ِمشه
فکرنکنینجاییهمخبریه)تویخونهمونیهداروخانهداریمکهرودستداروخانه
کردمحرفاشتمومبره
دهتومنکهمت ُنمباهاش َیگپرایدچخچخی
بیگیرم!»صبر ُ
هالل احمر بلند شده .پیدا شدن داروی سرماخوردگی و زونا توش نرماله ،حیطه
ُ
تا از خجالتش دربیام که معصوم خانم عیالش اجازه نداد و گفت« :چشمم روشن،
درمانیشباانواعداروهایدلدردوســردردگســترشپیدامیکنهوباچندمدل
پس شما اون پول رو از بابات گرفته بودی و گفتی پسانداز خودته؟ طالهای من و
دارویشــیمیدرمانیبهمحدودهخــودشپایانمیده.طــرزمصرفشهمکهیا
موتورتروهممیخواستیبرایاینکاربفروشی؟!»مووکاملیاخانمفقطنگاشان
روشنوشته،یادیگههرکدوممونقدریهدکترعمومیبلدیمشربتمعدهروموقع
مکردموریزمخندیدم.هرچیمخواس ُتمموبارشک ُنم،دوبرابرشهمعصومخانماز
سرماخوردگینخوریم.تااینجاشمیشهخوددرمانیکهاصالمیتونیممیکنیم،
خجالتش درآمد .نمدنُم ای بشر کی مخواد دست از بلندپروازی بردره ،ولی شک
مشکلیه؟
ندرماینقصهسردرازدره...
دکتره
مثال
کنیم.
ی
م
خودنادرمانی
که
اونجا
خوره.
ی
م
پیچ
قضیه
دیگه
جایی
ولیی ه
ُ
هشتسالدرسپزشکیعمومیخونده،بعدشتخصص،بعدشهمفوقتخصص
کهبشینهتویمطب 60هزارتومنویزیتبگیرهکهشماداروشرونخوری؟چرا؟
چون برای درد بزرگوار شــما کم دارو داده .مثال ســردرد داشتی رفتی دکتر فوق
تخصصمغز،ژلوفنتجویزکرده.حاالدرســتهبابتنداشــتنتومورمغزیناامید
شــدی،ولیواقعاحقآدمازاینزندگییهمیگرنسادهنیست؟بااونقرصهای
اسمارتیزیخوشگلکهمیشهتویمواقعحساسمشتمشتخورد!
بازمدلیلکمبودنقرصنسبتبهمریضیخیلیمنطقیه،منقبولدارم.بعضی
هامثالمیرنپیشروانپزشکودکتربهشوندارومیده.چونموقعکمحواسی
شــوخی«قرصاتو خوردی؟» رو کردن ،دیگه دلشون
و گیجی باهاشــون دو سه بار
ِ
نمیخوادداروبخورن.تازهایندرشرایطیهکهروانپزشکهایفامیلنفهمندارو
میخوره،وگرنهکهتابلوئه«توکهچیزیتنیستقرصبخوری،بذارشونکنار،این
قرصاروانیمیکنهآدمرو».راستهممیگن.همینفامیلدوروزدیگهمیخوان
شماروبرایفالندختریاپسرفامیلبگیرن،نمیگنطرفروانیبود،قرصخور
بود؟سالمتیشمامهمترهیاازدواجوآیندهتون؟

یکنم
اعتراف م 

متن و تصویر سازی  :صابری ،مرادی

برگرفتهاز«انساندرجستوجوی
معنی»اثرویکتورفرانکل

پلیس مجهز به پلخمون!

منبعAtlasobscura :

ماکهدراردوگاهکاراجباریزندگی
مــی کردیــم ،به چشــم مــی دیدیم
مردانــی را کــه بــه کلبه هــای دیگر
می رفتند و دیگــران را دلداری می
دادندوآخرینتکهنانشانراهمبه
آن ها می بخشــیدند .درست است
که شــمار این مردان زیــاد نبودند،
اما همین هم ثابت می کند که همه
چیز را می توان از یک انسان گرفت
مگر یک چیز :آخرین آزادی بشر در
گزینشرفتارخوددرشرایطموجود
وگزینشراهخود.

دور دنیا

یاهو| حملونقلرایگان!

مسابقه این کیه

قهرمان ووشو ساندا

ما و شما
داستانک ،ترسانک ،سوتی ،شــعر ،عکس و هر ایده بامزه و جالب خود را
بهپیامک 2000999یاشماره 09215203915درتلگرامبفرستید.

ســام .این بار چهره یک خانم بازیگر رو انتخاب کردیم که ممکنه این روزها اثری
از ایشون رو دنبال کنین .همین یک جمله رو هم راهنمایی می کنیم که اولین بار
ایشــون رو در نقش یک دختر خارجی در تلویزیون دیدیم .بسه دیگه ،دست به کار
بشینببینیمچهمیکنید!عکسوکاریکاتوریهمکهاینجامیبینیدآقای«مهدی
ناصری» 38ســالهازمشهدوبرندهمســابقهقبلماهستن.ایشونکهکارمندنو
خوانندهحرفهایروزنامهخراسان،خیلیخوششانسبودنکهباراولدرمسابقه
ماشرکتکردنوبرندههمشدن!بهشونتبریکمیگیم.
یادآوریروشمسابقه:شمابایدتشخیصبدینکاریکاتوربههمریختهچاپشده
کیه و اسم اش رو تا ســاعت 23فردا جمعه برای ما به شماره 2000999پیامک
کنید.جوابرویکشــنبههمینجامیبینید.بینکســانیکهجوابدرســترو
بفرستن،قرعهکشیمیکنیمتایکنفربرندهمعلومبشهوبهعنوانجایزه،کاریکاتور
برندهروپنجشنبههفتهبعدهمینجاخواهیددید.خوشباشینهمیشه.

* فتوکاتور نیمار خیلی عالی بود!
یکی هــم بــرای رونالدو بســازین.
صادقی
دمتون گرم
* آقکمــال ،برار «ملتفــت»را این
گونــهمی نویســن،نــهآن گونه که
شما نوشتی!
آق کمال :داداش گلم ،حاال باید تو
جمع مو ره خراب کنی؟ خب همی
ره یواشکی قبلش بهم مگفتی!
* اگه برندهمســابقه «ایــنکیه؟»
این هفتهتون در دسترسنیست،
س هستم.حاضرم
مو که در دستر 
جور ایشون ره بکشم!
* خیلــی ممنون ،یه دنیا ســپاس.
واقعا خوشــحال شــدم که متنم رو
چاپ کردین.
* آقکمــال ،بــرقنگاهتــانایــن
روزهاچند مگاواتیه؟!
آق کمــال :فعال که ســهمیه بندی
شده و با چراغ فتیله ای نگاه مکنم!

* مطلــب زندگــی ســام دربــاره
جهــان مــوازی خیلی جالــب بود.
مــن اصال تــا حــاال چنیــن مطلبی
رو نشــنیده بــودم .مشــتاق شــدم
برم فیلم و ســریال هاش رو ببینم.
ممنون
* مهیا جان ،تولدت مبارک .کاش
همیشــه کنــارم بمونی .دوســتت
دارم.
همسر همیشه عاشقت ،محمدرضا
*کســی که بی منت واســت وقت
مــی ذاره و بــه فکــر خوشــحال
کردنتــه ،اگــه به زبــون هــم نیاره
واقعا دوستت داره!
محمد جواد سلیمی

* پیام صرفه جویــی :اگر از حاال
به بچه ها یاد بدیم که آب ،اســباب
بازی نیســت ،وقتی بزرگ شــدن
الزم نیســت دنبال یــک بطری آب
برای زنده موندن بگردن!

