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حدیث روز
پیامبــر اکــرم(ص) :هــر کــه
جامه ای می پوشــد ،بایــد پاکیزه
اش نگه دارد.
الکافی


گاردین| فروشپنکهدستیدرخیابانبهبهانهگرمشدنبیسابقههوادر
عرض 111سالگذشته،سئولکرهجنوبی

پندنیکان

ذکر روز شنبه
صد مرتبه «یا رب العالمین»
آیات نور
سوره الرحمن()17

آن روز نمی توانید
یکدیگر را یاری کنید

«یرســل علیکما شــواظ »...کلمه
«شــواظ» به معنای شــعله بی دود
آتش اســت .مجمع البیــان هم آن
را به شــعله ســبز رنگی معنا کرده
است که از آتش برمی خیزد ،کلمه
«نحــاس» به معنــای دود اســت و
راغب آن را به شــعله بــی دود معنا
کرده اســت ،مــی فرماید :آتشــی
ســبز رنگ و بدون دود یا به شــکل
دود بر شــما مســلط مــی کندو آن
وقــت دیگــر نخواهیــد توانســت
یکدیگــر را یــاری کنیــد« .فــا
تنتصــران» یعنــی نمــی توانیــد
یکدیگر را نصرت دهیــد و بال را از
یکدیگــر برطرف کنیــد ،در نتیجه
همگــی از رنــج آن رهایــی یابید،
برای این که آن روز همه اسباب از
کار می افتند و هیچ حافظی از امر
خدا وجود ندارد .تفسیرالمیزان
حکایت

بهلول و سرکه  7ساله
بیمــاری از بهلــول بــرای دفــع
مرضــش ســرکه هفــت ســاله
خواســت .بهلــول گفت« :ســرکه
هفــت ســاله دارم ولــی به کســی
نمی دهــم!» بیمار پرســید« :چرا
نمــی دهــی؟» بهلول پاســخ داد:
«اگر می خواســتم بدهم که هفت
سال نمی ماند!»

برگرفتهاز«حکایتهایبهلولدانا»

بریده کتاب

دلمون برای هم می سوزه
مــا کارگــرای ســرگردون ،کس و
کاری نداریــم .تــو دنیا هیشــکی
نیست که به فکر ما باشه! هیشکی
دلش برای ما نمی سوزه!
لنی«:امــا مــا دوتا کــه نــه ...قصه
حاالمونو بگو!» جورج« :آره ،ما دوتا
فرق داریــم ،ما دوتا غیر از همه ایم،
برای این که من تــو رو دارم».لنی:
«منم تو رو ،ما همدیگه رو داریم ،ما
دلمون برای هم می سوزه».

برگرفتهاز«موشهاوآدمها»
اثرجاناشتاینبک

قرار مدار

خودمونی

با خواندن این یادداشت در قرعه کشی  100میلیونی ما
شرکت کنید!
سید مصطفی صابری |روزنامه نگار

کافیاستنیتکنیدچنددقیقهتلویزیونتماشاکنید،انواعواقسامقرعهکشی
های اغواگر به ســراغ تان می آید؛ حاال قرعه کشی وســط فینال پرهیجان جام
جهانی را می شود تحمل کرد ،اما قبل ،حین و بعد از بازی های ضعیف لیگ برتر
خودمان دیگر نوبر اســت .بازی هایی که از اول تا آخرش بعضی تماشاگران در
حال ســنگ پرانی و فحاشی هستند و گزارشگر هم با حرف های عجیب به طور
ضمنی سعی در توجیه رفتار همان بعضی از تماشاگران دارد .بازی بی کیفیتی
مثل پرسپولیس و استقالل اهواز که به خاطر خطاهای زیاد و سنگ پرانی مدام
برخی تماشاگران قطع می شود ،به خودی خود شکنجه واقعی است و با رپرتاژ
قرعه کشــی های  100میلیونی دیگر تبدیل به تجربه ای فراتر از شــکنجه می
شود .مجال گپ خودمونی ما کم است و گرنه می شد کلی از بازی و گزارشگر و
عوامل دیگرش به خصوص ســرمربی تیم میزبان و حرف های عجیب اش گفت
و ماجراها را نقد کرد .اما فعال از همان قصه قرعه کشی ها بگوییم کافی است.
مادرم یک داســتان جالب را به نقل از مادرش برایم تعریف می کرد .قصه پســر
جوانی کــه کل دارایی خانواده را برای تجارت به بازار مــی برد و آن جا با فردی
روبهرو می شود که «پند» می فروشد .کل پولش را می دهد و سه پند جالب از آن
مرد می شــنود و همان پندها طی حوادثی زمینه تحول مادی و معنوی زندگی
او و خانواده اش را فراهم می کنند .البته ابتدای ماجرا ،خانواده از این که پســر
جوان به جای خرید کاالیی پر سود رفته پولش را بند پند کرده شاکی می شوند
اما در آخر همه می فهمند با ارزش ترین چیز در زندگی که هیچ وقت قیمت اش
افت نمی کند و به سرقت هم نمی رود همین آگاهی ناشی از پندهاست .خالصه
طبق قصه های قدیمی باید کار می کردیم و زحمت می کشــیدیم و پول را خرج
دانایی می کردیم .اما حاال تلویزیون ما که قرار اســت دانشــگاهی در ابعاد ملی
باشد با تاکید روی مشکالت مالی مردم یک شبه پولدار شدن را ترویج می کند
و اصالت عجیبی به پولدار شدن می دهد .هر روز و در هر برنامه ای که پربیننده
اســت این اتفاق تکرار می شود و با این وضع عجیب نیست ملت پولی به کتاب و
روزنامهندهندومدامافسوسباالوپایینرفتنقیمتدالروسکهرابخورند.خود
ورزشی هم که جای توسعه اخالق و رفاقت نباشد خروجی سکوهایش می شود
چیزهایی که نمی شود به زبان آورد.

فرشته سنگیان
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دیگر با پروانه ها
قرار می گذارم عصرها
که نزول اجالل نموده
بر گل های مسیر و همان اطراف
کمی پرگشایی کنند تا
این دل پرواز طلب سبک شود

حواســم بهتون هست ،زمســتون باز بگین دلم واسه تابســتون تنگ شده با
شیلنگ کبودتون می کنم!
ایــن رســتوران باکالس هایی که تو بشــقاب شــون اندازه دو تا قاشــق برنج
می ریزن ،هدفشــون چیــه دقیقا؟ چــرا آدم رو مجبور می کنین بــا خودش نون
بیاره تو رستوران؟!
دیــروز یک خرید آنالین کردم؛ تا االن چهار بــار موقعیت مکانی اش رو چک
کردم ببینم کجاســت .دیگه کاالیه ،االن پیام داد عزیــزم داریم می ریم تو تونل
آنتن نداریم؛ نگران نشو!
وضعیــت اون قدر بغرنجه که وزیر کار ،بیکار شــده ...بعد انتظــار دارند ما با
مدرک کاردانی از دانشگاه پشتکوه تپه چشم بازار رو کور کنیم!
اون قــدر که گوشــی من تالش میکنه بگه باتری نــداره ،اگه انرژیش رو نگه
میداشت ،کار من راه میافتاد!
مــی خوام یک کتاب بنویســم با عنوان «چرا شــب ها نمی خوابیــم؟» و تمام
صفحاتش با «بی نازنین  »14بنویســم «چون مرض داریــم .چون مرض داریم.
چون مرض!»...
دور دنیا

گران ترین کتاب دنیا
آدیتــی ســنترال -اگــر از
عاشــقان ماشــین «فــراری»
باشید ،احتماال با  30هزار دالر
پول هیچ وقت به آن دست پیدا
نمیکنید،امامیتوانیدکتابی
را بخرید کــه این برند الکچری
از تاریــخ ماشــین فــراری تهیه
کرده اســت! ممکن است فکر
کنید این مبلغ باالیی برای یک
کتاب است اما باید بدانید که این یک کتاب ساده نیست .این کتاب دارای یک
میز از جنس آلومینیوم است که کتاب در آن قرار دارد و موقع باز شدن ،روی آن
قرار می گیرد .بدنه اســتیل کتاب ،شبیه ســیلندر و موتور «فراری  »12است و
جلوه زیبایی به این کتاب بخشیده است.

شستن ظرف بدون کثیف شدن دست ها
آدیتی سنترال -بیشتر مردم
از شستن ظرف ها متنفرند .به
خصوص اگر ظرف های زیادی
کثیــف باشــد و مجبور باشــند
آشغال شان را تمیز کنند .یک
شــرکت ژاپنــی دســتگاهی را
طراحی کــرده که یــک بازوی
متحــرک دارد و بــه صــورت
هوشمند متوجه کثیفی و آشغال ظرف می شود و آن را تمیز می کند .تنها کاری
که شــما باید انجام دهید ،قــرار دادن دســتگاه در باالی ظرف ها برای شــروع
حرکت دورانی شست و سو است.
کاریکلماتور

ما را که درد عشق و بالی خمار کشت
یا وصل دوست یا می صافی دوا کند

جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت
عیسی دمی کجاست که احیای ما کند

از اون لحاظ

مراحل پنج گانه مواجهه ما با خبرها
محمدعلی محمدپور |طنزپرداز

روان شناســان در مقابله بــا بحرانهای زندگی برای انســان پنــج مرحله قائل
هســتند .راســتش ما در برخورد با خبرهای این روزها این پنج مرحله را از ســر
میگذرانیم و در واقع مدام این قضیه را با گوشت و پوستمان تجربه میکنیم.
مرحله اول ،مرحله انکار اســت .فــرض کنید خبری که ما میشــنویم به همین
صراحت اســت 170« :هزار تن کاغذ در گاوداریها احتکار شدهاند» .خب ما
اولش مســئله را به کلی انکار میکنیم و با خودمان میگوییم اصال گاوها را چه
به کاغذ؟ اصال تا وقتی یک گاوداری میتواند الستیک توی گاوداری انبار کند
یا برود با ارز دولتی ،گوشی موبایل وارد کند چرا به صنعت کاغذ وارد شود؟ اما
به هرحال این مرحله گذراست و ما وقتی گاوها را میبینیم که در حال نشخوار
کاغذها هستند مجبور میشویم دست از انکار برداریم و با خودمان نجوا کنیم:
«چیزها دیدم در روی زمین ،در چراگاه نصیحت گاوی دیدم کاغذ میخورد.»...
مرحله دوم به این شکل اســت که ما از این خبرها دچار خشم میشویم .مثال با
عصبانیت ســه بار فریاد میزنیم« :چرا کاغذها را میریزی تو گاوداریها؟» در
حقیقت در این مرحله مــدام تلگرام را زیر و رو میکنیــم و خبر را میخوانیم که
دســت آخر از عصبانیت گوشی را میکوبیم به دیوار ،حاال کار نداریم که بعدش
مثل چی از کارمان پشــیمان میشویم ،اما به هر حال خشــم خودمان را نشان
میدهیم و به همه ثابت میکنیم از نظر خشمگینی توی دنیا رئیس کیست.
مرحله سوم چانهزنی اســت .ما در این مرحله ،گوشی درب و داغان خودمان را
چسبکاری میکنیم و دوباره خبرها را میخوانیم و شروع میکنیم به چانهزنی
که ان شاءا 170 ...هزار تن کاغذ نبوده و  169هزار تن کاغذ بوده است .البته
واقعا نمیدانیم چه فرق خاصی میکند ،ولی ما عادت داریم حتما چانه را بزنیم
و کال بدون چانه زدن هیچ کاری بهمان نمیچسبد.
مرحله چهارم که اتفاق میافتد مرحله افســردگی اســت .در این مرحله با درد
بیکاغذی توی روزنامه مینشــینیم بــه در و دیوار نگاه میکنیــم و از خودمان
میپرسیم حاال روزنامهها را روی چی چاپ کنیم ،روی پاپیروس؟ روی سنگ؟
رو ی درخت؟ روی پر پرنده؟
و اما مرحله پنجم را بهش میگویند مرحله پذیرش .در واقع به این جای کار که
میرسیم خیلی ریلکس اخباری را که میشــنویم ،قبول میکنیم و میپذیریم
که خب  170هزار تن کاغذ واقعا توی گاوداری اســت و کاریش هم نمیشــود
کرد .این جاســت که حتی وقتی خبر میرسد مسئوالن عزیز تصمیم گرفتهاند
بــه مناســبت روز خبرنگار بــه خبرنــگاران قبر رایــگان بدهند هــم دیگر راحت
میپذیریم ،نه مرگ را انکار میکنیم ،نه خشــمگین میشویم ،نه سر اندازه قبر
چانه میزنیم و نه افسرده میشویم ،بلکه خیلی راحت میپذیریم که این شتری
است که د ِر خانه همه میخوابد.
نشر اکاذیب

نتیجهمصرفعلف

حضور و غیاب

سحر اقنوم -همیشــه زمان حضور و غیاب در کالس ،وقتی استاد نام یکی از
بچه ها را می خواند ،کســی به جای او حاضر می گفت .تا این که یک روز استاد
دوباره اســم ها را خواند و خواســت هرکس فامیلش خوانده می شود دستش
را هم باال ببرد تا همه را ببیند .این بار هم اســم آن دختر حاضر خورد اما تعداد
دانشــجویان در کالس یکی کمتر از لیســت حضــور و غیاب بود .مــا که خیلی
کنجکاو شــده بودیم به استاد پیشــنهاد دادیم زمان خواندن اسم ها ،بچه ها از
کالس خارج شوند تا متوجه شویم چه کسی نیست .استاد این کار را انجام داد.
نوبت اسم من که رسید ،گوشی استاد زنگ خورد و رفت بیرون .تنها من مانده
بودم و دو اســم ،منتظر برگشتن اســتاد بودم که صدایی از پشت سرم شنیدم.
برگشتم عقب ،استاد بود...

کوه نور در سوئیس

قرار با پروانه ها

تاپخند

تفأل

ترسناک

قاب جهان

اندکی صبر

فرانس پرس| همزیستیپروانهوزنبور

رویترز| مسابقهسرخپوستانبومیآمریکا

در دل غــار «ســن
بیتــوس» در کشــور
ســوئیس گردشگران
بــا تابلویــی رو بــه رو
می شــوند که روی آن
نوشته شده «کوه نور»
که بــرای مــا ایرانیان
نام آشنایی است .این
بخــش از غار بــه دلیل
شباهت اش به جواهر
کــوه نور ایــن گونه نام
گذاری شــده اســت .المــاس کوه نــور زمانی بــزرگ ترین
الماس برش خورده دنیا بود که نادرشــاه افشــار از هند به
غنیمت آورد ،اما بعد دست به دست به ملکه بریتانیا رسید
و بخشی از تاج وی شد .این جواهر معروف اکنون در بریتانیا
نگهداری می شود.
دکترناصرمکارم،استاددانشگاهاسکاتلند


به تازگی تصویری در شــبکه های اجتماعی بازپخش می شــود کــه در توضیح
آن نوشته شده «خالقیت در تولید مترســک» اما جالب است بدانید این عکس
متعلق به کشاورزی چینی است که پس از این که همسرش منزلش را ترک کرد
و باز نگشت ،وی از شدت غصه سر به چمنزار گذاشت و سال ها در میان علف ها
زندگی کرد و فقط علف خورد تا ســرانجام به این حال و روز افتاد .از سوی دیگر
برخیمنابعخبریدرتوضیحاینعکسمدعیشدهانداینموجودنیمهانسان،
نیمه گیاه ،سال ها پیش در جنگل های آمازون دیده شده و عکس اش به صورت
اتفاقی از آرشیو ناسا به بیرون درز کرده است.
ما و شما
داستانک ،ترسانک ،سوتی ،شــعر ،عکس و هر ایده بامزه و جالب خود را
بهپیامک 2000999یاشماره 09215203915درتلگرامبفرستید.

* آقکمــال؛ جنــاب عالــی اگــه
آقکمالنبودید دوســت داشــتید
ی باشید؟!
جایچهشخصیت 
آق کمال :االن نون توی آقازادگیه،
دوســت داشــتم آقازاده آق کمال
باشم!
ُ
* دوســت خوبــم ســتایش عزیزم،
تولدت آغاز زیبایی هاست ،هزاران
گل یاس سپید تقدیم ات می کنم.
دوستاتشکیبا

* تقدیم به همســرم :حــال و روزم
دوبــاره زار شــد ،غصــه در زنــدان

برایم کار شــد ،بهتریــن ایام عمرم
خوار شــد ،بس که نالیــدم صدایم
بهرامطاهری
تار شد...
* و تو آن شبنم عشقی که با آمدنت
بــه روزگار تیــره و تارم رنــگ مهر و
وفا بخشیدی .بیســتم مرداد تولد
دخترمــه ،فاطمــه جــان تولــدت
بابااحمد
مبارک .
* همســر عزیــزم آقا رضا محســنی
نیا 20 ،مرداد تولد  40سالگی ات
مبــارک .الهــی 140ســالگی ات
روببینم.

