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حدیث روز
امام علی(ع) :نگاه کردن به سبزه
موجب شادابی است.
نهجالبالغه


گاردین| جشنوارهبالونها،انگلستان

گتی ایمیج| ازبینرفتنپلبراثرسیالب،ترکیه

فتوشعر

ذکر روز دو شنبه
صد مرتبه «یا قاضی الحاجات»

تاپخند
ی از بچهها در باتری کنترل
ی االن مثال اگه تو خونه ویکتوریا بکهام اینا ،یک 
یعن 
تلویزیون رو گم کنه ،دیوید بکهام دو ِر کنترل رو چسب نواری میزنه؟!
در حالــی که یــک عده دارن حســاب می کنن چقدر ســود کــردن ...ما هم
آرزوهامون رو به دالر حساب می کنیم که ببینیم چقدر دست نیافتنیتر شدن!
تو گوگل سرچ کردم :چاره چیست؟ رفتم چای ریختم و اومدم هنوز نتیجهای
نیاورده!
بلیت هواپیما یه جوری گرون شده که واقعا دیگه از تو آشپزخونه به اتاق خواب
اومدن هم گردشگری حساب میشه!
رفتم پیش روان شــناس گفتم بدبختم ،افسرده ام ،بیچاره ام ...گفت نصف
پول ویزیت رو بهت برمی گردونم ،خوشحال اومدم بیرون!
هیــچ وقت نفهمیدم چرا اون زرشــک پلو با مرغ و ســاالد و ســس مایونزهای
مامان ها توی مهمونی ها ،با روزهای عادی زمین تا آسمون فرق داره؟!
تو سوئیس بر اثر رانش زمین گل و لجن فوران کرده .از کشوری مثل سوئیس
اصال انتظار فوران گل و لجن رو نداشــتم ،اون جا فقط باید پشــمک و شــیرموز
فوران کنه!
سریال دیدن فقط اون جاش که اون قدر غرق فیلم و شخصیت ها میشی که
اگه یکی شون بمیره تو هم تا دو روز ناراحتی!

در محضر بزرگان

خودت عبادتت را
قبول کن
مرحوم میــرزا اســماعیل دوالبی
می فرمود:
«دو رکعــت نمــاز کــه میخوانــی
و عبادتــی کــه میکنــی ،خــودت
بپذیــر .خــودت عبادتــت را قبول
کــن .نگــو عملهــای مــن خــوب
نیســت .در حــج ،کســی را دیــدم
گفــت :التماس دعــا دارم .گفتم:
التمــاس دعــا یعنــی چــه؟ گفت:
یعنی حجــی را که آمــدهام ،قبول
کنــد .گفتــم :خــودت آن را قبول
داری؟ گفــت :نــه .گفتــم :اگــر
مــن بگویــم قبــول کنــد ،مــرا هم
میگیرنــد .میگوینــد صاحبش
آن را قبــول ندارد ،آیا تو بیشــتر از
صاحبش دلت میسوزد؟ اقال اول
خودت بپذیر که خــدا به تو توفیق
داده و تو را به ســرزمین مکه آورده
اســت ،نماز میخوانــی و عبادت
میکنی و خــدا را میخوانی .بگو
الهی شــکر .چهــار پنج بــار الهی
شکر بگو تا الاقل شیرینی شکر به
لبت برســد ،کمکم از خدا ممنون
میشوی».



برگرفتهاز«طوبیمحبت»

ضرب المثل ملل

مقایسه ضرب المثل های
فرانسوی با فارسی

اصطالحاتمتداولزبانفرانسه»

قرار مدار

نحوه دور زدن وسواس فکری

گران ترین کاسه سوپ در چین

مهدیسا صفریخواه | طنزپرداز

من هیچ وقت پیرو مد نبودم ،همیشــه انگار دیر میرســم یا حداقل با پنج سال
تاخیر بهش میرســم .اصوال آدم محتاطی هســتم .اجازه میدهم همه چیز را
دیگران امتحان کنند و بعد اگر خطرها و باگ هایش مشــخص شــد ،خودم هم
امتحانش میکنــم .مثال دربــاره ازدواج کردن هــم همین طور بــودم ،به «یاال
بجنب» و «دیر میشه» و سوالها و نیش و کنایههای بقیه توجهی نمیکردم .یک
جور وسواس عجیبی در این امتحان کردنها دارم ،ماست الکتیکی ،کرانچی
و پیتزای آماده را هم بعــد از بقیه امتحان کردم .وقتی دنبال بیمه و ســابقه کار
رفتم که همسن و سالهایم در آستانه بازنشستگی بودند .حتی بعد یک دهه از
فارغالتحصیلی هنوز هم جرئت نکردم به رشتهام نزدیک شوم.
اوایــل این وســواس را جدی نمیگرفتم امــا االن می بینم وقتی همه به ســوی
یک اتفاق تازه میروند من مثل یک اینترنت اکسپلورر خسته دارم اتفاقات سه
سال پیش را رصد میکنم و وقتی همه از آن اتفاق برمیگردند من تازه هیجان
تجربه کردن آن را درون خودم حس میکنم .عضویتم در فضاهای مجازی هم
بر همین پایه استوار است ،هر کدامشــان را وقتی تجربه کردم که یا ورشکسته
شدند یا فیلتر یا دامنه شان واگذار شد یا گوگل آن جا را کوبید و یک مرکز خرید
تازه ساخت.
آخرین باری که در زمینه مد خودم را به روز کردم فهمیدم که میشــود با صندل
مشکی جوراب ســفید پوشید یا با شــلوار کتان ،کفش کتانی هم پوشید و این به
صورت اتفاقی بــود .چون من تازه داشــتم خودم را با مد دهــه  ۷۰میالدی وفق
مــیدادم ،در حالی که دوباره تکرار شــده بــود .درباره تجربه دوســت های تازه
همیشــه دچار مشــکل میشــوم .غالبا وقتی با آن ها صمیمی
میشــوم که یــا در آســتانه مهاجرت هســتند ،یــا ازدواج و
مســلما من هیچ جای سند چشــمانداز چند ســاله شان
نیســتم و برای همین خیلی با احتیاط برمیگردم
به طرف دوســتهای صمیمی و کارهای قدیمی
که متاســفانه میبینــم آن هــا هم جــای خالی را
بــا آدمهــای مناســب پــر میکنند .خواســتم
چند وقتی این وســواسهای فکری را کنار
ب و کتاب عمل کنم.
بگذارم و بدون حســا 
سیاســتهای اخیر دولت حســابی به من
کمک کرده تا پیشــرفت کنم ،چون وقتی
خودتان را با گوشــت کیلویــی  ۵۰تومن و
 ۶۰تومــن و  ۷۵تومن آمــاده میکنید ،یاد
می گیرید که حسابی به روز شوید و از یک اینترنت
اکســپلورر خســته ،تبدیل به یــک فایرفاکــس تیز و
چاالکباکلیافزونهشویدواینیعنیاصالفرصتنمی
کنیدبهوسواسهایفکریتانبهابدهید،چهبرسد
به این که آن ها را پردازش و اجرا هم کنید.
شعرطنز

نمرد
امیرحسین خوش حال

اندکی صبر

پیشانی بلند

رحیم عبدی جکتاج
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آری رفیق
بختت بلند است
و هراس شب هم از این است
چون تو هر صبح
بوسه بر پیشانی آفتاب می زنی

یک نفر در محل کارش ُمرد
قدر مترو
داشت تاخیر آن َ
بود بدبو دهان یک شاعر!
نرخ دارو عجیب باال رفت
آن که مجذوب پاچه خاران بود
یک خبر بود واقعا جذاب
«کار و مسکن» شعار ایشان بود
بود یک دختری کمان ابرو
مجری اخبار
بیست و سی بود و
ِ

آدمی زیر خرج یارش مرد
کی کسی حین انتظارش مرد
هرکسی رد شد از کنارش مرد
فرد بیمار از فشارش مرد
زیر دستان پاچه خارش مرد
قبل پخشش خبرنگارش مرد
او خودش زنده و شعارش مرد
«آره»اش «نه» چو گشت« ،آرش» مرد!
گفت« :اهواز در غبارش »...زنده است

آدیتی ســنترال -رستورانی
در چین بــه خاطر قیمت باالی
ســوپ نودل ســوژه رســانه ها
شــده اســت .تصویر منوی این
رســتوران به تازگی در شــبکه
هــای اجتماعــی ایــن کشــور
منتشــر شــده و ســر و صــدای
زیادی به پا کرده است .قیمت
هر کاسه سوپ نودل  13هزار
یــوان چین (معادل با  2014دالر) اســت .هر چند مــردم از این قیمت نجومی
تعجب کرده اند اما مسئول رستوران اعالم کرده است ،قیمت واقعی یک کاسه
از این سوپ با توجه به نوع ماهی صید شده و دیگر مواد اولیه ،همین قدر است!

عمل جراحی تبدیل شدن به تصویر اسنپ چت
آدیتی ســنترال -در گذشــته
مــردم قبــل از عمــل جراحــی
زیبایــی عکســی از ســلبریتی
محبوب شان را نشان می دادند
تا شبیه او شــوند ،اما این روزها
داستان فرق کرده است .بیشتر
مردم دوست دارند شبیه عکس
سلفی خودشان که با نرم افزار
فیلترگــذاری «اســنپ چــت»
گرفته شــده است ،شــوند .این
کار به قدری همه گیر اســت که
تبدیل به نوعــی اختالل روانی
شده است .این اختالل که «اسنپ چت دیسمورفیا» نامیده می شود از مدت ها
پیش به یک مشکل بزرگ برای جراحان پالستیک نیز تبدیل شده است!

آلودگی خرقه خرابی جهان است
کو راهروی اهل دلی پاک سرشتی

از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ
تقدیر چنین بود چه کردی که َنهشتی

دی روزنامه

ویزیت نقد به از مالیات نسیه است
علیرضا کاردار | طنزپرداز

به تازگی در شبکههای اجتماعی پویشی(کمپینی)در اعتراض به پزشکانی که
مالیات نمیدهند راه افتاده است .این پزشکان معموال در مطب خود کارتخوان
ندارند ،یا منشی میگوید خراب است یا مخفی میکنند و ویزیتشان را نقدی
میگیرند تا درآمد واریزیشــان به حساب بانکی مشخص نشود .در این پویش
نام پزشــکانی که در مطب خــود کارتخوان ندارنــد و فقط نقــدی کار میکنند
اعالم میشود .در حالی که االن اگر در دل بیابان از کنار جاده لواشک بخریم،
فروشنده کارتخوان دارد که مثل چی کار میکند! آمار رسمی مختلفی از فرار
مالیاتی پزشکان منتشر شده است که به اندازه کافی آدم را شوکه میکند که در
نتیجه گذرمان به مطب همان پزشکان بیفتد! به گزارش روزنامه شرق ،رئیس
سازمان مالیاتی کل کشور گفته بود جامعه پزشکی باید رقمی نزدیک به ۸۰۰
میلیارد تومان مالیات بدهد که دست آخر رقمی که پرداخت میشود ،نزدیک
به  ۲۰۰میلیارد تومان است .یعنی  600میلیارد تومان فرار مالیاتی ناقابل!
البته آن معدود پزشکانی که نقدی ویزیت میکنند ،نهایتا باید کیسههای پول
درآمد روزانهشان را به یک حساب بانکی بریزند ،نمیتوانند همه را در کابینت
و زیر فرش و توی تشــک مخفی کنند و از طرف دیگر تشــخیص مالیات راههای
مختلفومتنوعیداردکهادارهامورمالیاتیاگربخواهد،خیلیقشنگمیتواند
تا ریال آخرش را بگیرد! البته نباید یک تنه به قاضی برویم .باید خودمان را جای
آن تعداد انگشتشــمار پزشکی که از این ترفند اســتفاده میکنند قرار دهیم،
حتما دالیل موجهی دارند که دســتکم اگر کســی را قانع نکند ،خودشان را که
راضی میکند!
مثال شــاید به علت درآمد کم که نتوانستهاند قبض تلفنشان را پرداخت کنند،
مخابرات خطشان را یک طرفه کرده و فقط زنگ میخورد تا روزی پنجاه تا وقت
معاینه میدهنــد ،ولی چون کارتخوان نیاز به تلفن وصــل دارد ،نمیتوانند آن
را نصب کنند! شــاید منشیهایشــان کار با کارتخوان را بلد نیســتند یا گردش
حسابشــان خوب نیســت و بانک بهشــان کارتخوان نمیدهد و این پزشکان
برخالف میل باطنیشــان مجبورند پول نقد بگیرند ،مجبور! یا شــاید به دنبال
آن خبر چنــد روز پیش که چند صد نفر پزشــک بنگاه معامــات امالک دارند،
همانها هم چون با ارقام نجومی ســر و کار دارند ،عــادت کرده اند فقط نقدی
کار کننــد و کار با چک و کارتخوان و این چیزها را سوســول بــازی می دانند! به
هرحال نباید زود قضاوت کنیم!

پاسخ مسابقه این کیه

هر کم مویی که پاسخ ما نیست!
سالم.اینهمکاریکاتورکاملشخصیت
مســابقه شــماره  ،90آقای«فرهــاد
آئیش» بازیگــر ،نمایشنامهنویس،
کارگــردان تئاتــر ،ســینما و
تلویزیون .این شــب ها آقای آئیش
را به عنــوان یکــی از مربیان
خنداننــده شــو در برنامــه
خندوانه می بینیم .سریال
های«شمسالعماره»«،باغ
ســرهنگ»« ،پرده نشین»،
«دیوار به دیوار» و فیلم های
«مکــس»« ،پوپــک و مــش
ماشاءا»...و«پنجاهکیلوآلبالو»
همازفیلمهایایشونهستنکه
بیشتر به یادمون مونده.
فکر مــی کردیــم حــدس زدن چهره
ایشــون راحت باشــه براتون ولی با پاســخ
هایی مثل رضا عطاران ،علی مسعودی و حتی احمد پورمخبر ،ناامیدمون
کردین! برنده این هفته آقای «مصطفی نادروردی»  36ساله از مشهد و کارمند
دانشــگاه هستن .ایشــون که از مخاطبان دایمی زندگی سالم هستن ،تو همه
مسابقه های ما شرکت می کنن که این بار قرعه به نامشون افتاد .بهشون تبریک
می گیم و به امید خدا با مســابقه بعــدی ،عکس و کاریکاتورشــون رو می تونید
همین جا ببینید .خوش باشید.

زنـــــــــــــــــــــــــدیگ ســــــــــــــــــــام تـــــــکـــــــانـــــــی

دوستان قدیمی زندگیسالم که از همون روزهای اول تولد
این ضمیمه همراهمون بودید!
با ما صحبت کنید و بگید تو این سالها عملکردمون
چطور بوده؟ شکلوشمایلمون چطوره به نظرتون؟ کدوم

تفأل

تصویر سازی  :سعید مرادی

* در وان حمام بودن (تو باغ بودن،
در جریان بودن)
* رخت های چرک را باید در خانه
شست (مسائل خانوادگی نباید به
بیرون درز پیدا کند)
* کسی که به شکار رود موقعیتش
را از دســت مــی دهــد (کســی که
خواب است ،قسمت بر آب است)
* خرگوش پیش کســی گذاشتن
(کســی را قال گذاشــتن ،ســر کار
گذاشتن)
* برگردیــم بــه گوســفندهای
خودمــان (برگردیــم ســر اصــل
مطلب)
* وقتــی مرغ ها دنــدان در آوردند
(وقت گل نی)
* سقف خانه عنکبوت دارد (عقل
کسی پاره سنگ برداشتن)
* بــا گــرگ هــا زوزه کشــیدن
(همرنگ جماعت شدن)
 برگرفتهازکتاب«ضربالمثلهاو

با خانمان

دور دنیا

یاهو| غذادادنبهمرغاندریاییگرسنه

مطالبمون قبال بهتره بــوده و االن تــو چــه بخشهایی
قویتریم؟
این شماره  05137009366معاون سردبیر روزنامه،
است که نظراتتون رو خواهدشنید.

ما و شما

راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

* مــو اگهبــهجــایاونفروشــند ه
بودم ،خاکبرگ
خاکبرگ و کود ُ
و کود ره مفتو مجانیبهآق کمال
مفروختم!
* دوازدهمین سالگرد ازدواج مان
را بــه همســر عزیــزم ســرکار خانم
مهندساعظمقاسمیتبریکگفته
و بابــت همه زحمــات و تالش های
شبانه روزی ایشان سپاسگزاری و
قدردانی می کنم .آرزوی سالمتی
و توفیق را برای ایشان دارم.
دکترکاظمنکویی

* چرا دیگه تو زندگی سالم آزمون
هــوش و داســتانک طنــز چــاپ
نمیکنید؟
*  1111تایی شدن زندگی سالم
بههمه مبارک...مطالبتونعااالی
*آقکمال؛جنابعالیبرایصرفه
جوییدرآبچهکارهاییمیکنید؟
آق کمال :کمتر آب مصرف مک ُنم!
سوال بعدی لطفا
* هرکه خواهد من و تو ما نشــویم،
خانــه اش ویــران بــاد .تقدیــم بــه
همســر گلم کــه ایــن روزهــا دارم

یواشــکی کادوی تولدش رو جفت
و جور می کنم! یک سبد آرزوهای
خوب و یک دنیا آسودگی خیال در
کنار من و پسرات و عروس گلمون،
همه تقدیم تو باد .محمدخودکامه
* لطفــا از اشــعار آقــای محمــود
خرقانیشاعروقصهگویشهرمون
تربت حیدریه هم چاپ کنید.
خوانندههمیشگیشما




ازتربتحیدریه

* درود فــراوان بــه شــما زحمــت
کشانروزنامه،قسمتپروندههای
مجهول پنج شنبه ها بسیار عالی و
تفکربرانگیز اســت بــرای خیلی از
مردم ،سپاسگزارم.
منصورخادمی،شیروان

* پیام صرفــه جویی :اگــه رایانه
تون رو طــوری تنظیم کنین که بعد
ازچنددقیقهبیکاری،خاموشبشه
یایکتصویرپسزمینهتاریکبرای
نمایشــگرمون که پرمصــرف ترین
قسمت رایانه است ،انتخاب کنیم،
همتومصرفبرقصرفهجوییشده
و هم کالس داره!

