یادش به خیر

تاپخند

همشهریسالم
چهارشنبه  7شهریور 1397شماره1125
حدیث روز

امام صادق(ع) :عید غدیر ،روز عبادت و نماز و
سپاس و ستایش خداست و روز سرور و شادی
است.بهخاطروالیتخاندانماکهخدابرشما
منت گذارد و من دوست دارم که شما آن روز را
وسائل الشیعه
روزه بگیرید .
در محضر بزرگان

سرنوشتاسالمبهغدیرگرهخورده

استاد محمدرضا حکیمی می فرمایند:
«انکار غدیر از این رو انکار اسالم است که غدیر
تعیینسرنوشتحیاتیاسالماست.محتوای
غدیر یعنی اســام و عمل به اســام و بقای
اسالموتثبیتاسالم.بهعبارتدیگرمحتوای
غدیر یعنی اقامه حدود اسالم و ادامه اجرای
امر به معروف و نهی از منکر که عزت و بقای
احکام خدا به این دو امر است و بس و تبلیغ
همه احکام قرآن به سراسر جهان ،بنابراین
آیا انکار چنین محتوایی انکار اسالم نیست؟»
برگرفته از «حماسه غدیر»


دوردنیا

عجیب ترین ترند شبکه های مجازی در کره جنوبی
مسابقه این کیه

هزار ساخت!

سالم .این بار با یک چهره هنری که چند سالیه مطرح شده و این روزها هم چند کارشون توی
چشمه در خدمت تون هستیم ،ببینیم چه می کنین! عکس و کاریکاتوری هم که این جا میبینید
آقای غالمحسین غالمزاده ،همسر خانم نسرین عبایی ،برنده مسابقه قبل هستن که دوباره
بهشون تبریک می گیم.
یادآوری روش مسابقه :شما باید تشخیص بدین کاریکاتور بههمریخته چاپ شده کیه و اسمش
رو تا ساعت  23جمعه برای ما به شماره  2000999پیامک کنید .جواب رو دوشنبه همینجا
میبینید .بین کسانی که جواب درست رو بفرستن ،قرعهکشی میکنیم تا یک نفر برنده معلوم
بشه و به عنوان جایزه ،کاریکاتور برنده رو پنج شنبه هفته بعد همین جا خواهید دید .خوش
باشین همیشه.

قرار مدار

اندکی صبر

قصه های دنیا

حمید عسکری اطاقوری

مثل تمام قصه های خوب دنیا
هیچ کالغی
به خانه اش نمی رسد
دست من؛
به دستانت!

به مناسبت تولد گل آقا (کیومرث صابری فومنی)

کارتونیست :شهاب جعفرنژاد ،چاپ شده در هفتهنامه گلآقا

هنگام عبور در پیاده روهای شلوغ از الگوی حرکت الکترونهای آزاد در سیم مسی پیروی
نکنید و مثل بچه آدمیزاد از سمت راست خود حرکت کنید!
ماهی دو میلیون تومن پسانداز خوبه؟ حساب کردم بعد از یه سال میشه  ۲۴تومن که یه
پراید هم نمیشه خرید!
شما هم اگه صدای تلویزیون روی عدد زوج نباشه تمرکزتون رو از دست می دید یا فقط من
مشکل دارم؟!
پراید حتی اگه مثل ترنسفورمرز به روبات جنگجو تبدیل بشه هم باز  43میلیون نمی ارزه!
توهم اینو دارم که تو مسابقات پرتاب نیزه یارو وقتی نیزه رو پرتاب می کنه بخوره تو قلب یکی
از داورها و زمین رو خون بگیره!
یادش بخیر یک زمانی این روزها شوق خریدن کتاب ها و جلد کردن شون رو داشتیم!

مناسبتی

ما و شما
راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

* زندگی سالم؛ چشم نخوری،چقدر بزرگ
شدی!
* ستاره عزیزم ،نفر اول و ممتاز شدنت در
دانشگاه مبارک باشد.
پدر و مادرت (امیدوار تهرانی)

* ششم شــهــریــور ســالــروز تــولــد تکیه گاه

زندگی من و دو پسر عزیزمان را به همسر
وفــادار و مهربانم تبریک می گویم .همسر و
مادرعزیزمان ،تولدت مبارک.
خلیل و پسرانت علیرضا و عرفان

* زندگی سالم عزیز ،خیلی ممنونم بابت
رسول نادری
سخن بزرگان .

آدیتی سنترال« -گنگ بنگ» نام ترندی
است که این روزهــا به شدت در کشور کره
جنوبی رواج یافته اســـت .در ایــن ترند،
مــردم ساعت ها از خــودشــان در حالی که
مشغول مطالعه در سکوت کامل هستند،
به صورت زنده فیلم برداری و در شبکه های
اجتماعی منتشر می کنند .باور کنید یا نه،
این ویدئوهای چند ساعته در سکوت کامل،
طرفداران زیادی دارد و در کشور های شرقی آسیا به شدت در حال رواج است!
سهنقطه

تفال
در دیر مغان آمد ،یارم قدحی در دست
در نعل سمند او شکل مه نو پیدا

مست از می و می خواران از نرگس مستش مست
وز قد بلند او باالی صنوبر پست

از اون لحاظ

روزی که میم امید رفت
محمدامین فرشادمهر |طنزپرداز

در زندگی همهمان افــرادی به عنوان قهرمان
شناخته م ـیشــونــد .ای ــن افــــراد میتوانند
از آدم ه ــای واقــعــی و اطــرافــیــان گــرفــتــه تا
شخصیتهای تاریخی و قهرمان های قصهها و
افسانههاوفیلمهاباشند.مننیزچندینقهرمان
دارم که بسیار پیش آمده با خودم گفتهام کاش
من هم مثل آن ها بودم اما متاسفانه هیچوقت
شرایطوبسترهایالزمشفراهمنشده.
مثال من دوست داشتم مثل چگوارا تحصیل در
رشته پزشکی را بی خیال شوم و برای آزادی
مــردم جهان بجنگم اما متاسفانه هیچوقت
پزشکی قبول نشدم ،چون رشتهام ریاضی
بود .البته اساسا شالوده نشستن پای درس و
کتاب را نداشتهام و اگر تجربی هم بودم قبول
نمیشدم .گذشته از این ها اگر پزشکی قبول
میشدم که میچسبیدم به کار و زندگیام .به
هرحال گاهی هم مردم جهان باید خودشان
برای آزادیشان تالش کنند ،به من چه مربوط
است.
یکی دیگر از افرادی که دوست داشتم مثل او
باشم ،خسرو شکیبایی است .دوست داشتم
مثل عمو خسرو یک روز در درگــاه خانهام
بایستم و به همسرم بگویم« :ببین ،دلخوری...
بــاش ،عصبانیای ...بــاش ،قهری ...باش،
هرچی میخواهی باش ،ولی حق نداری با
من حرف نزنی ،فهمیدی؟!» بعد هم همسرم
با کلی ناز و عشوه آشتی کند اما متاسفانه چون
هیچوقت همسر نداشتهام این گزینه هم برایم

نشدنی و غیرملموس مانده است.
ولی یکی از این شخصیتهای مورد عالقهام،
به شرایطم بسیار نزدیک است .او کسی نیست
جز مهدی اخــوان ثالث با تخلص میم امید.
شاعری که همیشه در عکسهایش او را با
موهایی سپید و سبیلهایی پرپشت دیدهام.
شــاعــری کــه دغــدغــه مــردم و سرزمینش را
داشت .البته بماند که از شرایط مهدی اخوان
ثالث بودن هم فقط سبیلهایش را دارم ،آن
هم نه به آن پرپشتی! ولی به هرحال قبول
کنید برای شروع بد نیست.
چهارم شهریورماه چندین سال پیش« ،میم
امید» از بین ما رفت .افسوس که بزرگانمان
را آ نطور که باید نمیشناسیم .مثال از یکی
از نوجوانان فامیلمان پرسیدم« :میدونی
مهدی اخوان ثالث کیه؟» پاسخ داد« :آره ،اینا
سه تا داداش بودن کوچیکه اخوان ثالث بود،
دو تای دیگه به ترتیب سن اخوان بدنه و اخوان
عمر!» .واقعا افسوس و صد افسوس.
در پایان جا دارد قسمتی از یکی از شعرهای
اخــوان را با هم بخوانیم .در جایی ایشان
میفرماید« :قایقی خواهم ساخت ،خواهم
انداخت به آب ...دور خواهم شد از این خاک
غریب .»...یادش گرامی باد.
پ.ن :بله نگارنده مـیدانــد که شعر بــاال از
اخوان ثالث نیست ،فقط قصد نمک ریختن
داشت .این را دیگر همهمان میدانیم که این
شعر معروف از پروین اعتصامی است!
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