دنیا به روایت تصویر

تفأل

همشهریسالم

مفروش به باغ ارم و نخوت شداد
تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا

یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی
حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی

از اون لحاظ

ارتباط تلفنی با ماهیهای آبهای جنوب
محمدامین فرشادمهر |طنزپرداز

چهارشنبه  14شهریور 1397شماره1130
حدیث روز

حضــرت علــی(ع) :خــود را بــا آب از بــوی
ناخوشایند که دیگران را می آزارد ،پاک کنید.
الخصال

ذکر روز چهارشنبه

صد مرتبه «یا حی یا قیوم»

در محضر بزرگان

رضایت انسان از خدا و
رضایت خدا از انسان
مرحوم استاد صفایی حائری فرموده اند:
« انسان هرطور که حساب میکند از آن طرف
کمبودی نیست ،حتی نمیتواند بگوید:
خدایا! من صدایت زدم ،تو جواب ندادی.
ما میبینیم که او در هر لحظه در ذهــن ما
خطوری ،در چشم ما آیههایی و در گوش ما
فریادهایی را زده و رسانده است؛ چون که
تمام وجود ما جلو ههای اوست .این دعوت
اوســت و ما لبیک نگفتهایم .ما نمیتوانیم
بگوییم که او کم گذاشته و کوتاهی کرده
است؛ چون او همان طور که ما میخواهیم و
دوست داریم بوده است :کریم ،رحیم ،رئوف،
ستّار ،حلیم ،معطیُ ،مـــد ِر ک ...اگر ما هم
همان گونه که او میخواهد بشویم ،آن موقع
به رضا و رضوان رسیدهایم؛ یعنی ما از او راضی
هستیم و او هم از ما راضی است و این رضا و
رضوان است که کرامتها را برای ما به دنبال
پایگاه استاد صفایی
خواهد داشت» .
قرار مدار

رویترز| مانور زلزله در مدارس ژاپن

منتخب های چی شده

شاتراستاک| پاندای گرمازده! چین

تاپخند

باال رفتن از پله های ترقی برای رسیدن به پوشک!
سالم .ممنون از همه که تر و تمیز و درست،
طبق روش گفته شــده ،با نــام و بانمک تو
مسابقه شرکت کردن .چندتا از جمله های
بانمک تر رو انتخاب کردیم که می خونید.
دمتونگرموخوشباشینهمیشه.
* بچه ها هوای همو داشته باشین تا پله
های ترقی رو یکی یکی طی کنید و پشت
هادی چیت گران
سر بگذارید! 
* دداش بی زحمت یه دقه همی نردبونه
نگه درن یک آغل چغوک پیدا کردم!
فرهاد دوست علی

* میرم باال جلوی غروب خورشید رو بگیرم،
مگه این طوری دالر ثابت بمونه!
علی مختاری

* آقایون ،داداشام ،محکم بگیرینش تا برم
اون باالها ،دالر سر به فلک کشیده رو بکشم
احسان اسعدی
پایین تا آسمون سوراخ نشده!
* تو رو خدا ولش نکنید ...دو پله دیگه برم باال خط فقر رو رد می کنم ،قول میدم از اون باال برای
اکبرقادری ،روستای عمیدی
شما هم چیزی بندازم پایین!
* رفیق حاال که رفتی اون باال تو رو به جون هرکی دوست داری ابرها رو جابه جا کن مگر یه کم
حسن محمدی
بارون بیاد! 
محمدرضا صدفیان
* پلهپلهمی رو م تا آسمان ،تا بیابماز ارزانینشان!
* رئیس فدراسیون پله نوردی :پیشنهاد شرکت این رشته را در بازی های آسیایی به کمیته
محمد عمرانی
مسابقات داده ایم ،اگر بودجه بدهند قول  10مدال طال را می دهیم!
* پوشک نو بچه رو باد انداخته باالی سیم ،به خاطر گرونیش مجبورم بیارمش!
سیدحسین آروند

سیدحسین آروند
* از دست گرونی می خوام بزنم به سیم آخر!
آرش بیات ،قوچان
* از وقتی از بسته های باال باال استفاده می کنه ،به این روز افتاده!
علی خدابنده حصاری
* یک ورق روزنامه دگه بذارن زیر نردبون ،قدم نمرسه!

این همون تابستونی بود که با خودم قرار گذاشتم بترکونم!
آخرش هم حباب دالر نترکید و آرزوهامون یکی یکی جلوی چشمامون ترکیدن!
کولر رو روشن می کنی سرد میشه ،خاموش می کنی گرم میشه ،پنجره رو باز می کنی سر و
صدا میاد ،می بندی گرم میشه ،پتو رو میندازی کنار خوابت نمی بره ،میندازی روت گرم میشه.
به نظرم باید با پلیور بریم زیر پتو ،کولر رو هم روشن کنیم تا درست بشه!
مخاطبان گوشی ذخیره میشن فقط به این دلیل که موقع زنگ
یک سری شمارهها هم تو
ِ
خوردن گوشی اگه اونا بودن جواب ندی!
ِ
تنها دلخوشی و دلیل صبح بیدار شدنم ،فکر کردن به صبح روز اول مهره تا مدارس و دانشگاه
ها باز بشه و همه مجبور باشن صبح زود بیدار بشن و با دیدن چهره داغون دانش آموزها بعد از
سه ماه تعطیلی لذت ببرم!
یک دالر« ،صد و سی هزار» برابر یک ریال شده است .برای درک ریاضی این موضوع ،توجه
کنیم که قطر خورشید «صد» برابر قطر کره زمین است!
کاش به بازیهای  PS4هم ارز دولتی اختصاص بدن ،اون قدر گرون شده که نمی تونم بازی
بخرم ،االن سه ماهه تو  GTAالکی تو خیابون ها پرسه می زنم و به مردم گیر میدم!
دوردنیا

بیماری ناخوشایند العالج
آدیتیسنترال-باوجودهمهپیشرفت
های پزشکی در قرن اخیر ،هنوز هم
بیماریهایناشناختهزیادیهستند
که هیچ درمانی برای آن ها پیدا نشده
است«.سندرومازبینرفتناستخوان»
نوعی بیماری نادر است که به تازگی
زنی  44ساله در اسکاتلند به آن دچار
شــده اســت .در ایــن بیماری ،بافت
استخوان به مرور از بین می رود تا این که هیچ استخوانی در بدن فرد باقی نمی ماند .تاکنون 66
نمونه از این بیماری در دنیا ثبت شده است  .در یک فرد سالم استخوان ها به مرور خود را بازسازی
میکنندامادراینسندرومعجیبوغریب،بافتاستخوانیبهقدریفعالودرحالتعمیراستکه
موجبنابودیخودشمیشود.

مردی با چهره ای شبیه اسکلت

یادش به خیر

آدیتی سنترال« -کالکا اسکول»
مرد 22ساله اهل کلمبیا که به عنوان
طراح خالکوبی در کشورش مشهور
است ،هــزاران دالر خرج عمل های
زیبایی کرد تا چهره اش شبیه اسکلت
شود .او می گوید از دوران کودکی
عاشق اسکلت و صورت انسان بوده
است،بنابرایناولقسمتپایینبینی
اش را برید ،چرا که اسکلت ها بینی ندارند! در ادامه او گوش هایش را هم برید و پس از تقسیم
زبانش ،تمام صورتش را با خالکوبی به رنگ خاکستری در آورد .او حتی سفیدی چشمانش را
هم رنگ و دندان های بزرگی را در فکش جاسازی کرده است.

چند وقتی است بحث صید بی رویه و مخرب
صیادان چینی در آ بهــای جنوب ایــران به
شــدت بــاال گرفته .از آن جا که روایــت های
مختلفی از مسئله مذکور نقل می شود ،تصمیم
گرفتیم مستقیما با ماهی های آبهای جنوب
ارتباط تلفنی برقرار کنیم:
 سالم وقتتون بخیر .لطفا کمی راجــع بهوضعیت به وجود اومده توضیح بدید.
 +با سالم بنده به عنوان یک ماهی خدمتتون
عرض میکنم که تمام این اخبار کذبه .صیادان
جنوب کشور درصدد حاشیه سازی برای ما
ماهیهای شریف این منطقه هستن.
 یعنی صیادان چینی با روشهایی که به بستردریا آسیب میزنه ،صیادی نمیکنن؟
 +واال تا اونجا که یــادم میاد یه ســری صیاد
چینی خیر اومدن ،یه پولی دادن که ما رو ببرن
کشورشون بگردونن روحیه مون باز شه.
 یعنی االن شما چین تشریف دارید؟+بلهجاتونخالیخیلیهممردمخوبیهستن.
 یعنی صید ترال و بحث اجــاره به چینی هاواقعیت نداره؟
 +تا اون جا که حافظه من یاری می کنه نه.
– می خواهید یه کم دیگه فکر کنید؟
 +راجع به چی؟
 صید دیگه .االن داشتیم صحبت می کردیم. +تا اون جا که حافظه من یاری می کنه ما راجع
به چیزی صحبت نمی کردیم.

 االن خوبید؟  +بله االن این آقای چینی که منرو آورده مسافرت دستش رو آورد سمتم .حاال
دو طرفم رو گرفت .حاال با مهربونی بردم باال.
حاال آروم وارد یه غار تاریک شدم .حاال داره
من رو می خوره .حاال [ ...قطع تماس و صدای
بوق ممتد].
 نفر بعدی روی خط هستن .سالم. +با سالم .من تماس گرفتم بگم هیچکدوم از
اخباردربارهصیدوشکاربیرویهماصحتنداره.
 یعنی شما با خطر انقراض روبه رو نشدید؟ +به هیچ عنوان .ما فقط به خاطر بی توجهی
صیادان و شکارچیان با خطر افسردگی شدید
روبه رو شدیم.
 دوست عزیز گزارش های مردم منطقه چیزدیگه ای رو میگه ها.
 +اون ها یک مشت فریب خــورده ان .من در
کمال صحت و سالمت اعــام مــی کنم که
ظرفیت شکار و صید بسیار باالیی داریم.
 واقعا اگه این جوری باشه من خودم روزنامهرو بی خیال میشم ،برای صید میام جنوب.
 +چرا جنوب؟ ما در خشکی ،آب ،بیابان ،دریا،
کــوه ،کویر ،حمام ،توالت و خالصه همه جا
هستیم-.شمامطمئنیدماهیهستید؟+خیر
 چی هستید؟  +بنده سوسکم .مگه اونجابرنامه مستند سوسک ها نیست؟ لطفا به ما
هم توجه کنید .بیایید ما رو شکار کنید ،از بین
ببریدمون ،نابودمون کنید...

ما و شما
راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

* در زنــدگــی ســام دوشنبه ،در «بیشتر
بدانیم»« ،مسهالتش» درست است.
*  ١٣شهریور تولد توست دایی یاسر عزیزم،
این روز قشنگ رو بهت تبریک میگم.
خواهرزاده ات جواد

* آقایخوشحال؛ جناب عالیفرمودید:
فکنید یکیاز
«پرثمر مثلبید! مادرزن» لط 
ت بید را نامببرید؟!
ثمراتدرخ 
* دخــتــر عــزیــزمــان ســـارا جـــان ،تــولــد 9
سالگی ات را که به نوعی آغاز دوران تکلیف
الهی ات است ،به تو تبریک می گوییم و از
خدا می خواهیم تو را در راه بندگی خودش
مادر و پدرت
موفق بگرداند .
* هر وقت احساس می کنم خیلی تنهام ،به
اون لیوان تو گونی برنج فکر می کنم!
مسعود مجنونپور

* خدایا؛ ما را در میدانعمل نیمکتنشین
نکن!
* چرا نصف زندگی سالم رو هم به تبلیغات
اختصاص دادیـــد؟ تنها صفحه ای است
که صبح به این امید باز می کنم تا کمی از
دغدغه های مالی این روزها خالصی پیدا

کنم ،امروز با دیدن تبلیغات آن و از بین رفتن
محتوای جالب قبل ،حسابی ناراحت شدم.
تو را به خدا به این صفحه رحم کنید.
*ستوندیدنیهاخیلیجالبه.مخصوصا اون
کهدربارهکندهکاریباارهبرقیبود.هرروزاین
مطالبروچاپکنین .امیرحسین ،طرقبه
* آق کمال؛ مشه یک عکس از خودت بذری
شکل ماهته ببینم  .دوست داشتنیه ها ...
آق کمال :قربون شما ،ولی اگه قرار بود که
عکسم هی چاپ بره که دگه ای جور دوست
داشتنی نمرفتم!
* هم اکنون تنها چهار صفحه زندگی سالم
کمی خوب است و مقداری مطالب خواندنی
دارد ،سعی کنید خواندنی ها را بیشتر و
بیشتر کنید.
* چرا هم در قسمت همشهری سالم و هم
قسمت سالمت و مشاوره مطالبش رو این
قــدر کم کردین و به جــاش تبلیغات چاپ
کردین؟! صفحه اول جدول داره باز خوبه!
* پیام صرفه جویی :فکر نکنین هوا داره
خنک میشه و شیر آب رو می تونیم تا ته باز
بذاریم ،آب نیست ،چه تو گرما و چه تو سرما!

اندکی صبر

دوستم داشته باش

پامال حقی

نگاه کن مرا
تا که در آسمان سیاه چشم ببینی
این شور سپیده عشق
چگونه می درخشد
و چنگ زمانه
چگونه ساز تنهایی دل مرا می نوازد
و دستانم
برای آسمان آبی نیلگون پر از تنهایی تو
ستاره می چیند
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