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امام حســین(ع) :عقــل ،جز با پیــروی از حق
کامل نمی شود.



اعالم الدین

ذکر روز یک شنبه

آسوشیتد پرس| بازی بچه ها در سیالب! هندوستان

توی فیلم های کمدی ایرانی اگه بازیگر آب قندی رو که واسه یکی دیگه درست کرده،خودش
نخوره ،ژانر اون فیلم به تراژدی تغییر میکنه!
نمیدونم اینایی که تو «ناسا» و «مایکروسافت» و «گوگل» و «اپل» کار میکنن چرا خودشون رو
این قدر باال میبینن؟ بابا دیگه از منشی دکترها که باالتر نیستین!
 اکونومیکترین(اقتصادی ترین) کاری که تو زندگیم انجام دادم این بوده که کوبیده رو عین
نون باگت از وسط باز می کنم تا بیشتر بشه!
 یک مدته دیگه پیامک واریز نمیاد .می خوام پیام بدم به بانک بگم bdri؟!
 نمی فهمم چرا کسایی رو که تو فیلم ها میان طلبشون رو بگیرن ،آدم های بد و پلیدی نشون
میدن؟ ولی اون یارویی رو که قرض گرفته و نمی بره پس بده ،انسان مظلوم و خوب و آبرومندی
جلوه میدن!
 خدایا هیچ وقت آدمی رو که عجله داره با یک پالستیک تخمه تنها نذار!

در محضر بزرگان

مسئولیت ما در پاسداری از
نهضتحسینی

بریده کتاب

شروع دوباره
اگربازهماینموجهایلعنتیتکراروروزمرگی
سراغشآمدند،بایدسریبهیکدرمانگربزند!
نه از آنها که آدم را میبندند به قرص و دوا ،و نه
ازآنهاکهمیخواهندسنگصبورآدمباشندو
بنشینند تا تو وراجی کنی و میان اعترافهای
هفتگی راه رهایی روح خــودت را بیابی! از
آنها که میگویند راهحل مشکلت این است
که دست زنت را بگیری و دوتایی چند ماهی را
بروید به سفری آرامبخش ،جایی برای تجدید
همهچیز،جاییبرایشروعدوباره.
برگرفته از «جداییها»

اثر بابک تبرایی

قرار مدار

تفأل

تاپخند

صد مرتبه «یا ذاالجالل و االکرام»

آیت ا ...سیستانی می فرمایند:
در آستانه مــاه مــحــرمالــحــرام قـــرار داریـــم،
فرارسیدناینماهیادآورحرکتیعظیماستکه
بارهبریمصلحانجهاندرراستایپیشرفت
جوامع بشری و برانگیختن اراده ملتها و
سامان دهــی اوضــاع آنــان صــورت گرفت...
یادآوری این نهضت مبارک مسئولیت بزرگی
را بــر دوش مــا پــیــروان حضرت ابــا عــبــدا...
الحسین(ع) قرار میدهد که همان پاسداری
ازدوامایننهضتوتثبیتآثاروابعادآندرجان
و دل مردم است .لذا هر یک از ما مسئولیت
پــاســداری از ایــن نهضت حسینی مبارک را
به عهده دارد و این امر مهم با اصــاح خود،
خانواده و خویشاوندان و آگاه کردن جامعه
پیرامون خود از اهمیت این نهضت حسینی
و عظمت آن صورت میگیرد ،ولی مسئولیت
بزرگ را سخنرانان بر عهده دارند .زیرا آن ها
جلوهگرچهرهرسانهایحرکتعاشوراونهضت
سیدالشهدا(ع) هستند .از اینرو نیاز است
اندکی درنگ نموده و سؤالی را مطرح کنیم:
سازی این
آیا منبر حسینی شکلگیری و فعال
ِ
مسئولیترامتناسبباشرایطزمانوتحوالت
عصرحاضرایفامیکند،بهطوریکهآثارمقدس
حسینیدردلوجانمردمقرارگیرد؟
پایگاه رسمی آیت ا ...سیستانی


رویترز| طراحی خط عابر پیاده به شکل گورخر! روسیه

فتو ترانه

کاترز نیوز| شیطنت یک روباه هنگام عکاسی ،لندن

دوردنیا

سنگ نوشته های شوم

از اون لحاظ

یک مهمانی با چهار باجناق
محمدعلی محمدپور |طنزپرداز

امروز میخواهم برای شما خواب دیشب خودم را تعریف کنم .حتما با خودتان میگویید توی
این گرانی و مشکالت خواب من به چه کارتان میآید که اتفاقا ربط دارد ،پس هرگز زود قضاوت
نکنید .دیشب خواب دیدم توی یک مهمانی عروسی با چهار باجناق خودم بر سر یک میز
نشستهایم .ممکن است االن بگویید من که اصال ازدواج نکردهام پس چهار تا باجناق را از کجای
خودم درآوردهام که باید بگویم توی خوابهای من هر چیز امکان دارد و همین که با چهار تا جاری
خودم سر یک میز ننشسته بودم باید خدا را شکر کرد.
خب به هرحال جانم برایتان بگوید که باجناق اولی شروع کرد به درد دل کردن و از این مینالید
کهدستشخالیخالیشدهاست.ازشپرسیدم«:چیشدکهاینقدردستتخالیشد؟»گفت:
«هیچی داداش ،یکی از اتاق خوابهای خونه رو کال پوشک انبار کردم و واقعا دیگه هیچ پول
نقدی واسم نمونده!» قابل توجه این که بچهاش توی خوابم تقریبا دو سالش بود و من نمیفهمم
تا کی قرار بود پوشک بشود .ازش پرسیدم« :بچه دیگهای تو راه داری؟» گفت« :نه بابا همین یکی
بسه!» .گفتم« :پس ببخشید این همه پوشک را برای چی خریدی؟» کمی با خودش فکر کرد و
گفت« :نمیدونم دیگه جوگیر شدم!» حاال به نظر میرسد بچهشان را تا شش سالگی باید پوشک
بکنند تا اینها یک جوری مصرف بشود.
اما باجناق دومی وقتی داشت شیرینی برمیداشت ،متوجه شدم انگشت اشارهاش کج شده.
پرسیدم« :انگشتت چی شده؟» خندید و گفت« :مهم نیست چی شده ،مهم اینه که باالخره ثبت
نام کردم!» پرسیدم« :چی رو؟» با خوشحالی گفت« :پراید! پراید!» .گفتم« :حاال چه ربطی به
انگشتت داره؟» .گفت« :روز ثبت نام از بس کلید  F5رایانه رو فشار دادم این جوری شد .تازه
کیبورد و موس هم دیگه از کار افتاده و باید عوضشون کنم».
واقعا از داشتن چنین باجناقهای فرهیختهای داشتم لذت میبردم که متوجه باجناق سوم
شدم .به صندلیاش لم داده بود و کال با کسی صحبت نمیکرد و خیلی هم لباسهای شیکی
پوشیده بود .همهاش هم هندزفری توی گوشش بود و عدد و رقم میگفت .از باجناق اولی
پرسیدم« :فاز این باجناقمون چیه و چرا با ما نمیپره؟» گفت« :اون رفته تو کار دالر و دیگه با
ما صحبت نمیکنه!» واقعا دیگر داشت جالب میشد و من حیرتزده از باجناقهایم بودم که
چهارمی از توالت هراسان بیرون آمد و در حالی که دستهایش را با کت من خشک میکرد،
گفت« :آقا تو تلگرام خوندم قراره کاسه توالت گرون بشه ،بریم کاسه توالت انبار کنیم» و همهشان
از روی من عبور کردند و به سمت بازار رفتند.
اینستاگردی

آدیتیسنترال-خشکسالیهمیشه
نماد بدبختی و نحسی محسوب
شده است .در برخی رودخانه های
اروپا ،سنگ های معروف به «سنگ
گرسنگی» اولین نشانه های شوم
خشکسالی انــد .ایــن سنگ ها در
اعماق دریاچه ها و رودها هستند و
با پایین آمدن سطح آب ،نوشته های
رویآنهاپدیدارمیشود.اینسنگ
هادرواقعکتیبههاییهستندکهازقرن 17میالدیبهجاماندهاندوهرزمانخشکسالیباعثکم
آبیشدهاست،مردمجمالتیرویسنگهانوشتهاند.اینجمالت،گاهحاویبارمثبتوامیدبرای
زندگیبهتردرزمانخشکسالیاست.

چشم تقلبی
بوردپاندا -یک فروشگاه ماهی در
کویتکهادعامیکردتازهترینماهی
را از دریا صید می کند و می فروشد،
توسطمقاماتاینکشوربستهواعالم
شــده اســت که جریمه سنگینی در
انتظار این فروشگاه اســت .صاحب
فروشگاه ،ماهی های مانده را به جای
ماهی تــازه به دست مــردم می داد و
برایاینکهچشمانزردوماندهماهی
مشخصنشود،ازچشمانپالستیکیمخصوصعروسک،استفادهمیکرد.پسازاینکهعکسچشم
هایمصنوعیدرشبکههایمجازیفراگیرشد،اینفروشگاهنیزپلمبشد.
شعرطنز

زن بابا
امیرحسین خوش حال | شاعر و طنزپرداز

اتفاقی عجیب؛ زن بابا
خسته و پرچروک؛ مامانم
مهربان ،اهل خنده ،خوش برخورد
عطر دارد همیشه در کیفش
ِ
پشت بابا غریب مامان و
ِ
درخت پربار و
هست بابا
پدرم سرفه کرد و زود آورد
مثل «خیراندیش»
مادرم گشت ِ

طعم قلیان سیب ،زن بابا
خوشگل و دلفریب؛ زن بابا
با کالس و ادیب؛ زن بابا
پول دارد به جیب؛ زن بابا
پیش بابا قریب؛ زن بابا
ِ
گشته چون عندلیب؛ زن بابا
به ِر بابا «طبیب» زن بابا
شد «مریل استریپ» زن بابا!

تا حاال دقت کردین

داستان های من

همراز
پدرام حساس

من تو را می فهمم
تو مرا می خواهی
و همین ساده ترین قصه بین من و توست
قصهایسادهویکرنگ
کههرکسزسرشوقشنید
قطره اشکی به نگاهش بخشید

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

متن و تصویر سازی  :صابری  ،مرادی

اندکی صبر

دکتر پژمان نوروزی ،استاد دانشگاه ،نویسنده،
طراح و مجری در صفحه اینستاگرامش زیر این
عکس نوشته است:
«مــن بــه آفرینش داســتــان هــای خــودم ادامــه
مـیدهــم .قصه میخوانم ،روایتگر رویاهایم
دل واژهها امید
میشوم .نردبان میسازم .من از ِ
میسازم و کنار کوچهها بساط میکنم .زندگی
سخت است خیلی سختتر از آ نچه فکرش را
بکنید ،بیشترتان ...ولی هیچ راهزنی ،هرگز به
قصههایم راه ندارند ...قصههای من درخشانتر
از تــمــام خــورشــیــدهــای ه ــم ــواره درخــشــان
آسمانهاست ...مثل چشمهای روشنش ...پر
از امید ،پر از ترانه وبوی باد و باران و شرجی تمام
دریاهای دوردست ...من ادامه میدهم به آفرینش تمام قصههایم».

شاهانه ماجرای گناه گدا بگو
با این گدا حکایت آن پادشا بگو

هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر
بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان
دی روزنامه

روش دور زدن گرانی ها
علیرضا کاردار |طنزپرداز

این روزها که بحث اصلی و فرعی و شبانهروزی و
بیرونودرونخانهپیروجوانوزنومردوخالصه
تکتکسلولهایجامعهگرانیاست،دیدیمبد
نیست ما هم که در این مواقع نمیتوانیم ساکت
بنشینیم ،راه حلهایی برای برطرف کردن این
معضلارائهوروشهایدورزدنگرانیرابرایتان
توضیح دهیم .هرچند مسئوالن مدت هاست
مشغول ارائه راهکارهایی از قبیل «مردم به جای
اعتراض ،تحمل کنند»« ،ارز و طالی خود را به
دولــت بدهند»« ،از اجناس جایگزین استفاده
کنند»« ،مانند دوران قدیم عمل کنند» ،نخرند،
نخورند ،نپوشند و ...هستند ولی راهکارهای ما
دالری هفت سنت با مال دولت توفیر دارد .امید
کهاینمختصربهکارآید:
مسکن و اجاره خانه :چرا اینقدر غر میزنیم؟
کافیاستبهزندگیاجدادخودنگاهیبیندازیم
تاببینیمچگونهخوشوخرممیزیستهاند.البتهنه
اجدادچندسالقبلمان،منظوراجدادچندصد
قرن پیش است که داخل غار و باالی درخت و زیر
گودیآبشارزندگیمیکردهاند!
قبوض حاملهای انرژی :انصافااگربرویمداخل
غاریاحتیزیرپلوتویکارتنزندگیکنیم،دیگر
چه احتیاجی به کنتور آب و برق و گاز و تلفن و
اینترنت و ...داریم که بخواهیم قبضهایشان را
بپردازیم؟
خوراک ،پوشاک ،خودرو :این هم مانند مورد

باال .البته حاال که خوب فکر میکنیم فقط برای
پوشیدنیها میتوانیم مانند اجداد اولیه خود از
برگ درختان استفاده کنیم ولی برای خوراک
کهقدیمیهاگوشتومرغومیوهولبنیاتفراوان
دراختیارداشتهاندوبرایخودروهمکهاگرمانند
پیشینیانبهاسبوشترواالغرضایتبدهیم،باز
هموسعمانبهخریدونگهداریآنهانمیرسد.
برویمموردبعدی،برایاینهایکفکریخواهیم
کرد ،شاید هم شامل مرور زمان شود و یادمان
برود!
ارز و طال :در این شرایط که به شر سیر کردن
شکممانوعوضکردنزیرنوزادمانماندهایم،ارز
و طال میخواهیم چه کار که نگران گران شدنش
هستیم؟بگذاریدآنهابرایخودشانسربهفلک
بگذارند،آخرشاینماهستیمکهپروانهمیشویم
و دنبالشان میپریم! البته متاسفانه نمیتوان
بهجای پوشک بــرای بچهمان از بــرگ درخت
استفاده کرد ولی راه حل آن هم این است که یا به
بچهغذاندهیم،یاکیسهگونیبهپایشبکشیمکه
ممکناستکمیبدظاهروحساسیتزاباشد،یااز
شکمخودمانبزنیموبرایشکمبچههزینهکنیم!
بــهــداشــت ،درمــــان ،تــفــریــح ،مسافرت،
تحصیل ،مطالعه:دیگرچقدرماراهکاربدهیم؟
شما هم دست به کار شوید و با ابداع ترفندهای
ترکیبی ،راه حلهای دور زدن گرانی برای این
مواردکمارزشراازخودتاندربیاوریدعموببیند!

نیم دقیقه ای

بیمار و وقت دکتر
آقــای اسمیت مثل یک شنبه هر
هفته رفته بــود خانه مـــادرش تا
احوالی از او بپرسد .کنار مادرش
نشستهبودوداشتخودشرابرای
اولوسمیکرد،گفت«:امروزوقت
دکتر دارم ،امــا دلــم نمی خــواد
برم»...
مادرشلپشراکشیدوبامهربانی
گفت« :مهم نیست عزیزم ،بمون
پیشخودم.بهمطبدکترهمزنگ
بزنبگومریضمونمیتونمبیام» !

ترجمه و تصویرسازی :فرنگیس یاقوتی ،سعید مرادی

ما و شما
راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

*هزاربارامید،هزارهزارتویی...خدایابهامید
تو که تک تک بندگانت دل به امیدت بستند.
ناظری

* آق کمال؛ مری تو مسابقه هوش برتر شرکت
کنیببینمهوشتانچقدره؟!
آقکمال:نه!چشمممزنن!
*تقاضادارمبراساسقرعهواقعیبرندهمسابقه
«این کیه» اعالم شود ،نه برحسب میزان تعدد
شرکتافراددرمسابقه.
مــا و شــمــا :اطــمــیــنــان کــامــل بــه هــمــه شما
خوانندگانمیدهیمکهانتخاببرندگانفقط
براساسقرعهکشیاست.نمونهاشچندبرنده
تکراریاستیاکسانیکهتاحاالدرتماممسابقه
هاشرکتکردهاندولیهنوزبرندهنشدهاند!
* هفده شهریور تولد بابایی گلم علی جان
مبارک.انشاءا...سالموسربلندباشی.
ماماناسی

*محمدغیرتمندعزیز 18،شهریورروزتولدت

دوستتحسین
مبارک.
* مطلب عشق قدیمی فوق العاده زیبا بود.
مجنونپور
بینهایتسپاسگزارم.
*فکرکنمدیگهنبایدبهاینتبلیغاتوکمشدن
مطالب خواندنی انتقاد کرد؛ چون مسئوالن
زندگیسالمنظراتماروعملینمیکنند!
* در پاسخ به خواننده ای که خواستار انتقال
ک صفحهدیگهاست باید بگم :مرغ
ل بهی 
جدو 
زندگیسال می هپاداره،ازشمااصرار،اززندگی
سالمانکار!
* لطفا جــدول رو از صفحه زندگی سالم
حذف کنید تا من و همکارم رو به جون هم
جمالی
ننداختید! 
ماوشما :خدمت همه مخاطبان گرامی که
در روزهای اخیر از حجم آگهی ها یا جدول
در زندگی سالم انتقاد داشتند عرض ادب
و احترام داریم .سعی ما تامین نظر شماست
اما همه چیز به ما بر نمی گردد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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