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گاردین -نشست اتوبان در آلمان

تصمیم بگیرید خدا را فراموش نکنید
مرحوم عالمه طباطبایی درباره مراقبت از نفس چنین توصیه
فرموده اند:
«روشی که برای ما در همه حال و همه شرایط در حد ضرورت
است ،روش بندگی و به عبارت دیگر روش خداشناسی است
و راه آن طبق آنچه از کتاب و سنت برمیآید ،همانا یاد خدا
و امتثال تکالیف عملی است .یعنی همان مراقبه و محاسبه
است ...هر صبح که از خواب بیدار میشوید تصمیم بگیرید
که خدا را فراموش نخواهید کــرد .آنگــاه به طور استمرار
خود را در برابر خدا تصور کنید و شب وقت خواب به حساب
کارهای روز بپردازید .اگر غفلتی شده استغفار و توبیخ نفس
و اگر نشده حمدی به خدا بکنید .و ضمن ًا برای تقویت ذکر تا
چهل روز ،روزی هزار مرتبه طرف صبح با توجه ،کلمه طیبه «ال
برگرفته از «نسخههای شفابخش»
اله اال ا »...را بگویید» .

دنیا به روایت تصویر

در محضر بزرگان

گتی ایمیج -اثری هنری روی دیوار یک آپارتمان با الهام از خانه
پرندگان،استانبولترکیه

دور دنیا

فتو ترانه

رویترز -بازار داغ ساخت نمادهای عشق ،کلکته هندوستان

زندگی سالم

دی روزنامه

گران ترین لباس فرم مدرسه

برگزاری جشنواره بدون حاشیه
در سه گام

آدیتی سنترال -محله
گینزا در ژاپن به گران
تــریــن و شــیــک تــریــن
منطقه توکیو مشهور
اســـــت .یـــک مــدرســه
ابتدایی که به تازگی
در این محله راه اندازی
شـــده اســــت ،تصمیم
گــرفــتــه تــا بـــرای تهیه
یونیفرم مدرسه دانش آموزان سنگ تمام بگذارد .برای همین منظور از طراحان و
خیاطان برند الکچری و معروف «آرمانی» دعوت کرده اند تا لباس های مدرسه بچه
ها را بدوزند .اما قیمت هر لباس مدرسه برای بچه ها  700دالر تمام می شود! یعنی
بیشتر از قیمت لباس های رسمی گران مردانه! این اقدام مدرسه آن قدر سر و صدا
به پا کرد که مجلس توکیو هم به این کار اعتراض کرده است.

کالهی که باعث تمرکز می شود
حکایت

آدیـــتـــی ســنــتــرال-
آلــودگــی دیـــد ،مانند
آلودگی هوا و صوتی،
ممکن است باعث شود
که نتوانید به راحتی
روی کــاری کــه انجام
می دهید تمرکز کنید.
مسلما شما در طول
روز مسائلی را می بینید که هیچ نیازی به دیدن آن ها ندارید و جلوی تمرکز شما را
می گیرد .یک شرکت آلمانی کالهی را با عنوان «کاله تمرکز» طراحی کرده است که
اطراف آن به پایین خم می شود و جلوی دید اضافه شما را می گیرد .با این کاله شما
فقط به جلو و به هدفتان نگاه می کنید و تمرکز باالتری خواهید داشت.

دخترصدساله
جوان تحصیل کرده ای پیش یکی از ثروتمندان رفت تا از
دختر او خواستگاری کند .همین که مرد چشمش به قیافه
جوان افتاد ،از این که چنین داماد موقری داشته باشد بسیار
خوشحال شد .بنابراین برای تطمیع وی گفت« :من سه دختر
دارم که هیچ یک ازدواج نکرده اند و می خواهم همه را به
راحتی شوهر دهم .از این رو تصمیم گرفته ام به هر یک از آن
ها موقع عروسی به تناسب سنشان پولی دهم تا دست خالی
به خانه شوهر نروند .به عنوان مثال به آن که هجده سال دارد
هجده هزارتومان و آن که بیست و پنج سال دارد بیست و پنج
و به دیگری که سی و دو سال دارد به همان مقدار وجه نقد
دهم .حال شما به خواستگاری کدام یک آمده اید؟»
جوان کمی فکرکرد و پرسید« :شما دختر صد و بیست ساله
شهرحکایت
ندارید؟! »

فارسی بنویسیم

کلکسیونیامجموعه؟
مشغول احـــوال پرسی بــا دوســتــم افشین بــودم کــه بــرادر
کوچکش وارد شد و پرسید« :داداش ،کالِکشن یعنی چی؟»
افشین فوری جواب داد« :یعنی همون کلکسیون» برادرش
سری تکان داد و گفت« :آهــان ،فهمیدم» و رفت .افشین به
من که همین طور مات به او نگاه می کردم گفت« :چیه؟ جن
دیدی؟!» گفتم« :ای کاش جن دیده بودم! یک آدم فارسی
زبون رو دیدم که معنی یه واژه انگلیسی رو به فرانسوی ،به یه
فارسی زبون دیگه گفت و او هم متوجه شد و رفت!» افشین
نفس بلندی کشید و گفت« :خب چاره ای نبود ،چون ما واژه
فارسی در این مورد نداریم ».گفتم« :دو کلمه داریــم .اول
گنجینه ،دوم مجموعه .مثال به کسی که در کار جمع آوری
سکه باشه گفته میشه فالنی گنجینه سکه داره یا فالنی
مجموعه سکه داره ».افشین چانه اش را خاراند و گفت:
«حرف حساب جواب نداره!»
اسماعیلفریدونی


آزمون هوش

حصار مربعی اسب ها
مزرعه داری در زمین پرورش اسبش که مربعی شکل است 9 ،اسب نگهداری می کند .او
می خواهد برای هر اسبش یک محدوده مجزا مشخص کند .با این شرط که فقط از دو حصار
مربعی شکل استفاده کند .یعنی با دو مربع دیگر ،این  9اسب را از هم جدا کند.
پاسخ در صفحه خانواده و مشاوره


هی با خودم می گفتم این مدل مو رو کجا دیدم!...
Comment

Like

* اختتامیه جشنوارههای ایرانی دقیق ًا مثل مراسم عقدکنونه .یکی تندیس ،یکی
دیپلم افتخار ،یکی جایزه ویژه ،یکی جایزه ویژه فالن .اصال نمیفهمی چی شد!
* خوب شد مراسم اسکار رو ایران اجرا نمی کنه ،وگرنه همون اول مراسم به
هرکدوم از عوامل فیلم یه پک شامل موز ،پرتقال ،سیب ،دوتا شکالت و یه
مجسمه اسکار میدادن که کسی ناراحت نشه!
* این امیر جدیدی عجب پشتکاری داره ،اول کشتی گیر بود ،بعد رفت شورای
شهر ،حاال هم این قدر الغر کرده که سیمرغ جشنواره فجر گرفت!
* این شوخی ای که رشیدپور با سیمرغ و یه مرغ کرد رو فقط یه مجری توانمند
دیگه می تونست تو اجرای جشنواره داشته باشه :استاد جواد خیابانی!
* سیمرغ بهترین طراحی صحنه تعلق می گیره به خواهر من وقتی میخواد همه
چیز رو بندازه گردن من!
* سیمرغ بهترین جلوههای ویــژه تعلق می گیره به فیلم بــردار اختتامیه که
هرکسی رو که گوش و دماغش رو خاروند نشون داد!
* بزرگ ترين چالش بعد از حساب كردن درآمد پزشک ها ،حساب كردن دستمزد
رشيدپور از اجراهاشه!
* وقتی فروتن گفت خنده اش در جمع اصحاب رسانه به پژمان جمشیدی خنده
دردناکی بوده ،بابام بهم نگاه کرد و خندید!
Comment

با توجه به این که جشنواره فجر به پایان رسید و از روز اول
حاشیه های فراوانی داشت و در اختتامیه هم آن قدر زیاد
شد که حاشیه هایش روی سن آمدند و وارد متنش شدند ،به
این فکر افتادیم تا برای دوره بعدی اش یا برای جشنواره های
دیگر چند پیشنهاد بدهیم تا دیگر شاهد حرف و حدیث های
بعدش نباشیم.
قدم اول انتخاب یک مجری مناسب برای مراسم افتتاحیه و
اختتامیه است .مناسب نه به این معنی که خوش صحبت و
خوش چهره و خوش اخالق و باسواد باشد .به این معنی که تا
حاال مجری هیچ برنامه دیگری نبوده تا منتقدان نگویند «چرا
باز این؟» و هرچه بقیه بگویند ،بگوید «چشم» و به احدی نگوید
باالی چشم خودت ابرو یا گوشه تیتراژ فیلمت نقطه است.
قدم بعدی ممنوعیت ورود بانوان کاندیدا یا برنده و نوازندگان
و سازشان به سالن است تا در پخش مستقیم برنامه مشکلی
پیش نیاید .چون به هرحال آباژور قدیمی شده و گلدان هم به
اندازه کافی و در سایزهای مناسب در دسترس نیست و فعال
هنوز جایگزین خوبی برای آن ها پیدا نشده است .هرچند
می توان از دوربین هایی استفاده کرد که افراد را به اندازه
نقطه نشان بدهد یا «شطرنجی سر خــود» باشد .البته اگر
برنامه از شبکه های خارجی پخش می شود ،ورود این افراد
به سالن آزاد بوده و هنرمندان می توانند با خیال راحت هر
سازی بزنند و هر چیزی بخوانند.
در مرحله بعد باید تالش کنیم تا به همه شرکت کنندگان
و نامزدها و توصیه شده ها و نور چشمی ها و فک و فامیل و
دوســت و آشنا و همکار هم جایزه برسد .بــرای این منظور
می توان در هر رشته به چند نفر جایزه داد یا اصال چندین
جایزه جدید اختراع کنیم تا کسی دست خالی از جشنواره
خارج نشود و دلش نشکند .مثال جایزه «بهترین عبورکننده از
جلوی دوربین» یا «دیپلم افتخار بهترین باجناق تهیه کننده» یا
«جایزه ویژه به اونی که جایزه نگرفت تا دلش نشکنه»! هرچند
در هر صورت همه شاکی خواهند شد .چه آن کسی که حقش
بوده و حتی یک کارت صدآفرین هم کف دستش نگذاشته
اند ،یا آن کسی که جایزه هم گرفته ولی دوست دارد بیاید
و شکایت کند.در پایان هم باید تمهیدی بیندیشیم که پس
از تمام شدن جشنواره ،رسانه ها دست از سرمان بردارند تا
شیرینی این جشن دورهمی به کام مان تلخ نشود .بگذاریم
همه چیز فراموش شود تا سال آینده و جشنواره بعدی و
علیرضاکاردار
جنجال های دیگر !

تا حاال دقت کردین

Like

زندگی بزرگان

عاشق!

کاریکلماتور

ایده و اجرا:میرجانیان و مرادی

زمانی که دکتر شیخ روی تخت دراز کشیده بود ،با همان
حال هم مریض میدید و در این حال ،تنها میتوانست ده
تا پانزده مریض را ویزیت کند .براد ِر من به او گفت« :آقای
دکتر شیخ! االن مبلغ ویزیت همه پزشکان ده تا دوازده
تومان است .شما اگر نمیخواهید این مبلغ را از مریضهای
خودتان دریافت کنید ،حداقل از هرکدام پنج تومان بابت
ویزیت بگیرید .شما با وضع جسمانی بد حاضر به ویزیت
مریض میشوید و ده -پانزده نفر هم که بیشتر نمیتوانید
ویزیت کنید ،حداقل برای این کار مختصر درآمدی که باید
داشته باشید ».دکتر با همان حال بدش گفت« :ببین من
یا دیوانهام که این طور مریض میبینم که در این صورت با
دیوانه نمیشود سر به سر گذاشت ،یا چیزی دیگر مثل عاشق که در هر صورت شما حق ندارید به
او بگویید کدام کار خوب است و کدام کار بد!» و تا آخر عمر همین رویه را ادامه داد. ..
برگرفته از «فریاد در تاکستان» ،نوشته محمد خسروی راد


ما و شما

3نقطه

اندکی صبر

دوست داشتنی
 آدم هایی هستند که دوست داشتنی اند
اصال نمی شود دوست شان نداشت
عاشقشان نبود
به فکرشان نبود...
بعضی ها آفریده شده اند
که دوست داشته شوند
بدون آن که دلیلی دلمان بخواهد


سمیهآقایی



شماره پیامک2000999 :

* مطلب کره جنوبی جالب بود ،هر هفته یک کشور جهان را
معرفی کنید.
ک کهدلت ُمردهاست  ،درمانش
* آقایمسعود مجنونپور؛ این 
ت را با پند و اندرز زندهکن»
درنهجالبالغه است« :دل 
* بیشتر از کارتون های جزیره اسرارآمیز چاپ کنید ،خیلی
سمیه ف
باحالن .
* من یک داستان نوشته ام برای چاپ تو زندگی سالم .چطور
می تونم اقدام کنم؟
مــا و شما :بــا ایــن شــمــاره در تلگرام ب ــرای مــا بفرستید:
09215203915
* واقعا آقای علکساندر کاربراتور این افسانه های نوین رو
می نویسه یا سر کاریه؟!
* نازنین زهرا ،دختر قشگم ،خدا رو شاکرم که به سن تکلیف
رسیدی .امیدوارم بنده ای شایسته برای خدای مهربان باشی
و مایه افتخار و سربلندی پدر و مادرت شوی.
باباحسین و مامان عصمت

پاسخ خفن استریپ شماره قبل :ستاره ماهی  -مردم
گریز  -نشانه گیری

