
   دارکوب واقعا موجود بی اعصابیه، فکر کن از صبح که پا میشه کله ش رو می کوبه 
به درخت تا آخر شب!

   یادش به خیر قدیما وقتی عصبانی می شدیم گوشی رو می کوبیدیم تو آسفالت 
خیابون، بعد می رفتیم برمی داشتیم فوت می کردیم می ذاشتیم تو جیب مون. همون 
گوشی ده سال کار می کرد. االن کافیه دو ساعت بی توجهی کنی بهش، خراب میشه 

باید یکی دیگه بخری!
   شما وقتی چای کیسه ای می خورین اون نخ و مقوای تهش گلوتون رو اذیت 

نمی کنه؟!
  از صبح تا حاال به این فکر می کنم چرا خفاش ها مثل آدم راحت نمیان رو زمین 

بخوابن؟!

الم
ی س

هر
مش

ه

10

 چهارشنبه  4اردیبهشت 1398  شماره1304

درمحضر بزرگان

عامل کمال نفس

مطهری  مرتضی  شهید  اســتــاد 
فرموده اند:

انــســان در دو حــال ممکن است 
خدا را بخواند: یکی در وقتی که 
اسباب و علل از او منقطع شود و 
دچــار سختی و اضطرار گــردد، و 
یکی در وقتی که روح، خودش 
اوج بگیرد و خویشتن را از اسباب 

و علل منقطع کند.
 کــمــال نــفــس در ایـــن اســـت که 
ــازد و  ــودش خــود را منقطع س خ

اوج بگیرد.
بیست گفتار  

شاتراستاک|       ساخت سس سویا به روش سنتی، چین  رویترز|      مسابقه خودروهای دست ساز، برزیل   گاردین|     پوشش بارانی دونده ماراتن، ایاالت متحده

حدیث روز 

حضرت علی)ع(: به خدا یقین ندارد 
کسی که عهد و پیمان خود را فرو 

گذارد.
غررالحکم و دررالکلم  

ذکر روزچهارشنبه
صد مرتبه »یا حی یا قیوم«

برو به هرچه تو داری بخور دریغ مخور 
که بی دریغ زند روزگار تیغ هالک  

به خاک پای تو ای سرو نازپرور من 
  که روز واقعه پا وا مگیرم از سر خاک

تفأل

دنیا به روایت تصویر

سفیدبرفی و پلنگ پروتزی – قسمت اول

مهرشاد مرتضوی  | طنزپرداز

متاسفانه در زمان های قدیم در آن طرف دنیا بیمارستان ها کیفیت فاجعه ای 
داشتند و شاه و وزیر و پولدار و فقیر نداشت، کال همه مادران سر زا می رفتند. مادر 
سفیدبرفی هم از این قاعده مستثنا نبود و در همان عنفوان جوانی، زرتی عمرش را 
داد به شما و پدر سفیدبرفی امان نداد و فورا به دنبال همسر جدیدی گشت. پدر که 
از قضا پادشاه هم بود، مستقیم رفت سراغ جادوگر پروتزی و او را ملکه خودش کرد 
 I'm Queen« و به قصر آورد. ملکه یا همان جادوگر هم داد هرچه لباس با نوشته

and I know it« در بازار است، جمع کنند و بیاورند که فقط خودش بپوشد.
اما بشنوید از سفیدبرفی که رشد می کرد و هر روز زیباتر می شد و از هشت 
سالگی به ایــن ور خواستگار داشــت. هر چه پادشاه به این مسئله اعتراض 
می کرد، جادوگر بدذات مخالفت می کرد و اصرار داشت که دلیل ناراحتی 
پادشاه، چیزی جز خرج زیادی که با ورود هر خواستگار متحمل می شدند 
نیست. کار به جایی رسید که سفیدبرفی مجبور شد از دست خواستگارها و 

نامادری اش، در سن 16 سالگی از کاخ فرار کند و به جنگل برود.
آن جا پر از موجودات ترسناک و حیوانات درنده و بدتر از همه، موتوری مزاحم 
و ماشین های شاسی بلند تیکه انداز بود. اما سفیدبرفی با خوش شانسی وارد 
کلبه ای شد و هفت کوتوله را دید که هر کدام به کاری مشغول بودند. کوتوله ها 
با دیدن سفیدبرفی دست از کار کشیدند و مشغول خواندن »چه سری، چه 
دمی، عجب پایی« شدند. پنیر از دهان سفیدبرفی... ببخشید خط رو خط 
شد. سفیدبرفی در آن جا ماند و کوتوله ها هم که گویی از تبار امثال بازیگران 
سریال ها بودند و غیرت و شخصیت سرشان می شد، به چشم برادری به او نگاه 

می کردند و از گل نازک تر به سفیدبرفی نمی گفتند.
ــت در تلگرام طــالیــی اش می چرخید،  یک روز که ملکه داش

اپلیکیشن »چه کسی از همه زیباتر است؟« را باز کرد، ولی هر 
چند بار که تست را زد، اپ به او گفت که سفیدبرفی زیباترین 
دختر روی زمین است. ملکه خشمگین شد و همه کرم های خیار 

و دستگاه های ماساژ صورتش را آتش زد و رفت که سفیدبرفی 
ادامه دارد... را نابود کند. 

قرار مدار

یکی از عجیب ترین درختان جهان
ــت زندگی یا  آتــن تایمز- درخ
»کااللوچ « به علت تقریبا معلق 
بودنش روی هوا بسیار معروف 
شده است. تمام ریشه های این 
درخت خارج از زمین قرار دارد و 
تنها یکی از ریشه هایش در زمین 
فرو رفته است. گویا قرار نیست 
ــالش بـــرای زندگی  ــت از ت دس

بردارد و همچنان سبز است و رشد می کند. این درخت در پارک ملی المپیک 
در سواحل جنوب غربی شبه جزیره المپیک در آمریکا قرار دارد و هر سال مورد 

توجه بازدیدکنندگان زیادی قرار می گیرد.

ژست گوریل با جنگل بانان
ایندیپندنت- یک جفت گوریل 
کوهستانی که از جانوران در 
ــراض هــســتــنــد، در  ــقـ حـــال انـ
ــای کــنــگــو در یک  ــل ه ــگ ــن ج
حرکت غیرمنتظره شبیه آدم ها 
سلفی  عکس  جنگل بانان  بــا 
جنگل بان  گفته  بــه  گرفتند. 
»متیو شاماوو« این عکس جالب 

با این گوریل ها در پارک ملی »ویرونگا« ثبت شده است و خیلی سریع با توضیح 
»یک روز دیگر در دفتر« مورد توجه بازدیدکنندگان فضاهای مجازی به خصوص 
گروه های ضد شکار حیوانات در حال انقراض قرار گرفت. به گفته پارک بانان 
این دو گوریل از سال 2007 وقتی که فقط 2 و 4ماهه بودند در این محل بزرگ 
شده و خوب یاد گرفته اند که از آدم ها تقلید کنند. این گوریل های کوهی به علت 

تخریب زیستگاه شان در معرض انقراض هستند.

بلعیدن قاشق
چینی  زن  سنترال-  آدیــتــی 
هــنــگــامــی کـــه در تـــالش بــود 
ــک قاشق  ــاده از ی ــف ــت ــا اس ــا ب ت
چــای خــوری، استخوان ماهی 
را از گلویش خارج کند، به طور 
اتفاقی آن را بلعید! این زن به 
قفسه  در  درد  نداشتن  دلیل 
سینه و شکم تا 5 روز بعد هم به 

دکتر مراجعه نکرد اما ناگهان درد شدیدی را احساس کرد و با مراجعه به 
بیمارستان، به صورت اورژانسی آندوسکوپی شد تا قاشق از بدنش خارج شود.

از اون لحاظ

یادش به خیر

شوخی شاعرانگی 

بریده کتاب 

امیرحسین خوش حال

* »به رهی دیدم برگ خزان«
با پا بزدم یک ضربه به آن!

* کفِش کالج دارد و شلواِر ریش
»هرکسی کو دور ماند از اصل خویش«

* »یکی روبهی دید بی دست و پای«
کنارش نشست و بنوشید چای!

* ز رویش رد شوم با یک تریلی
شکاَند ظرف من را گر که لیلی!

ابهت آدم خبره

نذار ابهت هیچ آدم خبره ای تو رو 
بگیره. اون بهت میگه: »دوست 
عــزیــز، مــن بیست ســالــه کــه این 
کارمه!« آدم ممکنه کاری رو بیست 

سال تموم هم غلط انجام بده!
»بعضی ها هیچ وقت نمی فهمن«
اثر کورت توخولسکی

تاپخند فتو ترانه

دوردنیا

اندکی صبر

* ســالم عزیزم، خیلی دلــم برات 
تنگ شده. کاش زمان به گذشته 
باز می گشت تا هرطور شده نگهت 
ــودم میگم  ــا خـ مــی داشــتــم. امــا ب
افـــرادی که دوستشون داری رو 
با نگه داشتن اذیت نکن. دوست 
دارم الاقل تو سالگرد ازدواجمون 
بعد از یک سال صدات رو بشنوم. 
دوستدار تو، علی  

* عــکــس نــمــایــشــگــاه حــیــوانــات 
خارجی در ستون دنیا به روایــت 

تصویر خیلی قشنگ بود.
* حامد عزیز، تولدت مبارک. هر 
بهار که می رسد خــدای بــزرگ را 
شاکریم که تو را به ما داد. با آرزوی 

بهترین ها برایت در زندگی. 
پدر و مادرت حسین فوالدی، 
مریم اباذریان

ما و شما

سه نقطه

دی روزنامه 
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چه کسانی چه کتاب هایی می خوانند

علیرضا کاردار | طنزپرداز

به مناسبت آغاز نمایشگاه کتاب چرخی در شهر زدیم تا نظر شهروندان را 
درباره کتاب های مورد عالقه شان جویا شویم. همان اول کار از مقابل اداره ای 
گذشتیم که آقای مدیرش برای شرکت در جلسه ای داشت خارج می شد. 
نظرش را پرسیدیم، پاسخ داد: »بنا بر آماری که در اختیار بنده گذاشته اند، 
تمامی همشهریان عزیز از خدمات ما راضی هستند و مراتب قدردانی خود را 
هر روز به ما اعالم می کنند...« نیم ساعتی گذشت تا آقای مسئول پس از تقدیر 
از خودش سرانجام گفت: »... در همین راستا بنده به عنوان عضو کوچکی از 
این جامعه خواندن کتاب »ملت عشق« را به شما پیشنهاد می کنم تا ببینید چه 
ملت باعشقی داریم.« پس از خداحافظی و در حالی که باتری ضبط صوت مان 
در حال تمام شدن بود، دیدیم یک خودروی آخرین مدل با شیشه دودی پشت 
چراغ قرمز نگه داشته است. به شیشه زدیم تا نظر این هموطن را هم بشنویم. 
راننده جوان در حالی که نصف شیشه را پایین داد و برق گوشی و ساعت چند 
میلیونی اش چشم مان را می زد، گفت: »با تشکر از ددی که این قدر برای من و 
آجی جونم و شما مردم زحمت می کشه، من خوندن کتاب های »من، پیش از 
تو« و »پس از تو« رو به همه پیشنهاد می کنم تا بیشتر قدر باباهای ما رو بدونن 
که اگر نبودن کارمون زار بود.« متاسفانه در این لحظه چراغ سبز شد و آقازاده 
گازش را گرفت و رفت و نشد بپرسیم پدر این »شازده کوچولو« کیست و چه گلی 

به سر ما زده است.
مصاحبه شونده بعدی دانشجویی بود که پاسخ داد: »راستش من »جزء از کل« 
این مملکتم و اگر »هنر شفاف اندیشیدن« داشته باشیم، می بینیم که همه 
کتاب ها خوبن. البته اینا »عقاید یک دلقک« نیستن و عقیده خودمه.« نفر بعدی 
پیرمرد بازنشسته ای بود که گفت: »شما فکر کن من »پیرمرد صدساله ای که 
از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد« هستم که با این حقوق بازنشستگی باید بهم 
بگی »مردی به نام اوه«! باور کن اون قدر »از سرد و گرم روزگار« چشیدم که دیگه 
نای کتاب خوندن هم ندارم...« و عصازنان از صحنه دور شد. دخترخانمی روی 
نیمکت پارک نشسته بود که پس از پرسش ما آهی کشید و گفت: »دنیای من 
شده عین »دنیای سوفی«، بیزارم از »جستار هایی در باب عشق« و عاشقی... 
کاش یکی به نامزدم بگه »دختری که رهایش کردی« داره غصه می خوره... 

آه...« این دختر خانم را هم با شکست عشقی اش تنها گذاشتیم .
دنبال آخرین نفر می گشتیم که ناگهان یک موتوری وارد پــیــاده رو شد و 
نزدیک بود بزند له مان کند. در حالی که خودمان را کنترل کردیم تا نگوییم: 
مگه »بیشعوری«؟ که موتورسوار که انگار از »قلعه حیوانات« فرار کرده بود، 

پیش دستی کرد و فریاد زد: »مگه »کوری«؟«!

رنگین کمان
برای تو

رنگین کمانی  
بر گردن ابرها آویخته ام...    

حمید درخشان


