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مجمسه ۳۷متری مائو

صفحهآخـر

این مجمسه ۳۷متری از بنیانگذار حزب کمونیست
چین توسط یک گروه کاپیتالیست با هزینهای معادل
۴۶۰هزاردالر (3میلیونیوان) ساخته شدهاست.

مکث

طرح:رضا جنگی

20درصد صادرات فرش دستباف کشورمتعلق به خراسان رضوی است
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سرسره

یهویی

زنانآوانتاژنمیدهند!

سودان،دوغونصفالنهارمبدا

کلمه

یزدی -خدا ،خانه ،خیابان ،همسر ،فرزند،
چک ،شام ،دروغ ،تنهایی ،عشق ،مرگ،
مسافرت ،تولد ،عروسی و. ...
تا صبح هم میشود این کلمات را ادامه داد.
آد مها دست از سر کلمات برنمیدارند و
بیهوده نیست که نوشتهاند :در ابتدا کلمه بود
و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.

یک خطی های دوست داشتنی

سودان یعنی یکعالمه سود!

هنوز از شوک خبر قبلی درنیامدهبودیم که خبر بعدی
مثل پتک توی سرمان فرودآمد« :سودان هم با ایران
قطعرابطه کرد».
یکمرتبه فشارمان افتاد و دو نفر آمدند زیر بغلمان را
گرفتند و کمی آب به صورتمان پاشیدند تا به هوش
بیاییم .بعد که آرام شدیم ،زدیم زیر گریه .آخر چرا؟
عربستان و قطر و امــارات صدسال سیاه بروند قهر
کنند.
ته دل ما با این چیزها خالی نمیشود؛ اما از سودان
نمیتوانیم بگذریم! اصــا اسمش داد میزند:
سودان؛ یعنی یکعالمه سود!
ما کلی روی دوستی سودان حساب باز کردهبودیم!
اصال سودان مهمترین شریک تجاری ما بود! کل نفت
ما را سودان میخرید!
آخــریــن تکنولوژ یهای روز را مــا از ســـودان وارد
مملکت مـیکــردیــم! ایــام تابستان و عید نــوروز
مقصد گردشگران ایرانی بود! حاال ما باید چهکار
کنیم؟!

حتی وقتی که میبازی ،بازم میتونی برنده
باشی .طوری که وارد تشک مبارزه میشی مهم
نیست .مهم اینه که چطوری پا میشی.

دوغ وضعش بهتر است

کوتاه نوشت

جدول

سریال دردویل

شیطانآسودهبخواب!
مهدی محمدی -کتاب ریاضی پر از
حساب و کتاب اســت ،ولی در ریاض
هیچ حساب و کتابی نیست.
به بحرین حق بدهیم که سفارت
ایران را تعطیل کند .آنقدر کشورشان
کــوچــک اســت کــه چندمترجا هم
برایشان غنیمت است.
یک نفر از خاندان آلسعود هروقت
به شیطان سنگ م ـیزد ،سر خودش
درد میگرفت.
وقــتــی در تــمــام عــربــســتــان بتی
نماندهبود ،آلسعود شروع به پرستیدن
یک بت خارجی به نام آمریکا کرد.
وقتی کشور جیبوتی را روی نقشه
پیدا کردم ،فهمیدم چرا اول اسم این
کشور «جیب» است!
آنها به جای اینکه به شیطان سنگ
بــزنــنــد ،سنگ شیطان را بــه سینه
میزنند.
یکی از خاندان آل سعود گفت :آن
طرف شیشه یک گرگ میبینم .به او
میگویند :اشتباه میکنی .شما
جلوی شیشه نیستی .جلوی آینه
ایستادهای.
بحرین با همه کوچکیاش سنگ
بزرگ عربستان را به سینه زدهاست.
اینطور که آلسعود پیش میرود،
سال آینده شیطان به آلسعود سنگ
میزند.
آ لسعود «شیطون» شدند؛ حکام
کشورهای کوچولوی بحرین و جیبوتی
«شیطونک».
وجدانشان را میفروشند تا با پولش
بتوانند سالح تهیهکنند.
آلسعود مدلباالترین ماشینها را
هم که سوار شوند ،به آنها لذت سوار
خر شیطان شدن نمیدهد.
آ لسعود نمیگذارد شیطان حتی
لحظهای دستتنها بماند.
شیطان! آسوده بخواب که آلسعود
بیدار است.
حکام عربستان دست آمریکا را از
پشت بستهاند .آ نهــا دست شیطان
بزرگ را از پشت میبندند.
اکـــنـــون آلســــعــــود بـــه جــایــی
رسید هاست که بیشترین درآمــدش
پدرش بودهاست.
در عربستان اتفاق خوب نمیافتد.
فقط جرثقیل میافتد.

بعد که آرامتر شدیم ،گفتیم« :ول کن دنیای سیاست
رو .برو یک خبر ورزشی بخون و حالش رو ببر».
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اندر احواالت قطع رابطه سودان  ،انتخابات و مشکالت مالی نفت
روزبه خیرجو -اینروزها مدام مغزمان هنگ میکند.
البته سیپییوی مغز ما پنتیوم منفییک است و
خودبهخود مشکل دارد ،اما اخبار واصله هم بیتاثیر
نیست.
دبــیــر شـــورای نگهبان گــفــتـهاســت« :بعضی از
ثبتنامکنندگان در انتخابات شرابخوار و قماربازند».
هنوز جمله تمام نشده مغزمان هنگکرد و مجبور
شدیم ریاستارت شویم.
در باالآمدن مجدد ،سعیکردیم به این مسئله فکرکنیم
که این ثبتنامکنندگان با چه اعتمادبهنفسی به وزارت
کشور رفتهاند و ثبتنام کردهاند.
محتملترین دلیل میتواند این باشد برخی از آنها
تلوتلوخوران سر از وزارت کشور درآوردهاند و خودشان
هم نمیدانند چرا اسم نوشتهاند!
رفقای پاکباز هم احتماال سوژه کم داشتهاند ،سر رد یا
تایید شدن صالحیتشان با هم شرطبندی کردهاند!
شما دلیل دیگری به ذهنتان میرسد؟!

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om

تیتر زد هبودند« :حراج بازیکنان تیم منصوریان به
دلیل افت قیمت نفت».
باز مخ ما سوت کشید و هنگکرد .آخر افت قیمت
نفت به بازیکنان تیم نفت چه ربطی دارد؟! مگر
وقتی پیکان ارزان شد ،تیم پیکان بازیکنانش را
حراج کرد؟! اصال اگر اینطور بود ،بعد از توقف تولید
پیکان باید کال تیم پیکان را جمع میکردند! ما که
سر درنمیآوریم.
در ادامه خبر نوشته شده« :افت قیمت جهانی نفت
باعث شد هاست شرکت ملی نفت بهعنوان مالک
این باشگاه با مشکالت مالی گسترد های مواجه
شود.
ایــن وزارتــخــانــه تصمیم گــرفــتـهاســت در تمام
زیرمجموعههای خود هزینههای اضافی را قطعکند و
مدیران باشگاه نفت موظف شدهاند که تا حد امکان از
هزینههای باشگاه کم کنند».
یادمان افتاد افت قیمت نفت در چندماه اخیر به حدی
بوده که یک لیتر دوغ در مقایسه با یک لیتر نفت از
ارزش بیشتری برخوردار شدهاست.
تلفن را برداشتیم و زنــگ زدیــم بــه وزارت نفت و
گفتیم« :این مسئله را هحــل دارد .تیم را به شرکت
صنایع شیر ایــران واگــذار کنید تا آنهــا اسم تیم را
از نفت تهران به دوغ تهران تغییر دهند .باز دوغ
وضعش بهتر است و مشکالت مالی گریبانگیر تیم
نخواهدبود».
نمیدانم چــرا قطعکرد .فکر کنم بــدوبــدو رفت
پیشنهاد را به مدیران مربوط ارائهکند و مشتلق
بگیرد!

دقت کافی در انتخاب اسم

ژاوی ،ستاره پیشین بارسلونا که اینروزها در قطر
بــازی میکند ،بــرای نخستینبار صاحب فرزند
شده و در اقدامی عجیب ،نام فرزند خود را «آسیا»
گذاشتهاست.
به همین مناسبت ،در پایان ایــن مطلب دستان
خــود را بــه سمت آســمــان میبریم و خــدای خود
را شکر میگوییم که والدینمان در امــر انتخاب
نــام دقــت کافی بــه خــرج دادهانـــد و مثل ژاوی از
روی نقشه جهان برایمان اســم پیدا نکرد هاند
وگــرنــه اآلن اسممان یــا نصفالنهار مبدا بــود یا
دریای عمان!
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عذرخواهی والیبالیست معروف از مشهدیها
مهدی طارمی ،مهاجم تیم ملی فوتبال
 1ایران و تیم پرسپولیس تهران ،به دیدار
خانواده شهید محمد احمد یجوان ،اولین
شهید مدافع حرم استان بوشهر ،رفت.
مهدی طارمی با اشاره به اینکه د لبستگی
شهدای حرم به ائمهاطهار دارای اهمیت
بسیار زیـــادی بــوده و قابلوصف نیست،
بیانکرد :شهدای مدافع حرم کارهای بزرگی
انجام دادند که برای همیشه ماندگار است.
مارک زاکربرگ ،خالق فیسبوک ،عادت
 2دارد در آغاز هر سال نو میالدی چالش
جدیدی تعریفکند.
پس از بچهدارشدن زاکربرگ در سال گذشته،
چالش امسال او به طراحی و ساخت برنامه و
ربات هوشمندی برای نگهداری از خانهاش
مربوط میشود .او قصد دارد ایده خانه ادوین
جارویس در فیلم مــرد آهنی را به واقعیت
تبدیلکند.زاکربرگ میخواهد کاری کند
که تمام اجزای خانهاش دستورات صوتی او را
درک و عمل کنند.
یاسر جبرائیلی در صفحه اینستاگرام
 3خود پیام طنزی به نقل از حسین
شر یعتمد ا ر ی منتشر کر د که و ا کنش
مدیرمسئول روزنامه کیهان به قطعرابطه
جیبوتی با ایران است.
در پیام شریعتمداری آمــد هاســت :در پی
قطعرابطه جیبوتی با ایــران ،وزارت خارجه
کــشــورمــان بــه دیــپــلــمــاتهــای جیبوتی
24ساعت فرصت داد تا کشور خود را روی
نقشه پیدا کنند!
سیدمحمد موسوی ،والیبالیست
 4معر و ف و عضو تیم ملی و ا لیبا ل
کشورمان ،در اینستاگرام خود از مردم مشهد
عذرخواهیکرد.
موسوی نوشت :سر صحبتم با مردم نازنین
مشهد اســت که همیشه هروقت من آنجا
بازیکردم ،مورد تشویق قرارگرفتم .اینبار هم
همینطور ،ولی متاسقانه با یک سوءبرداشت،
اعتراضم به داور حمل بر بیاحترامی شد،
درحالیکه اصال اینطور نبود .شاید کسی
چندان از این ماجرا باخبر نباشد ولی اینجا
میگویم که همه بدانند مردم مشهد واقعا
برایم عزیزند و من هیچگونه بیاحترامیای به

آنها نکردهام .حتی اگر از من ناراحتند هم از
همینجا از صمیم قلب معذرت میخواهم .
روزنامه استقالل جوان که نشریه
 5طرفداری از باشگاه استقالل بود پس از
۲۵سال فعالیت بیوقفه تعطیل شد و دیروز سه
شنبه آخرین شماره خود را روی کیوسک
فرستاد.
علی فتحا...زاده ،سردبیر این روزنامه ،گفت:
نزدیک به ۲۵سال است که این روزنامه را بدون
حمایت و کمک نهاد خاصی منتشر کردیم،
اما باتوجه به شرایط بد اقتصادی رسانههای
ورزشــی و ضررهای فــراوان مالی ،چــارهای
جز این نداشتیم که فعال انتشار روزنامه را
متوقف کنیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ
خواهدداد.
امید مهد ینژاد ،شاعر و نویسنده و
 6طنزپرداز با انتشار تصویری در صفحه
اینستاگرامش با قطع رابطه جیبوتی شوخی
کرد.
مهدینژاد نوشت :اوناها! جیبوتی رو ُجستم.
اونجاس ،همون وسط تصویر .کوچیکه؛ ولی
جاش خوبه!
رئیس پلیسراه استان اردبیل از توقیف
 7سواری پراید بهعلت نصب عالئم ،نقوش
و تزیینات نامتعارف مستند به ماده ۲۰۷
آییننامه راهنمایی و رانندگی خبر داد.
تصاویر این خــودروی ســواری نشاندهنده
نامتعار فبودن ایــن عالئم عجیب در این
خودروست.
نوزادی در یکی از روستاهای مرند ،پس از
 10 8ساعت تالش نجاتگران و سایر
نیروهای امدادی متولد شد.
صبح دیروز پس از یک تماستلفنی مبنیبر
بدحالبودن مادر بــاردار در روستای النجق
مرند و مسدودبودن راه ارتباطی این روستا،
بالفاصله امــدادگــران جمعیت هال لاحمر
و راهــداری و کــادر تخصصی مامایی شبکه
بهداشت ،عازم این روستا شدند.
پس از هفت ساعت تالش توسط راهــداران
بـــرای بــازگــشــایــی مسیر ســخـتگــذر این
روستا،گروهی متشکل از هاللاحمر و شبکه
بهداشت و درمان و راه و شهرسازی موفق به
نجات این مادر و اعزام او شدند.

منیژه رضوان -من هم مثل شوهرم
خیلی به فوتبال عالقه دارم .وقتی که
مسابقات زنده فوتبال تیم ملی پخش
میشود ،بسیار هیجا نزده میشوم،
طوری که گاهی همسرم باید وسایل را از
دستمبقاپدکهآنهارابهسمتتلویزیون
پرتاب نکنم! نسبت به بازی تیمهای
داخلی حساسیتی نــدارم مگر اینکه
شوهرم کــاری را که به او سپرد هبودم
انجام نداد هباشد .آ نوقــت است که
طــر فدار دوآتشه تیمی میشوم که
مقابل تیمی که شوهرم طــر فدارش
اســت بــازی میکند؛ امــا حــاال شما
بگویید آفساید چیست ،نمیدانم!
یعنی میدانم یکی باید از یک خطی
کمی عقبتر باشد نسبت به بازیکنان
تیم حریف ،اما اینکه بخواهم قشنگ
برایتان توضیح بدهم ،نمیتوانم .مسی
و رئالمادرید و بارسلونا را هم بلد هستم
که چه هستند و گاهی برای اینکه پیش
شوهرم کم نیاورم ،میپرسم:فالنی
هافبک است یا نه؟ اما عمرا اگر بدانم
هافبک چیست! فکر میکنم همسرم
هم می داند و به رویم نمیآورد!
یادم هست یکبار شوهرم به من گفت:
میبینی تیم آبیها چقدر خوب بازی
میکنند؟! عصبانی شدم و به او گفتم:
فکر میکنی من از این ز نهــا هستم
که نمیدانند رئا لمادرید یها آبی
میپوشند؟! چرا مثل بچهها بهجای
اینکه بگویی «وانت» ،به من میگویی
«اونماشینآبیه»؟! از همان روز است
که فهمیده اگر دست از پا خطا کند تا
چندروز از ناهار خبری نیست .من در
این مورد به احدی آوانتاژ نمیدهم.
امـــروزه نهتنها فوتبال بــا سیاست
درآمیخته ،بلکه پایش بــه مسائل
خــانــوادگــی هــم بــازشــده و کسی که
بگوید فوتبال به ناهار چه ربطی دارد،
نه فوتبال را شناختهاست ،نه ناهار را و نه
یک زن عالقهمند به فوتبال را!
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