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مکث

رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

هیچجایایران  مصوناززلزله  نیست

هریپاترهایفوتبالی

اندیشیدن را جدی بگیریم« .اندیشیدن» .آنچه
ما کم داریم ،مردان و زنانی هستند که اندیشیدن
را جدی گرفته باشند .اندیشیدن باید بهمثابه یک
کار مهم تلقی بشود .اندیشه ورزیدن .بند زبان را
ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم .نویسنده نباید
فقط در بند گفتن باشد .برای گفتن همیشه وقت
هست اما برای اندیشیدن ممکن است دیر بشود.
نون نوشتن /محمود دولتآبادی

یک خطی های دوست داشتنی

پرکالم -وقتی صحبت از جادوگر در فوتبال میشود،
ناخودآگاه فکرمان سمت علی کریمی میرود ،اما در
برنامه نود این هفته از استخدام جادوگران حرفهای
در فوتبال برای درآوردن نتیجه بازی صحبت شد،
آنهم جادوگرانی با توانایی مشخص کردن قهرمان
جام جهانی! بازیکنان سابق تیمهای سایپا و پاس نیز
استفاده از جادوگر را تأیید و در اینباره کلی خاطره
بامزه تعریف کردند .در همین راستا:
اگر از فردا زدید شبکه 3و تعدادی جادوگر را سوار
بر جاروی پرنده دیدید که یک توپ را تعقیب میکنند
َ
و «ا جیمجی ،الترجی» میگویند ،تعجب نکنید؛
احتماال دارید پخش مستقیم مسابقات لیگ برتر را
تماشا میکنید.
اگــر مــســئــوالن ب ـهجــای روشهــــای پرهزینه
اشتغا لزایی ،کمی بیشتر روی آموزش جادوگران
وقت میگذاشتند ،االن اگر «جادوگر شهر اوز»
نداشتیم ،حداقل یک مدرسه پر از هر یپاترهای
فوتبالی داشتیم!
پیشنهاد میکنیم مدیران ورزشـــیای که پول
زبانبسته را پای جادو و جمبل دود میکنند ،چند
تا از این دوستان را برای درآوردن پروندههای بدهی
باشگاههایشان از فیفا استخدام کنند که کار در سطح
بینالمللی باشد.

من نبودم ،دستم بود ،تقصیر آستینم بود!

آدم بزدل عقدهاش رو سر ضعیفها خالی میکنه و
به آدمهای قوی ،ذلیالنه التماس میکنه!
بیشرم /اوه سونگ اوک
طنز نوشت

وقتیفلشدیسکها
جابازمیکنند
مــهــدیمــحــمــدی-وزیــــــر مــحــتــرم
ارتباطا توفناوری اطــاعــات در صفحه
ایــنــســتــاگــرام خــود نــوشــت« :در جلسه
کمیسیون تنظیم مقررات ،مدل غیرحجمی
تعرفه سرویسهای ثابت به تصویب رسید و
راه برای فروش اینترنت غیرحجمی هموار
شد».
برای آگاهی آن دسته از دوستانی که تفاوت
اینترنت حجمی و غیرحجمی را نمیدانند،
در این بخش به معرفی این دو مدل اینترنت
میپردازیم:
طرح اینترنت حجمی :در ایــن طرح
شما بهعنوان مثال 20گیگابایت اینترنت
میخریدید ،با آن فیلم دانلود میکردید
و هنوز فلش 8گیگابایتی خود را پر نکرده
بودید ،میدیدید که 20گیگابایت اینترنت
تمامشد.
نیازی به توضیح نیست که علت تمام شدن
20گیگابایت ایــن بــود کــه فلش دیسک
8گیگابایتی شما همانند کفش ،جا باز
میکرد و شما میتوانستید همه این20گیگ
را توی فلش 8گیگابایتیتان بگنجانید و تازه
چندگیگابایتهمفضااضافهبیاورید.
طرح اینترنت غیرحجمی(زمانی) :این
طرح بر مبنای زمان است و کاری به اینکه
چه حجم اینترنت مصرف کردهاید ،ندارد.
این طرح هنوز اجرایی نشده اســت ،ولی
ازآنجاکه ما هم مثل شما در این آبوخاک
زندگی میکنیم ،حدس میزنیم اینطوری
باشد:
شما بهعنوان مثال ،اینترنت نامحدود
یکماهه میخرید ،ولی ازآنجاکه به قول
قدیمیها ،عمرها خیلی زود میگذرد ،در
عرض هفت،هشت روز میبینید که این یک
ماهتمامشد.
طبق گزارش نشریه اکونومیست ،رکورد ورود
شهروندان ایرانی به شهر وان ترکیه شکسته
شده است و امسال ۳۸۸هــزار ایرانی ،وان
ترکیه را به وان حمام خانه خود ترجیح دادند.
همچنین طبق گزارش نشریه یاد شده ،دلیل
هجوم این همه گردشگر ایرانی به ترکیه،
این سه عامل است :دیدن مناظر طبیعی،
جاذبههایتاریخیوخریدکاال.
پس مدیونید اگــر برخالف نشریه معتبر
اکونومیست ،فکر کنید دلیل دیگری برای
این همه مسافرت به ترکیه و سواحل آنتالیا
وجود دارد.

اگــر از ما میپرسید ،ایــن ژاپنیها از کــره دیگری
آمدهاند؛ البته منظورمان از کره ،جنوبی و شمالیاش
نیست ،کره فضایی! احتماال آنجا هم حوصله همه را
سر برده و شور همهچیز را درآوردهاند و ناگهان آسمان
سوراخ شده است و این اعجوبهها از آن به زمین
پرتاب شــد هانــد .فکرش را بکنید:
«در ژاپن یک شرکت عذرخواهی
تأسیس شده است که در ازای
دریافت پول از مردم بهجای آنها
از دیگران عذرخواهی میکند!»
یعنی آنها تمام حدنصابهای
سوسو لبازی را درنوردید هاند و
جــوری درخــاف جهت جریان
آب شنا میکنند که حتی خود
آب هم شاکی شده است و مسیر
حرکتش را برعکس میکند .در
همین راستا:
کارمندان ایــن شرکت باید
جدول
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افقی:
 .1منطقهای در تهران که در گذشته ،شکارگاه ناصرالدینشاه قاجار برای شکار خرگوش بوده است -پلیس
سیاسی آلمان در زمان هیتلر  .2میهمانی -مژده دادن -حرفی در الفبای یونانی  .3پشته خاک -اقیانوس
قدیمی دبیرستانی،
کمجنبوجوش! -سخت و مشکل -شهر بیدفاع!  .4پنجتایی -ریختهگر -در این طرح
ِ
دانشآموزان درکنار تحصیل علم با شاخهای از صنعت یا هنر آشنا میشدند  .5کشوری آسیایی به مرکزیت
کاتماندو -رفقا و دوستان -سیب آذری  .6راهرو سرپوشیده« -سیاه» مختصر -اجاره  .7بیسواد -پدیدار
شدن -شاخهای از ورزش تکواندو  .8زندگی کردن -جسمی که ویژگیهای رشد ندارد -محل کسب درآمد-
عالمت جمع مونث  .9دلداده ویس -محل استقرار دیدهبان -یاری کردن  .10واحدی برای شمارش قند-
از اشکال دارویی -لقب اشرافی اروپایی  .11از پوست درخت این میوه پرخاصیت گرمسیری ،جوهر تانن
میگیرند -شعور -فالنی  .12توانایی و نیرو -مخترع آمریکایی تراکتور -خودروی کوچک حمل بار  .13برادر
پدر -گیاه زینتی آپارتمانی با برگهای شمشیریشکل -از هفتسین -موی مجعد  .14دستها -گنجدار
معروف! -مصیبت و فتنه  .15ندرتا -ماده سرعتدهنده یک واکنش شیمیایی
عمودی:
 .1پستی و بلندی خیابان -سوره 79قرآن کریم  .2حرکت به شیوه کرم -فالتی آسیایی ملقب به بام جهان-
ایس  .3بدی -تهی -بزرگتر -صد مترمربع  .4درس نوشتنی -از کلمات تشکیل شده -دستی  .5بیباک-
شهربانی سابق -انسولین گیاهی  .6خرابی
و فساد -صــوت تنبیه -سرشیر  .7مــوی بدن
پاسخ جدول شماره 2267
گوسفند -سیا هتر -منطقه گرمسیری  .8صوت
ندای بیادب -تخت پادشاهی -از اوراق بهادار-
آسیب و صدمه  .9حیوان مکار -گوهرنشان -خانه
 .10شیار درونــی لوله تفنگ -عدد یکرقمی-
آد مآهنی  .11پرتاب گلوله -ستارگان -شهری
در لرستان  .12باالترین نــو ع اختیار -مرد
زنمــرده -مــرآت  .13از خواهران برونته -اتاق
مدرسه -دفعات -حرف دوم انگلیسی  .14نام
پسرانه وطنی به معنی خجسته -نوعی ماهی
خوراکی بین  45تا 150سانتیمتر-پولک ماهی
 .15مقروض و مرهون -فن ساالر

روایت

و    باز     زلزله...

بیمه عمر و شخص ثالت باشند ،چون کاری که بابتش
عذرخواهی میکنند ،ممکن است آنقدر ناجور باشد
که مجبور شوند نماینده شرکت را همانجا بشویند و از
طناب آویزان کنند!
بهدلیل دوال شــدن افــراط ـیای که در فرهنگ
عذرخواهی ژاپنیهاست ،کال دیسک و صفحه کمر
کارمندان ،داغــان میشود و باید گارانتی تعویض
داشته باشد.
بعید نیست خودکشی هم جزو خدمات V.I.Pاین
شرکت باشد و با دریافت پول از مشتری ،مسئولیت
اشتباهات خیلی بــزرگ را هم بهعهده بگیرد و با
شمشیر کار را خاتمه دهد.
در آخــریــن پـــرده از نمایشنامههای ســعــودی،
سعدحریری که یک هفتهای گم شده بود ،خیلی
شیک و مجلسی جلوی دوربین شبکه المستقبل قرار
گرفت و با ناخنهای بلند ،درحالیکه سعی میکرد
تریپ «همهچی آرومه ،من چقدر خوشبختم» را حفظ
کند ،نیمنگاهی به فردی که خارج از دوربین ایستاده
بود ،داشت و مدام آب مینوشید! در همین راستا،
کارشناسان سرسره معتقدند:
شخص خارج از دوربین ،همان «علی» معروف در
کنفرانسهای مطبوعاتی امیر قلعهنویی خودمان
اســت که با یک گوشه چشم ،حریری را بهصورت
وایرلس هدایت کرده و متن سخنانش را به رشته تحریر
درآورده است.
یحتمل آبی که دوستان سعودی ،سر
حریریرادرآنفرومیکردهاندتا
کمیزیرآنقلقلکندوآمادگی
روحی برای چنین مصاحبهای
را پیدا کند ،کیفیت خوبی
نداشته و او سعی کرده است
آب معدنی سالم بخورد که
بشویدوببرد!
از ملکسلمان تربیت
چــنــیــن بـــچـــهای بـــا ایــن
نــاخ ـنهــای بلند ،بعید
است!چونبهقولخودش:
«ملک سلمان ،من را مانند
پسر خودش میداند ».باید
سعی کند مشقهایش را خوب
بنویسد که بابایی ناراحت نشود.

www.shahraraonline.com

خط رو خط

آوایحیاتدرسرپلذهاب

1

علی دایــی تالش بــرای جمعآوری
کمکهای الزم برای زلزلهزدگان را آغاز

کرد.
علی دایـــی ،پیشکسوت فــوتــبــال ایــران
و سرمربی تیم سایپا ،بــرای جــم ـعآوری
کمکهای غیرنقدی مثل پتو و لباس گرم
پیشقدم شد و با انتشار پستی در صفحه
اینستاگرامش ،از افــــرادی کــه مــایــل به
کمکرسانی هستند ،خواست که با شماره
اعالمشدهتماسبگیرند.مشابهایناقدامبرای
جمعآوری کمک را کریم باقری در هنگام زلزله
ورزقان انجام داده بود و به وسیله کمکهای
ی توانست مدرسهای در مناطق زلزلهزده
مردم 
استانآذربایجانشرقیبسازد.
در اقدامی کمسابقه ،دیروز تعدادی از
2
روزنامههای سراسری ،تیتر یک خود را به
زبان کردی منتشر کردند.

عکس تأملبرانگیزی با عنوان «معماری
3
تقلبی امــروزی» در فضای مجازی
دستبهدست میشود.

سمت چــپ ،تصویر فــاز اول بیمارستان
اما مخمینی اسال مآباد با بیش از 50سال
قدمت است که حتی شیشههای آن هم سالم
مانده است .سمت راست ،فاز دوم بیمارستان
جدید که هنوز افتتاح نشده است.
بر خی سا یتها ی خبر ی  ،عکس
4
تأثیرگذاری با عنوان «اشک امدادرسانان
ارتشی اعزامی به مناطق زلزلهزده» را منتشر
ِ
کردند.

5

تصویری متفاوت از زلزله کرمانشاه در
فضای مجازی دست به دست میشود.

6

«آوا» دختری است که بامداد دومین روز
پس از زلزله در بیمارستان صحرایی

ارتش در شهر زلزلهزده سرپلذهاب به دنیا آمد.
تولد این نوزاد ،بارقهای از امید و نشاط و زندگی
درمیان زلزلهزدگان ایجاد کرد.

میسی ویلیامز ،بازیگر سریال «بازی
7
تاجوتخت» ،در توییتر خود به زلزله ایران
واکنش نشان داد .این بازیگر مشهور بریتانیایی
در واکنش به زلزله ایران در توییتر خود نوشت:
«عشقم برای ایران».
کیانوش رستمی ،قهرمان وزنهبرداری
8
المپیک و جهان ،برای کمک به زلزلهزدگان
غرب کشور ،مدال طالی باز یهای المپیک
ریو 2016خود را به حراج میگذارد.
پهلوان کرمانشاهی کشورمان در این باره
گفت« :اینجانب کیانوش رستمی ،فرزند
کوچک ایــن ملت بــزرگ کــه هنوز در این
چند روز خواب به چشمانم نیامده ،بر خود
وظیفه دانستم قدمی هرچند کوچک برای
هموطنان زلزلهزده کشورم بــردارم و مدال
طالی باز یهای المپیک 2016ریو را که
درواقع متعلق به همین مردم است ،به آنها
بازگردانم و برای کمک به مردم زلزلهزده غرب
کشور به حراج بگذارم و عواید حاصل از آن را به
زلزلهزدگان غرب کشور اختصاص دهم».
پس از زمینلرزه کوماموتوی ژاپن در سال
9
گذشته میالدی ،دولت این کشور دستور
ساخت خانههایی روستایی را صادر کرد که
ظرف دو هفته ساخته شد و هیچ زلزلهای نیز
حریف آنها نمیشود.

هدیهسادات میرمرتضوی -زلزله ،باز ایران
را لرزاند .مشتهای زمین ،در سکوت شب،
چندهزار هموطن را زخمی و سرگردان
کرد و چندصدنفر را به کام مرگ برد .همین
چند وقت پیش بود که مشهد ،گرفتار این
بالی طبیعی شده بود .زلزلهای که هراس به
جانمان انداخت و تا مدتها پسلرزههایش،
دلهایمان را میلرزاند .شبی که با حرکت
خشمگین زمین ،از خانهها فراری شدیم و به
خیابانها پناه بردیم .هر کس به قدر بضاعت
و فرصت ،وسیلهای بــرداشــت و از مهلکه
گریخت .خانواده ما هم کنار چند خانواده
دیگر ،شب را در ورزشگاهی گذراند .وقتی
به توشه اندکی که از خانه برداشته بودیم ،به
پتوهای سفری ،دوسه بالش ،جعبه داروها،
دو بطری آب و مــقــداری نــان و میوه نگاه
میکردم و همان لحظات میشنیدم که هر
لحظه امکان وقوع زلزله بزرگتری هست ،از
اینهمه ناتوانی حیرت میکردم .از اینکه
حتی در این فرصت کوتاه نتوانسته بودم
وسایل موردعالقهام را بــردارم .موقع ترک
خانه ،از ماشین بابا ،لحظهای باحسرت به
پنجرهاتاقمخیرهشدموحالتیرامجسمکردم
که برگردم و کل ساختمان فرو ریخته باشد .آن
شب سرد ،گوشه ورزشگاه ،درحالیکه پتوی
نازکیبهخودمپیچیدهبودم،چهفکرها ازسرم
گذشت و چه قولها به خدا دادم که در گذر
زمان فراموش شد .حاال باز زلزله ،در گوشه
دیگری از سرزمینمان ،گریبان عــدهای را
گرفته است .خیلیها رفتهاند .بسیاری داغ
دیدهاند ،بیخانمان و نقص عضو شدهاند.
همدردی تنها کاری است که در این
شرایط ازما برمیآید و فکر کردن
بــه ایــن حقیقت روشــن
که زندگی آ نقــدر
کمارزش و کوتاه
است که اگر جز
به مهربانی
کــــــردن
بــگــذرد،
ضـــــــرر
کردهایم.

سرگرمی
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این خانهها که خانههای گنبدی نام دارند،
فقط 80کیلو وزن دارنــد .ژاپــن در مناطق
روستایی که روی گسلهای زمین واقع
شده بود ،حدود 500خانه گنبدی ساخت.
اکنون طرح یادشده تبدیل به الگویی برای
کشورهای زلزلهخیز جهان شده است.
مسئو ل ر و ا بطعمو می جمعیت
10
هال لاحمر خراسان شمالی گفت:
نوعروس بجنوردی در اقدامی خیرخواهانه
جهیزیهخودرابهزلزلهزدگانغربکشوراهداکرد.

ازجــمــلــه اقـــام اهــدایــی ایــن نــوعــروس،
لحافهای دس ـتدوز ،بالشت و پتوست که
تاکنون مورد استفاده وی قرار نگرفته است.
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