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اولین بیمارستان شترها
افتتاح شد!

شتر از باارزشترین حیوانات در کشورهای
حــاشــیــه خــلــی ـجفــارس اســـت .امــــارات،
بیمارستانی بــرای درمــان شترهای بیمار
در دوبی احداث کرد که همزمان۲۰شتر را
پذیرش میکند.
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انار دانهای 20هزارتومان

عکسی منتشر شده است که نشان میدهد
انار در آمریکا دانهای ۵دالر به فروش میرسد.
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سرسره

مرا اسکن کنید

جنگی
طرح :رضا
جنگی
طرح :رضا

مکث

گردشمالیساالنهاجناسقاچاقدرفروشگاههایمشهد
360میلیاردتوماناست

اندر احواالت برخی پشیمانیها
ارژنگ حاتمی -ازآنجاکه الگوی ما سلبریتیها
هستند و باتوجهبه درک باالیشان در تمام
حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،ورزشی ،فیزیک،
نجوم ،شیمی و ...و اینکه هرچه تشخیص بدهند
صددرصد درســت اســت ،و باز هم ازآنرویکــه
بهتازگی آ نهــا درخصوص برخی مــوارد ابــراز
پشیمانی کــرد هانــد ،ما به نتایج ارزشمند زیر
رسیدیم:
پشیمانی در ازدواج :درســـت اســت که
شما همسر دلخواهتان را بعداز گزینش چند
خواستگار انتخاب کردید و باز هم درست است که
هزاربار پدرتان بههمراه برادرتان برای تحقیقات
با همسایهها و همکارانش صحبت کردهاند ،اما
اگر وی حتی یکبار تاریخ تولد شما یا سالگرد
ازدواجتان را یا حتی تاریخ تولد مادرتان و یا حتی
عمهتان را فراموش کرد ،صراحتا به وی بگویید که
از انتخابتان پشیمان هستید و بعد از آن هم سریعا
بروید مهریهتان را به اجرا بگذارید.
پشیمانی در فوتبال :درســت است که شما
هر موقع تیمتان نتیجه دلخواه را نمیگرفت،
در استادیو مهای ورزشــی،
ســـــرمـــــربـــــی

ترب دومتری

این ترب در سوادکوه و با وزن حدود ۲۰کیلو
برداشت شده است.
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منشور اخالقی

تحقق رویای دختر سوری

دلخواهتان را تشویق میکردید و باز هم درست
است که کلی پالکارد نوشتید و کلی به برنامه90
پیامک زدیــد که سرمربی دلخواهتان به تیم
موردعالقهتان بیاید ،اما فوتبال شوخیبردار
نیست؛ اگر همان سرمربی تنها در یک بازی نتیجه
نگرفت ،باید بگویید که از انتخابتان پشیمان
هستید .این مورد درخصوص بازیکنان هم صدق
میکند؛ مثال بازیکنی که مثل جادوگرها بازیکنان
حریف را دریبل میزند و کلی بــرای کشورتان
افتخار کسب کرده است ،اگر یکبار آ نطو رکه
شما خواستید بازی نکرد ،باید سریع بگویید از
بودن او پشیمان گشتهاید.
هوادار ِ
پشیمانی در موسیقی :درســت که شما در
دوران جوانی و در ایامی که تنها بودهاید و بعداز
شنیدن تــرانــه «مشکی رنــگ عشقه» جوگیر
شدهاید و 365روز سال این آهنگ را با خودتان
زمزمه کردید ،اما هیچ اشکالی نــدارد که بعداز
پیداکردن نیمه گمشده زندگیتان یکهو بگویید:
«از اینکه آن آهنگ را گوش م ـیدادم ،پشیمانم
و حاال میخواهم «همهچی آرومه» گوش کنم».
البته دوباره که شکست عشقی خوردید ،باز هم
اشکالی ندارد بگویید پشیمان هستید و باز بیایید
همین «مشکی رنگ عشقه» را گوش کنید .کال
انتخا بهای آدم به حس و حــال آ نموقعش
بستگی دارد و هیچ اشکالی هم ندارد که مدام
بگوید پشیمانم.
در پایان امید میرود همین فرهنگ
«پشیمانی» بهصورت زیربنایی
نهادینه شــود و صبح تا شب از
مــردم کشورمان بشنویم که:
«چــرا اون لیوان رو انداختی
شکستی بچه؟ از بهدنیاآوردنت
پشیمانم!»« ،ای بابا! چرا
سرویس دانشگاه بیستصدم
ثانیه دیــر اومـــد؟ از اینکه به
دانشگاه اومدم پشیمانم« ،».چرا
رضا صادقی داره بندری میخونه؟
از اینکه روزی خواننده موردعالقهام
بــود ،پشیمانم!»« ،آخ! انگشت
کوچیکه پــام خــورد به مبل ،از
اینکه پا داشته باشم پشیمانم!
اون ّاره کــو؟!»« ،اوه! عوارض
خـــروج از کــشــور سهبرابر
شد ،از رأیدادن به روحانی
پشیمانم!»
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منیژه رضوان -و یکی از ناپیداترین مقوالت
درزمینه صــادرات و واردات جهان ،همین
«فرهنگ» اســت .نمیشود در را هــم به
رویش بست؛ چون اساسا صادرات و واردات
فرهنگی ،فرهنگ آمدوشد ا زطریق در را
برنمیتابد و همینطور یهویی میبینی که
وارد خانهات شدهَ ،و ِر دل بچهات نشسته و
دارد با او پچپچ میکند.
یکی از انواع واردات ،کریسمس و اینجور
حرفهاست .برگزاری جشن در نوع خودش،
خوب است و آدمی را از دادوستد فرهنگی
آنهم از نوع صلحآمیز و دوستانهاش گریزی
نیست .اما اگر قــرار باشد یلدای خودمان
تحتالشعاع کریسمس قــرار بگیرد ،در
آنصــورت من فکر نمیکنم هیچ بابانوئلی
بتواند از لوله بخاری باریک ما پایین بیاید و
َ
َ
سر ما و امثال ما بیکاله میماند .بماند که
ِ
پید اکردن درخت کاج برای هموطنانمان
در جنوب کشور هم بهراحتی ما مشهدیها
نیست .این است که ضمن احترام به سایر
فرهنگها باید یلدای خودمان را سفت
بچسبیم ،چسبیدنی!
در تصور من ،شب یلدای مشهد خیلی دیدنی
اســت .همهجا چراغانی است و در میدان
شهدا آن وسطوسطهایش ،یک کرسی
بزرگ گذاشته شده و رهگذران میتوانند
چنددقیقهای را بروند زیر کرسی و پایشان
را دراز کنند و به بالشهای استوانهای تکیه
بدهند و گــرم شوند و حظ کنند .ایضا در
میدان شریعتی انارخانهای برپاست که مردم
میروند و لبی به چند دانه انار سرخ میکنند.
در یکی از خیابانهای حرعاملی ،مردی روی
یک گاری ،قاچهای کوچک هندوانه گذاشته
و به رهگذران محبت تعارف میکند.
واقــعــا صــرف ایــن هزینهها جــای دوری
نمیرود؛ فوقفوقش تا قارهها و کشورهای
دوردست میرود و فرهنگ ما را به آن کشورها
صادر میکند.

shahr.puzzle@shahrara.com
گنجینه

باشگاه بارسلونا با دعوت از دختر پناهجوی
سوری برای تماشای بازی بارسلونا رویای او را
برای دیدار با مسی و باشگاه محبوبش تحقق
بخشید.
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ریپورت گرام

مجتبی نخعی راد

ترامپ کوچک
پشت میز پدربزرگ

کوچکترین نوه ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
که شباهت بسیاری هم به پدربزرگش دارد،
پشت میز کار او؛ عکسی که انتظار میرود
انتقاداتی بهدنبال داشته باشد.
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قلب ،مهمانخانه نیست که آدمها بیایند،
دوسه ساعت یا دوسه روز توی آن بمانند و
بعد بروند ...قلب ،النه گنجشک نیست
که در بهار ساخته بشود و در پاییز ،باد آن
را با خودش ببرد .قلب؟ راستش نمیدانم
چیست ،اما این را میدانم که فقط جای
آدمهای خیلی خوب است.

گردشگری به سبک اسپانیا

یک عاشقانه آرام /نادر ابراهیمی
نظرسنجی جدولی

جــهــان بــاســتــان نــوشــت :اســپــانــیــا تنها
کشوری است که تعداد گردشگرهای آن
از جمعیت خود کشور بیشتر است! در یک
سال 7 5میلیون توریست از اسپانیا دیدن
میکنند ،د رحالیکه جمعیت این کشور
46میلیوننفر است.
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مدیران متواضع

کانال خبر فوری با انتشار عکسی نوشت:
مــدیــران شــرکـتهــای ژاپــنــی در روز اول
شروع کار کارمندهای تازهاستخدامشده،
کفشهای آنها را واکس میزنند! این کار
بهمنظور ایجاد روحیه همکاری و تواضع بین
مدیران و کارمندان انجام میشود.

پاسخ جدول شماره 2291

چند روزی میشود که جدولمان از «متقاطع»
به «شــرح در متن» تغییر شکل داد ه است.
برخی از مخاطبان پیامک میفرستند و از این
تغییر شادمان هستند و برخی دیگر خواستار
بازگشت جــدول بــه همان شکل سابقش
هستند .در همین راستا و باتوجهبه اینکه ما به
نظر شما مخاطبان خیلی اهمیت میدهیم،
خواستار آن هستیم که شما در این زمینه
تصمیمگیرنده باشید؛ لطفا در نظرسنجی ما
شرکت کنید.
 نظر شما درباره جدول چیست؟
 -1ای بابا! همون جدول کلمات متقاطع
بهتر بود! جدول قبلی رو میخوایم!
 -2دمتون گــرم! این جــدول شرح در متن
خیلی خوبه!
–3اصالجدولنمیخوایم؛کالحذفشکنید.
عدد گزینه موردنظر را به شماره 30007289
پیامک کنید .همچنین میتوانید عدد گزینه
دلخواهتان را به شماره 09154294580
تلگرام کنید.
به قید قرعه به  3نفر از خوانندگان خوب صفحه
که در این نظرسنجی شرکت کنند ،هدایایی
داده خواهد شد.

