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حدیث روز
پیامبر اکـــرم(ص) :هرکس چیز
آزاردهنده ای را از راه مسلمانان
بـــردارد ،خــداونــد پــاداش قرائت
چهارصد آیه را که برای هر آیه ده
حسنه اســت ،در نامه اعــمــال او
بحاراالنوار
می نویسد.

فرانس پرس| جشنوارهسازههاییخی،مسکو

براده ها

در محضر بزرگان

رسیدی،داخلشو!

حکایت

بچه ماهی و ماهی گیر
بچه ماهی کوچکی کنار رودخانه
اسیر صیادی شد .با ترفند به صیاد
گفت بگذار کمی بزرگ تر شوم،
مرا دگرباره زود صید کن .صیاد
گفت چه گزافه گویی ها! خیالت
راحــت کــه امشب در ماهی تابه
سرخ خواهی شد! «یک گنجشک
در دست بهتر از صد گنجشک بر
درخت است».
نویسنده :ژان دو الفونتن
مترجم :ملیحه صمدی
ضرب المثل ملل
* به نرمی می توان رخنه در سنگ
کرد .
* بــا چــوب هــایــی کــه در جوانی
گردآوری می کنی ،در پیری گرم
آفریقایی
خواهی شد .
* با تخم مرغ روی سنگالخ بازی
نروژی
مکن .
* رختخواب نرم ،خواب سنگین
روسی
می آورد .
* احمق و پولش به زودی از هم
آمریکایی
جدا می شوند .
* مردگان چشمان زندگان را باز
انگلیسی
می کنند .
برگرفتهازکتاب «رهنمون»
غالمحسینذوالفقاری
ایرانی

قرار مدار

دور دنیا

رکورد بندباز سوئیسی
با خانمان

نابودگر نمای هزاره سوم
مهدیسا صفریخواه |طنزپرداز

شما روی کاغذ خوشبخت هستید .همسر مهربانی دارید و بچهای که مثل یک
دانشمند در شبکه چهار همیشه در حال سخنرانی است .البته درباره دومی
همه دنیا فکر میکنند که فرزندشان یک دانشمند است .اما باز دلتان راضی
نمیشود که خودتان را خوشبخت بدانید .شاید دلیلش آن ذهنیت عجیبی
است که درباره خودتان دارید .من قابلیت «چشم زدن» خودم را دارم .برای
همینهیچوقتنتوانستمازداشتههایملذتببرم.همهعمرحسعجیبیشبیه
به یک ترمیناتور و نابودگر داشتم .وقتی وارد اولین تحریریه زندگیام شدم ،یک
سال بعد در حالی از آن خارج شدم که همه تحریریهها آنالین شد .چون فکر
میکردم یک قدم بزرگ به سمت «فاالچی» شدن برداشتم .وقتی روی اولین
درآمدم برای پسانداز حساب کردم ،آن روزنامه با مغز رفت توی دیوار .وقتی
اولین بار حس کردم که در حال الغر شدن هستم ،بدنم مقاومت به انسولین
پیدا کرد و چربیها مثل کنه از درون به من چسبیدند .وقتی حس کردم همسر
خوبی دارم ،یک دفعه  ۷۰درصد حافظهاش پاک شد ،حاال دیگر یادش نمیآید
ژاکت سورمهای را کجا گذاشته و اصرار عجیبی دارد که آدرس
همهچیز را با موشک نقطهزن دقیق به او بدهم .وقتی با
خودم گفتم دخترم یک دانشمند است و هیچ چیز قرار
نیست این را عوض کند ،تبدیل شد به یک نوار کاست
ضبط شده که همه روز و شب ترانه «ننه سرما» میخواند.
یک بار در زندگیام تصمیم گرفتم این پیشفرض
ذهنی را از خودم دور کنم .چند وقتی خودم را
با جمالت امیدبخش درگیر کردم ،مطمئن
بودم ثروت و قدرت و شهرت و موفقیت به
سراغم خواهد آمد که متاسفانه مجبور به
اسباب کشی شدیم .هنوز هم فکر میکنم
شهرت و ثروت و قدرت و موفقیت آدرس خانه
جدیدمان را ندارند ،وگرنه این حجم از بیتوجهی
به دستورالعملهای انگیزشی قابلتوجیه
نیست.
در هــرحــال خبر خــوب ایــن کــه حــاال جرئت
میکنم احساس خوشبختی کنم .خبر بد این
که بالفاصله دالر وارد کانال  ۱۵هــزار تومان
مـیشــود ،کل اقتصاد دنیا در حــال فروپاشی
است .اما تصمیم گرفتم از این راه تجارت خانگی
کنم ،کافی است شماره بدخواه اقتصادیتان را به
من بدهید و مقداری سرمایه اولیه که در آن حوزه
سرمایهگذاری کنم ،میتوانید یک هفته
بعد در تشییع جنازه آن کسب وکار پررونق
شرکت کنید!
سهنقطه

تفأل

تاپخند

حاضرم یه پنل خورشیدی رو دوشم بذارم و همه جا با خودم ببرمش تا شارژ
گوشیم همیشه فول باشه!
جای خالی نداره ،اما توش چیزی واسه
یخچال خونه شما هم این شکلیه که ِ
خوردن پیدا نمیشه؟!
ما قبال یه پارچ داشتیم وقتی آب می ریختی سوت میزد ،بعدا خراب شده بود
میخواستیم آب بریزیم با دهن سوت میزدیم!
چرا وقتی مامانم از تو آشپزخونه صدام می کنه صداش میاد ،ولی من که جواب
میدم صدام نمیره؟!
این خارجی ها واسه چی اون قدر درخت کریسمس شون رو تزیین می کنن ولی
نمی خورنش؟ ما هرسال هفت سین مون رو تا تهش می خوریم! یک فامیل داریم
ماهی قرمزاش رو هم می خوره!

ذکر روز دوشنبه
صدمرتبه«یاقاضیالحاجات»

مرحوم آیت ا ...بهجت فرموده اند:
اگر کسی طالب هدایت و معرفت
خــدا بــاشــد و در طــلــب ،جــدی و
خالص باشد ،در و دیوار ب ه اذنا...
هــادی او خواهند بــود .خداوند
متعال میفرماید« :و کسانی را که
در [راه خشنودی] ما بکوشند،
قطع ًا به را ههــای [معرفت] خود
رهنمون میسازیم( ».عنکبوت،
 )69به انــدازهای طالب معرفت
و هدایت در رسیدن به مقصد و
یافتن او و به داخل شدن در محضر
قــرب و معرفتش ،نــزدیــک است
که گویا به او میگویند :رسیدی،
در محضر بهجت
داخل شو .

گتی ایمیج| تراشیدنکوهبرایساختشیرسنگی 30متری،چین

تلگراف| پروازبرفرازدریاچهیخزده

گینس رکـــورد« -فـــردی نــاک»
بندباز سوئیسی رکــورد نشستن
با صندلی روی طناب را شکست.
او به مدت  8ساعت و  30دقیقه و
 55ثانیه روی یک صندلی باالی
طنابی در ارتفاع  30متری در یک
مرکز خرید نشست .ایــن بندباز
سال  2011نیز رکورد بندبازی روی کابل بلندترین تله کابین آلمان را به نفع
یک خیریه شکست و مورد تحسین و تشویق تماشاگران قرار گرفت .او در ارتفاع
 2962متری ،مسافت  995متری کابل های یک تله کابین را بدون هیچ
محافظی طی کرده بود .قبل از آن نیز در سال  2009یک رکورد جهانی را با
پیاده روی روی طناب در همان مسیر شکسته بود.

حراج شوهر برای شوخی!
میرور -خانمی اهــل هامبورگ
آلـــمـــان در حـــــراج ایــنــتــرنــتــی
«ای بــــی» ،شــوهــر خــــود را به
حــراج گــذاشــت! قیمت «شوهر
اســقــاطــی» 18یــورو اع ــام شد.
این زن  40ساله گفت که  7سال
است ازدواج کــرده و به عقیده او
احساسات بین او و شوهرش به سردی گراییده است .این زن گفت عالقه مندان
می توانند شوهرش را برای جشن سال نو کرایه کنند و ببینند می توانند با او
سر کنند یا نه! شوهر بخت برگشته از این موضوع بی خبر بود و فقط در روزنامه
محلی از به حراج گذاشته شدن خودش باخبر شد .ولی زن به او اطمینان داد که
قصد فروش او را نداشته و فقط برای سرگرمی این کار را کرده است.
پاسخ مسابقه این کیه؟

برنده ای از آن سر ایران
سالم .این هم کاریکاتور کامل شخصیت
مــســابــقــه پــیــش ،افــشــیــن قطبی،
ســرمــربــی پیشین تــیــم فــوتــبــال
پرسپولیس و تیم ملی ایــران که
این روزهــا مربی گری تیم فوالد
خــوزســتــان رو بــه عــهــده گرفته.
تــعــداد زیـــادی از مخاطبانی که
خــوانــنــده روزن ــام ــه یــا عــضــو کــانــال
زنـــدگـــی ســــام هــســتــن ،درســـت
جواب دادن ،بعضی ها هم نه ،برانکو و عادل
فردوسی پور و سعید معروف رو تو تصویر دیده بودن!
حدود  100نفر اسم ایشون رو فرستادن که آقای رضا بقالیان از تبریز به عنوان
برنده انتخاب شدن .بهشون تبریک می گیم و به امید خدا با مسابقه بعدی،
عکس و کاریکاتور رو می تونید همین جا ببینید .خوش باشید.




به عشق روی تو روزی که از جهان بروم
مده به خاطر نازک ماللت از من زود

دی روزنامه

ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه

که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم ا...

فریب رقیب بدون تکذیب عجیب و غریب
علیرضا کاردار |طنزپرداز

میدانیم که برای موفق شدن در یک رقابت میتوان حریف را فریب داد .این
رقابت میتواند یک مسابقه ورزشی ساده باشد یا امتحان درسی یا  ...حاال ما
کاری به مسائل کالنش نداریم ولی به تازگی مشخص شده است که راههای
دیگری عالوه بر آن چه تا کنون میدانستیم و دیدهایم و تجربه کردهایم وجود
دارد که به درد فریب دادن رقیب میخورند .یکی از روشهای مشهور که به
روش رونالدینهویی معروف شده است ،این طوری است که به راست نگاه کنیم
و ضربه را به چپ بزنیم .البته این روزها این روش برای همه لو رفته و هرکه به
راست نگاه کند ،تقریبا همه میدانند که میخواهد به چپ بزند یا برعکس ،مگر
این که سوتی بدهد و گل به خودی بزند که دیگر از دست کسی کاری ساخته
نبوده و خودکرده را تدبیر نیست .یک روش دیگر هم این است که در رقابتها
خودزنی کنیم تا حریف کلک بخورد و بعد که اعتماد به نفس کاذب گرفت،
دمار از روزگارش دربیاوریم .باز هم از فوتبال مثال میزنیم ،در این روش تیم
را عقب میکشیم و رقیب که فکر کرد کم آوردهایم ،شل بازی میکند و بعد در
یک ضدحمله حسابش را میرسیم .البته این جا هم این احتمال وجود دارد که
باز هم رقیب فکرمان را بخواند و چند تا دفاع آن آخر بگذارد یا از شل بودن ما
استفاده کند و «اوریج» گلش را باال ببرد.
یک روش دیگر هم داریــم که باید دقیق انجام شود وگرنه احتمال این که
خودمان فریبش را بخوریم باالست .به این صورت که مثال یک سهلانگاری یا
کوتاهی یا خطایی کردهایم و بعد که معلوم شده ،عذرخواهی نکنیم .یا بخواهیم
عذرخواهی کنیم و حواسمان نباشد و مثال در یک جمع دانشجویی داغدار که
با عصبانیت اعتراض دارند ،یک دفعه بلندگو به دست بگیریم و بگوییم «حق با
مشتری است» که نه تنها آن ها آرام نخواهند شد که حتی ممکن است کار به
جاهای باریک هم بکشد و فریب بخورند که مگر بقالی است که حق با مشتری
است؟
یک روش فریب جدید دیگر هم هست که همین االن با یک نمونهاش روبهرو
شدیم که مثال هی میگویند «فالنی استعفا کرده و در جلسات حاضر نمیشود»
که کمکم فالنی و رئیسش باورشان می شود و می گویند نکند واقعا استعفا کرده
و خودش خبر ندارد و هنوز گرم است و نمیفهمد؟ بعد یکهو فریب بخورد و واقعا
استعفا کند .این یکی را نمیشود هیچ طور به ورزش ربط داد ،چون کامال یک
رفتار غیرورزشی است! کال فریب ندهی ،فریب خوردهای ،متاسفانه!
نشر اکاذیب

دانستنی های عجیب یک نوشابه
یک شرکت نوشابهسازی معروف برای این که فرمول ساخت محصولش فاش
نشود،دستبهکارهایامنیتیوگاهعجیبیمیزند.دردنیافقطدونفرهستند
که فرمول این محصول را میدانند و برای همین هیچگاه این دو نفر همزمان
به مسافرت یا دستشویی نمیروند تا خطری دو نفرشان را
تهدیدنکند.همچنینهرگاهیکنفرمیخوابد،نفردیگر
باید بیدار باشد تا چرخ کارخانه بچرخد .گفته میشود در
سال  2001به طور سهوی فرمول این محصول لو رفت
که در عرض چند ساعت تمام کسانی که این موضوع را
فهمیده بودند ،ناپدید شدند .همچنین گفته میشود
منشأ بیشتر حمالت آدم فضاییها ،دزدیــدن این
فرمول است که تاکنون ناکام ماندهاند و ناسا و اف.
بی .آی و کا .گ .ب هشدار دادهانــد به این دلیل
ممکن است به زودی یک جنگ بین سیارهای رخ
دهد .در متن سوگندنامه رئیس جمهور ایاالت
متحده یک بند محرمانه است که در آن ذکر شده
هر رئیسجمهور باید تا پای جانش محافظ فرمول
این نوشابه باشد ،به همین دلیل رئیس جمهورها
هنگام خواندن آن بند ،مکث میکنند و توی دلشان
این سوگند را میخورند.
ما و شما

اندکی صبر

گفت وگوی عجیب
ستار سلطانیان
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نیاز نیست رو به رویم باشی
بدون بودنت،با تو حرف می زنم
عجیب تر
گویی تو نیز با من حرف می زنی

* فاطیمای عزیزم ،تولدت مبارک.
لطفا سال های سال کنارم بمان،
تندرست و شادمان ...علیرضا
* مطلب آقای کاردار درباره برنامه
تلویزیونی و زیرنویسش جالب و
حقیقت بود .قلمتان روان همیشه.
ساحلی

* همسرم اکــرم جــان ،بــه خاطر
تمام زحمت هایی که بــرای من و
امیرعباس کشیدی از تو ممنونم.
* بعضی چیزها به دست آوردنی



نیست ،بی خیال شدنیه...

مسعود مجنونپور

* با توجه بهســرد یهــوا؛ ستون
سهنقطهشما هم دارد بهسردی
می گراید چرا؟!
* دوازده ــم دی ،تولدت مبارک
خانم ثمره شکرالهی .ان شاءا...
120سالگی تون با تندرستی و
شادابی ببینیم.
پرسنل حسابرسی ،مالی و

زارعیان

