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حدیث روز
حضرت فــاطــمــه(س) :شیعیان و
پیروان ما و همچنین دوستداران
اولیای ما و آنان که دشمن دشمنان
ما باشند ،نیز آن هایی که با قلب و
زبانتسلیمماهستند،بهترینافراد
بهشتیانخواهندبود  .بحاراالنوار

گاردین| متهحفاریتونلمترودرهندوستان،مقایسهاندازهمتهوکارگریکه
داخلش مشخصشدهاست،عظمتآنرامیرساند

فتو ترانه

در محضر بزرگان

رهایی از روز دردناک

فرهنگ لقت!

آیفون
اطـــــا عدهـــــنـــــده از حــضــور
مراجعهکننده به در منزل .برخی
بهخصوصدرنوروزمهمانهاراکه
از آیفون تصویری میبینند وانمود
میکنند منزل نیستند .اگر همین
را شنگول و منگول و حبه انگور
داشتند ،سرنوشتشان به گونهای
دیگر رقم میخورد و خوراک گرگ
نمیشدند .نوع دیگر آیفون را که
رویش عکس سیب گاز زده دارد،
به عنوان گوشی تلفن استفاده
میکنند و با آن توی آینه آسانسور
سلفی میگیرند .البته قیمتش
جــوری اســت که بــرای خریدنش
رسمابایدواممسکنگرفت.کسی
کــه آیــفــون داشــتــه باشد و مــارک
آن را تــوی چشم و چــار دیگران
نکند ،امتیاز آن مرحله را از دست
میدهد.
بریده کتاب

عشق واقعی

اگــر عشق ،واقعیاست ،پس به
همان روشی با آن رفتار کن که با
یک گیاه رفتار میکنی .تغذیهاش
کــن و در بــرابــر بــاد و ب ــاران از آن
محافظت کن .اما اگر عشق واقعی
نیست ،در این صورت بهترین کار
این است که به آن بیتوجهی کنی
تا پژمرده شود.
«حال و هوای عجیب در توکیو»
اثر هیرومی کاواکامی

دوردنیا

گربه سیاهی که سفید شد

دیزالو

خوب شد عرق خارشتر اسپانسر نشد
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

دو شب پیش میخواستم تلویزیون را روشن کنم که متوجه شدم دکمه پاور کنترل از
کار افتاده و هر چه کنترل تلویزیون را به دسته مبل ،کنار میز ،به درخت ،به پر پرنده
و غیره زدم متوجه شدم کار نمیکند .تا اینکه برایم پیامک آمد «برای روشن شدن
تلویزیونتان  *999#را با کنترل تلویزیون شمارهگیری کنید» .البته پیدا کردن
دکمه ستاره و مربع روی کنترل کار سختی بود اما واقعا جواب داد.
ببینید کال تلویزیون تماشا کردن خیلی سخت شده است چون شما یک لحظه
گوشی را از دستتان زمین بگذارید از کل برنامههای تلویزیون عقب میمانید.
مثال در لحظه حساس گل بارسا به رئال مادرید ،تا ستاره فالن مربع را شمارهگیری
نکنید صحنه آهسته پخش نمیشود .در برنامه آشپزی وقتی همه مواد را روی هم
میریزد تا کوفته درست کند ،اگر ستاره کوفت مربع را نزنید آخرش به شما نشان
نمیدهد که چه چیزی از آب درمیآید .باز خوب شد آنتن تلویزیون به تسخیر یک
شرکت مخابراتی درآمده ،فکر کنید اگر شرکت تولید عرق خارشتر اسپانسر کل
برنامههای رسانه ملی میشد آن وقت برای دیدن هر برنامه باید یک لیوان عرق
خارشتر میخوردیم که واقعا زندگی سختی میشد.
حاشیه دیگر این روزها برنامه «عصر جدید» تلویزیون است .در این برنامه ما شاهد
اتفاقات محیرالعقولی هستیم .مثال شخصی با جاروی بلندی وارد صحنه شد و
در حالی که فکر میکردم احتماال میخواهد سوار جارو شود وجادوهای هری
پاتر را برای ما به نمایش بگذارد ،آن را روی شانهاش گذاشت و شروع به ساز زدن
کرد .آن هم در شرایطی که پیش از این ساز نهایتا از پشت پرده ،از توی باغچه یا زیر
میز در تلویزیون نمایش داده شده بود .با چیزهایی که در این برنامه دیدهایم به
نظر میرسد باید به زودی شاهد اتفاقات جدیدی باشیم .مثال ساز قابل نمایش
باشد منتها به شرطی که جارویی ،گلدانی ،آباژوری ،گوشتکوبی چیزی بهش
وصل شده باشد .پس اگر دیدید در برنامههای آینده تلویزیون گروهی آمدند و با
جارو صدای ویولن درآوردند ،با گلدان شمعدانی صدای گیتار درآوردند و روی
منقل کباب سنتور زدند ،اصال تعجب نکنید و به گیرندههایتان دست نزنید ،این از
خالقیت های مدیران است.
مارپیچ(سختی)٪ 60

قرار مدار

سهنقطه

اندکی صبر

در انتظار تو
محسن خانچی

10

خواب دیدم ز سفر آمده ای
هدیه ات خنده و آرامش بود
غنچه تشنه ز نو می خندید
آسمان منتظر بارش بود...

تفأل

تاپخند

«چرا ازدواج نمیکنی؟» یه سوال نیست ،سنّت عید نوروزه!
یک لیوان گنجایش  ۲۵۰میلیلیتر مایعات داره ولی وقتی میریزه رو میز میشه
 ۲۵۰لیتر ،کل میز به همراه لپ تاپ ،کتابها ،وسایل و یادداشتها خیس میشن،
کلی آب میریزه تو کشو و روی فرش ،بعدش میبینی نصف لیوان هنوز پره!
هرچی فکر میکنم به هیچ دلیل منطقی و قابل توجیهی نمیرسم که چرا وقتی
تو چت یکی جواب نمیده براش مینویسید «الووو» ،واقعا به هیچ دلیلی نمیرسم!
کاربرد تلفن بعضی اداره ها اینه که وقتی زنگ میزنی کسی جوابگو نیست ،اما
وقتی حضوری میری همه دارن با تلفن صحبت میکنن!
االن رو نبین هنوز عید نشده ،یه هفته دیگه شهریور  ۹۸فرا میرسه!

ذکر روز سه شنبه
صدمرتبه«یاارحمالراحمین»

عالمهحسنزادهآملیمیفرمایند:
ای دوست! ما خفتگانی هستیم
کــه در بستر غفلت و بــی خبری
آرمیده ایــم .دنیا و زندگانی آن،
در گذر و آخرت و حیات جاوید آن،
در پیش است .لیکن با این حال
مردم به دنیا عشق می ورزند و روز
سختی را که در پیش دارند به باد
غفلت و فراموشی می سپارند.
روزی عبوس و دردناک ،روزی که
شر دامنگیر همه است.
«پندهای حکیمانه استاد»

گاردین| دامداریدربرفوسرمایزمستان،انگلستان

رویترز| شفققطبی،فنالند

آدیــــــــتــــــــی ســــــنــــــتــــــرال-
«( »vitiligoپـــیـــســـی) نــام نوعی
بیماری است که در بین انسان ها
شایع است اما در حیوانات به ندرت
دیـــده مــی شـــود .گــربــه ای بــه نام
«نیکول» طی یک سال از گربه ای
سیاه تبدیل به یک گربه سفید شده
است و تقریبا جزو معدود حیواناتی است که دچار این بیماری شده اند .این گربه
به دلیل همین تغییر رنگ حسابی معروف شده است.

حذف همسر سابق از عکس های یادگاری!
دیلی میل -برای بعضی ها دیدن
عکس های یادگاری از سفرهایی
که با همسر سابق شان داشته اند،
یــادآور خاطرات گذشته و دردناک
اس ــت .یــک شــرکــت آنــایــن بــه نام
«همسر سابقم را ویرایش کن» عکس
های سفرها را می گیرد و در مدت
 48ساعت تصویر همسر سابق فرد را از تمام عکس های دونفره حذف می کند
تا از این به بعد آن فرد به راحتی بتواند عکس های قدیمی اش را نگاه کند!

جانوری عجیب در سواحل کالیفرنیا
یورونیوز -اهالی ایالت کالیفرنیا
به تازگی یک جانور بزرگ دریایی
را با ظاهری غیرمعمول در ساحل
پیدا کردند .این جانور که یک نوع
خورشید ماهی اقیانوسی بزرگ
اســت ،بیشتر در اطــراف سواحل
نیوزیلند مشاهده می شود؛ این در
حالی است که سواحل کالیفرنیا  ۱۰هزار کیلومتر با سواحل نیوزیلند فاصله
دارد .وزن این ماهی حدود دو تن و طول آن نیز دو متر است .دانشمندان بر
این باورند که این نوع خورشیدماهی اقیانوسی بزرگ ترین ماهی استخوانی
است .عکس های یادگاری با این مهمان عجیب این روزها زیاد در شبکه های
اجتماعی دیده می شود.

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم



با دوست بگوییم که او محرم راز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان



دی روزنامه

کوته نتوان کرد که این قصه دراز است

تاثیر چاغاله بادوم بر سرعت باال
علیرضا کاردار | طنزپرداز

حس میکنیم به مسئله رانندگی فرهاد مجیدی و توقیف خودرو و استوری
گذاشتن و حواشی بعدش آنطور که باید و شاید پرداخته نشد .به بهانه خبر
تقدیر فرمانده انتظامی تهران بزرگ از افسر عزیزی که خودروی آقای مجیدی
را متوقف کرده و از او تست گرفته بود ،میخواهیم با زاویه دید خودمان این
موضوع را واشکافی کنیم! پس در ادامه با ما باشید:
مورد اول اشتباه فرهادخان بود که فیلم گرفت و استوری گذاشت .معموال
استوری جواب نمیدهد چون فالوئرها زود ردش میکنند تا به بعدی برسند.
اگر فقط عکس میگرفت و پست میگذاشت ،اصل قضیه هم معلوم نمیشد
چه شده و میتوانست با یک متن احساسی هم الیک بگیرد و هم همدلی
هوادارانش را .مثال یک عکس لرزان و تاریک بگیرید که طرف مقابل هم معلوم
نباشد که بعدا وقتی معلوم شد حق با شما نیست ،طرف شاکی نشود و زیرش
هم بنویسید« :هنگام باران عقا بها باالتر از ابرها پرواز میکنند تا خیس
نشوند .پروفسور سمیعی»! مورد بعدی درس عبرتی است که سلبریتیها و به
دنبالشان ما باید از این قضیه بگیریم که هروقت هرکاری کردیم ،فرتی گوشی
درنیاوریم فیلم بگیریم .اول مطمئن بشویم حق با ماست یا طرف مقابل ،بعد
تصمیم بگیریم افشاگری کنیم تا دودش توی پاچه خودمان نرود!
مسئله دیگر اصال رانندگی کردن سلبریتیهاست .باور کنید چه مشکالتی
که از همین کار برای چند سلبریتی پیش آمده ،از همین برخورد پلیس گرفته
تا خدای نکرده تصادف و حتی عکسهایی که بعدا از داخل خودروها لو رفته
که معلوم شده مسافران دیگری هم سوار آن بودهاند و ...اصال بگذریم .مگر
وسایل نقلیه عمومی چه اشکالی دارد؟ خب هرجا میخواهید بروید با اتوبوس
و مترو و سواری و نهایتا تاکسیهای اینترنتی بروید .هم بهصرفه است ،هم به
کاهش آلودگی هوا کمک میشود و هم جلوی رخ دادن این اتفاقها گرفته
میشود .هرچند ممکن است گیر محبت طرفداران بیفتید یا دیگر نمیشود با
آرم فرمانش هم پز داد ،ولی باز هم بهتر از دردسرهای بعدش است.
در نهایت اگر قانون را همیشه رعایت کنیم ،الزم نیست این قدر تبعات بعدش
را بچشیم .مسواک هم بزنیم ،نوشابه و فست فود و چاغاله بادوم هم نخوریم.
البته این آخری ربطی به نکات بهداشتی ندارد ،چون شده کیلویی چهارصد
هزار تومن گفتیم نخورید ،اگر وسعتان میرسد!

سگ خواننده
آدیتی سنترال -حیوانات خانگی
زی ــادی در شبکه هــای اجتماعی
معروف و پرطرفدار می شوند که
معموال به دلیل چهره زیبا و منحصر
به فردشان است ،اما سگ سفیدی
بــه ن ــام «گــوســت» بـــرای تــوانــایــی
عجیبش در خوانندگی حسابی
معروف شده و فالوئرهای زیادی در اینستاگرام پیدا کرده است .این سگ با
گوش دادن به هر نوع آهنگی با تمرین تالش می کند تا صدای آن را تقلید کند
و این کار را به بهترین نحو انجام می دهد.

ما و شما

تصویرسازی :محمد بهادری

راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

مــا و شــمــا :قــابــل تــوجــه دوســتــان
عزیزی که یک پیامک رو بارها می
فرستن .کافیه روزنامه رو بررسی
کنین ،شاید پیامک شما روزهای
قبل چاپ شده باشه و نیازی به چند
بار فرستادن نباشه!
* مطالب زندگی سالم یک شنبه
بسیار جالب و عالی بــود .هشت
شگفتی کــره زمــیــن ،طنز آقــای
خــوش حــال و ســوتــی ســـرا .ولی
اگر در خطای دید «دنیا به روایت
تصویر» آقــای عکاس 20سانتی
متر دوربین را به چپ می کشید ،آن
وقت جالب تر می شد.
 فریدون آقایی ،تربت حیدریه
* شادی کوچیکی می خوام ،اون
قدر کوچیک که کسی نخواد ازم
مسعود مجنونپور
بگیردش .
* همسر عزیزم مرضیه جان ،از این

که همیشه در هر شرایطی همراهم
و قوت قلبم بودی ،ازت ممنونم.
دوستدارتحسین،تربتحیدریه
*ممنونبرایعکسشکارلحظهها
و اون نی نی خرس قطبی که چند
روزپیشچاپکردهبودید،ازتصاویر
چندشحشراتحالمونبدمیشه!
* دخــتــر خانمی کــه گفتی همه
میگن زشــتــم ،اونــایــی کــه میگن
شعور ن ــدارن ،اونــا هیچ درکــی از
خلقت نــدارن .دختر زشــت اصال
در کــائــنــات وجـــود نــــداره ،چون
دخترها همه شون فرشته اند.
* صــحــبــت هـــــای دو ن ــف ــر رو
می شنیدم« :اول ــی :لندکروز رو
چند گرفتی؟ دومــی :یــک ،یک و
خرده ای ...یادم نیست ».من اگه
اون خرده ای رو داشتم باهاش یه
زندگی می ساختم!

