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حدیث روز
امــام رض ــا(ع) :علت تشریع[وضع
قانون] نماز جماعت آن اســت که
اخــاص ،یکتاپرستی ،تسلیم حق
بودن و بندگی برای خداوند ،آشکار
وبیپردهونمایانباشد.
وسائلالشیعة


رویترز| کالسآموزشبچهداری،چین

ای پی اِی| صمیمیتبیشازاندازهکبوترهابارهگذران،کلمبیا

پندنیکان

االن وقتشه یک ده هزاری بذارین تو لباس های زمستونی تون که سال دیگه
دست کردین تو جیبش حداقل پول دو سه تا نون رو داشته باشید!
فالفل بزرگوار خودش قیمتش رو با شرایط اقتصادی وفق میده ،برای همینه
که هیچ وقت گرون نمیشه!
روزهایی که ناهار قورمه سبزی داریم ،حمید استیلی بعد از گل به آمریکا میشم!
من به کمپین «نه به خرید هواپیما بوئینگ» پیوستم .شما هم نخرید تا ارزان شود!

آیات نور

خداوندازچهکسانی
رضایت دارد؟
حجت االسالم قرائتی با توجه به
تفسیر آیات قرآن می فرمایند:
قرآن در چند مورد عبارت «رضی
ا ...عنهم و رضــوا عنه» را به کار
بــرده اســت :در مــورد راستگویان
راست کردار ،در مورد پیشگامان
و پیشتازان ،در مــورد مؤمنین
واقعی ،کسانی که با پیامبر بیعت
نمودند و کسانی که ایمان آورده و
عمل صالح انجام میدهند.
« 400نکته از تفسیر نمونه»
کاریکلماتور
رضا وارسته

* از آشتی بهار با زمین گل رویید.
* گاز ،چراغ نفتی را «فتیله» پیچ
کرد!
* هــوای پــاک فقط از دوچرخه
قدردانی کرد!
* تنها جایی که خانه تکانی نشده
«حال» مردم است!
* چاله های خیابان ماشین را به
چالش می کشد.
* تاثیر عکس لبخند «عکس» شد!
بریده کتاب

تو بایدرشدکنی
به این باور رسیده ام که چیزی را
نمی توانی جبران کنی و دوباره
درســت بگذاری اش سرجایش.
حفره های زندگی ات همیشگی
هستند .تو باید در اطرافش رشد
کنی؛ مثل ریشه های درخت که
از اطراف سیمان بیرون میزنند؛
باید خودت را از ال به الی شیارها
بیرون بکشی.
«دختری در قطار»
اثر پائوال هاوکینز
قرار مدار

اندکی صبر

صبر شکوفه ها

مهدیه میرزایی

10

دلتنگ که شوی
آسمان را می نوشی
بغض که کردی
چال گونه هایت
شکوفه خواهد داد
شکوفه ها صبورند
فصل های زیادی را
طی کرده اند...

تفأل

تاپخند

ذکر روز شنبه
صدمرتبه«یاربالعالمین»

دوردنیا

بانوییکهرکوردمحاسبهعدد«پی»راشکست

شعرطنز

میشودخندید
امیرحسین خوش حال | شاعر و طنزپرداز

می شود در اداره هم خندید
می شود مثل بنده ماهانه
می شود بین این همه مشکل
می شود مثل آدم مسئول
می شود چون مربیان بزرگ
می شود بعد رأی داورها
طبخ
می شود مثل مادر از ِ 
(ده ،نه ،هشت ،هفت ،شش ،پنج)...

با ِ
کت پاره پاره هم خندید
ِ
بعد پول اجاره هم خندید
هی به دنبال چاره هم خندید
از خطای دوباره هم خندید
در نبود ستاره هم خندید
آخر جشنواره هم خندید
قیمۀ باعصاره هم خندید
می شود بی شماره هم خندید

مارپیچ(سختی)٪ 60

آموزش شعبده بازی

بی بی سی« -اما هاروکا ایوائو» زنی
که در شرکت گوگل ژاپــن مشغول
به کــار اســت ،توانست با استفاده
از رایــانــه هــای قدرتمند گوگل ،با
محاسبه تا  31تریلیون عدد اعشار،
رکــورد محاسبه عدد پی را که قبال
 22تریلیون بود ،بشکند .این خبر را
گوگل به مناسبت روز جهانی عدد پی منتشر کرد .خانم هاروکا همچنان مصمم
است که این کار را ادامه بدهد .برای محاسبه این فرایند در چهار ماه ،به 170
ترابایت فضا و  25دستگاه مجازی نیاز بود( .هر یک ترابایت برابر است با 200
هزار فایل موسیقی) عدد پی ( )3.14نسبت محیط دایره به قطر آن است و
عددی گنگ است که ارقام اعشاری آن تا بی نهایت ادامه دارد.

بیماریتشخیصندادنچهره

بــی بــی ســی« -بــو جیمز» زنــی 51
ساله است که حتی چهره اطرافیان
نزدیکشرانمیتواندتشخیصبدهد.
او دچار بیماری نادری به نام «چهره
کوری»ناتوانیدرتشخیصچهر ههایا
«پروزوپاگنوزیا»است.اوقبلازاینکه
بهبیماریخودپیببردتامدتهافکر
میکردبهدلیلخجالتیبودندراجتماع،نمیتواندمردمرابشناسدوگاهیخود
راسرزنشمیکردکهچراسعینمیکندچهرهاطرافیانرادرذهننگهدارد.به
گفتهجیمز،اومیتواندقسمتهاییازصورتمثلچشمها،دهانوگوشهایهر
شخصراببینداماقادربهدیدنبینیشخصنیستودرواقعمغزاوتواناییتطبیق
ایناجزاراباهمبهعنوانچهرهیکشخصندارد.

معلق نگه داشتن لیوان
روش اجرا :در این شعبده ،از یک قوطی نوشابه داخل
لیوانیپالستیکینوشابهمیریزیمدرحالیکهلیوان
روی هوا معلق میایستد.
لــوازم مــورد نیاز :یک قوطی نوشابه ،یک لیوان
پالستیکی ،مقداری نخ و دو قالب کوچک (سوزن)

توضیح تردستی :در این تردستی ،باید به دو سر یک
نخ سفید و محکم ،دو قالب ببندیم .از دهانه لیوان هم
بهصورتقطرییکنخعبورمیدهیم.یکقالبرابه
نخی که از دهانه عبور دادهایم ،متصل میکنیم .یک
سر قالب را هم به لبه قوطی نوشابه وصل میکنیم.

گاردین| خرچنگیگیرافتادهداخللیوانپالستیکی،ضررهاییکهبهمحیط
زیستمیزنیم

حــاال بــرای اجــرای شعبده مقابل بیننده از داخل
قوطی ،نوشابه را داخل لیوان میریزیم و همزمان
می توانیم لیوان را به وسیله همین نخی که متصل
کردهایم در هوا معلق نگه داریم .از نگاه بیننده لیوان
بدون هیچ اتصالی روی هوا معلق مانده است.

چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را




بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او
از اون لحاظ

غبار خاطری از رهگذار ما نرسد
به سمع پادشه کامکار ما نرسد

سالی من
عذرخواهیهای آخر
ِ
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

نطور
ینویسم.هما 
خباینآخرین«ازاونلحاظی»استکهبندهدرسال 97م 
کهمیبینیدتاچشمبرهمگذاشتیموبرداشتیم،پدرچشمماندرآمدازاینهمه
فشار( .مگر قبال اینجوری نبود که تا چشم میگذاشتیم زودی میگذشت؟)
بههرحال مرسوم است همه در پایان سال از دلهایی که رنجاندهاند طلب
حاللیت میکنند ،بنابراین در ادامه من هم از کسانی که با آنها شوخی کردم،
عذرخواهی میکنم.
مهمتر از همه ،از مسئوالن باید عذرخواهی کنم .بارها آنها برای ما استندآپ
کمدیهای عالی اجرا کردند و من با شوخیهای لوس و بینمک خودم متن
آنها را خراب کردم .از آقای رئیس جمهور باید عذرخواهی کنم که هی ایشان
میگفت« :خیالتان راحت» ،ما متوجه نبودیم منظورشان چیست .تا اینکه
آخر سالی فهمیدیم منظور این است که زندگی را راحت بگیریم و با تمرینات
ذهنیعضالتمانراشلبگیریم.ازآنمسئولیکهمیگفتدالر 4200تومان
است و ما حرفش را باور نکردیم ،عذر میخواهم .ما فهمیدیم دالر واقعا 4200
تومان است منتها برای یک عده خاصی که باهاش چیزی وارد میکنند .مثال آن
شرکت دامی که موبایل وارد میکرد .ما زود قضاوت کرده بودیم .وقتی گاوها
و گوسفندها زندگی مرفهی پیدا کردند ،فرست کالس سوار شدند ،فهمیدیم
که این موبایلها برای آنها بــوده .من از مسئولی که گفت «خــودت بمال»
باید عذرخواهی کنم .حاال در این آخر سالی از بس خودم زانویم را مالیدهام
متخصص شدهام .سال بعد ،از برنامههایم این است که بروم امتحان تخصص
فیزیوتراپی بدهم و به جامعه پزشکی بپیوندم.
همچنین جا دارد از سلبریتیهای مجازی و واقعی عذرخواهیکنم که در این
ل فرهیختگیشان را بارها زیر سوال بردم .وقتی آنها درباره واکسن قانقاریا
سا 
نظر دادند من زود قضاوت کردم .وقتی یکیشان گفت من تحصیالت «حقوق
غذایی» دارم من باهاش شوخی کردم ولی بعدا که جایی گفت« :نو روغن انی
وی» فهمیدم باز هم زود قضاوت کردم و ایشان در «غذا» تخصص دارد .وقتی
یکیشان گفت اصال بهتر که گوشت گران شده من با این گفته شوخی کردم
ولی بیشتر که فکر کردم دیدم اصال بهتر که جیبم هم خالی است چون دیگر
کسی نمیتواند جیبم را بزند.
اما در پایان یک عذرخواهی ویژه باید از خانوادهام ،فامیلهایم بهخصوص عمه
و شوهرعمهام داشته باشم که تا مطلب کم میآمد و صالح نبود با مسئوالن
شوخی کنیم زودی درباره آنها مینوشتم .مامانم که بسیار باهاش شوخی
کــردم همینجا دستش را میبوسم و البته ایشان اشــاره میکند به جای
این کارها بروم زیر همان کمدی را که باهاش شوخی کردهبودم تمیز کنم.
حتی میخواهم بگویم باور کنید شوهرعمه من هم آنقدرها که گفتم بیمزه
نیست .گاهی هم شانسی چیزهای قابل تحملی میگوید .خب دیگر از همه
عذرخواهی کردم و اشاره میکنند ستون پر شد ،امیدوارم سال خوبی داشته
باشید .بدرود!  

راههایارتباطیباما

ما و شما
* در قهوه من نوشته آمد این فال
ما بی رمقیم و رشد قیمت فعال
شد حاصل گفت و گوی من با جیبم
آجیل شب عید نگیریم امسال
علی گیاهی

* با تشکر از آقای محمدپور برای مطلب
جالبشون «در دیسک بعدی» واقعا اگه
برنامه هــای تلویزیون به خصوص در
هنگام تحویل سال و بعدش به روز نباشه
مردم نمی بینن.
* در ستون «ی ــادش بــه خیر» دربــاره
قایق نفتی نوشتید ،با وجود اوضاع بد
اقتصادی که همه رو درگیر کــرده ،با
یادآوری خاطراتش از ته دل خندیدم ،به
خصوص اون موقعی که شروع می کرد
به پت پت کردن ،ممنون ازتون.
ناطقی مهدی

* 23اسفند آغاز زندگی مشترک مان را
به همسر فداکار و مهربانم صدیقه عزیزم
تبریک مــی گــویــم .همسر جانبازت
ستوان یکم علی شهری

* بعضی ها آن قدر در فضای مجازی
گم شدن که زندگی حقیقی را فراموش
کردند .از جمله خانمم!

قاب جهان

طاق پیروزی پاریس
طاق نصرت در پاریس که از مهم ترین
دیدنی های شهر اســت ،در ضلع غربی
خیابان شانزه لیزه واقــع اســت .این بنا
برای یادبود سربازان فرانسوی ساخته
شــده اســت و چندین ســربــاز هــم در آن
مدفون هستند .روی دیوارهای این بنا
نــام تعدادی از ســربــازان هم حک شده
است .در پایین و در ضلع شرقی این بنا
آتشی به یاد سرباز گمنام همواره شعلهور است که هر بعدازظهر طی مراسمی خاص با گاز
طبیعی آتش آن را تجدید میکنند.
دکتر ناصر مکارم ،استاد دانشگاه از اسکاتلند
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