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حدیث روز
امام صــادق(ع) :کسی که در حال
انتظار فرج امام زمان(عج) بمیرد،
به منزله کسی است که در راه خدا با
شمشیرشجهادکردهاست.
بحاراألنوار


گتی ایمیج| آغازمرمتمجسمههایآسیبدیدهدرآتشسوزیکلیسای
نوتردام،فرانسه

فتو شعر انتظار

از لحاظ روحی احتیاج دارم گات رو واسه شوهرعمهم اسپویل کنم ...حیف فقط
ستایش میبینه!
ماست خوردن با غذا تو فصل بهار یعنی من چرت زدن هنگام رانندگی را دوست
دارم!
باید  5٠٠تا پیتزا و یک گونی تخمه رو با یه لپتاپ برداری ببری تو غار بشینی با
خیالت راحت سریالهات رو ببینی که اسپویل هم نکنن واست!
حاال شما 24ساعته نیشت باز نباشه و به صورتت فشار نیار ،ما قول میدیم به همه
بگیم چال لپ داری!
واقعا نمیفهمم چرا یکی باید چند میلیون پول بده یه ساعت بخره بندازه دستش تا
فقط باهاش زمان رو بفهمه؟ خب از ساعت گوشیت استفاده کن ،اون ساعت مچیت
رو هم بده به من!
یک پریز هست وسط هال خونهمون ،بهش یه سه راه وصله و از هر خروجیش هم
یه شارژر آویزونه؛ بابام بهش میگه پمپ بنزین!
سریا لهای نــوروزی تمام نمیشوند ،بلکه از شبکهای به شبکه دیگر انتقال
مییابند!

ذکر روز شنبه

درمحضر بزرگان

انتظار،بیکارنشستن
نیست

دوردنیا

قدردانی از فروشنده

سهنقطه

مای مدرن -خرید و فروش اینترنتی
بین دو طــرف با کمترین تعامل و
بــرخــورد انــجــام مـیشــود امــا بــرای
«مت شوکری»  31ساله یک تجربه
فرامو شنشدنی بود .پیرمردی از
سایت خرید لوازم دسـتدوم «ای.
بی» یک دستگاه ویدئوی قدیمی
میخرد .چند روز بعد نامهای برای فروشنده دستگاه یعنی مت با این مضمون
میفرستد که در شبکههای مجازی دستبهدست میشود « :سالم دوست
عزیز .من بهتازگی نوارهای ویدئویی خیلی قدیمی در خانهام پیدا کردم و بسیار
مشتاق بودم بدانم چه چیزی روی آنهاست .اما متاسفانه ویدئویی در اختیار
نداشتم .تا اینکه خیلی اتفاقی و برای اولین بار به سایت ای.بی مراجعه کردم و
پیشنهاد فروش شما را دیدم .باور نمیکردم دستگاه اینقدر نو باشد ...طبیعی
است که من  86سال سن دارم و برای به کار انداختن آن کمی مشکل داشتم،
در نهایت ویدئو بهکار افتاد ...من با این دستگاه فیلم جشن بازنشستگیام را در
 25سال پیش برای اولین بار دیدم .فیلم عروسی با همه دوستان و فامیلی که
خیلی از آنها االن در کنار من نیستند ،فیلمهایی از رشد و تولد بچهها ،سفرها
و ...یکی از دیگری سرگرم کنندهتر! متشکرم برای فروش سخاوتمندانهتان و
فرصت لذتبخشی که به من دادید».

تلقینتاریخ

نفرسومخانمخیرآبادی
است!

 9ســـال پــیــش در چنین روزی
خانم حمیده خیرآبادی ،بازیگر
پیشکسوتکشورماندرگذشت.
اینبازیگرسینماوتلویزیونایراناز
جوانیبهایفاینقشهایمختلفی
پرداخت ولی از یک جایی به بعد
یک نقش ثابت را بــرای فیلمهای
مختلف بــازی کــرد .به این ترتیب
کــه کــارگــردانهــا در قــــراردادی
نانوشته صبح زود یک سینی به
دست این بازیگر میدادند و از او
میخواستنددرصحنههایمختلف
فیلمها ناغافل با چای وارد شود و
خلوتها را به هم بزند .یعنی توی
هر سریالی اگــر میدانستیم که
یک پدر و یک پسر داریم ،قطعا نفر
سوم خانم خیرآبادی است .بعدها
پس از درگذشت ایشان ایفای این
نقش به دختر او خانم ثریا قاسمی
«خبه
داده شد که البته آن دیالوگ ُ
ُخــبــه »...معروف هیچ وقــت مثل
سابقدرنیامد!
قرار مدار

کشف مقبره باستانی سالم در مصر
دویچه وله -باستانشناسان مصر
یک مقبره  4500ساله از دوران
فراعنه کشف کــرد هانــد که مزین
بــه نقوش برجسته و ســالــم ،روی
دیوارهای آن است .این مقبره که
در خرابههای شهر باستانی سقاره
کشفشدهاستبهمردیبلندپایهاز
سلسله پنجم فراعنه تعلق دارد .مقبره در ماه مارس گذشته کشف شده بود ،اما
وزارت ابنیه و آثار باستانی مصر آن را چند روز پیش به تماشای عموم گذاشت.

ترسانک

غول قرمز

آخر شب خسته از راه رسیدم .همسرم خواب بود .خواستم مسواک بزنم و بروم
بخوابم که دیدم دختر چهار سالهام خوابآلود جلوی دستشویی ایستاده و
چشمهایش را میمالد .آهسته پرسیدم« :چرا بیداری بابایی؟» گفت« :تو اتاقم
غول قرمز اومده!» خندهام را خوردم و گفتم« :بیا بریم دعواش کنیم »...و به
سمت اتاقش رفتم .چراغ را روشن کردم و با دست به در اتاق کوبیدم .ناگهان
دخترم سرش را از زیر پتو بیرون آورد و هراسان گفت« :چی شده بابایی؟!»
خشکم زد .با احتیاط به بیرون اتاق نگاه کردم.موجودی شبیه دخترم با
ع .ک
چشمهای قرمز جلوی در ایستاده بود و میخندید .
آموزش شعبده بازی

بهار من کجایی...
قاسم صرافان
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در این هوای بهاری
شدم دوباره هوایی
بهار می رسد اما...
بهار من! تو کجایی؟
چه برکتی ،چه نویدی
چه سبزه ای و چه عیدی؟
به سال نو چه امیدی
اگر دوباره نیایی...



دور فلکی یک سره بر منهج عدل است

خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است



از اون لحاظ

از بهر معیشت مکن اندیشه باطل

آش را با جاش باید خورد!
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

 -1رئیس جمهور محترم کشور فرمودند که احیای دریاچه ارومیه یکی از
مهمترین دستاوردهای دولت بوده است .نظر شما درباره این اتفاق چیست؟
الف -ابرها به پایین نگاه کردند و رویشان نشد به رئیس جمهور امیدوار ما نه
بگویند.
ب -با این بارانهایی که بارید ،اگر کویر لوت هم بود دریاچه میشد.
ج -اگر مدتی بعد باز دریاچه خشک شود ،دولت مسئولیتی بر عهده ندارد.
د -کال طبیعی است که هر چی اتفاق خوب است زود مسئوالن سر و کلهشان
پیدا میشود.
 -2یکی از خبرگزاریها نوشته است« :آیا فدراسیون فوتبال ،قصد معرفی
سرمربی تیم ملی را ندارد؟» .به نظر شما چرا این انتخاب این قدر طول کشیده
است؟
الف -فدراسیون فوتبال میخواهد با این کار ،هیجان و استرس به زندگی
کسل کننده مورینیو و کلینزمن وارد کند.
ب -هنوز هم ممکن است زینالدین زیدان رئال را ول کند و بیاید وردست آقای
تاج بنشیند.
ج -آخرش قرار است با اعالم نام اکبر میثاقیان همه سورپرایز شویم.
د -نام سرمربی تیم ملی به زودی اعالم میشود.
 -3همان طور که میدانید پس از سیالب ،چند روز است خبر رسیده سیل
ملخها به سوی کشورمان هجوم آوردهانــد ،به نظر شما در مقابل این معضل
چه باید کرد؟
الف -حسینی بای را بفرستیم میان ملخها گزارش بگیرد.
ب -تابلو بزنیم بگوییم لطفا ملخهای بدتیپ وارد کشور ما نشوند ،مرسی اه.
ج -تهدید را به فرصت تبدیل کنیم ،شکارشان کنیم و صادرات کنیم برای
چینیها.
د -هر وقت تمام شدند اعالم کنیم مبارزه با ملخهای مهاجم یکی از بزرگترین
دستاوردهای دولت بوده است.
 -4آیا شما با خانم بهنوش طباطبایی موافق هستید که گفت ما پوست و چرم
حیوانات را استفاده میکنیم تا محیط زیست آلوده نشود؟
الف -ما اصال نفهمیدیم ایشان چی گفت که بخواهیم موافق باشیم یا مخالف.
ب -بله از گوشت روباه هم در صنعت کالباس سوسیس استفاده میشود.
ج -بله ،کوهخواران و جنگلخواران هم باید به اصطالح آش را با جاش بخورند
تا محیط زیست آلوده نشود.
د -یک کالم بگوید پول تبلیغاتش را میگیرد و این قدر آسمون ریسمون بافتن
ندارد.
قاب جهان

گل فروشیها در کشور زنانه

فلج شدن پای اینترنت!

شنبهها

اندکی صبر

تفأل

تاپخند

صدمرتبه«یاربالعالمین»

حـــجـــت االســـــــــام قـــرائـــتـــی
می فرمایند:
رابـــطـــهای مــیــان نــمــاز و ام ــام
زمان(عج) وجود دارد که در زیارت
آ لیاسین بــه نماز ایــشــان سالم
میدهیم ،و این بدان معناست که
جلوه نمازی صاحبالزمان(عج)
بیش از صــفــات دیــگــر او مطرح
است ،رابطه ما باید لحظه به لحظه
با ایشان بیشتر ش ــود ...انتظار
امــام زمــان(عــج) به معنای بیکار
نشستننیست،درقرآنکریمآمده
است وقتی دنیا پر از ظلم شد ،نه
آنکه همه مردم ظالم شدند امام
زمان(عج) ظهور میکند.

فرانس پرس| حمامدرواننوعینفتخامباهدفدرمانبیماریها،آذربایجان

رویترز| حملصندوقرایبهمناطقسختگذر،اندونزی

آدیتی سنترال -مــرد  42ساله
چینی پس از این که 50ساعت روی
یک صندلی در کافی نتی نشسته
بود ،به علت سکته مغزی و پارگی
رگهای مغزش فلج شد! کارکنان
ایــن کافه اینترنتی متوجه شدند
یکی از مشتریان  50ساعت است
بدون این که از جایش بلند شود ،نشسته است .آنها با مراجعه به او متوجه
شدند که بر اثر فشار کار با سیستم دچار سکته مغزی و به صورت کامل فلج
شده است.

جابهجا شدن حلقه بین گره ها
بیننده انگشت یک دستمان را جلوی گره کناری
قرار میدهیم .به طوری که از نگاه بیننده حلقه در گره
کناری باشد .موقع کشیدن نخ در یک لحظه همزمان
دستمان را از روی گره کناری برمیداریم .گره آخری
آن سوی نخ هم که با کشیدن باز میشود .بدین صورت
در نهایت حلقه در همان گره وسطی دیده خواهد شد.

روش اجرا :در این شعبده ،سه گره در یک نخ به وجود
میآورید و حلقه را در یکی از گرههای کناری به نخ
متصل میکنید .با یک تکان که به نخ وارد میآورید
حلقه از گره کناری به گره وسط منتقل میشود.
لوازم مورد نیاز :یک تکه نخ و یک حلقه
توضیح تردستی :این حقه خیلی ساده است فقط
کافی است آن را سریع و با دقت انجام دهیم .نخ را
برمیداریم و سه گره به فاصلههای معین روی آن ایجاد
و حلقه را به گره وسطی متصل میکنیم .یک گره هم
در آخر در قسمتی از نخ به وجود میآوریم به صورتی که
مانندبقیهگرههانباشدبلکهیکجمعشدگینخباشد
که با کشیدن به راحتی باز شود .حاال برای اجرا جلوی

در حاشیه خیابا نهای تالین ،غرفههای گل فروشی است .گلهای رز از
شاخهای یک یورو شروع میشود و دسته گلهای مختلف تا  15یا  20یورو
است.بیشترفروشندگاناینگلفروشیهاخانمهاهستند.درکلتعدادزنها
در کشور استونی بیشتر از مردان است ،به همین دلیل به این کشور لقب زنانه
فرنگیس یاقوتی
دادهاند .
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* من از خیلی وقت پیش یکی از
طرفدارهای زندگی سالم هستم
ولی احساس میکنم قبال بیشتر
دربــاره ارواح و موجودات فضایی
مطلب چاپ میکردید .
* آق کمال شما که لهجه داری
میشه بگی «ژالـــه» کــه تــو صفحه
خراسانقدیمآوردهشدهیعنیچه؟
آق کمال :ربطی به لهجه نــدره،
یعنی بارون و شبنم.

* تا حاال دقت کردین شیر آب سرد
رو باز میکنید گرمه و شیر آب گرم
رو باز میکنید ،سرده؟!
* آقکمال؛ جیگر رو صبحبخورم
بهترهیا شب؟!
آق کمال :با ای قیمتا شما هروقت
تنستی جیگر بخری ،بخور!
* چقدر دانستنی ها درباره آلبرت
اینشتین جالب بود .ممنون.
فرهنگی بازنشسته


