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حدیث روز
رســول اک ــرم(ص) :روزه سپر آتش
[جهنم]است.
الکافی

ذکر روز چهارشنبه
صدمرتبه«یاحییاقیوم»

گاردین| گردهماییعالقهمندانفیلمهای«جنگستارگان»،ایرلند

سهنقطه

بنیامین شده مجری برنامه قبل از افطار .یهو چشماشو رو هم میذاره و بامیه رو به یاد
میاره و میفهمه دنیا دیگه مث اون نداره .خالصه که کال مسیر برنامه عوض میشه!
اسم برنامه جایگزین ماه عسل که قراره بنیامین بهادری اجراش کنه رو گذاشتن
«ماه ماه» ...قشنگ معلومه خود بنیامین اسم «ماه ماه رمضون سحری افطار کجایی
کجایی» رو پیشنهاد داده و صدا و سیما فقط کوتاهش کرده!
یک بار تو کوچه دعوام شد ،زدنم ،رفتم داداشمو آوردم ،داداشمو زدن ،داداشم
اومد خونه منو زد که چرا دعوا کردی تو کوچه؟ مادرم اومد من و داداشمو زد که چرا
تو خونه دعوا میکنید ...خالصه خیلی خوش گذشت!
قبال با چه عشقی کشتی کج نگاه میکردم ،اون روزی که فهمیدم اینا همش الکیه
هیچ وقت اون آدم سابق نشدم!
شرایط یک جوریه که بخوای زنده بمونی قیمت پیاز نمیذاره ،بخوای بمیری
قیمت خرما!
این که بین زولبیا و بامیه یکی رو به اون یکی ترجیح میدین خود نژادپرستیه.
زولبیا و بامیه با یکدیگر برابرند و به یک اندازه خوشمزهان!

هشتگَ ...پر!

سوره بقره

انواع هدایت

در محضر بزرگان

عظمت روزه
به خویشتنداری است
مرحوم عالمه محمدتقی جعفری
فرمودند:
روز هداری فــقــط نـــخـــوردن و
نیاشامیدن نیست .خدا فرموده
اســت روزه بــرای من و پاداشش
مستقیم از طرف من است .اینجا
فقط شخصیت انسان است و خدا.
نمیخورم و نمیآشامم فقط برای
تو ،نه اینکه بهطور مثال ارادهام
قوی بشود و ...عظمت این عبادت
در ایــن اســت که خویشتنداری
میکنی ،میتوانی اما نمیخوری
و بهطور خالص بــرای خدا انجام
میدهی.
خبرآنالین

کاریکلماتور
سید مصطفی صابری

* رشته سخن را به دست گرفت
تا آش دهان سوزی برای مخاطب
بپزد.
* میان فریادهایت جای سکوتت
را خالی می کنم.
* آرشــیــو چشم مــن پــر اســت از
ندیدن ها  .
قرار مدار

دوردنیا

ای اسپاگتی رفته از دست 
خرما و برنج و میوه و گوشت 

بر سفره ما حواستان هست؟
شد دود و به خاطرات پیوست!

منتخبمسابقهچیشده؟

سر ساعت!
ِ
ســام ،خوبین؟ ممنون از همه
دوستانی که درست و طبق روش
گفته شــده تــو مسابقه شرکت
کـــردن .قبول داریـــم کــه عکس
سختی بود ،برای همین پیامک
های بی ربط و بی نام و کم مزه
متاسفانه حذف شدن .چندتا از
جمله های بانمک تر رو انتخاب
کردیم که می خونید .دمتون گرم
و خوش باشین همیشه.

شعرطنز

بی خیال خودرو!

لجبازی
علی جاللی مهر

10

مثل لجبازی یک قطره باران با قیر
که دلش می خواهد
از سر رخنه یک سقف خراب
بپرد روی زمین
یاد تو
می چکد از روزن هر لحظه
بر این خاطر افسرده من!

مارپیچ(سختی)٪ 60

فـــورچـــون -بــــدون هــیــچ عــمــدی
«استارباکس» ،برند معروف قهوه
در دنیا ،به بخشی از سریال معروف
«بازی تاج و تخت» تبدیل شد ،زمانی
کهتماشاچیانمتوجهیکلیوانقهوه
استارباکس روی میز در جدیدترین
قسمت این سریال شدند .هرچند
نمایش این صحنه فقط دو ثانیه بود اما برای جلب توجه بینندگان کافی بود .با
فرض این که شرکت استارباکس برای قرار گرفتن آن لیوان هیچ پولی به HBO
(تهیه کننده این سریال) پرداخت نکرده باشد ،این یعنی سود خارج از تصور
استارباکس در تبلیغ رایگان با این حجم و در این سریال .معموال شرکتها برای
چنین تبلیغاتی هزینه زیادی باید پرداخت کنند ،مثال شرکت  BMWدر سال
 1995مبلغ  3میلیون دالر برای استفاده جیمز باند از ماشین «استون مارتین
زی »3در فیلم «چشم طالیی» پرداخت کرد.
آدیتی سنترال -بیشتر نوجوانان
دنیا همیشه منتظر زنگ آخر مدرسه
هستندتاسریعبهخانههایشانبروند
اما هنر جــذاب تخته سیاه در ژاپن
باعث شده است تا نوجوانان ژاپنی
بعد از مدرسه با عشق و عالقه روی
تختههای سیاه نصب شده در مدرسه
نقاشی کنند .چند سال پیش یک معلم گرافیست در ژاپن به نام Hirotaka
 Hamasakiبا نقاشیهایی که با استفاده از گچهای رنگی روی تخته سیاه
میکشید ،حسابی معروف شد .او در طرحهایش از کارتونهای ژاپنی ،طبیعت
و حیوانات الهام میگرفت .اما حاال هنر او در سراسر ژاپن گسترش یافته است
و همه دانش آموزان این کشور روی تخته سیاه خالقیت خودشان را به نمایش
یگذارند.
م 



چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت

به نوک خامه رقم کردهای سالم مرا



از اون لحاظ

که کارخانه دوران مباد بی رقمت

تاثیر فرشته مهربون بر علم اقتصاد
مهرشاد مرتضوی | طنزپرداز

پدر ژپتو دیگر پیر و فرتوت شده بود و نا نداشت خرج دانشگاه آزاد پینوکیو را
بدهد .به همین دلیل او را صدا زد و گفت« :پسرم .تو دیگه برای خودت مردی
شدی .به نظرم وقتشه بری تنها زندگی کنی و تجربه کسب کنی ».بعد سرش را
به سمت دوربین چرخاند و گفت« :نذارین بچههاتون تو خونه بپوسن .هرکسی
حق داره مسیر زندگیشو به سلیقه خودش انتخاب کنه ».و پینوکیو را به سلیقه
خودش با یک تیپا وسط کوچه انداخت.
پینوکیو به شهر آمد و خانه کرایه کرد و با بدبختی بیشتری استخدام شد و با
بدبختی بیشترتری بعد از مدتی تعدیل نیرو شد و مجبور شد برود وسط بازار،
دستفروشی کند .پینوکیو در پیادهروی راسته چوبفروشها میایستاد و داد
میزد« :بیا اینور بازار .بهترین چوب ،ارزانتر از همهجا» و با این قیمت اعالم
کردن ،دماغش هر لحظه دراز و درازتر میشد و بیشتر چوب میفروخت .کمکم
بقیه کسبه از این وضعیت شاکی شدند ،چون همه مشتریها دور پینوکیو جمع
میشدند و چوب صیقل خورده دماغی او را میخریدند .هزینه مواد اولیهاش
هم چیزی نبود جز دروغ که در آن سرزمین از آب هم بیشتر جریان داشت .یکی
از کاسبان ،ذره ذره به پینوکیو نزدیک شد و با او طرح رفاقت ریخت .آنقدر
رفتند و آمدند تا باالخره پینوکیو راز دراز شدن دماغش را برای او فاش کرد.
پینوکیو گفت« :فرشته مهربون همیشه هوامو داشت و میخواست منو تبدیل
به یه پسر واقعی کنه .ولی وقتی کارم تو بازار گرفت ،ازش خواستم دست نگه
داره و کاسبی ما رو بهم نزنه .اونم قبول کرد ».کاسب پرسید« :یعنی فرشته
مهربون میتونه جنس همه آدما رو تغییر بده؟» پینوکیو جواب داد« :هر کاری
بخواد میتونه بکنه».
فرداکهپینوکیوبهبازاررسید،باصحنهعجیبیمواجهشد.نیمیازکسبهتبدیل
به عروسک چوبی شده بودند و با دروغ گفتن دماغشان را دراز میکردند و
میفروختند .آنها نفری یک فرشته مهربون استخدام کرده بودند تا به پینوکیو
تبدیلشانکندوبتوانندبیشترسودبهدستبیاورند.فروشندگانراهسودآوری
را پیدا کرده بودند و هر لحظه حریصتر میشدند و از فرشتههای مهربونشان
میخواستند سرعت رشد دماغشان را بیشتر کنند .فرشتههای مهربون هم به
تعمیرکارانعصایفرشتههای
فکرافتادندکهقیمتخدماتشانراباالترببرند.
ِ
مهربون هم اجرت تعمیرات را باال بردند .لبنیاتیهایی که تعمیرکاران از آن ها
شیر میخریدند هم جنسشان را گران کردند .هیزمشکنی که لبنیاتی از او
هیزم میخرید هم نرخ را باال برد .پینوکیو هم که دید دارد ضرر میکند ،قیمت
چوبهایش را باالتر برد .بقیه چوبفروشها هم قیمت را زیاد کردند که از
پینوکیو عقب نمانند و این چرخه همینطور ادامه پیدا کرد و همه همدیگر را هر
روز بدبختتر کردند و سالهای سال به خوبی و خوشی سر هم کاله گذاشتند.
یادش به خیر

بزرگترین هزارتوی زنده دنیا
تــلــگــراف -ی ــک بـــاغـــدار وفــــادار
اسکاتلندی به نام «اریک درنون» از
یکی ازبزرگترین و پر پیچ و خمترین
ماز های (هــزار تو)سبز دنیا که در
مقابل یک خانه قدیمی قرار دارد،
نگهداری میکند .درختان این ماز
بــا  1500ســرو «لیالند» در سال
 1981کاشته شد اما در زمستان سال  1983به دلیل زمستان بسیار سخت و
سرمای شدید ،دو سوم از درختان نابود شد .با این حال این ماز بعدها با درختان
راش مقاوم و اضافه شدن درختان رنگی با پیچ و خم بیشتر ،دوباره سبز شد.
اعتراف می کنم

سحر بهجو | شاعر و طنزپرداز

اندکی صبر

تبلیغ میلیونی ناخواسته!

هنر جذاب تخته سیاه در ژاپن

* مــا دهــه پنجاه و شصتی ها
همیشه اینقدر منتظر زنگ آخر
بودیم تا حساب یکی رو برسیم که بدون توجه به معلم به وقت فکر میکردیم!
عرفان ربیعی

نسبیتاینشتینوسیاهچالههاقاطمیزنی
نظریه
بین
فیزیک
کالس
سر
وقتی
*
ّ
حسن قدیری
و یهو در سفر زمان میکنی!
علی عباس طالیی
* وقتی منتظری خانمت حاضر بشه و برین بیرون!
* وقتی میگی روم به دیوار ،ولی حرفت رو درست نمیشنون و یه ساعت دیواری
سید حسین آروند
به روت میچسبونن!
* وقتی برای پز دادن یک ساعت بزرگ میخری رو دستت جا نمیشه و مجبور
علی شاهرخی
میشی رو صورتت بذاری!
جواد فرهادی
* چه دقتی کرده به مسائل درسی استاد .باریکال!
* اولین روز که یک ژاپنی بیاد این جا کار کنه میبینه بعضی کارگرها از هشت
ساعت کار فقط نیم ساعت کار می کنن اونم کار آشپزی!
غالمرضا قلی پور ،روستای به آباد

* داداش این جا بخش پیوند قلبه ،پیوند سر و جمجمه اتاق بغلیه!
حسن قدیری

* از بس این چند روز از مغزم کار کشیدم تو مدرسه االن هنگم!
فائزه کهن شهری

علی عباس طالیی
* وقتی همه ازت ساعت می پرسن!
* وقتی سر کالس خواب بودی و بیدار شدی فهمیدی زلزله اومده!
محمد نگهبان ،روستای گرجی


نرخ ماشین آن چنان باال زده
قارقارک جای باالتر نشست
س
پشت صف ها پرت شد هوش و حوا 
نرخ خودرو می جهد هر لحظه پیش
خیت باشد وضع ماشین آن چنان
پاپتی ها پاپتی تر می شوند
آن چه شد چرک دو دستت پول بود
بی خیال خودرو و جیب کساد

تفأل

تاپخند

آیات نور

کلمه «هدایت» در قرآن به دو معنی
بازگشتمیکند:هدایتتکوینی،
و منظور از آن رهبری موجودات به
وسیله پروردگار زیر پوشش نظام
آفرینش و قانونمندیهای حساب
شده جهان هستی است .هدایت
تشریعی ،که به وسیله پیامبران و
کتابهای آسمانی انجام میگیرد
و انسانها با تعلیم و تربیت آنها در
مسیر تکامل پیش میروند.
منتخب تفسیر نمونه


گتیایمیج| بزرگترینمحلتخمگذاریفالمینگوهایجهاندرازمیر،ترکیه

آسوشیتدپرس| -تجهیزاتبهداشتیدرنمایشگاهمحصوالتگوشتی
آلمان

پشت دستش ضربه ای بابا زده
توی رویا هم نمی آید به دست
شد ابوطیاره حتی باکالس
می شود گاری پر از ناز و قمیش
چشم نازک می کند حتی ژیان
مایه داران باز بهتر می شوند
بچه مثبت این زمان گاگول بود
پای ما و تاولش هم زنده باد!

ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* با سالم و عرض تبریک ماه مبارک
رمضان و خسته نباشید به عوامل
بزرگوار زندگی سالم به ویژه جناب
آقــای صابری گرامی ،از این که با
مطالب گوناگون و مفید خــود به
مـــردم خــدمــت مـیکــنــیــد ،تشکر
میکنم .
گیاهی

* بــه فاصله بــیـنمــان بگو کوتاه
بیاید...
مسعود مجنونپور

* کاش می شد برگردیم به عقب،

به جــای خ ــودرو درشکه بــود ،چه
صفایی داشت شنیدن صدای سم
اسب ها در خیابانهای گنبد سبز و
خسروی به سمت حرم و میدیدیم
در جویها آب روان را کاش!
نسرین اباذریان

* آقکمال؛ افطاریدر خدمتتون
باشیم ،تشریف بیارین!
* آق کمال :دست شما درد نکنه،
مزاحم نمشم ،از شما به ما رسیده،
پــس ب ـیزحــمــت هــمــو آدرســتــانــه
پیامک کنن!

