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حدیث روز
امام صادق(ع) :هرکسروزهداری
را افطار دهد ،برای او هم مثل اجر
الکافی
روزهداراست .
ذکر روز شنبه
صدمرتبه«یاربالعالمین»

فرانسپرس| همزیستیمسالمتآمیز!

گاردین| جشنپایانسالتحصیلی،چین

سهنقطه

فیسبو ک خیلی جای عجیبی بــود ،فکر کن یه سری میرفتن تو آتلیه عکس
میگرفتن که بذارن فیسبوک .خدارو شکر از اون دوران گذشتیم!
مادربزرگم امروز داشت به گلها آب میداد و برگهای خشک شده رو ازشون
جدا میکرد .یه حسی بهم میگه قراره ترشی برگ خشک شده ُحسن یوسف رو هم
امتحان کنم!
 رفیقای من این جورین که اگه افسرده باشن و بخوان ناله کنن میگن «تو بهترین
دوستمی» ،ولی اگه مهمونی و برنامه مسافرت باشه« :به خدا یهویی شد»!
فصل بهار واسه من شامل سه بخشه :یا خوابم ،یا خوابم میاد یا دلم میخواد بخوابم!
 مشاور تو تبلیغش نوشته در  ۲۰روز هم میشود پزشکی تهران قبول شد ،بابا اگه
سوالهایکنکورباجوابهاشروهمبهطرفبدییهماهطولمیکشهحفظشکنه،
تو  ۲۰روز فوقش بتونی بهش یاد بدی سر جلسه چطور کیک و ساندیس رو بخوره!
 نوشته برای رفع ترک پا ،آناناس بمالید بهش ،بزرگوار اگه ما آناناس گیرمون بیاد
سرمه چشمهامون میکنیم ،میگی بمال به پات؟!
بچه که بودم وقتی کاکرو تکل میرفت رو پای سوباسا یه هفته با استرس منتظر
بودم که یه وقت مصدوم نشه ،از اونور شوهر خالهام یه مرغ نذر کرده بود که لینچان
رو نکشن ،چه دورانی داشتیم!

سورهحجرات

عشقبهایمانوتنفرازکفر

دوردنیا

شعرطنز

رکورد پنکیکی

ت
واکنشهایقلعهنوییپسازهرباخ 

در محضر بزرگان

بهقرآنعملکنیم
مرحوم آیت ا ...بهجت فرموده اند:
ما وظیفه داریم که در تعلیم ،تع ّلم،
تــاوت و عمل بــه قــرآن کوشش
کنیم ،ولی ما شبهای احیا قرآن
بر سر میگذاریم و در مقام عمل
آیههای حجاب ،غیبت ،کذب...
(دوری از کــم فــروشــی ،توهین
بــه والــدیــن ،تکبر) و ...را زیــر پا
میگذاریم و پامال میکنیم!
در محضر بهجت
حالی به حالی

کنارخیابوننخند!
حال اون کسی رو دارم که ظهر
زیر آفتاب ،کنار خیابون منتظر
اتوبوس ایستاده و داره به سحری
فردا فکر میکنه که قــراره بعد از
مدتها قرمهسبزی بخورن و یهو
لبخند روی لبش میاد و در همون
لحظه ماشین رئیسجمهور از
کــنــارش رد مــیــشــه و بــا دیــدن
لبخندش بنا رو بر این میذارن که
از همه چیزش راضیه!
قرار مدار

تفأل

تاپخند

آیات نور

آگاهی و حکمت او [پــروردگــار]
ایجاب میکند که عوامل رشد
و ســعــادت را در شما بیافریند
و آن را با دعــوت انبیا هماهنگ
و تکمیل ســازد ،و سرانجام شما
را به سرمنزل مقصود برساند...
بنابراین عشق به ایمان و تنفر از
کفر ،در دل همه انسا نها بدون
استثنا وجود دارد ،و اگر کسانی
ایــن زمینهها را ندارند از ناحیه
تربیتهای غلط و اعمال خودشان
است.
منتخب تفسیر نمونه

کاریکاتوریست:حسینصافی

امیر حسین خوشحال | شاعر

 زمین و آسمان با ما رقیب اند
اگرچه بنده در نصف جهانم
 اگه بارون میاومد برده بودیم
اگه در منزل ما قبل بازی
 اگه کرمان بشه رشت ،قهرمانیم
روند تیم ما عالیه اما
 چمن چون که بلنده ،باخت دادیم
خودم دیدم زمان کرنر ما
 نه اهل حاشیه نه اعتراضیم
همیشه داوری ها ضعف دارن

سر و گوش و دهان با ما رقیب اند
ولی کل جهان با ما رقیب اند!
گلر بیرون میاومد برده بودیم
دوتا مهمون میاومد برده بودیم!
اگه جنگل بشه دشت ،قهرمانیم
اگه هفته بشه هشت ،قهرمانیم!
تو قندون چون که قنده باخت دادیم
پرید یکهو پرنده ،باخت دادیم!
نه اهل نق زدن های درازیم
به جز وقتی که بازی رو نبازیم!

قاب جهان

پارک حیوانات برلین
پارکی بسیار بزرگ و تمیز در
قلب شهر برلین .نکته جالب
این پارک آن است که بیشتر
حیوانها آزاد هستند و فقط
دور محل زندگیشان یک
کانال کوچک آب و حصاری
اســت تا نتوانند از آن عبور
کنند .حتی حیوانات وحشی
هم داخل قفس و محصور نیستند .برای دیدن این پارک و همه حیواناتش به
فرنگیس یاقوتی
زمانی حدود پنج تا شش ساعت نیاز است .
مارپیچ(سختی)٪ 50

آموزش شعبده بازی

یــاهــو -شــهــرونــدان شهر
«الوال» فرانسه در مدت
 24ســــاعــــت2217 ،
پنکیک در یک تابه درست
کردند و رکــورد جهانی را
شکستند .در مجموع 20
کارمند هتل در پارکینگ
یک مرکز تجاری در یک تابه به پخت بیش از  2هزار پنکیک پرداختند .همه
پنکیک های طبخ شده به مبلغ کل  1120دالر فروخته و به انجمن «اجرای
آرزوی کودکان بیمار» هدیه شد.

نقشه شبکه ریشه درختان جهان
تلگراف -نتایج تحقیقات
نــشــان مــی دهـــد ،زی ــر هر
جنگل شبکه پیچیدهای از
ریشه ،قارچها و باکتریها
وج ــود دارد کــه در پیوند
دادن درخـــتـــان و دیگر
گیاهان به یکدیگر نقش
دارد .قدمت این شبکه زیرزمینی به  ۵۰۰میلیون سال میرسد .دانشمندانی
در سوئیس و آمریکا برای تهیه اولین نقشه جهانی این شبکه همزیستی قارچ و
ریشه گیاهان ،از اطالعات مربوط به یک میلیون و دویست جنگل با  ۲۸هزار
گونه در بیش از  ۷۰کشور استفاده کردند .این نقشه نشان میدهد محافظت
از این شبکه جهانی نقش مهمی در جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و افزایش
گرمایش زمین دارد.

فراموش کردن نوزاد تازه متولد شده
آدیــتــی سنترال -پلیس
هامبورگ به تازگی اتفاق
خــنــد هداری را در صفحه
فیسبوکش منتشر کرده
اســــت .یـــک زوج جـــوان
آلمانی که از بیمارستان
به همراه نــوزاد تازه متولد
شدهشان در حال بازگشت به خانه بودند ،آنقدر از ورود نوزاد جدید هیجانزده
و خوشحال بودند که او را در تاکسی جا گذاشتند و به خانه رفتند! این زوج فرزند
اولشان را که یک سال داشت ،از خودرو پیاده کردند ،کرایه تاکسی را پرداختند
و با خوشحالی به سمت خانه رفتند تا ورود نوزاد جدید را جشن بگیرند ،اما کمی
بعد متوجه شدند نوزاد را جا گذاشتهاند! راننده تاکسی بعد از دو ساعت نوزاد
گریان را به خانوادهاش تحویل داد.

شنبهها

جابه جایی سکه بین جعبه کبریتها

اندکی صبر

امنترینجانپناه
زهره پورشیخعلی

10

تو ،خوشتر از آنی که
بوی نم خاک و
آبی زالل دریا
فخر میفروشند
تو ...یک آسمان ،پاکی
یک باران ،رحمتی
و اقیانوسی از مهری!

رویترز| ساخترشتهسنتی،هندوستان

کهسکهازآنقابلانتقالباشدولیواضحدیدهنشود.
حاالوقتیسکهرامقابلبینندهداخلیکیازجعبهها
می گذاریم و می بندیم جعبه ها را از سمت شیارشان
به هم می چسبانیم .سکه با یک حرکت از طریق
شکافهایایجادشدهبیندوجعبهجابهجامیشودو
بنابراینسرازجعبهدومدرمیآورد.بههمینراحتی.

روش اجــرا :در این شعبده ،سکهای را داخل یک
جعبه کبریت قرار می دهید و آن را می بندید .جعبه
کبریت را در کنار جعبه کبریت دیگری به موازات هم
قرار می دهید .حاال دوباره جعبه کبریت اول را باز
میکنید ،سکهای در آن نیست و سکه به جعبه دوم
منتقل شده است.
لوازم مورد نیاز :دو جعبه کبریت ،یک سکه و یک
قیچی
توضیح تردستی :انجام این شعبده کامال آسان
است .ابتدا دو جعبه کبریت را برمی داریم و روی هر
کدام در طرف یکی از ضلعهای کوچکشان شیاری
ایجاد می کنیم .شیار ایجاد شده باید به شکلی باشد



پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد



از اون لحاظ

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

باور کن حال همه ما خوب است
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

با توجه به اظهارنظر اخیر رئیس جمهور درباره نظرسنجی روزانه از چهره مردم
ایران،ماهمتصمیمگرفتیمسریبهشهربزنیمتاازرویچهرههایمردمحدس
بزنیم اوضاع از چه قرار است .با ما در این نظرسنجی میدانی همراه باشید.
در همین ابتدا به دو نوجوان برخوردیم که دست در گردن هم شاد و خندان
پرشپرش میکنند.
 دوستان؟ دوستان؟ +جون بله قربان؟
 خواستم ببینم شما چرا این قدر شاد هستید؟ +فاز مثبتا رو نگیر که چند باری...
 نه اصال بگذریم .بچه ها برید راحت باشید.به هرحال نسل جوان هستند و نشاط از مقتضیات این دوران از زندگی است.
در ادامه میرویم سراغ یک شهروند دیگر که کمی اخم هایش توی هم است.
 سالم شهروند عزیز .روز زیبای شما به خیر .از چی ناراحت هستید؟ +من؟ من ناراحت نیستم.
 خواهش می کنم .تکذیب نکنید .تکذیب مال شما نیست .مال مسئوالناست .بفرمایید مشکل چیه شاید بتونیم با هم این مشکل رو حل کنیم.
 +ای آقا! یعنی چی؟ من میگم چیزیم نیست .بابا من میمیک صورتم همین
طوره .بوتاکس کردم ،دست جراح خط خورد ،صورتم این جوری شد ،وگرنه
مشکلی ندارم .چرا باید مشکل داشته باشم.
 احسنت .فقط فکر نمی کنید فرداروز شما را با این چهره ببینند فکر میکنندواقعا خدای نکرده مشکلی دارید؟
 +بله قبول دارم.
 پس برید چهره تون رو عوض کنید که مسئوالن نگران نشن.همان طور که می بینید تا این جا اوضاع خیلی خوب است .برویم سراغ شهروند
بعدی که با قفل فرمون دارند ماشین دوستشان را مورد عنایت قرار میدهند.
 سالم دوست عزیز. +برو کنار بینیم.
 خواستم ببینم دارید چه کار می کنید دقیقا؟ +همون طورکه تو گزارشت گفتی دارم ماشین دوستم رو مورد عنایت قرار
میدم .سر پیچ پیچید و راهنما نزد.
 خب فکر نمی کنید می شد همین رو با گفت وگو حل کرد .بله البته ایندوستمون که ماشینش داره مورد عنایت قرار میگیره هم اینجاست .دوست
عزیز شما به خاطر ماشینتون دارید گریه می کنید؟
 +نه آقا این اشک ندامته .من نادم هستم از این که راهنما نزدم .تقصیر خودمه
و حاال باید تاوانش رو بدم .هیچ مشکلی نیست.
 من از هر دو عزیز خواهش میکنم همین جور که دارید اختالفاتتون روحل میکنید بخندید چون ممکنه تو نظرسنجی در موردتون اشتباه فکر کنن.
بله ،همان طور که دیدید شهروندان شرایط خوبی دارند منتها بعضا چهره شان
کمی غلطانداز است .امیدوارم مسئوالن همینگونه که دارند از توی خط ویژه
گازش را گرفته و میروند بدانند حال ما خوب است .حسینی های ...بخش
خبری .2040
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* با خوندن دردنامه خانم محترمی
کــه مجبوره مثل یــک خدمتکار
ازخانواده شوهرش نگهداری کنه
خیلی خشمگین شدم .زندگی این
زن بیچاره ناراحت کننده است.
* همسر و فرزندان عزیزم سعید،
وحید و فریبا ،برایتان از ایزد منان
سالمتی و تندرستی آرزومــنــدم.
طاعاتتان قبول .بابا علی شهری
* آق کمال دمت گرم .خوشم میه
به هوای خاطره نویسی ،به جوونا
درس زندگی مدی .ای داستانی
که تعریف کرده بودی برای کارت
بانکی مشترک خیلی عالی بود،
کاش جوونا هم یاد بیگیرن.
رفیق رفیقت مشتبی

آق کمال :مخلص داش مشتبی
هم هستم ،ایشاال که هموی جوره.
* آقــای مــرادی! کاریکاتور چهره
یعنی اغراق در نقطه ضعفها .شما
خیلی معمولی می کشید .افراد
زشت را هم زیبا می کنید.

* با تشکر از مطالب پرونده های
مجهول ،بسیار سرگرم کننده و
جذاب هستند.
آرزو و سمیه ،تربت جام

* دختر گلم نازنین جــان ،قسمت
نبود امسال هم در جشن تولدت
باشم ولی از راه دور روی ماهت را
می بوسم و امیدوارم هرجا هستی
خوشبختوشادباشی .بابا حمید
* از شما که ایشاا ...موارد خنک و
ترسناک نمینویسید کمال تشکر
را داری ــم ،به جــاش به «مــا و شما»
اضافه کنید!
علی و فامیلهای وابسته

* شما دنبال نیمه گمشده خودتون
هستید ،مــن دنــبــال تیکههای
گمشده خودم .مسعود مجنونپور
* آقک ــم ــال؛ مــثــلســنــواتقبل
امسال افطاری نمیدی؟
آق کمال :چــرا ،امسال هم مثل
سالهای پیش افطار در خدمت تان
نیستم!

