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حدیث روز

پیامبر اکرم(ص) :درهای آســمان در
اولین شب ماه رمضان گشوده میشود
و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.
بحاراالنوار


یاهو| نجات اهالی روستاهای سیل زده ،پاکستان

گتی ایمیج| جاده ای در هانوور ،آلمان

شوخی بزرگان

ذکر روز پنج شنبه

حیوان خانگی که تبدیل به یک خرس درنده شد

ذکر روز جمعه

دیلی میل -یک خانــواده چینی در
اســتان یونان چین ،هرگــز فکرش را
نمی کردند توله سگ کوچولو و مظلومی
که در جنگل پیدا و در خانه شان بزرگ
کرده انــد ،روزی تبدیل به یک خرس
 250کیلوگرمی درنده شود! «سویان»
دو سال پیش این توله خرس را از مردی
که ادعا می کرد او را در جنگل پیدا کرده
است ،به عنوان نوعی نژاد خاص از ســگ خرید اما با گذشت زمان و تغییر شکل حیوان
متوجه شــد که با یک خرس قهوه ای بزرگ در خانــه اش زندگی می کند .هر چند این
حیوان تاکنون آســیبی به آن ها نزده اســت ،اما برای جلوگیری از خطرات احتمالی به
پناهگاه حیوانات وحشی منتقل شد.

صد مرتبه «اللهم صل علی محمد و
آل محمد»

در محضر بزرگان

مراقب واردات
قلبتان باشید
حجتاالسالم لقمانی درباره اثر نگاه
روی قلب و سرنوشت انسان گفتهاند:
بیشترین واردات قلب انسان از چشم
اوست .وقتی چشــم اقدام به واردات
گناه کــرد کمکم قلب هــم منحرف
میشــود و به مرور دیگــر اعضا هم
منحرف میشــوند .حضرت علی(ع)
در کتــاب غررالحکــم و دررالکلــم
میفرمایند« :کسی که از راه منحرف
شود پیش او خوبیها ناپسند و بدیها
پسندیده میشوند و به مستی گمراهی
مست میشود».
تارنمای سمت خدا

احکام

منع پزشک غیر امین از
روزه داری
محمد علی ندائی-از جمله مواردی
که وجوب روزه برداشته می شود ،جایی
است که انسان بترسد روزه برایش ضرر
داشته باشد؛ خواه با روزه داری بیماری
اش تشدید شود یا این که روزه موجب
بیماری شود .سوالی که در این جا مطرح
می شــود آن است که معیار تشخیص
مضر بودن روزه چیست؟ آیا تنها به گفته
پزشــک می توان روزه نگرفت یا این
که باید خود انســان با توجه به شرایط
جسمی و تجربه شــخصی و مانند آن
بترســد روزه برایش ضررداشته باشد؟
حضرت آیت ا ...خامنه ای در استفتایی
می فرمایند :معیار تشــخیص ضرری
بودن روزه خود مکلف است خواه این
تشخیص ضرر از گفته پزشک برایش
حاصل شده باشد یا از تجربه خود یا از
بیماران مشــابه .معظم له در این باره
چنین فتوا داده اند:
ســوال :بعضی از پزشــکان که به
مسائل شرعی ملتزم نیستند ،بیماران
را از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن
منع می کنند ،آیا گفته این پزشــکان
حجت است یا خیر؟
جواب :تشخیص خود مکلف مالک
اســت .در صورتی که مکلف احتمال
عقالیی بدهد و بترســد که روزه برای
او ضرر داشته باشــد روزه بر او واجب
نیســت .البته ترس از ضــرر گاهی از
گفته متخصص امین و گاهی از تجربه
بیمارهای مشابه یا تجربه خود انسان
حاصل می شود.
اندکیصبر

تالطم دریا

ستار سلطانیان

می زند تازیانه
بر ساحل
دریا :نیست رسم همنشینی
من در تالطم
تو در تماشا...

4

تفأل

دوردنیا

صد مرتبه «ال اله اال ا ...الملک الحق
المبین»

زن  47ساله ای که از  20ساله ها جوان تر است

تاپخند

* نه این که آدم خرافاتی باشــم ولی وقتی اینتر رو محکمتر میزنم ،صفحه وب زودتر
باز می شه!
* خوبی ســوئد اینه اون شش ماه که شب ندارن هرچقدر دیر بیای خونه بابات نمی تونه
بگه تا این وقت شب کجا بودی؟!
* فروردین یک سال طول کشید ،اردیبهشت یک هفته!
* کرگدن با اون هیکل گیاه خواره ،من دردم رو به کی بگم؟ تو باید بری اژدها شکار کنی
بخوری ،علف می خوری با اون هیکلت؟!
* کاش می شــد افتخاری مدیرعامل استقالل رو بفروشــیم و قرارداد طوالنی مدت با
تیام ببندیم!
* خیلی ظلمه که برای بیست ،سی روز صبح زود بیدار شدن و رفتن سرکار فقط یک بار
حقوق میدن .تحمل این همه سختی الیق هر روز حقوق گرفتنه!
* بیاین همهمون چاق بشیم تا زمین ســنگین بشه از مدار خارج بشه دیگه بهمون هی
نگن چاق!
* به یک گروه اضافه شــدم تو واتس اپ ،از وقتی تشکیل شده ،هیشکی یه کلمه حرف
هم نزده .هیچی .کال هیچی ،انگار کالس یوگا زدن!
* رفتم سم خریدم دیدم فاسده .بردم به فروشنده گفتم این که تاریخش گذشته! فروشنده
گفت داداش این که خودش سمه ،فاسد هم شده ،ببین چه پدری از حشرات موذی دربیاره!
قانع شدم یه کارتن دیگه ازش خریدم!
فتو نکته

تلگراف| آماده سازی ورزشگاه جام جهانی روسیه 2018

آدیتی سنترال« -ریســا هیرکو»
زن  47ســاله ژاپنی ،به تازگی ســوژه
رسانه های این کشور شــده است .از
نظر مــردم او حتما به اکســیر جوانی
دسترسی دارد وگرنه امکان ندارد زنی با
سن و سال او از دختر های  20ساله هم
جوان تر به نظر برسد! صفحه مجازی
او طرفداران زیــادی دارد و یکی از این
طرفداران با پیگیری زیاد متوجه شد که این زن متولد  1971است و بر خالف آن چه بقیه
فکر می کنند ،آن قدرها هم جوان نیست.
مسابقه این کیه؟

باتعصب!

سالم .برای مسابقه این هفته یک چهره محبوب رو انتخاب کردیم که یک عده دوستش
دارن و یک عده نه! راهنمایی از این بیشتر؟ دست بجنبونین و پاسخ هاتون رو بفرستین.
عکس و کاریکاتوری هم که این جا میبینید «امیرحســین حایــری زاده» برادر برنده
مسابقه هفته پیش هستن که بهشون دوباره تبریک می گیم.
یادآوری روش مسابقه :شما باید تشخیص بدین کاریکاتور بههمریخته چاپ شده
کیه و اسمش رو تا ساعت  23فردا جمعه برای ما به شماره  2000999پیامک کنید .جواب
رو یک شنبه همینجا میبینید .بین کســانی که جواب درست رو بفرستن ،قرعهکشی
میکنیم تا یک نفر برنده معلوم بشــه و کاریکاتور برنده رو پنج شنبه هفته بعد با مسابقه
بعدی ،همین جا خواهید دید .خوش باشین همیشه.

مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما
تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار

کان جا هزار نافه مشکین به نیم جو
آن گه عیان شود که بود موسم درو

کله چغوکی

آق کمال خرید باصرفه می کند
آق کمال |همه فن حریف

چند روز پیش رفته بودِم خانه آقام .ماد ُرم شاکی بود که جمال برا ُرم دِره چاق مِره .آقام در
حالی که داشــت پرتقال ره پَر مِکرد و تو دهن جمال مِذاشت خندید و گفت« :ای نگو...
کجاش بچه ام چاق رفته؟ ماشــاال عین خو ُدم تو ُپره .استقون بندیش درشته .بخور بابا
جان »...و کله جمال ره ماچ کرد .آبجیم که ســرش تو گوشــی بود ،هموجور سر پایین
پوزخند زد و گفت« :آره ،استخون های خیکش هم خیلی درشت شده! دکمه های پیرهنش
دیگه بسته نمی شه!» جمال با اخم بهش نگاه کرد و موز ره مثل گوشت کوب فرو کرد تو
دهنش .ماد ُرم گفت« :باید ب ِرم براش لباس بخ ِرم ،رختش دِگه بَرش ن ِمره ».جمال شاکی
شد که رختاش براش خُ ردو رفته و خودش چاق نشده .کاملیا خانم گفت« :اگه می خواین
فردا شــب ببریمش براش لباس بگیریم؟» ماد ُرم گفت« :ای نه! شما بِری چی زحمت
بکشِ ن؟ خودمان مبرمش ».آقام با قاشق از تو سطل توت ورداشت ریخت تو بشقابش و
گفت« :چی اشکال دِره؟ با برار و زن برارش بره براش لباس بخرن .سلیقه اونا َیم بهتره».
ماد ُرم چشم و ابرو آمد .جمال گفت« :ها مو دوست د ُرم »...بابام قاشق پر از توت ره کرد
تو دهنش .کاملیا خانم خیلی جدی بهش گفت« :باید مواظب باشی .اگه تو این سن چاق
بشی دیگه به این راحتیا الغر نمی شی ها!» جمال عذاب وجدان گیریفت و مانده بود توتا
ره قورت بده یا نه .گف ُتم« :مِدنی که زن داداشت دکتره و هرچی بگه درسته .حاال اونا رو
قورت بده خفه نری!» از نقطه ضعفش استفاده کرده بو ُدم ،از بس به حرف کاملیا گوش
مِده .آبجیم هم گفت« :اگه اشکال نداره منم میام ،پوسیدم تو خونه!»
فردا شبش ورخاستِم رفتِم بازار .ماشاال قیمتا از بعد عید دو برابر رفته بود .یعنی همو جنسی
که شب عید به خیال خودمان گیرون مخریدِم ،االن روش زده بودن حراج ولی با دو برابر
همو قیمت! رفتِم اولین مغازه که از پیرهنای تو ویترینش خوشــمان آمده بود .فروشنده
که آورد ،آبجیم پرید جلو و گفت« :اوه چقدر خوبه!» پرســی ُدم« :کار کجایه؟» فروشنده
با تردید نگامان مِکرد و مِن مِن مکرد که کاملیا خانم گفت« :ایرانیه که ایشاال؟ ما چینی
و از این جور مزخرفات نمی خوایم!» فروشــنده خوشــحال گفت« :بله بله! کار تولیدی
خودمونه!» یعنی کار به جایی رسیده که فروشنده ها مِترسن بگن جنس ایرانی ُمفروشن،
از بس بعضیا دنبال خارجی مِگردن.
خالصه َیگ جفت ازش برای برا ُرم ورداش ُتم ،خو ُدم هم یکی خری ُدم ،آبجیم هم َیگ سایز
بزرگشه ورداشت ،گفت ُمده! انصافا هم جنسش خوب بود ،هم دوختش ،هم حسابی چانه
ز ُدم و فروشنده ره با اشک تو مغازه تنها گذاشتِم!
فتو شعر انتظار

پن

پرونده های مجهول

جشنبهها

آزمایش های مخوف و اسرار آمیز فیالدلفیا (قسمت اول)
میترا تاتاری |مترجم

پــروژه فیالدلفیــا Philadelphia
 Experimentیــا «رنگیــن کمان»
یکی از آزمایش های مخوف آمریکا در سال
۱۹۴۳برای ایجاد تونل زمــان و مکان بود.
این آزمایش به طرز وحشتناکی پایان یافت
و اگرچه آثار آن هنوز در اطراف بندر فیالدلفیا
دیده می شــود ،نیروی دریایــی آمریکا که
مسئول این پروژه بود همچنان آن را رد می
کند و هیچ توضیحی دربــاره آن ندارد .قبل
و در طول جنگ جهانی دوم نیروی دریایی
آمریکا دست به آزمایش هایی برای نامرئی
کردن کشتی ها و هواپیماها زد .این نامرئی
کردن به گونه ای بود که رادارها دیگر قادر به
ردیابی این وسایل نباشند و به این منظور کل
جرم وسیله مد نظر باید کامال وارد بعد دیگری
از زمان-فضا می شد تا قابل ردیابی و بمباران
نباشد .براســاس اطالعات محرمانه ای که
هنوز صحت آن ها توســط هیچ سازمانی
تایید نشده است ،بزرگ ترین فیزیک دانان
قــرن از جمله «نیکالس تســا» و «جان
ون نیومن» شــروع به نظارت بر اجرای این

پروژه در مساحتی بیش از  ۵۰هکتار در کنار
بندر فیالدلفیا کردند .جان ون نیومن ،همکار
تسال که مسئول پروژه فیالدلفیا و مونتاک
بود ،در کنار  ۴۰۰دانشــمند دیگر روی این
پروژه کار می کرد که انیشتین نیز در میان آن
ها بود .در آزمایش های اولیه با کمک دستگاه
های بسیار عجیبی که تسال ساخته بود ،تیم
پژوهشی قادر بود وسایل کوچکی مثل میز و
صندلی را ناپدید و به بعدی ناشناخته وارد کند
و سپس آن ها را بازگرداند .این آزمایش ها
پیش از شروع جنگ جهانی دوم آغاز شده
بود.بعد از آزمایش هــای اولیه که با فرمان
نیروی دریایــی آمریکا صورت می گرفت،
تصمیم بر آن شد که تعدادی حیوان از جمله
گوسفند و بز را داخل یک کشتی قرار دهند
و آن را به بعد دیگری بفرستند .این حیوانات
داخل قفس های فلزی و در عرشه کشتی
بودند .کشتی برای چند دقیقه کامال ناپدید
شد ولی وقتی برگشت تعدادی از حیوانات
گم شده بودند و بقیه هم آثار سوختگی روی
بدن شان دیده می شــد .قرار بر این شد تا
کامل شدن پروژه روی هیچ انسانی امتحان
نشود ولی با این حال در  ۱۲آگوست ۱۹۴۳

ما و شما
داستانک ،ترسانک ،سوتی ،شعر ،طرح ،عکس و هر ایده بامزه و جالب خود را
به پیامک  2000999یا شماره  9018374184در پیام رسان ایتا بفرستید.

کشتی  USS Eldridgeبا تمام خدمه
اش مورد آزمایش قــرار گرفت .هیچ کدام
از ملوانان خبر نداشــتند که چه اتفاقی قرار
است بیفتد .دستگاه ها شروع به کار کردند
و کلیدها زده شــدند .کشتی با کلیه مردان
داخلش ناپدید و چهار ســاعت بعد دوباره
در بندر فیالدلفیا ظاهر شد .شاهدان ماجرا
گزارش می دهند که یک هاله سبز فسفری
تمام کشتی را احاطه کرده بود .خدمه کشتی
در آتش می سوختند و تعدادی دچار حمله
قلبی و جنون شده بودند .ادعای برخی این
گونه بود که تعــدادی در بدنه و دیوارهای
کشتی ذوب شده بودند و زنده جان می دادند.
بقیه خدمه مرده بودند .گزارش های نیروی
دریایی حکایت از آن دارد که ملوانانی که زنده
مانده بودند در عرض چند هفته جلوی چشم

حاضران ناپدید شدند .اما این کشتی در این
چهار ساعت کجا رفته بود؟ دو بازمانده ای که
در این کشتی حضور داشتند ادعا می کنند در
این چهار ساعت کشتی در یک تونل زمانی
 ۴۰ساله وارد شده بود .یعنی از سال  ۱۹۴۳به
سال  .1983چرا و چگونه؟ عده ای معتقدند
که فضاییان در این میان نقشی فعال داشته
اند .اگرچه گزارش ها حضور چندین کشتی
فضایی از انسان های آینده را نیز در زمان این
آزمایش تایید می کنند .جالب این جاست که
این آزمایش  40سال بعد هم دوباره توسط
همیندانشمندانانجامشدونتیجهغیرقابل
باوری داشت...
(ادامه در ســتون پرونده های مجهول هفته
آینده)
منبعhistoricmysteries.com :

* چقــدر جالب کــه در حدیــث روز
بــه ترتیــب از ائمــه(ع) حدیث چاپ
می کنید .اجر شما با چهارده معصوم(ع).
یشما.
صابریممنونازنکت هسنج 

ی
*آقا 
* کاش در داستانک شوهر ایرادگیر،
جمله آخرش رو نمــی آوردید .خیلی
نچســب و آزاردهنده بود ،شــیرینی
داستان رو از بین برد.
* در دلم جایی برای هیچ کس غیر از
تو نیست ...گاه یک دنیا فقط با یک نفر
پر می شود .تقدیم به همسرم.
عشقت هدیه

* خدا بگــم چیکارت نکنــه دختر،
حســابی خندیدم به خاطر سوتی سرا!
چی بهت گذشته؟!
* من آن افسرده بی دل دماغم
که در گل مانده است پای االغم
ز بیکاری گرفتم زخم بستر
جهانگیری نمی گیرد سراغم!
یارمحمد خدنگی


* در پاســخ خواننده ای که گله کرده
بود از عکس مسابقه چی شده و گفته
بود چرا به مسائل مهم تر نمی پردازید،
باید بگم همه روزنامه و بقیه رسانه ها
دایم از مشکالت می گویند .بد نیست
حداقل صفحه همشــهری سالم شاد
باشد و ما را برای ساعتی از مشکالت
و فکرهای منفی دور کند.
* پســر گلم مســعود جــان ،تولدت
مبارک .امیدوارم همیشــه شاد باشی.
مادر و پدرت

* قول بدهیم امروز هم آب و برق و گاز
کمتری مصرف کنیم .ممنون از همه
شما خوبان.
* یک ماه اســت که خدا بیشــتر از
همیشه دنبال دوســت می گردد .آیا
تو دوست او نیستی؟ آرزومند آمرزش
گناهان و برآورده شدن حاجات روزه
داران.
احمد آقا اوغلی ،قوچان


