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حدیث روز
امــام رضــا(ع) :هــر کــس انــدوه
مؤمنی را بزدایــد ،خداوند در روز
قیامت غم از دلش می زداید.

الکافی

آساهی شیمبون| خسارتسیلژاپن

فتونکته

در محضر بزرگان

ببخشید!

حکایت

خدا را شکر که می گذرد
یکی از مشایخ با مردی گفت روزت
چگونه مــی گــذرد؟ گفت بســیار
بــد .گفت شــکر کن که اگــر بد هم
نمی گذشت ،چه می کردی؟!
چند گویی که نگذرد فردا
گر بود راست چون گذشت امروز
آن چه پیش آیدت ملول مشو
تا شوی بر مراد خود فیروز

برگرفتهازکتاب«پریشان»
اثرقاآنی

سخن بزرگان
*اگرخواستیهستیرابشناسی،
خود را بشناس.
* ایمان؛ بزرگ ترین عاطفه بشری
سرکگارد
است .
* وقتی انسان دوست واقعی دارد
که خودش هم یک دوســت واقعی
امرسون
باشد .
* هیچ مریضی مریض تر از کســی
نیست که روز تعطیلش بیمار شده
بیلوگان
باشد .
* آداب خــوب و اخالق ،دوســتان
قســم خــورده انــد و بــه زودی بــا
یکدیگر متحد می شوند .بارتول
* هر آموزشــگاهی را که باز کنید،
در زندانی را بسته اید.
ویکتورهوگو

* تعلیم بزرگ ترین هدیه ای است
کــه مــردم نیکــوکار مــی توانند به
گدایان و بینوایان بدهند .رولر
* آن کــس کــه اراده و اســتقامت
دارد ،روی شکست را نمی بیند.
مترلینگ

سقراط

برگرفتهاز«رهنمون»

گردآوریغالمحسینذوالفقاری

اندکی صبر

سبزترین سرو
فرشته سنگیان

چقدر رویایی ست
بهار و تابستانت را
سبزترین سرو
خودش
اقامه کرده!
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تاپخند
اطراف شما هم هر کی طالق می گیره و جدا میشه ،مقصر طرف دیگه است
و طرف شما همیشه بی گناه و مظلومه؟!
یک بار تن ماهی رو یه ســاعت جوشــوندم ،ماهیه از قوطی اومد بیرون گفت
داداچی به خدا سالمیم ،خاموشش کن!
وینــدوز لپ تاپم اون قدر ســنگین و ُکند شــده که وقتی باهــاش کار می کنم
حــس میکنم یــک پیرمرد  ۸۳ســالهام که داره با واکــر راه میره و ُســوند هم به
دستگیره اش آویزونه!
یــک ماهه از گرما شــب و روز تو اتاق پوســت انداختم ،امــروز فهمیدم دریچه
کولر اتاقم بسته بوده!
هرجا وارد رســتورانی شــدید که یکی دوتا خوش تیپ جلوتون بلند شــدن و
اومــدن خوش آمد گفتــن ،درجا فرار کنید .شــک نکنید کوبیــدهاش  ۷۰هزار
تومنه!
 بهم کارت ویزیت دندون پزشــکی داد ،زنگ زدم قیمتها رو که پرســیدم ،با
همون کارت ویزیت الی دندونام رو تمیز کردم و به مسیرم ادامه دادم!

ذکر روزدو شنبه
صد مرتبه «یا قاضی الحاجات»

حجتا ال ســا م فر حــز ا د د ر
اهمیت بخشــیدن کســانی که در
اشتباهاتشــان از ما عذرخواهی
میکنند ،گفتهاند:
«حضرت امام صادق(ع) فرمودند:
«ملعون اســت ،ملعون است کسی
که برادرش دســت صلح و آشــتی
بــه ســوی او دراز کنــد و آشــتی
نکنــد ».حضــرت دوبــار فرمودند
ملعــون اســت کســی کــه فامیل،
دوســت یا رفیقی پیش او میآید و
میگوید در فالن موضوع اشــتباه
کــردم ،عذرخواهــی میکنــم و
حاللیت میطلبم امــا او میگوید
«من نمیبخشــم و چنیــن و چنان
میکنم!» ببخشیم تا خودمان هم
مورد بخشش خدا قرار بگیریم!»
تارنمایسمتخدا


آسوشیتدپرس| هنرنماییدرجشنوارهموتورهایپرشی،ایاالتمتحده

پاسخ مسابقه این کیه

با خانمان

سندروم ترسناک مادر کامل
مهدیسا صفریخواه |طنزپرداز

یک سندروم در همه مادرها وجود دارد و اسمش سندروم مادر کامل است .باید
بدانید که بعد از تولد بچه همه چیز تغییر میکند ،انگار شما به یک نیمکره دیگر
آمدید و در اولین حرکت ساعت خواب واقعیتان را گم میکنید .مادر کامل در
این روزها بهجای ست کردن ســاعت خوابش با خواب بچه ،او را تماشا میکند
و بــرای بیداری اش ثانیهشــماری میکند ،امــا پدرها در هر حالتــی میتوانند
بخوابند .حتی ایدهآلترین آن ها میتواند ســاعت دو شب ،شیر خشک بچه را
بدهد ،پوشک اش را عوض کند و بیستدقیقه بچه را عین گوشتکوب برقی بغل
کند و آروغش را بگیرد و تا سرش را روی بالش گذاشت بخوابد .دانشمندان باید
این آپشن پدرانه را بومیسازی کنند و آن را در خدمت هر دو جنس دربیاورند.
مادر کامل ایرانی هر از گاهی تصمیــم میگیرد یک مادر کامل ورژن خارجی
باشــد ،درســت در این نقطه وقتی بچه زمین میخورد منتظر میشود خودش
بلند شود یا در  ۱٨ماهگی انتظار دارد بچه خودش به دستشویی برود و سیفون
را هم بکشــد .یعنی کاری که بعضی مادران ایرانی تحت لیســانس خارجیها
با استقالل بچه کردند ،انگلیســیها با هندیها نکردند .البد بعدش هم توقع
دارند ناهار قورمهسبزی بپزد و بچه بعد از ظهرها هم جدول حل کند و کمتر توی
ت و پا باشد و برای شام هم با همسن و سالهایش در سینما کارتون ببینند،
دس 
آنهم بهصورت کام ً
ال مســتقل .اما یک مادر وطنی تا پنج سالگی یک لحظه از
کنار بچهاش جم نمیخورد تا  ۳۰ســالگی او را بــه حال خودش رها نمیکند و
تا  ۴۰ســالگی معتقد است بچه هنوز دهنش بوی شیر میدهد و بعد از آن روی
دور تند میخواهد بچه را به بلوغ فکری و بزرگشدن و عقلرس شدن برساند؛
یعنی در هر حال رسیدن به آن حد اعتدال برایمان کار سختی است.
برای ما مهم است که آن جایزه بهترین مادر سال از نگاه تماشاگران را ببریم و بعد
همان جایزه را چماق کنیم سر بچه که ما هم ه زندگیمان را فنا کردیم .مسئله
اصلی مادران کامل ،رقابت فامیلی است در ماراتن تربیت
بچه ،هرکســی که زنــده به خط پایان نرســد برنده اســت.
این مراســم با داوری افتخاری غالب ًا فامیلهای همسرتان
برگزار میشود و غالب ًا مادر و بچه فالن دوست
خانوادگــی ،برنــده بالمنــازع این
رقابــت اســت ،حتــی اگــر ایــن
بچه در آخریــن دیــدار برایتان
شیشکی بسته باشد و به آپشن
یک سری فحشهای مختص
اماکن سرپوشــیده ،مجهز
باشد .پس نتیجه میگیریم
مادر کامل بودن یک جنگ
تمــا م عیــار اســت ،مادر
کافی باشــید و نگذارید
دیگران به راحتی قضاوت
تان کنند.
سهنقطه

انصافا سخت بود!
ســام .ایــن هــم کاریکاتور کامل شــخصیت
مسابقه شــماره  ،86خانم «شیال خداداد»
بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون .اولین
بار ایشــون رو با نقش «ســیتا» در ســریال
مســافری از هند در تلویزیــون دیدیم که
نقــش یــک دختــر هنــدی رو بــازی می
کــرد و در تیتــراژ پایانــی هــم شــعری با
لهجــه و به زبــان هندی می خونــد .این
روزها هم شــاهد بازی خانم خــداداد در
سریال «گلشــیفته» هســتیم که در اون
جا هم نقش یک خانم ووشوکار رو بازی
میکنه 82.نفر پاســخ درست رو پیامک
کرده بودند که چند نفری هم اسم روناک
یوســفی رو فرســتاده بودند! برنده این هفته
خانم «ســمیه رجب زاده» ،خانه دار از مشــهد هستند که با راهنمایی
هامون متوجه پاســخ شــدند .بهشــون تبریک می گیم و به امید خدا با مسابقه
بعدی ،عکس و کاریکاتورشون رو می تونید همین جا ببینید .خوش باشید.
دور دنیا

الستیک ماشین برای حمل نوزاد
تاکســل -االد هافمــن ،هنرمنــد
انگلیســی از روش جالبــی بــرای
اختــراع جدیدتریــن وســیله اش
اســتفاده کــرده اســت .او از یــک
الســتیک بــزرگ ماشــین بــرای
ســاختن یــک کیــف کوله پشــتی
قابــل حمل بــرای نوزاد بــه همراه
وسایلشاستفادهمیکند.اختراع
ســاده او در عین حال بســیار خالقانه اســت و از آن جایی که از الســتیک کهنه
ماشین استفاده می کند ،به طبیعت هم کمک می کند.

رویترز| کارگاهتولیدتوپفوتبال،چین

تفأل
سالها پیروی مذهب رندان کردم
تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم

من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه
قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

دی روزنامه

آخ جان ،هیجان!
علیرضا کاردار |طنزپرداز

انصافــا این خارجیها که خودشــان را عقــل کل میدانند و برای هر کارشــان
یک دنیا دلیل و مدرک و ســند و پژوهش کارشناســی میآورند ،بعضی وقتها
کارهایــی میکنند که نهتنهــا هیچ دلیلی نمیتــوان برایش تراشــید که حتی
باید به عقلشــان هم شــک کرد! نمونهاش همین خبری که منتشر شد .ثروت
خانم «کایلــی جنــر» هنرپیشــه ،کارآفرین و شــخصیت شــبکههای اجتماعی
در ۲۰ســالگی بــه  ۹۰۰میلیون دالر رســیده اســت و مردم برایــش پویش راه
انداختهانــد تــا ۱۰۰میلیــون دالر دیگــر جمع کنند کــه تبدیل بــه جوانترین
میلیاردر تاریخ بشود و رکورد مارک زاکربرگ بنیان گذار فیس بوک را بزند و به
اصطالح رویش کم شود!
انصافا این کار را اگر هر مردم دیگری میکردند ،همینها چقدر پشت سرشان
حرف میزدند و مسخره میکردند و بیانیه و قطعنامه صادر میکردند؟! واقعا
یک عده نوجوان و جوان چقدر باید بیکار و بیهیجان باشــند که بخواهند پس
اندازهایشان را جمع کنند تا یک جوان دیگر با ثروتش رکورد بزند؟ این جوانان
اگر سرشــان گرم درس خواندن و تست زدن باشد و از بچگی از ترس و هیجان
کنکور شــبها خوابشان نبرد و بعد از ورود به دانشــگاه هم تمام آن چهار ،پنج
ســال را به این فکر کنند که بعد از تمام شدن درسشــان باید دنبال چه کاری
بگردند تا بتوانند قســطهای وام ازدواج و اجاره خانــه را بدهند و با اضافهاش
یک لقمه نان و پنیر بخرند و تازه اگر وســط همه این بدو بدوها قرار باشــد طبق
برنامه اعالم شــده برق ساعت  10صبح قطع شــود ولی مسئوالن هوس کنند
مشترکان را ســورپرایز کنند و برق را ســاعت  2ظهر قطع کنند و دست بر قضا
همان موقع برای هیجانآفرینی بیشــتر شــیرفلکههای آب را هــم ببندند ،در
این صــورت جوانان خارجــی نهتنها پویــش زدن برای پول جمــع کردن برای
یــک میلیاردر را کنار میگذارند که حتی عاشــقی و گرســنگی را هم فراموش
میکنند! تــازه این ها به جز هیجانهای دایمی مانند ترس از گران شــدن ارز
و طال و بنزین و خبرهای اختالس و انفجار و اعتراف تلویزیونی و منتکشــی از
مربی و بازیکن تیم ملی و هیجان هزینههای پزشــکی و وسایل چند بار مصرف
اتاق عمل و  ...است!
انصافا اگــر جوانان خارجــی این همه هیجان در زندگیشــان داشــتند ،دیگر
دنبال میلیاردر کردن یک بچه میلیونر نمیرفتند و فقط گوشی به دست الیک
میکردند و عدد فالن را به شــماره بهمان میفرســتادند و با هیجان در انتظار
اعالم نتیجه قرعهکشیها پایشان را دراز می کردند!
بریده کتاب

استخر قابل حمل
تاکسل -شرکت تولید محصوالت
متنــوع بــرای اســتخرها ،نــوع
جدیــدی از اســتخر را روانــه بازار
کــرده که بــه راحتــی قابــل حمل
اســت .ایــن اســتخر شــامل یــک
کانتینر بزرگ اســت که با مصالح
فوق العاده ســبک ســاخته شده و
به راحتی می توان در هر محیطی
از آن استفاده کرد .استخرهای کانتینری مجهز به پنجره ،کنترلگر دما و المپ
های  LEDرنگارنگ هستند.

ما و شما
داستانک ،ترسانک ،سوتی ،شــعر ،عکس و هر ایده بامزه و جالب خود را
بهپیامک 2000999یاشماره 09215203915درتلگرامبفرستید.

* خواســتم از زحمــات همســرم
خانم باطانی تشکر کنم.
 جانباز  70درصد ،قاسم آبادی
* آ قکمــال؛ بیــا بــا هــم بریــم
«شــمسالعماره» همون جایی که
دلبر خانه داره!
آق کمال :تو ای هوا بهتر نیست برم
جایی که هــوای خنک و یگ کمی
آب داره؟!
* همســر عزیــزم علــی جــان ،تــا
آخــر عمــر همیــن طــور عاشــقانه
می پرستمت  .همسرت نفیسه
* هانی جان ،مرسانا جان ،روزتون
مامان جون زکی
مبارک مادر.
* اگــه یکــی هســت کــه بــه فکــر
خوشــحال کردنتــه ایــن یعنــی
خوشــبختی ،به همین سادگی...
ممنونــم امیدجانم که بــا وجود تو
همسرت الهه
خوشبختم .
* دختــر گلمــون فاطمــه زهــرای
نازنیــن ،از صمیــم قلب دوســتت
داریم .روزت مبارک.
پدرجون و مامان هانیه


* تــو مــرد بــاش و گریــه ننــداز،
نمی خواد مرد باشی و گریه نکنی.
مسعود مجنونپور

* دختــر عزیزم زهرا جــان ،روزت
رحمانی ،مشهد
مبارک .
* مــی خــوام از همیــن جــا تولــد
عزیزانم همســرم ،پســرم ،دامادم
و نوه ام در تیر ماه رو تبریک بگم.
م .اصفهانی

* پیامــک جــوان  21ســاله ای رو
چاپ کردین که مــی خواد ازدواج
کنه ،امیدوارم خدا واســش ســبد
سبد اتفاق های خوب و خوش رقم
بزنه .روز و روزگارش خوش و دلش
از شادی لبریز بشه .پسندیده ترین
اتفــاق زندگــی ازدواجه ،واســش
آرزوی بهترین ها رو دارم.
* 26تیرماه تولد بهترین دوست،
همراه و همسفر زندگیم رو تبریک
بابای بردیا
عرض می کنم.
* فرشــته مهربانــی ،فاطمــه
زهراجــان روزت مبــارک دخترم.
پدر و مادر


