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حدیث روز
امــام زمان(عــج) :هر یک از شــما
باید کاری کند که بــا آن به محبت
بحاراالنوار
ما نزدیک شود.
ذکر روزپنج شنبه
صد مرتبه «ال اله اال ا ...الملک
الحقالمبین»
ذکرجمعه
صد مرتبه «اللهم صل علی
محمد و آل محمد»

گتی ایمیج| راه فرار از گرمای هوا در باغ وحش ،ترکیه

رویترز| نشستبزرگراه،چین

فتو شعر انتظار

 آقا ما یک رفیق داریم از  ۲۰فروردین می گه گرما دیگه داره زورهای آخرشو
می زنه و از  10روز دیگه هوا خنک می شه .طفلی امروز دیگه طاقت نیاورد و زیر
بار چکشی که خورد تو سرش بیهوش شد!
از پشتیبانی  ADSLبپرســی ،راه حل بهبود وضعیت اقتصادی کشور چیه؟
می گه مودم تون رو خاموش و روشن کنید درست می شه!
یکباراومدهبودنمحلهمونفیلمبسازن،یهوکارگردانبهمگفتمیخوایتو
فیلمباهامونهمکاریکنی؟گفتمآره...گفتپسبروکناربذاربهکارمونبرسیم!
خود شــلوار جین هم تا میاد خونه شون شــلوار کردی می پوشه ،اون وقت یه
عده هستن تو خونه شون با شلوار جین می گردن!
بچه های االن ۲دقیقه غذاشــون دیر بشه زنگ می زنن فست فود ،من یادمه
بچه که بودم تو زمانی که طول می کشید غذا بیاد سر سفره عکس میوه های تو
سفره رو می خوردم!

خودمان را پیدا کنیم
آیــت ا ...مجتهــدی تهرانــی
فرمودهاند:
«بگردیــد و خودتان را پیــدا کنید.
اگــر احتمــال بدهیــد انگشــتر
عقیقتان در ســطل زباله گم شده
باشــد ،چقــدر در خــاک و زبالهها
میگردیــد تــا انگشــترتان را پیدا
کنیــد؟ خودتــان را هــم همیــن
طــور بگردیــد و پیــدا کنید .شــما
جواهــر هســتید .روایت اســت که
میفرمایــد« :تعجــب میکنــم از
کســی کــه دنبــال گمشــدهاش
میگــردد ،امــا دنبــال خــودش
نمیگــردد ».مــا اگــر بگردیــم و
خودمــان را پیــدا کنیــم و خــود را
بشناسیم ،اصال شبها خوابمان
نمیبرد».

برگرفتهاز«رهنمودهایاخالقی»

ریشه ضرب المثل

سرش کاله رفت
در گذشــته بــرای کیفــر دادن
گناهــکاران بــر سرشــان کاله
خنــدهداری میگذاشــتند و در
کوچههای شــهر در برابر دیدگان
مــردم ،وارونــه ســوار بــر االغ
میکردنــد تــا بیننــدگان بــه آنان
بخندند و این گنهکاران پشــیمان
و شرمنده شوند و آبرویشان همه
جا برود .بسیاری از افراد در نتیجه
غفلــت ،فریب افــراد فریــبکار را
میخوردنــد و خطایــی میکردند
و گرفتــار ایــن کاله میشــدند که
در این صــورت مــردم میگفتند:
«فالنــی ســرش کاله رفــت» و این
عبارت بر اثــر کثرت اســتعمال به
مثل تبدیل شد.
برگرفتهاز«ریشه هایضرب المثل»
نوشتهعادلاشکبوس

قرار مدار

تفأل

تاپخند

در محضر بزرگان

دور دنیا

طراحی جالب خانه روستایی

با خانمان

کمک خرج
زهرا فرنیا |طنز پرداز

آقا یا خانمی پیام دادن و گفتن این ســتون چیه ،چرا مغز نداره؟ آقا ســتون مگه
پسته و بادومه که مغز داشته باشه؟ هاهاهاها! شما یه ستون واقعی رو از نزدیک
دیدین؟ گچیان .ما ســتونهای خونهمون مغز همهشون از گچه ،گچ! دوست
دارین ستون ما هم مغزش گچی باشه؟ خیلیها هم این رو که من درباره شوهر
کردن و کار توی خونه و این جور چیزها مینویسم دوست ندارن .امروز میخوام
درباره یه چیز کامال جدید بنویسم .بله! کار بیرون از خونه.
آقا توی این شــرایط وخیم اقتصادی گفتم برم کار کنم کمک خرج بشم (کمک
خرج خودم البته ،این دستم به اون دستم کمک میکنه) رفتم یه جایی که آگهی
داده بود و شغلش هم به تحصیالت عالی من میخوره منشی بشم .توی آگهی
زده بود خانم باســابقه با ظاهری آراسته .من که البته ســرم رو باال میگیرم که
نه تنها ســابقه ندارم ،بلکه تا بهحال پام هم به کالنتری باز نشده .اما اونا ظاهرا
توقع بیشتری داشتن.
اولش فکر کردم خود مسئول استخدام چشمش من رو گرفته .آخه بهم گفت:
«خانم این مانتویی که پوشــیدین چنده؟» واســه این که خانم بود گفتم«:این؟
دوســتش دارین؟ قابلتون رو نداره .اینــو از حراجی خریــدم  ۴۷تومن مفت.
میخواین بدمش بهتون؟» گفت« :نه خانم .ما این جا همگی لباس ،کمتر از یه
تومن نمیپوشیم .شــما اگه این جا مشغول به کار بشین میتونین
همچین لباسهایی تهیه کنین؟» آدم باید چشمش سیر باشه.
من لباســم رو که با بدبختی توی این وضــع اقتصادی خریدم
دارمتعارفمیزنمبهش،اونوقتاوندنباللباسیهمیلیون
تومنیه .همینو بگیر تشکر کن بابا!
بعد گفت« :شــما اگه بخواین این جا کار کنین ،باید
یــه چــک  10میلیونی بدیــن یــه آدم معتبر امضا
کنــه بیاریــن ».گفتــم« :بــرای چــی؟» گفــت:
«شــما مســئولیت میز و صندلی و کلی چک و
ســفته و مــدرک رو دارین به عهــده میگیرین.
باید یه تضمینی باشه که براشــون اتفاقی نمیفته».
اینو که گفت جوشــی شــدم زدم بیرون .انگار من میز
و صندلــی ندیدهام .اینــا از اینایی بودن کــه توی دوران
مدرسه نیمکتهاشــون رو خط خطی میکردن ،حاال فکر
میکنن همه عین خودشونن .اگه کسی بخواد چک بگیره
هــم اون منم که با مانتوی یه تومنی قراره بیام ســرکار .اگه
بغلش نخکش بشه با همین میز صندلیها کی پاسخ می ده؟
آقا بیخیال ،ما کمک خرج نمیشــیم .همین خرجهامون
رو کم میکنیم خودش بهترین کمک خرجیه!
پرونده های مجهول

گاردین| گریمبومیاناسترالیادرجشنواره سنتی

آدیتی ســنترال -عکس های
یــک خانــه کوچــک در جزیــره
ویتنامی «هون توم» توجه مردم
و رسانه ها را به خود جلب کرده
اســت .تمامی طراحــی بیرون
اینخانهباتلویزیونهایقدیمی
اســتوجلــوهجالــبومنحصر
به فــردی به این خانه بخشــیده
است.تعدادزیادتلویزیونهایقدیمیبهکاررفتهدرنمایاینخانهبسیارعجیب،
پایگردشگرانرابهاینمنطقهبازکردهاست.امامالکاینخانههنوزاعالمنکرده
استکهاینتعدادتلویزیونقدیمیازکارافتادهراازکجاآوردهاست.

دستگیری رهبر فرقه عجیب کره ای
چاینا دیلی -رهبــر یک فرقه
ســاختگی در کــره جنوبــی به
دلیل گــروگان گرفتــن حدود
 400نفر از اعضــای فرقه اش
در یکــی از جزایــر ایــن کشــور
و مجبــور کــردن آن هــا بــه
شــکنجه های وحشــیانه برای
دور مانــدن از تنبیــه خــدا،
دســتگیر شــد! او مردمی را که عضو فرقه اش شــده بودنــد ،در جزیره گروگان
می گرفت و آن ها را تهدید می کرد که اگر تن به شکنجه های وحشیانه ندهند،
توســط خداوند عقوبت خواهند شــد .این زن و همه ســران این فرقه دستگیر و
مردم گروگان گرفته شده آزاد شده اند.

اعتراض به پلیس آمریکا
آدیتــی ســنترال -پلیــس

آمریــکا« ،خاویــر الرا» مــردی
 48ســاله را بــه جرم خشــونت
خانگی علیه همســرش از خانه
اش بیــرون کرده اســت .حاال او
بــرای اعتــراض به ایــن حرکت
پلیسدوهفتهاســتکنارجاده
مــیخوابدوبــرایهمهتوضیح
دادهکهنهتنهاتاکنونهمسرشرانزدهبلکهبهاوتوهینکالمیهمنکردهاستو
پلیستنهاباادعایهمسرشبدونشنیدنحرفهایاینمرد،اورامحاکمهکردهو
ازخانهاشبیرونانداختهاست.اوگفتهاستتازمانیکهپلیسازاومعذرتخواهی
نکردهودراقدامشتجدیدنظرنکند،بهایناعتراضادامهخواهدداد.

زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز
تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد

زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است
عشق کاریست که موقوف هدایت باشد

کلهچغوکی

آق کمال درگیر قیمت دالر می شود
آق کمال |همه کاره و هیچ کاره

بــودم عیال خیلی به گل و گیاه عالقه دره .یعنــی از تو حیاط بیگیر تا هال
گفته ُ
ِ
و آشــپزخانه و راه پلهها و ایوون و خرپشته و سر دیوار
همسده و اگه روش بشه رو
مویم گلکاری مکنه .حیاط که عین جنگل آمازون رفته .انواع و اقســام
کلــه کل َ
بودم ،حس
حیاط
تو
بار
ــگ
ی
باغچه.
تو
کاشــته
و
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ره
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گ
درختها و
ُ
َ
کردم یکی از بتههایی که عیال به دوســتش ســفارش داده بود از بورکینافاسو
ُ
براش بیره ،داشت به خودش میپیچید و مخواست بیاد خف ُتم کنهَ .یگ بار هم
کردم گاز ما ره گیریفته ،به زور
نصفه شــب تو خواب ُ
نفســم باال ِنمیه .فکر ُ
دیدم ُ
سرم و گفت:
باالی
آمد
شیمیایی
ماســک
با
عیال
که
م
سینهخیز رف ُتم دره واک ُن
ُ
«بیا اینو بــزن ،این گلدون جدیده که اینترنتی خریدم شــبا یه خــرده بو میده»!
خالصه بری همی تو سبد خانوار ما بعد از نون و ماست خیکی و آب نبات زنجی،
بیشترین بودجه تعلق میگیره به گل و گیاه و اسباب و وسایل و دم و دستگاهش.
عیال پیله کرده بود َوخه برم َیگ کم گلــدون و خرت و پرت بخرِم .مویم با کمال
میل ورخاس ُتم .البته چاره دیگهای به جز ورخاستن با کمال میل نداش ُتمِ .
رفتم
بازار و عیال گل از گلش شکفت و مثل همی بچهها که ِمرن شهربازی ،از ذوقش
ِنمدنســت چیــکار بکنه .اول ِ
رفتــم خاک برگ و کــود بیگیرِم .انتخــاب کردم و
پرسیدم چند؟ گفت فالن قدر .یعنی سه برابر قیمت دم عید که او زمان دو برابر
شده بود .چشــمامان چهارتا رفت .گف ُتم« :داداش گلم ،دو کیسه خاک برگ و
ِ
ورداشــتم ،او ماشــین عروس و تاج گل دم در مال ما نیست ها!» مغازهداره
کود
پوزخندی زد و گفت« :مثل این که شما در جریان قیمت دالر نیستی؟» ِانا حاال
خــوب رفت .گف ُتم« :ببخشــن ،روم بــه دیفال ،گاواتــان دالر مخورن یــا یورو ره
مپوسوننکهکود وخاکبرگمکننباایقیمت؟»یاروگفت«:همینهکههست!
اگهنمیخوایبروخودتگاوبخروازشکودبگیرکهبراتمفتدربیاد!»خودمه
نگه داشــ ُتم که َیگ چیزی بهش نگُــم ولی عیال جوش آورد و کیســهها ره پرت
کرد رو دخلش و از خجالتش درآمد!آمدم بیرون ،بری که حال و هواشــه عوض
ک ُنــم گف ُتم« :حاال حرص نخور ،وخه برم َیگ آب طالبی بخورِم تا حالت جا بیه».
هموجور که اخماش تو هم بود گفت« :من آب طالبی بدون شــکر میخورم ها!
اگه اونم به خاطر دالر به قیمت اسموتی آلفردو با کوکتل آفوگاتو ندن!» ایم از ای.
مسابقه این کیه

استاد و سرهنگ!

ســام .این بار یک چهره معــروف و محبوب و بانمک رو انتخــاب کردیم که زود
پاســخ بدین و برنده بشــین! عکس و کاریکاتوری هم که این جا میبینید آقای
«امیرمهدی مقصودزاده» از شــهر راز اســتان خراسان شــمالی ،برنده مسابقه
قبل هستن .دوباره بهشون تبریک می گیم.
یادآوری روش مسابقه :شــما باید تشــخیص بدین کاریکاتور بههمریخته چاپ
شده کیه و اســم اش رو تا ســاعت 23فردا جمعه برای ما به شــماره2000999
پیامککنید.جوابرودوشنبههمینجامیبینید.بینکسانیکهجوابدرسترو
بفرستن،قرعهکشیمیکنیمتایکنفربرندهمعلومبشهوبهعنوانجایزه،کاریکاتور
برندهروپنجشنبههفتهبعدهمینجاخواهیددید.خوشباشینهمیشه.

پن

ج
شنبهها

گمشده ای که پس از  ۷۴سال پیدا شد و در  31سالگی درگذشت!
میترا تاتاری |مترجم

اندکی صبر

صدا

حسین بازپور

چیزی در آسمان چشمک میزند
صدایم کن...
ابرها غرش میکنند
کوه به کوه نمیرسد!
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داســتان امــروز بســیاری از مــردم از جملــه پلیــس
نیویــورک را متقاعد کرد که داســتان مســافر زمان
نه تنها افســانه نیست بلکه واقعیت دارد .وب سایت
اســپانیایی  Sinmisteriosاین داســتان را بــا
مســتندات و مدارک واقعی منتشر کرده است .این
حادثه پس از  ۷۴سال توسط شــاهدان تایید و تمام
جزئیات آن در دفاتر رسمی دولتی ثبت شده است.
رادولف فنز ،در ســال  ۱۸۷۶ناپدید شــد و با وجود
جســت وجوی پلیس هرگز پیدا نشــد .اما ادعا شــد
ســال هــا بعد ،پــس از مــرگ تمــام اعضــای فامیل،
رادولــف به طــرز عجیــب و ناگهانــی در ژوئن ســال
 ۱۹۵۰در وسط خیابان شــلوغ پنجم در مرکز شهر
منهتن ۷۴ ،ســال پــس از غیبتی کــه کوچک ترین
نشانی از خود به جا نگذاشته بود ،پدیدار شده است.
او کــه احتماال از هیاهوی خیابــان و دیدن خودروها
شوکه شده بود ،چند ثانیه پس از ظاهر شدن در میان
ترافیک سنگین در یک حادثه رانندگی جان باخت.
زمان ترفند بی رحمانه ای بر «فنز» زده بود.
حرفه ای تریــن نیروهای پلیس نیویورک پیگیر این
حادثه شدند .موتور سواری که با عابر عجیب و غریب
تصادف کــرده و باعث مرگ وی شــده بود شــهادت

داد کــه مرد مذکــور حالت گیــج و منگ داشــته و به
طور ناگهانی در مقابل وی ظاهر شــده بود .هرچند
لباس های متوفی نو به نظر می رسید اما پلیس پس
از تحقیقات مشخص کرد لباس های این مرد افسانه
ای که در وسط خیابان جان باخته بود ،مربوط به یک
قرن پیش بودند.
بنا بر شــواهد پلیس ،مرد متوفی کت مشــکی ،کاله
لبــه دار و شــلوار بر تــن داشــت و کفش هایــی که با
قالب هــای بــزرگ کهنه مربــوط به قرن  ۱۹بســته
می شد .سن وی حدود ســی و چند سال به نظر می
رسید .پلیس چند ســکه قدیمی از رده خارج ولی نو
در جیب هــای وی پیدا کرد .در کیف چرمی چندین
اسکناس آمریکایی مربوط به سال  ۱۸۷۰میالدی
و چند کارت کــه نام رادولف فنز روی آن حک شــده
بود پیدا کرد .بین اشــیای پیدا شــده ،رســید حمل
اسب و نگهداری چمدان نیز به چشم می خورد .یکی
از کارآگاهــان پرونده درخواســت بررســی دفترچه
قدیمــی اطالعــات تلفن شــهر نیویــورک مربوط به
ســال  ۱۹۳۹را داد .نــام رادولــف در ایــن کتابچــه
نوشته شده بود.
بــه دنبال ایــن کشــف ،کارآگاه با همســر پیــر و بیوه
«رادولف فنز پســر» آشــنا شــد .طــی مصاحبه های
طوالنی او به محققان پرونده گفت پدر شوهر وی در

ما و شما
حالی که مشغول پیاده روی روزانه خود بوده ناپدید
شــده بود .مورد گمشده توســط پلیس پیگیری شد
ولی هرگز اثری از پدرشوهر گمشده به دست نیامد.
این اتفاق در سال  ۱۸۷۶به وقوع پیوست و رادولف
فنز در آن زمان  ۳۱ســال داشت .یک عکس قدیمی
از رادولف فنــز ضمیمه گزارش مفقودی شــده بود.
ایــن عکــس کامال شــبیه مردی بــود کــه در خیابان
شلوغ شــهر نیویورک جان باخته بود .آیا فنز بیچاره
در حین پیاده روی روزانه توسط گرداب زمان ربوده
و وارد یک کرم چاله شــده و به آینده سفر کرده بود تا
در کمتر از چنــد ثانیه به زندگی اش پایان دهد؟ اگر
این موضوع حقیقت داشــته باشــد ،رادولف فنز پدر
که فقط  ۳۱سال داشت ۱۰۵ ،سال پس از تولدش
جان باخته بود.
منبعThetruthbehindthescenes :
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* مطلب تون درباره شــش چیزی
که دانشــمندان هنــوز دلیلش رو
پیدا نکردن عالی بود.
زینبوبارانناریابی

* مطلب صفحه اول زندگی سالم
عالی و کنجکاوانــه و تامل برانگیز
بــود ،لطفــا از ایــن مطالــب علمی
بیشتر چاپ کنید .ممنون
رامین

* آیــا مــی دانیــد آقکمــال۱۰۰
درصد اورجینالاست؟!
* بــه نظر مــن موموی قاتــل خیلی
ترسناکبود!مناصالشبهاخوابم

نمیبره،دلیلیدارهچاپشکردین؟
* مجتبی عزیزم ،همسر فداکارم،
سالگرد یکی شــدن مان را تبریک
می گویم و آرزو می کنم سال های
سال در کنارم باشی .دوستت دارم
مرضیه

* پیــام صرفــه جویــی :آیــا
می دانســتید چکه کردن یک شیر
می تونه یک منبع ذخیره آب هزار
لیتری رو در نصف روز خالی کنه؟
خــب اگه می دونســتین پــس چرا
شــیرهایی رو کــه چکه مــی کنن،
تعمیر نمی کنین؟!

