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امام صــادق(ع) :ناخــن ها را کوتــاه کنید ،زیرا
جایگاهشیطان(ومیکروب)است.



وسایل الشیعه

ذکر روزپنج شنبه

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

پی ِای| سقوط یک خودروی پورش کالسیک در رودخانه پس از تصادف ،لندن

آسوشیتدپرس| مهارت یک پرنده در بافتن النه اش

ذکر روز جمعه

 تو این گرونی ها ما هنوز غذاهای قبلی رو می خوریم ،فقط یه کم گزینه هاشو حذف کردیم.
مثال از آبگوشت ،آپشن گوشت رو حذف کردیم ،از قرمه سبزی با برنج آپشن قرمه و برنجش رو
حذف کردیم فقط سبزی می خوریم ،از نیمرو نیمش رو حذف کردیم فقط روشو می خوریم ،از
کوفته قلقلی هم قلقلیش رو حذف کردیم فقط کوفت خالیش رو می خوریم!
 وقتی در جواب استرس دارم و نگرانم ،میگید نگران نباش ،پیش خودم میگم لعنتی چرا به
ذهن خودم نرسیده بود؟!
در واقــع مهم نیست بچه چی باشه .همین که سالم باشه ،دختر باشه و موهاش هم فر
باشه(ترجیحا مشکی) کافیه!
  من از تمام دوربین های کنترل سرعت شهر بیزارم ،چون با همه شون خاطره دارم!
 کاهش قدرت خریدمون داره افزایش پیدا میکنه!
 این پروسه دفاع کردن زنبورها از خودشون خیلی عجیبه ...برای دفاع از خودشون نیشت
میزنن و با اون نیش زدن میمیرن .مثل اینه که یه نفر بهت حمله کنه بخواد بکشدت ،بعد واسه
دفاع از خودت قلبت رو از جا دربیاری پرت کنی سمتش!
  وقتی یادم میاد  ۱۲سال هر روز  ۶صبح بیدار می شدم و می رفتم مدرسه ،تازه اون وقت
مجبور بودم نصیحتهای مدیر مدرسه رو هم سر صبح گوش کنم ،با خودم میگم تو همچین
سختیهایی رو پشت سر گذاشتی دیگه باید از پس بقیه مشکالت زندگی هم بربیای لعنتی!
 خیلی زور داره وقتی یکی بهت بدهکاره به جای این که کوتاه بیاد ،دست پیش رو می گیره
پس نیفته!

صد مرتبه «اللهم صل علی محمد و آل محمد»

در محضر بزرگان

مراسم دعا را طوالنی نکنیم
استاد فاطمی نیا می فرمایند:
اول مظلوم از انسان ها امیرالمومنین(ع)
است و در دعاها ،دعای کمیل .این دعا خیلی
مظلوم است .در تیراژ باال چاپ می شود ،هر
مجلسی هم که بروید دعــای کمیل داریــم.
اوال که وسط دعــای کمیل ،سخنرانی می
کنند که دعای کمیل می شود سه ساعت.
دعــای کمیل بیست دقیقه اســت .مــا حق
نداریم دعای امیرالمومنین(ع) را بکنیم سه
ساعت .اگر استادی نورانیتی داری ،مختصر
توضیح بده .وسط دعا هرچه شعر بلد است
می خواند .همه بیچاره می شوند .جوان
ها زده می شوند .می گویند جوان نمی رود
دعای کمیل .خوب تو نمی گذاری.
عصر ایران
کاریکلماتور
سید مصطفی صابری

* ابر عقیم آرزوی دریا شدن را به گور برد.
* نــمــی دانــــم چـــرا ش ــب ه ــا ه ــم روزگــــار
می گذرانم.
* قلب آدم شجاع ،کنسرو جیگر است.
* بــرای دیــدن روی ماهت تاریکی شب را
تحمل می کنم.
* خوبی با جمع بودن این است که همه با هم
و در کنار هم تنهاییم.
* گربه های خیابان برای بدرقه من دم تکان
می دهند!
حکایت

آن جا که کسی نیست

فقیهی ،عــارفــی را گفت کــه فــان دعــا را
مداومت کن که هزار فایده دارد و یک شرط.
گفت آن هزار بگذار و آن یک شرط را بفرما.
گفت آن که در خلوت خوانده شود .گفت پس
مرا معذور بدار که خلوتی نبینم.
صیاد مرا هست دو صد دانه به هر گام
گامی ندهد دست که بیرون نهم از دام
گفتم روم آن جا که کسم نام نداند
هرجا که شدم کرد مرا عشق تو بدنام
برگرفته از کتاب «پریشان» اثر قاآنی
بریده کتاب

سادگی زندگی
زندگی واقعا بسیار ساده است .از هر دست
بدهیم ،از همان دست میگیریم .هرطوری
که دربار ه خود بیندیشیم ،برایمان به واقعیت
مبدل میشود .من معتقدم که هرکسی از
جمله من ،مسئول همه اتفاقات خوب یا بد در
زندگی اش است.
برگرفته از «شفای زندگی»
اثر لوییز هی

تفأل

تاپخند

فتو شعر انتظار

با خانمان

مگه ازدواجی بودن چشه؟
زهرا فرنیا |طنزپرداز

هفت ه پیش که براتون از خواستگارم نوشتم و گفتم که دیگه برنامه هر هفته همینه ،یه سری پیام
برای دفتر روزنامه اومد که« :عهههه! یعنی چی؟ دختر این قدر ازدواجی؟» میخوام خیلی
مودبانه جواب این دست از منتقدان ستونم رو بدم.
اول این که ما نفهمیدیم چیکار کنیم .ازدواجی نباشیم ،میاین میگین« :دختر توی این سن (۱۸
الیمثبتومنفیبینهایت)بایدبزرگتریندغدغهاشازدواجباشه.هرچیزدیگهایبایدبهعنوان
حاشی هزندگیشبهشپرداختهبشهواصلشوهره،شوهر(».دوستانفمینیستنیاینمنوبزنین،
ایناحرفمننیست.حرفهایاحتمالیمخاطبینه).بعداگهازدواجیباشیممیاینمیگینکه:
«اهه!دخترکهنبایدازدواجیباشه.کلیمسئلهکوانتومحلنشدهتویجهانداریماون
وقتدختروطنبیادازشوهربنویسه؟حاالاینهمهدخترکهشوهرکردنکجایدنیا
روگرفتن.بیاتوامشوهرکنببینیمچهگلیبهسرتمیزنن».
دوم این که باشه اصال قبول .من از شوهر نمینویسم .از چی
بنویسم؟ یه سال از عمر این ستون میگذره و مفتخرم که بگم
از جرز دیوار گرفته تا جرز سایر سطوح ،درباره همه چی نوشتم.
این ستون هم دغدغههای یه دختر مجرده ،نمیتونم توش درباره
مسائل روز بنویسم که اگر هم میتونستم ،بلد نبودم بنویسم.
ببخشید که دیگه ما نویسندگی رو تا همینجاش یاد گرفتیم .سوم
و مهم تر از همه این که مگه ازدواجی بودن چه اشکالی داره؟ اگه
ما ازدواجیها نبودیم که دنیا پر از «فعال قصد ادامه تحصیل دارم»ها
و «توی این گرونی کی میتونه ازدواج کنه» بود .االن ما ازدواجیها
در اقلیتیم و داریم بار غیرازدواجیها رو به دوش میکشیم .اگه ما
نبودیم پس شما عروسی کی میرفتین؟ اگه ما نبودیم شما دنبال
ماشین عروس کی میتونستین بوقبوق کنین؟ ما االن یه مدته که
عروس دوماد توی فامیل نداریم ،عین این نداشتهها ،دنبال ماشین
عروسهای مردم توی خیابون بوقبوق میکنیم .همین قدر با کمبود
و فقدان!
حاال امیدوارم قانع شده باشین .اگرم نشدین تعارف نکنین .این هفته
پیام بدین به شماره پیامک روزنامه و ضمن تشکر از ستون وزین و
خفن «باخانمان» با نویسندگی خانم زهرا فرنیا ،نظر مثبتتون
رو برای ادامه روند خواستگارنویسی من ،اعالم کنین .سپاس!
مسابقه این کیه

بدو تا عرقش خشک نشده جواب بده!
سالم.بازهمبایکمسابقهاینکیهدرخدمتتونهستیم.اینبارهمیکچهرهسینماییجوان
ولی با سابقه رو انتخاب کردیم که این روزها بحث درباره نمایش چهره اش تو تلویزیون زیاده.
عکس و کاریکاتوری هم که این جا میبینید ،نیکی خانم ،دختر آقای زین العابدین آدینه پور،
برنده مسابقه قبل هستن .شغل ایشون رو پارچه فروشی نوشته بودیم که ایشون گفتن باتری
فروش هستن که بهتر شد ،سر زمستون می تونیم مزاحمشون بشیم و باتری تعاونی بگیریم!
یادآوری روش مسابقه :شما باید تشخیص بدین کاریکاتور بههمریخته کیه و اسمش رو با نام
خودتون و به همراه کلمه «این کیه» تا شنبه شب برای ما به شماره  2000999پیامک کنید.
جواب رو دوشنبه همینجا خواهید دید و به عنوان جایزه ،کاریکاتور برنده رو که اسمش قرعه
کشی شده ،پنج شنبه هفته بعد چاپ می کنیم .خوش باشین همیشه.

قرار مدار

دوردنیا

چیدمان رویایی یک مدرسه دخترانه
دیــلــی مــیــل« -ســمــلــیــن
الفونته» نام مدیر یک مدرسه
ابتدایی دخترانه در پایتخت
کشور فیلیپین است .او سه
سال است که در حال تزیین
و تغییر چیدمان مدرسه اش
با شخصیت کارتونی ژاپنی
«هــلــو کیتی» اســـت .تمام
دیــــوار هـــای ایـــن مــدرســه
بــه رنـــگ صــورتــی اســـت و
المان های هلو کیتی از سقف و دیوارها آویزان شده است .تمام وسایل این مدرسه از جمله گچ ها
به رنگ صورتی است .او می گوید با این کارش برای بچه ها یک دنیای رویایی شاد ساخته است.
پرونده های مجهول

شینهوا| مسابقه دوچرخه سواری کودکان ،چین

پن

ج
شنبهها

عملیاتی مخوف برای کنترل ذهن مردم

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب
گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار

گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب
خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب

کلهچغوکی

آق کمال برای سرما آماده می شود
آق کمال |همه کاره و هیچ کاره

عیال َیگ بیسکوییت رجیمی جدید خریده
بود و داده بود مو امتحان ک ُنم که اگه خوب
بود ،خودشم بخوره! داش ُتم تیکههای ُت ُلخمه
مزدم و عیال هم بهم نگاه
بیسکوییت ره َسق ُ
ِمکرد تا عکسالعملم ره بیبینه .هموجور که
مزدم گف ُتم« :ای جوری نگاه نکن،
اونا ره کلف ُ
حس مکنم مــوش آزمایشگاهیام!» عیال
گفت« :موش که چه عرض کنم ،بیشتر بهت
ـودم
م ـیخــوره »...مکث کــرد چی بگه که خـ ُ
گف ُتم« :خرس آزمایشگاهی؟» پقی خندید
و گفت« :نههه ...نگووو ...پاندای گوگولی
مگولی!» اِنا حاال خوب رفت! بیسکوییته پرید
صمم .گف ُتم« :اقال َیگ چیکه آب بده که
به َخ ُ
پاندات سر آزمایش تلف نره!» ورخاست رفت
دو تا دمنوش ِرخت و آورد و گفت« :بفرمایین
قــربــان .راســتــی ،بــخــاریهــا رو کــی نصب
میکنی؟» گف ُتم« :جمعه ایشاال» با تعجب
گفت« :جمعه؟» گف ُتم« :جمعه فردایه ها!»
خودشه لوس کرد و گفت« :تا فردا که قندیل
میبندیم تو این خونه یخچال! اینا رو بخور
جــون بگیری ،بعدش پاشو با هم نصبشون
کنیم .آ باریکال پسر گوگولی مگولی!» یعنی
ای جور که عیال رگ خــواب مو ره یاد دره،
کیروش رگ خواب فدراسیون ره یاد ندره!
دادم
به هر مصیبتی بود او لعنتیها ره قورت ُ
رفت پایین و ورخاس ُتم .حاال نه که بخاریها تو
انباری باالی پشت بوم باشن ،نه .تو کمد اتاق

کناری بودن که فقط باید درشان میآوردم.
ـار م ،وگرنه
همی بــود که نمخواس ُتم کم بــیـ ُ
به هیچ عنوان او وقت شب حس کار کردن
نداش ُتم.
افتاد م که سر پاییز همی
یاد خانه خودمان
ُ
کارا ره آقام مکرد .آب کولر ره خالی مکرد و
دریچههاشه مپوشوند ،بخار یها ره وصل
مکرد ،لباس زمستونیا ره از انباری میآورد
مــادر م جمع کرده
و لباس تابستونیا ره که
ُ
بود ،مبرد .درز در و پنچرهها ره میگیرفت و
جلوشان پالستیک مچسبوند و پرده کلفتها
ره مزد .خالصه با مراسم خاصی تو خانهمان
به استقبال سرما مرفتم ،بی حرف و حدیث.
نیم ساعت بعد که بخاریها وصل رفتن و خانه
مکردم
َیگ کم هوا گیریفت ،داش ُتم نفس چاق
ُ
دیدم عیال َیگ سیب گذاشت تو بشقاب و
که ُ
آورد داد دس ُتم .گف ُتم« :نارنگی هم که خریده
بــود مِ ،تموم رفــت؟» گفت« :نــه عزیزم ،اونا
ُ
گرونه ،برای مهمون نگه داشتم!» گف ُتم« :خب
اقال ای ره پوست مکندی و قاچش مکردی»...
گفت« :با پوست گاز بــزن ،مفیدتره .زودتر
هم بخور که باید لباس زمستونیها رو هم از
باالی کمد بیاری پایین .آ باریکال!» حاال بیا و
درستش کن! یعنی ای خانوما چقدر قشنگ
ِمتنن از شوهراشان کار بکشن ،نسلهاشان
هم فرقی نمکنه ،فقط باید زبون مرداشانه یاد
دشته بشن!

نیاز طنزی ها

فاطمه قاسمی |مترجم

پروژه  MKULTRAیکی از وحشتناک ترین
پــروژه های ضد بشری ارتش و وزارت دفاع
آمریکا روی انسان بود که توسط محققان و
دانشمندان سازمان سیا اجرا می شد .این
پروژه از سال  1950آغاز شد و تا سال 1990
ادامــه یافت .در طول جنگ سرد هدف این
پروژه آزمایش و توسعه موادی بود که بتواند
در آینده برای به تسخیر درآوردن رفتارهای
انسانی و حتی کنترل ذهن آن ها مورد استفاده قرار بگیرد .این عملیات که یکی از اهداف آن
تاثیرگذاری بر سیاستمداران و شست و شوی مغزی آن ها بود ،آن قدر بزرگ و گسترده بود که
به سرعت در  80مرکز تحقیقاتی و  44دانشکده بررسی درباره آن آغاز شد.
در مرحله اجرا این عملیات از طریق دانشگاه ها ،بیمارستان ها ،زندان ها و شرکت های دارویی
با استفاده از داروهای مخدر و دیگر مواد شیمیایی با از بین بردن قدرت حسی افراد ،روی
زندانیان و بیماران و حتی برخی کارمندان خود سازمان انجام می شد .بسیاری از این بیماران
به دلیل تاثیر داروهایی که به آن ها داده می شد حتی دست به خودکشی زدند .به این افراد مدام
گفته می شد برخالف خواست و عقیده خود کارهایی را انجام دهند که به آن مجبور شده بودند.
محققان این پروژه پس از دزدیدن افراد ،آن ها را هیپنوتیزم می کردند و پس از دادن دارو ،مدتی
آن ها را در جایی تنها نگه می داشتند و مدام کاری را که باید انجام می دادند به آن ها تلقین
می کردند و بعد از آن ،این افراد با ذهنی خالی ،آماده انجام هر کاری بودند.
در سال  1963سازمان سیا این آزمایش را روی انسان ها ،آن هم بدون این که خودشان بدانند
انجام می داد .این آزمایش همچنان به صورت کامال سری روی فرد انجام می شد تا این که به
طور تصادفی در یکی از بازجویی ها ،بازرسی به نام «جان کی وانس» از این پروژه باخبر شد.
اما این بازرس بدون هیچ سرنخی ناپدید شد و دیگر کسی اطالعی از او به دست نیاورد .این
عملیات مخفی اولین بار در سال  1975برای مردم فاش و خیلی زود مشخص شد که کلیه
مدارک و پرونده های مربوط به این پروژه مخفی در سال 1973توسط رئیس وقت سیا ،ریچارد
هلمز نابود شده است و از آن به بعد تحقیقات برای آشکارسازی این پروژه با مشکل روبه رو شد.
وکیل مدافع سرحان سرحان ( ،)Sirhan Sirhanادعا کرد که از تکنیکهای کنترل ذهن
به کار رفته در پروژه  MK-Ultraبرای کنترل ذهنی سرحان استفاده شده است .سرحان
شهروند اردن بود که در سال  1968سناتور رابرت اف .کندی را به قتل رساند .از دیگر افرادی
که گفته میشود تحت تأثیر آزمایشهای این پروژه بود ،میتوان به مارک دیوید چاپمن قاتل
جان لنون ،خواننده و آهنگ ساز معروف ،اشاره کرد .با توجه به نابودی تقریبا تمامی اسناد
مرتبط با این پروژه مرموز نمیتوان درباره سرنوشت هزاران قربانی این پروژه اطالعات الزم را
به دست آورد .به دلیل ماهیت کنترل نشده آزمایش ها و نبود اطالعات الزم ،تأثیر آزمایش های
 MK-Ultraو تعداد مرگ و میرها را نمیتوان برآورد کرد.
نتایج تحقیقات نشان می دهد که همچنان این پروژه به طور مخفیانه در حال اجراست .شاید
سال ها بعد مشخص شود که چه کسانی تحت تاثیر این پروژه چه کارهای زیانباری را در دنیا
منبعbigthink:
انجام داده اند !

ما و شما
داســتانک،ترســانک،ســوتی،شــعر ،عکسو هرایدهبامــزهوجالبخودرابــهپیامک 2000999یاشــماره
 9018374184درپیامرسانایتابفرستید.

اندکی صبر

مادر
محمدرضا نصیری

جواب جای خالیات را چه کسی میدهد؟
نمیگویی فشار خون ،دلش برایت
تنگ میشود؟
این قرصها به کدام دلشوره مادرانه
پناه ببرند؟
آخر ،بیمارستان بی تو دق میکند
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* به امید خدا امسال چهارمین ساله که می خوام برم
زیارت اربعین .جا داره از زحمات خانمم تشکر کنم.
همسرت احسان

* آیا می دانیجزیرهاسرارآمیز ستونسهنقطه،
جزیرهنبود؟چون که هر چهار طرفشبهخشکی
راه داشت!
* زندگی سالم شده فقط تبلیغات.
* آ قکــمــال؛ یکیاز شــاعــرا ن فقید فرض ًا مرحوم
سهرابسپهری ،اگرزندهبودند بهشما چههدیهای
می دادند؟!
آق کمال :دیگه سطح سوال هاتان از مو داره به جایی
مرسه که باید فکر شعرای مرحوم رم بخوانم؟!
* لطفا بخش زندگی سالم را طبق روال گذشته اش
چاپ کنید و سوال مسابقه پیامکی جدید و بخش های

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

جذاب تر و خواندنی تر به این بخش اختصاص دهید.
لطفا به درخواست خوانندگان تان احترام بگذارید و
کشته گر ،درگز
عمل کنید .با تشکر.
* می خواستم به همسرم بگویم این نامردیه که بعد از
بیست سال زندگی مرا بیرون کنی و قفل در را عوض
کنی ،به خاطر ندادن حق و حقوق قانونی من! خدایا
قاضی تویی ،آواره ام.
ک بهسواالت
* آقکمال؛ جناب عالیچهخوبو بانم 
خوانندگا ن پاسخ می د ی! امــیــدوارم مسئوالن
هــم از شما یــاد بگیرند و پاسخگوی ســـواالت و
درخواست هایمردمباشند!
آق کمال :شما لطف درن ،حــاال که دســت تــان به
مسئوالن نمرسه ،سوال هاتانه از خودم بپرسن بلکه
دلتان خنک بره!

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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