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حدیث روز
حضرت عــلــی(ع) :برترین مــردم،
داورترینآنهابهحقاست.
ِ
غررالحکمودررالکلم

ذکر روز پنج شنبه
صدمرتبه«الالهاالا...الملک
الحقالمبین»

ای پی اِی | موتورهایوسپازیربرف،سوئیس

تلگراف| شکارصحنهخوردنشهدگلتوسطیکخفاش

فتو شعر انتظار

  خوبی بازی مهدی طارمی اینه که نمی شه آنالیزش کرد ...چون خودش هیچ
ایدهایندارهقرارهچیکارکنه!
  بنده خدا خیابانی رو دارن یــواش یــواش دک می کنن بــره .امسال از شبکه ٣
فرستادنششبکهورزش،سالدیگهمیفرستنشرادیو،دوسهسالدیگهمیفرستنش
خانهسالمندانبهشمیگنپدرجانیکدستواسهدوربینماتکونبده!
  نصفمشکالتروحیباکالهسویتشرتحلمیشه!
  برنامههای ورزشی شبکههای ورزش صداوسیما این جوریه که ،مجید جاللی
شبکهورزش،ذوالفقارنسبشبکهسه،فرشادپیوسرادیوورزش،برنامهفرداشون،
مجیدجاللی شبکه سه فرشاد پیوس رادیو ورزش ،ذوالفقارنسب شبکه ورزش ،و
همینجورچرخشدوبارهودوباره!...
  ولی من اگه  30میلیون داشته باشم بین پراید و آیفون حتما آیفون رو انتخاب
میکنم...درستهآیفونراهنمیرهولیعوضشمطمئنمخطریبرامنداره!

ذکر روز جمعه

محمدوآلمحمد»

در محضر بزرگان

رضایتخداازبنده

بریده کتاب

معنایزندگی

خـــیـــلـــیهـــا زنــــدگــــیشــــان
بی معناست ...به این دلیل است
که خواسته اشتباه دارند .برای این
که به زندگی خود معنا بدهید باید
دیگران را عاشقانه دوست بدارید،
خودتان را وقف دنیای پیرامونتان
بکنید ،چیزی خلق کنید که به
شما معنا و هدف بدهد.
«سه شنبه ها با موری»
اثر میچ آلبوم
ریشه ضرب المثل

آفتابیشدن
در قدیم ،حفر قنات به ویــژه در
مناطق کمآب ایران ،رونق داشت؛
آفتابی شدن از اصطالحات قناتی
است و آنجا که آب قنات به سطح
زمــیــن م ـیرســد ،گفته میشود
آفتابی شــد؛ یعنی آب قنات از
تاریکی خارج شده ،به روشنایی
رسیده اســت .این عبارت بعدها
درباره افرادی که پس از مدتی از
انــزوا خارج میشوند به کار برده
شد.

تفأل

تاپخند

صدمرتبه«اللهمصلعلی

مـــرحـــوم آیــــت ا ...مجتهدی
تهرانی فرمودند:
اگــر میخواهید بدانید کــه خدا
از شما راضــی هست یا نه ،ببینید
خــودتــان در ته دل از خــدا راضی
هستید؟همانطورکهدکترهرچه
بگوید ،بیمار میپذیرد ،خدا هرچه
به ما داد ،ما هم باید رضایت داشته
باشیم.اگردرمصیبتهاونداریها
از خــدا گله نکنیم و تسلیم خدا
باشیم،یعنیاینکهماازخداراضی
هستیموخداهمازمارضایتدارد.
خبرگزاری صدا و سیما


تریبون| موجسواریرددندانهایکوسهرویتختهاشرابهخبرنگاراننشان
میدهد،ایاالتمتحده

دور دنیا

با خانمان

راز استقامت دیوار بزرگ چین

شعر من است او ،نمره دهیدش!
زهرا فرنیا | طنزپرداز

االنکهاینمطلبرومینویسم،بهحدیخوشحالمکهمیخوامبهتمامخوانندگان
این ستون شیرینی بدم .البته این که این ستون کال دوتا خواننده داره ،یکیش
خودممویکیشمادربزرگمکهدیابتدارههمدراینحجمازدستودلبازیبیتاثیر
نیست.حاالچراخوشحالم؟بعدازاخبارتلخسقوطهواپیماوآتشسوزیمدرسه
درسیستانوبلوچستانوچپکردناتوبوسحاملدانشجویانوفوتشوهرعمه
پدرشوهر خالهام ،بهترین خبری که میشد بهم برسه و تا حدی تلخی قبلی ها رو
جبرانکنهچیبود؟اتمامامتحاناتباپاسیحداکثری!
واقعا از کت و کول افتادم بعد از این همه امتحان .چه عصرهایی که تازه ساعت
 ۷شروع کردم به جمع کردن منابع امتحان .چه شبهایی که به خاطر امتحان
تا صبح تخت خوابیدم .چه صبحهایی که قرار بود یه ساعت زودتر پاشم درس
بخونم ،اما نیم ساعت دیرتر از همیشه بیدار شدم و بهزور به وسطهای امتحان
رسیدم .با این حال نه تنها پاس کردم همه رو ،بلکه یه ،۱۸دوتا۱۷
و بقیه نمرهها رو هم بین  ۱۳تا  ۱۶در کارنامه درخشانم به ثبت
رسوندم .اما چطور این امر محقق شد؟
شاید شما هم از اون دسته آد مهایی هستین که
معتقدین از این نویسندگی و شعر و شاعری هیچی
درنمیاد .ولــی کامال اشتباه میکنین .به جز ده
نمرهای که با معلومات عمومیم از هر امتحان گرفتم،
بقیهاش کامال کار شعر و ادبیاته .هر استادی بیشتر
با شعری که در وصفش گفتم حال کرده ،بیشتر نمره
داده .مشکل مملکت ما همینه .یه مشت دکتر و
مهندس بیادب بار آورده .یعنی بیادبیات .درصورتی
که همیشه همین علوم انسانیه که به کمک بشر اومده.
خب تازه راهش رو یاد گرفتم .ترم بعدی به جای این
که درس بخونم ،کــاس وزن و قافیه م ـیرم و شعر
حرفهایتری میگم .هدف گذاری کردم که
سر امتحان بعدی ،روی حضرت حافظ رو
سفید کنم!
مارپیچ(سختی)٪ 60

قرار مدار

تلگراف -دانشمندان چینی می گویند
راز قدرت ،استحکام و طول عمر دیوار
بــزرگ چین را کشف کــرده انــد و آن
چیزی نیست جز آرد برنج! «دکتر ژانگ
» دانشمند چینی مــی گــویــد« :برنج
که یکی از اصلی ترین غذاهای شرق
آسیاست ،به حفظ مقبره های سلسله مینگ ،پگودا و دیوارها دربرابر زمین
لرزه ها و دیگر بالیای طبیعی بسیار کمک کرده است ».مالط آرد برنج و آهک
به حدی استحکام دارد که بعد از قرن ها هنوز علف های هرز نتوانسته اند به
آن نفوذ کنند.

حمله هیوالهای چرب به فاضالب انگلستان
اسپوتنیک -توده چربی بزرگ تر از
«بــرج پیزا» در سیستم فاضالب شهر
«سیدموث» پیدا شد! گفته می شود
بــرای از بین بــردن این هیوالی چرب
به درازای  64متر یعنی  6اتوبوس دو
طبقه ،به حداقل دو ماه وقت نیاز است.
به گفته کارشناسان «کوه یخ چرب» بالی انگلستان معاصر است .مهم ترین
ماده ای که باعث شکل گیری این هیوالها می شود ،چربی خوراکی و دستمال
توالت هایی است که انگلیسی ها در لوله های فاضالب می ریزند و به اسکلت
اصلی این هیوال مبدل می شود.

منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سالم

پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس



محمل جانان ببوس آن گه به زاری عرضه دار



کلهچغوکی

کز فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس

آقکمالوخانوادهدرجشنوارهشرکتمیکنند
آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

عیال زنگ زد که شب زودتر بیا دنبا ُلم باید ب ِرم خانه آقات ایناُ .هری د ُلم ریخت
پرسیدم« :چی کار رفته؟ خانهشانه دزد زده؟ زبونُم الل آقام سکته کرده؟
پایین.
ُ
برارمه دزدیدن؟ نکنه آقا
مادرم فشارش افتاده؟ آبجیم تصادف کرده؟ جمال ُ
ُ
بزرگ یا خانم جان »...که عیال ترمزه کیشید و گفت« :اوه !...چه خبره بابا!
امون بده! مثل فرفره برای خودت میبافی! یعنی متخصص توی نفوس بد
زدنی!مبادافکرخوببکنیها!مثالممکنهبرایخواهرتخواستگاربیادیا»...
پریدم وسط حرفش که« :ببخشن ،خواستگار غلط ُمکنه بری آبجی مو بیه! قلم
ُ
پاشه خرد مک ُنم ،مگر ای که درس خوانده بشه و خانه و ماشین و حقوقش به راه
باشه!» کاملیاخانم خندهاش گیریفت و گفت« :بابا غیرتی! خواستگار کجا بود
حاال؟! هیچی نشده ،مامانت گفتن میخوان غذا بپزن ،کمک میخوان ،بریم
ببینیم چه خبره» آقا ما ره ِمگی ،از َیگ طرف خوشحال که اتفاق بدی نیفتاده و
مخصوصا بری آبجیم خواستگار نیامده ،از َیگ طرف هم متعجب که غذا پختن
مادرم چی ربطی به ما دره؟
ُ
شب رف ِتم خانهشان و دیدم مثل جمعهبازار همه وسایل آشپزخانه وسط هاله.
مادرم چادرشه به کمرش بسته بود و دستاش تا آرنج خمیری و خامهای و سسی و
ُ
ربیبود.آبجیمهمکالهآشپزیسرشگذاشتهبودوداشتعکسوفیلم ِمگرفت.
برارم جمال هم َیگ موز تو ای دستشَ ،یگ کاسه ژله تو او دستش ،نشسته بود
ُ
وسطحالومثالگردوپوست ِمکندومستقیم ِمذاشتتودهنش!پرسیدم«:چی
خبره اینجی؟» آقام که رو مبل لم داده بود و داشت کاناال ره باال و پایین ِمکرد،
خندیدوگفت«:خوبشدآمدن!بیبینمادرتچیمگن،اینامورهدی ِونهکردن!»
کاملیاخانم رفت تو آشپزخانه و معلوم رفت فردا تو مدرسه جمال جشنواره غذایه
و هر دانشآموز باید َیگ خوراکی با خودش بیره .آبجیم گفت« :منم میرم و الیو
میذارم ،حتما ببینین ،تیم ما باید بترکونه!» گف ُتم« :حاال جایزهاش چی هست
که ایجور به خودتان افتادن؟» جمال دور دهنشه پاک کرد و گفت« :معلممان
بهمان ِمگه آفرین! آخرشم غذاها ره تقسیم مکنن با هم بخو ِرم!» اِنا حاال خوب
افتادم که تو کالس حرفه و فن مگفتن باید َیگ
رفت! یاد زمان مدرسه خودمان
ُ
رادیو با ماشین چوبی و در قوطیبازکن بسازن و اجازه ندارن از احدی کمک
َ
آخرشم ِمنداختنش تو انباری مدرسه و داغش به دلمان ِمماند!
بیگیرن!
مسابقه این کیه؟

«تروی»
اختالف بر سر گنج پنهان آب نمای ِ

فی الواقع وقعی بنهید!

الجزیره -هر سال توسط گردشگران
یک و نیم میلیون یورو در آب نمای فواره
 300ساله «تــ ِروی» شهر رم انداخته
می شود .داستان این کار برمی گردد به
درخواست یک کشیش که از شهروندان
رمی خواسته بود برای کمک به افراد
بی بضاعت شهر کمک هایشان را در این فواره بیندازند .بر اساس این داستان
اگر مسافری سکهای داخل آب فواره پرتاب کند ،روزی به رم بازخواهد گشت.
به تازگی شهردار رم تصمیم گرفته است مدیریت این پول را در دست بگیرد .این
تصمیم موجب اختالف بین شورای شهر و کلیسا شده است ،زیرا تاکنون یک
موسسه خیریه از این پول استفاده می کرده است .این موسسه اعالم کرده 15
درصد از هزینه های خود را از پول های این آب نما تامین می کند ،اما شهردار
تاکیدمیکندکهاینپولبایدبرایزیرساختهایفرهنگیشهررمصرفشود.

سالم .این هفته با یک چهره ورزشی -تلویزیونی که این روزها خبرساز شده
است ،با شما هستیم! بیشتر از این راهنمایی نمی کنیم ،دست به کار بشین و
تشخیص بدین این کاریکاتور بههمریخته کیه و اسمش رو با نام خودتون و کلمه
«این کیه» تا شنبه شب برای ما به شماره  2000999پیامک کنید .جواب رو
دوشنبه همینجا خواهید دید و کاریکاتور برنده رو پنج شنبه هفته بعد چاپ
میکنیم .عکس و کاریکاتوری رو هم که میبینید برنده مسابقه پیش ،خانم
هیال فالیزیان حقیقی ،یکی از مخاطبان پر و پا قرص روزنامه هستن که دیروز
تولدشون بوده و دوباره دو جانبه بهشون تبریک می گیم.

پنج
شنبهها

پرونده های مجهول

اندکی صبر

انتقام
مه ساوفایی

10

پرستوها به دلم کوچ کرده و
ولوله به راه انداخته اند
سارها به سرم می زنند و
کالغ ها قارقارشان را به گوشم...
می دانستم که عاقبت
پرنده ها انتقامشان را
از تک تک ما خواهند گرفت

در تابستان ســال  1973مــیــادی ،رصدخانه
رادیویی دانشگاه اوهایو در آمریکا که با نام Big Ear
یا گوش بزرگ از آن یاد می شود ،به دنبال مستندات
و نشانه هــای سیگنال هــای فرازمینی شــروع به
کندوکاو کهکشان کــرد« .جــری اهــمــن» ستاره
شناسی بود که به صورت داوطلبانه در سال 1977
میالدی در پــروژه  SETIشرکت کرده بود .هر روز
تعداد زیــادی صفحات پرینت شــده از داده های
دریافتی تلسکوپ رصدخانه به او تحویل داده
می شد و او می بایست کاغذها را برای یافتن هرگونه

نشانهغیرعادیبررسیمیکردودرصورتمشاهده
هر موضوع غیرمعمول در این فضای یکنواخت،
پژوهشگران را مطلع می کرد« .اهمن» طبق روال
همیشگی مشغول بررسی داده ها بود که در کمال
ناباوری با تفاوت قابل توجه در سیگنال های ثبت
لهاازاینسیگنالنشان
شدهمواجهشد.نتایجتحلی 
می داد که منبع تولیدکننده این امواج رادیویی در
فضای بینستاره ای قــرار دارد .بلندی سیگنال
رادیویی دریافتی به جای آن که مانند همیشه یک،
دو یا بعضا چهار باشد ،سی برابر بزرگ تر بود .او که
از دیدن این تفاوت آشکار متعجب شده بود ،فوری
دایــره ای دور سیگنال مرموز  6EQUJ5کشید و
عبارت معروف ( Wowبه معنی :وای!) را در کنار آن
نوشت.حاال بیش از  40سال از آن زمان می گذرد
و آن سیگنال ،اولین پیامی است که بشر احتماال
از موجودات فرازمینی دریافت کــرده اســت .این
امواج رادیویی فقط برای  72ثانیه ادامه پیدا کرد
اما بسیاری از ستاره شناسان و کارشناسان  UFOبر

منبعskeptoid.com :

فاطمه قاسمی |مترجم

آیا سیگنال  ،wowدرخواست تماس فرازمینیان بود؟

این باورند که ویژگی خاص آن به یک منبع آسمانی و
فرازمینیاشارهدارد.در ۵۰سالگذشتهحدود۱۰۰
پروژه جست و جو برای هوش فرازمینی اجرا شده که
همگیبینتیجهبودهاند.بااینحال،دریافتسیگنال
«واو!» باعث امید دانشمندان در ادامه تالشها برای
یافتنهوشفضاییشد .تاکنونهیچسیگنالدیگری
مشابه آن ثبت نشده و هیچ کسی هم نتوانسته است
منبع و منشا قطعی آن را شناسایی کند ،و همچنان
سیگنال Wowیکیازبزرگتریناسرارومسائلحل
نشدهنجوممدرناست.

ما و شما
* ما زندگی سالمی ها تولد دو تا
از خواننده های گل روزنامه یعنی
مائده خانم و مهدیه خانم کاردان رو
بهشون تبریک می گیم .امیدواریم
درس هاتون رو خوب بخونین ،قدر
زحمات پدر و مادرتون رو بدونین
و وقتی بزرگ شدین افراد مفیدی
برای جامعه بشین.
* از مطلب خودمونی آقای صابری
تشکر می کنم .به راستی که امروزه
افرادی به عنوان سلبریتی در تمام
مسائل اظهارنظر می کنند و خود

را از دیگران متمایز می بینند در
صورتی که بسیار جاهالنه رفتار
میکنند .
سید مهدی

* آقکــمــال؛ به نظر جناب عالی
کیوی رو با پوست بخورمبهترهیا
بدون پوست؟!
آق کمال :بستگی به ذائقه تان دره،
بعضیا پرتقال رم با پوست مخورن!
* بد سوتی در سه نقطه  22دی
دادی ــد! قاتل خاموش COاســت
نه . CO2

