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حدیث روز
پیامبر اکــرم(ص) :درهــای آسمان
در اولین شب ماه رمضان گشوده
میشود و تا آخرین شب آن بسته
بحار االنوار
نخواهدشد.
ذکر روز دوشنبه

صد مرتبه «یا قاضی الحاجات»

در محضر بزرگان

چشم روشنی روزه دار

مرحوم آیتا ...بهجت فرمودهاند:
در حدیث قدسی آمده است« :روزه
برای من است و من خود پاداش
آن را م ـیدهــم»؛ یعنی خداوند
متعال ثــواب آن را بــدون واسطه
میدهد ،عالوه بر ثوابهایی که
در کتاب و سنت ذکر شده است:
«پس هیچکس نمیداند که چه
چشمروشنیهایی ب ــرای آنــان
مخفی شده است».
در محضر بهجت

حکایت

عاقبت تملق و رک گویی

روزی شیر بـــرای بــررســی بوی
دهــانــش نــمــایــنــدهای خــواســت.
خــرس بینیاش را جلوی دهان
شیر گرفت و گفت عجب بویی!
همان دم کشته شد .میمون شروع
کرد به تملق و چاپلوسی که قربان
دها نتان بوی عطر میدهد .او
هم کشته شد زود .شیر از روباه
پرسید ،گفت« :عذرخواهم ،سرما
خـــورد هام و قــدرت بویایی رفته
از کامم ».چون نمیشنید بو ،از
مخمصه دررفت.از تملقهای زیاد
بپرهیزید و بیپرده سخن نگویید!
نویسنده :ژان دو الفونتن
مترجم :ملیحه صمدی
شوخی بزرگان

سرمایه زندگانی
محمدامین فرشادمهر

جبران خلیل جبران :سرمایه
زندگی تو نه آن هایی است که در
جیب و کیف پول خود داری ،نه
خانه و خودرو و دیگر داراییهای
مـــــــادیات .ســرمــایــه تـــو حتی
دوستان و یــاران تو نیز نیستند.
جان؟ نه ،نه خانواده هم نیست.
دانش؟! برو عامو .یه شانس دیگه
داری ...نــه اونــم نیست .عرض
م ـیکــردم؛ سرمایه تــو آن هایی
است که به واسطه برخی آقایون
در حسابهای بانکی کشورهای
خارجی سپردهگذاری شــده!...
چیطوری سرمایهدار؟!
قرار مدار

رویترز| غذایآمادهبرایشرکتکنندگاندریکجشن،چین

باخانمان

چمدانم را ببند
مهدیسا صفریخواه | طنزپرداز

آماده شدن برای سفر سختترین کار دنیاست .جمعکردن وسایل ،حذف
موازیکاریها و تعیین اولویتها یکی از چالشهای بزرگ زندگی من است.
برایم فرقی نمیکند که در پروژه سفر بیبازگشت به مریخ شرکت کنم یا به
یک سفر یک روزه بروم ،نتیجه بستن چمدان یک چیز خواهد شد .آرزو به دلم
ماند یک روز مثل رابرت دنیرو در فیلم «مخمصه» بتوانم همهچیز زندگیام را
دهدقیقهایجمعکنموسفرکنمبههرجاییکهدلمخواست(.یهجوریبخونین
که انگار نویسنده چپش پره و تحوالت ارز اص ً
ال تاثیری تو زندگیش نداره!)
بستن چمدان در سفر بزرگترین وسواس فکری و عملی من است .حتی اگر
هم بیست بار با سایت جهانی هواشناسی برنامهام را هماهنگ کنم و در جریان
تغییرات لحظهای آب و هوا با اختالف سی ثانیه باشم ،باز هم هرجایی که پا
میگذارم بهطور کامل آبوهوایش تغییر میکند .فرقی نمیکند «وینترفل»
باشد یا سواحل نیلگون خلیج فارس ،این تغییرات تا حدی محسوس است که
سرمایهگذاران سریال «بازی تاج و تخت» در راستای شعار «وینتر ایز کامینگ»
بهجای تغییر استراتژی در نبرد با پادشاه شب ،تصمیم گرفتند بــرای من
دعوت نامه بفرستند و طبعا با یک چمدان لباس زمستانی به آنجا سفر کردم و
چیزی که در انتظارم بود فقط بهار بود .اما نامردها بهخاطر سوییفت و تحریمها
پولم را خوردند!
بعد از بستن چمدان مهمترین دغدغه من در سفر «حاال چی بخوریم» است.
بالفاصله از مرحله «حــاال چی بپوشیم» به این مرحله
منتقل میشوم .توصیه من به شما این است که گول
مزهکنندههای غذای اینستاگرام را نخورید .برای زنده
ماندن در سفر هرجایی غذا بخورید ،جز آدرسهایی
که آنها میدهند .حتی اگر کیفیت غذاها خوب
باشد ،شما باید نیمی از درآمد ماهیانه یک
کارمند را برای هر وعده غذایی بدهید.
بعد از ایـنهــا نوبت بــه فوبیای تــرس از
ارتــفــاعــم مـــیرســـد« .حــــاال چ ـهجــوری
برگردیم؟» مهمترین سوال در سفر است.
قبل از اینکه وقتش برسد باید این
سوال را از خودم میپرسیدم اما با
یک چمدان سوغاتی نشان دادم که
قرار است تا خانه سینهخیز برویم!
چارهای ندارم! مجبورم ،میفهمید؟
مجبور!
پاسخ مسابقه این کیه؟

خوش شانسی مربی استقالل برای برنده پرسپولیسی!

سالم .این هم کاریکاتور کامل شخصیت مسابقه
پیش ،آقای وینفرد شفر ،سرمربی سابق تیم
استقالل که با حــرف و حدیث فــراوان از
تیم جدا شد و هنوز تکلیفش مشخص
نیست .استقبال از مسابقه زیاد بود و
بیش از  200نفر درست پاسخ دادن.
از بین مخاطبان روزنامه و کانال
«زندگی سالم» که درست پاسخ
دادن ،طبق قرعه نام آقای مسعود
رنجبر  35ساله از تربت حیدریه
بهعنوان برنده انتخاب شد .ایشون
کارگر معدن هستن و از خوانندههای
دایمی روزنامه و «زندگی سالم» .با این
که آقا مسعود پرسپولیسی بودن ولی به هرحال
تونستن درست پاسخ بدن! برنده شدن و روز کارگر
رو بهشون تبریک میگیم و به امید خدا با مسابقه بعدی ،عکس و کاریکاتور رو
میتونید همینجا ببینید .خوش باشید.
دخترونه،پسرونه

اندکی صبر

سحر
کتایون دریایی

10

می دانی! عطر تو سحر می کند
معابری را که به بن بست می رسد
و تمامی شان در دم می شود
مسیری بی تردید!

فرانسپرس|عروسکخرسرکورددارگینسبا20مترارتفاعو4تنوزن،مکزیک

گتی ایمیج| محبتمادرانه،ترکیه

تفأل

تاپخند
یک پراید دیدم رو شیشه عقبش نوشته بود «دونت تاچ مای کار» .بعد اینقدر
کثیف بود که بهش دست میزدم سرطان میگرفتم .این بهترین توصیه زندگیم بود!
هر بار میرم عکسها و کپشنهای 6-5سال پیش اینستاگرامم رو میبینم میگم
خدا رو شکر که بزرگ شدم!
ماه رمضون اومد و قراره فریبا نادری خونه و کارخونه پدر شوهرش رو که آتیال
پسیانی باشه ،باال بکشه و امین تارخ بیاد وساطت کنه!
جدی  ۸ساله «گات» داره پخش میشه ،چطور ممکنه یک نفر از این حجم بازیگر تو
این ۸سال اتفاقی واسش نیفتاده باشه؟ من سالی سه تا از دوستام سرطان میگیرن!
یکی از آرزوهام اینه دست کسی که طرح پلنگ زد روی پتوهای قدیمی ،بگیرم
ببرم باغ وحش تا با بقیه حیوونا هم آشنا بشه!
دوردنیا

باستان شناس تجربی خوش شانس
بی بی سی« -تام لوکینگ»  27ساله
که قبل از این ،یک جواهر  ۱۴۵هزار
پوندی دوره «آنگلوساکسون» را از
زیر خاک پیدا کرده بود ،برای بار دوم
سنجاق سینه باارزشی در«ویندام»
انگلستان پــیــدا کــرد کــه احتماال
مربوط به سال های  1200تا  1300باشد .موزه «نورویچ کسیلم» برای
خرید این جواهر اعالم آمادگی کرده است .لوکینگ همه وقتش را به جست و
جوی آثار باستانی میگذراند.

سکته به خاطر کشش صبحگاهی!
آدیتی سنترال -مــرد جــوان 28
ساله آمریکایی کــه عــادت داشــت
هرروزصبحچنددقیقهبدنشراکش
و قوس دهد ،دچار سکته مغزی شد.
او با کشش گردنش متوجه صدای
عجیبی در بدنش شد و بالفاصله
نصفبدنشفلجشد.پزشکانعقیده
دارند که کشش شدید گردن باعث سکته مغزی در این فرد شده است .او بعد از
چندین روز بستری شدن ،هنوز نمی تواند نصف بدنش را حرکت دهد.

رکورد غذا نخوردن شکست
آدیتی سنترال -مرد اسکاتلندی
توانست رکورد غذا نخوردن در دنیا
را بشکند .او به مدت  382روز هیچ
غذایجامدینخوردوتوانستوزنش
را از  208کیلوگرم به  82کیلوگرم
برساند! بدن او در تمام این مدت از
چربیاشباعشدهدرشکمشبرایزندهماندناستفادهکردهاست.همچنیناین
فردازمکملهایسدیم ،پتاسیم ومخمراستفادهمیکردتادستگاهگوارششبه
کار بیفتد .رودههای او هر  37تا  46روز یک بار به کار می افتاد!

خوش خط بدون دست
سی ان ان« -سارا هاینسلی» دختر
بچه  10ساله که م ــادرزادی بدون
دس ــت از نــاحــیــه مــچ مــتــولــد شــده
اســت ،در رقابتهای بین المللی
خوشنویسی جــایــزه «نــیــکــوالس
مــاکــســی» ســــال  2019را که
مخصوص دانشآموزان است ،از آن
خودکرد.بهگفتهاوباتمرینزیادنوشتنخطالتینشکستهبرایشبسیارراحت
است .مادر سارا میگوید« :او برای انجام هر کاری که اراده کند از من و همسرم
خیلی بهتر است .سارا عالوه بر نوشتن ،به مطالعه ،دوچرخهسواری و کارهای
هنری هم بسیار عالقهمند است ».سارا هنوز تصمیم نگرفته است که جایزه
 500دالری خود را چگونه خرج کند ،اما امیدوار است این جایزه انگیزه ای
باشد برای دیگر همسن و ساالنش با ناتوانی خاص.

پند حکیم محض صواب است و عین خیر



فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید



دربند آن مباش که نشنید یا شنید

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
چند گزینه ای

سردیس استاد مشایخی چرا می خند؟!
علیرضا کاردار | طنزپرداز

با توجه به رونمایی از سردیس مرحوم جمشید مشایخی که به گمان عدهای
به هیچ وجه شبیه ایشان نشده ،به نظر شما چرا این سردیس این شکلی از
کار در آمده است؟
الف -مسئوالن به اشتباه عکسهایی از مرحوم خسرو شکیبایی ،فردوسی
بــزرگ ،جان اسنو و کریستف کلمب را به سازنده دادهانــد و آن هنرمند هم
بهصورت ترکیبی از آن عکسها ،این سردیس را ساخته است!
ب -مسئوالن به سازنده سفارش دادهانــد که سردیسی از مرحوم جمشید
مشایخی بساز و سازنده که زیــاد اهل سینما و تلویزیون نبوده ،فکر کرده
منظورشان آقای جمشید هاشمپور است و چون بد بوده سردیس سرش بی مو
باشد ،به سلیقه خودش برایش مو و ریش و سبیل کاشته است!
ج -این وسط یک نفر با مرحوم استاد شوخی یا مشکل داشته و با تغییر عکس
استاد در فتوشاپ ،این عکس را به سازنده داده است!
د -وقتی برای سازنده عکس استاد را فرستادهاند ،بهدلیل قطع و وصل شدن
اینترنت ،پیامرسان مورد نظر عکس را درست «لود» نکرده و عکس به این شکل
به دست مجسمهساز رسیده است!
هـ -مجسمهساز بهدلیل گرانی مصالح ،از مواد خام بیکیفیت چینی استفاده
کرده که پس از خشک شدن ،تغییر شکل داده و به این صورت درآمده است!
و -سازنده چشمهایش ضعیف بوده و دستهایش هم میلرزیده و حاصل کار
به این وضع افتاده است!
ز -چون مرحوم مشایخی در دوران حیات اهل مزاح بود ،ابر و باد و آب و سیمان
و زمین و زمان دست به دست هم داده تا چهرهای شاد از استاد ساخته شود که
پس از فوت نیز روحیه شوخطبعی مرحوم مشایخی در یادها بماند!
ح -سایر موارد
ط -هیچ کدام
ی -همه موارد باال!
نشر اکاذیب

ملخ آهنی
دانشمندان ماداگاسکاری موفق
به تولید و پرورش ملخی شدند که
به جای آسیب رساندن به مزارع،
میتواند به حفظ و گسترش فضای
سبز کمک کند .این ملخ که به نام
«ملخ آهــنــی» شناخته میشود،
قابلیت ایــن را دارد که در مسیر
خود هر چیزی را به یک چیز دیگر
منگنه کند .به این ترتیب میتوان
از آن برای وصل کردن گیاهان و
گلهای جداشده به ساقه استفاده کرد .پژوهشگران امیدوارند بتوانند توانایی
چسب زدن را نیز به این ملخ آموزش بدهند تا بتواند با کفشدوزکهایی که مثل
پانچ گیاهان را سوراخ میکنند ،مقابله کند.
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* من بــارون سکه ،بــارون خــون و
حتی بــارون قورباغه هم شنیده و
خونده بودم ولی بارون ژله (که در
ستون پرونده های مجهول نوشته
بودین) هم به عجایب اضافه شد!
* همسر عــزیــزم صــدیــقــه جــان،
15اردیــبــهــشــت ســالــروز تولدت
هــمــراه بــا شــکــوفــه هـــای بــهــاری
تقدیمت .ممنون از زحماتت در
طول 8سال دفاع مقدس.
همسرت ستوان یکم جانباز

علی شهری
* مادر عزیز و مهربان ،تولد تو 22
اردیبهشت که منشأ وجــود مایی
مبارکعزیزترازجان.الهیصدساله
فاطمهوزهراقدسی
بشی .
* آق کمال ،روز پنج شنبه نبودی،
جریان چیه؟
 مجید شادلو ،هوادار دو آتشه
آق کمال :مجید جــان خونسری

خودته حفظ کن برار! یعنی مو حق
ندرم گاهی مرخصی بیگیرم؟ به
قول خارجیا کامان!
* مــرواریــد جــان عزیز مــا ،تولدت
مبارک.
بابا ،مامان و خاله جون بهی

* از ایــن به بعد لطفا سه نقطه را
بیشتر چاپ کنید.
* نگرانی هــامــون کــم بــود کــه با
خــوانــدن مطلب زمین در انتظار
عصر یخبندان تکمیل شد.
* واقعا متاسفم که بابت مقداری
ناچیز پول به لودگی رو آوردیــن.
آخه این چه خاطره مسخره ای بود
که در ستون سوتی سرا نوشتین؟
فهمیدیم شما هــدف تــان تبلیغ
تاکسی اینترنتی بود.
ما و شما :با تشکر از نظر شما ،این
ستون خاطره مخاطبان است و ما
فقط ویرایش و چاپ می کنیم.

