
 شماها یادتون نمیاد تلفن گویا که اومده بود یکی از تفریح های ما این بود 119 رو 
می گرفتیم، ساعت و تاریخ گویا رو روی آیفون پخش می کرد، حس پیشرفته بودن 

بهمون دست می داد!
   شنبه صبح زود بیدار شدن مثل این می مونه که سربازیت تموم شده باشه ولی تو 

اضافه خدمت باشی، خسته ای ولی اگر بیدار نشی بازم اضافه خدمت می خوری!
  یه عکس هایی از بچگی تون نذارید که به جای »آخی چه ناز بودی« بگیم »ایول چه 

جراحی داشتی«!
  یه سوال، کسی تا حاال عروس دریایی رو قبل از عروسیش دیده؟!

   کاشکی شنبه ساعت ۷ صبح وقتی بیدار می شدیم یهو بهمون می گفتن االن ۷ شب 
جمعه ست و شما می تونی 1۲ ساعت دیگه بخوابی و این پروسه تا ابد ادامه داشت!
  از یه سنی به بعد هرچی بیشتر دنبال مقصر بگردی، بیشتر به خودت می رسی!

    بیایید قول بدیم وقتی پیر شدیم، تو مترو باالی سر یه جوون که نشسته رو صندلی 
نایستیم!

   هر مشکلی برام پیش میاد میگم عربی دبیرستان چه جوری گذشت؛ اینم می گذره!
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آیات نور

سیمای نماز در قرآن

حجت االسالم قرائتی با توجه به 
تفسیر آیات قرآن می فرمایند:

نماز ســاده  تــریــن، عمیق  ترین و 
زیباترین رابطه  انسان با خداوند 
است که در تمام ادیــان آسمانی 
ــاز در بیشتر  ــم بــــوده اســــت. ن
ــرآن، از بزرگ  ترین  ســوره  هــای ق
ســوره )بقره( تا کوچک  ترین آن 
)کوثر( مطرح است. نماز از هنگام 
تولد در زایشگاه که در گوش نوزاد 
اذان و اقامه می  گویند تا پس از 
مرگ که در گورستان بر مرده نماز 
می  خوانند، جلوه می  کند. نماز، 
انسان را از انجام بسیاری منکرات 

و زشتی  ها بازمی  دارد.
400 نکته از تفسیر نمونه

گاردین|      خشکسالی در یکی از مخزن های آبی هندوراس فرانس پرس|   رژه در خیابان های میانمار   ای پی ِای|     گل آرایی مجسمه در یک نمایشگاه هنری، اسپانیا

حدیث روز 

امام حسن)ع(: هرگاه مستحبات 
به واجبات زیان رساند ]و مانع انجام 
دادن فرایض شــود[، آن ها را ترک 
تحف العقول کنید. 

ذکر روز شنبه
صد مرتبه »یا رب العالمین«

صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد 
دل شوریده ما را به بو در کار می آورد  

من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم 
  که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می آورد

تفأل

دنیا به روایت تصویر

حکایت ما و پسوردها

محمدعلی محمدپور   | طنزپرداز

ــاره  ــار، نتیجه یک کــار تحقیقی درب در دنیای مجازی هر چند وقــت یک ب
پسوردهایی که کاربران فضای مجازی استفاده می کنند منتشر می شود که 
بر اساس این تحقیقات هنوز هم خیلی ها از پسوردهای آسان و قابل حدسی 
استفاده می کنند. مثال در تحقیقی که به تازگی منتشر شده آمده است که به 
نظر می رسد هنوز حدود ۲3 میلیون کاربر در سراسر جهان از پسورد آسان 
»1۲3456« استفاده می کنند. خیلی ها واقعا طرفدار پسوردهای آسان و 
راحت توی ذهن برو هستند. مثال من هر بار که به سوپرمارکت محل مان می روم 
و موقع پرداخت رمزم را می گویم ایشان به من می گوید: »داداش چرا این قدر 
رمز سخت انتخاب می کنی، من یادم نمی مونه!« می گویم: »داداش مگه باید 
شما یادت بمونه؟« می گوید: »آره دیگه، این جوری راحت تره الزم نیست ازت 
بپرسم«. ایشان کال کمی خسته است و ترجیحش این است که من رمز 9999 
بگذارم چون نزدیک ترین عدد به دکمه تایید است و انرژی خیلی کمتری از این 

بزرگوار هدر می رود.
اصال همین زاکربرگ، مدیر فیسبوک چند وقت پیش خبرش آمده بود که پسورد 
توییترش »dadada« بوده است که البد آقای زاکربرگ همیشه در خلوتش آواز 
dadada می خواند و این رمز را انتخاب کرده که راحت به خاطر بسپرد. واقعا 
بعد از شنیدن این چیزها من عذاب وجدان می گیرم که چرا اطرافیانم را به خاطر 
رمز عبور سال تولدشان همیشه مورد انتقاد قرار می دهم. به نظرم این ها در 
مقابل آن ۲3 میلیون و این زاکربرگ، با این پسورد، برای خودشان بیل گیتس 

به حساب می آیند.
یکی از پسوردهای دیگری هم که هر دانشجو بعد از دانشجو شدن استفاده 
می کند شماره دانشجویی است. االن مطمئن هستم خیلی ها که این متن 
را دارند می خوانند و در دانشگاه تحصیل کرده اند حداقل یک جا از شماره 

دانشجویی شان برای پسورد استفاده کرده اند.
حاال در نقطه مقابل این هایی که این قدر قضیه را ساده می گیرند، یک عده هم 
هستند که یک جوری پسورد می گذارند که انگار اطالعات محرمانه ناسا را 
ذخیره کرده اند و هر آن ممکن است با لو رفتن شان ماهواره ای در فضا سقوط 
کند. مثال یک بار ما رفته بودیم مهمانی، ازشان پسورد وای فای را خواستیم تا 
چند سریال جدید دانلود کنیم، یک جوری کل کلیدهای کیبورد را از اول به آخر 
و از آخر به اول برای پسورد استفاده کرده بودند که کال منصرف شدیم. واقعا فکر 
کردید ما آمدیم خانه تان فقط قرمه سبزی بخوریم برویم؟ نه ما آمدیم سریال ها 
و فیلم هایمان را دانلود کنیم. واقعا این چند گیگ ارزش این کارها را دارد؟ کی 

وقت کردید این قدر بی رحم شوید؟

قرار مدار

از اون لحاظ 

قاب جهان 

تلقین تاریخ

بریده کتاب

پایان یک عمر دلهره
39 ســال پیش در چنین روزی، 
آلفرد هیچکاک کارگردان بزرگ 
سینمای جهان درگذشت. آلفرد 
از اوان کودکی بسیار بازیگوش 
بــود طــوری که همه اطرافیان به 
پدر وی که شغلش سبزی فروشی 
»عموسبزی  می گفتند:  بـــود، 
فروش؟!« پدرش می گفت: »بله؟« 
اطرافیان می گفتند: »بــه نظر ما 
زندگی  در  کاکی«  پسرت »هیچ 
نخواهد شــد«. اما آلفرد بعدها با 
هنرش نشان داد که چه شخص 
ــت. ممکن اســت االن  بزرگی اس
ــل  بــگــویــیــد هــیــچــکــاک ۲9 آوریـ
ــل، که باید  درگذشت نه ۲۷ آوری
عرض کنم وی ۲۷ آوریل درگذشت 
و آن ۲ روز را همه در تعلیق بودند 
که باالخره راستکی است یا دارد 

مسخره بازی درمی آورد!

پیروزی بر مشکالت 
ــم متمایز  ــراد را از ه ــ آن چـــه اف
می کند، وجود یا فقدان مشکالت 
نیست، بلکه »نوع مواجهه افراد 
زندگی  گریزناپذیر  مشکالت  با 
ــردن با  ــ ــرم ک ــت و پــنــجــه نـ و دسـ
چالش های زندگی« است. یقین 
داشــتــه باشید کــه در آخــر پیروز 
خواهید شد و با واقعیت موجود 
روبـــه رو شوید. ایــن تناقض به ما 
کمک می کند از عرصه مشکالت، 
نیرومند و پیروز خــارج شویم؛ نه 

ضعیف بلکه قوی تر.
»از خوب به عالی«
اثر جیم کالینز

تاپخند سه نقطه

دوردنیا

* داشتن و از دست دادن، به مراتب 
آدم را بیشتر ناراحت می کند تا این 

که از اول نداشته باشد. 
مسعود مجنونپور  
با جایزه واقعی  بابا یه مسابقه   *
ــه تــو ایــن  ــگ ــن! مــن کــه دی ــذاریـ بـ
مسابقه های بدون جایزه نقدی و 

غیرنقدی تون شرکت نمی کنم!
ــا بــا آقـــای ایمنی  * آق کــمــال، آی

نسبتی داری؟
دارم،  دوری  نسبت  کــمــال:  آق 

هردومان باید سختی کار بیگیرم!

* آق کمال، ما یک کلبه خرابه درم، 
خدا وکیلی خیلی خوشحال مرم 
بیی خانه مان یک چایی تلخ و یک 
ایشکینه بلغور شیر در خدمت تان 
بشم. هروقت خواستی بیی یک 
تک بزن تا آدرس ره برت پیامک 
کنم. راستی با اهل و عیال تشریف 
مجیدشادلو بیرن.  

آق کــمــال: قــربــون مــرامــت مجید 
ــده ام  ــع ــو م ــم، ولـــی م ــش جـــان، چ
اشکنه،  به جای  نمشه  حساسه، 

چولو گوشت بار بذری؟

ما و شما ایجاد دود با مالیدن انگشت ها به هم
ــا مالیدن  ــرا: در ایــن شــعــبــده، شما ب روش اجـ
انگشت هایتان به هم می توانید ایجاد دود کنید و 

بیننده را شگفت زده کنید.
لوازم مورد نیاز: یک جعبه کبریت، یک فندک و 

قیچی

توضیح تردستی: برای انجام این شعبده باید 
آن قسمت جعبه کبریت را که آغشته به سنباده و 
فسفر است با قیچی از قوطی جدا کنید. سپس 
آن الیه نازک جدا شده را در یک ظرف بگذارید و 
روی دیگرش را با گرفتن فندک بسوزانید. پس از 

سوزاندن، مقداری از آن قسمت آغشته به فسفر و 
سنباده روی ظرف باقی خواهد ماند. حاال کافی 
است این ماده را به سر انگشتانتان بمالید. در مقابل 
بیننده با اصطکاک انگشتانتان به هم می توانید 
ایجاد دود کنید. به همین راحتی ولی بااحتیاط و 

نظارت یک شخص بزرگ تر.

آموزش شعبده بازی 
شنبه ها

آتش نشان ها و اردک
فاکس نیوز- به تازگی دو فیلم 
در رســانــه هــای مــجــازی مــورد 
اســتــقــبــال بــازدیــدکــنــنــدگــان 
قــرار گرفته اســت. یکی از این 
فیلم ها آتش نشان هایی را نشان 
می دهد که وقتی متوجه عبور 
یک اردک به همراه جوجه هایش 
از خیابانی شلوغ در کالیفرنیا 

می شوند، از خودرو پیاده می شوند و به آن ها کمک می کنند تا در امنیت کامل 
از خیابان عبور کنند. در فیلم دیگر آتش نشان های دیگری وقتی می بینند 
یک اردک مادر با نگرانی در اطراف دریچه فاضالبی بال بال می زند، متوجه 
می شوند جوجه هایش به دلیل توفان در آن افتاده اند. آن ها با صبوری وارد 
عمل می شوند، جوجه ها را نجات می دهند و به دست اردک مادر می سپارند.

تنها خرس مجرم دنیا!
آدیتی سنترال- »کاتیا« خرس 
قــهــوه ای 36 ســالــه، 15 سال 
است که در قزاقستان زندانی 
است. او به جرم زخمی کردن 
ابد  حبس  بــه  محکوم  نفر  دو 
شده است و شرایط اسفباری 
ــدان می گذراند. یکی  را در زن
از جاذبه های گردشگری شهر 

کاستانای دیدن این ماده خرس افسرده زندانی است. کاتیا وقتی بسیار کوچک 
بود، توسط چند سیرک باز اسیر شد اما بعد همان سیرک بازها را در صحنه 

نمایش زخمی کرد و زندانی شد.

کشف اتفاقی یک گونه جدید حیوانی
ــورس«  بـ »مــتــیــو  ان-  اس  ام 
کارشناس جانوران گوشتخوار، 
به طور اتفاقی در کمدهای موزه 
نایروبی در کنیا، فسیل فک و 
دندان یک شیر غول پیکر را یافت 
که گویا به اشتباه در این بخش 
ــرای سال ها دور از دسترس  ب
پژوهشگران قرار داشته است. 

»بورس« خیلی سریع متوجه شد که احتماال گونه جدیدی از شیر ماقبل تاریخ 
را پیدا کرده است. به گفته دانشمندان این جانور »سیمباکوبوا« به معنی 
شیر بزرگ آفریقایی نام گرفته و قدیمی ترین فسیل به دست آمده از خانواده 
کفتاردندانان است. این حیوان گوشتخوار شکارچی بزرگ آفریقا با جثه ای 
بزرگ تر از خرس قطبی و دندان های نیش غول آسا، حدود ۲۲ میلیون سال 

پیش احتمااًل اجداد کرگدن ها و فیل های امروزی را شکار می کرده است.

شعر طنز 

مارپیچ)سختی 60 ٪(

آرامگاه مشاهیر جهان
ــز«  ــ ــر الش ــ گـــورســـتـــان »پـ
بزرگ ترین  و  معروف ترین 
گورستان پاریس است. در 
چهره های  گورستان  ایــن 
مانند  متعددی  سرشناس 
ــاز  ــم س ــل ــی )ف ــس  ــی ــل م ژرژ 
فــرانــســوی(، اســکــار وایلد 
)داستان نویس ایرلندی(، 
ژان دو ال فونتن )شــاعــر و 
نویسنده فرانسوی(، مولیر 
)نمایش نامه نویس(، انوره 
دو بالزاک )نویسنده(و ...  
آرمیده اند. این گورستان از 

پربازدیدترین گورستان های جهان است.
دکتر ناصر مکارم، استاد دانشگاه از اسکاتلند  

غذای ماندگار!

امیرحسین خوش حال   | شاعر و طنزپرداز

رفته بودم سه شنبه کافی شاپ   بود یک جای شیک و خیلی تاپ!
پخِش موزیک، نور کم، سیگار   چند عکس عجیب بر دیوار
منویش پر ز اسِم بیگانه   آنتوان، ماندیا، سوشایانه!
کاسۀ نیچه، وازلین چخوف!   برگری از لنین، سسش پر تف!
سوشِی دانته؛ ساندویِچ ِهِگل!   ُتسِت هیچکاک؛ با کمی فلفل!
شازده دمنوش طعِم اگزوپری!   کوکتل و ِشیک، طعم تام و جری!
بال و پاچین ُپر از پدرخوانده!   یک براندو دروِن جوشانده!
قهوه زانتیا الکساندر!   سوپ هوندا؛ پنینی اشنایدر!
گفتم: »آقا به من بده لطفا   سوشیا سوفیا رونی کلمن!«
عاشق این غذای آلمانم« گفت: »باشد به روی چشمانم  
قلقلک داد اشتهای مرا   رفت و آورد او غذای مرا
بود بشقاب؛ داخلش کوکو   اندکی گوجه با کمی کاهو
نان خشکی که در دهن شد خیس   یک هویج و سه دانه اسمارتیس!
چند زیتون؛ فقط سه قاشق ماست  گفت: »این هم غذای شیک شماست«
گشت از بهر آن غذا آن عصر   صد تومن از حساب بانکم کسر!
مانده نامش همیشه خاطر من   سوشیا سوفیا رونی کلمن! 

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576


