
زندگی دوباره برای کاغذهای باطله
یک هنرمند ژاپنی به نام »شی هیتوت سویاما« مجسمه های ظریف و جذابی را با 
لوله کردن کاغذهای باطله مرطوب خلق می کند. در مجسمه های ساخته شده 
همه جزئیات پوست حیواناتی همچون میمون و ایگوانا رعایت شده است. تمام 

فرایند ساخت این مجسمه ها فقط با دست انجام می شود. این روش راهی نو برای 
استفاده دوباره از کاغذهای باطله است که با دیدنش حس خوبی به بینندگان 

منتقل می شود.

   من تو زندگی شبیه اون سنجابه تو عصر یخبندانم، به این صورت که اول کلی 
تالش می کنم چیزی رو که دوست دارم به دست بیارم، بعدش یهو با کوچک ترین 

خنگ بازی از دستش می دم!
   درودی می فرستیم بر اون شیرازی ای که اولین بار با نشاسته یه کار جادویی کرد 

که تبدیل بشه به فالوده!
    حلیم کیلویی بیست تومن رو که با نمک نمی خورن، می ذارن تو ویترین ُپزش رو 

می دن!
   کم حافظه ترین موجود دنیا ماهی نیست، اون آدمیه که بهش پول قرض دادی!
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آیات نور 

سوره اعراف

سرچشمه بسیاری از 
بیماری ها چیست؟

و  بیاشامید  و  »بــخــوریــد  جمله 
اسراف نکنید« اگرچه بسیار ساده 
ــروز ثابت  به نظر می رسد، امــا ام
شــده اســت که یکی از مهم ترین 
دستورات بهداشتی همین است، 
زیـــرا تحقیقات دانــشــمــنــدان به 
این نتیجه رسیده که سرچشمه 
غذاهای  بیماری ها  از  بسیاری 
اضافی است که به صورت جذب 
نشده در بدن انسان باقی می ماند.
منتخب تفسیر نمونه

فرانس پرس|        آماده سازی سفره افطار، اندونزی گاردین|   ژست جالب گربه ها در نمایشگاه حیوانات خانگی، اسکاتلند گتی ایمیج|      مسابقات رالی قهرمانی جهان، شیلی 

حدیث روز 

رسول خــدا)ص(: روزه گرفتن در 
گرما، جهاد است.  بحار االنوار

ذکر روز سه شنبه
صد مرتبه »یا ارحم الراحمین«

عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس 
که وعظ بی عمالن واجب است نشنیدن  

ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب 
  که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن

تفأل

دنیا به روایت تصویر

راهکارهای نوین برای کاهش قیمت خودرو

علیرضا کاردار   |  طنزپرداز

به خاطر هرج و مرجی که در بازار برای قیمت خودرو اتفاق افتاده بود، مسئوالن 
تصمیم گرفتند سایت ها و برنامه های خرید و فروش خودرو را موقتا ملزم کنند 
تا قیمت ها ثبت نشود و بلکه یک عده نتوانند قیمت های من درآوردی خود را 
به خریداران تحمیل کنند. هرچند این ممنوعیت برداشته شد ولی گویا تاثیر 
چندانی در روند افزایش بی حساب و کتاب خودرو نداشت. به نظر شما کدام 

یک از این روش های جایگزین برای کاهش قیمت خودرو موفق خواهد بود؟
الف- اجرای طرح جلوگیری از خرید خودرو توسط مردم حتی با قفل کردن در 
منازل و قطع کردن اینترنت ها تا طبق فرمول کاهش عرضه و تقاضا، قیمت ها 

به سمت صفر میل کند!
ب- تعطیلی کارخانه های خودروسازی به ضرب و زور تا دست کم برای مدتی 

مردم از صرافت خرید خودروی صفر بیفتند و خود به خود قیمت افت کند!
ج- کار گذاشتن میخ و شیشه شکسته و سیم خاردار در خیابان ها تا عبور و مرور 

با خودرو سخت شود و مردم قید ماشین سواری را بزنند!
د- گران کردن بنزین تا قیمت هر لیتر یک سکه طال که حتی خود تولیدکننده و 
واردکننده و مافیای بنزین هم وسع شان به پر کردن باک خودروهایشان نرسد!

هـ- خرید هزاران دستگاه اتوبوس و روانه کردن آن ها به خطوط اتوبوسرانی، نه 
برای روان کردن حمل و نقل شهری، بلکه برای بستن خیابان ها که دیگر هیچ 

ماشینی توان حرکت در هیچ معبری را نداشته باشد!
و- واردات سارق خودرو از کشورهای دیگر که با آخرین روش های دزدی ماشین 
آشنا هستند، برای سرقت هرچه ماشین در خیابان هاست تا مردم دیگر توان 

خرید خودروی نو نداشته باشند و قیمت ها پایین بیاید!
ز- تغییر واحد پول!

ح- سایر موارد
ط- هیچ کدام

ی- همه موارد باال!

قرار مدار

چند گزینه ای 

سه نقطه

در محضر بزرگان 

شعر طنز 

اندکی صبر

 جایگاه روزه دار 
نزد خداوند

آیت ا... جوادی آملی می فرمایند:
خــداونــد بــه حضرت مــوســی)ع( 
وحی فرستاد که چرا با من مناجات 
نمی  کنی؟ عرض کرد: خدایا روزه  
دارم و در حال روزه، دهان خیلی 
معطر نیست. خداوند فرمود: ای 
موسی! بوی دهان روزه  دار پیش 
من از مشک خوشبوتر اســت... 
ــه آن جــا  بــاطــن روزه انــســان را ب
می  رساند که مخاطب خدا قرار 
تا کنون می  گفت  می  گیرد، اگر 
»یــا ا...« از آن بــه بعد خــداونــد 

می  فرماید: »یا عبدی«.
حکمت عبادات  

امیرحسین خوش حال

زمستون از هراز اشکم دراومد
ز گفتاِر دراز اشکم دراومد

قدیما اشِک سوزش بود و حاال
من از نرِخ پیاز اشکم دراومد!

آب و مرداب

آب بودم،روان، پرهیجان
از سر کوه در اندیشه  رود

شسته بودم تن هر سنگ سیاه
ــت، آرام،  ــاک ــی،س ــرداب و دلـــم م
محمد آل احمد خموش...  

فتو ترانه تاپخند

دوردنیا

* مطالب زیبا و جالب درباره جنگ 
جهانی و پرونده های مجهول بسیار 
داودلی، قوچان عالی بود.  

* آق کمال، مگم تو که بهت مگن 
کله چغوکی، خب روزه کله چغوکی 
مسود بیگیر که بهت فشار نیه!  

ــی؟ نمک  ــوی آق کــمــال: مــســود ت
ریختنات تو جمع بس نبود که حاال 

شماره روزنامه ره یاد گیریفتی؟!
* ســتــون باخانمان رو خــونــدم، 
شماره  دادم  پیام  قبل  چندوقت 
خانم فرنیا رو بدین. زهــرا خانم، 

اتفاقا پسرم خودش شما رو پیشنهاد 
داد. الاقل شماره خونه خانم فرنیا 
رو بدین با خانوادشون هماهنگ 

کنیم.
ما و شما: موضوع رو با خانم فرنیا 
درمــیــان مــی گــذاریــم و نتیجه رو 

بهتون اطالع خواهیم داد :(
* می خواستم 28اردیبهشت تولد 
دختر گلم را بهش تبریک بگم که 
وارد 12سالگی می شود. امیدوارم 
در همه مراحل زندگی موفق و پیروز 
مامان معصومه باشی.  

ما و شما

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

شکافته شدن دریا در کره جنوبی

ــک-  ــی ــراف ــوگ ــئ نـــشـــنـــال ج
»شکاف دریا« یکی از نادرترین 
پدیده های طبیعی جهان است 
ــره »جــیــنــدو« کــره  ــزی ــه در ج ک
جنوبی سالی دو بار رخ می دهد. 
در این پدیده به مدت چهار روز 
و روزی یک ساعت به علت جزر 

و مد، جاده ای به طول 3 کیلومتر از جزیره جیندو به جزیره مودو باز می شود. 
گردشگران و ساکنان جزیره با پای پیاده برای تماشا از وسط این دریا عبور 
می کنند  و این پدیده طبیعی را جشن می گیرند. این جاده دریایی تا سال 
1975 ناشناخته بود تا این که در یک روزنامه فرانسوی توصیف شد. امروزه 
حدود نیم میلیون گردشگر داخلی و خارجی در جشنواره محلی جیندو حضور 

می یابند.

کوچک ترین اسلحه جهان
سی ان ان- این انگشتر در واقع 
یک اسلحه است که 150 سال 
پیش با اهداف جاسوسی ساخته 
شده است و گلوله اش می تواند 
از بدن انسان عبور کند. طراحی 
این اسلحه کوچک، منحصر به 
فرد است و تنها چهار میلی متر 
طــول دارد. تفنگ دارای یک 

سیلندر کوچک و شش گلوله است که درون محفظه ای کوچک قرار دارد. 
احتماال ساخت و حکاکی این اسلحه که شبیه حلقه است، به کشور فرانسه تعلق 
دارد. در ساخت آن آلیاژی مثل فوالد و نقره به کار رفته و با ظرافت خاصی طراحی 

شده است. با وجود گذشت زمان طوالنی از ساخت آن همچنان سالم است.

این دیالوگ ها حرمت دارد آقای نعمت ا...

محمدعلی محمدپور  | طنزپرداز

 کارگردان سریال »ممنوعه« گفته: »300 دقیقه از سریالم را سانسور کرده اند« 
پس از این اظهارنظر، بعضی بینندگان سریال گفتند: »کاش بیشتر سانسور 
می کردند حداقل این قدر آب به سریال نمی بستید«. البته شاید هم داریم 
زود قضاوت می کنیم، شاید جاهای خوبش را دوستان سانسور کرده اند، فقط 
جاهای بدش باقی مانده است. ما همیشه در زندگی وضع مان همین بوده، 
حتی برای امتحان هم که می  خواندیم دقیقا از جاهایی که نمی خواندیم سوال 
می آمد. اما صحبت از سریال های شبکه نمایش خانگی شد )چقدر شبیه 
مجری های بیست و سی گفتم!( مسعود فراستی هم به تازگی درباره سریال 
»هیوال« گفت: »این بی تردید سقوط مهران مدیری خواهد بود«. عوامل سریال 
هیوال هم گفتند: »استاد! اجازه بده ما شروع کنیم حاال. هنوز دکورمون رو کامل 
نچیدیم، بازیگرها گرم نشدن!«از شبکه نمایش خانگی برویم سراغ تلویزیون 
که واقعا رمضان متفاوتی را داریم تجربه می کنیم. شبکه سه که دقیقه نود )کال 
به نود عالقه مندند!( برنامه مخصوص افطار خودش را لغو کرد و االن توی آن 
ساعت پیام بازرگانی تبلیغ دوش سوبان و تن تاک پخش می کند. چرا برنامه را 
کنسل می کنید آخر؟ خب یک مجری گیر می آوردید دیگر. االن ما با چی گریه 
کنیم؟ البته ظاهرا یک برنامه در شبکه تهران همین وظیفه را انجام می دهد 
که ازشان ممنونیم. اما حاال گریه ما را در نمی آورید حداقل خنده ما را که 
دربیاورید. دو تا برنامه شاد یا سریال طنز پخش کنید. االن شما ببینید سریالی 
در شبکه سه پخش می شود که ما نمی دانیم دقیقا در کجا و چه زمانی می گذرد. 
یعنی کامران تفتی می خواهد توی این سریال سر سفره بگوید »اون نمک پاش 
رو بده« یک جوری دیالوگ ماندگار می گوید که در سکانس لحظه چاقو خوردن 
قهرمان فیلم های دهه پنجاه نمی گفتند. آقای نعمت ا... این دیالوگ ها حرمت 
دارد. این ها را یک زمانی داش مشدی های الله زار توی فیلم های آقای کیمیایی 

می گفتند، این ها را هر جایی خرج نکن بزرگوار.
اما آخر این مطلب را هم با خبر پیدا شدن میز برنامه نود در یک هندوانه فروشی به 
پایان می رسانیم. واقعا خود میز هنوز نتوانسته این اتفاق تراژیک را هضم کند. فکر 
کن تا دیروز پشتت کارلوس کی روش درباره برنامه های تیم ملی در جام جهانی 
صحبت می کرد، امروز دارند داد می زنند »آی خونه دار و بچه دار، زنبیلت رو بردار و 
بیار«. واقعا روزگار غریبی است نازنین. ما در همین جا مطلب را به پایان می رسانیم 

و می رویم دنبال میز »حاال خورشید« بگردیم ببینیم کجا می شود پیدایش کرد! 

دیدنی ها 

دیزالو

مارپیچ)سختی 60 ٪(


