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حدیث روز
حضرت زهرا(س) :روزهداری که
زبان و گوش و چشم و جوارح خود را
حفظ نکرده ،روزهاش به چه کارش
بحار
خواهدآمد .

ایپیاِی| نبردگاوها،سوئیس

تلگراف| امتحانورودیمدارس،چین

فتو شعر انتظار

بزرگ ترین تاب جهان

ذکر روز پنج شنبه

ژاپــن تایمز -یک تــاب با طول
 163مــتــر در ژاپــــن ساخته
شــده اســت که همزمان 100
نــفــر م ـیتــوانــنــد روی آن تــاب
بــازی کنند .نمایندگان کتاب
رکــــوردهــــای گــیــنــس بــعــد از
انداز هگیری طول این تاب در
پارک «هیبی کینادا» در شهر «کیتاکیوشو» ژاپن ،عنوان درازترین تاب جهان
را به آن دادنــد .قبل از بهرهبرداری رسمی ،دانشآموزان یک مدرسه که با
قرعهکشی انتخاب شده بودند ،آن را امتحان کردند .بیش از یک میلیون دالر
برای ساخت این تاب هزینه شده و رکورد قبلی مربوط به تابی در هلند با درازای
 133متر بود که در سال  1998به ثبت رسید.

الحقالمبین»

ذکر روز جمعه
صدمرتبه«اللهمصلعلی
محمدوآلمحمد»
آیات نور
سورهتوبه

زکات
هم ردیف نماز است
در اســـام مسئله زکـــات کــه در
حقیقت یک نوع «مالیات بر درآمد
و تولید» و «مالیات بر ثروت راکد»
محسوب مــیشــود ،از اهمیت
خاصی برخوردار است ،تا آ نجا
که در ردیــف مهمترین عبادات
قرار گرفته و در بسیاری از موارد با
نماز همراه ذکر شده و حتی شرط
قبولی نماز شمرده شده است.
منتخب تفسیر نمونه
در محضر بزرگان

روزهایکهدرتمامعمر
افطارندارد
بخشی از نامه مرحوم آیتا ...سید
اسماعیل اصفیائی (پــدر استاد
فاطمی نیا) به خانواده:
عمده مطلب که از زمین و آسمان
بزرگتر است ،ماه مبارک رمضان
اســـت .فــرزنــدانــم کــه شنیدهام
مریض هستید ،هــر ســه از روزه
اجتناب کنید .بیایید یک روزهای
بگیرید که بر همه واجــب است،
حتی بر مریض بستری و آن هم
روزه گرفتن از حرام و گناه است
که در تمام عمر افطار نــدارد ،ولو
یک بار هم که باشد ممنوع است.
خبرگزاری دانشجو

بریده کتاب

دست از کار درست
برندار

بعضیوقتهاحتیاگههمهکارها
رو هم درســت انجام بدی باز هم
ممکنه اوضاع درست نشه .مسئله
اینه که هیچوقت نباید دست از
انجام کار درست برداری.
«نفرتی که تو میکاری»
اثر انجی توماس

داستان واقعی

ازدواج پسر بچه با یک زن؟

چقدر مظلومه!

بخشی از خــاطــرات زنــدگــی مشترک
پــنــج ســالــه همسر شهید مــدافــع حــرم
«محمدحسین مــحــمــدخــانــی» کــه در
کتاب «قصه دلبری» آمده است را با هم
می خوانیم:
دلم را برد ،به همین سادگی .پدرم گیج
شده بود که به چه چیز این آدم دل خوش
کــردهام .نه پولی ،نه کــاری ،نه مدرکی،
هیچ .تــازه باید بعد از ازدواج میرفتم
تهران .پدرم با این موضوع کنار نمیآمد .برای من هم دوری از خانوادهام
خیلی سخت بود .زیاد میپرسید« :تو همه اینارو میدونی و قبول میکنی!»
پروژه تحقیق پدرم کلید خورد .بهش زنگ زد« :سه نفر رو معرفی کن تا اگه
سوالی داشتم ،از اونا بپرسم!» شماره و نشانی دو نفر روحانی و یکی از رفقای
دانشگاهش را داده بود .وقتی پدرم با آنها سنگهایش را وا کند ،کمی آرام
و قرار گرفت .نه که خوشش نیامده باشد ،برای آینده زندگیمان نگران بود.
برای دختر نازک نارنجیاش .حتی دفعه اول که او را دید ،گفت« :این چقدر
مظلومه!»
پدرم کمی که خاطرجمع شد ،زنگ زد که «میخوام ببینمت!» قرار و مدار
گذاشتند برویم دنبالش .هنوز در خانه دانشجوییاش زندگی میکرد .من هم
با پدر و مادرم رفتم .خندان سوار ماشین شد .برایم جالب بود که ذرهای اظهار
خجالت و کمرویی در وجناتش نمیدیدم .پدرم راه افتاد سمت روستایمان،
اسالمیه ،و سیر تا پیاز زندگیاش را گفت :از کودکیاش تا ازدواج با مادرم و
اوضاع فعلیاش .بعد هم کف دستش را گرفت طرف محمدحسین و گفت:
«همه زندگیم همینه ،گذاشتم جلوت .کسی که میخواد دوماد خونه من بشه،
فرزند خونه منه و باید همه چیز این زندگی رو بدونه!» او هم کف دستش را نشان
داد و گفت« :منم با شما روراستم!»
تا اسالمیه از خودش و پدر و مادرش تعریف کرد ،حتی وضعیت مالیاش را
شفاف بیان کرد .دوباره قضیه موتور تریل را که تمام داراییاش بود گفت .خیلی
هم زود با پدر و مادرم پسرخاله شد!
مارپیچ(سختی)٪ 60

پن

پرونده های مجهول

قرار مدار

ج
شنبهها

10

فریبا کیان

تو را کم دارم
و این کم نیست
اگر به یادمی
چاره ای کن مرا
پیش از فنا شدنم...

لوبیای سحرآمیز
فاکس نــیــوز10 -ســـال پیش
«دس بـــرنـــان»  54ســالــه از
هــمــســرش خـــواســـت گــلــدان
کوچکی برای گوشهای ازدفتر
کارش تدارک ببیند ،یک گلدان
گیاه «پتوس»  .پس از  10سال،
اکنون ساقههای ایــن گیاه به
طول  100متر رشد کرده و همه فضای دفتر کار را در برگرفته و از دیوارها
آویزان شده است .به گفته دس ،این گیاه بسیار سختکوش و مقاوم است و برای
نگهداریاشماهیچزحمتینکشیدیم.کارمنداناینشرکتهرروزبااینگیاه
حرف میزنند و گاهی خیلی کم به آن آب میدهند .دس میگوید شاید روزی
مجبور شود سوراخی در سقف ایجاد کند تا گیاه راه خود را به بیرون پیدا کند!

نیروی معترض کرایه ای
آدیــتــی سنترال -در فرانسه
شرکتی اینترنتی تاسیس شده
است که افــراد با ثبتنام در آن
میتوانند شخص دیــگــری را
بهجای خودشان استخدام کنند
تا در تظاهرات اعتراض آمیزی
که ممکن است در شهر دیگری
برگزار شود و توانایی حضور در آن را ندارند ،به جای آنها شرکت کند! فرانسه
شش ماه است که شاهد تظاهرات اعتراض آمیز «جلیقه زرد»هاست و این سایت
اینترنتی برای افرادی است که نمیتوانند خیلی سریع خودشان را به محل
تظاهرات برسانند.

هیهات از این گوشه که معمور نمانده است



وصل تو اجل را ز سرم دور همیداشت



خودمونی

از دولت هجر تو کنون دور نمانده است

تبلتی که آینده کودک شما با آن گره خورده است
سید مصطفی صابری | روزنامه نگار

چند وقتی است تبلیغات یک تبلت از شبکه پویا پخش میشود .تبلتی که در
یشود
تبلیغات متعددش خواص شگفتانگیز و موارد بیشماری برایش ذکر م 
به طور مثال مادر حاضر در تبلیغ می گوید« :از وقتی تبلت فالن رو گرفتم بچه
هام دیگه سراغ گوشی من نمیرن!» در خالل یکی از این تبلیغ ها این مضمون
طرح می شود که این تبلت برای آینده بچه ها مفید است.
دنیای فناوری طی چند دهه اخیر محصوالت شگفتانگیزی را به خود دیده
است ،محصوالتی که همگی ساخته ذهن خالق و توانمند آدمهایی بودند
که خیلی از آ نها چیزی مثل این تبلت را نداشتند اما به همه جا رسیدند و
در دنیای خودشان منشأ اثر بودند .یک لحظه فکر کنید استیو جابز معروف
از کودکی با همچین تبلتی عجین میشد ،آن وقت به جای جهانی کردن
برندی مانند «اپل» چه غوغایی که نمیکرد! اما حیف زمان جابز و بیل گیتس
از این چیزها نبود و استعداد بزرگان خوب کشف نشد! اما نکته جالبتر این
که این همه محصول در دنیای فناوری عرضه شده که هر کدام انقالبی بودند
اما هیچکدام ادعاهایی مشابه این تبلیغات مثل راغب شدن بچه ها به انجام
تکالیف با داشتن تبلت و  ...را نداشتند.
در کل یک تصور اشتباه بر دنیا حاکم است که سعی و تالش ،خالقیت و اراده،
آزمون و خطا و شجاعت مبارزه با ناکامیها باعث موفقیت میشود ،در حالی که
میشود تمام آنها را نداشت و فقط با یک تبلت زندگی نسل بعدی را گارانتی
کرد.دراینبینکودکانیکهتبلیغراازتلویزیونمیبینندووالدینشاناینتبلت
را برایشان نمیخرند حق دارند بابت این بیتوجهی خانواده به آینده ،ناراحت
باشند و والدینشان را مواخذه کنند .فقط ایکاش حاال که سرنوشت نسلهای
بعدی کشور با این تبلت گره خــورده ،تلویزیون بابت پخش آگهی آن ،پولی از
کارخانهمربوطنگیرد.اینیکسرمایهگذاریبزرگبرایکشوراستوایکاش
برایآندستهازخانوادههاییکههنوزبهاهمیتخریداینمحصولواقفنشدند،
مقدارکیاغراقدرتبلیغبگنجانندتاهمهبهخریدناینتبلتراغبشوند.تبلیغ
اینقدرصافوسادهدرستنیست.هیچتبلتیتابهحالامکاناتسختافزاریو
نرمافزاریاینچنینینداشتهوبایددرتبلیغاتحقشاداشودکهنشده!
مسابقه این کیه؟

مسابقه هایی که برگزار نکردم!

سالم.اینهفتهبایکچهرههنریباهاتونهستیم.بانوییکهدارههمههنرهارو
امتحان میکنه و این روزها حرف و حدیث درباره آثارش زیاده! دست بهکار بشین
وتشخیصبدیناینکاریکاتوربههمریختهکیهواسمشروبانامخودتونوکلمه
«این کیه» تا شنبه شب برای ما به شماره 2000999پیامک کنید .به امید خدا
جواب رو هفته بعد همینجا خواهید دید و کاریکاتور برنده رو هم بهعنوان جایزه
پنجشنبه هفته بعد چاپ میکنیم .عکس و کاریکاتوری رو هم که میبینید آقای
اسد آرزومننژاد برنده مسابقه پیش هستن که دوباره بهشون تبریک میگیم.

در حالی کــه امــکــان سفر در زمــان هنوز در بین
دانشمندان به قطعیت نرسیده است اما همواره
اف ــرادی در طــول تاریخ بودند که مدعی سفر به
گذشته ،آینده یا جهانهای موازی بودهاند« .هاکان
نوردویست» سوئدی ادعــا میکند که ناخواسته
به آینده و سال  2042سفر کرده و با  72سالگی
خودش روبهرو شده است .به گفته او در سیام ماه
اگوست سال  2006وقتی وارد آشپزخانه منزلش
میشود متوجه نشتی لوله زیر سینک ظرفشویی
میشود .او بــرای پیدا کــردن محل نشتی آب به
زیر سینک میرود که نوری را مشاهده و احساس
میکند فضا وسیعتر شده و میتواند در آن مکان
بایستد! احتماال او به داخــل «کــرم چاله» لغزیده
است( .طبق نظریه نسبیت پیشبینی میشود که
پیوندی میان دو نقطه در فضا-زمان ایجاد شده و
فواصل طوالنی بین کهکشانها را کوتاه میکند.
ایــن میانبر فضایی به نــام پل اینشتین-روزن یا
کرمچاله مشهور شده است).
هاکان بعد از ایستادن خود را در برابر پیری خودش

میبیند و با حیرت و ترس با پیری خودش صحبت
میکند و بعد از گفتوگو درباره خاطرات و رازهای
مشترک دور ،مطمئن میشود که «او» خود اوست و
واقعا به آینده سفر کرده است .جالب این که هاکان
با نمونه پیرمرد خودش در حالی که شوخی میکند
به وسیله تلفن همراهش ویدئو ضبط کرده و حتی
خالکوبیهای روی بازوی راستشان را در کنار هم
قرار میدهند که به نظر شبیه هم هستند .به گفته
هاکان ،پیرمرد بعضی از اتفاقهایی را که در آینده
برای او خواهد افتاد برایش فاش میکند و از او قول
میگیرد که آنها را برای هیچکس بازگو نکند!
این ویدئوی بیکیفیت در فضای مجازی با عنوان
«هاکان مسافر زمــان واقعی» به سرعت دست به

دســت شد و کنجکاو یها و بحثهای زیــادی را
برانگیخت .افــراد زیــادی دربــاره درستی یا جعلی
بودن آن نظر دادند اما برای هاکان مهم نیست که
دیگران او را دروغگو بدانند ،مهم این است که او به
آینده سفر کرده و از این بابت بسیار خوشحال است.
او معتقد است اگر این اتفاق برایش افتاده پس باید
به همین راحتی دیگران نیز آن را تجربه کنند .البته
برخی بر این باورند که این فیلم جعلی است و گفته
میشود هاکان و فیلمش ،یک ابزار تبلیغاتی برای
اهداف یک شرکت بیمه سوئدی هستند .همچنین
برخی میگویند ایــن غیرممکن اســت که انسان
بعد از چهل سال تا این حد به سی سالگی خودش
شباهت داشته باشد و از همه مهمتر این که هاکان
از نحوه برگشتش به زمان حال هیچ صحبتی نکرده
است .اما موافقان نظریه سفر در زمان ،حقیقی بودن
این فیلم را تایید میکنند و معتقدند که پیش از این
هم افراد زیادی ادعای سفر در زمان داشتهاند .به
هر حال بحثهای ضد و نقیض درباره این داستان
و ویدئویش همچنان بر سر زبا نهاست .باور این
منبعufolove :
داستان با شما!

تصویرسازی:سعیدمرادی

کم

آدیتی سنترال -هفته پیش
تصاویری از ازدواج یک پسربچه
بـــا یـــک زن بـــــزرگ ســــال در
شبکههای اجتماعی مکزیک
دســت بــه دســت شــد و موجب
ناراحتی مردم این کشور شد،
اما یکی از شبکههای تلویزیونی
داستان واقعی غمانگیز این ازدواج را برمال کرد .دامادی که در عکسها دیده
میشود در واقع یک جوان  19ساله است که به دلیل نوعی بیماری نادر،
همیشه شبیه یک پسر کوچک است .اما این بیماری او را از عشق باز نداشته و با
دختر مورد عالقهاش که همسن خودش است ازدواج کرده است.

میرفت خیال تو ز چشم من و میگفت

دست در گردن با پیریِ خود در سفر به زمان!

فاطمه قاسمی |مترجم

اندکی صبر

تفأل

دوردنیا

صدمرتبه«الالهاالا...الملک

فرانس پرس| مجسمه آب ،یونان
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* لطفا چند خمیر دندان را که فاقد
مواد مضر باشند معرفی کنید.
* مـــادر عــزیــزم فاطمه جاللی،
خ ــواه ــران خــوبــم اعــظــم و اکــرم
علیپور ،علی و حمید بــرادرانــم،
ام ــی ــدوارم هــر جــا هستید سالم
باشید .دوستتون دارم .و پدرزنم
رضا یزدیان هم طالست.
وحید نداف

* با تشکر از بخش «یادش به خیر»
واقعا عالمی داشتیم با این پنکه ها،
من هنوز هم ازشون می ترسم!

* چند بار برای مسابقه «چی شده»
پیامک فرستادم ولی هیچ کدوم
چاپ نشدن!
ما و شما :پیامک هایی که چاپ
نمیشن ی ــا دیـــر ب ــه دســـت مــون
مــیــرســن ،یــا قــالــبــی کــه گفتیم
رو رعــایــت نــکــردن و بــه دســت ما
نمیرسن و یا نمک کافی نــدارن.
ناامید نشین و باز هم در مسابقه
شرکت کنین!
* قرارمدارهاتون خیلی باحاله،
دست تون درد نکنه.

