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گاردین -آب بازی پرندگان ،زامبیا

زمان برپایی قیامت
حجت االسالم والمسلمین قرائتی در تفسیر آیات  48تا 50
سوره «یس» دربــاره زمان برپایی قیامت با این مضمون که
ی گویید ،این وعده (قیامت)
ی گویند :اگر راست م 
«(ک ّفار) م 
چه وقت فرا میرسد؟ آنان جز یک صیحه (مرگبار) را انتظار
نمیکشند که آنــان را فــرا خواهد گرفت ،در حالی که به
مخاصمه و جدال سرگرمند .پس در آن حال ،نه توان وصیتی
دارند و نه میتوانند به سوی خانواد ه هایشان باز گردند».
نکاتی را مطرح کرد ه اند که می خوانید:
-1معین نبودن زمان امری ،دلیل بر واقع نشدن آن نیست.
ّ
-2قیامت ،وعده الهی است-3 .قیامت خبر نمیکند ،این
همه غفلت و استهزا چرا؟ -4قیامت که بیاید ،نه زبان تاب
سخن دارد و نه پا توان فرار و برپایی آن پس از یک صیحه
مرگبار است-5 .پایان دنیا و آغاز قیامت در حالی خواهد بود
که مردم سرگرم جدال و کشمکش روزانهاند-6 .وابستگیها
و دلبستگیها در دنیا ،کارساز است .با قیام قیامت ،همه
تفسیر نور
بندها گسسته میشود.

پند نیکان

دنیا به روایت تصویر

آیات نور

رویترز -نصب مجسمه برنزی  700کیلویی خرس قطبی در یک
پارک،انگلستان

دور دنیا

استفاده از کالغ برای جمع آوری فیلترهای سیگار
آدیــتــی سنترال /گاهی
اوقــــات ایـــده ه ــای جدید
به نظر بسیار مسخره می
رســنــد امــا کــافــی اســت تا
کمی بیشتر در موردشان
بدانید تا به آن ها عالقه مند
شــویــد .یــک اســتــارت آپ
در جـــشـــنـــواره نـــــوآوری
 Accentureهلند ایده ای
مطرح کرده است که طی آن یک ماشین هوشمند کالغ ها را برای جمع آوری ته سیگار
از شهر آموزش می دهد« .روبن وندر والتون» و «باب اسپیک» زمانی این ایده به ذهن شان
رسید که در اطراف پارک در آمستردام متوجه ته سیگارهای بسیاری شدند .طبق این ایده،
این دستگاه به طور خودکار به کالغ ها آموزش می دهد که می توانند در ازای برداشتن
شیء خاصی از روی زمین(ته سیگار) و تحویل آن به دستگاه ،بادام زمینی دریافت کنند!

هنرنمایی سه بعدی روی قهوه
سفرنامه

ساختمانهایاروپاییونوکیسههایایرانی
محمد دالوری در خاطرات خود از موناکو ،یکی از مجللترین
شهرهای اروپـــا نوشته اس ــت«:ب ــرای فهم ای ـنکــه موناکو
چهجور جایی اســت ،یک راهــش ایــن اســت که نوشتههای
مرا بخوانید و یک راه سادهتر این است که در گوگل جست
وجو و عکسهایش را تماشا کنید و دریابید که مجلل بودن و
ثروتمندی از نظر این جماعت دقیقا یعنی چه؟! شرط میبندم
با دیدن کشتیها و هتلها روحتان شاد شود؛ اما با دیدن
ساختمانها خواهید گفت چنان تحفهای هم نیست! برای
کسی که یک بار از محالت ثروتمندان ایرانی رد شده باشد،
واقعا هم ساختمانهای این جا تحفهای نیست .از بس که
عزیزان نوکیسه ایرانی در طراحی خانههایشان مجلل و گل
درشــت کار میکنند و از بس که دلمان میخواهد به مدد
ستونهای عظیم و نمادهای گران قیمت ،ثروتمان را توی
چشم هر رهگذری فرو کنیم ،با این توصیف موناکو که هیچ،
هیچ جای اروپا چندان تحفهای نیست!»
برگرفته از « 976روز در پس کوچههای اروپا» نوشته محمد دالوری

نیاز طنزی

تاکسل -قهوه این روزها
نوشیدنی محبوب مردم
دنــیــا شــده اســت و کافه
دارهــــا هــر روز طــراحــی
جدیدی را بــرای فروش
بیشتر این نوشیدنی روی
آن امــتــحــان مــی کنند.
دانــــش آمــــوز  17ساله
سنگاپوری به نام «دافن
تن» که در یک کافه کار می کند ،توانسته است تصاویر سه بعدی بامزه از حیوانات
را روی الته آرت که نوعی قهوه است نقش ببندد .این قهوه ها در سنگاپور حسابی
طرفدار دارد.

ادعای عجیب آکادمی علمی ترکیه
اسکای نیوز -دکتر یووس
اورکــــن ،اســتــاد دانشگاه
علوم و آموزش و پرورش در
دانشگاه استانبول در یک
برنامه تلویزیونی مشهور
این کشور ادعایی عجیب
و غــیــرواقــعــی را بــر زبــان
آورد .او اعالم کرد فناوری
و ارتباطات در بیش از ده
هزار سال پیش فراتر از آن چیزی بوده است که ما تصور می کنیم.

تلگراف -جمع آوری و بازیافت درخت های کریسمس ،انگلستان

زندگی سالم

از اون لحاظ

* لطفا در مذاکرات تان با «پاول دوروف» ،حتما بر این نکته تاکید داشته باشید
که رفع فیلتر تلگرام فقط در صورتی امکان پذیر باشد که تلگرام متعهد بشود
به طور مداوم گروه های خانوادگی را حذف کند!
* همین که دانشجو نیستم و امتحان ندارم یعنی خوشبختم.
* چرخه پخش سریال صداوسیما این طوریه که مختار رو پخش میکنن ،بعد
یوسف پیامبر رو ،بعد مردان آنجلس ،بعدش جواهری در قصر ،بعد دونگی ،بعد
افسانه جومونگ ،بعد وضعیت سفید ،بعد مدار صفر درجه و بعد کیف انگلیسی
و تکیه بر باد ،بعد دوباره میرسه مختار و بعد دوباره از اول!
* من آن قدر درس هام رو دوست دارم که چون دلم نمیاد تموم بشن ،نمی
خونم شون.
*یکیازبزرگتریندروغهاییکهبهخودمگفتم،اینهکهصبحبیدارمیشممیخونم!
رسیدن
* یک بیماری هم هست که خسته ای و داری می میری ولی به محض
ِ
سرت به بالش تمام خستگی ها از بین میره و چشم هات مثل جغد باز میشن!
* این  ۲۶۶۰۰تومن بیشتر بهش می خوره ضرر سهام عدالت باشه تا سودش!
* خدا پدر و مادر مخترع شیر آب اهرمی رو بیامرزه .تنظیم آب گرم و سرد با
شیر آب قدیمی ها تو دستشویی اندازه غنی سازی اورانیوم وقت می گرفت.
* تنها خوبی سرماخوردگی همون قسمتشه که از شر روبوسی با ملت خالص
میشی.
* کاش روزها دکمه  nextداشتند ،می زدیم از دی و بهمن و اسفند می پریدیم
تو بهار!
*خوددیویدبکاماینامیرنسلمونی،عکسکیرونشونمیدنمیگناینجوریبزن؟
* دوست دارم بعد از دیدن دورهمی زنگ بزنم به سحر ولدبیگی بگم« :ببین،
شاید استعدادت تو یک حرفه دیگه باشه!».
Comment

Like

قاب ایران

پیشکوه ،پاتوق زمستانی خانواده ها
روزهای آخر هفته در زمستان کمی متفاوت تر از بقیه آخر هفته های سال می گذرد ،خانواده ها
با وجود سرما و به جای ماندن در خانه و کنار گرمای بخاری ،ترجیح می دهند به مناطق برفی
بروند و با برف بازی و سر خوردن و درست کردن آدم برفی ،آخر هفته ای شاد و به یاد ماندنی
برای خود بسازند .کوه پیشکوه در حاشیه شهرستان تربت حیدریه یکی از این مکان هاست که
به هنگام بارش برف شاهد طبیعتی زیبا هستیم که بسیاری از اهالی و ساکنان مجاور اوقات
عکس و متن :عاطفه رجب زاده
خوشی را آن جا سپری می کنند .

شعر طنز

دید و بازدید خیلی مدرن!
ضیق وقت داریم
از آن جایی که
ِ
سفر یا دیدن اقوام؛ سخت است
ولیکن بنده دارم نقشه ای شیک
همان بهتر که شب توی خیابان
به همراه عمو و ّ
کل فامیل
رویم این گونه هر شب در خیابان
بود توی ترافیک
قرار ما َ
بیارد خاله با خود هندوانه
برای هم سپس هی جوک بخوانیم
خوریم آن جا سپس یک شام ساده


َو ّ
کل هفته را مشغول کاریم!
ِ
صرف شام؛ سخت است
و مهمانی به
اقوام نزدیک
برای دیدن
ِ
سوا ِر خودرو با بابا و مامان
گذاریم توی ماشین ظرف آجیل
جیپ و پیکان
درون پرشیا و
ّ
برای دیدن اقوام نزدیک
آورد چایی ز خانه
عمو هم َ
و هر یک ربع؛ یک سانتی برانیم!
کنیم از این ترافیک استفاده
امیرحسین خوش حال

پاسخ مسابقه این کیه؟

جمالت قصار برای جلوگیری از سفید شدن مو!

نگهبانماهیان
آسیاب را فروختم
پولش را دادم
پریان آب ها
به
ِ
ماهیان پریشان را
تا
ِ
پاسبان باشند

فریبا نوری

شاید اولین روز هفته بیشتر برای مرور اخبار و تحلیلهای
راننده تاکسیوار مناسب باشد اما بنده تصمیم دارم درباره
چیز مهمتری بنویسم .میخواهم دربــاره تهدیگ بنویسم.
تهدیگ به نظرم خیلی مهمتر از چیزی است که تا حاال بهش
پرداخته شــده .به خصوص تهدیگ زعفرانی که از خوبان
خوراکیهای زندگی است .حمل بر خودستایی نباشد اما
بنده به تازگی به نظریات جدیدی در علم روان شناسی درباره
رفتار آدمها با پدیده تهدیگ و تحلیل شخصیت آنها رسیدهام.
نــام ایــن نظریه را هــم گــذاشــت ـهام« :نظریه رفتارشناسی
انسان در برابر تهدیگ» .بنده انسانها را از این حیث در
مواجهه با تهدیگ غذا به سه دسته مختلف تقسیم میکنم:
دست ه اول :آن هایی که به محض مواجهه با غذا و تهدیگ
داخل آن ،تهدیگ مدنظر را بی هیچ حرف و حدیثی میبلعند.
این ها آدمهای فوقالعاده بیفکریاند که فقط جلوی پایشان
را میبینند .خیلی نمیتوانید بهشان اعتماد کنید .روی
حرفشان خیلی حساب نکنید .در واقع اگر این افراد به شما
قولی دادند بهشان خیلی صریح و بیپرده بگویید« :دروغ نگو،
دروغ نگو ،تو رو به خدا گولم نزن!»
دست ه دوم :آن هایی که تهدیگ را ذرهذره تقسیم میکنند
و البــه الی غــذا م ـیخــورنــد .ایــن هــا فــوقالــعــاده آدمه ــای
حسابگریاند که بــرای هر لقمهشان برنامه دارنــد .این ها
فکر میکنند اگر تهدیگشان را یک جا بخورند برای ادامه
غذایشان دلخوشی و امیدی باقی نمیماند .اینها آدمهای
خیلی محتاط هستند کــه میترسند بقیه غــذا برایشان
بیمعنی و ماللآور شود .توجه داشته باشید که عموما با سطح
باالیی از اطمینان ،می توانید به این ها اعتماد کنید .همینها
هستند که در تقسیم درست زمان خورده شدن کبابشان و
پلو هم موفق هستند .در کنار اینها باید خیالتان جمع باشد
که همه چیز دارد طبق برنامه پیش میرود .فقط باید توجه
داشته باشید که سورپرایز بزرگی وجــود نخواهد داشــت.
دسته سوم :آن هایی که تهدیگ را نگه میدارند ،آخر غذا
میخورند تا مــزهاش در دهانشان بماند .اینها فوقالعاده
ریسکپذیرند .به یک پایان باشکوه و هپی اندینگ خیلی
معتقدند .اینها همچین ضرب المثلی که در موردشان صدق
میکند این شکلی است که« :یه عمر بخور نون و تره ،یه سال
بخور نون و کــره!» مشکل این دسته این است که یک عمر
منتظر میمانند که آخرش حالش را ببرند اما ممکن است
ناگهان به خودشان بیایند وببینند یکی تهدیگ را از جلویشان
قاپیده اســت .پس میتوانند به شدت از روزگــار نامرد نارو
بخورند .توصیه ما این است که با این افراد ترجیحا در امور
محمدعلیمحمدپور
مالی شریک نشوید !

ما و شما

سه نقطه

اندکی صبر

انسان در برابر تهدیگ

سالم .این هم کاریکاتور کامل شخصیت مسابقه شماره 65
«ایــن کیه؟» آقــای پروفسور «مجید سمیعی» پزشک و
جراح مغز و اعصاب که از افتخارات کشورمون هستن.
جدا از تبحر و مهارت ایشون در زمینه پزشکی ،جمالت و
دستورالعمل های جعلی و بی ربطی که در صفحه های
مجازی و شبکه ها به ایشون نسبت داده میشه ،یک
دلیل دیگه برای شناخته شدن چهره ایشون در
بین ایرانی هاست!
برنده ایــن مسابقه آقــای «مجید مطلبی» 44
ساله از قائن و کارمند هستن .سه یا چهار بار در
مسابقه شرکت کردن که این بار قرعه به نامشون
افتاد و برنده شدن .اولین چیزی هم که با دیدن طرح
مسابقه به ذهنشون رسیده ،کانال های تلگرامی منتسب
به دکتر سمیعی بــوده! بهشون تبریک می گیم و به امید
خدا چهارشنبه همین هفته و در مسابقه بعدی ،عکس و
کاریکاتورشون رو می تونید همین جا ببینید .خوش باشید.

* یکی مانند حامد همایون  40میلیون می گیرد ،یکی هم
مثل من!
* درباره پرونده تان و پولی که هنرمندان برای تبلیغات می گیرند
باید بگویم که حامد همایون ها و بهنوش بختیاری ها ،خوب پول
های بادآورده ای به جیب می زنند .نوش جان شان.
* این آقای نادر سلیمانی که بازیگر مشهور نیست .چطور این
همه برای چند دقیقه حضورش در تبلیغات ،پول می گیرد؟
* درباره تفریحات الکچری ،این همه جوان داریم که از الناز
شاکردوست بیشتر زحمت کشیدن ولی کمتر پول دارن البته
اون هم هر جور دلش می خواد باید خرج کنه .روزنامه نباید
این قدر به این چیزهای بی اهمیت بها بده.
* سالم آق کمال! چرا یه روز با رفیقت مسود و عیالش نمیرین
هایپرمارکت ،تفریح و خرید!؟ دم شما گرم ،نکن ای کاراته!
آق کمال :دگه هایپری نمانده که ما آبادش نکرده باشم!
* ما از پیشرفت های شاکردوست دلخور نیستیم اما شاید مطلب
های مهم تری از زندگی این خانم است که برای مردم مفید باشد.
ی محمود
* لطفا در قسمت اندکی صبر از شعرهای آقــا 
خرقانی شاعر تربت حیدریه هم بنویسید .
خواننده همیشگیشما از تربت حیدریه.

* در شبکه های اجتماعی این قدر از خواب و درس و کتاب
و جزوه و مامان ننویسین؟ آخه همه مخاطب هاتون دانشجو
سید مجید صمیمی ،رشتخوار
نیستن که!
* خراسان عزیز ،من از  ۱۱سالگی می خونم تو رو .مطالب
تون عالیه .می خواستم هم از شما و هم از پدرم که تو روزنامه
تون کار می کنه ،تشکر کنم و بگم دوستش دارم.
زهرا نداف ۱۷ ،ساله ،مشهد

پاسخ خفن استریپ شماره قبل :آتیه  -شرفیابی -
شکاف طبقاتی

