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حدیث روز
امــام صــادق(ع) :با همســایه ات
خــوش رفتــاری کــن تا مســلمان
راستین باشی.

بحاراالنوار

فرانس پرس| هنرمندیکهمیخواهد 170کیلومتررابازرهوکالهخوددر
جنوبفرانسهپیادهرویکند

پندنیکان

تاپخند

ذکر روز شنبه
صد مرتبه «یا رب العالمین»

سوال های تستی تون تو اینستا کم بود ،حاال باید تشریحی هم جواب بدیم.
کاش آخرش یه مدرکی چیزی هم می دادین بهمون دوست بانمکا!
اتاقــم کولــر نــداره خیلــی گرمــه ،رفتــم چندتــا ســایت یــک کولــر گازی
بخرم ،قیمت ها رو که دیدم به نظرم اومد چقدر اتفاقا سرده هوا ،رفتم دوتا پتوی
ضخیم هم از کمد در آوردم شب ها بکشم رو خودم!
 هر دفعه اینستا رو باز می کنم هی با خودم میگم اگه تو طول ترم خونده بودم
االن این حجم از سوال تلنبار نمی شد!
 خــدا رو شــکر کولرها رو از ایرانســل و همراه اول نمی خریم ،وگرنه ســاعت
۲شــب پیام می اومد شما ۸۰درصد بســته کولری خود را مصرف کرده اید ،دو
دقیقه بعدش هم تموم!

آیات نور
سوره الرحمن ()13

همه فانی اند و او باقی

«و یبقی وجه ربک» وجه هر چیزی
عبارت اســت از سطح بیرونی آن و
از آن جایی که خــدای تعالی منزه
است از جسمانیت و داشتن حجم
و ســطح ،ناگزیر معنــای این کلمه
در باره خدای تعالــی بعد از حذف
محدودیتونواقصامکانیعبارت
می شــود از نمود خــدا .نمود خدا
همان صفات کریمه اوســت مانند
علــم و قــدرت و شــنوایی و بینایی
و رحمــت و مغفــرت و رزق و امثال
این ها.
«ذوالجــال و االکــرام» اســمای
خدایی را به این دو قسمت تقسیم
کــرده انــد ،هــر یــک از آن هــا کــه
بویــی از اعتال و رفعــت دارد صفت
جــال و هر یک که بویی از حســن
و جاذبیــت دارد صفات جمال می
نامند .بنابرایــن کلمه «ذوالجالل
و االکرام» نامی از اسمای حسنای
خداست که به مفهوم خود تمامی
اسمای جالل و اسمای جمال خدا
را در بــر مــی گیــرد .بنابراین مراد
از وجــه خــدا ،هر چیزی اســت که
دیگران رو به آن دارند مانند تمامی
چیزهایــی کــه بــه خــدا منســوب
هســتند و مد نظــر هــر خداجویی
واقع می شوند ،مانند انبیا و اولیای
خدا و دین او و ثواب و قرب او و. ...
معنای آیه چنین می شــود« :همه
زمینیــان فانی می گردنــد و بعد از
فنــای دنیا آن چه نــزد او و از ناحیه
اوســت ،از قبیل انواع جزا و ثواب و
قرب به او باقی می ماند».
تفسیرالمیزان


دور دنیا

ساحل گردی پیرمرد ایتالیایی با قاب عکس همسر!
نشر اکاذیب

ماکارونی لوله ای

به تازگی در یکی از شهرهای جنوبی ایتالیا به نام
ماکارونیا ،مورد عجیبی مشــاهده شده است که
دانشــمندان از بیان علت آن عاجز و کارشناسان
به دنبال یافتــن دلیل این پدیده هســتند .مدتی
در این شــهر به علــت خشکســالی و بــارش کم و
نشســت آب رودخانــه ،مردم بــا بی آبی دســت و
پنجه نرم می کردند تا این که صبح شنبه گذشته
وقتی شــهروندان ناامید شیر آب خانه هایشان را
باز کردند تا بلکه صدای فس و فوســی بشنوند ،با
این صحنه رو به رو شدند .به جای آب ،ماکارونی
از شیرها بیرون می آمد! با این اتفاق ،مردم غم بی
آبی را فراموش کرده اند چون از آن روز هر وعده ماکارونی مجانی می خورند و به
جای صابون مایع ،ســس خرسی در کنار روشویی های خود قرار داده اند .عده
ای دلیلاینپدیدهرارانشمزارعکشتماکارونیبهسمت سدهابیان میکنند
و گروهی دیگر آن را کار یک نیکوکار گمنام می دانند که می خواهد این طوری
مردم را خوشــحال کند .هنوز درباره سرنوشــت ته دیگ های این ماکارونی ها
خبری در دست نیست.
کاریکلماتور

برگرفتهاز«نصیحهالملوک»
اثرجاللالدینهمایی

بریده کتاب

اندکی صبر

نرو...
علی نصرت پناه
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می خواهی بروی
می گویم مقصدت کجاست؟
می گویی قصدت چیست؟
چمدان به دست می شوی
می گویم غصه می خورم
می گویی قصه می شود
و رهسپار جاده می شوی...

تلگراف-نشــانههاییدرجادهای
درانگلســتاننصبشــدهاستکه
میتواننــد راننده ای را کــه از تلفن
همراه استفاده می کند ،تشخیص
و به او هشــدار دهند .این نشــانهها
تابلوهایکوچکیهستندکهوقتی
سیگنالموبایلراازداخلماشینی
دریافت میکننــد ،با نشــان دادن
نمادتلفنهمراهبهرانندههشدارمیدهندکهدرحالصحبتواستفادهازتلفن
همراهاســتتاحسابکاردستاشبیاید!درانگلســتان،رانندگانیکهازتلفن
همراهاستفادهمیکنند،عالوهبرجریمه ،باکسرامتیازهمروبهروخواهندشد.

دیدنی ها

داستان یک میز
گاردین -هر وســیله و مکانی برای خودش داستانی دارد که یا کشف و
بیان می شــود یا برای همیشــه ناگفته باقی می ماند .در طول یک پروژه
هنری ،عکاسی به مدت هشت سال از پنجره اتاقش که مشرف به پارکی
در الیپزیــک آلمــان بود از میز پینــگ پنگ آن جا عکس هایــی گرفته که
سرگذشتوکاربریهایمتفاوتاینوسیلهرانشانمیدهد؛ازایستگاه
استراحت دوچرخه سواران و سایه بان بازی بچه ها گرفته تا میز تمرین
اسکیت ،مانع پارکور ،میز بازی و جایگاه پهن کردن لباس های شسته!
چند نمونه از این عکس ها را می بینیم.

تفأل
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

از اون لحاظ

برادر و خواهر دهه شصتی ،باز هم ما مقصریم
محمدعلی محمدپور |طنزپرداز

بعضی وقتها بعضی مســئوالن عزیز در لحظات حســاس زندگی ما چیزهایی
میگویند که در همان لحظه اثر مســتقیم خودش را روی زندگی ما میگذارد.
مثال چند شــب پیش مامــان ما تازه داشــت از خانواده نظرخواهــی میکرد که
شام چی درست کنم و در یک قدمی قیمه پلو قرار گرفته بودیم که ناگهان آقای
عیســی کالنتری از رادیو اظهار کرد« :فقط برای  50میلیون نفر در کشــور غذا
وجود دارد» .خب حاال شما بگویید بعد از این گفته دیگر حالی برای شام خوردن
میماند؟ احوالی برای شام خوردن میماند؟ در همین لحظه بود که مامان ما
هم گفت« :پس امشب شام نداریم ،میبینید که غذای کافی برای همه نیست».
حاال ما بچههای خانواده همه دهه شصتی هستیم و از شانس ما هر جا قرار باشد
کسی اضافه در نظر گرفته شود ،قطعا ما هستیم .یعنی هر مسئولی هر جایی به
مشکل جمعیت میخورد به دهه شصتیها چپ چپ نگاه میکند در حالی که
ما خودمان کمترین نقش را در مشکالت به وجود آمده داشتهایم.
آقای کالنتری ادامه داد« :متاسفانه همچنان فشار می آوریم که غذای خود را به
هرقیمتیدر داخلکشورتولیدکنیم؛بنابراینبهحقوقطبیعتتجاوزمیکنیم
و در نهایت دریاچه ارومیه و تاالب های جنوب کشور قربانی همین سوءمدیریت
ها شده است» .ما واقعا از مسئوالن مربوط میخواهیم کمتر به خودشان فشار
بیاورند و کمتر به حقوق طبیعت تجاوز کنند .ما نمیفهمیم چرا این قدر اصرار
داریم همه چیز را داخل تولید کنیم؟ خب چرا محصوالتی را که به صرفه نیست و
آب کشور را خشک میکند ،وارد نمیکنیم؟ ما که خدا را شکر در عرصه واردات
آدمهایی قوی داریم که یک شبه میتوانند هر چه دوست دارند وارد کنند ،خب
به جای واردات بیرویه سنگ پا و دسته بیل و کود انسانی بیاییم محصوالت مهم
را وارد کنیم.اما در حالی که ما رفته بودیم کمی نان خشک و خالی بخوریم و به
قار و قور شــکممان پاسخ بدهیم ،آقای کالنتری ادامه داد« :باید قبول کنیم که
با محدودیت آبی زندگی می کنیم ،اما مــی خواهیم در حد توان  300میلیون
جمعیت داشــته باشــیم ».با این گفته واقعا دیگر همان نان خالــی هم از گلوی
مان پاییــن نرفت .چون این طور کــه بویش میآید ایــن افزایش جمعیت 300
میلیونی هم باز مســئولیت اش با ما دهه شصتیهاست که جمعیت را افزایش
دهیم و جورش را ما بکشــیم .اینجاســت که باید بگوییم« :بــرادر و خواهر دهه
شصتی ،باز هم ما مقصریم».
باس ماس

متن و تصویر سازی  :صابری ،مرادی

بــه حکیمــی گفتنــد جوانمــرد
کیســت؟ گفت آن کس که بخشد
و به یاد نیاورد.

برگرفتهاز«وقتینیچهگریست»
اثراروینیالوم

جاده ای که هشدار می دهد

آدیتــی ســنترال -یــک مــرد
اســترالیایی که هنگام مشــاجره
لفظی بــا همســرش ،از خودروی
در حال حرکت خودش را به بیرون
پرت کــرده بود ،ســال هاســت به
دنبال دســتگیر کردن همســرش
به جرم بــی احتیاطی اســت! این
حادثــه در ســال  2012رخ داد،
وقتی که او و همســرش در حال برگشتن از رســتوران با دو فرزندشان بودند.
در بین دعوای شــدید لفظی ،مرد در خودروی در حال حرکت را که همسرش
پشــت فرمان آن بود ،باز می کند و به بیرون می پرد .این شوهر عصبانی هرگز
فکرش را نمی کرد که به خاطر این اقدام احمقانه دچار جراحات شــدید شود
و یک ســال را در بیمارستان ســپری کند .او حاال سال هاســت به دنبال مجرم
شناختن همسرش به دلیل بی احتیاطی در هنگام رانندگی است!

جوانمردی

اگر زندگی ات را به کمال دریابی،
وحشت مرگ از بین خواهد رفت!
وقتــی کســی بــه هنــگام زندگــی
نمیکنــد ،نمیتوانــد بــه هنــگام
بمیرد .از خود بپرس که آیا زندگی
را به کمال دریافتهای؟ آیا زندگی
خودت را زیســتهای؟ یا با آن زنده
بــودهای؟ آیــا آن را برگزیدهای؟ یا
زندگــی ات تــو را برگزیده اســت؟
آیــا آن را دوســت داری؟ یــا از آن
پشیمانی؟ این است معنی زندگی
را به کمال دریافتن.

یورونیوز -انتشــار عکسی از یک
پیرمرد ایتالیایــی که هر بامداد در
حالی که قاب عکس همســر فوت
شــده اش در کنــارش اســت و در
ســاحل دریا می نشــیند ،واکنش
کاربران شــبکه های اجتماعی در
سراســر ایتالیا را به همراه داشت.
این عکس حتی وزیر کشور ایتالیا
را نیز تحت تاثیر قرار داد« .جوزپه جوردانو» با همسرش «آیدا» در نوجوانی آشنا
شد .آن ها در سال  ۱۹۶۹میالدی ازدواج کردند و از سال  ۲۰۱۱میالدی که
آیدا فوت می کند ،پیرمرد هر روز صبح با عکسش به ساحل گردی می پردازد.

بیرون پریدن از خودرو به دلیل دعوای شدید با همسر

حکایت

تا زندهای ،زندگی کن!

رویترز| سیلزدگانیکهمنتظررسیدنامدادرسانهاهستند،ژاپن

تلگراف| بسترخشکشدهیکرودخانه،انگلستان

ما و شما
داستانک ،ترسانک ،سوتی ،شــعر ،عکس و هر ایده بامزه و جالب خود را
بهپیامک 2000999یاشماره 09215203915درتلگرامبفرستید.

* مهــران و نگیــن عزیــز ،هــزاران
خوبی برای لحظــه لحظه زندگی
تــون و هــزاران عشــق نثــار شــما
نازنیــن گل ها .الهــی دلتون مثل
روز روشن ،مثل برکه آرام و شادی
قلبتون مــداوم باشــه 25 .تیر ماه
یادآور بهترین انتخاب زندگی تان
را تبریک می گوییم.
مامان نفیس و بابا جون

* ریحانه جون بیست و دوم تیرماه؛
بهترین روز و بهترین ماه سال رو به
بهترین یار زندگیــم تبریک میگم.
«همسرم تولدت مبارک» محمد
* در پرونده پنج شنبه ،عکس های
هفــت گانه ،دربــاره پتــرا و چیچن
ایتزا جا به جا هستن.
* بابــا ســعید عزیــز و مهربانــم،
بیستم تیر سالروز تولدت را تبریک
می گویــم و امیــدوارم ســال های
سالسایبانمباشی.دوستتدارم.
ثنا کوچولو

* از مطالــب مفید و روان شناســه
تون در بخش صفحــه اول زندگی
سالم سپاس گزارم .دالیل برخی
از جوانــان کــه ازدواج نمــی کنند
به نظرمن این اســت کــه فرد مورد

عالقه خود را پیدا نمــی کنند یا به
دالیل دیگه شانس و اقبال بهشون
رو نمــی کنه و بــا مشــکل گرانی و
هزینــه های زیــاد زندگــی رو به رو
هستند .مگه میشه ازدواج نکرد؟
ازدواج آرزوی هــر دختر و پســری
ف ک ،درگز
است .
* همســر عزیزم همدم تنهایی ام،
به وســعت قلب مهربانت دوســتت
دارم .تولدت مبارک.
دوستدارت رضا یزدانی

* آق کمــال ســام19 ،تیــر تولد
مو بــود .بــه زندگی ســام کــه هر
چــی فرســتادم چــاپ نکــرد .اقال
بــری تولــدم خــودت یــک مبارک
بشــه برم بینویس تــا از ای روزنامه
که  30ســاله درم مخوانمش دلم
خنک بره.



رئوف ،مشهد

آق کمــال :ســام برار گلــم رئوف
جان ،تولدت مبارک بشــه .ایشاال
 30ســال دگــه هــم روزنامــه ره
بخوانی ،فقط کیک ما یادت نشه!
* مرد ،شیشه پاک کن سر چهارراه
هاست .بقیه اداشو درمیارن...
مسعود مجنونپور


