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تحف العقول

ذکر روز شنبه

صد مرتبه «یا رب العالمین»

گاردین| الک پشت های سر از تخم درآورده به سوی دریا می روند ،ترکیه

پندنیکان

سوره الرحمن ()19

عاقبت مجرمانی که جهنم را
تکذیب می کردند

آزار خدا و خلق
یکی از همسایگان ما را علت وسواس به غایت
بود .نیم شبی از آن مرض به خدا نالید و مکرر
می گفت خدایا علت وسواس را از من دور کن.
سربرداشتموگفتم«:ایرفیقخاموش!کهاین
وسواستازآنوسواستبدتراست.چهآنتنها
تورادرآزارداردواینخداوخلقرابیزاردارد!»
ذکر وسواس زبانت فکر وسواس دل است
وین دو چون ذوق نظر حاصل شود بی حاصل
است
ذکــر و فکر حــق پــرســتــان چیست؟ چشم
حق شناس
تاعیانبیندکهجزحقهرچهبیندباطلاست
برگرفته از کتاب «پریشان» ،اثر قاآنی
قرار مدار

تفأل

تاپخند

سهنقطه

دوردنیا

خانه ای با ترکیبات نشتی معجزه آسا
آدیتی سنترال -یک خانه معمولی سه
خوابهدرحومهغربیسیدنیبهطرزمعجزه
آساییازخودشروغنوخاکسترنشتمی
دهد.ازآنجاییکههیچدلیلعلمیبرای
ایناتفاقعجیبپیدانشدهاست،صاحبان
خانهتصمیمگرفتهاندازشهرتآنکسب
درآمــد کنند .آن ها این مایع را به قیمت
گزافیبهزوجهاییکهبچهدارنمیشوند،
میفروشندوادعاکردهاندکهعدهبسیاریبااستفادهازهمینمایعمعجزهآسا،باردارشدهاند!

تصویر سازی  :پروانه ایزد خواست

حکایت

گتی ایمیج| نمای سرسبز یک ساختمان ،ژاپن

برای اخبار بین دو نیمه فوتبال چون پربیننده است به گویندهها کت وشلوار میدن وگرنه بقیه
ساعت ها با پیژامه خبر می خونن!
جا داره مسئوالن به فکر بیفتن که وقتی مردم این قدر زود دو برابر شدن قیمت هر چیزی رو
پذیرفتن ،چرا سه برابر نکنیم؟!
چهر ه انسانها ،میانگین عکس کارت ملی و عکسهای اینستاگرامشونه!
من نمی فهمم این وانتی ها با چه منطقی میگن سیب زمینی پیازه؟ تازه بعضی وقت ها هم
میگن گوجه ،خیاره!
 بلندترین ارتفاعی که صبح جمعه بودم ،پشت بوم خونه مون بود ...میزان حضور من در این
ارتفاع هم بستگی داشت به این که تا کی نور آفتاب اذیتم نکنه!
یادتونه منتظر بودیم آیفون ١٠بیاد که آیفون ٨ارزون بشه که آیفون ٧قیمتش بیاد پایین که
بتونیم یه آیفون ۶دست دوم بخریم؟ االن دیگه باید تا آیفون  ٢٨صبر کنیم!

آیات نور

«یــعــرف الــمــجــرمــون بــســیــمــاهــم »...گویا
کسی می پرسد :خوب وقتی از گناهشان
پرسش نمی شود پس از کجا معلوم می شود
گنهکارند؟ در پاسخ فرموده« :مجرمین از
سیمایشان شناخته می شوند ،»...و منظور
از سیما نشانه ای است که از چهره مجرمین
نمودار است .معنای آیه این است که :احدی
از گناهش پرسش نمی شــود .مجرمین با
عالمتی که در چهره شان نمودار می شود
شناخته می شوند ،در نتیجه مــوی جلوی
سرشان و پاهایشان را می گیرند و در آتش
می انــدازنــد«.هــذه جهنم الــتــی »...ممکن
است خطاب در این جمله به رسول خدا (ص)
باشد .در این آیه [خداوند رو به] رسول گرامی
خود کرده و فرموده باشد ،این ،آن جهنمی که
مجرمین از قوم تو آن را تکذیب می کردند و به
زودی وارد آن خواهند شد و باید که سرنوشت
آنان در نظرت بی اهمیت باشد.
تفسیر المیزان


ای پی ِای| موج سواری در جزایر پلی نزی

عواقب سالن های آرایشی غیر استاندارد!
آدیتی سنترال -زن  35ساله ایتالیایی
که برای اکستنشن مژه به یکی از سالن
هایارزانقیمترفتهبود،تماممژههایش
را از دست داد و پلک هایش برای ساعت
ها به هم چسبیده بود! او با پرداخت مبلغ
 45دالر از آرایشگر خواست بهترین و
زیباترینمژهرابرایشبکارداماآرایشگربه
جایاستفادهازچسبمخصوصکارهای
زیبایی،ازچسبیکهبهسرعتخشکمیشداستفادهکردواینباعثشدپلکهایزنجوانبعداز
چنددقیقهبههمبچسبدودیگرنتواندچشمانشرابازکند.درنهایتاودربیمارستانوبعدازکنده
شدنهمهمژههایشوزخمیشدنپلکهایش،توانستآنهارابکند!
بریده کتاب

حس ترسناک تهی بودن
من کامال تهی هستم .می دانید کامال تهی بودن یعنی چه؟! تهی بودن مثل خانه ای است که
کسی در آن زندگی نکند .خانه ای بدون قفل ،بدون این که کسی در آن زندگی کند .هرکسی
می تواند وارد شود هر وقت دلش بخواهد .این چیزی است که بیشتر از همه مرا می ترساند.
برگرفته از «کافکا در کرانه»
اثر هاروکی موراکامی
کاریکلماتور

قاب جهان

حقوق حیوانات در آن طرف دنیا
در فروشگاه هــای حیوانات خانگی اسکاتلند،
فروشنده قبل از فروختن برخی حیوانات که نیاز به
نگهداری و شرایط خاص دارند ،ابتدا از خریدار پرس
و جو می کند تا مطمئن شود که واجد شرایط است .در
غیر این صورت ،از فروش حیوان خودداری می کند.
این جا به حقوق حیوانات خیلی احترام می گذارند،
به طوری که معموال هیچ حیوانی را نمی توان کشت
(حتی اگر خودت در خانه ات بزرگ کرده باشی) یا
نمی توان در شرایط بد نگه داشت.چندی پیش خواستیم ماهی قرمز بخریم .به فروشنده گفتم
ما فقط یک تنگ کوچک می خواهیم و دو ماهی .گفت باید یک آکواریوم فیلتردار داشته باشی،
فالن مواد را هم سه روز در آبش بریزی تا مواد مضر آب را از بین ببرد ،بعد بیا ماهی بخر .پرسیدم
امکان دارد یک تنگ داشته باشیم و آبش را مرتب عوض کنیم؟ گفت نه ،در آن صورت زیاد عمر
نمی کنند .کنجکاو شدم ،پرسیدم اگر دفعه بعد برای خرید برگردم این جا از کجا مطمئن می
شوید که من آکواریوم واجد شرایط دارم؟ گفت به شما اعتماد می کنم!
اینجعبههایداخلعکسهمپرازحشراتیمثلملخ،عنکبوتوجیرجیرکاست.اینحشرات
در فروشگاه ها با قیمت نسبتا زیادی به فروش می رسند!
دکتر ناصر مکارم ،استاد دانشگاه از اسکاتلند


در نیل غم فتاد سپهرش به طنز گفت
ساقی چو یار مه رخ و از اهل راز بود

«ان قد ندمت و ما ینفع الندم»
حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم

دیزالو

چند برداشت سینمایی از چالش #فرزندت_کجاست
محمدعلی محمدپور |طنزپرداز

دیــزالــو ایــن هفته را بــا تسلیت بــه مناسبت
درگذشت دو تن از بزرگان سینما ،مرحوم
عزتا ...انتظامی و مرحوم ضیاءالدین دری
آغــاز میکنیم .پس از انتشار ایــن دو خبر،
تعداد زیــادی از مــردم و هنرمندان به سراغ
ی با پیش
گالریهایشان رفتند و از پوشه «سلف 
کسوتهایسینما»عکسهاراپیداوبهسرعت
منتشر کردند .آنهایی هم که با این عزیزان
عکسی نداشتند ،دســت به دامــن فتوشاپ
شدند و در نهایت آنهایی هم که فتوشاپ بلد
نبودند ،سعی کردند با جمالت خالقانه این
کمبود را جبران کنند.
همچنین خبر دیگر درباره حضور رضا پرستش
در یک فیلم سینمایی بود .ظاهرا آقای پرستش
از شهرت نمیافتد و فقط از حالتی به حالت
دیگرتبدیلمیشود.اصالاینجوریکهایشان
دارد درجات شهرت را طی میکند ،اگر دو روز
دیگر دیدید مسی آمد ادای رضا پرستش را
درآورد ،تعجب نکنید .به هر حال این هم یک
جورش است ،خاک صحنهاش را یکی دیگر
میخورد ،پولش را آقای پرستش میگیرد.
موضوع پرسر و صــدای دیگر این هفته که با
بیانیه کانون کارگردانان طرح شد ،بحث ورود
پولهای مشکوک به پروژههای تصویری بود.
حتی اعالم شد آقای ب.ز و چندین آقــازاده و
اختالسگر زحمتکش هم در سرمایهگذاری
تــعــدادی فیلم سینمایی و ســریــال حضور
داشتهاند .یعنی بعضی از همین آقازادههایی
که در چالش #فرزندت_کجاست اعالم شد
همهشان یا بیکار هستند یا نهایتاکارمند خیلی

معمولی ،گاهی تفریحی با پول توجیبیشان
یک فیلمی هم میسازند .در واقع این وسط
فیلمها از جیب ما مــردم ساخته میشود و
تازه ما برای دید نشان باید پول هم بدهیم
و اگر نخواهیم ببینیمشان هم به هر حال از
جیبمان رفته است.
امادرادامهچالشمعروف#فرزندت_کجاست
تصمیمگرفتیمهنرمندانراهموارداینچالش
کنیم .مثال اگر ثریا قاسمی شرکت میکرد،
خیلی شفاف اعالم میکرد پسرم االن با پدرش
خوب خلوت کــرده و من دارم برایشان چای
میبرم .یا این چالش برای آقای کشاورز در
نقش پــدرســاالر خیلی دشــوار نبود چــون آن
بزرگوار همه فرزندانش را دور خودش جمع
کرده بود و همه جلوی چشمش بودند .اما پیدا
کــردن فرزند بــرای بعضی ها هم اصال آسان
نیست .مثال شما ببینید توی فیلمهای هندی،
پدر و مادر و بــرادر و خواهر و ...همه یکدیگر
را گم میکردند و تازه آخر فیلم میفهمیدیم
کی چه کاره کی بوده .البته این چالش برای
کارتونهای بچگی ما دهه شصتیها باید به
صورت #پدرت_کجاست و #مادرت_کجاست
طرح میشد چون فرزندان مشخص بود کجا
هستند ولــی  90درصــدشــان دنــبــال پــدر یا
مادرشان میگشتند و تازه قسمت آخر هم اگر
مادرشان را پیدا میکردند ،تلویزیون ما نشان
نمیداد .به عنوان مثال پایان کارتون «هاچ
زنبور عسل» تا همین اواخر برای ما باز مانده
بودوتازهبعدازبیستسالقسمتآخررادانلود
کردیم و فهمیدیم چه جفایی به ما شده!

ما و شما
راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

* یه جــوری غریبانه گفتین زندگی سالم
رو منتقل کردین به صفحات دیگه که دلم
گرفت! خیلی غصه خوردم...
* به آقــای مسعود مجنونپور بفرمایید به
جای شعر و شاعری ،از گرسنگی مردم ،از
سفره های خالی ،از پدرهای شرمنده ،از
کالهبرداری ها و ...بنویس.
* زندگی سالم ،تکلیف ما رو با خودت روشن
کن،یهروزگفتیباپیازوجوششیرینسوسک
ها ریشه کن میشن ،سه روز بعد تو کسب و کار
نوشتهبودنباهزینهیکونیممیلیونیسوسک
ها نابود میشن .چند روز پیش گفتی آلوئه ورا

نخورید مشکل گوارشی ایجاد می کنه ،اون
روزمیگیخیلیعالیه،بخوریم!
* فرزند پرتالش و دلبندمان امیررضا جان،
آغاز بلوغ و نوجوانی ات را به تو تبریک می
گوییم و برایت آرزوی موفقیت در درس و
شادکامی در زندگی داریم .تولدت مبارک.
بابا مهدی و مادرت

* مرسی برای قرار مدار ،مخصوصا قرارتون
برای مهربونی باگربه ها.
* جایی که حرفت ارزش نداشت ،حرفت رو
عوض نکن ،جات رو عوض کن...
مسعود مجنونپور


اندکی صبر

بی تو

فریبا نوری

هرجا روم؛
چه کوه و بیابان ،چه سبزه زار
هرفصل ،زمهری ِر زمستان و یا بهار
ورودی مترو به هر قطار
هرگام ،از
ِ
هر چشم ،از ستاره صبحی که شب ُگسار
باهلل که بی تو نیست وجودم به هر گذار...
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