دنیا به روایت تصویر
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حدیث روز
امـــام جـــــواد(ع) :ع ــزت مــؤمــن در
بینیازیازمردماست(یعنیخودرا
بحار
نیازمندخدابداند) .
ذکر روز شنبه
صدمرتبه«یاربالعالمین»

فرانس پرس|هنرنماییخطاطییکشیردریاییدرپارک،ژاپن

سالنت نیوز| آمادهسازیزمینبرایکشاورزی،بنگالدش
سه نقطه

 میدونستید حجم یک پیتزا با شعاع  zو ارتفاع  aمیشهPi × z × z × a :؟
 وقتشه که دانشمندها یه فضای خالی که توش زمان معنا نداره ایجاد کنن و به
کسانی که کلی فیلم و سریال تو هاردشون دارن و وقت نمی کنن ببینن اجاره بدن
تا برن توش تمومشون کنن!
 قبال یک جا که قیمت باالتر از بقیه جاها می داد و گرون فروشی می کرد رو
می گفتن سر گردنه است ،االن یه جوری همه چی گرون شده که آدم هرجا میره
حس سرگردنه پیدا می کنه!
 جدی این که شب امتحان زنگ بزنی به بقیه ببینی خوندن یا نه خیلی موضوع
مهمیه .من خودم شب امتحان زنگ میزدم به بابام می گفتم داری میخونی؟
می گفت نه ،خیالم راحت می شد!

وعدهحقالهی

ریشه واژه ها

پشیمان
از کلمه قدیمی «پشمان» گرفته
شــده که میگویند «پــژمــان» هم
ص ــورت دیــگــری از همین کلمه
اس ــت .ایــن کلمه را برگرفته از
«پــاتــش مــانــه» دانسته انــد کــه به
معنی جان یا اندیشهای است که
به خویشتن برمیگردد .عدهای
هم آن را متشکل از «پس» و «مان»
میدانندبهمعنی«سپساندیش»؛
یعنی کسی که پس از انجام کاری
به آن میاندیشد و متاسف و نادم
میشود .فردوسی میگوید:
پشیمان شده داغ دل بر گناه
همی سوی پوزش نمایند راه
برگرفته از «فرهنگ پارسی»
میرجاللالدین کزازی
کاریکلماتور
رضا وارسته

ِ
معتاد کار در رشته «هوا فضا» شده
*
بود.
* بــاران بعد از سقوط از ابر «پخش
زمین»شد!
* ت ــورم« ،بـــاری» اســت بــرای تمام
فصول!
*زمینبیاجازهبارانآبنمیخورد.

تفأل

تاپخند

آیات نور

حجت االسالم قرائتی در تفسیر
آیات قرآن می گویند:
خداوند متعال وعده داده است که
ستمگران نابود و اولیای او حاکم
شوند و چون تاکنون این وعده به
صورت گسترده مح ّقق نشده ،در
زمان ظهور امام زمان(عج) عملی
خواهد شد .در این جا سه مورد را
ذکر میکنیم :همانا لشکر ما قطع ًا
پیروز اســت(.صــافــات) حــرف ما
نسبت به انبیا قطعی است که آنها
پیروزند(.صافات) وارث زمین
بندگان شایسته من خواهند بود.
(انبیاء) به هر حال ،پیروزی حق
بر باطل و تشکیل حکومت الهی
به دست مردان خدا از وعدههای
قطعی و مکرر قرآن است.
« 400نکته از تفسیر نور»

دور دنیا

جدایی جف بزوس از همسرش و آینده نامعلوم بزرگ ترین
شرکت دنیا
از اون لحاظ

جامپیچیدگیهاست
جامِ ،
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

این روزها جو فوتبال همه را دربرگرفته است و واقعا در مقطع حساس کنونی
فوتبال قــرار گرفتهایم .در همین شرایط خوشبختانه تیم ملی دارد کامال
بیحاشیهکارخودشراانجاممیدهد.البتهاگرآقایکیروشواینفدراسیون
فوتبال کلمبیا و مهدی طارمی را در نظر نگیریم! مثال در روابط آقای کیروش و
برانکو به مرحلهای رسیدهایم که اگر برانکو زیر دوش حمام برای خودش آواز
بخواندوبگوید«ک»بهسرعتآقایکیروشبیانیهایصادرمیکندومیخواهد
که سوسمارها زیر دوش آواز نخوانند ،اصال تا تیم ملی برمیگردد حمام نروند.
اینها نشان میدهد که این جام واقعا جام پیچیدهای است و فهمیدن و تحلیل
آن خیلی دشوار شده است .به شکلی که علی کریمی هم موقع تحلیل واژه کم
آورد و مجبور به استفاده از فارسی سخت شد .البته ما انتظار داشتیم چند دقیقه
بعد از انتشار کلیپ تحلیل کریمی ،او پیامی صادر کند و بگوید جمالت من
تقطیع و همگامسازی شده بود اما این اتفاق رخ نداد چون کریمی سیاستمدار
نیست .به هرحال همانطور که گفتیم جام ،جام پیچیدگیهاست .مثال حتی
معلوم نیست ما باید به کدام تیم چند تا گل بزنیم .چون یک عده هستند ناراحت
میشوند میگویند به فالنی زیادی گل نزنید به بهمانی زیاد گل بزنید .خب
خیلی خوب است که ما االن به انگلیس شش تا گل میزدیم ولی مشکل این
جاست که انگلیس نمیتواند توی این مسابقات حضور داشته باشد .کاش هنوز
که بقیه بازیها را انجام ندادهایم همه بگویند چند تا گل دوست دارند تا بعدا
دلخور نشوند.
این چند تا گل زدن یک طرف ،بعد از هر گل هم باید خیلی حواسمان باشد
بازیکنان را کنترل کنیم که شادی بعد از گلشان جنجالی نشود و به یاد کسانی
که در تیم ملی حاضر نیستند اعداد مختلف را نشان دهند .اصال ما توصیه
میکنیم این بار که باز بازیکن خوبمان مهدی طارمی اشتباهی یا به درستی
گلی به ثمر رساند ،سریع یک نفر برود باراندازش کند و نگذارد برود سمت
دوربین و عدد نشان دهد .یا حداقل سانسورچیان عزیز مرحمت کنند و آن
لحظه یک آباژور بگذارند جای طارمی .ما که چیزی برای از دست دادن نداریم
و حتی گزارشگران دیگر کشورها هم میدانند ما یک چیزهایی را میبینیم
یک چیزهایی را نمیبینیم ،اما اگر بخواهیم جواب آن گزارشگر را بدهیم باید
بگوییم که« :داداش ما جکی چان دیدهایم با اعمال شاقه ،تو از چی با ما صحبت
میکنی!»
مارپیچ(سختی)٪ 60

قرار مدار

شنبهها

یورو نیوز« -جف بزوس» که به عنوان
ثروتمندترین مرد دنیا و مالک شرکت
آمــازون شناخته شده اســت ،چند روز
پیش جدایی خود را از همسرش بعد از
 25سال زندگی مشترک توییت کرد.
بر اساس قوانین طالق در واشنگتن،
جف بزوس باید نیمی از ثروت خود را به همسرش ببخشد .این زوج ثروتمند
یک سال قبل از شروع به کار شرکت آمازون با هم ازدواج کردند .جف بزوس
در سال  1994قبل از تبدیل شدن به ثروتمندترین مرد دنیا مانند بسیاری از
استارت آپهای آن روز ،آمازون را تاسیس و کارش را از یک گاراژ شروع کرد.
این جدایی در روند کار و امور اجرایی این شرکت بزرگ بی تاثیر نخواهد بود
و نگرانی جدی سهامداران این است که این طالق کنترل شرکت آمازون را
از دستان جف بزوس خارج کند .احتماال جف بزوس جایگاه خود را در مقام
ثروتمندترین شخص جهان از دست می دهد و دوباره بیل گیتس مقام اول را
تصاحب می کند.

آدرس نقاشی شده
تلگراف -یک نامه بــدون آدرس که
فرستنده فقط با کشیدن کروکی ساده،
شبیه به نقاشی کودکان ،به آدرس مد
نظر اشــاره کرده بود به لطف خدمات
پست ایسلند ،سرانجام به مقصدش که
جایی دورافتاده در ایسلند بود ،رسید.
روی پاکت نامه در قسمت آدرس این طور نوشته شده است :نام کشور ایسلند،
شهر بیواردالور و نام گیرنده :مزرعه اسب یک زن و شوهر ایسلندی-دانمارکی
با سه فرزند و تعداد زیادی گوسفند! و در گوشه ای از پاکت این توضیح اضافه
قید شده است که زن دانمارکی است و در سوپر مارکتی در شهر بیواردالور کار
می کند! فرستنده نامه گردشگرانی بودند که برای تشکر از مهمان نوازی این
زن و شوهر تصمیم گرفتند این نامه را در حالی که آدرس دقیقی نداشتند،
ارسال کنند.

لطف خواننده به طرفداران واقعی اش
یاهو -بیلی جوئل خواننده معروف
خارجی ســال هاست در اجراهایش
ردیف جلو را نمی فروشد ،بلکه پس از
اتمام فروش بلیت ،صندلی های جلو
را به خریداران ردیف آخر می دهد تا به
این ترتیب دوستداران واقعی خود را
بشناسد .در واقع ردیف جلوی کنسرت های او متعلق به واقعی ترین طرفداران
اوست.اومعتقداست«قرارنیستهمیشهثروتمنداندرردیفهایجلویسالن
باشند ».گفته می شود قبل از شروع برنامه افرادی به انتهای سالن می روند و به
صورت اتفاقی از بدترین جایگاه های سالن افرادی را انتخاب می کنند و آن ها را
به ردیف های جلو همراهی می کنند تا مهمان ویژه بیلی جوئل باشند.

روشن کردن کبریت سوخته

پنجره آبی
علی آسمانی

10

آبی ترین پنجره دلم را
برایت کنار گذاشته ام
بی انصاف
تو چرا سایه شده ای...

روش اجــرا :کبریتی را جلوی بیننده میکشید و
روشن میکنید .بعد آن را خاموش میکنید .حاال
دوبــاره کبریت استفاده شــده را به جعبه کبریت
میکشید .کبریت باز هم روشن میشود.
وسایل مــورد نیاز :دو عــدد چــوب کبریت ،جعبه
کبریت و مقداری چسب نواری
توضیح تردستی :دو چوب کبریت را بردارید و از دو
انتها به یکدیگر با چسب نواری بچسبانید .حاال نوک

باروتدار یکی از چوب کبریتها را با ماژیک مشکی
به رنگ سیاه درآورید تا شبیه یک کبریت تازه سوخته
دربیاید .بعد چوب کبریتها را طــوری در دست
بگیرید که سوی ماژیک خورده آن داخل دستتان
پنهان باشد و سمت بــاروتدار آن به بیننده نشان
داده شود .چوب را به جعبه کبریت بکشید و روشن
کنید .حاال هنگامی که داریــد دستتان را تکان

امروز قدر پند عزیزان شناختم



یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد

خون شد دلم به یاد تو هرگه که در چمن



خودمونی

بند قبای غنچه گل میگشاد باد

کالسزبانمهمتراستیااخالق؟
الهه توانا | روزنامه نگار

چند وقتی است نزدیک دفتر روزنامه ،یک آموزشگاه زبان باز شده .دپارتمان
کودک و نوجوان است و بعدازظهرها جلوی درش کلی بچه قد و نیمقد منتظر
پدر و مادرهایشان دور هم جمع میشوند .این تصویر ،قدمت زیادی ندارد .تا
چند سال پیش ،انگلیسی خواندن ارج و قرب امروز را نداشت .بچههایی رنگ
آموزشگاه زبان را میدیدند که میتوانستند درباره ضرورت و اهمیت انگلیسی
دانستن استداللهای قانعکننده بیاورند و والدینشان را به پول اضافی خرج
کردن ،راضی کنند .حاال اما اوضاع فرق کردهاست .اگر از پدر و مادرها بپرسی
چرا فرزندشان را در کالس زبان ثبتنام کردهاند ،چپچپ نگاهت میکنند
که «مگه از توی غار در اومدی؟» .اگر از همان والدین ،بعضی از آنهایی که من
هر روز عصر میبینمشان ،درباره ضرورت و اهمیت آموزش اخالق و رعایت
حقوق دیگران به کودکان بپرسی هم باز کجکی نگاهت میکنند که «وا!
گرفتی ما رو؟»
زبان خواندن از کودکی ،بدیهی فرض میشود و خانوادهها با خیال آسوده برای
زباندان شدن فرزندشان پول و زمان خرج میکنند .آموزش اصول اخالقی به
بچهها هم بدیهی بهنظر میرسد اما والدین برایش چه کار میکنند؟ زورشان
میآیدماشینشان را یکیدو تا کوچه پایینتر پارک کنند؛ با ماشین توی پیادهرو
میروند ،برای اینکه چند قدم پیاده نروند زرنگبازی درمیآورند ،عابرهای
پیاده را به زحمت میاندازند و با بوقهای ممتد و کرکننده برای یکی مثل
خودشان که بیقانونی کرده ،اعصاب دیگران را به هم میریزند .نتیجه؟ بچهها
زبان انگلیسی یاد میگیرند و دور زدن قانون و بیاخالقی را ،و باور میکنند
برای راحتی خودشان اجازه دارند حقوق دیگران را زیر پا بگذارند.
قاب جهان

آموزش شعبده بازی

اندکی صبر

بارکرافت| درختانیخزدهدرصحرا،چین

میدهید تا کبریت خاموش شود با مهارت چوب
کبریت را بین دو انگشتتان بچرخانید تا سر رنگ
شده آن مقابل بیننده قرار گیرد .در این جا بیننده
خیال میکند چوب کبریتی که اکنون در دستتان
است ،همانی است که لحظاتی پیش آتش گرفته
بود .حاال دوبــاره چوب کبریت را به جعبه کبریت
بکشید طبیعتا روشن میشود .به همین راحتی و
البته با تمرین زیاد.

مترویرایگانپاریس
در پاریس نزدیک تحویل سال
نوی میالدی به علت تــردد زیاد
مـــردم از ســاعــت  5بعدازظهر
 ٣١دسامبر تا  ١٢ظهر روز اول
ژانویه ،استفاده از مترو رایگان
است .البته در این زمان پاریس
بــه عــلــت حــضــور شــمــار زیـــادی
جهانگرد و همچنین فرانسوی
هــایــی کــه بـــرای جــشــن بــیــرون
می آیند ،بسیار شلوغ است .مردم
معموال در مراکزی همچون برج
ایفل و خیابان شانزه لیزه گرد هم
می آیند .در راه برگشت کنترل
این حجم جمعیت برای پلیس هم مقدور نیست.
دکتر ناصر مکارم ،استاد دانشگاه از اسکاتلند
ما و شما

راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* ســــالــــروز والدت حــضــرت
زیــنــب(س) و روز پــرســتــار را به
همسرممهتابسعیدیوهمسران
جانبازانتبریکمیگویم.بیشک
آرامش موجود در منزل جانبازان
حاصل از خودگذشتگی و صبر
شماست .سالمتی تــان را فدای
درمــان جانبازان کــرده ایــد .خدا
نگهدارتان باشد  .محسن علی
آبادی ،جانباز 70درصد ،بجنورد
* آقکمال؛ جناب عالیکهدستت
بهدهنتمی رسه ،چهخوب است
یکی از این دو تیم فوتبال پایتخت
رو بخری!
آق کمال :بری خریدن اونا دست
به دهن رسیدن کافی نیست ،باید
دستم حداقل به چند صد میلیارد
برسه!
*  23دی م ــاه تــولــدت مــبــارک
خانم ایمانی ،ان شـــاءا120 ...
سالگی تون رو با شادابی ببینیم.
عاطفه زارعیان

* ممنون از مطالب خوبی که در
زندگی سالم چاپ می کنید ،مثل

همیشه عالی هستید .لطفا بخش
ترسانک رو هر روز چــاپ کنید.
خیلی خوبه .علی کشته گر ،درگز
* زخم بیهوده مزن ،سینه ام از قلب
تهی ست  ...مسعود مجنونپور
* مــن هــر وقــت زنــدگــی ســام را
مــی گــیــرم اول «دنــیــا بــه روای ــت
تصویر» را می بینم .چقدر زیباست
که ببینی دوستی حیوانات اهلی را
با هم ...چقدر کشتار؟!
نسرین اباذریان

* س ــاع ــت 10شـــــب اســـــت ،از
صبح به علت خرابی بــازار سه بار
زندگی سالم را خوانده ام ،االن
تــا 11ســرکــار هستم ،بــازم دارم
مــی خــونــم .مــمــنــون از روزنــامــه
خوبتان  .محمدرضا ،نیشابور
* هیچ کس نمی تونه آدم رو مجبور
به کاری کنه که دوست نداره .مثال
من دوســت نــدارم ازدواج کنم و
کسی نمی تونه من رو مجبور به
ازدواج کنه.
* روز خریدندستمالکاغذیآخه
اینهمشد قرارمدار؟!

