دنیا به روایت تصویر
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حدیث روز
حضرت فاطمه(س) :خدا اطاعت از
ما را رشته سامان ملت و امامت ما را
مایهایمنیازتفرقهقراردادهاست.
 االحتجاج
ذکر روز شنبه

صدمرتبه«یاربالعالمین»

آیات نور

تسبیح،ریشهتمامعقاید
حجت االســام قرائتی براساس
تفسیر آیات قرآن ،تسبیح خداوند
را ریشه و اســاس تمام عقاید و
تفکرات اسالمی می دانند:
توحید ،بر اساس تسبیح و من ّز ه
دانستن خداوند از شرک است.
عــدل ،بــر اســاس مــنـ ّزه دانستن
خــداونــد از ظلم اس ــت .نــب ـ ّوت و
امامت ،بر اساس تسبیح خداوند
اســت ،یعنی خداوند من ّز ه است
از این که بشر را بدون راهنما و به
حال خود واگذارد .معاد ،بر اساس
تسبیح خداوند و من ّزه دانستن او از
کار عبث و بیهوده و باطل است.
برگرفته از
« 400نکته از تفسیر نور»
ریشه واژه

سوار

اصل فارسی قدیم به
کلمه سوار در ِ
صورت « َاسوار» بوده است .قسمت
اول آن یعنی «اس» کوتاه شده
از «اســب» یا «اســپ» است و «وار»
پسوندی است که معنای «آوردن و
بردن» را در خود داشته است .پس
به معنای کسی که اسب را میبرد
و میتازد،است .امروزه این کلمه
برای دیگر وسایل حمل و نقل هم
به کار میرود .فردوسی میگوید:
از ایران و توران گزیده سوار
برفتند شمشیرزن ده هزار
برگرفته از فرهنگ پارسی
میرجاللالدین کزازی
قرار مدار

گتی ایمیج| شکافتنیخدریاچهوتبدیلآنبهاستخرشنا،چین
تاپخند

ناز کن
عبدالسالم کتابت

آرام جانم ناز کن
با من بیا اعجاز کن
بال و پرت می گردم و
با بال من پرواز کن
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تفأل

سه نقطه

هر که چون الله کاسه گردان شد

  چیزی که تو همه خونهها مشترکه ،کمبود قاشق چای خوریه!
  یک چیزی هم که من تازگی ها فهمیدم اینه که شما هرچی رو بریزی تو پاکت
قهوهای کاهی یا با کنف ببندیش ،میشه ارگانیک!
  این ماهواره پیام امید رو باید می دادن بیرانوند پرت کنه سمت مدار!
  موقع درس خوندن حتی مطالبی که تو گروههای خانوادگی می فرستن هم
جذابه!
  من حتی اگه فوتبالیست بودم هم وقتی روی نیمکت ذخیره نشسته بودم یه
پیرمرد می اومد جلوم وایمیستاد بهم نگاه می کرد تا پاشم اون بشینه!
  تو بروشور یکی از خودروهای تولید داخل نوشته مجهز به جا عینکی ...باز بگید
صنعت خودروسازی مون پیشرفته نیست!



نگشاید دلم چو غنچه اگر



توده یخی ماه گون
ای ــن ــدی ــپ ــن ــدن ــت -یــک
صفحه دای ــره ای شکل به
قطر تقریبی  91متر روی
رود «پریسامپسکات» در
ایالت «مین» آمریکا شکل
گرفته است که در روزهای
اخیر بــازتــاب گسترده ای
در شبکه هــای اجتماعی
داشته است .این صفحه یخی در حال چرخش را به ماه و فضاپیمای موجودات
فرازمینی تشبیه کرده اند .دانشمندان معتقدند این صفحه یخی به دلیل
تغییر دما در آب که باعث ایجاد گردابی در زیر این صفحه می شود ایجاد شده
است .همین چرخش لبه های آن را دچار سایش کرده و شبیه دایره شده
است .با سردتر شدن هوا قطر این صفحه بزرگ تر خواهد شد .به گفته شاهدان
پرندگان از آن به عنوان سکوی شناور استفاده می کنند .طرفداران نظریه
های فرازمینی نیز از این پدیده طبیعی به عنوان نشانه ای از آدم فضایی ها
یاد می کنند!
شنبهها

ساغری از لبش نبوید باز

از اون لحاظ

محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

ساعت گیاهی در سوئیس
یاهو -ساعت مچی گیاهی
با عنوان «طبیعت مــادر»
در نمایشگاه ســاعــت ژنو
سوئیس بـــرای اولــیــن بار
در معرض دیــد عموم قرار
گرفت .گیاهان کاشته شده
روی ایــن ســاعــت بــه مــرور
زمـــان رشــد خــواهــد کــرد.
طبیعت مادر یک ساعت مکانیکی و گیاهی است که چگونگی ارتباط دقیق
زمان روی زمین را با طبیعت به ما نشان می دهد و مدام به ما یادآوری می کند
که چگونه فضای سبز پیرامون ما با گذر زمان شکننده تر می شود .از همه مهم
تر این که زمان کمی به منظور حفظ آن برای نسل های آینده در اختیار داریم.

زین جفا رخ به خون بشوید باز

آقایکیروشماروباچیمیزنی؟

دور دنیا

آموزش شعبده بازی

اندکی صبر

فرانس پرس | استقبالازمسابقهفوتبالخوکچههایهندیدرکلمبیا!

رکس| اثریهنریدراعتراضبهمصرفپالستیکورهاسازیدردریا،هلند

شعر طنز

خوش به حال شما که مسئولی!
امیرحسین خوش حال | شاعر و طنزپرداز

جنس عالی و مرغوب
کم شده
نیست اوضاع اقتصادی خوب
ِ
صبر باید کنیم چون «ایوب»
نیست وضع معیشتی مطلوب
خوش به حال شما که مسئولی
صاحب یک حساب پرپولی
کاپشن پاره پاره می فهمی؟
رهن کامل ،اجاره؛ می فهمی؟
ِ
ِ
ِ
قیمه ی با عصاره می فهمی؟
قسط دوباره می فهمی؟
درد
خوش به حال شما که مسئولی
گوشت را می خوری و هرکولی
توی ّ
مطب ز میز ترسیدم!
بچه ام شد مریض ،ترسیدم
رژیم لذیذ ترسیدم
از
از دواخانه نیز ترسیدم
ِ
خوش به حال شما که مسئولی
خرج قرص و آمپولی
فارغ از ِ
دخترانت جهاز هم دارند
د
عمدت ًا اعتراض هم دارن 
خوش به حال شما که مسئولی
صاحب بچه های شنگولی

زبان دراز هم دارند
یک ِ
ناز دارند و فاز هم دارند

درس هم خوانده ایم و بیکاریم
ما جوانیم و آرزو داریم
پشتمان چاه و رو به دیواریم
ضد کفتاریم
شیر هستیم و ّ
خوش به حال شما که مسئولی
شاخ ما را شکسته ای ،غولی

خم کردن قاشق پالستیکی

روش اجرا :در این شعبده ،قاشقی پالستیکی را بین
دو انگشت اشاره و شست قرار میدهیم و بدون این
که کاری کنیم یا فشاری بیاوریم ،قاشق به تدریج و
خود به خود خم میشود.
لوازم مورد نیاز :دو عدد قاشق پالستیکی
توضیح تردستی :یکی از قاشقهای پالستیکی را
کامال از قسمت گردن میشکنیم و فقط دستهاش

مارپیچ(سختی)٪ 60

ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

طوری همراستا با سر قاشق قرار میدهیم که از
دید بیننده یک قاشق سالم به نظر برسد .به تدریج
که دسته از بین دو انگشتمان لیز میخورد و پایین
میآید از دید بیننده قاشق در حال تا شدن است .در
پایان آن دسته شکسته را کف دستمان پنهان نگه
میداریم و قاشق تا شده را به بیننده نشان میدهیم.
به همین راحتی و البته با تمرین زیاد!
را نگه میداریم .حاال قاشق پالستیکی دیگر را هم
بدون این که بشکند خم میکنیم( .طبیعتا باید از
قاشقپالستیکیانعطافپذیراستفادهشود)سپس
قاشق تا شده را بین دو انگشتمان قرار میدهیم به
شکلی که دستهاش پشت انگشت اشاره قرار گیرد،
طوری که بیننده فقط سر قاشق را ببیند و دسته
قاشق از دید او پنهان باشد .حاال دسته شکسته را

این روزها داریم به اوج داغی جام ملتهای آسیا نزدیک میشویم و خیلیها
شانس ایران را برای قهرمانی زیاد میدانند .به نظر من و آقای علی کریمی هم
«همه ما چون تیم ملی چون برای همه مردم باید همه برای این که قهرمانی چون
برای همه مردم ایران هست» .پس طبیعتا همه ما باید خوشحال و شیرینکام
باشیم ،اما انگار یک نفر مدادی برداشته و دارد صفحه اعصاب ما را خطخطی
میکند .یک نفری که تا من این متن را تمام کنم چند صدهزار تومانی دستمزد
از فدراسیون فوتبال ما گرفته است.کی روش یک جوری صحبت میکند انگار
تا پیش از آمدنش ما از ویتنام هفده ،هیچ شکست میخوردیم یا تا حاال قهرمان
آسیا نشده بودیم .همه چیز هم که خدا را شکر برای ایشان مهیاست و توی
کنفرانس خبری هم سوالها از قبل مشخص است که هیچ کس حرف انتقادی
نزند ،توی رسانهها هم کمتر کسی جرئت میکند از این همه گستاخی آقای
کیروش انتقاد کند ،پس دیگر درد چیست؟
اما این آش آن قدر شور شده که دیگر صدای همه درآمده است .مثال جواد
خیابانی توانست در چند دقیقه حرف دل خیلیها را بزند .همین آقای خیابانی
که یک گوشه استودیو چیپس و قند چایش را درخواست میکرد و سوتیاش را
میداد ،وقتی حس کرد به مردم توهین شده به دفاع از حیثیت مردم پرداخت.
بعد از آن تعدادی دیگر از مجریان و گزارشگران تلویزیون هم تصمیم گرفتند
حداقل یک اشــارهای به این موضوع بکنند .فقط این وسط ما طبق معمول
یک سری مسئول ماست داریم که در مقابل این همه توهین ،حتی توهین به
خودشان ،توان موضعگیری قدرتمند ندارند .مسئوالنی که انگار میگویند:
«میزنی بزن ،فقط قبلش بگو ما رو با چی میزنی!»
النگرهانس شوهرعمه
هر روز خبر میرسد کیروش از مکزیک تا کلمبیا و جزایر
ِ
من پیشنهاد دارد ،حال آن که واقعا ما نمیفهمیم چرا همچنان نشسته و دارد
یمن و ویتنام را میبرد و پاداشهایش را میشمارد .خب برو عزیز من! چرا
نمیروی؟ اینها که جرئت اخراجت را ندارند حداقل خودت لطفی کن و برو!
من مطمئنم اگر این طور ادامه پیدا کند ممکن است آقای کیروش با ترکه تر
و تازه گیالس به جان مسئوالن ورزش بیفتد و سیاه و کبودشان کند و باز هم
اخراج نشود!

* موضوع سکه های داخل آبنمای
ایتالیا (در ستون دور دنیا) خیلی
جالب بــود .همچنین باخانمان
خانم زهرا فرنیا ،دست مریزاد.
سعید کبیری

* همه دنیا از من ،وقتی من و تو با
هم ...دختر گلم اکرم جان28،دی
ماه تولدت مبارک .بابا و مامانت
ی ایراندر
ل ؛بعد از تیممل 
* آقکما 
جامملت هایآسیا،طرفدار کدوم
تیم هستید؟
آق کمال :بــرزیــل ،حیف راهــش
ندادن تو مسابقه ها!
* لطفا در زندگی ســام مطالب
کــاربــردی کــار کنین ،نه عجایب

و شایعه ها و چالش ها و ...این
چیزهایی که در زندگی کاربردی
ندارند .ممنون.
* نگار عزیز تولد تو خانم دوست
داشتنی هنرمند را تبریک می گیم
و برات آرزوی سالمتی و موفقیت
داریم.
عمه نسرین ،سوسن و مریم

اباذریان

* آقکـــمـــال؛ چـــرا در مــاجــرای
تـــصـــادفدیــــــروزتفــعــل جمع
«خــنــدیــدیــم» را ب ـهصــورت مفرد
«خندیدم» گفتی؟
آق کـــمـــال :بــــری کـــه بـــا لهجه
ِ
«خندیدم»!

