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حدیث روز
پیامبر اکــرم(ص) :ای فاطمه(س)
مــــژده بـــاد ک ــه در پــیــشــگــاه خــدا
مقامی شایسته داری کــه در آن
مــقــام ب ــرای دوســتــان و شیعیانت
بحار االنوار
شفاعتمیکنی .
ذکر روز یک شنبه
صد مرتبه «یا ذاالجالل و االکرام»
در محضر بزرگان

ستونتوحیدوعدل
اســـتـــاد مــحــمــدرضــا حکیمی
میفرمایند:
حضرت فاطمه زهــرا(س) قائمه
همه مــوجــودیــت توحید و عدل
اســت ،او نگاهبان قــرآن ،حافظ
جــان عــلــی(ع) ،رســواگــر امویان
قرآن ستیز ،پرورنده عناصر الهی
عــاشــوراســت ،فاطمه(س) مادر
بشریت اســت ...و روزی با دست
فرزندش مهدی(عج) گسترنده
عدالت است در همه آفاق انسانی.
برگرفته از «فاطمیات»
بریده کتاب

هوشیاریبرایشانس

هر صبح یک روز جدید در انتظار
ماست .انسان ها می گویند که اگر
خــوش شانس باشی بهتر است،
اما من ترجیح می دهم که هوشیار
باشم.چراکهوقتیشانسبهسراغم
بیایدازدستشنخواهمداد.
برگرفته از «پیرمرد و دریا»
اثر همینگوی

رویترز | نزدیکشدنیکغواصبهبزرگترینکوسهجهانبانام«آبیعمیق»،
هاوایی

گتی ایمیج| رالیداکار،پرو
خاطرات پیک موتوری

تفأل

دور دنیا

گمشده در خیابان

شال بافته شده بر اساس تاخیر قطارها

ناصر علیرضایی

سوار بر موتور در یک خیابان فرعی می راندم .یک کمپرسی در حال عقب و جلو
رفتن بود تا محل مناسبی برای تخلیه بارش پیدا کند .ایستادم تا راه باز شود و
عبور کنم ،خیابان باریک بود و راننده کمپرسی تالش می کرد بار در محل تعیین
شده تخلیه شود .یکی دو نفر هم با داد و فریاد و تکان دادن دست راهنمایی اش
می کردند .در یک کش و قوس کمپرسی محکم به یک درخت کاج بلند و قطور
برخورد کرد ،درخت تکان شدیدی خورد ،چند میوه کاج روی زمین افتاد و
سیم های برق به لرزه درآمد .ناگهان از درون شاخ و برگ درخت یک طوطی
رنگارنگ سراسیمه بیرون پرید و رفت روی سیم برق نشست .همگی متعجب
شدیم و نگاهمان رفت دنبال طوطی .جثه اش بزرگ و پرهایش فوق العاده
خوشرنگ بود .چند بار منقارش را باز و بسته کرد و زل زد به ما.
یکی از کارگران ساختمان رفت باالی پشت بام و کاپشنش را مثل تور صیادی
پرت کرد به طرف طوطی ،اما پرنده زبل پــرواز کرد و روی پشت بام چند تا
ساختمان آن طرف تر ناپدید شد .راننده بارش را خالی کرد و من هم راه افتادم
بروم که دیدم از همان ساختمانی که طوطی به طرفش پرواز کرد ،پیرمردی با
حوله حمام دوید وسط کوچه که« :آی به دادم برسید ،دزد اومده داخل سقف
کاذب حمام ...دزد می خواد وارد آپارتمانم بشه »...از موتور پیاده شدم و به
پیرمرد گفتم« :نترسید! دزدی در کار نیست .احتماال یک طوطی شیطون
داخل سقف کاذب زندانی شده ».به همراه پیرمرد وارد منزلش شدم و با هر
زحمتی بود موفق شدم طوطی را بگیرم .وقتی وارد خیابان شدم دیدم آقایی
سرش را باال گرفته و این طرف و آن طرف را نگاه می کند .پرنده را پشت سرم قایم
کردم و پرسیدم« :ببخشید دنبال چیزی می گردید؟» جواب داد« :دنبال یک
طوطی ،دیشب از پنجره فرار کرد ،تاریک بود نتونستیم پیداش کنیم!» گفتم:
«بفرمایید!اینهمگمشدهشما».مردخیلیخوشحالشدومدامتشکرمیکرد.
از او خداحافظی کردم ،سوار موتور شدم و راه افتادم .به این می اندیشیدم که
ماجرای بعدی چه خواهد بود.

سی ان ان -شال معروف «نشان
دهــنــده تــاخــیــر قــطــار» بــه قیمت
 7550یورو فروخته شد« .کلودیا
وبر» ،این شال را به مدت یک سال
بر اساس میزان تاخیر قطارها در
مسیر باواریا به مونیخ بافته است.
این مبلغ به یک خیریه آلمانی که
کمک های رایگان به مسافران در ایستگاه های راه آهن ارائه می کند ،اهدا شده
است.داستانبافتاینشالازآنجاآغازشدکه«کلودیا»سالگذشتهدرجریان
سفرش از حومه باواریا به مونیخ با تاخیر قطار روبه رو شد و تصمیم گرفت هر شب
به میزان تاخیر قطار ،این شال را ببافد .در بافت این شال از رنگ های مختلفی
استفادهشدهاست،خاکستریبرایتاخیرکمتراز 5دقیقه،صورتیبرایتاخیر
تا 30دقیقهوقرمزبرایتاخیربیشاز 30دقیقه.قسمتقرمزرنگشالمربوط
به فصل تابستان است که فصل تعمیرات قطارهاست .برای اولین بار «سارا وبر»
دخترکلودیاکهیکروزنامهنگاراستتصویراینشالرادرشبکههایاجتماعی
منتشر کرد که خیلی زود توجه رسانه ها را به خود جلب کرد.

هشدار مرد استرالیایی به جهانیان
آدیتی سنترال -مرد استرالیایی
اهل شهر  Milduraبرای این که
نشان دهــد دمــای هــوا در یک روز
گــرم آفتابی تا چه انــدازه بــاال می
رود ،مقداری گوشت استیکی خام
را در ماشینش گذاشت که بعد از
سه ساعت گوشت کامال پخته شده
بود .او ویدئوی این کار را منتشر کرده است تا به مردم هشدار دهد ،دمای زمین
تا چه اندازه باال رفته است.

دیدنی ها

زیباترین تونل های درختی دنیا

غلطننویسیم

جمعبستنبا «ات»
برای جمع بستن باید از نشانههای
جمع فارسی استفاده شــود اما
برخی واژههایی را که با «ات» جمع
بسته میشود ،اگر با نشانههای
فــارســی جمع ببندیم ،نــارســا یا
نامانوس بهنظر میرسد .بنابراین
چاره ای جز به کاربردن این واژهها
وجود ندارد :انتخابات ،اطالعات،
انتشارات ،تاسیسات ،تسهیالت،
تحصیالت ،تشریفات ،تشکیالت،
تــظــاهــرات ،خــیــرات ،صـــادرات،
واردات ،مــقــدســات ،کائنات،
عتبات و ...اما در مواردی که چنین
مشکلی وجود ندارد باید از نشانه
جمع فارسی استفاده کنیم ،مانند
انتقادها ،اشکالها ،اعتراضها،
فها و...
اکتشا 
کانال «زین قند پارسی»
علیرضا حیدری
قرار مدار

*تونل عشق -کلوان ،اوکراین
طبق افسانه های قدیمی هر کس فقط
یک بار همراه با عشق خود در این تونل
پیاده روی کند ،به آرزوی خود خواهد
رسید.

*تونل گل ویستریا -ژاپن
در باغ کاویچی فوجی قرار دارد و در
مــاه هــای آوریــل تا مــی ،درخــت غول
پیکر ویستریا به زیباترین حالت ممکن
خودنمایی می کند.

*تونل درختی گینکو -توکیو ،ژاپن
توکیو شهری سرسبز و پر از پــارک و
باغ است که درهایش به روی عموم باز
است .این تونل در پاییز در اوج زیبایی
است.

*پــیــاده راه جــاکــارانــدا -پرتوریا،
آفریقای جنوبی

بهترین زمان برای بازدید اوایــل ماه
نوامبر است که درختان در این ماه به
طور کامل شکوفه داده اند.

*تونل درختان سرو -پوینت ریس،
کالیفرنیا
در غــروب آفــتــاب ،اشعه هــای قرمز و
نارنجیخورشیدراکهازکنارشاخههای
درخــتــان ســرو چند ساله خودنمایی
میکنندخواهیددید.

*گذرگاه درختان بلوط – لوئیزیانا
درخــتــان قــرن  18کــنــار رودخــانــه

*تونل شکوفه گیالس -بن ،آلمان
بیست روز از تابستان در شهر بن،

*جنگل بامبو شاگانا -کیوتو ،ژاپن
یــکــی از زیــبــاتــریــن جـــاذبـــه هــای

چراغیبرایکوران

تکرار اشتباه
میناتمدن خواه

10

هرگاه در دلم غوغاست...
از عشق پنهانی
عقل طعنه می زند تا کی...
اشتباه تکراری؟

گرت هواست که با خضر همنشین باشی




نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش

زبور عشق نوازی نه کار هر مرغیست
خودمونی

بیا و نوگل این بلبل غزل خوان باش

آقای پرستویی!
اجازه بدهید همچنان دوستتان داشتهباشیم
الهه توانا | روزنامه نگار

«پرویز پرستویی» ،در صفحه اینستاگرامش عکس ناراحتکنندهای از یک
کودک منتشر کرد با این توضیح« :کودک خیابانی یخزده در کنار خیابان؛
این کودک خواب نیست .این طفل معصوم یخ زده هم از سرما و هم از سکوت
وجــدا نهــای به خوا برفته ما  .»...کاربران فضای مجازی ،اشتباه آقای
پرستویی را اصالح کردند و توضیح دادند که آن عکس متعلق به یک کودک
سوری است ،نه ایرانی .ایشان هم عکس را پاک کرد ،تا این لحظه بی هیچ
عذرخواهی و توضیحی .آقای پرستویی حتما میداند رفتار درست دربرابر
اشتباه ،معذرتخواهی است نه خود را به آن راه زدن .آقای پرستویی همچنین
بعد از حدود چهارسال فعالیت در فضای مجازی حتما میداند به هرچیزی در
اینترنت نباید اعتماد کرد و بررسی صحتوسقم حرفها ،ادعاها و عکسها،
ابتداییترین اصلی است که کاربر این فضا باید بلد باشد؛ بهویژه وقتی بیش از
چهار میلیون مخاطب دارد .پرویز پرستویی ،طی سالهای اخیر با عکسها و
ادبیاتی که برای پستهایش انتخاب میکند ،نوعی سبک «احساسیزده» را به
اسمخودشثبتکردهاست؛کسیکهچندبارتصادفینگاهشبهصفحهایشان
منطق کلیگویانه
افتادهباشد ،با شنیدن مطالب شعرگونه و واکنشهای دور از
ِ
که عموما کارکردی غیر از تزریق احساس گناه و عذاب وجدان ندارند ،فوری یاد
عکس بیاندازه
ایشان میافتد .مثال درباره همین پست اخیر ،معلوم نیست آن
ِ
غمبار قرار بود چه تأثیری بر وجدانهای بهقول پرویزخان بهخواب رفته ما دقیقا
بگذارد و نمیدانیم ایشان توقع داشت ما بعد از دیدن آن صحنه چه کار کنیم
و خودشان چه تصمیمی در سر داشتند .این نوع موضعگیری البته مختص
آقای پرستویی نیست؛ اعتراضکردن های بیهزینه وفایده و اظهارنظرهای
بیپایه ،رویه معمول سلبریتیهایی شد هاست که به مصلحان اجتماعی و
معلمهای اخالق خودخوانده بدل شدهاند بی آنکه الزامات و مختصات این
نقشها را بشناسند.
مارپیچ(سختی)٪ 60

حکایت

اندکی صبر

آسوشیتدپرس| رژهزیربارشبرف،رومانی

کوری شب بر در خانه ای بلغزید.
فریاد کرد که ای اهل خانه چراغی
فراپیش دارید تا این کور بیچاره
به سالمت رود .یکی گفتش اگر
کــوری چــراغ را چه کنی؟ گفت
می خواهم تا آن [کسی] که چراغ
آورد دستم گیرد و خود نیفتد.
آنکهراشمعهدینیستبهدست
چون شود هادی ارباب سلوک؟
برگرفته از «پریشان» قاآنی
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

می سی سی پی کاشته شده اند و این
خیابان لوکیشن خیلی از فیلم ها از
جمله خون آشام بوده است.

درختان گیالس غرق در گل می شوند
و درخــتــان در کنار هم تونلی از گل
گیالس درست می کنند.

گردشگری این منطقه ،مسیر باغ های
بامبو است که گذرگاه زیبایی را ایجاد
کرده است.

ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* قدیسه خاندان طاها زهرا(س)
بانوی ادب ،ام ابیها زهرا(س)
از عمق دلت گوش کنی می گوید
دیوار و در سوخته زهرا زهرا(س)...
علی گیاهی

* پرونده هوای پاک خوب بود ولی
ای کاش همه به آن توجه کنند ،هم
مردم و هم مسئوالن.
* لطفا بخش ترسانک رو هم چاپ
کنید ،خیلی جالبه و من هم شخصا
خواننده اش هستم .با تشکر از شما
علی کشته گر ،درگز

* آقـــای ص ــاب ــری! کــمــی دقــت.

درس ــت ــش خــاشــقــچــی اســـت نه
قاشقچی! متاسفم برای شما و او،
که مرگ دردناکش همه جا مسخره
می شود.
* ق ــدر چــیــز هــایــی رو کــه داری
بدون ،قبل از این که تبدیل بشن به
چیزهایی که داشتی...
مسعود مجنونپور

* باید از مدیر و کارکنان هتل که در
ستوندوردنیانوشتیدعروسکبچه
ایراپسدادند،قدردانیکردبابت
انسانیتشون و اینکه احساسات
بچهومادرشرودرککردن!

