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حدیث روز
امــام محمدباقر(ع) :شیعه ما تنها
کسی اســت که تقواپیشه و مطیع
تحفالعقول
خداوندباشد .
ذکر روز شنبه
صدمرتبه«یاربالعالمین»

شاتر استاک| نمایش 800کیفمدرسهبهیاداینتعدادکودکیکهدردنیابه
دلیلنبودشرایطبهداشتیفوتمیکنند،انگلستان
کاریکلماتور

 کیروش وقتی می خواد یکی خداحافظی کنه دعوتش میکنه تیم ملی و بازیش
نمیده! اول قوچاننژاد حاال هم شجاعی!
هنوز هم صحنه آهسته گل مهدی طارمی رو میبینم استرس میگیرم که شاید
توپ رو گل نکنه!
دقایق حضور مسعود شجاعی تو کنفرانسهای قبل و بعد بازی ها از دقایق
حضورش توزمین بیشتره!
کاش عادل فردوسیپور خودش روی اینستاگرام الیو گزارش زنده صوتی بذاره،
ملت صدای شبکه سه رو ببندن اون رو گوش بدن!
آقای لیپی ببخشید که با این همه افتخار این جوری بازنشسته شدی!
من در مقابل تمام دو راهی های زندگی ام عین سامان قدوس رفتار می کنم .اون
بزرگوار بین بازی کردن کنار زالتان و ذخیره طارمی و وحید امیری شدن ،دومی
رو انتخاب کرد!

کارهای بزرگ با
ابزارهای کوچک

حکایت

وقتیبهشتبرایشجا
ندارد
زاهدی به امیری گفت :حق جل و
عال در قرآن عزیز فرماید «وسعت
بهشت مانند وسعت آسمان ها و
زمین است» از آن بترس که تو را
در جایی بدین فراخی ،جایگاهی
نباشد.
جهان زحوصله آرزو فراخ تر است
ولیکباتوبودتنگترزچشمبخیل
تو را کهخوشهخرمابهدستمینرسد
بهغیرخارچهقسمتهمیبری زنخیل
برگرفته از «پریشان» قاآنی
ریشه واژه

خنجر

به نظر میرسد این واژه از «خنج»
که خودش تغییر یافته واژه «هنج»
است ،گرفته شده باشد« .هنج» به
شکل«آهنجیدن»بهکارمیرودکه
معنای آن «به درکشیدن» و «بیرون
آوردن»است.پسمیتوان«خنجر»
را بر همین اساس آن چیزی در نظر
گرفت که از نیام بیرون کشیده
میشود.فردوسیمیگوید:
همان تیزخنجر کشید از نیام
نه بگشاد راز و نه برگفت نام
برگرفته از فرهنگ پارسی
میرجاللالدین کزازی
قرار مدار

تفأل

تاپخند

آیات نور

حجت االسالم قرائتی با توجه به
تفسیر قرآن می فرمایند:
گاهی خــداونــد کــارهــای بــزرگ
را بــا وسیلههای کوچک انجام
مـیدهــد .مث ً
ال سرنگونی سپاه
ابرهه را با پرندگان ابابیل ،حفظ
جان پیامبر اســام(ص) را با تار
میت را
عنکبوت ،آمــوزش دفــن ّ
با کــاغ ،اثبات پاکی مریم(س)
را بــا سخن گفتن نـــوزاد ،پاکی
یوسف(ع) را با پاره شدن پیراهن،
ایمان آوردن یک کشور را با سفر
دهد و کشف اصحاب کهف را با
ُه ُ
نمونه پول ،تح ّقق بخشیده است.
« 400نکته از تفسیر نور»

فرانس پرس | آتشنشانآلمانیکههنگامبرفروبیسقفمنازلمناطقزیر
برفمانده،آدمبرفیمیسازد!

دور دنیا

سنگ  350میلیون ساله
خودمونی

آدم های خوش قلب شکست خوردهاند؟
مهین ساعدی | روزنامه نگار

از دوران کودکی ،به خاطر دارم هر زمان با کسی بحث می کردم یا کسی
موجب ناراحتی و خشمم میشد ،مادرم با آن آرامش همیشگیاش میگفت:
«ناراحت نشو دخترم ،منظور بدی نداشت»« ،چون از موضوع برداشت بدی
کرده ،اینطور قضاوتت کرده!» یا «خودت رو بذار جای طرف مقابلت و از دید
اون به قضیه نگاه کن!» او همیشه راهی پیدا میکرد که دیگران قصور کرده
از زیر نتیجه عصبانیتش فرار کنند و به ما هم یاد میداد چطور نگذاریم بقیه ما
را ناراحت و عصبی کنند .این خصلت ،نصفه نیمه در من رشد کرد و گاهی که
حواسم جمعتر بود سعی میکردم به توصیهاش عمل کنم و نگذارم کسی باعث
عصبانیت وخشممشود.هرچندقلبااعتقاد داشتماینروشتنهابه پرروترشدن
آدمهای بد ختم میشود!
اما بعدتر به واسطه همکاری با یکی از دوستهایم با تمام وجود به این روش
ایمان آوردم .او هم مثل مادرم نمیگذاشت کسی باعث ناراحتیاش شود .هر
زمان کسی باعث رنجش و ناراحتی ما هم میشد ،بالفاصله با آرامشاش ،باعث
دلگرمیمان میشد .به نظر او هم نباید خیلی خودمان را درگیر رفتار آدمها و
کارهاییکهازشانسرمیزندکنیم،بایدیادبگیریمکههرکسیرابرایخودمان
ببخشیم ،اصال مهم نیست او سزاوار بخشش هست یا نه ،مهم این است که ما
اجازه ندهیم با هر موجی دریای آرامشمان توفانی شود! اگر قرار باشد به هر
بدی واکنش نشان دهیم ،آنرا به خاطر بسپاریم و برای تالفی کردنش نقشهها
بکشیم ،تنها کوله بار سنگینی مملو از تفکرات منفی و انتقامجویانه خواهیم
داشت که باعث کدر شدن قلبمان میشود و از ما شخصیتی مالیخولیایی
میسازد که فقط به انتقام فکر میکند .در حالیکه بخشیدن و رها کردن
بدیهای دیگران ،برداشتن باری از روی دوش خودمان است که به آرامش
درونی ما کمک میکند.

یاهو -در ساحل دون پاتریک ایرلند ،صخره
سنگی با ارتفاع  45متر از دل دریا بیرون
آمده که به «دان بریست» شهرت یافته است
و به همراه بقیه تخته سنگ های اطراف
آن سنی حــدود  350میلیون سال دارد.
قسمت باالی این تخته سنگ پناهگاه امن
انواع پرندگان برای النه سازی است .این
صخره مربوط به دورانــی اســت که درجه
حرارت دریا بسیار باال بوده است .اولین بار
سه صخره نورد انگلیسی در سال  1990از
این صخره صعود کردند.

مادر پناهجویان شهر کاله
یــورونــیــوز -در بــنــدر کــالــه در
فرانسه ،زنی هفتاد ساله به نام
«بریژیت لیبس» مایه دلگرمی
تمام پناهجویان است که به او
لقب «مامانی» داده اند .این زن
خانه اش را که در مقابل کمپ
پناهجویان اســت ،بــرای کمک
به آن ها آماده کرده است .پارکینگ خانه اش به محلی تبدیل شده است تا
پناهجویان بتوانند تلفن هایشان را شارژ کنند و برای آن ها حوله ،وسایل
شخصی ،بیسکویت و میوه هم می گذارد و زخم هایشان را پانسمان می کند .او
دایم از سوی همسایگانش سرزنش می شود و مجبورش کرده اند دیواری بکشد
تا در برابر مزاحمت پناهجویان در امان باشند .با این حال بریژیت می گوید:
«هفته گذشته بیشتر از  ۱۶۰موبایل را شارژ کردم .حدود دوازده سال است که
این کار من است ،گاهی از آن ها خسته می شوم اما حسی من را وادار می کند تا
به کارم ادامه بدهم ،در واقع آن ها بخشی از زندگی من شده اند».

موزه اینستاگرام برای سلفی بازها

شعر

یوزهای ایرانی
یارمحمد خدنگی

بار دیگر گل عذاران گل زدند
یوزها هر سوی میدان تاختند
شیر مردان یل ایران زمین
پیک شادی باز دیشب شاد بو د
پورعلی گنجی ،دژاگه ،آزمون
هفته آینده با لطف خدا
آموزش شعبده بازی

روی امواج خروشان پل زدند
تیم چین را در کمند انداختند
لرزه افکندند بر دیوار چین
طارمی در گوش چپ آزاد بود
مرد میدان بوده اند بی چندوچون
می شویم ما قهرمان آسیا

بیبیسی-بهتازگیدرشهرکلن
آلمان مکانی افتتاح شده است
که در آن جا اتاق ها ،تم ها و پس
زمینههایرنگیمختلفیطراحی
شده است تا اینستاگرام بازها و
عالقه مندان به عکس سلفی به
خواسته هایشان برسند .ورودی
این موزه برای گذراندن چندین ساعت 30یورو است .بیشتر بازدیدکنندگان با
چمدانیازلباسوکفشبهاینمکانمیروندتاعکسهایمتفاوتبگیرند.ایده
اینموزهازآمریکابهاروپاآمدهوبسیارمورداستقبالقرارگرفتهاست.

شنبهها

تغییر رنگ مایع داخل لیوان

اندکی صبر

فصل عشق
سیاوش دانیالی

10

فصل عشق است و محبت
تو بیا دل به دلی
نان به فقیری
وگلیرابهگلستانمحبتبرسانیم
و نپرسیم چرا...

تلگراف| نمایشگاهساالنهکبوترانخانگی،انگلستان

روش اجرا :در این شعبده ،یک لیوان حاوی مایعی
سیاهرنگ داریــم .تکه مقوایی را داخل لیوان فرو
میبریم و خارج میکنیم .تکه مقوا سیاه میشود.
سپس دستمالی را روی لیوان میاندازیم .وقتی
دستمال را برمیداریم ،مایع بیرنگ شده است.
لوازم مورد نیاز :یک لیوان آب ،چند تکه مقوای
سفید و سیاه ،مقداری چسب
توضیح تردستی :پیش از نمایش ،مقداری مقوای

سیاه رنگ را به شکل لولهای در می آوریم و داخل
لیوان آب میگذاریم طــوری که هنگام اجــرا ،از
نگاه بیننده رنگ مایع داخل لیوان را سیاه نشان
دهد .سپس تکهای مقوای سفید برمیداریم و به
نیمه پایینی یک سمت آن ،مقداری مقوای سیاه
میچسبانیم .حاال هنگام اجرا ،سمت سفید تکه
مقوا را داخل لیوان فرو میبریم و هنگام خارج کردن



رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی



از اون لحاظ

تا به خاک در آصف نرسد فریادم
من از آن روز که دربند توام آزادم

منواینصداوتصویر،تویالمصب!
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

پیش از این بارها درباره این که چطور بعضیها ناگهان معروف میشوند ،گفته
بودیم .مثال شما میتوانی گفت وگوهای هنگام سبزی پاک کردن فک و فامیل
تانرابگذاریدرویتصویرملکهانگلیس،یاکمینکنیدهرمربیفوتبالیشکست
خورد ،صدای نقی معمولی را روی مصاحبه آخر بازیاش بگذارید و یک شبه
معروفشوید.امابهتازگیدرعالمخوانندگیهمموردمتفاوتیمشاهدهشدهکه
واقعا این یکی ،خیلی خاص است .نکته جالب این است که این مورد آخر پزشک
است اما کال در خیلی چیزها تخصص دارد .ایشان حتی در عرصه پزشکی هم
عجیب و غریب ظاهر شده و از سر تا پا متخصص شناخته میشود .یعنی اگر شما
پیشش بروی ستون فقرات خودت را به دستش بسپاری ،یک نگاه به دماغت هم
حتما میاندازد و میگوید« :خب دماغت هم مثل ستون فقراتت قوز داره .اینم
باید جراحی کنم» ممکن است همین طور ادامه پیدا کند و ایشان قوز انگشت
کوچک پای شما را هم جراحی کند.
به هرحال این آقا ،پزشکی را که به این درجه رسانده ،حاال تصمیم گرفته عالم
هنر را هم با همین فرمان دربنوردد .البته نفس عمل که یک پزشک تصمیم
بگیرد عالوه بر تخصص پزشکی ،هنرمند هم بشود اشکالی ندارد ،نمونهاش
آقای محمد اصفهانی عزیز .اما واقعا چگونگیاش مهم است .این پزشک از یک
فرمول عجیبی استفاده کرد که واقعا جا دارد بررسی شود .ایشان یک مدت،
سختی زندگی در جامجم را به جان خرید و صبح تا شب در تلویزیون زندگی
کرد .مثال از اخبار شبکه یک و تحلیل آخرین تحوالت جنگهای قبیلهای گامبیا
شروع میکرد ،به تدریج در شبکه دو در یک برنامه آموزش ساخت قورباغه
کاغذیادامهمیداد،سپسشبکهسهدرمسابقهشرکتمیکرد،ازشبکهچهار
پاورچین پاورچین رد میشد (تا عوامل شبکه را بیدار نکند) و شبکه پنج درباره
رازهای موفقیت در کائنات حرف میزد و البته بین همه اینها به بهانههای
مختلف مدام در خندوانه هم حاضر میشد .خب با این فرمول سلبریتی مد نظر
آماده بود و فقط کافی بود یک حرارت مالیمی هم در «به خانه برمیگردیم»
بخورد و رسما حاضر شود.
حاال کافی بود یک سری «دیوونتم»« ،عاشقتم» را بریزد توی شعری که در آن
«وابستهات» و «المصب» همقافیه شدهاند .بعد آلبوم بدهد و برای رونمایی با
چند بازیگر و خواننده و مجری عکس بگذارد .بلیت کنسرتهایش پیشپیش،
فروش بروند و توی کنسرت هم پلیبک بخواند .تازه هر وقت هم زنده میخواند
صدایش از صــدای شوهرعمه من موقع آواز پشت وانــت وقتی سیزده بدر
میرفتیم هم بدتر باشد .منتظر چی هستید؟ خواننده ما آماده شد ،بروید بلیت
کنسرتش را بخرید؛  CDرا پخش می کند و دهانش را تکان می دهد! ارزش
هزینه کردن ندارد؟
قاب جهان

موزه آرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه
ضــلــع اصـــلـــی مــــــوزه ،کــاخ
زمستانی نام دارد و در گذشته
محل سکونت رسمی تزارهای
روسیه بودهاست .موزه آرمیتاژ
شعبههایی بینالمللی در
آمستردام ،لندن و الس وگاس
نیز دارد .از جمله هنرمندانی
که آثارشان نقاط قوت مجموعه هنر غرب در موزه آرمیتاژ است میتوان به
میکلآنژ ،لئوناردو داوینچی ،پیتر پل روبنس ،آنتونی فان دیک ،رامبرانت،
آگوست رودن ،کلود مونه ،پل سزان ،ونسان ون گوگ ،پل گوگن و پابلو پیکاسو
فرنگیس یاقوتی
اشاره کرد .
ما و شما

به طور نامحسوس آن را برمیگردانیم تا سمت سیاه
آن سمت بیننده قرار گیرد .از دید بیننده مقوا به
دلیل قرار گرفتن در لیوان سیاهرنگ شده است.
حاال دستمالی را روی لیوان میاندازیم و هنگام
قرار گرفتن آن ،مقداری از آن را داخل لیوان فرو
میبریم و مقوای سیاه را به نحوی که دیده نشود،
الی دستمال قرار می دهیم و خارج میکنیم .حاال
رنگ مایع داخل لیوان هم بیرنگ شده است.

راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* بــه عــنــوان یــک م ــادر فرهنگی
از صفحه ه ــای فــرفــره و جــوانــه
متشکرم ،بسیار کــاربــردی است
و برای کودکان و نوجوانان مفید
است .موفق باشید.
* آق کمال ،اگــه دنــدون پزشک
خوب می خــوای بیا پیش خودم،
درســتــه دکــتــر نیستم ولــی بلدم
دندونت رو بکشم!
آق کمال :با انبردست یا نخ بستن به
در؟ روش درمانی تان برام مهمه!
* رگــبــرگ هــای احــســاس مــن به
بــاران نگاهت خیس می شوند،

عشق در نگاهت تعریف دارد،
می خواهم بدون چتر در چشمانت
قــدم بزنم .همسرم خانم امامی
کوشا ،چهارم بهمن سالروز ازدواج
مــون رو بــه شما و بچه هــا مریم و
احتشام
محمد تبریک میگم.
* با تشکر از بخش قرارمدار روزانه،
لطفا هر روز ادامه بدهید و مراقب
باشید تکراری و لوس نشود.
* مهساجان در ماه بهمن سالروز
تولدت مبارک ،همواره دلت شاد
و لبت پرخنده باشد.
خاله ها ،دایی ها و فرزندان


