دنیا به روایت تصویر
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حدیث روز
امــام صــــادق(ع) :خــداونــد روزه را
واجــب کــرد تا دارا و نــدار ،مساوی
باشند.
من ال یحضره الفقیه

گتی ایمیج| بازسازیجنگباستانیبینشوالیهها،صربستان

فتو ترانه

ذکر روز سه شنبه

االن نبین بچهها رو در حد مدلها خوشگل و خوش تیپ میکنن ،زمان ما همه
بچهها رو کچل میکردن ،مدرسهها شبیه معبد شائولین میشد!
مطمئنم طبقه باالیی ما تو خونه کارگاه لنتکوبی راه انداخته ،وگرنه این همه تق
و توق و سر و صدا تو یه واحد غیر عادیه!
لطفا اگه پاترول دارید بگید ساعت چند از نشنال جئوگرافی پخش میشه؟!
از اینکه با صدای گنجشکها بیدار میشه ناراحته ،فکر کنم هنوز با نشستن مگس
رو صورتش خواب براش زهرمار نشده که قدر گنجشکها رو بدونه!
ایرانی نیستی اگه تو کیف پولت رسید عابربانک و کارت شارژ باطله نگه نداری!
فرقی نمیکنه یک دقیقه یا  ۲۰دقیقه از شیری که گذاشتی رو گاز تا جوش بیاد
گذشته باشه ،دقیقا همون دو ثانیهای که چشم ازش برداری سر میره!

آیات نور
سوره حمد

خداوند رحمان و رحیم

در محضر بزرگان

روزهدار شبیه فرشتهها
میشود
آیت ا ...جوادی آملی میفرمایند:
در فضیلت روزه همین بس که
انسان شبیه فرشته میشود ،چون
فرشته غذا نمیخواهد ،نه این که
حاال در رنج باشد و در زحمت قرار
بگیرد ،اصــا نیازی به غــذا و آب
نــدارد ...در غم و شــادی احتیاج
بدن به آب و غذا بسیار کم است.
اگر کسی به یاد بهشت است و اگر
کسی به یاد جهنم است واقعا بدن
آب نمیخواهد ،واقعا بــدن غذا
نمیخواهد .وب سایت شفقنا
فرهنگ لقت!

سلطان

قرار مدار

10

دوردنیا

داستان قبل خواب برای بزرگترها

دیزالو

حافظ ناظری هم خوب بغض میکند
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

سهشنبهای دیگر را در حالی آغاز میکنیم که ماه مبارک رمضان هم شروع
شده و یکی از دغدغههای همیشگی ما در این سالها برنامههای مناسبتی
است که از تلویزیون پخش میشود .مثال خبر رسید که امسال برنامه هنگام
افطار را بنیامین بهادری به جای احسان علیخانی اجرا خواهد کرد .نمیدانم
مالک دوستان در این انتخاب دقیقا چه بوده است اما به هرحال این انتخاب
تعجب برانگیز بود .اولین چیزی که ما را به تعجب واداشت این بود که چرا اجرا
را به محمدحسین میثاقی ندادند .بعد هم اگر مالک به خوب بغض کردن
باشد خب خیلیهای دیگر هستند که این کار را بهتر بلدند .صابر ابر ،نوید
محمدزاده ،راستی حافظ ناظری هم نشان داده که خوب بغض میکند .به
هرحال امیدواریم انتظار ما برای درآمدن اشکمان به اندازه کافی با بنیامین
بهادری برآورده شود که ما روی این یکی خیلی حساب کردهایم.
خبر دیگر هم اینکه فیلم «جدایی نادر از سیمین» بهعنوان یکی از  10فیلم
برتر دهه گذشته جهان انتخاب شد .این اتفاق را به آقای اصغر فرهادی و
سینمای ایران تبریک عرض میکنیم .در همین هفته هم بود که خبر رسید
یکی از مجسمهسازهای کشور از دستهای آقای فرهادی قالبگیری کرده
که مجسمه دستهای ایشان را بسازد .حاال ما نمیدانیم مجسمه دست دقیقا
به چه دردی میخورد ولی به هرحال حدس میزنیم این هم یک تندیس بوده
که ساختش از دستهای ایشان شروع شده اما به سبک خود فرهادی با یک
پایان باز ،دیگر بقیهاش ساخته نمیشود .البته امیدواریم در نهایت مجسمه
دستهای ایشان واقعا شبیه خودش شود چون همین چند روز پیش یک
سردیس از استاد مشایخی ساختند و در نهایت شبیه پدربزرگ شخصیت
کارتونی نل درآمد .ما میترسیم دستهای آقای فرهادی هم مثال شبیه «پا»
ساخته شوند.
اما اگر اخبار جنجالی این روزها را دنبال کرده باشید قطعا یکی از پر سر و
صداترین آنها برگزاری نمایشگاه خانم تهمینه میالنی بود که داد خیلیها
را درآورد .خانم میالنی که بیشتر به عنوان فیلم ساز شناخته میشود ،در
سالهای اخیر گویا دستی هم بر نقاشی بردهاست .مثال عنوان نمایشگاه قبلی
ایشان «فیلمهایی که نساختهام» بود و آنقدر سر کپی بودن آثار سر و صدا شد
که خیلیها گفتند« :خواهش میکنم بروید همان فیلمتان را نسازید» که نشان
میداد در مورد فیلم ساختن ایشان هم کم انتقاد وجود ندارد .نمایشگاه دوم
ایشان هم مثل قبلیها همانقدر کپی از آب درآمد .حاال به نظر شما ایشان
نقاشی نکشد بهتر است یا فیلم نسازد؟

آدیتیسنترالChrisAdvansun-
داستاننویس کانادایی ،به تازگی
به شیوه جدیدی از داستاننویسی
بــرای بــزرگ ســاالن رســیــده اســت.
داستانهای او به قصههای قبل از
خــواب بــرای بــزرگ ســاالن شهرت
دارد .این داستانها از نظر محتوا و
مفهومبرایردهسنیبزرگسالمناسبودرعینحالآرامشبخشوخوابآور
است و بهعنوان داستان قبل خواب خوانده میشود!

فروش میلیاردی فرش قاجاری در لندن
دویــچــه ولـــه -یــک فــرش ابریشم
قاجاری با قدمت  ۲۳۰سال که به
فرمان فتحعلیشاه قاجار بافته شده
بود ،در حراجی «ساتبیز» لندن به
قیمت حدود  ۱۹۶هزار دالر (تقریبا
 ۲میلیارد و  800میلیون تومان) به
فروش رفت و در میان کل آثار فروخته
شده از نظر ارزش در رتبه چهارم قرار گرفت.

ترسناک ترین ترن هوایی دنیا
سی ان ان -بلندترین ،طوالنیترین
و سریعترین ترن هوایی جهان در
شهربازی «واندرلند» در تورنتو کانادا
با نام «یوکان استرایکر» افتتاح شد.
با سوار شدن در این ترن هوایی باید
آمادگی بــرای یک سقوط عمودی
مستقیم بعد از معلق ماندن در هوا
به مدت  3ثانیه در ارتفاع  75متری از سطح زمین و سپس داخل یک تونل زیر
آبی شدن ،غلتیدن در یک قوس قطرهای شکل و چرخیدن در یک حلقه 360
درجهای را داشته باشید .این ترن هوایی با سرعت  130کیلومتر در ساعت
حرکت و از بیش از  1100متر ریل عبور میکند.




تخم وفا و مهر در این کهنه کشتهزار
دی روزنامه

کانجا هزار نافه مشکین به نیم جو
آنگه عیان شود که بود موسم درو

وقتی ناسا آلومینیم کهنه میخرد!
علیرضا کاردار | طنزپرداز

در این روزهایی که از یک طرف چشممان به نمودار رشد قیمت سکه و دالر و
خودرو بودوحسابمیکردیم اگرتاچند سالدیگربهحقوقماندست نزنیم باز
هم نمیتوانیم ماشین بخریم و از طرف دیگر دنبال صف عرضه مستقیم گوشت
و مرغ و برنج و پیاز و خرما میگشتیم و همزمان حواسمان بود که از صف بنزین
جا نمانیم ،خبری رسید که باعث شد برای چند لحظه این دغدغههای کوچک
روزانهمان را فراموش کنیم« .یک شرکت کوچک که پیمانکار ناسا بوده ،با جعل
نتایج آزمایش قطعات آلومینیمی که حدود  20سال به این سازمان فروخته،
موجب شکست دو ماموریت پرتاب موشک و  ۷۰۰میلیون دالر خسارت شده
است ».البته خبر خوشی نیست ولی از این نظر که باعث شد احساس کنیم
تقلب و کالهبرداری در جاهایی مانند ناسا هم وجود دارد و جایی که پاتوق
دانشمندان جهان است هم کاله سرش میرود ،احساس خوبی بهمان دست
داد .از آن جایی که بنا به گفته کانالها و صفحهها و گروههای فاخر ،نصف به
اضافه دو نفر از کارمندان ناسا ایرانی هستند ،بهعنوان سرسفیدی که در هر
زمینهای دخالت میکند میخواهیم راهکاری به مدیران ارشد ناسا آموزش
دهیم تا دیگر دچار این مشکالت نشوند.
اول این که وقتی پروژهای را به مناقصه میگذارند ،نتیجهاش همین میشود.
مدیران ناسا اگر میخواهند دیگر این اتفاق برایشان نیفتد باید بدانند که
سپردن کار به کاردانی که از اقــوام و نزدیکان است یا توسط مدیران دیگر
معرفی شــده ،بــدون برگزاری مناقصه بهترین راه بــرای جلوگیری از این
سوءاستفادههاست .اگر مدیران قبل از خرید آلومینیم از این شرکت کذایی،
در گروه خانوادگیشان میپرسیدند که «بچهها کسی آلومینیم فروشی آشنا
سراغ داره؟» مطمئن باشید دچار این مشکالت نمیشدند! در مرحله بعد نباید
بهآنآزمایشگاهاعتمادمیکردند.وقتینتیجهآزمایشنشاندادکهآلومینیمها
مشکلی ندارد ،باید خودشان آستین و پاچه را باال میزدند و در برابر دوربین
خبرنگاران دو سر ورق آلومینیمی را در دست میگرفتند و خم میکردند تا
از مقاومتش مطمئن شوند و بعد با لبخندی رو به دوربین ،رضایت خود را به
خبرنگاران نشان می دادند .در مرحله آخر هم باید مجازات شدیدی برای آن
پیمانکار متخلف در نظر بگیرند تا درس عبرتی برای پیمانکاران بعدی شود.
هرچند آن ها هم میگردند راه جدیدی مییابند که به این زودیها گیر نیفتند!
نیم دقیقه ای

سرعت بدون دقت!

مارپیچ(سختی)٪ 60

میشل و جودی ،دو دختر همکالسی بعد از مدرسه نشسته بودند و با هم حرف
می زدند.
میشل« :من سرعت خیلی زیادی تو حساب و کتاب و ریاضی دارم!»
جودی« :واقعا؟ خب حاال بگو  758ضربدر  642تقسیم بر  5چند میشه؟»
میشل22 :
جدی« :هه هه ...اشتباه گفتی!»
میشل« :آره ممکنه ،ولی همون طور که گفتم سرعت پاسخ دادنم زیاد بود!»

دیدنی ها

زندان قدیمی که هتل خواهد شد
«نارا» ،قدیمی ترین زندان ژاپن با قدمت  109سال
که یک عمارت تاریخی به سبک رومی با آجر قرمز
است و توسط معماران عصر «میجی» ساخته شده
است ،تا سال  2020به عنوان هتلی مجلل شروع
به کار خواهد کرد .چندین شرکت ژاپنی مسئولیت

مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما

ترجمه و تصویرسازی:
فرنگیس یاقوتی ،سعید مرادی

فــرمــانــروا .کــســی کــه دســـت به
اختالسش ملس است .سلطانها
دارای شامه نوستراداموس و ثروت
راکفلری هستند و با ترکیب این
دو تــا میتوانند کــل مناسبات
اقتصادی جامعه را بههم بزنند.
تــا یــک دهــه پیش کــانــادا مقصد
سلطانگریدنیابودوروزانه ۳قلم
سلطان به آنجا صادر میشد .اما
این روزها نیمی از آنها در فرودگاه
کشفوضبطمیشوند.سلطانها
از کاغذ تــا ارز و طــا و مسکن و
گوشت را تحت فرمانروایی دارند.
سلطانیان ســرانــجــام بــا حمله
جاناسنو و مــادر اژدهــا منقرض
میشوند.مهدیسا صفریخواه

تفأل

تاپخند

صد مرتبه «یا ارحم الراحمین»

مشهور در میان گروهی از مفسران
این است که صفت «رحمان» اشاره
به رحمت عام خداست که شامل
دوســت و دشــمــن ،مؤمن و کافر
و نیکوکار و بدکار اســت ...ولی
«رحیم» اشــاره به رحمت خاص
پــروردگــار است که ویــژه بندگان
مطیع و صالح و فرمانبردار است...
در روایتی نیز از امــام صــادق(ع)
م ـیخــوانــیــم« :خ ــداون ــد معبود
همه چیز اســت ،نسبت به تمام
مخلوقاتش رحمان ،و نسبت به
خصوص مؤمنان رحیم است».
منتخب تفسیر نمونه


تاس| سیستممکانیزهشیردوشیدرکارخانهلبنیات،روسیه

رویترز| مسابقهویلچررانی،لندن

این پروژه را بر عهده خواهند داشت .زندان «نارا» در
سال  1908ساخته شد و تا سال  2017مجرمان
نوجوان را در آن نگه می داشتند .این تغییر و تحول
قرار است حدود  135میلیون دالر هزینه بردارد و
اولین مهمانان این هتل غیرعادی در سال 2021

در آن ساکن خواهند شد .قیمت اقامت در این
هتل با اتا قهای محدود هنوز اعالم نشده است
اما احتماال مطابق با دیگر هتلهای درجه یک و
لوکس ،بین  450تا  725دالر خواهد بود.
منبعjapanpropertycentral :


ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

*آوایخوشیبهگوشجانآمدهاست
آمیخته با عطر اذان آمده است
خواهی که بسوزی گنه عمرت را؟
برخیز که ماه رمضان آمده است
علی گیاهی

* دخـــتـــر گ ــل ــم فــــائــــزه جــــان،
16اردیبهشت سالروز تولدت را
تبریک می گوییم و امیدواریم شاد
و سالمت باشی.
بابا ،مامان و محمد

* آ قکــمــال؛ آیــا سفرهافطارتون
م داره؟!
زولبیا و بامیهه 
آق کمال :تا پارسال که به خاطر
ضلرش عیال اجازه نمداد ،امسال
هم به خاطر قیمتش خودم توانشه
ندرم!

* عزیزتر از جانم ،اکنون که بهاری
دیگر از دفتر زندگیت رقم میخورد
زیباترین آرزوها را برایت خواهانم.
تولدت مبارک کامرانم.
همسرت رویا

*لطفا به مناسبت فرا رسیدن ماه
مبارک رمضان مسابقه پیامکی
بذارین .با تشکر
* مامان فائزه عزیز ،سالروز تولد تو
فرشته مهربان را تبریک می گویم ،تا
ابد کنارم باش.
دوستدارت ثنا کوچولو

* فاطمه عزیزم ،بابت اومدنت تو
زندگیم ازت ممنونم و امیدوارم
بتونم بودنت رو قدر بدونم.
دوستدارت محمد ،باخرز


