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حدیث روز
امام رضا(ع) :مردمبهانجامروزهامر
شدهاندتادردگرسنگیوتشنگیرا
بفهمندوبهواسطهآنفقروبیچارگی
وسائل الشیعه
آخرترابیابند .
ذکر روز شنبه

صدمرتبه«یاربالعالمین»

آیات نور
سوره نساء

گناهان کبیره و صغیره

«کبیره» هر گناهی اســت که از
نظر اسالم بزرگ و پراهمیت است
و نشانه اهمیت آن میتواند این
باشد که در قــرآن مجید ،تنها به
نهی از آن قناعت نشده بلکه به
دنبال آن تهدید به عــذاب دوزخ
گردیده است ،مانند قتل نفس و
رباخواری و ...امثال آن ها .البته
گــنــاهــان «صــغــیــره» در صورتی
صغیره هستند که تکرار نشوند و
عالوه بر آن به عنوان بیاعتنایی
یا غرور و طغیان و کوچک شمردن
گناه انجام نگیرند.
منتخب تفسیر نمونه

تلقینتاریخ

اینیستاواینستاگرام
 35ســال پیش در چنین روزی
آنـــدرس اینیستا ،فوتبالیست
اسپانیایی به دنیا آمد .قرار بود تا
در آینده مهندس معماری چیزی
بشود اما به مهندس سانتر و پاس
صحیحدرفوتبالتبدیلشد.امروز
باید بگوییم پشت هر مسی موفقی
یک اینیستا وجود دارد که خوب
به او پــاس داده اســت .مهندس
اینیستا دربــاره آرزوهــای خودش
در زندگی گفته است« :من فقط
خواهش میکنم ایرانیهای عزیز،
اینستاگرام را درست تلفظ کنند
بعضیها جوری تلفظ میکنند که
انگار دارند من را صدا میزنند!»
قرار مدار

گاردین| قاچاقبنزینتوسطمادریکهنوزادشرابهپشتشبستهاست،توگو

تاپخند
خودمونی

قرارمان؛ ساعت  3بعدازظهر!
الهه توانا | روزنامه نگار

سارتر در رمان تهوع (یا طبق ترجمهای دیگر ،غثیان) جملهای دارد که حتی اگر
رمان را نخواندهباشی ،حتما جایی به چشمت خوردهاست« :ساعت سه برای
هرکاری که آدم میخواهد بکند همیشه یا خیلی دیر است یا خیلی زود» .این
جمله که از فرط تکرار ،به حکمتهای گزیده و جمالت قصار و نقلقولهای
شازده کوچولو شبیه شده -خارج از فضای رمان -برداشتهای مختلفی را
باعث شدهاست .بماند که استفاده ابزاری هم پیداکردهاست و بعضیها وقت
بیحوصلگی -با اجازه از روح بزرگ جناب سارتر -بهجای سه ،عدد دیگری
میگذارند و قرارهایشان را مودبانه و ادیبانه کنسل میکنند.
ایــن جمله بــرای من معنی بالتکلیفی میدهد؛ نه بالتکلیفی در ساعت
سه بعدازظهر یا هر زمــان مشخص دیگری که از ظاهر جمله برمیآید،
بالتکلیفی همیشگی؛ چسبیده به همه ساعتها و لحظهها و به پوست تن
ِ
خود آدم .اینها را هرکسی که دوراهیهای زندگیاش به چندراهی تبدیل
شدهباشد و سختیهای زودگذر روزگارش به مصائب دیرپا ،خوب میفهمد
و برای بقیه حکم نالههای روشنفکرانه از سر شکمسیری دارد .باید ساعتت
روی سه ،درجــا زد هباشد تا بالتکلیفی چسبنده را درک کنی .حاال البته
موقعیت رشکبرانگیزی هم نیست که درک نکردنش مایه حسرت باشد
اما از سرگذراندنش ،بیفایده نیست .بیتصمیمی و بیهدفی و بیحالی
و بیانگیزگی روی سرت هوار میشود و تصمیمهای نگرفته و هد فهای
نیمهکاره و انگیزههای وامانده بهت هجوم میآورند .رنج گیرکردن بین این
بکشپسکشها یک چیز را خوب حالیات میکند .میفهمی زمان بهتری
وجود ندارد ،اصال زمانی وجود ندارد و برای جان سالم بهدربردن فقط یک
راه داری؛ باید سه بعدازظهر را با همه مزخرفی و رخوتآلودگیاش بپذیری.
قاب جهان

دوردنیا

اشتباه تایپی در اسکناسهای استرالیا

گــاردیــن -بانک مرکزی استرالیا
کــلــمــه «»RESPONSIBILTY
بــه مــعــنــای «مــســئــولــیــت» را روی
جدیدترین اسکناس  ۵۰دالری این
کشور اشتباه تایپ کــرده است که
درست آن «»RESPONSIBILITY
است که یک « »iجا افتاده است اما
هم اکنون حدود  ۴۶میلیون قطعه از این اسکنا سهای جدید در سراسر
کشور در گردش مالی است .بانک مرکزی استرالیا این خطا را یک اشتباه
تایپی عنوان و تاکید کرده است که در چاپهای بعدی رفع خواهد شد .این
کلمه اشتباه با حروف بسیار ریز چندین بار روی این اسکناسها تکرار شده
است .بیشتر از شش ماه طولکشید تا یک نفر بتواند با ذر هبین پی به این
اشتباه تایپی ببرد.

چالش جدید :سلفی با سوسک زنده!

کتابخانهبیرمنگام،تلفیقسنتومدرنیسم

کتابخانه بیرمنگام کــه در سال
 ٢٠١٣ساخته شــده ،بزر گترین
کتابخانه عمومی انگلستان است
که ساالنه نزدیک به  2.5میلیون نفر
از آن بازدید میکنند .این کتابخانه
یک ساختمان شیشهای شفاف است
که نمای آن با شکلهای فلزی که از
صنعت این شهر الهام گرفته ،پوشیده شده است.
دکتر ناصر مکارم ،استاد دانشگاه از اسکاتلند

آموزش شعبده بازی

به نظر من تلویزیون تو ماه رمضون از وقتی که عطاران سریال نساخت و حمید
لوالیی توی سریال بدبخت نبود ،دیگه رنگ و بوی قدیم رو نداره!
غمانگیزترین معادل فارسی یک کلمه که شنیدیم ،معادل اسپینر است که به
یقراری!
یشود :فرفر ه ب 
فارسی م 
آدم خانوادهاش رو فقط وقتی می شناسه که شارژرش خراب بشه!
بچه هفت ساله گلکسی نوت  ۸دستشه ،اون وقت من همسن این بودم تنها
خواستهام از خانوادهام این بود که وقتی بابام خیار پوست می کنه منو صدا کنه
پوست خیارها رو بخورم!
استوری گذاشته از سفره افطارشون نوشته چه کرده همسر جانممممم ...چه
کرده حاال؟ دوتا خیار و گوجه برش زده گذاشته کنار پنیر!
چه حکمتیه که رو مبل دراز می کشی خوابت میگیره ،میای سر جات با آرامش
بخوابی دیگه خوابت نمیاد؟!

آدیــتــی ســنــتــرال -چــال ـشهــای
احمقانه زیادی تا کنون در شبکههای
مــجــازی بــه راه اف ــت ــاده اســـت امــا
چند شآورترین چالش این روزها،
سلفی با سوسک زنده روی صورت
اســت! این چالش اولین بار توسط
یک جوان میانماری به راه افتاد و از
دوستانش دعوت کرد تا عکسی با سوسک زنده روی صورتشان به اشتراک
بگذارند .این چالش در کمتر از یک ماه در میانمار ،اندونزی و فیلیپین بسیار
فراگیر شده است!

شنبهها

کلک تبدیل کردن آب به یخ
روش اجــرا :در این حقه شعبده ،مقداری آب داخل
لیوانی میریزیم ،سپس لیوان را برمیگردانیم و افراد
میبینند به جای آب ،تکههای یخ از آن خارج میشود.
لوازم مورد نیاز :یک لیوان ،چند تکه یخ ،مقداری آب
و یک اسفنج
توضیح تردستی :در داخل لیوان ،یک تکه اسفنج و
چند تکه یخ بریزید (اسفنج و یخ در لیوان پنهان شده
باشد ،داخل لیوان را هم قرار نیست به کسی نشان
دهید) سپس در مقابل حضار ،آب را داخــل لیوان
بریزید .وقتی آب وارد لیوان میشود جذب اسفنج ته
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لیوان می شود و هنگامی که لیوان را برمی گردانید
به جای آب ،آن تکههای یخ از لیوان خارج میشود.
نکته مهمی که باید رعایت کنید این است که زمان
بیرون ریختن یخها از لیوان ،اسفنج را طوری در لیوان
جاسازی کرده باشید که بیرون نیفتد و مشخص هم
نشود که اسفنج توی لیوان قرار دارد .مثال سعی کنید
از یک لیوان پالستیکی رنگی و غیرشفاف استفاده کنید
و اسفنج مورد استفادهتان هم به همان رنگ باشد .اگر
این کار را با دقت انجام دهید کار بسیار آسان و راحتی
خواهد بود.

فرانس پرس| توجهبازدیدکنندهموزهجاسوسیبهگریمیکیازتبهکاران
معروفجهان،واشنگتن

تفأل

در شب قدر ار صبوحی کردهام عیبم مکن



سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود



دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد
از اون لحاظ

کامبک بزن عمو ببینه!
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

خب اجازه دهید در همین ابتدای مطلب من یک کامبک بزنم به مطالب قبلی
خودم .چی؟ اون فلش بکه؟ پس کامبک کدوم بود؟ بله این روزها شما وارد
هر جمعی بشوی دارند از کامبک حرف میزنند .اصال خیلی از والدین برای
تابستان برنامه دارند بچههایشان را بفرستند بروند باشگاه ورزشی کامبک
بزنند تا جلوی فامیل ،بچه را اینجوری وادار کنند که« :یک کامبک بزن
عموجون ببینه!» .اما چه چیزی باعث شد کامبک اینجوری توی دهن ما
بیفتد؟ بله پاسخ صحیح گزارشگران فوتبال و بازیهای چمپیونزلیگ است .به
نظرم به زودی با این شرایط بهتر است این جام را صدا بزنیم« :کامبکیونزلیگ».
برای آنهایی که اطالعات کافی درباره این کلمه ندارند تعریفی از کامبک
ارائه بدهم« :کامبک به حالتی گفته میشود که یک تیم عقب افتاده است
و ناگهان خونشان به جوش میآید و میزنند نتیجه را برمیگردانند .حاال
ربطی هم ندارد تیمی که کامبک میخورد مسی را داشته باشد یا نه .پس از
تماشای کامبک معموال تماشاگران بیاختیار حجم زیادی از موهای خودشان
را و درختها حجم زیادی از برگهایشان را از دست میدهند» .شما ببینید در
فوتبال خودمان هم کامبک پیشینه دوری دارد .مثال وقتی تیم تحت هدایت
سلطان علی پروین از تیم حریف عقب میافتاد ،آقای پروین ناگهان توی
رختکن یک جوری به بازیکنان انگیزه میداد که میرفتند کال نتیجه را عوض
میکردند .تازه یک مثال دیگر هم میخواستم بزنم که استقاللیهای عزیز
ناراحت میشوند و از آن میگذریم.
ولی کامبک اصال در فوتبال خالصه نمیشود .ما خودمان از کودکی بسیار
کامبکباز حرفهای بود هایم .مثال در دوران مدرسه وقتی با رفیقهایمان
دعوایمان میشد روی دفترش خط میکشیدیم و او هم کامبک میزد یک
جــوری دفتر ما را خطخطی میکرد که چیزی از دفتر ما باقی نمیماند.
همچنین یکی از کامبکهای مهم زندگی ما در دید و بازدیدهای عید بود .به
این صورت که بعضی خویشاوندان ما میآمدند میوه وشیرینی فراوانی را خانه
ما میل میکردند و نوش جانشان البته و همچنین عیدی هم میگرفتند و
میرفتند .بعد ما یک جلسه استراتژیک برگزار میکردیم و در دیدار برگشت در
خانه حریف یک جوری میرفتیم کامبک میزدیم و همه ویتامینهای از دست
رفته خانهمان را جبران میکردیم که مطمئن ایم «کلوب» سرمربی لیورپول باید
بیاید از ما یاد بگیرد .تازه عیدی را هم پیله میشدیم دو سه برابر پس میگرفتیم
و این جا بود که والدینمان به ما افتخار میکردند و میگفتند« :واسه همه
کامبک زدنهات مرسی!»
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* آ قکــمــال؛ جنا بعالی جــادو و
جنبل همبلدید؟!
آق کمال :اونا ره که نه ،ولی تخصص
عجیبی تو جارو پارو و خرید جنس
بنجل درم!
* تولد دخترمان مولودجان که با
همتش روسفیدمان کرده را تبریک
پدر و مادرش
می گیم .
* جــریــان جــســد  800میلیون
ساله تو پرونده مجهول پنج شنبه

واقعیه؟!
ماوشما:مطالبپروندههایمجهول
ترجمه از منابع خارجی هستن که
کارشناسان از درســت یا نادرست
بودنشونمطمئننیستن.
* فاطمه عــزیــزم بابت اومــدنــت و
بودنت تو زندگیم ازت ممنونم و
از ته قلبم برات آرزوی موفقیت تو
امتحاناتت رو دارم.
 دوستدار ابدیت محمد ،باخرز

