دنیا به روایت تصویر
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حدیث روز
ام ــام کــاظــم(ع) :دع ــای شخص
روزهدار هنگام افــطــار مستجاب
بحار االنوار
میشود.
ذکر روزیک شنبه
صدمرتبه«یاذاالجاللو
االکرام»
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مناسبتی

دوردنیا

رکورد سفر به عمیقترین نقطه اقیانوس

آیات نور
سورهقصص

مال دنیا امانت است
نزد انسان

در محضر بزرگان

تشریفاتدعارا
رعایتکنیم
مرحوم آیت ا ...بهجت فرمودهاند:
دعاتشریفاتیدارد-1:ثناوتعظیم
و تمجید ساحت مقدس حضرت
حق تبارک و تعالی  -2اقــرار به
گناهان و اظهار ندامت از آن که
تقریب ًا به منزله توبه یا مــازم آن
اســت -3 .صلوات بر محمد و آل
محمد(ص) که وسیله و واسطه
فیض هستند -4 .بکاء و گریه ،اگر
نشد تباکی ولو خیلی مختصر.
پایگاه اطالع رسانی حوزه
ریشه واژه

نفرین
کلمه «آفــریــن» از پیشوند «آ» به
معنی «بــرای کسی چیزی آرزو
کــردن» و ریشه «فــری» به معنی
«خشنود کـــردن»« ،ســتــودن» و
«پسندیدن»برایتمجیدوتحسین
آمــده اســت .اما کلمه «نفرین» از
پیشوند «ن» نفی و «آفرین» تشکیل
شده است که برای دعای بد کردن
و لعنت فرستادن کاربرد دارد.
فردوسی در شاهنامه میگوید:
به ویران و آباد نفرین اوست
دل بیگناهان پر از کین اوست
قرار مدار

اندکی صبر

وشبیبرایقدر
امیر نامجو
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در ماه خدا اگر بمانیم همه
دعوتشدگان آسمانیم همه
امشب که هزار ماه میارزد بیش
قدر است اگر قدر بدانیم همه

تصویرسازی:سعیدمرادی

ای ــن یــک واقــعــیــت اس ــت کــه هر
انسان سهم و نصیب محدودی از
دنیا دارد ،یعنی اموالی که جذب
بدن او ،یا صرف لباس و مسکن
او میشود مقدار معینی است و
مازاد بر آن به هیچوجه قابل جذب
نیست.مگریکنفرچقدرمیتواند
غــذا بــخــورد؟ چــه انــــدازه لباس
بپوشد؟ چند مسکن و چند مرکب
میتواند داشته باشد؟ و ...پس
بقیه خواه و ناخواه سهم دیگران
است و انسان امانتدار آن ها.
منتخب تفسیر نمونه

گاردین| همکاریبرایالنهسازی

ای سجود باشکوه و ای نماز بینظی ر
ب
دست بیوضو مزن بر ستیغ آفتا 

ماه خدا

ای رکوع سربلند و ای قیام سربهزیر
آی تیغ بیحیا ،شرم کن وضو بگیر!
سعید بیابانکی

آداب تالوت قرآن
تالوت قرآن ،آداب خاصی دارد که بعضی از آنها براساس آیات و روایات به این
ترتیب است:
* در حال طهارت و با وضو به تالوت قرآن بپردازید.
* در حالی که مسواک زدهاید ،قرآن را تالوت کنید.
* با صوت زیبا و متوسط بخوانید؛ نه با صدای آهسته باشد و نه با صدای بسیار
بلند.
* در حال تالوت ،با ادب و طمأنینه و رو به قبله باشید و اگر نشسته میخوانید،
تکیه نکنید.
* از روی «مصحف» تالوت کنید که نگاه در «مصحف» و تالوت از روی آن آثار
خاصی دارد.
* قبل از شروع «أعوذ با ...من الشیطان الرجیم» بگویید و بعد «بسم ا ...الرحمن
الرحیم».
* ترتیل را مراعات کنید؛ آن چنان تند و کند نخوانید که حروف ،کلمات ،وقفها
و فاصلهها به خوبی ادا نشود.
* هنگام تالوت قرآن ،به چیز دیگری فکر نکنید و در آیات قرآن تدبر کنید.
* حق آیات را مراعات کنید؛ به این معنا که هنگام تالوت قرآن ،وقتی از رحمت و
بهشت یاد میشود ،خود را از آن رحمت محروم نبینید و وقتی به آیات عذاب و آتش
و سخط و غضب میرسید ،بترسید و به خدای متعال پناه ببرید که از اهل عذاب
و آتش نباشید .وقتی به آیات تکبیر ،تعظیم ،تسبیح و تحمید میرسید ،به تکبیر،
تعظیم ،تسبیح و تحمید حق بپردازید .هنگامی که به آیات استغفار و طلب عفو و
بخشش میرسید ،استغفار کنید و طلب عفو و مغفرت نمایید.
مارپیچ(سختی)٪ 60

دیدنی ها

تابلوهای صندلی
«الرن وایت» نقاش و تصویرساز در اقدامی جالب،
صندلیهای چوبی و قدیمی که رنگ و رو رفته شده
و جذابیت چندانی نداشتهاند را با استفاده از رنگ
اکریلیک و جالدهنده ،به یک اثر هنری زیبا تبدیل
کرده است .این هنرمند با صرف وقت زیادی حدود
 ۷۵ساعت برای هر صندلی ،روی آنها تصاویری از
چشماندازهایطبیعیبارعایتجزئیاتکاملترسیم
و رنگ آمیزی کرده است که این روزها در شبکههای
اجتماعیطرفدارانبسیاریپیداکردهاست.

فاکس نــیــوز« -ویــکــتــور وسکوو»
سرمایهگذار  53ساله آمریکایی
رکورد عمیقترین نقطه اقیانوس
را کــه انــســان تــوانــســتــه اســـت با
زیردریایی به آنجا دست پیدا کند،
شکست .او به عمق 10هزار و927
متری دره  Challenger Deepدر گودال «ماریانا» اقیانوس آرام برای تهیه
مستندی سفر کرده است .این فرد در سفر 12ساعته خود رکوردی را که «جیمز
کامرون»کارگردانتایتانیکنتوانستبشکند،شکست.عالوهبرمشاهدهچهار
گونه جدید که ممکن است مدرکهای تازه ای در زمینه کشف مبداء حیات در
اختیار دانشمندان قرار دهد ،او حامل خبر بدی هم بود« :در عمیقترین نقطه
زمین زباله پالستیکی و بستهبندی آبنبات دیده شد».

حراج آلوده ترین لپ تاپ دنیا
اسکای نیوز -این دستگاه لپتاپ
سامسونگ که چند سال پیش 95
میلیارد دالر زیان در سطح جهان
به بار آورده بود ،به تازگی بهعنوان
یک اثر هنری به حراج گذاشته شد.
این لپتاپ بهمنظور جلوگیری از
انتشار شش ویروس خطرناک درونش تا مدتها از دسترس دور نگهداشته شده
بود .باالترین قیمت پیشنهادی برای این دستگاه یک میلیون و  130هزار دالر
است اما در شرایط فروش آن آمده است به دلیل پیشگیری از خطرات امنیتی،
خریدار حق استفاده از آن را داخل خاک آمریکا ندارد.

وجه زیبای کپک
آدیــتــی ســنــتــرال -یــک انجمن
عــلــمــی پــژوهــشــی در روســیــه با
انتشار تصاویری میکروسکوپی
از کپکهای روی مــواد غذایی،
سعی دارد تا وجه زیباییهای آن
را هم نشان دهــد .ایــن انجمن از
مردم خواسته است مواد کپکزده را برای آنها بفرستند و در مقابل عکس
میکروسکوپی آن را دریافت کنند .عکسهای جالب میکروسکوپی این کپکها
حسابی مورد توجه قرار گرفته است.
مسابقه چی شده؟

شوخی پدر و پسری

سالم .این بار برای مسابقه
بــا یــک عکس صمیمانه از
حیات وحش در خدمتتون
ه ــس ــت ــی ــم ،بــبــیــنــیــم چــه
میکنین! شما باید برای این
عکس ،یک شرح حال کوتاه
یــا دیــالــوگ بــامــزه (از زبــون
هرکدوم از شخصیتها) بنویسید و تا ساعت  24فردا شب (دوشنبه) برای ما
به پیامک  2000999یا شماره  09354394576در تلگرام بفرستید.
حتما کلمه «چی شده؟» و نام و نام خانوادگیتون رو هم بنویسید .بانمکترین
و خالقانهترین پیامها که اسم نویسنده دارن ،چهارشنبه به اسم خودتون چاپ
میشه .خوش باشین.

فرانسپرس|یکیازنقاشیهای«بنکسی»کهکودکآوارهایرانشان
میدهدرویدیوارکانالیدرونیز،ایتالیا

تفأل

مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید



ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا



داستانک

وز آن غریب بالکش خبر نمیآید

ولی چه سود یکی کارگر نمیآید

پیامک از دیار یاری

با خــودش عهد بسته بود اگر نتیجه آزمایشهای همسرش نشان دهد که
احتیاج به عمل ندارد ،در حد توانش کار خیری انجام دهد .نوعش را مشخص
نکرده بود ولی به خودش قول داده بود کاری باشد که تا حاال انجام نداده است.
یک هفتهای میشد که دکتر خیالشان را بابت آزمایشها راحت کرده بود و
اطمینان داده بود نیازی به عمل جراحی نیست .عصر به سمت خانه میرفت
و به این فکر میکرد که چه کاری انجام دهد تا قولش را عملی کند .از طرفی
خوشحال بود که حال همسرش خوب میشود ،از طرفی غم داشت که سه ماه
حقوق نگرفته بود و با صرفهجویی و خرج پساندازشان زندگی میگذراندند.
از جلوی سوپرمارکت محل رد شد که یادش آمد همسرش سفارش چند قلم
جنس داده بود .وارد شد .مغازهدار را سالها میشناخت .خریدش را انجام
داد .وقتی خواست کارت بکشد ،جرقهای در ذهنش خورد .یاد مطلبی افتاد
که سرسری در گروهی خوانده بود .یک لحظه خوشحال شد ولی بالفاصله
دلش پایین ریخت.
با خودش کلنجار رفت تا سرانجام خواستهاش را به زبان آورد« :آقا محسن یه
سوالی ،خواهش میکنم پیش خودمون بمونه ...تو مشتریهات کسی رو داری
که حساب دفتری داشته باشه ولی مدتها نتونسته باشه تسویه کنه؟ مستحق
واقعی باشه ها ،نه مشتری بدحساب!» فروشنده خندید و جواب داد تا جایی
که دلت بخواهد! گفت« :قربون دستت ،در حد صد تومن اگه کسی هست که
واقعا میدونی نمیتونه بده ،بیار من حساب کنم ...نه! ...صد و پنجاه تومن».
فروشنده تعارفی کرد ولی وقتی اصرارش را دید دفترش را باز کرد و دو مورد
را که یکی پیرزنی مستمری بگیر و دیگری کارگری که ماهها دستش شکسته
و خانهنشین شده بود معرفی کرد .سرجمع 200هزار تومان میشدند .مرد
کارتش را به فروشنده داد و چانه هم زد تا کمتر حساب کند! از فروشنده قول
گرفت تا این قضیه را به هیچکس نگوید و به هیچوجه اسمی از او نبرد.
بیرونکهآمدبهاینفکرنمیکردکهمعلومنیستتاکیحقوقنگیرد،خوشحال
بود که هم دین اش را ادا کرده و هم کار خیری کرده که تا حاال انجام نداده بود.
فرداصبحاولوقتپیامکیبرایشرسید«:شهروندگرامی،ضمنتشکرازشرکت
شما در جشنواره عکس موبایلی ،بهعنوان یکی از برندگان این مسابقه انتخاب
شدید .از شما دعوت میشود برای دریافت جایزه در مراسم اختتامیه جشنواره
شرکتکنید»...باورشنمیشد.خواستدوبارهپیامکرابخواندکهچشمشبه
ع .ک
پیامکبانکیخریددیروزشافتاد.هنوزیکروزنگذشتهبود .
ما و شما
* خانوم زهرا فرنیا ،در این که شما
طــنــزپــرداز خوبی هستید شکی
نیست ،ولی چرا باید بزر گترین
دغدغهتون که ظاهرا ازدواجــه با
نوشتههای شما تــوی ایــن ستون
به تمام دخترها تعمیم داده بشه؟
ما و شما :ستون «با خانمان» یک
ستون طنز است که دو نویسنده
داره ،خانم صفری خــواه دغدغه
های یک مادر رو مینویسن و خانم
فرنیا هــم حــر فهــای یــک دختر

جوان رو .طبیعیه که خاصیت یک
مطلب طنز اغراق و درشتنمایی
است.
* باباجون تولدت مبارک ،ممنون
کــه بــرامــون زحــمــت میکشی.
دوستت داریم.
عاطفه ،امیرعلی و حسین

* رابطه عجیبی هست بین بودن
تو و حال خوب من ،تولدت مبارک
همسر عزیزم حسن جان.
دوستدارت مریم


