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حدیث روز

امام سجاد(ع) :از قدرت خداوند بر خویش
بترس و از نزدیکی اش به خود شرمگین باش!



گاردین| پس از آتش سوزی ایاالت متحده

بحار االنوار

تاپخند

ذکر روز شنبه

صد مرتبه «یا رب العالمین»

آیات نور

سوره الرحمن()18

پرسش و پاسخ در روز قیامت

«فاذا انشقت السماء »...یعنی ناگهان آسمان
شکافته می شود و چون چرمی سرخ رنگ
قرمز می شود.
«فیومئذ ال یسئل عن ذنبه »...از این آیه تا آخر
سوره ،وضع حساب و جزا و حال مجرمین و
متقین را که در دنیا از مقام پروردگار خود پروا
داشتند و نیز کار آنان را بیان می کند .سوالی
که در آیه نفی شده و فرموده از کسی سوال
نمی شود ،سوال به طور معمول و مالوف در
بین خود ما انسان هاست ،چنین سوالی را
نفی کرده .پس این آیه منافاتی با [آیاتی که در
آن به سوال روز قیامت پرداخته شده] ندارد،
برای این که روز قیامت مواقف مختلفی دارد،
در بعضی از آن مواقف مردم بازخواست می
شوند و در بعضی دیگر مهر بر دهان هایشان
زده می شود و در عوض اعضای بدنشان سخن
میگویدودربعضیمواقفدیگرازسیمایشان
تفسیر المیزان
شناخته می شوند .

تصویر سازی
سعید مرادی
سحر بهجو |شاعر

ز شانه آن که پریده همای «عزت» بود
غبار حزن نشسته به چهره اش «بانو»
جناب حضرت بازیگری که جاوید است
تو رفته ای و ستون های «خانه بر آب» است
«چمدان» دست گرفتی سفر به خیر عزی ز
رسیده «روز فرشته» اگر چه قدری زود

کسی که سایه او هم ردای شوکت بود
یتیم شد به گوشه ای کاراکتر «هالو»
به صحنه ها تجلی طلوع خورشید است
که چشم های «جهان پهلوان»مان خواب است
که دل بریده «شیر خفته» ما از هر چیز
به «راه آبی ابریشمی» رَوی ،بدرود...

نشر اکاذیب

درختان برق آلود

به تازگی دانشمندان هوایی ،به صورت یهویی در
هاوایی درختانی را کشف کرده اند که از خودشان
برق بیرون می دهند .در این اکتشاف اتفاقی که در
جنگل های سهل العبور رخ داده است ،درختانی
با ظاهر معمولی پیدا شده اند که با شکاف دادن
بدنه شان و فرو کردن دو شاخه در آن ها ،می توان
به برق رسید .این اکتشاف به قدری مهیج بوده که
دانشمندان مدتی دچار لکنت زبان شده و پس
از بهبودی اعالم کرده اند با تکثیر این درختان،
می توان برق را بدون زحمت و هزینه در سراسر
جهان منتقل کرد.

قرار مدار

سهنقطه

*اینچالشفرزندتکجاسترومتوقفکنیدبابا،داریمیهچیزیهمبهبعضیهابدهکارمیشیم!
*ولیتابستونازاونپونزدهروزبعدازعیدکهفروردینتمومنمیشه،کوتاهتره!
* یکی از ایرادهای دفتر خاطرات اینه که وقتی خوابت میاد میذاری باال سرت می خوابی ،همش
استرسدارییکیبازکنهبخونهوتمامگندکاریهایزندگیتروبفهمه!
*قیافهوسنوسالواینچیزهامهمنیست،مهماخالقهمنیست،بلکهمهماصالتوخانوادهواینا
همنیست،همهایناروولکن،مهمدرکمتقابلوتفاهمهمنیست،مهمپولهپول!
*توقبیلهماهرکیبگهدستمنمکنداره،میپزیمشمیدیمبهکسانیکهفشارخوندارن،نباید
حیفومیلشونکرد!
*جد ًابایدیکاپلیکیشنساختهبشهکهمابتونیمشمارهمونروازگوشیدیگرانپاککنیم!
حجمعهروتوکوهبگذرونم،اینهکهپنجشنبهشببرمتوکوهبخوابم!
*تنهاراهکاریکهصب 
دوردنیا

سقوط با هواپیما برای انتقام از همسر
آدیــتــی ســنــتــرال -یــک خلبان
آمــریــکــایــی ب ــه جـــرم کــتــک زدن
همسرش و خشونت خانگی در
دادگــــاه ایــن کــشــور محکوم شد.
خلبان که جرمش بسیار سنگین
بود،تصمیمگرفتبهطرزبیرحمانه
ایازهمسرشانتقامبگیرد.اوبایک
هواپیمای تک نفره روی خانه ای که
همسر و فرزند دو ساله اش در آن
حضورداشتند،سقوطکرد!هرچندهمسروفرزنداوبهطرزمعجزهآسایینجاتپیداکردنداماجرم
وجریمهوهزینههایشبسیارسنگینترشد.

همبرگر مخصوص گیاه خواران
آدیــتــی ســنــتــرال -صــاحــب یک
رستوران در شهر نیویورک آمریکا به
تازگیازهمبرگرمخصوصشرونمایی
کردهاست.اینهمبرگردقیقامثلیک
تکه استیک گریل شده است .حتی
داخل آن هم دقیقا شبیه یک استیک
آبدار است .اما این استیک از گوشت
درست نشده بلکه یک هندوانه بزرگ
استکهگریلشده!مزهآنهمدرابتدا
نمکیوشبیهمزهگوشتاستامادرنهایت،تبدیلبهمزهشیرینیزیادیمیشود.
قاب جهان

آب شرب رایگان در ایتالیا
در حالی که در بیشتر نقاط کشور ما تقریبا در هر
جایی دسترسی آسان و رایگان به آب برای رهگذران
وج ــود دارد ،عــرضــه آب شــرب رایــگــان در اغلب
کشورهای دنیا مرسوم نیست.
ایتالیا یکی از استثناهاست .در بیشتر شهرهای
ایتالیا آب شرب از این شیرهای قدیمی همواره
روان است.
دکتر ناصر مکارم ،استاد دانشگاه ،اسکاتلند

اندکی صبر

النه خالی
سمیه شیرمحمدی

چشم های خیس رویا را
با پرواز کدام پرنده همراه کنم
و به سوی تو آیم؟
دست هایم
خالی مانده در باران هاست
النه
ِ
و باد هنوز
سرگردان
از اندوه به جا ماندن رویاهای ماست...

ای پی ِای| پوشش سنتی تبتی در جشنواره محلی ،هندوستان

تفأل
گر غالیه خوش بو شد در گیسوی او پیچید
باز آی که باز آید عمر شده حافظ

ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست
هر چند که ناید باز ،تیری که بشد از شست

از اون لحاظ

تضاد طبقاتی ما و فامیلمان
محمدعلی محمدپور ر |طنز پرداز

من میگویم تضاد طبقاتی بیداد میکند شما باور نکنید ،فکر کنید شوخی میکنم .واقعا آدم یک
وقتهایی چیزهایی میشنود که دوست دارد سرش را سه شبانهروز متوالی بکوبد به دیوار .شما
ببینیدیکیازفامیلهایمادرایناوضاعاقتصادیکهمنماستهمجرئتنمیکنمبخرم،چونپسر
نوجوانش کامبیزجان تردمیل دوست داشته ،رفته سه میلیون تومان پول نقد داده برایش خریده که
دوسهساعتیهمکامبیزجانرویشراهرفته.بعدفامیلمانفردایشهمینجوریداشتهتویگوگل
سرچمیکردهکهاتفاقییکجاییدیدهتردمیلبرایزانوممکناستضررداشتهباشد.فکرمیکنید
چه تصمیمی گرفتند؟ آیا افسوس خوردند که چرا قبلش تحقیق کافی نکرده و خرید کرده اند؟ آیا با
خودشان گفتند امیدواریم که شایعه باشد؟ آیا کامبیز را سرزنش کردند که چرا هر چه میبینی دلت
میخواهد؟خیر،اینفامیلماخیلیراحتتردمیلیراکههنوزدوسهساعتهمبهزحمتکارکرده
بوده  ،انداخته گوشه انبار و حاال آن تردمیل دارد خاک میخورد و موشهای انبار رویش کله معلق
میزنند.دوستعزیزمگردستمالکاغذیاستکههمینجوریمیخریمیاندازیکنار؟
حاالشمااینرامقایسهکنیدباشخصبندهکهوقتیمیخواهمیکدمپاییسادهپالستیکیبخرمهم
ازششماهقبلمدامبادرنظرگرفتنهمهجوانبامر،جستوجووتحقیقاینترنتیومیدانیمیکنم
ببینمیکموقعانتخاباشتباهینکنم.اصالیکباراینقدربراییکهندزفریتودیجیکاالسوال
و جواب کردم که فردایش رایگان برایم هندزفری را فرستادند و گفتند« :تو فقط این قدر سوال نکن،
مصرفسهسالهندزفریشماباما».
ما اصال خانوادگی یک اخالقی داریم که بعد از این تحقیق زیاد هم اگر فرضا محصولی که میخریم
اشکالیداشتهباشد،یکعمرباهاشمیسوزیمومیسازیم،نهاینکهبندازیمشدور.مثالبندهیکبار
بابایمخیلیولخرجیکردهبود،یککفشبرایمخریدهبودکهاینکفشبهپایمتنگبود،فکرمیکنید
برایحلمشکلچهکردیم؟بلهمادراینشرایطتاآستانهقطعانگشتکوچکمنهمپیشرفتیمکه
نهایتاخداراشکرفامیل،پولجمعکردندوکفشراازپدرمنخریدندومشکلحلشد.
االن هم خبر رسیده که برای کامبیزجان اسکوتر خریدهاند تا بتواند افسردگی پس از خأل تردمیل را
به سالمتی بگذراند .من هم که لجم گرفته بود توی گروه فامیلی مضرات اسکوتر برای ستون فقرات
رافرستادمواالنشنیدماسکوترمدنظرراهمبهانبارمنتقلکردهاندوتصمیمدارندبرایکامبیزجان
پاراگالیدربخرند!
ما و شما
راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

* با قلبی سرشار از شادی ،خوش بوترین گل
هایهستیراهمراهبازیباترینترانهگیتیبه
مناسبتیکیشدنمونتقدیموجودمانمی
کنم .همسرم دوستت دارم .سیدعلیرضا
*بخشجدیدقرارمدارخیلیخوبه،لطفاهر
مریم
روز ادامه اش بدین.
* خدایا؛ پیرانما را بپیرای!
* به نظرم زندگی ســام تکراری نشده و
مطالب خوبی داره ولی شور تبلیغات رو در
آوردین واقعا .به نظر ما هم اهمیت بدین.
ونوس سلطانیان

* در قسمت یادش بخیر مایکل اسکافیلد

درست بود ،نه مایکل اسکوفیلد.
* همسر مهربونم حسن آقا محمدی ،اون
شب که از سرکار اومدی و با تمام خستگی با
این دو تا آتیش پاره (پسرامون) حسابی بازی
کردی ،ازت ممنونم .زنده باشی
* اگــه میشه مطلبی از عجایب هفتگانه
دنیا چاپ کنید چون بهترین و عجیب ترین
مطالب فقط در زندگی سالم پیدا میشه.
داودلی ،قوچان

* هیچ وقت به کسی که بهت اعتماد کرده
دروغ نگو ،هیچ وقت به کسی که بهت دروغ
مسعود مجنونپور
گفته اعتماد نکن!

زنـــــــــــــــــــــــــــدیگ ســــــــــــــــــــــام تــــــــکــــــــانــــــــی
ن عزیز! بهمون بگید کدوم بخشهای زندگیسالم رو بیشتر دوست دارید؟
دوستا ِ
کــدوم یکی از مطالب زندگیسالم تــوی ذهنتون مونده؟ ترجیح میدین تو این

چهارصفحه چی بخونید و چی نخونید؟ نظرات و پیشنهادهاتون رو هر روز بین ساعت
 11:30تا  12:30دبیر ضمیمه زندگیسالم ،سیدمصطفی صابری ،بگید .این شماره
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