دنیا به روایت تصویر

تفأل

همشهریسالم

ن
کرشمهای کن و بازار ساحری بشک 
به باد ده سر و دستار عالمی یعنی

به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن
کاله گوشه به آیین سروری بشکن

مناسبتی

سه شنبه  30مرداد  1397شماره1120
حدیث روز

پیامبــر اکــرم(ص) :بیشــترین دعــای مــن و
پیامبرانپیشازمندرعرفهاینبودهوهست:
معبودیجزخدانیست،یگانهاستوبیانباز.
ن اوســت،
پادشــاهی و ســتایش یکســره از آ ِ
زنــده می کنــد و می میرانــد و او بــر هر چیزی
تواناســت .بار خدایا! در گــوش من نوری قرار
ده و در دیده ام نوری و در دلم نوری .بار خدایا!
سینه ام را فراخ گردان و کارم را آسان ساز و از
وسواس سینه ها و پراکندگی کارها به تو پناه
الدر المنثور
می برم .
ذکر روز سه شنبه

صد مرتبه «یا ارحم الراحمین»

در محضر بزرگان

نگران روزی خود نباشید
آیت ا ...جوادی آملی می فرمایند:
«چرا در انبارها احتکار میکنید؟ چرا بازار را
ملتهب میکنید؟ آدم تا چه وقت مثل موش
باشد؟ فــرمــود ،مو شها هم روزی دارنــد،
کبوترها و کبکها هم روزی دارند .در آیه شش
سوره مبارکه «هود» فرمود هیچ کسی نیست
مگر این که من مسئول روزی او هستم...
حاال شما چه کار دارید آن مار است یا عقرب
است یا آن خوک است« ،نجس العین» است.
مخلوق من است ،من ّ
موظفم روزی بدهم .این
شش ماه میخواهد در برف بخوابد ،من باید
روزیاش را بدهم و میدهم .فرمود من خودم
را مسئول میدانمّ ،
روزی
موظف میدانم که
ِ
تمام این مار و عقربها را بدهم؛ حاال روزی ما
را نمیدهد؟ آن وقت کسی این روزی را بگیرد
و احتکار بکند و جامعه را ملتهب بکند و خون
شهدا را هدر بدهد ،خدا او را رها میگذارد؟!»
برگرفته از جلسه درس اخالق
وب سایت اسرا
قرار مدار

شاتراستاک| پرورش میوه به شکل مجسمه ،چین

دوردنیا

بزرگ ترین پنیر دنیا
گینس ورلــد رکــورد -بیش از  60نفر
برای تهیه بزرگ ترین پنیر دنیا دور هم
جمع شدند تا رکورد جدیدی را در گینس
ثبت کنند .وزن این پنیر دو تن است و
توسط عده ای از کشاورزان آمریکایی در
«مدیسون» تهیه شده است .این رویداد به
منظور جمع آوری پول برای بزرگ ترین
سازمان خیریه آمریکا که در زمینه تهیه
شیر برای فقرا خدمت می کند ،انجام شد.

بزرگ ترین اثر هنری ساخته شده از زباله
گینس ورلد رکورد -موزائیک بزرگی با
ابعاد  971متر مربع از انواع زباله های
دورریختی ،رکورد جدیدی را در گینس
ثبت کــرد .بیش از  100نفر داوطلب
از سراسر لبنان در شهر ساحلی داعیه
گرد هم آمدند تا بزرگ ترین اثر هنری را
با زباله های قابل بازیافت پیدا شده در
ساحل درست کنند و با این کار مردم را به
بازیافت تشویق و به محیط زیست کمک
کنند .این موزائیک بزرگ ،با بیش از  10هزار قطعه قوطی ،بطری و آلومینیم ساخته شده است.

شینهوا| جشن روز جهانی فیل ،میانمار

تاپخند
بازیهای آسیایی خیلی باحاله ،مثال تو کشتی یه نفر با یه استراحت و یه برد میره فینال .یکی
شانس بیاره دو تا استراحت بخوره بدون بازی تو فیناله!
همه کشتی ها جذابه ولی فینال حسن یزدانی در حد فینال چمپیونز لیگه!
یزدانی یه جوری حریف هاش رو  ۱۰هیچ می بره که فیلمش تو یک فایل «گیف» جا بشه!
آقای یزدانی چند ساعته منتظر نشستیم فینال رو ببینیم که شما بیای تو  ۹۰ثانیه تمومش
کنی؟ این رسمشه؟!
«زبل َبد ُافت»
بعد از عبارت ماندگار «چغ ِر بدبدن» هادی عامل امروز از عبارت بسیار زیبای ِ
رونمایی کرد!
میگه افــرادی که موهای فرفری دارنــد به قضاوت بقیه دربــاره خودشان چندان اهمیت
نمیدهند.خب اینو که همه می دونن ،اگه اهمیت می دادن موهاشون رو صاف می کردن!
جواب «موهات چقدر کم شده» ،اینه« :مرسی ،تو هم خیلی چاق شدی»!
قاب جهان

قبرهای جالب اسکاتلند

بزرگ ترین مهره شطرنج در دنیا
گینس -هر یک از مهره های شطرنج،
ویژگی منحصر به فردی دارد .اعضای
تاالر شطرنج جهان در ایالت میسوری
آمریکا بزرگ ترین مهره شطرنج دنیا را با
ارتفاع  6متر و از چوب ساختند .این مهره
شاه 53 ،بار بزرگ تر از مهره های سرباز
این مجموعه شطرنج است .آن ها با این
کار توانستند عنوان سازنده بزرگ ترین
مهره شطرنج دنیا در گینس را از آن خود کنند.
سهنقطه

گورستان های اسکاتلند معموال در باغ های بزرگ و سرسبز واقع شده است .از نکات جالب این
قبرستان ها که نظر هر رهگذری را جلب می کند این است که مزار کودکان طراحی متفاوت و
عجیبی دارد .این نوزاد عمرش تنها یک روز به دنیا بوده است.
دکتر ناصر مکارم ،استاد دانشگاه از اسکاتلند


دی روزنامه

فرزندم؟ کجاست؟ بام؟ شیب دار؟
علیرضا کاردار |طنزپرداز

اینپویش(کمپین)«فرزندتکجاست»داردبه
جاهای جالب و جذابش میرسد .یعنی طوری
شده که بعضی از مسئوالن عزیز پاسخهایی
به ایــن پرسش میدهند که ماهیها و الک
پشتهای فشرده شده در تورهای صنعتی
کشتیهایماهیگیریچینیدرخلیجفارس
هم خندهشان میگیرد ،چه برسد به ما! دیدیم
بد است که ما نشستهایم به بعضی پاسخها
میخندیم و برای اوضاع مالی خراب فرزندان
بعضیهای دیگر گریه میکنیم ،برای همین
تصمیم گرفتیم دست به کار شویم و از اطرافیان
خودمان بپرسیم «فرزندت کجاست؟»:
قصاب محله :راستش بچهام الکی سرش
گرمه ،صبح تا شب میره بیرون غاز میچرونه.
جــدی م ـیگــم ،شــیــش ،هفت ه ــزار تــا غــاز و
بوقلمون و قو و قرقاول براش خریدم که میره
تو باغمون پرورش میده که بده خودم براش
بفروشم!
صاحبخانهمون :مــن کــه بچه نـــدارم! چرا
قیافهات رو این جــوری میکنی؟ اونایی که
صبح تا ظهر رو سر شما تمرین اسب سواری
میکنن و ظهر تا شب هم تو حیاط گل کوچیک
بازی میکنن که بچه نیستن ،ماشاال دسته
گلن ،قربونشون برم!
میوه فــروش کوچه :من سه تا بچه دارم که
یک پسرم دنبال کــاره ،یکی دیگه هم درس
میخونه ...گفتم که سه تا بچه دارم ...چند
بــار بگم ،یکیشون دنــبــال کــاره و یکی هم
دانشجوئه .والسالم!

معامالت امـــاک ســر دو نــبــش :راستش
بچههای من که بیکارن .یکی اینه که پشت
میز داره چرت میزنه ،یکی دیگه هم خونه
اســت .بــازار خیلی خرابه ،یک ماهه هیچی
معامله نکردن ،مجبورم از جیب بهشون بدم،
آقا اوضاع خیلی خرابه...
همسایه آخر کوچه که هیچ کس نمیدونه
شغلش چیه :نمیدونم فرزندم کجاست ،یه
بار گفت تو بار نخود و لوبیاست ،یه بار پیام داد
کاناداست ،یه بار از زندان زنگ زد ...هر جا
هست مطمئنم جاش امنه!
سوپر مارکت حاشیه خیابان :بره بمیره ...نه
آقا این حرفا چیه ،بچه خودمه میخوام فحش
بدم بهش ،اصال دیگه بچهام نیست ...بچهای
که حرف باباش رو زمین بندازه و به باباش وام
نده و بگه با زحمت خودم به دست آوردم ،به
درد الی درز دیوار میخوره ،بره بمیره ...اصال
هرکی پول نداره بره...
رهگذری که هر روز از کوچه ما میگذرد،
با شاسی بلند شیشه تیرهاش :من که جفت
بچههام تو خونهشون ور دل زن و شوهرشون
نشستن ...دخترم که از تو خونه تلفنی چیزمیز
میاره تو کشور و میفرسته تو بازار ،پسرم هم
زنش اجازه نمیده بره کار کنه و بهش میگه
بمون تو خونه پول تو جیبی بابام بسه برامون.
طفلیا...
دیگر واقعا تحمل شنیدن و دیدن این همه غم
و غصه را نداشتیم و برای همین این گزارش را
همین جا تمام میکنیم.

ما و شما
راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

اندکی صبر

فاصله

حسین بازپور

چشمانت،دستانت،اصال خودت!
دورترین فاصلهها
را با من داشت
مثال همین خون ه روبه رو!

* مــازیــار عــزیــز ،قــدم نــورســیــده رو بــه تــو و
همسرت تبریک می گیم و آرزو می کنیم
وجودش خیر و برکت و شادی براتون داشته
مصطفی،علیرضا و مجید
باشه .
* تا تنفس در هوای پاک و ارزان می کنم
کی هوس بر جوجه و بر مرغ بریان می کنم؟
اوره و قندم رود باال ،فشارم روی بیست
تا نظر بر قبض گاز و برق ،یک آن می کنم!
طالبی را می خرم با قیمت پوند و دالر
باجناقم را به روز جمعه مهمان می کنم
واجب الحج نیستم لیکن به درگاه خدا
عیدقربانچونرسدجانرابهقربانمیکنم
یارمحمد خدنگی

* امیدوارم مکزیکی های ستون «دنیا به
روایــت تصویر» مثل ما نباشند که ده سال
پیش به ساندویچ ها حمله کردند و قبل از
ثبت رکورد ترتیبش رو دادند و حماسه ای از

نوع ایرانی آفریدند!
* چه خــوب می شد عقربه ها به عقب باز
می گشتند و من در خاطرات کودکی ام
گم می شــدم ،آن وقــت ها نه تو بــودی و نه
خاطرات تلخ رفتنت ،فقط من بودم و بازی
علی نصرت پناه
های کودکانه ...
* زیباترین کتابخانه های جهان بسیار زیبا و
جالب بود .ممنون از چاپ مطالب منحصر به
داودلی ،قوچان
فرد! 
* لطفا زندگی سالم رو مثل قبل چاپ کنید،
جدول رو تو این صفحه نذارید ،ممنون.
* به آقای ابوالفضل جلیلی (اینستاگردی
یــک شنبه) بفرمایید بــه جــای احساسی
حرف زدن ،کمی مطالعه کند و معلومات
عمومی اش را افزایش دهد تا بداند ما در
ایران ،سازمان حفاظت محیط زیست داریم،
نه وزارت محیط زیست!
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