همشهری سالم

بازار میوه در کلکته هند ،عکس از خبرگزاری ایندیا اکسپرس

نه فقط اعمال بلکه آثار اعمال هم
ثبت می شود

حجت االسالم و المسلمین قرائتی در تفسیر آیه  12سوره
«یس» با این مضمون که« :آن چه از انسان سرمی زند ،در پرونده
عمل او ثبت می شود و در قیامت به شکل کتابی در اختیار او
قرار می گیرد ».نکاتی را مطرح کردهاند که میخوانید:
«نحی الموتی» و
 -1همه مردگان در قیامت زنده میشوند.
ِ
زنده شدن مردگان به دست خدای حی قیوم است -2 .پرونده
عمل انسان ،حتی پس از مرگ او تا قیامت باز اســت -3 .نه
فقط اعمال ،بلکه همه آثار آن نیز ثبت میشود و در حساب
قیامت لحاظ می شــود .خــواه آثــار خیر نظیر وقــف و صدقه
شر مثل تأسیس
جاریه و آموختن علم به مــردم و  ...یا آثــار ّ
مراکز گناه -4 .گزارش عملکرد ما زودتر از خود ما به قیامت
میرسد -5 .سر و کار ما در قیامت با خداست -6 .انسان،
تنها ضامن اعمال خود نیست ،بلکه مسئول پیامدهای آن نیز
است -7 .دستگاه محاسباتی خداوند دقیق و فراگیر است.

دنیا به روایت تصویر

آیات نور
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حضور مادربزرگ  104ساله در یکی از شعب رای گیری در
همدان ،عکس از ایرنا

دور دنیا

برگرفته از کتاب تفسیر «سوره یس» ،ج ،1ص 29

زندگی سالم

در پارک نشسته بودم و داشتم در گوشی ام شبکه های مجازی
ام را چک میکردم .یک پسر پنج ،شش ساله اومد و گفت:
«عمو یه آدامــس میخری؟» .گفتم« :همرام پول کمه ولی
می خوای بشین کنارم ،االن دوستم میاد میخرم ».گفت:
«باشه» و نشست کنارم .بعد از مدتی گفت« :عمو داری چیکار
میکنی؟» گفتم« :تو فضای مجازی میگردم ».گفت« :اون
دیگه چیه عمو؟» خواستم جوابی بدم که قابل درک یک بچه
پنج ،شش ساله باشه .گفتم« :عموجون ،فضای مجازی جایی
است که نمیتونی چیزی رو لمس کنی ولی تمام رویاهاتو اون
جا میسازی!» گفت« :عمو فضای مجازی رو دوست دارم .منم
زیاد توش میگردم ».گفتم« :مگه اینترنت داری؟!» گفت:
«نه عمو ،بابام زندانه ،نمیتونم لمس اش کنم ولی دوستش
دارم .مامانم صبح ساعت  6میره سر کار ،شب ساعت 10
میاد که من خوابم ،نمیتونم ببینمش ولی دوستش دارم.
وقتی داداشی گریه میکنه نون میریزیم تو آب ،فکر میکنیم
سوپه ،تا حاال سوپ نخوردم ولی دوستش دارم .من دوست
دارم درس بخونم ،دکتر بشم ولی نمیتونم مدرسه برم باید کار
کنم .مگه این دنیای مجازی نیست عمو؟ » منبع :سایت یکی بود

نقاشی های خالقانه با نرم افزار «پِینت»!
دیلی میل /نرم افــزار «پینت» یا
همان نقاشی شرکت ماکروسافت
در اواســط دهه  90به ویندوز ها
اضافه شد اما به دلیل قابلیت های
کم بعد ها «فتوشاپ» طراحی شد.
«پت هاینز» مرد  34ساله که در آن
زمان منشی نوبت شب بیمارستان
بود و برای این که حوصله اش سر
نرود با این نرم افزار نقاشی می کرد ،حاال تبدیل به هنرمندی شده است که بدون
هیچ اغراقی بی رقیب است .او با استفاده از همان امکانات ابتدایی و ساده نرم افزار
« ِپینت» نقاشی هایی می کشد که برای ساخت پویانمایی استفاده می شود.

فتو شعر

مادری که پسر فلج مغزی اش را به هاروارد فرستاد!

بـــورد پــانــدا /هنگامی کــه «زو
هونگیان» تنها فــرزنــدش را 29
ســال پیش بــه دنیا آورد متوجه
شد که دچار فلج مغزی است و از
سوی پزشکان و همسرش تحت
فشار قرار گرفت تا پسرش را برای
همیشه در آسایشگاه معلوالن
نــگــهــداری کــنــد .امـــا ایـــن مــادر
تصمیم گرفته بود تا زندگی اش را وقف آموزش فرزند معلولش کند .او در نهایت از
همسرش جدا شد و به سختی با انجام سه کار همزمان ،برای آموزش پسرش کار
کرد تا در نهایت پسر او توانست مدرک کارشناسی اش را در یکی از بهترین دانشگاه
های چین بگیرد و حاال بورسیه رشته حقوق دانشگاه هــاروارد ،یکی از بهترین
دانشگاه های دنیاست!

ریشه ضرب المثل

زوم

ریشه قمپز در کردن!

مخاطبانگرامی ،شما میتوانید عکسهای جالبتان را به ایمیل photo@khorasannews.com
یا در تلگرام به شماره  09215203915بفرستید تا با نام خودتان چاپ کنیم.

گاهی در محاوره روزمــره عباراتی را می شنویم که معنی و
تاریخچه آن را نمیدانیم .به عنوان مثال بارها شنیدهایم که
«فالنی قمپز در میکنه» یا «فالنی قمپز در کرد ».قمپز در
کردن از کجا آمده است؟ قمپز در اصل «قپوز» بوده است که
نام توپی است که عثمانیها در سلسله جنگهایی که با ایران
داشتهاند استفاده می کردند .این توپ اثر تخریبی نداشت
چرا که در آن از گلوله استفاده نمیشد و فقط از بــاروت و
پارچههای کهنه که با فشار درون لوله توپ جای میدادند،
تشکیل شده بود .هدف از استفاده آن ایجاد رعب و وحشت
در بین سپاهیان و ستوران بوده است .در جنگهای اولیه
بین ایران و عثمانی این توپ نقش اساسی در تضعیف روحیه
سربازان ایرانی داشت ولی بعدها که دست آن ها رو شد دیگر
فاقد اثر اولیه بود و هر گاه صدای دلخراش این توپ به گوش
می رسید ،سپاهیان میگفتند« :نترسید قمپز درکردند».

قبال هندوانه به شرط چاقو بود حاال گارانتی داره!

Comment

Like

* خاله من کل شب رو بیدار می مونه که  ۶صبح بشه این پیامهای صبح به خیر رو
بذاره توی گروه خانوادگی بعد خودش بره بخوابه!
* شما هم هر وقت بــرای فیلم زیر نویس می گیرید ،میخواید چک کنید که
هماهنگه یا نــه ،هرجای فیلم بزنید کال همه الل شــدن یا فقط من دچــار این
مشکلم؟!
* همش شامپو برای شوره سر می سازن ،برای شوره دل پس چی؟ برای این
دلشورههای ول نکن!
* بعضیا از دور بــرق مــی زنــن ولــی وقتی میری جلو مــی بینی بــه خاطر خــرده
شیشههاشونه !
* شاید اگه کمتر می خوابیدم االن یکی مثل بیل گیتس بودم .اما خوب که بهش
فکر می کنم گذشتن از بغل کردن این بالشت و پتوی نرم به بیل گیتس شدن
نمیارزه!
* از بین تمام گرههایی که تو زندگیم داشتم فقط تونستم گره هندزفری رو باز
کنم همینم حس خوبیه!
* پشهها برگشتن دارن تو خونه می چرخن قشنگ معلومه دارن پیش خودشون
می گن هیچ جا خونه خود آدم نمی شه!
* نصف عمرم صرف این می شه قشنگ ترین قسمت خونه رو پیدا کنم تا یه
عکس عادی از خودم بگیرم بذارم اینستاگرام!
* ویــرگــول یه داداش داشته به اســم هرکول که با بچههای الفبای فارسی
دعواش شده فرستادنش یونان.
* یه بار رفتم واسه ثبت نام تو رالی ،یارو گفت ماشینت چیه؟ گفتم پراید .یه
کارتن آب معدنی داد گفت ببر پخش کن بین رانندهها!
* رفتم بانک به رئیس شعبه گفتم می خوام یک حساب مشترک باز کنم .گفت
با کی؟ گفتم به انتخاب خودتون فقط خیلی پولدار باشه  ،نمیدونم چرا با داد و
بیداد از بانک بیرونم کرد
Like
Comment

استادی سخت گیر در کوه های ژاپن زندگی میکرد که همه
آرزو داشتند شاگردش شوند .مثل االن نبود که دانشجویان
دنبال استادهای آســان گیر باشند که امتحان جــزوه باز
بگیرد و میان ترم نداشته باشد و حضور و غیاب نکند .آن
زمان هرچه سختتر ،بهتر .یک روز جوانی با مشقت فراوان
از کوه ها باال رفت و از دره ها گذر کرد تا به خدمت استاد
برسد .وقتی بعد از چند روز به غار استاد رسید ،دید روی
زمین نشسته و مشغول تفکر است .جوان آهسته نزدیک
شد و با کلی عذرخواهی افزود« :میشود مرا به شاگردی
بپذیرید؟» استاد از جا پرید که این وقت روز کی این جا سر
کوه مزاحمش شده .بعد از این که ضربان قلبش آرام شد ،با
دست ،خطی روی شنهای زمین کشید و افزود« :کوتاهش
کن!» جوان با دستش نصف خط را پاک کرد .استاد سری
به عالمت تاسف تکان داد و گفت« :نچ .برو سال دیگر بیا»
جـــوان بــه سختی پایین برگشت و ســال آیــنــده درســت
همان زمــان دوب ــاره برگشت و استاد را از خــواب پراند.
استاد دوبــاره خطی روی زمین کشید و افــزود« :کوتاهش
ک ــن!» ایــن بــار ج ــوان زرنــگــی کــرد و خــط را پــاک نکرد،
بلکه پایش را روی نصفش گذاشت .استاد با عصا روی
پــای جـــوان کوبید و افــــزود« :نـــچ .بــرو ســال دیــگــر بیا»
جــوان غمگین دوبـــاره برگشت و ســال بعد آمــد و همان
داستان تکرار شد .این بار بیچاره با ناله افزود« :خواهش
میکنم خودتون جوابش رو بگین .دیگه نا ندارم این راه
رو برگردم پایین و باز سال دیگه بــیــام »...این بار استاد
لبخند ملیحی زد و با انگشت یک خط بزرگ تر کنار خط
اول کشید و افــزود« :حاال کوتاه شد .الزم نیست دیگران
را تخریب کنی تا کوچک شوند ،خودت باید بزرگ شوی».
جوان که حس سرکاری بهش دست داده بود و بعد از چند
ســال عالفی و بــاال و پایین شــدن اعصابش به هم ریخته
بــود ،قاطی کــرد و استاد را با یک ضربه خشم اژدهــا از
روی کوه به پایین پرتاب کرد و خودش سر جایش نشست
و ایــن گونه جانشین اســتــاد مشخص شــد! البته استاد
چون آمادگی بدنی باالیی داشــت ،صدمه ندید و خودش
را بــه صخرهها گرفت و در غــار کــوه بغلی سکنا گزید!
علکساندر کاربراتور



نیاز طنزیها

این کیه؟

آفرین به همه!

منبع :تارمنای یکی بود

روستای زیبای گرمک از دهستان های شهر شوقان

اندکی صبر

معجزهخنده!
3نقطه

جالل حاجی زاده

کوتاهش کن یا کوتاهت میکنم

آدیتی سنترال /وقتی «مایک
اسمیت» کشاورز انگلیسی تصمیم
داشــت تا خــودش را بــرای جشن
ملی برداشت آمــاده کند ،هرگز
فکرش را هم نمی کرد که بتواند
تند ترین فلفل دنیا را کشت کند!
اگــر تصمیم داریـــد فلفل «نفس
اژدها» را مصرف کنید باید از جانتان سیر شده باشید چرا که با خوردن آن ،بدنتان
دچار شوکی خواهد شد که ممکن است به قیمت جان شما تمام شود! این فلفل
شامل  2/48میلیون واحد اسکوییل تند است که رکورد دار قبلی تند ترین فلفل
دنیا در گینس  2/2میلیون واحد اسکوییل تند است!

فاصله  2دنیای مجازی!

تو که میخندی
هر جای سال باشد
دوباره شکوفهها شروع میشود
خیابان ،بوی کوچه باغ میگیرد
و خورشید
در بهترین قسمت آسمان میایستد
تا آفتاب
صورتت را اذیت نکند !

افسانه نوین

تند ترین و کشنده ترین فلفل دنیا کشف شد!

داستانک



جاده صخره ای ساخته شده توسط روستاییان استان هنان چین
به طول  1300متر ،عکس از خبرگزاری شین هوا

عکس از مهدی علیزاده

ســام .آفــریــن بــه همه تــون کــه بــه درســتــی «اکبر
میثاقیان» رو تشخیص دادیــد .البته به نظر می
رسید بعد از شاهکار تیم سیاه جامگان در هفته
آخر و بقاشون در لیگ برتر این اتفاق رخ بده.
به هر حال به همه تون تبریک می گیم .با این
حــال و طبق قرعهکشی ،برنده ایــن هفته مون
«عباس با یــزیــدی» از تربت حیدریه هستند که
به ایشون به خاطر شانس خوبشون به شکل ویژه
تبریک میگیم .عکس و کاریکاتورشون رو میتونین
چهارشنبه همین هفته همراه با مسابقه بعدی ببینید.
تا چهارشنبه.

ما و شما
* ممنون برای داستانک جالب و پرباری که به قلم جناب
صابری بود .خیلی متفاوت بود.
* بعضی اوقات جواب خفن استریپ روز بعد نوشته نمی شود.
علتش چیه؟ آخه ما زن و شوهر کل کل داریم ببینیم جواب
کی درســت بــوده! نمونه اش هم دوشنبه 25اردیبهشت.
لطیفیان ،قوچان

ماوشما :با عرض پوزش جواب خفن استریپ روز چهارشنبه
دست دوز  -سربازی  -نو نوار بود.
* مهیا و مهال دخترای گلم و علی رضا پسر خوبم امیدوارم
کنار مادر فداکارتون همیشه سالم ،تندرست ودر پناه حق
باشید .
* همسر عــزیــزم از اینکه بــرای تحکیم بنیان خــانــواده به
کاندیدای مورد نظر من رای دادی از تو بسیار ممنونم.



همسرت سمانه

پاسخ خفن استریپ شماره قبل :بدبیاری – دوشاب -
پیروزی

