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دنیا به روایت تصویر

در محضر بزرگان

لزوم سرزنش نفس
آیـــتا ...مکارم شــیــرازی درب ــاره سرزنش و محاسبه نفس
نوشتهاند:
عملی که بعد از «محاسبه» انجام میگیرد ،مسئله معاتبه و
معاقبه یعنی سرزنش و مجازات نفس است در برابر خطاها و
خالفهایی که از او سر زده است زیرا اگر انسان حساب کند
و در مقابل کارهای خالف ،هیچ واکنشی نشان ندهد ،نتیجه
معکوس خواهد شد و به تعبیر دیگر ،باعث جرات و جسارت
نفس است .همانگونه که وقتی انسان کارمندان و کارگران و
شرکای خود را پای حساب حاضر میکند و از آنها تخلفها
و نادرستیهایی در حساب میبیند ،در برابر آن واکنش نشان
میدهد و به نوعی آنها را کیفر میدهد؛ از مرحله خفیف
و مالیم مانند سرزنش گرفته تا مرحله کیفرهای مختلف،
کسانی که در مسیر قرب خدا گام بر میدارند و به سیر و
سلوک مشغولند ،نیز در برابر نفس سرکش باید چنین باشند؛
در غیر این صورت ،محاسبه نتیجه معکوس میدهد؛ یعنی،
موجب جرات و جسارت بیشتر میشود.



در حاشیه بازی تیم ملی روسیه و نیوزیلند در جام کنفدراسیون ها ،عکس
از خبرگزاری فرانسه

تجمع دوچرخه سواران پاریسی برای وضع قوانینی که حافظ
سالمت آن ها برای دوچرخه سواری در شهر باشد ،عکس از تلگراف

ثانیه هایی قبل از رسیدن توفان به یک مزرعه در یکی از
ایالت های آمریکا ،عکس روز nationalgeographic

دور دنیا

برگرفته از کتاب «اخالق در قرآن»

زندگی سالم

ترسانک

سرانجام داشتن آرزوی خرید کشتی!

خانه متروکه

آدیتی سنترال /مرد جوان
روسی که از دوران کودکی
در آرزوی داشــتــن کشتی
ب ــود ،بــاالخــره بــه آرزوی ــش
رسید اما در خشکی! «والریا
وســلــویــچ» کــه در دوران
ک ــودک ــی و نــوجــوانــی در
یکی از روستاهای ساحلی
روســیــه زنــدگــی مــی کــرد،
همیشه آرزو داشت روزی همراه با سایر پسران جوان هم محلی اش سوار کشتی
بزرگی شود اما این آرزوی او تحقق نیافت و او در جوانی به رشته کشاورزی رفت .با
این حال رویای کودکی اش هیچ گاه از ذهن او بیرون نمی رفت .برای همین از 5
سال پیش شروع به ساخت ماکت کشتی مورد عالقه اش در باالی کارگاه پدرش شد.
حاال او به رویای خودش رسیده است ،کشتی که هیچ گاه نمی تواند روی آب باشد!

پند نیکان

می گفتند ساکن خانه متروکه مردی است که سال ها پیش
همسر و فرزندش را در تصادف از دست داده .آب و برق و گاز
خانه قطع شده بود و مرد از همان زمان تنها و آشفته در این
خانه زندگی می کرد .دو جوان همسایه تصمیم گرفتند وارد
خانه متروکه شوند تا سرانجام سر از کار مرد دربیاورند.
شیشه ها شکسته بودند و باد پرده های پوسیده پنجره ها را
تکان می داد .در نیمه باز بود .جوان ها آهسته با نور گوشی
وارد شدند .قمری سرگردانی توی هال پر و بال می زد .خانه
به هم ریخته بــود .صــدای گریه ای از داخــل اتــاق به گوش
می رسید .خواستند در را باز کنند که کودکی با لباس پاره
دست شان را گرفت و گفت« :عمو به بابام بگو گریه نکنه»...



تا حاال دقت کردین

ابتکار جالب هنرمند آمریکایی!
آدیتی سنترال /یک هنرمند
لس آنجلسی تصمیم گرفت
خانه هایی را که در شرف آوار
شــدن اســت به طــرز جالبی
رنگ و تزیین کند .او با ورود
بــه مناطق دور افــتــاده لس
آنجلس ،خانه های قدیمی و
از کار افتاده را پیدا می کند
و تمام در و دیوارهای آن را به
رنگ صورتی در می آورد .این ابتکار او در عین سادگی سبب شده است شهر چهره
دلنشینی داشته باشد و گردشگران برای دیدن و عکس گرفتن با این خانه ها به این
مناطق بیایند.

غلط ننویسیم

تفاوت پرتقال با پرتغال
این دو کلمه نام یکی از میوه ها از خانواده مرکبات و نیز نام
کشوری در اروپــای غربی هستند .در خور ذکر است که نام
میوه را باید به صورت «پرتقال» نوشت و نام کشور مذکور به
شکل «پرتغال» نگاشته می شود .گاهی دیده می شود که این
دو کلمه را به صورت اشتباه به کار می برند.
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم» اثر ابوالحسن نجفی


بــرادران شرلی ،ماموران سیاسی-نظامی انگلیسی که در
عصر شاه عباس صفوی در ایران به سر می برده اند ،درباره
ورود به خاک ایــران و چگونگی پذیرایی مــردم از مهمانان
کشورهای خارجی می نویسند:
وارد شهر اولی که شدیم ،مکانی دیدیم مانند کوه بزرگی که از
جای جای آن دود بر می خاست و این دود از خانه های اهالی
یک روستا بود که به طرز عجیبی در زیر کوه کنده و ساخته
شده بود .حدود  300خانه در آن جا بود .کوچه ها خیلی
قشنگ و مانند میز ،صاف و مسطح بود .مردمان آن جا خیلی
خوش رفتار بودند و میل داشتند که به ما خدمتی بکنند.
همچنین حدود صد نفر سرباز در آن جا بودند که محترمانه با
ما رفتار کردند .بعد از یک شبانه روز استراحت ،سفر خود را به
سمت قزوین ادامه دادیم .هر قدر که پیش می رفتیم مهربانی
مردم نسبت به ما بیش تر می شد .در هر قریه ای که توقف
می کردیم ،هر شب روسای آن جا پیش ما می آمدند و هرکس
که خانه اش بهتر بود ،ما را در منزلش جا می داد.
سفرنامه برادران شرلی ترجمه علی دهباشی


Comment

صیاد ضعیف و ماهی قوی!

صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد .طاقت حفظ
آن نداشت ،ماهی بر وی غالب آمد و دام از دستش در ربود و
برفت .دیگر صیادان دریغ خوردند و مالمتش کردند که چنین
صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن .گفت« :ای
برادران ،چه توان کردن؟ مرا روزی نبود و ماهی را همچنان
روزی مانده بود .صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی
گلستان سعدی
اجل در خشک نمیرد» .

شعر طنز

جایگزین اوقات فراغت!

سخن بزرگان
* وفا و مهربانی را باید از عصا آموخت ،روزی هزار بار به زمین میخورد تا صاحبش زمین نخورد.



ولتر



بودا



چارلی چاپلین

اندکی صبر

* آنچه وحشتناک است ،ارتفاع نیست ،بلکه افتادن از ارتفاع است.
ی است ،گاری را اسب میکشد ولی دستمزد و پــاداش را گاریچی میگیرد.
* عجب دنیای 

نیچه

* تمایالت خود را میان دو دیوار «اراده» و «عقل» زندانی کنید.



طراح :محمدمهدی رنجبر
تصویرساز :سعید مرادی

نوشتن سکوت!

مسعود اردالن

ارسطو

برگرفته از کتاب «طنز کمال» گردآوری علی دهستانی

مسابقه شماره 165

Like

ایده و اجرا:صابری ومرادی

ما و شما

* گل پرورش دهید تا زمین به گلستان تبدیل شود و خار مکارید که در پایتان فرو خواهد رفت.

حکایت

Comment

Like

* سریال های ماه رمضون االن رسیدند به خواستگاری ،ان شاءا ...هفته دیگه
عید فطر کلی عروسی داریم!
* دو حالت داره :یا سر راه خونه نون میخری و میای می بینی دارید یا نمیخری
و میای میبینی ندارید!
* والیبال ایرانم شده مثل این خوانندههایی که یک آلبوم خوب میدن بیرون،
می افتن سر زبون ها و دیگه از اون به بعد مثل قبل نمی تونن بخونن!
* یکی بیاد توضیح بده چرا صبح که از خواب بیدار می شیم بیشتر از دیشبش
که داشتیم می خوابیدیم خواب مون میاد؟!
* ما اگر  BMW m6هم بخریم باز بابام اعتقاد داره کولر به موتور ماشین فشار
میاره و عمرش رو کاهش میده ،باید شیشه ها رو بیاریم پایین باد بخوریم!
* امکان نداره دهه شصتی و اوایل  ٧٠باشی و سوزشهای بتادین ریختن روی
زخم زانوی پا رو یادت رفته باشه!
* بچگی هام چرخ فلک سوار میشدم ،همش نگران این بودم کاش زود تموم
نشه ،یادم می رفت که باید لذت ببرم!
امتحان بعد جــواب گو نیست ،ان شــاءا ...از
ـرم بعد و شنبه بعد و
ِ
* دیگه از تـ ِ
زندگی بعدی.
ِ

گینس ورلــد رکــورد« /آلن
رابــرت» مرد فرانسوی که به
مرد عنکبوتی مشهور است،
بارها در کتاب رکوردهای
گینس رکورد دار شده است.
او اولین بار وقتی فقط 11
سال داشت و والدین اش در
خانه را به روی او قفل کرده
بــودنــد ،بــدون داشــتــن هیچ
گونه تجهیزات از طبقه چهارم به پایین آمد! بعدها وارد ورزش سنگ نوردی شد اما او
عالقه بسیاری به برج نوردی داشت! بنابراین بعد از چندین سال تالش شبانه روزی و
با پشتکار ستودنی ،به تازگی توانست مجوز پایین آمدن از برج  829متری خلیفه در
دبی را بگیرد و در مدت  6ساعت و نیم به این موفقیت دست یابد.

رفتار ایرانی ها با گردشگران خارجی

امشب می خواهم
به جای شعر کمی سکوت بنویسم
تو هم می خواهی
بخوانی ام
ن
نگاهم ک 

فروش مرغ در قنادی که تاکسی تلفنی دارد!

رکورددار باال رفتن از آسمان خراش ها!

سفرنامه

علیرضا کاردار

پیش خاله ا م
عمه ام می گفت ِ
ِ
اوقات فراغت ما ِه تی ر
به ِر
بعد آن هم با گروهی آشن ا
ن
کانون زبا 
صبح
می رود هر
ِ
ْ
ی
تا که بیند ژانرهای دیگر 
ی
آخ ِر شب می رود رانندگ 
س
با چک و با سفته و با اسکنا 
خورد خاله اندکی از چای خو د
ِ
ن
«اوقات فراغت این چنی 
گفت:
ِ
اوقات فراغت یا که رنج »
هست
لحن خاص :
عمه جان هم گفت با یک ِ
م
تا که من راحت به افکارم رس 
گفت خاله در جواب او خفن :
ِ
پول ثبت نا م
خرج من کن
نصف ِ
ِ
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با نگاه طنز ،زیر هر تصویر ،کلمه معناداری نوشتیم .بعدش هر حرف الفبا رو به عالمتی تبدیل کردیم.
شما بگین کلمات چی هستن! پاسخ رو تا ساعت  23فقط به خط اختصاصی 300072252
پیامک کنین .جایزه نقدی به قید قرعه برای کسانی واریز می شه که پاسخ صحیح 3مسابقه پیاپی
رو فرستاده باشن .پاسخ در ستون «ما و شما»ی بعدی! متن کل پیامک های رسیده در وب سایت!

که« :سمیرا دخت ِر ده ساله ام
ِ
دوخت! حصیر
آموزش
می رود
ِ
می رود یوگا و بعد از آن شنا
«سلفژ» بعد آن
می رود
ِ
تمرین ُ
می رود یک دوره بازیگری
تا براند در مسی ِر زندگی
ثبت نامش کرده ام خیلی کالس!»
هی تکان می داد دست و پای خود
من ندیدم تا کنون روی زمین
کانال پنج!
بعد آن زد خاله ام
ِ
«دخترم را می فرستم هی کالس
روزها راحت به هر کارم رسم»
پیش من
«دخت ِر خود را بیاور ِ
دخترت هم پیش من باشد مدام»
امیرحسین خوش حال

ولی مرسی که هستین!
سالم.چندتاپیامکجالببخونین:
*  :09030...439لطفا خفن
استریپو بیشتر چاپ کنین .الاقــل از
بیشتربخشابهتره.ممنون.اه!
 بیشتر که نمی تونیم چــاپ کنیم.همون دوشنبه ها و پنجشنبه ها در
خدمتیم .لطف داریــن شما .ولی اون
«اه» آخری تون چی بود دیگه؟!
*  :09153...942درسته داد ملت
درآمده از جایزه نبردن .ولی مرسی که
هستین.
ماممنونشماییمکههستین.*  :09153...203پاسخ شماره
 :۱۶۴نـــاهـــار ،کــابــیــن ،چــکــیــده.
خییییییلی هم ممنون از شما بابت
چنینسرگرمیخفنناکی.
 خفن ناکی از خودتونه .قربون شما.*:09153...900سالم.ازناراضیان
تقاضامیشودقبلازاینکهبهفکرجایزه
باشند،بهادامهمسابقهفکرکنند.
 راست میگه دیگه! قول جایزه بدیمولیاصالچاپنشیمخوبه؟!فعال!

* پرونده اهدای خون یک بار دیگر به همه مون یادآوری کرد
که اهدای خون مهمه و باید جدی بگیریم.
نیره رجبی ،مشهد

* در مطلب صفحه سالمت «وقتی چشم سکته می کند» ،منم
چشمم خیلی قرمزه ،ممکنه سکته کرده باشه!
اسدی ،بیرجند

* کمیک والیبال که دیروز چاپ کردین ،دقیقا همون چیزی
بود که ما از تلویزیون دیدیم! همیشه و بعد از اون تبلیغ اولش،
 2یا  3امتیازی از ست گذشته بود .البته پریشب سانسورش
کمتر بود ها!
* آن هایی که خواستار بازگشت صفحه آفتابگردان هستند،
باید متذکر شوم که صفحه کودک آفتابگردان هم اکنون درروز
شنبه با همان سبک و سیاق قبلی منتشر و چاپ می شود با
این تفاوت که اسم و لوگوی آن فرق کرده است و نام و لوگوی
جدیدش فرفره است!
* چه خبره همه دارن آق کمال رو به افطاری دعوت می کنن!
برای همینه کم کار شده؟
* لطفا در صفحه پزشکی درباره نازکی شبکیه چشم و روزه
داری هم مطلب بنویسید .با تشکر.
* شعر مخترع عاشق در ستون اندکی صبر خیلی خوب بود.
ممنون از انتخاب خوب تون .بیشتر از این جور شعرها چاپ
کنید.
* خواهر عزیز و گرامی ام .ممنون از زحماتی که برای من
کشیدی .امــیــدوارم صد ساله بشی .خیلی دوستت دارم
عزیزم .ان شاءا ...بتونم جبران کنم واسه بچه هات و عروسی
فاطمه جان ،دختر ناز و خوشگلت.
از طرف داداش رضا ،مشهد

* صبا جان! همسر مهربانم ،ممنونم که با هر شرایطی کنار
همسرت محمد صالحی پور
میای و تنهام نمیداری.

