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 15ذی الحجه  212ه.ق | میالد حضرت امام علیالنقی الهادی(ع)

 17اوت | 1953زادروز«هرتامولر»نویسنده،شاعرومقالهنویسآلمانی

امام هادی(ع) در نیمه ذی الحجه سال  212ه .ق ،اطراف مدینه متولد شد و در سال 220
ه .ق ،پس از شهادت پدر گرامیاش امام جواد(ع) ،درحالی که هشت سال بیشتر نداشت
بر مسند امامت نشست .مدت امامتش  23سال و عمر شریفش  41سال بود.

هرتا مولر به دلیل به تصویر کشیدن تأثیر خشونت ،ظلم و وحشت در آثــارش معروف است و
داستانهایشمعموالبیانگرخصوصیاتسرکوبکنندهرژیمکمونیسترومانیهستندکهخود
اوباآنروبهروبودهاست.اکثرداستانهایشاززاویهدیداقلیتآلمانیدررومانیبیانمیشوند.

تفأل
حافظ

آشناترین غریب
موســی ،یکی از یاران و همراهان امام رضــا(ع) می گوید« :کاروان به دیوار شــهر توس
نزدیکشدهبودکهصدایشیونیشنیدیم.رفتیمطرفصدا.جنازهایافتادهبودروی
زمینوچندنفرباالیسرشتویسرشانمیزدند.امام(ع)ازاسبپیادهشدندوجنازه
را در بغل گرفتند و دست مبارک را روی سینه او گذاشتند و فرمودند «بهشت مبارکت

همشهریسالم

باشد؛دیگرنترس»وبرخاستند.بهایشانگفتممگرمیشناسیدش؟ایناولینباراست
کهبهتوسآمدهاید!فرمودند«:مگرنمیدانیهرصبحوشاماعمالشمارامیبینم.همه
تانراخوبمیشناسم.اگرعملخوبیببینمشکرمیکنموبرایگناهانتانازدرگاه
بحاراالنوار | ج.49ص98
خداوندطلبعفومینمایم».
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همانا انســان نســبت به پروردگارش بســیار
ناســپاس اســت و بیشــک خــودش بــر این
(ناسپاسی) گواه است.
نکاتی که اســتاد قرائتی دربــاره این آیه بیان
میکنند:
ناسپاسی و مال دوستی ،انسان را در برابر
جبهه حق قرار میدهد.
امنیت ،انسان را مغرور میکند؛
پیروزی و ّ
هشدار الزم است.
وجدان انسان آگاه است؛ حتی در مواردی
که عذر و بهانه میآورد خــود میداند که چه
کاره است.

در محضر بزرگان
ارزش خدمت به خلق

بــه شــیخ محمدحســین حائــری اصفهانی
(صاحب فصول) گفته شد:
اگر بدانی مرگت نزدیک شده و از عمرت چند
ساعتی بیشتر باقی نمانده چه خواهی کرد؟
فرمود« :می نشینم روی سکوی جلوی منزلم
برای آنکــه حاجات مردم را برآورده ســازم،
شــاید کســی بیاید و از من حاجتــی بخواهد
ولوآنکه آن حاجت استخاره ای باشد».
پندهایی از علما

خاطرات سرخ
رزمنده ای سرش را آورد توی سنگر و گفت:
«مهمان نمی خواهید؟» گفتــم بفرما داخل
برادر ،فقط برعکس همه جا ،رســم چادر ما
این اســت که مهمان باید ظرف ها را بشوید!
گفت «قبــول ،قبــول» .بعد از شــام ظرف ها
را ســپردیم دســتش .لحظاتی بعد ،فرمانده
گردان آمد توی چادر و بــا تعجب گفت «این
آقایی کــه دارد ظرف های تان را می شــوید،
مهدی باکری ،فرمانده لشــکر است!» رفتم
که نگــذارم بقیــه را بشــوید اما قبــول نکرد.
گفت «از من که چیزی کم نمی شــود ،ضمن
این کــه خــوب نیســت رســم شــما را خراب
کنم ».فرمانده گــردان که تصور می کرد من
مخصوصا ایــن کار را کــرده ام و قصد اهانت
داشته ام ،حکم تســویه را داد دستم که بروم
کارگزینی لشــکر .وقتی آقا مهــدی فهمید،
برخورد کرد و نگهم داشت.

تایباد

18

31

تربت جام

18

تربت حیدریه

14

31

مهارت یکدقیقهای

درگز

21

32

31

سبزوار

19

34

قوچان

12

28

نیشابور

14

31

دور دنیا

ملخ صورتی

تارانتینو در خانه

پخت پیتزا در  27ثانیه

فاکــس نیــوز | چنــدی پیــش زنــی در باغچه
مادربزرگــش در بریتانیــا بــه یــک موجــود
بسیار جالب ،خوشرنگ و نادر برخورد .ملخ
صورتی .کیت کولی ،البته موفق شد قبل از
این که ملــخ بجهد ،از آن یــک عکس بگیرد.
ملخ های صورتی که معموال بــه خاطر رنگ
براق و برجسته قبل از رسیدن به بلوغ کامل
توســط شکارچیانشــان خورده می شوند،
گونه جهش یافتــه ای از ملخ هــای معمولی
اند کــه به خاطــر یک ژن جــا به جا بــه وجود
می آیند.

آدیتی ســنترال | خالقیت مرد روسی در فروش
آپارتمانشباعثخندهکاربراناینترنتیوالبته
به چشم آمدن آگهی فروشش شد .الکساندر
کینــوف ،مرد روســی ،بــرای متفــاوت کردن
عکس هــای آپارتمانــش ،تصویــر کارگردان
معروف هالیوود« ،کوئنتین تارانتینو» را روی
عکس های خانــه اش مونتاژ کــرد و اتفاقا کار
خندهدارش،نتیجههمدادوآگهیاشدرمیان
هزارانآگهیدیگ ِرخانهبهچشمآمد.درعکس
های این آگهی ،به نظر می آید که تارانتینو به
بازدیدازخانهرفتهوخانهراپسندیده!

میرر| یکی از آشپزهای رستوران های زنجیره
ای دومینو ،توانست برای سومین سال
متوالی عنوان سریع ترین پیتزاپز اروپا را به
خود اختصاص دهد« .زگرس جف» در کمتر
از سی ثانیه ،می تواند یک پیتزای کامل با
پپرونی ،پنیر و سس درست کند .در رقابتی
که به تازگی برای مشخص شدن سریع ترین
پیتزا پختن برگزار شد ،داورهای سختگیر
به زگرس جایزه نفر اول ،عنوان سریع ترین
پیتزاپز اروپا و یک خمیر پیتزای طال که جای
دست هایش رویش بود هدیه دادند.

تنـــــــــــــــور

خواندنی

تغییر فاز از کلنگ زنی به دکمه زنی

اصوال کلنگ زنی و این که چه کسی کلنگ را بزند از جمله چالش های جدی در کشور ماست.
تا جایی که برخی اوقات مراسم کلنگ زنی پروژه از خود پروژه هم مهم تر می شود.
معموال در کشور ما رسم است که برای آغاز یک پروژه عمرانی ،یک فقره کلنگ نو و نوک تیز
را که هنوز دسته اش در نرفته است به روبان قرمز یا صورتی مزین می کنند و سپس مسئوالن
عالی رتبه حاضر در جلسه یکی پس از دیگری به سراغ کلنگ می روند و یک بار وی را به زمین
می زنند ،البته کسی هم نمی داند این جایی که کلنگ می زنند دقیقا کجای پروژه است؟!
اما شــهرداری مشــهد که دســتی بر نوآوری و خالقیت دارد ،به تازگی کلنگ ،این موجود
نوســتالژی را از مراســم کلنگ زنی یا همان آغاز عملیات عمرانی پروژه ها حذف کرده و به
جایش یک دکمه قرمز گذاشته است که یک نفر باید فشارش دهد تا پروژه شروع به کار کند.
عمو شاطر با این فشردن کمی شوخی کرده است:
دره ،با کف دست
 ٢نیگا اصال کاری ن ِ ِ
مِزِنی وسط زنگ ،دقیقا مثل برنامه
عصر جدید

 ١خب! مو یک دو سه مُگُم هر کی
زودتر زنگ ر ِ بِزِنه ،بِرِنده مِرِه

چند قاب از مسابق ه عکاسی Drone Awards

مسابقهعکاسی DroneAwardsمهمترین رقابت
هوایی جهان
در حــوز ه عکاســی و تصویربــرداری
ِ
اســت .یعنی به ژانــر متفاوتــی اختصــاص دارد و
عکسها و ویدئوهای هوایی که برای ثبتشــان از

هواگردهای ثابتبال ،بالگردها ،بالونها ،کایت
و چتر اســتفاده شده اســت ،مجاز به رقابت در این
مسابقهعکاسیهستند.باهم،تعدادیازبرندگان
زومیت
اینمسابقهرامیبینیم.

در این عکس ،عکاس فرانسوی تصویری از فکهای کارگری در ویتنام درحال جمعآوری چوبهای
خرچنگخوار ثبت کرده است که در حال استراحت خوشرنگ بامبو برای تولید محصوالت معطر است
که در سراسر جهان استفاده میشود.
روی یک تکه یخ در شبهجزیره جنوبگان هستند.

دو مرد درحال مرتبکردن دانههای پالستیکی در
یانگون میانمار.

کتاب «خدمت از ماست»

عکاس منظرهای از باغهای گل در شهر جیانگسوی چین
را به تصویر کشیده است که الگوی مرکب دارند.

راوی :محسن شاهی

ضربالمثلهایفارسی
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بریدهکتاب

چند ثانیه ورزش
شـاید شـما هـم تمـام اوقاتـی کـه پشـت میـز
کامپیوتـر ،درحـال رانندگـی ،بغـل کـردن
بچـه یـا حتـی وقـت گذرانـدن در شـبکههای
مجـازی هسـتید ،بـه وضعیـت بد نتـان
توجهـی نداریـد.
تمـام ایـن فعالیتهـا باعـث خم شـدن پشـت
و افتادگـی و درد شـانه هـا میشـود .یـک
حرکـت آسـان بـرای ایـن کـه از ایـن درد و
عواقـب بعـدش خلاص شـوید ایـن اسـت که
در یـک حالـت راحـت ،ایسـتاده یـا نشسـته
قرار بگیریـد .شـانهها را به سـمت پاییـن دور
کرده و دسـتها را از پشـت بـه هم برسـانید.
با دسـت چپ ،آرنج دسـت راسـت ،و با دست
راسـت ،آرنـج دسـت چـپ را بگیریـد .قفسـه
سـینه را بـاز و بـاال نگـه داریـد و شـانهها را تـا
جایـی کـه میتوانیـد بـه عقـب و بـه سـمت
سـتون مهرههـا هـل دهیـد .در ایـن حالـت،
سـه تـا پنـج نفـس عمیـق بکشـید و جـای
دسـتها را عـوض کنیـد و سـه تـا پنـج نفـس
عمیـق در حرکـت بمانیـد.

کاشمر

17

گناباد

31

تمام شعارهای عاشــقانه می تواند در عوض
کردن آب گلدان و دورانداختن شــاخه های
پالســیده و خشــک شــده اش تجلی کند؛ و
گرفتن ســوراخ یک
اتو کردن یک رومیزی؛ و
ِ
جوراب؛ و دوختن یک دکمــه؛ و واکس زدن
یک جفت کفــش؛ و برق انداختــن آینه ها؛ و
کردن المپ ســوخته دســت شویی؛ و
عوض
ِ
نهادن شــمعی در آن شمعدان ســفال؛ و باز
کردن را ِه فاضالب ظرف شویی؛ و پاک کردن
ِ
شیشــه هــا؛ و عوض کــردن صابــون کوچک
شــده دســت شــویی با یک صابون بــزرگ و
دانه ریختن برای گنجشــک هــا و قُمری ها و
کبوترهــا و حتــی کالغ
ها و آهســته و باحوصله
عوض کردن آب ماهی
ها که  10ماه است در
آن ُتنگ کوچک زنده
مانده اند...
یک عاشقانه آرام
نادر ابراهیمی

فلسفه به زبانساده
عشق یعنی یکی درون دو تن.

ارسطو ،فیلسوف یونانی ( 348-322پیش از میالد)

وقتی که ایــن جمله ارســطو را در دفترچه ام
نوشتم ،جوانی بودم رمانتیک و عاشق پیشه.
کمی که بزرگ تر شــدم دریافتم که ارســطو
در حقیقت نکته ای آموزشــی را برای عشاق
مــدرن بیــان کــرده .در بازخوانــی متنی که
این جمله از آن برگرفته شــده بــود ،دریافتم
که منظور ارســطو از شــریک روحی ،شکلی
از چیزی است که از آن در مقایسه با دوستی
براساس منفعت شخصی یا منافع مشترک،
با عنوان «دوستی کامل» یاد می کند .ارسطو
آن مردم نیک
چنین نوشته« :دوستی کامل از ِ
است ،آنانی که از فضایل مشابه برخوردارند،
و برای یکدیگر خواســتار نیکوتریــن نیکوها
هســتند».گمان می کنم درســی که ارسطو
به مــا می آموزد این اســت که «برای داشــتن
یک رابطه طوالنی و پایدار باید کســی را پیدا
کنید کــه بتوانید در کنارش خودتان باشــید
و او هــم بتواند در کنار شــما خودش باشــد و
این خودتان بودن منتهی شود به مجاورت و
نزدیکی سالم و سازنده».
«هربار که معنی زندگی را فهمیدم ،عوضش کردند»
نوشته :دانیل مارتین کالین
ترجمه :حسین یعقوبی

 ٢نخیر اول شما بِزِنِن ،صالحیت شمایم تایید
رِفتِه ،مشکلی نیست

 ١مُگُم اول شما بِزِنِن باالخره
صالحیتی گفتن ،تاییدی گفتن
ِ

دیالوگماندگار

ِ
سنگ نیم منه
ننه،
وقتیبچهبهانهگیر،برایچیزیکهمیخواهد
به دست آورد به مادر اصرار و خواهش می کند
و مادر با گذشــت و فــداکاری از آزار و کوتاهی و
نادانــی فرزندش می گــذرد ،می گوینــد «ننه،
ِ
سنگنیممنه»یعنیمادرباالخرهکوتاهمیآید.

هزاران فلفل قرمز در آفتاب داغ برداشت شدهاند در میان میلیونها هکتار زمین در لهستان ،بخشی
و بعد از این که دستهبندی شوند ،آماده ارسال به وجود دارد که بهطرز خاصی متمایز شده است.
شرکتهای تولید ادویه در ناحیه ساریاکندی بوگرا دانههای روغنی شکوفهزده به شکل یک قلب
روییدهاند.
بنگالدش هستند.

دیکشنری

 4گوشه ایران

توتالشمیکنیوشکست می خوری،
باز تالش می کنی و
شکست می خوری،
اما شکســت واقعی
وقتیــه کــه دســت
از تــاش کــردن بــر
از فیلم :عمارت تسخیر شده
میداری .

ییالق گرسماسر

ضربالمثل خارجی

)Get rid of (someone or something
To discard, eliminate, or become free
from something or someone.
از دســت چیزی یــا کســی خــاص /راحت
شدن.
Please get rid of your guests before I
get there.
لطفا تا من برســم اون جا از دســت مهمونات
خالص شو( .ردشون کن برن).
We got rid of all the old furniture.
از دست مبلمان قدیمی مون خالص شدیم.

 ١خب به سالمتی مراسم دکمه
خالص رفت ،آقایون
زنی ِ
بفرمایِن سر کاراتان

 ٢در ضمن 730
روز دیگه
شن
همینجه ب ِ ِ
ِ
خم روبان
که م ِ ِ
ر ِ ب ُبُرِم

در  ۴۰کیلومتری جنوب غربی رامسر
یکی از خوش آب و هواترین روستاها واقع
شده« .گرزمان سر» یا «گرسماسر» به معنی
مکانی است در باالی بهشت .این منطقه پر از
دشتهای پرگل و چشمههای پرآب کوچک
و بزرگ است؛ کوه سماموس در شرق آن و
ارتفاعات جواهرده در غربش قرار گرفت ه و
انگار آن همه دشتهای سرسبز ،قصد تمام
شدن ندارد .گرسماسر طبق منابع ،روستایی
هزارساله است؛ گل گاوزبان یکی از منابع
درآمد مردم این جاست و در روستا که راه بروید
عسل ،چادرشب ،نمد ،زنبیل و جاجیم هم برای
خرید سوغاتی پیدا میشود.

کارگردان :راب مینکوف

چینی :راستی یگانه سکه ای است که همه
جا قیمت دارد .
تازی :معلوماتی کــه در کودکی فرا گرفته
می شود مانند نقش در سنگ پایدار می ماند.
آفریقایی :بر االغ اگر پاالن زرین هم بنهی،
باز هم االغ است .
آلمانی :گاهــی دروغ همان کار را می کند
که یک چوب کبریت با انبار باروت.
هنــدی :گذشته گذشت و آن چه می آید بر
تو پوشیده است ،آن چه را که در دست داری
مغتنم شمر.

