تقویم
تاریخ

 30مرداد | روز بزرگداشت دانشمند شهیر «عالمه محمدباقر مجلسی»

 21آگوست| 1969سالگرد آتشزدنمسجداالقصیبهدستصهیونیستها

عالمه مجلسی ،متولد اصفهان ،فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین
صفوی بود .معروفترین اثر او بحاراالنوار (مجموعه بزرگی از احادیث) است .در تقویم
روزشمار ایران ۳۰ ،مردادماه ،روز بزرگداشت عالمه مجلسی نامگذاری شدهاست.

روز  30مرداد سال  ،1348بخشی از مسجد االقصی توسط افراد متعصب صهیونیست به
آتش كشیده شد و خسارتهای قابل توجهی به آن وارد آمد .شورای عالی انقالب فرهنگی
به این مناسبت در سال 1382یک هفته را «هفته جهانی مسجد» نامید.

تفأل
حافظ

آشناترین غریب
احمدبنمحمدبزنطیکهیکیازیارانویژهامامرضا(ع)وامامجواد(ع)بوده،میگوید:
«خدمتحضرترضا(ع)بودمکهشبفرارسید.بهایشانعرضکردم:اجازهمیدهید
بروم؟حضرتفرمودند:شبشده،نزدمابمان.آنگاهبهخادممنزلدستوردادندکه
بسترخودشانرادراتاقیبرایمنبگستراند.وقتیبهآناتاقرفتم،بهخودگفتم:من
کجاوخانهولیخدا؟منکجاوخوابیدندربسترامام(ع)؟همینکهاینافکاربهذهنم

همشهریسالم

آمد،امامرضا(ع)مراصدازدندوفرمودند:ایاحمد!روزیامیرمومنان(ع)بهعیادت
صعصعةبنصوحانرفتند.پسازعیادتبهصعصعهفرمودند«:ایصعصعه!عیادتمرا
مایهفخرخودبرقومتقرارمده،برایخداوندتواضعپیشهکنتاخداوندتورابلندمرتبه
سازد[».گوییمنظورامامتذکریبودبهمنبابتآنچه
معجم رجال الحدیث
بهذهنمخطورکردهبود].

چهارشنبه
 30مرداد 1398
 19ذی الحجه 1440
 ٨صفحه | شماره 4206
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دور دنیا

در محضر بزرگان
شایسته ساالری

مرحوم آیت ا ...ســید حســین کوه کمــر ه ای،
مجتهدی مشــهور و معــروف بود کــه در نجف
تدریس میکرد .روزی قبل از ســاعت مقرر به
مسجد آمد و نشست تا شــاگردها جمع شوند.
در گوشــه ای ،شــیخ ژولیدهای با چند شاگرد
نشسته و درس میگفت .مرحوم کوه کمرهای
ســخنان او را خوب گوش داد و با کمال تعجب
احساس کرد که این شــیخ ژولیده فوق العاده
محققانــه درس میگویــد و پس از چنــد روز به
این موضوع یقین پیدا کرد که اگر شاگردانش
ســ ِر درس او حاضر شــوند ،بیشــتر می توانند
اســتفاده کنند .روز دیگر که شاگردان آمدند و
ی خواهم مطلب
جمع شــدند ،گفت« :امروز م 
تازهای به شما بگویم؛ این شیخ که درآن گوشه
ی گوید از من شایستهتر است
مســجد درس م 
ی
برای تدریس و خــود من هم از او اســتفاده م 
کنم .همه باهم مــی رویــم پــای درس او ».و از
آن روز در حلقــه شــاگردان شــیخ ژولیــده کــه
چشــمهایشاندکی تراخم داشت و آثار فقر در
ی شد درآمد .این شیخ ژولیده «شیخ
او دیده م 
مرتضی انصاری» بود ،که بعدها معروف شد به
استاد المتأخرین  .عدل الهی ،شهید مطهری

ضرب المثلفارسی

تا ریشه در آب است ،امید ثمری هست

وقتی کســی از کاری مأیوس میشــود با این
ضرب المثل به او امیــدواری میدهند که «تا
ریشه در آب است امید ثمری هست»؛ یعنی تا
وقتی توکل ات به خداست و در حال تالش و
تکاپویی ،روزنه امیدی وجود دارد.

دیکشنری
)Take (someone or something
for granted
To expect someone or something to be
always available to serve in some way
without thanks or recognition; to
valuesomeone or something too lightly.

قدر چیزی یا کسی را ندانستن.

I guess I just took your support and
kindness for granted.

گمونــم مــن قــدر پشــتیبانی و محبت تــو رو
ندونستم.

The boss takes us for granted, but if w
e weren't here, this whole company
would collapse.
رئیس قدر مــا رو نمیدونــه ،در صورتی کــه اگه ما
نبودیم،شرکتازهممیپاشید.
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بریدهکتاب

واز صبر و نماز یارى جویید و این كار جز براى
خاشعان ،گران و سنگین است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
صبر و مقاومت ،كلید تمام عبادات است.
اما
فرشتگان به اهل بهشت سالم مىكنندّ ،
نه به خاطر نماز و حــج و زكات ،بلكه به خاطر
مقاومت و پایدارى؛ آنها میگویند« :ســام
علیكم بما صبرتم»
صبــر و نمــاز ،دو اهــرم نیرومنــد در برابر
مشكالت است.
هر چه در آستان خدا اظهار عجز و بندگى
بیشــتر كنیم ،امدادهاى او را بیشتر دریافت
كرده و بر مشكالت پیروز خواهیم شد.
سخت و سنگین بودن نماز برای شخص،
تكبر در برابر خداست.
نشان ه ّ

کاشمر

19

گناباد

30

خاص بودن بهچه قیمت؟

میرر | در این دوره و زمانه که همه تالش
میکنند از دیگران متمایز و خاص باشند،
یک زوج برای خاص بودن کارت دعوت
عروسی شان دست به کار عجیبی زدند
که آ نها را به بدترین شکل متمایز کرد!
عروس خانم در شبکه اجتماعی اش،
عکسی از داخل کارت گذاشت که با واکنش
استهزاآمیز کاربران روبه رو شد .این زوج
در کارت عروسی شان به جای استفاده از
کلمات زیبا و محترمانه ،از مهمانان با فحش
و حرفهای رکیک خواسته بودند به عروسی
شان بیایند!

هواخودروسیکلت!

اســـکـــای نــیــوز | عــصــر ی ــک شــنــبــه ،پلیس
بدفوردشای ِر انگلیس ،خودروی عجیبی را
که در جاده میرفت متوقف کرد .این ماشین
کــه ظــاهــرش ترکیبی از دمــاغــه هواپیما،
قایق و موتورسیکلت اســت ،تعجب پلیس
را برانگیخت .این مامور پلیس در توئیتر
نوشت« :این عجیبترین وسیله نقلیهای
بــود که در طــول  26ســال سابقه خدمتم
دیده ام .عجیبتر این که کامال سالم بود و
کار میکرد .با این همه نمیتوانم بگویم که
دقیقا چه بود ».این خودروی عجیب که هم
پالک داشت ،هم بیمه بود و هم چراغهای
راهنما و ترمز داشت ،از سوی پلیس اجازه
یافت به عبور و مرور خود ادامه دهد.

تنـــــــــــــــور

درخت یا ساالد میوه؟

گردالی | درختی در آمریکا وجود دارد که
بیش از  40نوع میوه میدهد! هنرمند و
پروفسور «سم ون آکن» با استفاده از یکی
از قدیمیترین شیو ههای پیوند ،توانسته
درختی را به وجود آورد که  ۴۰نوع میوه
مختلف تولید میکند از جمله هلو ،شلیل،
زردآلو ،بادام و ...ون آکن در طول سالها
جوانههای مختلف را در وقت مناسب به هم
پیوند زده و روی درختی که آن را درخت مادر
مینامند قرار داده است .این کار به منظور
ایجاد اثر هنری و تحقیقات روی درختها و
میوهها انجام شده است.

 1.5میلیون دالر
برای یک سکه تاریخی

دیلی میل | کلکسیون داشتن و مجموعهداری
کار جالبی است .به ویژه وقتی پای اشیای
نادر و قدیمی به میان میآید .اما پول دادن
برای یکی از اجزای جدید کلکسیون ،تا کجا
عاقالنه است؟ هفته پیش در آمریکا ،یک
تاجر یوتایی ،حاضر شد برای یک سکه 10
سنتی ،یک و نیم میلیون دالر پول بدهد.
این سکه که در حراجی شیکاگو برای فروش
گذاشته شده بود ،یکی از  24سکهای است
که در سال  1894میالدی ضرب شده و
االن فقط  9عدد از آنها باقی است .بر اساس
گفته کارشناس اصالت سنجی ،این سکه در
ضرابخانه سانفرانسیسکو ضرب شده است.

 4گوشه ایران

هفته چهل و چند

وقتی جایزه جشنواره «کشک» می شود

شهال بهادری

پنجمینجشنوارهتولیدملیورسانهتوسطخانهصنعت،معدنوتجارت
استانبرگزارشدو بهبرگزیدگاناینجشنواره بستههایحمایتیشامل
موادخوراکیازجملهنبات،بیسکویت،چای،خیارشور،کشکوهمچنین
مواد غیرخوراکی شامل مسواک ،قمقمه و کاسه شله خوری تعلق گرفت
کهالبتهنمیدانمچرابرخیازخبرنگارانبرگزیدهباوجودکاربردیبودن
جوایزاینجشنواره،ازآنهاخوششاننیامدودرصفحاتشخصیشان
نیز گالیه هایی را مطرح کردند .به هر حال به دلیل شرایط اقتصادی فعال
ازسکهتمامبهارآزادیدرجشنوارههایمطبوعاتیخبرینیست،همان
طور که قبال هم نبوده است! لذا پیشنهاد می کنیم سایر سازمان ها نیز
سخت گیری نکنند و جشنواره های رســانه ای برگزار کنند و جوایزی به
شرحزیربهخبرنگارانبرگزیدهبدهندتابهکسیفشاروایضافشورنیاید:
جوایزجشنوارهبهداشت،سالمتورسانه:دیپلمافتخاربههمراهیک
بسته حمایتی شامل سرنگ ،چسب زخم ،شیاف
دیکلوفناکویکقلپخونتازه،اشتراکاستفاده
رایگانازآمبوالنسبرایرفتنبهآفیشهایخبری.
جوایز جشــنواره بانــک ،پول و رســانه :دیپلم
افتخاربههمراهراهنماینصباپلیکیشنپرداخت
قبوض،کارتشارژ،استفادهرایگانازآبخوریتمام
بانکهایکشوربهمدتدوسال،سالنامهبهتعداد
کافیوبستهسوغاتکانادابهتعدادمحدود.
جوایزجشنوارهشهرورسانه:دکترایافتخاری
به همراه رزرو صندلی خالی در مترو به مدت شش
ماه ،شیلنگ برای آبیاری فضای سبز دو متر ،بهره
مندی از خدمات معاونت هــای فرهنگی به میزان
دلخواه
جوایزجشنوارهنیروورسانه 25:لیترآبشرب،
 25ولت برق تک فاز 25،متر مکعب گاز شهری به
همراه هزینه رایگان قطع آب ،برق و گاز .فقط لطفا
ظرفهایشرابرگردانید.

فلسفه به زبانساده

استراگون« :ما همیشه چیزی را پیدا میکنیم که برساند هنوز زنده ایم ،مگه نه دی دی؟»
والدیمیر« :بله بله ،ما جادوگریم».

نمایش در انتظار گودو اثر ساموئل بکت ،نویسنده و نمایش نامه نویس ایرلندی ()1906-1989

امان از تلخ و شــیرین این شــوخی کیهانی .هیچ
کسهمچونساموئلبکتنتوانستهطنزدنیای
پوچراباظرافتوخشونتتوامبرایمانبهتصویر
بکشــد .بــه خصــوص در شــاهکارش؛ در انتظار
گودو .این نمایش سرتاسر کشمکشی است بین
صراحت و وارونه گویی ،امیــد و ناامیدی .گوش
دادن یا خواندن مکالمات استراگون و والدیمیر
درباره پوچی غیر قابل گریز حیات شــان ،ما را به
خنده میانــدازد .بعد که متوجه میشــویم ایده
هایشاندربارهحیاتخودماننیزصدقمیکند
باز میخندیم ،البته این بار نه از ســر نشــاط .من
معتقدمرمانهاونمایشنامههاصریحتروآشکارتر
ازمقاالتفلسفی،پوچانگاریوهیچانگاریرابه

عرفـان بار چنـدم بـود میآمد پکـن .مثل من
ذوق و شـوق اولیـن بـار را نداشـت .فرشـته
کوچکـی هـم تـوی دلـش نداشـت کـه حـس
قدرتـم را درک کنـد .مثـل کـوه شـده بـودم.
قلعـه دوم را کـه رد کردیـم ،عرفـان عـرق
روی گردنـش را پـاک کـرد ،دسـت هایـش را
گذاشـت به زانوها و نفـس نفس زنـان گفت:
«ایـن دیـوار تمومـی نـداره ها! مـیره تا شـهر
بعـد ».لبخنـد زدم و راهـم را گرفتـم و پلههـا
را رفتم باال؛ کـه یعنی غـر نزن و بیـا .روزهای
آخـر شـهریور بـود امـا آفتـاب ،دیـوار چیـن و
همه بازدید کننـدگان رنگارنگـش را تب دار
کـرده بـود .چشـم هایـم را ریـز کـرده بـودم تا
مثـل کوهنـوردی کـه مسـیرش را تـا قلـه دید
میزنـد ،ببینـم قـرار اسـت تـا کجـای دیـوار
جلو بروم .پر از انرژی بـودم .خیال میکردم
دنیـا را کوچـک کردهانـد و گذاشـتهاند تـوی
شـکمم .احسـاس میکـردم حـاال کـه دارد
معجـز های درونـم اتفـاق میافتـد ،مـن
هـم بایـد معجـزه زندگـی خـودم باشـم .دو
جـان شـده بـودم .میخواسـتم بـرای جـان
تـازهای که هنوز ندیـده از جان خودم بیشـتر
دوسـتش داشـتم،
زندگـی را طـور
دیگـری تجربـه کنـم.

تصویرمیکشند.یکنویسندهازطریقموقعیت
وکنششخصیتهایش،تجربهمواجههباپوچی
وبیمعناییزندگیرابیانمیکند.پوچگراییو
هیچ انگاری تنها یک ایده و نظر درباره چگونگی
کاروباراینجهاننیست،بلکهدربارهایناستکه
اینپوچیوبیمعناییچطوروچگونهبهزندگیما
لطمهمیزند.ازنظرکییرکگور،پدرخواندههیچ
انگاریهم،راهرهاییازپوچی،ایمانمطلقوبی
قیدوشرطبهخداست.
«هربار که معنی زندگی را فهمیدم ،عوضش کردند»
نوشته :دانیل مارتین کالین
ترجمه :حسین یعقوبی

حکایت
عالمــیمعتبر را مناظــره افتاد بــا یکی از
ــده و به حجت با او
عنهم اَ ...علی ِح َ
مالحده َل ُ
بس نیامد؛ ســپر بینداخت و برگشت .کسی
گفتش :ترا با چندین فضــل و ادب که داری،
با بی دینی حجت نماند؟ گفت :علم من قرآن
اســت و حدیث و گفتــار مشــایخ و او بدینها
معتقد نیست و نمیشــنود .مرا شنیدن کفر
او به چه کار آید؟

اورامان کردستان

گلستان سعدی | در فواید خاموشی

کردستان مهمترین مقصد گردشگری طبیعی غرب کشور است .استانی سرسبز با آب و هوای معتدل
در بهار و تابستان ،دارای طبیعتی دست نخورده ،متنوع و بکر و چشماندازهای زیبا .اورامان به معنی جنگل
است و چون این منطقه سرسبزترین و جنگلیترین منطقه کردستان است ،به آن اورامان یا هورامان گفته
میشود .اینجا انسان در برابر ابهت و عظمت طبیعت به زانو در میآید :آب و هوای معتدل کوهستانی،
چشمههای آب ،کوههای سر به فلک کشیده ،درههای پر پیچ و خم و رنگارنگ .در این منطقه ،گونههای
جانوری و گیاهی متنوع و متعددی مشاهده میشود که یکی از متمایزترین آنها سنجاب ایرانی است.

حکمت روز

حرارت حرکت

حبههای زغال را اول کمی شــعله ور میکنند و
ّ
بعد در آتش گردان گذاشته و با شدت چرخانده
و به حرکت در میآورند .حرکت هرچه بیشــتر
باشد ،روشنایی هم بیشتر خواهد شد و سرانجام
هم شعله خواهد کشــید .اما اگر حرکت در کار
نباشــد ،همان شــعله هم کم کم رو به خاموشی

معرفیکتاب
روزهای بی آینه

«روزهای بــی آینــه» اثر گلســتان
جعفریــان شــامل خاطــرات
منیژه لشــکری ،همســر سرلشــکر
خلبــان و آزاده شــهید حســین
لشــکری ،از زندگــی اش و
چگونگــی تحمــل  18ســال دوری
از همســرش در دوره اســارت اســت .ا یــن
کتــاب روایــت ناگفتههایــی اســت از جنــگ
تحمیلی و شــرایط زندگــی و انتخابهای یک
زن  18ســاله در نبــود همســرش و بــه دوش
کشــیدن بار زندگــی با وجــود فرزنــدی چهار
ماهه .روزهــای بی آینــه ،زندگــی واقعی زنی
اســت که بــا عشــق و اشــتیاق در  17ســالگی

میگذارد .انســانها هم همیــن طورند؛ یعنی
خداوند ابتدا شــعلهای از فطــرت در نهاد آنها
قرار داده اســت .حال اگر اهــل حرکت و تالش
و کوشــش باشــند آن فطرت نیز فروغ بیشتری
خواهــد یافــت و در حقیقت هرچه پیــش روند،
موهبت و لطف حق را بیشتر نصیب میبرند.
سلوک باران | حجت االسالم رنجبر

پای ســفره عقد مینشیند ،در 18
ســالگی مادری را تجربــه میکند
و همــان ســال همســر خلبانــش
مفقوداالثر میشــود و  14سال
را در بــی خبــری و انتظار مطلق
ســپری میکنــد .امــا پــس از
آزادی ،حســین  46ســاله و
منیژه  36ساله است و شکاف
عمیــق  18ســاله در گذر ســالها و احســاس
غریبگی و درد و رنج ،بر عشق و اشتیاق جوانی
غالب اســت .آنها حاال باید همه این  18سال
را زندگی کنند ،دوباره عاشق شــوند و زیر یک
ســقف کنار یکدیگر زندگی کنند ...این کتاب
توسط نشر سوره مهر به قیمت  18هزار تومان
منتشر شده است.

هــارون الرشــید خلیفه عباســى تصمیم
گرفت تا شــخصى را به عنــوانقاضى بغداد
منصوب کنــد .از این رو بــا اطرافیان خویش
مشورت کرد و به راى آن ها ،بهلول را شایسته
منصب قضاوت دانست .بهلول کهتا آن زمان
در کوفــه بهســر مىبرد ،از ســوى هــارون به
بغداد دعوتشــد .هارون به او گفت :در امر
خالفت به کمک تو نیازمنــدم .بهلولگفت:
چگونه باید تــو را یارى کنم؟ هــارون گفت:
منصب قضــاوت بغــداد را بپذیــر .بهلول که
خالفت عباســیان را غاصبانه مىدانســت و
به هیچ وجه حاضــر به همکارى بــا حکومت
آنان نبود ،جواب داد :من شایســته این مقام
نیســتم .هارون در جواب گفت :مردم بغداد
تو را شایســته ایــن مقــاممىداننــد .بهلول
گفت :ســبحان ا ،...من خویشــتن را بهتر از
دیگران مىشناســم .اگر در گفتــه خود (که
شایسته قضاوت نیستم) راستگو باشم ،پس
همان است که گفتم .و چنان چه در این گفته
خود ،دروغگو باشم ،انسان دروغگو شایسته
تصدى قضاوت نیست.

ضربالمثل خارجی
چینی :انسان موفق القید نیست و انسان
القید موفق نیست.
آفریقایــی :پیــش از آن که کســی را به کار
بگماری ،دربارۀ دستمزدش با او حرف بزن.
ایتالیایی :هرکه بهراه راست رفت ،گمراه
نخواهد شد.
بلغــاری :از کالغ هرگز کبوتر بــه وجــود
نمیآید.

