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 11محرم | روز تجلیل از اسرا و مفقودان

 11سپتامبر | سالروزابداع«جودو»توسطاستادجیگوروکانودرسال1882

درچنینروزی،زنانودخترانوكودكانحرمحسینىرابرشترانبدونجهازسواركردندومیان
ِ
نهایتمصیبتواندوه،بهسوىكوفهروانه
دشمنانحركتدادندوهماننداسیرانبالدكفرودر
کردند.درتقویمرسمیکشور 11،محرمروزتجلیلازاسراومفقوداننامگذاریشدهاست.

جودویکورزشوهنراصیلژاپنیاستکهبهعنوانیکیازکارآمدترین،تکنیکیترینوسختترین
ورزشهــای رزمی در جهان شناخته میشود .منشأ جودو ،هنر جنگی تن به تن ساموراییها
«جوجوتسو»و ُکشتیپهلوانیباستانیژاپن«،یاوارا»بابیشازدوهزارسالقدمتاست.

آشناترینغریب

معمر بن ّ
خلد می گوید به امام رضا (ع) گفتم :آیا براى پدر و مادرم دعا کنم،
با این که حق را نمى شناسند و باور ندارند؟ امام (ع) فرمود« :براى آن ها دعا
کن و براى آن ها صدقه بده و اگر زنده بودند و حق را نمى شناختند با ایشان
مدارا کن؛ زیرا پیامبر خدا فرموده است :خداوند مرا براى رحمت و مهربانى

همشهریسالم

تفأل
حافظ

میان مردم برانگیخته است نه براى آزار رسانى و نامهربانى ».و در سخنی دیگر
فرمود« :خداوند نافرمانى (و آزار) پدر و مادر را ممنوع کرد ،براى این که از
فرمانبرى خداى بزرگ محروم نگردد».
بحاراالنوار

چهارشنبه
 20شهریور 1398
 11محرم 1441
 ٨صفحه | شماره 4222
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دور دنیا
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همانا دین (مورد پذیرش) نزد خداوند ،اســام
(و تسلیم بودن در برابر فرمان خداوند) است و
اهل كتاب اختالفى نكردند ،مگر بعد از آن كه
علم (به ح ّقانیت اســام) برایشان حاصل شد؛
(این اختالف) از روى حسادت و دشمنى میان
آنانبودوهركسبهآیاتخداوندكفرورزد،پس
(بداندكه)خداوندزودحساباست.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید     :
ایمان به یگانگــى ،عدالت ،عزت و حكمت
خداوند ،زمینه تسلیم شدن انسان است.
الزم ه تسلیم بودن در برابر خداوند ،پذیرش
اسالم به عنوان آخرین دین الهى است.
تجاوز از مرزهاى حق ،سبب بروز اختالف
است.
سرچشمه بســیارى از اختالفات مذهبى،
حسادتها و ظلمهاست؛ نه جهل و بىخبرى.
حسد ،زمین ه كفر است.
كسانى كه آگاهانه ایجاد اختالف مىكنند،
بهزودى سیلى مىخورند.

علم به زبان ساده
چرا بدن انسان رساناست؟
رســانایی ،انتقال جریان الکتریسیته است .بار
الکتریکیبهوسیلهحاملهایگوناگونیمنتقل
میشود که الکترونهای آزاد فلزات و یونهای
موجوددرمحلولهایالکترولیت،متداولترین
آنها هســتند .علت رســانایی بدن انســان این
است که بخش اعظم بدن ما را آب تشکیل داده
است؛ آبی که سرشار از انواع یونهاست .برای
مثال ،یونهای ســدیم و لیتیم فــراوان موجود
در خــون ،کارکرد صحیــح و مناســب اعصاب و
ماهیچههــا را تضمین میکنند .وجــود یونها
بدن مــا را به الکترولیت رقیقــی تبدیل میکند
و رســانایی بدن ناشــی از حمل بــار الکتریکی
بهوسیل هیونهاست.البتهبهخاطرداشتهباشید
اگرچه بدن انســان رســانای جریان برق است،
اما در دست ه «رساناهای ضعیف» قرار میگیرد.
رازیک

دور ریختن روزی 3مسواک

میرر | یک مادر بی فکر و تنبل در فضای مجازی
مورد حمله کاربران قرار گرفت .این زن عکس
یک کارتن پر از مسواک را به اشتراک گذاشت
و نوشت« :این مســواک های یک بار مصرف،
از قبل خمیر دندان دارنــد .تنها کاری که باید
کرد این است که بسته بندی پالستیکی را باز
کنید ،مسواک را خیس کنید و بعد از مسواک
کردن دندان هــا ،همه را با هــم دور بیندازید.
هرکســی در خانــه اش باید چنیــن چیزهایی
داشته باشد!» کاربران هم به شدت به پست او
واکنش منفی نشان داده اند و از این که یک نفر
به خاطر تنبلی این همه زباله به وجود می آورد
ابــراز انزجار کــرده اند .ســاالنه  300میلیون
پالســتیک دور ریخته می شــود کــه فقط 10
درصد آن بازیافت می شود.

کابوسشنیدنهمهچیز

آدیتی سنترال | جما کایرنز ،زن  32ساله اهل
اســکاتلند ،از یــک ناهنجــاری نــادر رنج می
برد کــه باعث می شــود صــدای جریان خون
خودش را بشــنود .ایــن زن هرگز نتوانســته
ســکوت مطلق را تجربه کند چــون حتی اگر
محیط هم ساکت باشــد ،او می تواند صدای
خونی که در رگ هایش جریان دارد یا صدای
چشــم هایش را که تــکان می خورد بشــنود.
دکترهــا تا مــدت ها نمی دانســتند مشــکل
او چیســت ،اما بــه تازگی یــک متخصص در
گالسگو ،متوجه شد مشکل جما نداشتن یک
تکه استخوان بســیار کوچک در کانال گوش
هایش است .جما اکنون یکی از گوش هایش
را جراحی کرده و در انتظار وقت عمل بعدی
برای گوش دیگرش است.

مهارت یکدقیقهای

استفاده از موهبت در راه شر

آدیتــی ســنترال |.همــه آدم هــا از قــدرت
هــای خــدادادی شــان در راه خیــر و نیکی
استفاده نمی کنند .بعضی ها مثل یوسوکه
تانیگوچی ،کارمند یک فروشــگاه در توکیو
از توانایی عجیبشــان برای دزدی اســتفاده
مــی کننــد .یوســوحافظه تصویــری بســیار
قدرتمنــدی دارد که به او کمــک میکنددر
مدت چنــد ثانیه ،شــماره  16رقمــی کارت
مشــتریان به عالوه تاریخ انقضا و نام صاحب
کارت و کد امنیتی آن ها را به خاطر بســپارد
و بعدها از آن هــا برای خریدهــای اینترنتی
اســتفاده کند .این مرد که اکنون دســتگیر
شــده ،موفق شــده بــود اطالعــات 1300
کارت را حفظ و با آن ها خرید کند.

تیشرتتجزیهپذیر

گودنیوز| براینخستینباردرتاریخ،یککمپانی
موفق به تولید پایدار لباس شد .این کمپانی از
تفاله چوب و خزه دریایی نوعی تیشــرت تولید
کردهکهبعدازمصرف،قابلیتتجزیهدرطبیعت
را دارد .اســتارت آپ لندنــی این تیشــرت را به
نحوی ســاخته که بعد از تمام شدن عمرش می
تــوان آن را در باغچه دفــن کرد تا تجزیه شــود.
برای جوهر روی تیشرت ،از جلبک هایی که در
بیوراکتورهاپرورشدادهمیشونداستفادهمی
شود تا برگشــت آن ها به طبیعت هیچ مشکلی
به وجود نیاورد .در وب ســایت ســازندگان این
تیشرتنوشتهشده:اینلباسباشستنیاعرق
کردن تجزیه نمی شــود ،این لبــاس باید حتما
درون خاک قرار بگیرد تا حرارت و باکتری های
الزمرابرایتجزیهبافتشدریافتکند.

 4گوشه ایران
وقتگذراندن بــا خانواده روزهای تابســتان اســت.
ســعی کنید در همین روزهای باقیمانده تابستان،
بیشتر در کنار خانواده باشید .افراد شاغل میتوانند
مرخصی بگیرند یا دســتکم جمعهها را بــه خانواده
اختصاصدهند.
برخی از ساعات روز را بیرون از خانه سپری کنید.
درست اســت که نشســتن در منزل و تماشــای فیلم
و ســریال برای خیلیهــا جذابتر از هــر کار دیگری
است،امایادتانباشدوقتگذراندندربیرونازمنزل
حتی برای  ۱۰دقیقه هم که شــده بسیار مهم است.
پیادهرویوگردشدرپارکهایاطبیعتدراینروزها
که رو به خنکی مــی رود ،بهتریــن روش برای تنفس
هوای آزاد و تحرکداشتن است و برای بهبود خلق و
خووسالمتیمفیدند.

دیالوگماندگار
مــن بــه اشــتباه اعتقــادی نــدارم چــون ایــناشتباهات هســتند که ما رو تبدیل به چیزی که
هستیممیکنند.

this means war

کارگردان:جوزفمکگینتی

زنگ تفریح
فضاسازی مینیاتوری

تاتسویا تاناکا ،هنرمند خالق ژاپنی است که از سال  2011شروع به ســاخت مجموعههای مینیاتوری
با اســتفاده از وســایل و ابزارهای ســادهای که اطراف همهمان وجود دارد ،کرده اســت .او با فضاسازی
متناسب و خالقانه ،ابعاد جدیدی از اشیای روزمره زندگی را پیش رویــمان میگذارد .با هم چند نمونه
از آثارش را میبینیم.

اردبیل ،خنک و خاطره انگیز

اگر عالقه مند به بازدید از اماکن تاریخی هستید استان اردبیل با تعداد بیشماری بنای تاریخی و باستانی و
مقبر ه و بقع ه بهترین مکان برای ایرانگردی است .از گردنه زیبای حیران در استان گیالن به سمت نمین اردبیل،
چشمههای مشهور و شفابخش آب گرم ،غذاها ،کبابها و آش دوغ خوشمزه و اماکن تاریخی استان «اردبیل» که
بگذریم ،آب و هوای خنک و مطبوع اردبیل در اوج گرمای تابستان ،این استان را به یکی از بهترین مکان ها برای
مسافرت در تابستان تبدیل کرده است .عالوه بر شهر اردبیل ،مشکین شهر ،سرعین و خلخال سه شهرستان
دیگر این استان هستند که مقصد گردشگران ایرانی و خارجی در تمام طول سال به حساب می آیند.

«یازده»

Fall apart
To become very
emotional, especially
with sadness or grief.
از هم پاشیدن روحی .متالشی شدن.
Poor Jane really fell apart during
the funeral.
بیچــاره جیــن تــوی مراســم خاک ســپاری
حسابی از هم پاشید.
I can’t watch those sappy movies
because I just fall apart every time.
من نمی تونم اون فیلم های ناراحتکننده رو
نگاه کنم چون هربار از هم می پاشم.

ضرب المثلفارسی

این ضرب المثل در زمان های مختلف معنایش
فرق می کنــد؛ گاهی وقتی احتمــال می دهند
بیمــار رو به موت اســت مــی گوینــد «دارد غزل
خداحافظــی را می خوانــد» ،گاهــی وقتی می
خواهنــد خبر فوت کســی را بدهند مــی گویند
«غزلخداحافظیراخواند»ومعنایدیگرزمانی
استکهکسیمیخواهدمراودهوارتباطشرابا
قهر،قطعکند.

معرفیکتاب

دیکشنری

فرمین،موشکتابخوان
نوشته:سمسوج|ترجمه:پوپهمیثاقی

غزلخداحافظیخواندن

باقیمانده تابستان را دریابید
چیزی به پایان فصل تابســتان نمانده اســت .شــاید
برای افراد شــاغل چندان فرقی نداشــته باشــد ،اما
دانشآموزان و دانشجویان کل این سه ماه را تعطیل
بودهاند و حاال روزهای پایانی این تعطیالت طوالنی
را میگذرانند .آیا از تعطیالتتان نهایت اســتفاده را
بردهاید؟ هنوز هم فرصت دارید از این اندک روزهای
باقیمانده بیشترین اســتفاده را ببرید .این مطلب را
بخوانیدواجازهندهیداینروزهایآخرهدربروند.
یک کتاب جدید شــروع کنیــد .جایی دنــج و آرام
را پیدا کنید ،یک فنجان چای یا قهــوه برای خودتان
بریزید و کتابی را بخوانید که بتوانید تا پایان تابستان
آنراتمامکنید.اگرروزی ۱۰صفحههمبخوانید،به
شماآرامشولذتیاستثناییخواهدداد.
با خانوادهتان وقــت بگذرانید .بهترین زمان برای

اولــش کتــاب هــا را بر
اساس طعمشان فقط
میخوردم؛خوشحال
گاز مــی زدم و مــی
جویــدم .امــا خیلــی
زود شــروع کــردم به
خوانــدن
پراکنــده
ِ
دور و بر لبه های غذاهایم و با گذشــت
زمان،بیشترخواندموکمترجویدم،تااینکهدر
نهایت کمابیش تمام ساعت های بیداری ام را
صرفخواندنمیکردموفقطحاشیههارامی
جویدم .و آه ،آن وقت چقدر به خاطر آن ســوراخ
هایمخوفتاسفمیخوردم!دربعضیموارد
کهنسخهدیگریازکتابوجودنداشت،مجبور
شــده ام ســال ها صبر کنم تا این جاهای خالی
را پر کنم .ســر این قضیه اصال به خــودم افتخار
نمیکنم.

کتابیازده،زندگینامهپروفسوراحمدچلداوی،
با محوریت دوران دفاع مقدس و دوران اسارت
او در زندان مخفی صدام ،اردوگــاه شماره یازده
تکریتاستکهسندیدیگرازجنایاتددمنشانه
رژیم بعث عراق را آشکار میکند .تسلط چلداوی
به زبان عربی ،باعث شده بود که افسران عراقی،
لقب«احمدعربستانی»بهویبدهندوعالوهبربه
کارگیریاوبهعنوانمترجم،شکنجههایویژ های
نیزبرایشتدارکببینند!اتفاقاتبدیعوغیرقابل
پیشبینیایشانودیگراسرا،درقالببیانیبدون
تکلف ،خواننده را تا آخر ماجرا با خود همراه می
کند .او و چند تن از اسرا با نقشه ای حساب شده و

ماجرایی جذاب موفق به فرار از اردوگاه می شوند
امادرمیانراهباخیانترانندهعراقیکهقراراست
آن ها را به مرز برساند ،مجدد در چنگال بعثیان
اسیرمیشوندو...چلداویهماکنونعضوهیئت
علمیدانشگاهعلموصنعتوازاستادانشناخته
شدهایندانشگاهاست.
«یازده»درپانزدهفصلتنظیمشدهاستکهبرخی
عناوین آن عبارتند از« :امتحان بزرگ»« ،اردوگاه
تکریت « ،»11استخبارات بعث»« ،روزگار تلخ»،
«فراقدرغربت»«،کابلسهفاز»«،فراربزرگ»و...
نشر معارف این کتاب را با قیمت 22هزار تومان
منتشرکردهاست.

ضرب المثل خارجی
آفریقایی:حوادثچونروزهاسپریمیشوند.
اسپانیایی :همه خوبند اما نه برای همه كار.
فرانسوی :انسان در هر كاری باید بداند كه
كجا ترمز كند.

عربی :آن كس كه تندرستی دارد امید دارد
وآن كه امید دارد ،همه چیز دارد.
چینی :اگر به خاموش كردن آتش میروی،
لباس علفی بر تن مكن.

حکمت روز
عالج ُ
بدخلقیسکوتاست
آب وقتی موج بر می دارد ،با دست نمی شود آن
را صاف کرد؛ تازه وقتی دســت می زنید بیشتر
موجمیخورد.بعضیآدمهااینچنینهستند.
گاهی موج برمــی دارند ،اخالقشــان متالطم
می شود و صفا و آرامش را از دست می دهند .با
این ها جز سکوت نباید رفتاری کرد .اگر در آن
لحظه ورود کنی و دخالت کنی کار خراب می
شود .این نسخه امام رضا(ع) است که وقتی در
چنین موقعیتی سکوت می کنی ،حتی محبت
ایجاد می شــود .ســکوت ،ســرعتگیر است.
ببینید ،وقتی چاقو را به پنبه و پارچه که لطیف
هستند می کشــیُ ،کند می شــود اما وقتی به
ســوهان می کشــی تیزتر و برنده تر می شــود.
برخورد و مقابله به مثل ،سوهان است؛ چاقوی
طرف را تیزتر می کند .

حجتاالسالمرنجبر

