تقویم
تاریخ

 24شهریور  | 1378درگذشت دکتر عبدالحسین زرینکوب

 24شهریور  | 1366سالروزفوتستارهشناسمعاصر،حبیبا...نجومی

عبدالحسینزرینکوب،ادیب،تاریخنگار،منتقدادبی،نویسندهومترجمبرجستهمعاصرایران
است.آثاراوبهعنوانمرجععمدهدرمطالعاتتصوفومولویشناسیشناختهمیشود.ویاز
تاریخنگارانبرجستهایراناست.

حبیبا...نجومیدرسال،1287درشیرازودرخانوادهایبهدنیاآمدکهازمشاهیرعلمهیئتو
نجومبودندوتقریب ًاطیسهنسلبهاستخراجوچاپتقویمپرداختند.پسازدرگذشتپدر،نجومی
اینکاررابهتنهاییپیگرفتودر 1312نخستینتقویمخودراانتشارداد.

آشناترینغریب

امام رضا (ع) فرمودند« :کارهای امت پیامبر  -که درود خدا بر او و خاندانش باد  -چه نیکان
و چه بدکاران ،هر بامداد به محضر رسول خدا(ص) گزارش و عرضه می شود ،پس به هوش
باشید ».حجت االسالم محدثی در شرح این حدیث می گوید :آن چه سبب می شود
انسان کنترل و مراقبتی بر اعمال خویش داشته باشد و از تخلف و گناه پرهیز کند،
«احساس تحت نظر بودن» است .عقیده به «حساب و کتاب» نقش تربیتی دارد.

همشهریسالم

تفأل
حافظ

عقیده به خدای دانا و شنوا ،بنده را در رفتارهایش دقیق می سازد .عقیده به این که اعمال ما
هر روز به محضر رسول خدا (ص) عرضه می شود و آن حضرت از کارهای نیک و بد ما آگاه می
شود و صالحات ما او را شاد می سازد و سیئات ما او را غمگین ،سبب می شود زمینه رضایت او
را فراهم کنیم و از کاری که او را ناراحت میکند ،بپرهیزیم».
مسنداالمامالرضا(ع)
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حکمت روز
معنای یاد خدا
عقربه هــای قبله نمــا را دیده اید که پیوســته
لرزانند ،مگر زمانی که همسو با قبله باشند؟
دل آدمی همین طور است .لرزان و مضطرب
است مگر با خدا همسو شــود و همواره به یاد
خدا باشــد .پیامبر دلی آرام داشــت ،چراکه
پیوســته به یاد خــدا بــود .در تمام نشســت و
برخاســتهایش یاد خدا می کــرد .البته این
نه به این معناســت که دایم تســبیح به دست
داشت ،بلکه هرکجا می خواست کاری انجام
بدهد ،می گفــت خــدا االن ناظر اســت؛ من
چه کنم کــه او راضی باشــد؟ یاد خــدا به این
معناست.

پالستیک به جای برنج

گودنیــوز | یــک حرکــت اجتماعــی ســاده اما
هوشــمندانه در یکی از روســتاهای فیلیپین
باعث شــده دو مشــکل بــزرگ در این روســتا
همزمان حل شود :گرسنگی و پالستیک های
رها شده در سطح روســتا .مدیران یک برنامه
توجه به محیط زیســت ،در مقابل هر دو کیلو
پالستیک ،یک کیلو برنج به افراد می دهند.
فیلیپیــن یکــی از پرآالینده ترین کشــورهای
دنیاســت .این حرکــت اجتماعی کــه تامین
همزمان پاکیزگی شهر و غذای ساکنان است
می تواند راه حل خوبی برای حل این معضل،
حتی در سطح کشور باشد.

روبات لئوناردو داوینچی

ای اف پــی| شــیر مکانیکــی معــروف لئوناردو
داوینچی ،چهارشــنبه در پاریــس به نمایش
عمومی درآمــد تا یــاد و خاطره ایــن هنرمند
نابغه را پس از  500ســال گرامی بدارد .این
شــیر که دو متر ارتفاع و ســه متر طول دارد و
جنســش از چوب و فلــز اســت ،از روی طرح
اولیه ای که از داوینچی به جا مانده ،ســاخته
شده است .روبات اولیه و اورجینال این شیر
که سال ها پیش مفقود شده ،توسط داوینچی
به ســفارش پاپ بــرای ســرگرم کردن شــاه
فرانسیس اول ساخته شده بود.

زنگ تفریح

زایمان ناغافل
ِ

اینســاید ادیشــن| یک زن  46ســاله که 16
ســال تالش کرده بــود بچــه دار شــود ،به
فاصلــه یــک روز فهمید کــه باردار اســت و
زایمان کرد .مونیکا تامپسون گفته که همه
عمر آرزو داشــت بچه دار شــود و سرانجام
مدتــی پیــش وقتــی در محــل کار دل درد
شــدید به ســراغش آمد فکر کرد که ســرما
خورده و به فوریــت های پزشــکی مراجعه
کــرد .زمانــی کــه پزشــک از او پرســید که
احتمال می دهــد باردار باشــد ،او خندید
اما یک آزمایش نشان داد که او هفت ماهه
بــاردار اســت و فــردای آن روز او یک پســر
سالم زودرس در بیمارستان به دنیا آورد.

مکدونالدبدونپالستیک

منتال فالس| رســتوران هــای زنجیــره ای مک
دونالد ،طی یک برنامه آزمایشی در کشورهای
آلمــان و کانادا ،به ســمت اســتفاده نکــردن از
پالســتیک قدم برداشــتند .این رســتوران که
از ســمت مجامع جهانی بــه خاطــر زباله های
پالســتیکی کــه تولیــد مــی کنــد تحت فشــار
اســت ،تصمیم گرفته پیش از ایــن که متضمن
تعهدی بشود،اســتفاده نکردن از پالستیک را
امتحان کند .در این شــعبات ،نی پالستیکی با
نیکاغذیوکاردوچنگالهاییازجنسچوب
ارائه می شــود .همچنین چاشــنی هــا به جای
ظرف های پالســتیکی در ظرف های خوردنی
مثلقیفبستنیسرومیشود.

 4گوشه ایران

یک هنرمند خیابانی بر روی دیوارهای شهر ،نقاشی هایی از حشرات عظیم الجثه می کشد که اگر از
زاویه خاصی دیده شوند ،می توانند خیلی ترسناک و واقعی باشند .شما دوست دارید یک سوسک
درختی عظیم الجثه در خیابان ببینید؟
Design swan

چرا بریدگی انگشت با کاغذ
دردناک است؟
اگر با استفاده از میکروســکوپی قوی به لبه کاغذ
نگاهکنید،متوجهساختاردندانهدارآنمیشوید.
این ویژگی در کنــار نازکی کاغــذ آن را به چاقویی
خطرناک تبدیــل میکند .دلیل درد وحشــتناک
بریدگیباکاغذایناستکهبهخاطرایجادشکافی
تیغمانند ،همزمــان تعداد زیــادی از گیرندههای
درد در ناحیهای بســیار کوچک تحریک میشود.
همچنین به دلیل این که بریدگی با کاغذ چندان
عمیقنیستوخونریزیمحدوداست،گیرندههای
درددرمعرضمحیطبازقرارمیگیرند.
رازیک

بشر بن منصور یک روز نماز دراز می کرد
و یکی به تعجب در عبادت وی می نگریست؛
چون سالم باز داد ،گفت :یا جوانمرد! تعجب
مکن ،که ابلیس مدت های دراز عبادت می
کرد و خاتمت وی دانی که چه بود.

فالنیطبلتوخالیاست!
سعدیشیرین
اینضربالمثلبرگرفتهازسخن
ِ
گفتار است که در توصیف دانا و نادان می گوید:
«دانا چو طبله عطار است؛ خاموش و هنرنمای و
نادانچوطبلغازی،بلندآوازومیانتهی»؛یعنی
نادان ظاهری با هیبت و پر ســروصدا اما درون و
باطنیپوچوتوخالیدارد.

ضرب المثل خارجی

چینی:علمیکهتورااصالحنکند،گمراهی
استومالیکهتوراسودندهد،وبالاست.
آلمانی:آیینه،پردهازرویحقیقتبرمیدارد.
فرانسوی:آدمبخیلهمیشهفقیراست.

دیالوگ ماندگار

نزدیکی قــم
فردو؛ بهشتی در
ِ

کیمیای سعادت

ضرب المثلفارسی

همه مــا کــه مهاجرت
کردیم ،میدانســتیم
تــوی آمریــکا بــا هزار
جور مشــکل رو بهرو
می شــویم ،اما هیچ
یکردیم
وقتفکرنم 
اسمماناینقدردردسرسازبشود.
پدرومادرهایماکفدستشانرابونکردهبودند
ِ
حکومت
که یک روز از جایی سر در میآوریم که
اسمهای تکسیالبی است؛ جایی که «ویلیام»
ی شــود «بیل»« ،ســوزان» میشود «ســـــو» و
م 
نمیدانمچرا«ریچارد»میشود«دیک»!آمریکا
بدون نقاب و
آدم
ِ
کشور محشری است اما هیچ ِ
شنلی،تویاسمشحرف Zندارد.آیاآمریکایی
ها میدانند چه محدود ه وســیعی از صداهای
داخلحلقیراندارند؟خبالبدزبانشناسها
ِ
دلیلشرامیداننداماحتمدارمفرهنگآمریکا
غنیتر میشد اگر کمی زبانشان را بچرخانند
و یاد بگیرنــد «خ» -صدایی کــه در فرهنگ این
کردن سینه مربوط میشود -و
کشور به صاف
ِ
«ق»-صداییکهمعموالهنرپیشههاآخ ِرصحنه
یآورند -تلفظکنند.مثلاضافه
خفهشدندرم 
کردنچندادوی هجدیداستبهقفس هآشپزخانه.
ِ
آهای دارچین و جوز هندی! برای ِهل و سماق
همجابازکنید.

علم به زبان ساده

حکایت

بهارستان جامی

26

عطرسنبل.عطرکاج
فیروزهجزایری

سلوک باران | حجت االسالم رنجبر

روزیخلیفهایچاشتمیخوردوبرهبریان
پیشاونهادهبودند.اعرابیازبادیهرسید،خلیفه
اورابهخوردندعوتکرد.اعرابینشستوباولع
میخورد.خلیفهبهاوگفت:چهشومونامبارکی
که این بــره را طــوری از هم پاره مــی کنی و می
خوریکهگویامادراوبهتوشاخزدهاست.اعرابی
گفت :اما تو چنان به چشم شفقت در او نگاه می
کنیکهگویامادراوتوراشیردادهاست.

15

بریدهکتاب

دور دنیا

آیاندیدیکسانیراکهازکتابآسمانی(تورات
و انجیل) بهرهای داده شــدند ،چــون به کتاب
الهی دعوت میشوند تا میانشان حکم کند( ،و
به اختالفات پایان دهد) گروهی از آنان (با علم
وآگاهی)ازرویاعراضرویبرمیگردانند؟
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید     :
کتــاب قانــون و داوری و حکــم ،کتــاب
آسمانی است.
اســام ،دین انصاف و احتــرام به دیگران
است .از علمای دیگر ادیان دعوت میکند تا
کتاب خودشان را داور قرار دهند.
خطرناکتر از رویگردانی ،قصد اعراض
و لجاجت است.
قانــون بایــد درباره همــه افــراد ،یکجور
اجرا شود`.

کاشمر

12

گناباد

26

کوهستانی هزار و 800نفری در کوههای جنوب شهر قم است که بعد از این که بخشی
فردو ،نام یک روستای
ِ
از تاسیسات هستهای کشورمان در اعماق کوههای اطراف قم احداث شد ،به پاس تعداد زیاد شهدا و جانبازانی
که این روســتا در طول هشــت ســال جنگ تحمیلی ،تقدیم انقالب کرده بود ،نامش برای این سایت هستهای
انتخاب شد و از آن زمان به بعد فردو ،بیش از همیشه شــهرت جهانی یافت .فردو در بهار و تابستان آب و هوای
خنکی دارد و به همین دلیل مردم قم برای ییالق به این روستا میروند ،اما در فصل زمستان سرد و خشک است.
روستای کوهستانی فردو ،طبیعتا شیبدار است و همه خانههای آن ،برای پیشگیری از ریزش ،یک طبقه ساخته
شدهاند .در فردو هم مثل بیشتر روستاهای کوهستانی ،تعداد زیادی چشمه وجود دارد؛ به همین دلیل زراعت
و دامداری ،مهمترین شغل مردم این روستاست اما پرورش زنبورعسل و گیاهان دارویی ،از همه پررونقتر است.

مهارت

رنگو | کارگردان :گور وربینسکی

معرفیکتاب

چند روش آسان و کاربردی برای صرفهجویی بیشتر
در هزینههای زندگی
اگر ندانیم از کجا باید شروع کنیم ،ایده پسانداز
کردن حسابی فکرمان را مغشوش میکند .خبر
خوب این که راههای کوچک فراوانی وجود دارند
کهمیتوانیمبااستفادهازآنهاهزینههاراکاهش
دهیموپساندازهایکوچکیکناربگذاریم.
تحتتأثیربقیه،خریدنکنیم.بیاییددفعهبعدی
که هوس کردیم بدون در نظر گرفتن همه جوانب
ک باره ،جنس گرانقیمتی بخریم ،قانون ۳۰
وی 
روز را در ذهنمان مرور کنیم .این قانون میگوید
اگر ۳۰روز برای خرید چیــزی صبر کنید ،در این
مدتمتوجهمیشویدکهواقعابهآننیازداریدیانه.
بهجــای خریدن ،قــرض بگیریم .چرا هــر ابزار
بزرگ یا وســیلهای را کــه الزم داریــم ،میخریم؟
میتوانیمخیلیازآنهاراقرضبگیریم.دوستانو
همسایههاواطرافیانممکناستبتوانندباقرض

تو ایــن دوره زمونه مــردم برای همه چیز اســممیذارن؛مراممردمهمه،نهاسمش.

دادن چیزی که الزم داریم ،بــه ما در صرفه جویی
هزینههاکمککنند.
دستدوم بخریم .اگر مشــغول بررسی خرید
مبلمان جدید ،کمد یا میز ناهارخوری هســتید،
نگاهی هم به وســایل دســت دوم موجود در بازار
بیندازید .وبسایتهایی هســتند که میتوانیم
برای خرید وســایل دســت دوم از آنها اســتفاده
کنیم.
وســایل بیاســتفاده را بــه پول تبدیــل کنیم.
هرکسیوسایلیداردکهمیتواندبفروشد.بهطور
مثــال لباسهایی که دیگر نمیپوشــیم و فقط در
کمد تلنبار شــدهاند .چنین چیزهایی را میتوان
از طریق وبســایتهای فــروش اجناس دســت
دوم عرضه و به پول نقد تبدیل کــرد .بعد هم آن را
پساندازکنیمتاوسایلضروریراباآنپولبخریم.

سیاهچمن
«سیاهچمن» اثر امیرحسین فردی روایتی پیش
رویمان میگذارد که تصویر غریب و بیگانهای
نیست .بازنمایی روزگــاری است که بساط ظلم
خانها و اربابها گسترده بود و انقالباسالمی
آنرابرچیدوبهخاطرههاسپرد.زمانوقوعحوادث
داستان،بهارسال 58استونویسندهداستانشرا
بالحنیروانوبهشیوهخطیروایتمیکندوبدون
کمک گرفتن از بازیهای فرمی یا ساختارهای
پیچیده ،اجازه میدهد ماجرا با فراز و فرودهای
واقعی و نقاطعطف به یادماندنی ،مخاطب را با
خود همراه و همدل کند .ماجرای «سیاهچمن»
دریکیازروستاهایجنوبکهنوجرویمیدهد؛
به دستور اربــاب روستا ،سیف ا ...خــان ،بردن
گلهها به سیاهچمن ممنوع شده و گوسفندان
خانواده خیرمحمد به این خاطر یکی یکی تلف

دیکشنری
میشوند .این ماجرا
درگـــیـــریهـــایـــی
را م ــی ــان پــســران
خیرمحمد و سیف ا ...خــان بهوجود م ـیآورد.
«فردی» در روایت قصه «سیاهچمن» ،از توصیف
جزئیاتزندگیروستاییانغافلنیستوپرداختن
بهموضوعیحساسمثلانقالب،اوراازپرداختن
بهاینابعاد،بازنداشته.ضمناینکه«سیاهچمن»
تنها روایتگر انقالب آدمهــا نیست؛ بلکه راوی
انقالبدرههاوکوههاوسرزمینیاستکهصدای
قدمهای محکم و مصمم مردمان روستا را انتظار
میکشیدندوسیستمناعادالنهوستمگرانهاربابو
رعیتی،هوایپاکشانراآلودهکردهبود.انتشارات
ســوره مهر این کتاب را با قیمت  8000تومان
منتشرکردهاست.

Apple of one’s eye
A person or thing that
is very precious or
much loved
نور چشم ،عزیز دل
مثال:
She has three children, but her
.youngest son is the apple of her eye
اون ســه تا بچه داره ،ولی پسر کوچکش ،نور
چشمی شه.
Poor Richard was to me as an eldest
.son, the apple of my eye
ریچارد طفلکی برای من مثل پسر بزرگم بود.
نور چشمم بود.

