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همشهریسالم

گذران روزگار است .در این
در گرفتاری ها سفارش شده و از ابزارهای اصلی مومن در
ِ
حدیثشریفکهازدعابهعنواناسلحهیادشدهاست،احتماالاشارهبهمواردیاستکه
مومندرمواجههبامشکالتاستوبایدمسلحباشدوهیچسالحیموثرترازدعاونیایش
نخواهدبود.
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حکمت روز
طناب کشی

بازی طناب کشــی را حتما دیده ایــد .این که
افراد ســر طناب را در دســت می گیرند و می
کشــند .حال اگــر در حالی که یکــی با تالش
فراوان طناب را به ســمت خود می کشــد ،آن
یکی رها کند چه اتفاقی می افتد؟ کشمکش
ها ،دعواهــا و درگیری ها شــبیه همین بازی
است .کافی است یکی رها کند و پاسخ ندهد؛
این جاســت که بی آن که هیچ نیرو و انرژی از
کف داده باشد ،حریف خود را به زمین کوبیده
مضمون نسخۀ شفابخش علی(ع)
است .این
ِ
است؛ «خشم را با سکوت فرو نشانید» .مگر نه
این که شــما از دســت حریف خود خشمگین
هستید و می خواهید شکستش بدهید؟ پس
پاسخش را ندهید .

اعتراض خونین در کافه

بورد پاندا| یک زن که در یک کافه در انگلستان
کار می کند ،داستان جالبی درباره اعتراضش
برای رسانهها تعریف می کند .این زن می گوید
مدیرانکافهبراییونیفرمخانمهاکفشپاشنه
بلنددرنظرگرفتهبودند.باوجوداعتراضخانم
ها که تمام مــدت در حــال راه رفتن هســتند،
مدیران توجهی نکردند .بــرای همین ،این زن
تمام مدت دوازده ســاعت کاری خود را کفش
پاشــنه بلند پوشــید و درد را تحمل کرد .وقتی
آخر شــب مدیر کافه برای تشــکر و ســرزدن به
کارکنــان حاضــر شــد ،او کفشــش را درآورد و
خونی که از پاهایش کف کافه جاری شد ،درس
خوبی برای مدیر بود و روز بعد یونیفرم خانم ها
اصالح شد تا همه با کفش راحت و بدون پاشنه
به سر کار بیایند.

اوریگامی با بسته بندی شکالت

بورد پاندا | از زمانی که دغدغه حفظ کره زمین
و تولید محصوالتی که ضربه کمتری به محیط
زیست بزنند مطرح شــده ،تولید کننده های
بزرگ از طرف گروه های حافظ محیط زیست
تحت فشار زیادی هســتند .یکی از این تولید
کننده ها ،شرکت نستله است که برای بسته
بندی هایش از پالســتیک استفاده میکند.
شرکت نســتله ژاپن تحت این فشارها ،بسته
بندی کیت کت هایش را از پالستیک به کاغذ
تغییر داده که یــک دســتورالعمل اوریگامی
هم رویش دارد و مصرف کننــده می تواند به
جای دور انداختن بســته بندی ،آن را تبدیل
به یک کاردســتی کند .نســتله قــول داده تا
سال  2025تمام بسته بندی هایش را قابل
بازیافت بسازد.

اشتباه خوب

سانی اســکایز | یک پیام جا به جا باعث به وجود
آمدنیکاتفاقخوشایندشد.وقتی«ابیفینک»
بهیکیازدوستانخانوادگیپیاممیدادکهمی
خواهیمبرایتانشامبیاوریم،نمیدانستدارد
بهیکشمارهاشتباهپیامراارسالمیکند.بیل،
کسی که پیام را گرفت ،به شوخی از ابی پرسید
که قرار است شــام چه بیاورند .ابی هم توضیح
داد که این پیــام قرار بوده به دســت خانواده ای
برسدکهدوستآنهاستوبچهچهارسالهشان
تحت مراقبت ویژه است .بیل بالفاصله پرسید
که چه کمکی از دست او بر می آید و شروع کرد
ازدوستانشکمکخواستن.آنهاهمکارتها
وهدایایمختلفیبرای«نوحا»کوچولویچهار
سالهفرستادند.حاال«نوحا»ازآیسییوبیرون
آمدهوبیلقراراستهفتهآیندهبهاوسربزند.

زنگ تفریح

 4گوشه ایران

سرآشپز  26ساله ایتالیایی ،ماتئو اســتاچی ،اعتقاد دارد که تزیین دسر به اندازه مزه آن مهم است.
دسرهای او شبیه سکانسهای بامزه از داستان سفرهای گالیور هستند.
bored panda

دریاچه اُوان

استفادهابزاریازحیوانات

میرر| سازمان جاسوسی آمریکا یا همان سیا،
به تازگــی فایل هایــی را از حالــت محرمانه
درآورده کــه اطالعــات جالبی دارنــد .این
فایل ها مربوط به اســتفاده از حیوانات طی
جنگ ســرد میان آمریکا و اتحادیه شــوروی
است .آموزش دادن کبوترها برای ماموریت
هــای مخفــی و عکــس بــرداری از مناطــق
حفاظــت شــده ،دلفین هــای تربیت شــده
بــرای ماموریت هــای زیــر آب و کالغ هایی
که دستگاه های شنود لبه پنجره ها کار می
گذاشــتند ،بخشــی از اســتفاده ابزاری این
سازمان از حیوانات است که در این فایل ها
پرده برداری شده است.

دریاچ ه اوان با مناظر دیدنی و زیبا در استان قزوین قرار دارد و همچون نگینی زمردین میدرخشد و با چشم
انداز مســحورکنندهاش ،گردشــگران داخلی و خارجی را به ســوی خود جذب میکند .این دریاچه از محیط
خارج خود ،آبی به طور مستقیم دریافت نمیکند و تنها از آب نزوالت جوی و چشمه های موجود در کف دریاچه
تغذیه میشود .عمق دریاچه در عمیقترین قسمت به حدود شش متر میرسد .در تابستان این دریاچه محل
ماهیگیری و قایقرانی و در پاییز ،مامن پرندگان مهاجر مانند قو ،غاز و مرغابی و در زمستان با توجه به برودت
مناسب اسکیت سواری است.
هوا و یخ زدن ،سطح آن
ِ

حکایت

گنجینه لطایف

در محضر بزرگان
قرآن َدواست

ایــتــالــیــا مــهــد پــیــتــزای
جهان است .این غذای
پرطرفدار بین ایرانی
هـــا را در هـــر کــوچــه
پــس کوچه ای در شهرهای
ایتالیا می توانید پیدا کنید .اما با دیدن اولین
پیتزافروشی ،تمام تلقیتان از پیتزا به هم می
ریزد.چونآنچهمیبینیدومیخورید،شباهت
چندانی با پیتزاهای وطنی ندارد .مرسومترین
پیتزا بین ایتالیایی ها پیتزا مارگاریتاست که
تشکیل شده از یک ورقــه خیلی خیلی نازک
خمیر و مقدار خیلی خیلی کم پنیر .آن قدر کم
که همه جای سطح خمیر را نمی گیرد و باعث
می شود خمیر فقط عطر پنیر بگیرد .روی این
مجموعه،کمی،فقطکمیسسگوجهفرنگی
مالیده شده است .در ایتالیا وقتی می گویید
پیتزای قارچ ،یعنی همین مجموعه منهای آن
سس گوجه فرنگی ،بهعالوه چند تکه کوچک
قــارچ .وضعیت غذاهای دیگری مثل الزانیا
و پاستا هم به همین شکل است .آن چه ما در
ایرانبهنامپیتزامیخوریم،غذاییاستبسیار
خوشمزهکههیچربطیبهایتالیاندارد.مطمئن
باشید اگر یک ایتالیایی به ایــران بیاید و به او
پیتزا بدهید ،از شما خواهد پرسید« :چه غذای
خوشمزهای!اسماینغذاچیه؟»

خاطرات سرخ
محمد!پاشو،پاشودیگه!
چیهبابا؟چهخبرهنصفشبی؟
محمدجان پاشــو می خــوام نمازشــب بخونم،
کسینیسنیگامکنه!
پسرخیلیشلوغیبود.شروشیطون.اینتقریبا
کار هر شــبش بود .همه می دونستیم این بهانه
ها برای اینه که شــوخی شوخی واسه نمازشب
بیدارمونکنه.
داخل آب
لب معبر،
شب عملیات کربالی پنجِ ،
ِ
اســتتار کرده بودیم .وقتش بود مســعود شروع
کنه:
بسما...الرحمنالرحیم.
قشنگترینبسماللهیبودکهدرزندگیمشنیده
بودم.انگارداشتمستقیمبا ِ
خودخداحرفمی
داخل معبر شد .تق تق ،صدای قطع کردن
زد.
ِ
ناگهانی دشمن .فقط
ر
رگبا
و
خاردار
های
سیم
ِ
ِ
دیدمآرومبهزیرآبرفت.نگا ِهآخرشآتشمزد.و
شوخترینبچهتخریبهمشهیدشد.

حماسهیاسین
خاطراتسیدمحمدانجوینژاد

مهارت یکدقیقهای

ضرب المثل خارجی

چگونه جذاب صحبت کنیم؟

انگلیســی :برای این که پیــش روی قاضی
نایستی،پشتسرقانونراهبرو.
ژاپنی:افعیمهیبرادستهایمورچهازپای
درمیآورند.
هندی:سکوتهرگزاشتباهنمیکندوهرچه
طوالنیترباشد،بهترقضاوتمیکند.

رســا صحبت کنید .نه خیلی آهســته و نه خیلی
بلند صحبت کنید .صدایتان باید به اندازهای باشــد
که به راحتی شنیده شــود ،اما گوش را از بلندی زیاد
ن ِمنکنیدیااینکهصدایتانفقط
آزارندهد.اگر ِم 
چ ِپچ به گوش برسد ،حضورتان در گفتوگو
در حد ِپ 
نادیدهگرفتهخواهدشد.
شمردهصحبتکنید.تندتندصحبتکردنعادت
ناپسندی است که موجب میشــود دیگران نتوانند
پ ا ب ه پای صحبتهای تان پیش بیایند و منظورتان را
متوجه شــوند .درباره افرادی که خیلی تند صحبت
میکنند،احتمالزیادتریوجودداردکهمخاطباز
یکجاییبهبعددیگربهادام هصحبتهایشانگوش
ندهد .پس کمی آهســتهتر کلمات را ادا کنید و بین

جمالتتانمکثهایکوتاهداشتهباشید.
واضــح صحبت کنید .برای ایــن که طرز صحبت
کردنتانجذابت ربهنظربرسد،حتماکلماتراواضح
اداکنید.بایددرتلفظکاملوصحیحتمامکلماتیکه
برزبانتانجاریمیشود،دقتکافیداشتهباشید.
برای جلوگیــری از نوک زبانی تلفظ کــردن کلمات
باید دهان خود را هنگام صحبت به انداز ه کافی باز و
لبها را شل کنید و همچنین اجازه بدهید که زبان و
دندانهادروضعیتمناسبقراربگیرند.
صافبنشینیدوبایستید.طرزنشستنیاایستادن
روی کیفیت صدا تأثیر میگــذارد .صاف و بدون قوز
بنشینید و بایستید تا بتوانید درست نفس بکشید و
کلماتراباصدایرساتلفظکنید.

آیت ا ...ســید عبدالکریم کشــمیری فرمودند:
«وقتی خانه ام در قم بود ،یک نفر از کســانی که
تدریس علوم دینی می کرد نزدم آمد .گرفتاری
داشــت و از همسرش بســیار ناراحت بود .از من
دواییبرایرفعگرفتاریمیخواست.بهاوگفتم
شما قرآن بخوانید ،قضیه حل می شود .آن بنده
خدا اهل دانش بود اما گفت :دو سال است الی
قرآن را باز نکرده ام! قــرآن خواندن همان و رفع
گرفتاریهمهمان».

می دونی چرا ما نمی تونیم ماشین ها رو به چنین ماموریتهاییبفرستیم؟ماشینهانمیتوننفیالبداههکاردرسترو
انجامبدن؛چوننمیشهترسازمرگروبرنامهنویسیکرد.

زندگی نامه آیت ا ...کشمیری | ص44

کارگردان :کریستوفر نوالن

صحبت جانان

31

مارکوپلو
نوشته:منصورضابطیان

سلوک باران | حجت االسالم رنجبر

دانشــمندی همنشــین پادشــاهی بود و
عادت داشت که گهگاه مویی از محاسن خود
بکند .پادشــاه از این عادت بســیار ناخشنود
بود ،به دانشــمند گفت :اگر از این پس موی
خــود را بکنی ،دســتور مــی دهم دســتت را
ببرند .او بســیار ترســید و در مجلس پادشاه
همواره مواظب بود که دســت بــه ریش خود
نبرد ،به همین ســبب بســیار ناخوش احوال
بود .تا این که روزی در یکــی از مجالس بزم،
لطیفه ها و نکته های تــازه ای برای حاضران
نقل کرد و پادشاه را خشنود و خندان ساخت.
پادشاه به همین سبب به او گفت :امروز ،وقت
آن اســت که مزرعه ای آباد را به تــو بدهم تا از
محصول آن روزگار خوشــی داشــته باشــی.
گفــت :ای پادشــاه! اگر می شــود بهجای ده
آباد ،ریشم را به من ببخش!

17

بریدهکتاب

دور دنیا

ای اهل ایمان! چــرا چیــزى مىگویید كه
عمل نمىكنید؟ از نظر خدا بســیار زشــت
اســت که حرفهایی بزنید اما بــه آن عمل
نکنید».اســتاد قرائتی در تفســیر و تحلیل
پیام های این آیه میگوید:
ایمــان بایــد با عمــل و صداقــت همراه
مســتحق ســرزنش و توبیــخ
باشــد وگرنــه
ّ
است.
قبل از این كه انتقاد كنید ،به بیان نقاط
مثبت بپردازید .شــما كه ایمان دارید ،چرا
عمل نمىكنید؟
یكى از روشهاى تربیت ،توبیخ بهجا و
به موقع است.
وفاى بــه عهد ،واجب و خلــف وعده ،از
گناهان كبیره است.
حتی اگر امروز هم كار شــما با وعدهها
و شــعارهاى دروغیــن حل شــود ،امــا نزد
خداوند وضع متزلزلی خواهید داشت.

کاشمر
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گناباد
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معرفیکتاب

دیکشنری

ِ
ظریف بیخیالی
هنر
عمر و توانایی انسان محدودتر از آن اســت که
بخواهد به همه چیز اهمیت بدهد ،باید بی خیال
خیلی چیزها شد ،اما چگونه تعیین کنیم به چه
چیزهایی اهمیت دهیم و بی خیال چه چیزهایی
شویم؟اینکتابتالشمیکندبهپرسشهاییاز
این قبیل پاسخ دهد ،چرا که هرچه جهان پیچیده
تر می شود ،درک مفاهیمی مانند شادکامی به
شدتسختترمیشود.مارکمنسون،نویسنده
کتاب،تالشمیکندازطریقمواجههایصادقانه
با ترس ها ،مشکالت و انتظارات مان و همچنین با
بهچالشکشیدنمفاهیمیمانندشادکامی،امید
و مرگ و از خالل داستان هایی جذاب که بعضی
شان از زندگی شخصی اش نشئت گرفته اند،
دیدگاهیجدیدبهخوانندهمنتقلکندکههمانند
عینکعملمیکند.همانطورکهعینکتفاوتی

در واقعیت بیرونی
ایجادنمیکندوتنها
باعث می شود شما
واقعیت بیرونی را
بهترببینید،آموزههایاینکتاب
همتالشیاستبرایبهتردیدنزندگیوتالشی
در جهت بیرون کشیدن معنای شادکامی از دل
واقعیاتی که بعضا تلخ هستند .به باور منسون،
انسان ها ضعیف و محدودند و رنج عنصر جدایی
ناپذیر زندگی است .او ما را فرا می خواند تا این
محدودیت ها را بشناسیم و آن ها را بپذیریم .هنر
ظریف بی خیالی رتبه نخست را در کتاب های
پرفروشنشریهنیویورکتایمزداشتهودریکسال
بیش از سه میلیون نسخه آن به فروش رسیده و به
بیشازبیستوپنجزباندنیاترجمهشدهاست.

WHEN PIGS FLY
Something that will
never happen.
وقت گل نــی .چیزی کــه هرگز اتفــاق نخواهد
افتاد.
مثال:
I think John will pay you back your
money - when pigs fly.
به نظرم جــان پولــت رو پس مــی ده .البته وقت
گلنی!
I’ll join your physics classes when
pigs fly.
وقتینیگلبده،منهمسرکالسفیزیکشما
شرکتمیکنم.

