 27شهریور|درگذشت استاد «شهریار» و روز شعر و ادب فارسی

تقویم

شهریار ،شــاعر اهل تبریز به زبانهای فارســی و ترکی شعر ســروده .مهمترین اثر او منظومه
«حیدرباباسالم»استکهازمعروفترینآثار ادبیات ترکیآذربایجانی بودهوبهبیشاز ۸۰زبان
ترجمهشدهاست ۲۷.شهریوررابهدلیلروزدرگذشتاو«روزشعروادبفارسی»نامیدهاند.

تاریخ

 18سپتامبر  | 1851انتشاراولینشمارهروزنامهنیویورکتایمز

تفأل

درچنینروزینخستینشمارهروزنامهنیویورکتایمزمنتشرشد.اینروزنامهبهعنواناثرگذارترین
نشریه در تاریخ آمریکا شناخته میشود و تاکنون حدود یکصد جایزه پولیتزر را از آن خود کرده که
رکوردیدورازدسترسروزنامههایدیگراست.

حافظ

آشناترینغریب
حضرت رضا (ع) فرمودند :روزی امام زین العابدین(ع) در مســجد الحرام در حال
عبادت بودند که دیدند شــخصی در حالی که طواف میکند ،بلند میگوید :اللهم
انی اسئلک الصبر (خدایا از تو صبر می خواهم!) .امام(ع) با دست مبارک به شانه
آن مرد زدند و فرمودند« :با این دعــا از خدا تقاضای بال می کنــی! به جای این دعا

همشهریسالم

بگو :اللهم انی اسئلک العافیة و الشکر علی العافیة .خدایا من از تو عافیت و توفیق
شکرگزاری بر این عافیت را می خواهم .سپاس گزاری از عافیتی که خدا داده ،بهتر
است از صبری که نسبت به بال داده است».
بحاراالنوار

چهارشنبه
 27شهریور 1398
 18محرم 1441
 ٨صفحه | شماره 4228
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دور دنیا
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حکمت روز
نعمتها را فراموش نکن
بــرای یــک گلچیــن تحمــل خارهــا آســان
اســت زیرا در کنار خارها گل هــا را هم می
بیند .برای همین گفته اند «دلپذیر است ز
نزدیکی گل ،نشتر خار» .نعمت ها و موهبت
های خداوند ،الطــاف و کرامت های الهی
مثل همان گل ها هســتند .رنج ها و مرارت
هــا و مصیبــت ها نیــز شــبیه همــان خارها
هســتند .این رنج ها هم هرچه باشند برای
آدمی قابل تحمل اســت ،اگر در کنار آن ها
به الطاف الهی توجه کند؛ آن چه خداوند به
ما موهبت کرده .برای همین در قرآن کریم
فرمود« :درباره نعمت های پــروردگارت با
خودت گفت وگو کن» .این جاست که درد
رنج ها کاسته می شــود و زجر انسان از رنج
هــا کمتر می شــود و در کنــار دردها خوش
خواهد بود .پس اگــر آدمی می خواهد رنج
ها او را رنجور نکند ،باید نعمت های خداوند
را فراموش نکند.

زندان در ازای تلویزیون

آدیتــی ســنترال | یک ســارق فرانســوی که از
زندان آزاد شــده ،بــا گذاشــتن ردپای خود
در صحنــه های جرم مــی خواهد بــه زندان
برگردد تا بتواند کانال پالس (که یک شبکه
پولی تلویزیون است) را تماشــا کند! هزینه
عضویــت در کانال پــاس ماهانــه  10یورو
اســت ولی ظاهرا زندانی ها می توانند این
کانال را مجانی تماشا کنند و همین انگیزه
کافــی بــرای ایــن ســارق را فراهم کــرده تا
تالش کند باز به زنــدان بیفتد .این مرد 25
ساله که نامش فاش نشده ،در طول تابستان
چندین ســرقت انجام داده و در همه صحنه
های جرم هم کمــی از آب دهانــش را باقی
گذاشــته تا بــا آزمایــش دی ان ای ردیابی و
بازداشت شود!

تعبیریککابوس

ایوینینگ اســتاندارد | یک زن آمریکایی که در
کابوسش مجبور شده بود حلقه نامزدی اش
را قــورت بدهد ،وقتــی بیدار شــد فهمید که
واقعا آن را قورت داده! جنا ایونز در توئیترش
گفته «داشتم کابوسی می دیدم از یک قطار
پر ســرعت و آدم بدها و نامــزدم که به من می
گفت برای محافظت از حلقه ام بهتر است آن
را قورت بدهم .من هم حلقــه را در آوردم و با
یک لیوان آب آن را قــورت دادم!» وقتی جنا
از خواب بیدار شــد و دید حلقه اش نیســت،
به فوریــت هــای پزشــکی مراجعه کــرد تا با
اشــعه ایکس ،معلوم شــود که حلقه واقعا در
شکمش اســت و آن را قورت داده؟ دکتر هم
با آندوســکوپی حلقــه این زن را از شــکمش
درآورد.

فرشتهنگهبان

سانی اســکایز| یک نگهبان مدرسه درتگزاس
با مهربانی اش قلب والدین دانش آموزان را
به شــوق آورد .این نگهبان وقتی دید کنلی،
دختر کوچولویی که مبتال به اوتیسم است در
کافه تریای مدرسه به خاطر سر و صدای زیاد
روی زمین دراز کشیده ،کنارش دراز کشید
و نوازشش کرد تا آرام شود .مادر این دختر،
عکس این دو را در کنــار هم در فیس بوک به
اشتراک گذاشته و نوشــته «نگهبان مدرسه
دختر مــن به معنــای واقعی کلمــه بهترین و
مهربان ترین آدم دنیاست».

پسرناپدیدشده

میرر | مادریکهفکرمیکردپسرشفوتشده،
بعدازاینکهاورادمدرخانهاشدیدنزدیکبود
سکتهکند.آنتونیای 62ساله،ماهمارسامسال
به پلیس گزارش داد که شش روز است پسرش
کنستانتین گم شــده ،پلیس هم یک ماه بعد به
او زنگ زد و گفت که جســد پسرش را پیدا کرده
است.بنابراینمادروهمسرودخترکنستانتین
مراسمیگرفتندوجسداورابراساسآیینشان
سوزاندند.اماچهارماهبعدآنتونیادررابازکردو
دید که پسرش پشت در ایســتاده! کنستانتین
 43ســاله گفته فقط می خواسته مدتی از همه
چیزدورباشدوبهمعنایزندگیفکرکند.پلیس
هماینوسطنمیداندچکارکند،چونمشخص
نیست کسی که به جای کنســتانتین سوزانده
شدهچهکسیبودهاست.

زنگ تفریح

 4گوشه ایران

هنرنمایی های دافنه تن ،دختر  17ساله سنگاپوری روی فنجان های الته ،هم خوشمزه است و هم
خوش منظره .چند نمونه را ببینید.
Design swan

روستای سرآقاسید؛ ماسولهای در قلب زاگرس

اگر دلتان میخواهد مدتی دور از هیاهوی شــهرهای بزرگ و مدرن ،به جایی پناه ببرید که در آن خبری از
مناسبات پیچیده زندگی شهری نیست ،به روستای کوهستانی «سرآقاسید » سفر کنید .منطقهای که اگر به
آن جا بروید ،انگار در تونل زمان سفر کردهاید و سالهای طوالنی به عقب برمیگردید؛ انتهای یک جاده پیچ
در پیچ و باریک در استان چهارمحال و بختیاری ،روســتای پلکانی سرآقاسید .این روستای هزارو  200نفری،
در 134کیلومتری شهرکرد و در دامنه قله «هفت تنان » رشته کوه زاگرس قرار دارد و چینش پلکانی و معماری
خشتی و گلی آن ،آدم را به یاد روستای ماسوله گیالن میاندازد؛ سرآقاسید ،ماسولهای در قلب زاگرس است .در
فصل زمستان ،وقتی در این روستا برف میبارد خبری از بخاری و وسایل گرمایشی نیست و مردم با چالههایی که
در زمین حفر کردهاند و در آن آتش درست میکنند ،هم غذا میپزند و هم خانه را گرم میکنند .از آن جا که به طور
معمول ،بارش برف راههای روستا را مسدود میکند ،مردم برای گذران این روزهای سخت تمهیداتی مثل انبار
موادغذاییمیاندیشند.اطرافروستایسرآقاسیدپراستازمکانهایدیدنیمثلآبشارشیخعلیخان،غار
یخی چما ،پیست اسکی چلگرد و چالمیشان که حتی در فصل تابستان هم پر از برف است.

دیالوگ ماندگار
ســعی نکن مثل بقیه راه بری ،خودت باش و
روی زمین بخز!

سریال وایکینگ ها

ضرب المثل خارجی
چینی :برای آن که مگســی را از پیشــانی
دوســت تان دور کنید ،نیازی به اســتفاده از
تیشه نیست.
روســی :رازت را اگــر به مرد كــروالل هم
بسپاری ،به سخن گفتن خواهد پرداخت.
آرژانتینی :حســاب ها و مشكالت غلیظ
را تسویه كن.
ایتالیایی :قلم زبان باید در جوهر دل فرو
برده شود.

حکایت

گویند سبب آزادی لقمان آن بود که روزی
صاحبــش خربزه بــدو بخشــید که بــه غایت
تلخ بــود و او بی کلفتی (بــدون ناراحتی) آن
را خوش بخورد .خواجه از او پرســید که این
را چگونه خــوردی؟ گفــت :ای خداوند! من
از دســت تو چیزهای شــیرین خورده ام ،اگر
یک بار خربزه ای تلخ بخورم چه شود؟ چون
شربت زهرناک مرگ چشیدنی است .طعام
دنیا چه شیرین و چه تلخ .چون سر به گریبان
خاک کشیدنی اســت ،مقام چه غزنین و چه
بلخ.....

باید بــدون آن که وقفه
ای در کــار بــاشــد32 ،
ساعت کشیک بدهیم.
با چشمهای باز خواب
می بینم .تنها حدود
 14ساعت میتوانیم
به خانه برویم .بقیه،
این  14ساعت را استراحت میکنند اما
من دوتا جوجه ،دوتا کودک سه ساله دارم
که وقتی آن ها را از مهدکودک شبانهروزی
به خانه میبــرم ،میخواهند با من بازی
کنند .باید غذایشان بدهم ،شیر برایشان
گرم کنم ،حمامشان کنم و هی دور خودم
بچرخم تا ساعت  12نیمهشب بشود .بعد
ی توانم چهار ساعت بخوابم یا درواقع
از آن م 
بیهوش شوم .ساعت چهار صبح بیدار می
شــوم .همسرم هم بیدار میشود تا برای
کار به تهران برود .من جوجه هایم را برمی
دارم .بــرای ویــزیــت ،ساعت  4:30صبح
در بیمارستان هستم .آمــاده ام که سال
باالییها به من پرخاش کنند و سر جلسه
زنکی گزارش صبحگاهی(مورنینگ)،
خاله
ِ
اســتــادهــا بــا تحریک ســال بــاالیــیهــا به
ّ
صلبهام بکشند و ...تا  32ساعت دیگر...
مورتالیته و جیغ سیاه
زویا طاووسیان

نقره سپید | حجت االسالم رنجبر

عاشقی
آورده اند که چون آوازه عشــق و
ِ
شــبیه و جمیــل بــه اطــراف جهــان رســید،
عبدالملک مروان به دیدار شبیه میل نمود.
او را نزد خود طلب داشــت و نظر بر جمال او
گماشــت .چون او ســیه فام و الغر اندام بود،
صفای چنــدان در او ندیده از او پرســید که:
جمیل در تو چه جمال دیــد که از جمله عالم
تو را ُگزید؟ شبیه چون به غایت فصیحه بود،
بدیهتا در جوابش گفت که :عالمیان در تو چه
اســتحقاق دیده اند که تو را از همه برگزیده
انــد؟ عبدالملــک به غایــت منفعل گشــته و
هیچ نگفت.
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19

بریدهکتاب

در آیه 30سوره آل عمران می خوانیم:

روزى كه هــر كس ،هر كار نیكــى انجام داده
حاضر بیابــد و هرچه بدى كرده .آرزو مىكند
اى كاش بیــن آن عمــل و او فاصلــهاى دور
مىبود .و خداوند شما را از (مخالفت امرش)
بر حذر مىدارد و (در عین حــال) خداوند به
بندگان مهربان است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
اعمال انسان محو نمىشود و در قیامت در
برابر او حاضر مىشود.
بسیارى از اعمالى كه در دنیا مورد عالقه
انســان اســت ،در قیامت مــورد تنفــر او قرار
خواهد گرفت.
در روز قیامت ،پشــیمانى ســودى ندارد و
آرزوها نشدنى است.
خدا پروایى ،مانع گناه است.
سرچشــمه هشــدارهاى الهــى ،محبت و
رأفت اوست.
بیم و امید در كنار هم نقش تربیتى دارند.
امید ،به تنهایى ســبب غرور و بیم به تنهایى،
سبب یأس مىشود.

کاشمر

36

گناباد

34

دیکشنری

مهارت یکدقیقهای

Like a headless chicken
With great haste
and in a careless and/
or senseless manner

وقتی دلمان می گیرد ،چه کار کنیم؟
درزندگیهمهماروزهاییهستکهخوشحال
نیستیم و بهقول معروف «دلمان گرفته است».
درچنینشرایطیاحساسغمواندوهمیکنیمو
بهدنبالراهیبرایتسکینآنمیگردیم.راهحل
هر کسی ممکن است متفاوت باشد ،ما هم چند
روشراپیشنهادمیدهیم.
پیادهروی :آن بیرون ،زندگی جریان دارد.
وقتــی دل آدم میگیــرد ،بدتریــن کار ممکــن
نشســتن در انزوا و تنهایی اســت .مگــر این که
بخواهیــد به مراقبــه بپردازید وگرنه گوشــهای
کزکردن فقط غمتــان را بدتر میکنــد .یکی از
بهتریــن روشهــای برطرفکــردن ناراحتی و
حال خوب این است که از خانه بیرون
رسیدن به ِ
بروید و بخشی از طبیعت ،مردم و جنبوجوش
محیــط اطرافتان شــوید .خواهید دیــد که آن
بیرون ،دنیا طوری اســت که انگار هیچ اتفاقی
نیفتــاده اســت .افــرادی کــه در اطــراف شــما
رفتوآمد میکنند ،دارند به زندگیشان ادامه

ن دلیل انرژیشان به شما هم
میدهند و ب ه همی 
منتقل میشود.
مطالعــه :جــادوی کتابهــا را دســتکم
نگیریــد .مطالعه میتواند احســاس ناراحتی و
غم را تسکین دهد .این حقیقت دارد ،زیرا قدرت
درمانی ادبیات شــگفتانگیز اســت .هنگامی
که غــم و اضطراب شــما را احاطه کرده اســت،
مطالعه شعر و رمان میتواند افکار ،احساسات
و هیجانات شما را دگرگون کند.
نوشتن :سپردن احساسات به کاغذ سپید.
هــر روز حــدود  ۲۰دقیقــه افکارتــان را درباره
ی که دارید کامال شــفاف بنویســید و آن
ناراحت 
ها را سازماندهی کنید .این کار به شما کمک
میکنــد دالیــل احســاس بدتــان را بفهمیــد و
الگوی هیجانی و رفتاری خودتان را پیدا کنید.
محققــان دریافتهانــد کــه نوشــتن اســترس را
کاهش میدهد؛ بنابراین به سالمت جسمی و
تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکند.

علم به زبان ساده
آیا ممکن است بدن ما پیرتر از سنمان باشد؟
اگرچه ســن عموما معادل تعداد ســالهایی در
نظر گرفته میشــود که مــا در این دنیــا زندگی
کردهایــم ،اما افــرادی با ســن مشــابه ،بیشــتر
اوقات ســیمایی یکســان ندارند و به نظر خیلی
متفاوت میآینــد .در ســال ،)1394( 2015
محققان کالج ســلطنتی لندن نتایــج تحقیقی
را منتشر کردند که نشــان میداد اندازهگیری
شــدت فعالیت حدود  150ژن خاص میتواند
تخمینی از یک ســن زیســتی به دســت دهد که
به مراتــب بیشــتر از ســن تقویمی ،بســتگی به
طول عمر افــراد دارد .اما فعالیــت ژنتیکی تنها

یکی از شــاخص هــای اختــاف ســن تقویمی
و ســن بیولوژیــک اســت .ورزش کــردن ،رژیــم
غذایی و کنترل وزن هــم میتوانند تفاوتهای
بزرگی ایجاد کنند .مجموعــه این عوامل باعث
طراحی پرســشنامههای مختلفی شــده است
که میتواننــد ســرنخهایی درباره ســن واقعی
فعلی افراد به دســت دهند .اگر این آزمونها را
انجاممیدهید،یکنکتهراحتمابهخاطرداشته
باشــید :اینکه بعضی از مقیاسهــا هنوز مورد
بحث و مناقش ه دانشمندان هستند.
رازیک

مثلمرغسرکنده،بیتوجهوباعجلهکارکردن
مثال:
Instead of running around like a
headless chicken,
make a list of the things you need
to finish and then work on them.
به جای این که مثــل مرغ ســرکنده دور خودت
بچرخی،یهلیستازکارهاییکهبایدانجامبدی
بنویسوروشونکارکن.
John is such a disorganized fellow,
always running around like
a headless chicken before very major
presentation.
جان خیلی آدم بی نظمیه ،همیشه قبل از ارائه
هایمهممثلمرغسرکندهدارهاینطرفواون
طرفمیدوئه.

