 31شهریور |آغاز جنگ تحمیلی و شروع هفته دفاع مقدس

تقویم

 31شهریور 1359عراق به ایران حمله کرد که پیامدش ،یک جنگ هشت
ِ
جنگ نابرابر ،ایران حتی یك
ســاله بود .منتها برخالف تصور دنیا ،طی این
وجبازخاكخودراازدستنداد.

تاریخ

 22محــرم  460ه.ق |سالروز وفات شیخ طوسی

تفأل

شیخطوسیازستارگاندرخشانجهاناسالم،درسال385قمریدرخراسانبهدنیاآمد.ویفقهرابانگارشكتاب
«المبسوط»واردمرحلهایجدیدکرد،ولیدواثربسیارمهمایشانبانام«تهذیب»و«استبصار»دركناركتاب«كافی»
حض ُرهالفقیه»ازشیخصدوقكتبچهارگان هحدیثشیعهراتشكیلمیدهند.
الی ُ
ازكلینیو«من َ

حافظ

آشناترینغریب
بخشیمسلمانانوموجب
امامرضا(ع)فرمودند«:امامتورهبری،مایهاستواریدینونظام
ِ
اصالح دنیا و عزت و ســربلندی مؤمنان اســت( ».اصول کافی) حجت االسالم محدثی در
توضیحاینحدیثمیگوید«:نقشمهموسرنوشتسازامامتورهبریدرجامعهاسالمی،
عمیق و عظیم اســت .هم مبین چهره صحیح دین اســت ،هم زداینده تحریفها از چهره

همشهریسالم

ِ
شوکتاهل
مکتب،هممفسرقرآن،هموحدتبخشجامعه،همدلسوزامت،هممایه عزتو
ایمانوهمنماداقتدارپیرواندینحق.ایناستکهباتعیینجانشینپیامبر(ص)درغدیر
خم،دینخداتکمیلمیشودونعمتخدااتماممیگردد.قدراین«محوروفاق»رابدانیم».
پایگاهاطالعرسانیحدیثشیعه
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در آیه  35سوره آل عمران می خوانیم:
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حکمت روز
بذر مرغوب بکار
دانه وقتی در خاک می تواند سبز شود و رشد
کند که هم پوســت داشــته باشــد ،هــم مغز.
مرغوبترینمغزهمبدونپوستسبزنخواهد
شد،همانگونهکهپوستبیمغز.نمازودیگر
عبــادات مثل پوســت هســتند و نکاتــی مثل
داشــتن دل پاک و بی غل و غش ،حفظ زبان
و گوش و چشــم از حرام ،کم فروشی نکردن،
جلب رضایــت ارباب رجوع و ...بــه منزله مغز
دین محســوب می شــوند .خداوند هــر دو را
با هم می خواهــد وگرنه این بــذر حاصلی در
بر نخواهــد داشــت .یادمان باشــد شــیطان
میان پوست و مغز همواره جدایی می اندازد.
بســیاری را اهل پوســت می کند و بسیاری را
اهل مغز؛ این یعنی هیچ .

شام عروسی عجیب

آدیتــی ســنترال | یــک زوج جــوان در راســتای
دغدغه هایشــان بــرای حفظ محیط زیســت و
حیوانــات ،آگهی عجیبــی در یک وب ســایت
منتشــر کردنــد .ایــن زوج در درخواستشــان
نوشــتند به دنبال یک آشــپز ماهر هســتند که
بتواند از حیواناتی که در جاده ها کشــته شده
اند برای شــام عروســی شــان ضیافتی ترتیب
بدهد .ایــن زوج انگلیســی البته اشــاره کرده
اند که خودشــان از قبــل  20کیلوگرم حیوان
کشــته شــده مانند ســنجاب ،آهــو و خرگوش
جمع آوری کرده اند و دنبال آشپز با تجربه ای
هستند که بتواند جوری این حیوانات را تبدیل
به شام عروسی کند که مهمان ها متوجه نشوند
گوشت چه حیوانی را دارند می خورند!
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37

بریدهکتاب

دور دنیا

(بیــاد آور) هنگامــى كه همســر عمــران گفت:
پروردگارا!همانامننذركردهامآنچهرادررحم
دارم ،براى تو آزاد باشد (و هیچگونه مسئولیتى
بهاونسپارمتاتماموقتخودراصرفخدمتدر
بیتالمقدسكند)،پسازمنقبولفرما،كهبه
راستىتوشنواىدانایى.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
ِ
تولــد فرزند به فكر
افراد دوراندیــش ،قبل از
مسیرخدماتاونیزهستند.
خدمت در مســجد به قدرى ارزشمند است
كه اولیاى خــدا عزیزان خود را قبــل از تولد نذر
آنمىكنند.
موضوع نذر ،تاریخى بــس طوالنى در ادیان
الهىدارد.
میانگذشتازفرزندوبرگزیدهشدنازسوی
خداوند،یکرابطهظریفاست.

کاشمر

22

گناباد

36

خون آبی

آدیتی سنترال| پزشکان در رودآیلند به تازگی
گــزارش داده اند کــه یــک زن  25ســاله به
دلیل قرص هایی که مصــرف کرده ،خونش
به رنگ آبــی تیره در آمده .ایــن زن که نامش
گفته نشده ،به فوریت های پزشکی رودآیلند
مراجعه و از ضعف عمومی و خستگی ،تنگی
نفس و کبود شدن رنگ و رویش شکایت کرد.
وقتی که از این زن خون گرفته شــد ،خونش
آبی تیره شده بود .به گفته پزشک معالج ،این
پدیده به علت مصرف زیاد قرصی بوده که این
خانم بــرای درد دندانش هر شــب اســتفاده
می کرده است.

طالق انفرادی

آدیتــی ســنترال| مــردی در تگــزاس ،بــه دلیــل
این کــه بــدون اطــاع دادن بــه همســرش ،او
را طــاق داده بــود ،بازداشــت شــد «.پــاول
نیکســون»  51ســاله ،بــدون ایــن کــه بــه
همســرش چیــزی بگویــد ،تقاضــای طــاق
داده و امضــای همســرش را پــای طــاق نامه
جعــل کــرده بــود .قاضــی هــم رســما طــاق
آن هــا را اعــام کــرده بــود امــا یــک مــاه بعــد
وقتــی زن بــا شــوهرش دربــاره خــرج هــای
بــی مــورد او بحــث مــی کــرد ،پــاول گفــت کــه
آن هــا یــک مــاه اســت طــاق گرفتــه انــد! زن
شــوکه شــد و بــا پلیــس تمــاس گرفــت و باعث
شــد شــوهر ســابقش بازداشــت شــود.

زنگ تفریح

 4گوشه ایران

«اندی سنگلتون» با استفاده از  1200ورقه کاغذ ،A4یک اژدها به طول  13متر ساخته که از دهانش
آتش کاغذی بیرون می آید؛ ببینید.
Design swan

ونیز ایران

تالششیرین

گودنیــوز| یــک مرد هندی موفق شــد نشــدنی
را ممکن کنــد« .آنانــد نگی» مرد هنــدی وقتی
بازنشســته شــد ،تصمیم گرفت به دنبال عالقه
اش برود؛ یعنی کاشت درخت در مناطقی که به
گفتهکارشناسانکشاورزیدولت،لمیزرعبود.
این مناطق کوهستانی با مساحت یک میلیون
هکتار در شمال هند به حال خودشان رها شده
بودنداما«نگی»باسرسختیتصمیمداشتکهاز
اینزمینهااستفادهکند.اوهمهپساندازشرا
صرفآزمایشروشهایمختلفمحلیوعلمی
برایکشتدراینمناطقکردوحاالموفقشده
با تکنیکی که با آزمون و خطا به دست آورده ،در
اینمناطقیکجنگلبزرگبسازدولوبیا،سیب
زمینی،نخودسبزوسیبازمحصوالتیاندکهاو
دراینزمینهاکشتمیکند.

همهچیزهمانطوراست
که باید باشد و در آینده
هــم هــرچــه قـــرار باشد
اتــفــاق بیفتد ،اتفاق
میافتد .یکی از معانی
این عبارت این است
که نباید شیون و زاری
ً
راه بیندازی ،مخصوصا وقتی علتی منطقی
برای شیون و زاری وجود دارد؛ مثل همان
زمانی که خانواده ،خبر مرگ پدر را شنید.
طبقیکرسمقدیمی،واکنشآلنبهاینخبر
ُخردکردن الوارها بود؛ هرچند برای مدتی
عجیب طوالنی و بهطرز غریبی ساکت .یا
زمانیکهمادرشهممثلپدر،ازدنیارفتوبه
کش منتظر دم د ِر خانه منتقل شد ،آلن
نعش ِ
درآشپزخانهایستادومنظرهراازپنجرهتماشا
کرد .بعد با صدایی آهسته که فقط خودش
میشنید ،گفت« :خداحافظ ،مامان ».و این
اتفاق ،پایان آن فصل از زندگی او بود.
مرد صد ساله ای که از
پنجره بیرون پرید و ناپدید شد
نوشته :یوناس یونانسن | ترجمه :شادی حامدی

دیالوگ ماندگار
آدم وقتی یه بازی رو شــروع می کنه ممکنه
ببازه،ولیوقتیبازینکنههمیشهبازندهاست.

شاید نتوانید به شهر گرانقیمت ونیز سفر و از میان کوچه پس کوچه هایش با قایق عبور کنید اما با سفر به
استان خوزستان و دیدار از روستای «صراخیه» ،که به ونیز ایران شهرت دارد می توانید این تجربه زیبا را به دست
بیاورید .تاالب شادگان به عنوان یک تاالب مهم بینالمللی شناخته می شود که این روستا در دل آن قرار دارد.
تاالب مذکور دارای تنوع زیســتی غنی و جاذبههای گردشگری فراوان اســت و مقیاس بزرگ ،طبیعی بودن،
تنوع زیستی و نقشی که در تامین معاش ساکنان محلی ایفا می کند ،از ویژگیهای مهم این تاالب و روستاست.

queen to play
کارگردان :کارولین بوتارو

ضرب المثلفارسی
شکمش گوشت نو باال آورده
وقتی کســی با رونــق گرفتــن وضــع کار و
زندگی ،قیافه بگیرد و ناز و ادا داشته باشد،
می گویند «شکمش گوشت نو باال آورده!»؛
در واقــع ایــن ضربالمثل ،بــرای توصیف
حال و هوای آدمهای تازه به دوران رسیده
استفاده میشود.

حجتاالسالم رنجبر | سلوک باران

در محضر بزرگان

شپش تو جیبش چارقاب میزنه
چارقــاب انداختــن یعنی از پشــت بــا دو پا لگد
پراندن .وقتی حیوان می خواهد جفتک بزند،
بایدمیدانوسیعیداشتهباشدتابهراحتیاین
کارراانجامدهد.وقتیکسیدرنهایتبیپولی
وفقرباشد،میگویند«شپشتوجیبشچارقاب
میزنه»؛یعنیجیبشحسابیخالیاست.

آبروی کسی را نبر
مرحومآیتا...العظمی«سلطانیطباطبایی»
عالم بســیار بزرگوار و اســتاد العلمــا به معنی
واقعی کلمه بــود .یعنی به جز چنــد مرجع که
با ایشان هم ســن و هم دوره بودند ،باقی علما
شاگردی آقای سلطانی را کردهانــــد .یکی از
آقازاده های ایشان می گوید« :یک روز نشسته
بودیم؛ با خود گفتم از دانش و تجربه پدرم بهره
ببرم .به ایشــان گفتم :اگر بنا شود شما به من
فقطیکنصیحتبکنید،چهمیگویید؟ایشان
سرشان را پایین انداخته ،تأملی کردند؛ سپس
سرشانرابلندکردهفرمودند:هیچوقتآبروی
کسی را نبر .

نکته ها از گفته ها آیت ا ...فاطمی نیا

حکایت

ضرب المثل خارجی

علم به زبان ساده

مهارت یکدقیقهای

حشره خوار کوتوله چیست؟

چند روش برای افزایش تمرکز در کارها

پرســیدند از امام جعفر صــادق (ع) که :چه
عزوجل ،روزی
حکمت اســت در آن که خدای َّ
بنــدگان ،جملــه (یک بــاره) بــه ایشــان نداد؟
گفــت :از به ِر پنــج چیــز :اول آن که اگــر جمله
بــدادی ،جــای نداشــتندی و تباه شــدی و بی
روزی ماندندی .دوم اگر جملــه بدادی ،چون
آدمی حریص است ،بر یکدیگر تعدی کردندی.
ّ
عزوجل بی
ســوم اگر جمله بدادی ،از خــدای
نیاز شــدندی و خدای تعالی دوست دارد ،نیاز
بندگان خود بــه او .چهارم اگر جملــه بدادی،
ِ
مردم بدانستندی که عم ِر ایشــان چند است و
خدای تعالی خواســت که این پوشــیده باشد.
پنجم اگر جملــه بــدادی ،زندگانــی ،ناخوش
شدی ،چون بدانستندی که َا َجل ،نزدیک آمد،
زیرا که زندگانی و روزی برابرند.

مجلهگنجینه

«چــی میخواســتم بگم؟» یــا «داشــتم چیکار
میکــردم؟» احتماال ســواالت آشــنایی برایتان
هســتند .نداشــتن تمرکز مســئلهای اســت که
خیلیها با آن دست به گریبان اند .ناتوانی ما در
تمرکز به دلیل خستگی ،بیانگیزگی یا هر چیز
دیگری که باشد ،بهرهوری و به دنبال آن شانس
موفقیت را کاهش میدهد .برای داشتن تمرکز
بیشتردرکارهاچندراهوجوددارد.
اجتنــاب از برعهــده داشــتن چند وظیفه :شــاید
کسانیکهچندکارراباهمانجاممیدهندشمایل
ابرقهرمانها را داشته باشند ،اما بهای سنگینی
را در این راه میپردازند؛ نداشتن تمرکز حواس.
انجام چنــد کار همزمــان باعث میشــود قدرت
تمرکزشمادرطولزمانکاهشیابد.
ورزش :ورزش برای ســامتی بــدن و مهمتر از
آن برای سالمتی روان مفید اســت :توانایی مغز

عربی :عجیب ترین چیــز در دنیا موفقیت
احمق و شكست داناست.
یوگسالوی :فرزندان ،هم چشمه خوشی
اند و هم چشمه اندوه.
یونانی :من به تو غواصی آموخته ام و تو می
خواهی مرا غرق كنی.
مصری :شوخی ،مقدمه دعواست.
اســتونی :اعمال نیك را روی ســنگ ثبت
كن و اعمال بد را روی برف .

بر قدرت حافظه و تمرکز حواس تأثیر میگذارد.
دانشــمندان باور دارند تمرینات منظم ورزشــی
تولید فاکتــور نورونزایــی را افزایــش میدهد.
برخی پژوهشها شــواهدی مبنی بر اثرگذاری
این مــاده در تقویت مدارهــای حافظه و عملکرد
آنهاارائهکردهاند.
فهرست وظایف:تهی هفهرستیازتمامکارهایی
کهبایدانجامدهید،بهشماکمکمیکندتاروی
کار پیش رو تمرکــز کنید؛ چــون کار ناتمام مثل
خورهبهجانتانمیافتد.
اســتراحت در حین کار :فرقی ندارد تماشــای
یک ویدئوی کوتاه باشــد ،پیادهروی یا روی هم
گذاشتن پلکهایتان برای چند دقیقه؛ ایجاد
وقفه و فاصله گرفتــن از کار در طــول انجام آن
بسیار مهم است.

وبسایتچطور

حشره خوار کوتوله کوچک ترین پستاندار ایران
اســت .ظرافــت و کوچکــی ایــن حیــوان آن قدر
زیاد اســت که در صورت لمس شــدن ناگهانی یا
شنیدن صدای رعد و برق ،قلبش از کار می افتد.
طول بــدن این حشــره خــوار بین  3تا  5ســانتی
متر و وزنش  1/5تا  2/5گرم اســت .جثه بسیار
کوچک این پستاندار باعث شده که مدام در حال
خوردن باشــد .به طوری که روزانه حــدود  ۸۰تا
 ۹۰درصد وزن بدن خــود غذا می خورد ،چرا که
ســوخت وســاز بدن این حیوان بســیار باالست.
هر چه جانور کوچک تر باشــد دمای بدن خود را
زودتر از دســت می دهد ،بنابراین مجبور اســت
برای جبران آن غذا بخورد .حشــره خوار کوتوله
از حشــرات و بندپایــان تغذیــه می کنــد و دندان
های تیز و مخروطی آن ها برای شــکار حشــرات
سازگاری یافته است .حشــره خوار کوتوله مدام
در حال فعالیت اســت و به طور انفرادی زندگی

دیکشنری
Turn out
Become apparent

می کند .این حیــوان معمو ًال النه متــروک دیگر
حیواناترابهعنوانالنهخودانتخابمیکندزیرا
فرصت الزم جهت النه ســازی نــدارد و مدام باید
غذا بخورد .در ایران تاکنون وجـــود حشره خوار
کوتولهدرگرگان،منطقهحفاظتشدهجهاننما
دراستانگلستان،مرزترکمنستانودشتمغان
و جزیره قشم گزارش شده است.

معلومشدن
مثال:
It turns out that Peter is too afraid to go
.bungee jumping
معلوم شــد پیتر ترســوتر از اونیه که بــره بانجی
جامپینگ.
If the allegations turn out to be true, all
.of them will go to jail
اگه معلوم بشه که اظهارات درست بودن ،همه
شونمیفتنزندان.

