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 5صفر  61ه .ق|شهادت حضرت رقیه (س) دختر بزرگوار امام حسین(ع)

 11مهر  | 1337شروع به کار تلویزیون ملی ایران

رقیه دختر سه ساله امام حسین(ع) در واقعه کربال حضور داشت و همراه با کاروان اسرا به شام برده شد و در
شام درگذشت .او سند دیگری از مظلومیت اباعبدا ...است که بارگاهش در شهر دمشق ،دومین زیارتگاه
شیعیاندراینشهراست.

با راه اندازی و بهرهبرداری از نخستین فرستنده تلویزیونی در سال 1337تلویزیون
ایران،پخشبرنام ههایخودراآغازکرد  .

آشناترینغریب

امام رضا(ع) فرمودند« :کســی که از صحنه کاری غایب باشد ،اما به آن
کار (چه نیک و چه بد) راضی باشد ،همچون کســی است که در صحنه
عمل حاضر بوده و آن را انجام داده است ».حجت االسالم جواد محدثی
در شرح این ســخن می گوید« :رضایت قلبی به کاری ،چه نیک چه بد،
انســان را از ثواب یا عقوبت آن برخوردار می کند .در چنین شــرایطی،

همشهریسالم

تفأل
حافظ

تبری بی توجه نباشیم .هر جا که انسان
مهم است به نیات قلبی و تو ّلی و ّ
های صالحی کارهای خوب و خداپسندانه انجام می دهند ،خوشحال و
راضی باشیم و تشویق کنیم و هر جا ستمی و کار خالفی انجام می گیرد،
قلب ًا از آن بیزار باشیم .به زبان اعتراض کنیم و اگر می توانیم ،در عمل از
التوحید
			
آن جلوگیری کنیم».

پنجشنبه
 11مهر 1398
 4صفر 1441
 ٨صفحه | شماره 4241
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حکایت
عارفی گفته است :مصیبت ،یک اندوه است
و اگر بر آن بیتابی کنی ،دو برابر خواهد شد:
یکی ،از دست دادن محبوب و دیگری ،از دست
دادنپاداش.

حکایت وحکمت

روزیحضرتداوودعلیهالسالمبهفرزندش
سلیمان گفت« :پــســرم! بــر تــو بــاد خاموشی
طوالنی؛زیراپشیمانیبرایخاموشیطوالنی،
یک بار است و این بهتر است از پشیمانی های
مکرربهخاطرپرحرفی.اگرسخنازنقرهباشد،
سزاواراستکهخاموشیازطالباشد».
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بریدهکتاب

دور دنیا

(خداوند بــه ابلیس) فرمــود :وقتی کــه من (به
ســجده) فرمانت دادم ،چه چیز تو را از ســجده
کردن بــاز داشــت؟ (شــیطان) گفت :مــن از او
بهترم،مراازآتشواورااز ِگلآفریدی.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
شیطان،پایهگذارنافرمانیوگناهاست.چون
اولیننافرمانیتوسطاوصورتگرفت.
شیطان نیز همچون انســان دارای تکلیف و
اختیاراست.
میــزان ،اطاعت امر خداســت .ســن و نژاد و
سابقهو...هیچکداممعیارنیست.
خودبرتربینــی میتوانــد مخلــوق را بــه
جبههگیریدرمقابلخالقوادارد.
قبــول آفرینشگری خــدا بــه تنهایی کافی
نیست،اطاعتوتسلیمهمالزماست.شیطان،
خدا را بهعنــوان خالق پذیرفتــه بود ،ولــی از او
اطاعتنکرد.
شــیطان در برابــر فرمــان روشــن و صریــح
خداونــد ،به ســلیقه شــخصی خــود عمــل و به
اصطالح،اجتهاددربرابرنصکرد.

کاشمر

26

گناباد

26

اپرا در مترو

حبه انگور ژاپنی

ریلکس نیــوز | یک ویدئو که توســط پلیس لس
آنجلس در توئیتر به اشــتراک گذاشته شده
اســت ،بیش از  300هزار بار دیده شد .این
ویدئو یک زن بلونــد را با کیــف و چرخ خرید
نشــان می دهد که در مترو در حال خواندن
اپــرای موســیقیدان ایتالیایــی ،پوچینــی
است .رســانه محلی «امیلی زامورکای» 52
ســاله را شناســایی کرده و گفته این زن یک
ویلنیســت و پیانیســت آموزش دیده روســی
است که از  24سالگی به آمریکا آمده .امیلی
در ابتدا معلم بوده اما به خاطر مشکالتی که
برایش پیش آمده االن کارتن خواب اســت و
شــغلی ندارد .او گفته برای ایــن در مترو اپرا
مــی خواند کــه باعث می شــود صــدا خیلی
قشنگ پخش و اکو شود.

آدیتی سنترال | نوعیانگورکهدرایشیکاوایژاپن
کشت می شود ،گران ترین انگور دنیا نام گرفته
«روبی رومن» نــام این انگور گران قیمت اســت
که هر خوشه آن صدها دالر به فروش می رسد.
این گونه انگور از آزمایش روی 400گونه که در
سال  1995با دانش کشــاورزی مدرن کاشته
شدند ،به دســت آمده .روبی رومن در طی سال
هابادستکاریهایمختلفازنظرکشت،رنگ
وکیفیتبهبهترینشکلممکنارتقاپیداکرده
و حاال هر دانه از این انگــور به قیمتی بین  19تا
 26دالربهفروشمیرود .بهگفتهسایترسمی
روبیرومن،ایننوعانگوراسیدیتهبسیارپایینو
شکروآببسیارزیادیداردکهباعثمیشودهر
دانهازآنراکهبخورید،شیرینیآندهانتانراپر
کند.البتهاگردستتانبهیکحبهازآنبرسد!

زنگ تفریح

عکسهایپیشرو،بخشیازمجموعه«طبیعترنگارنگ»است.عکاساینمجموعه«،جیلبلیس»این
قارچهارادرقدمزدنهایروزانهاشحوالیسواحلاقیانوسآرامیافته.ترکیبرنگجذابوغیرمنتظره
اینقارچهادرکنارهم،تابلوهایزیباییبهوجودآوردهاستکهباهممیبینیم.
Design swan

هدیه  500هزار دالری

گودنیوز | یکی از شــعبه های ســوپرمارکت های
زنجیــره ای کروگــر در تنســی ،یــک ســاختمان
 500هــزار دالری را بــه یــک ســوپر مارکــت
محلــی اهــدا کــرد .وقتــی کــه شــعبه کروگــر
در منطقــه اورنــج مانــد بســته شــد ،مــردم بــرای
خریــد مایحتــاج شــان مجبــور بودنــد مســیر
ســی دقیقــه ای را بــا اتوبــوس بــه نزدیکتریــن
ســوپرمارکت برونــد و بیاینــد .نماینــده هــای
مــردم هــم تهدیــد کردنــد کــه اگــر جایگزیــن
مناســبی بــرای ســوپرمارکت ایــن محلــه در نظر
گرفتــه نشــود ،کل شــعبات کروگــر را بایکــوت
خواهنــد کــرد .فروشــگاه هــم از تــرس اعتــراض
مردمــی ،ایــن ســاختمان 500هــزار دالری را
بــه یــک خانــواده محلــی کــه شغلشــان مدیریــت
ســوپرمارکت اســت بخشــید.

اختاپوسرویایی

ایندیپندنت | یک فیلم که به تازگی توسط یک
بیولوژیســت دریایی برای مستند اختاپوس
ها گرفته شــده ،یک اختاپوس ماده را نشان
می دهد کــه در خواب اســت و ظاهــرا دارد
خــواب می بینــد چــون در خــواب رنگش به
طور جالبی عوض می شــود .ایــن اختاپوس
که ابتدا به رنگ خاکســتری روشــن اســت،
به آرامی به رنــگ زرد و نارنجــی در می آید و
سپس مثل زمانی که بخواهد استتار کند ،به
رنگ محیط اطرافش می شــود .دکتر دیوید
استیل احتمال می دهد که اختاپوس رویای
گرفتن و خوردن یک خرچنگ را می بیند!

زنــدگــی هــم ـهجــورش سخت اســـت ،هــر روز
سختتر از روز قبل .دارم توی ابرها زندگی
میکنم .مالیخولیایی شدهام .همین کتابها
مالیخولیاییام کــردهانــد ،م ـیدانــم .همین
کتابها که ُپر از قهرمان هستند .قهرمانهای
سمی .قهرمانهایی که هی توی ذهنم بههم
بــافــتـمشــان و بــزرگوکــوچ ـکشــان کـــردم و
باالوپایینشان کــردم و آخــرش یک قهرمان
برای خودم ساختم که هیچجا پیدا نمیشود.
دیگر هیچکس اســب ســوار نمیشود که من
بروم کنار چادر ،دهن ه اسبش را بگیرم ،برایش
چای داغ بریزم و به حرفهایش گوش کنم.
هیچکس خسته و خونی از مبارزه با آدمهای بد
پیشزنشبرنمیگردد.هیچکسمعشوقشرا
از هیچ قلع ه دوری از دست هیچ اژدهایی نجات
نمیدهد.هیچکسرستموآرشوپوریانیست.
چرااینقهرمانهادستازسرمن
برنمیدارند؟چرانمیگذارنداز
ابرها پایین بیایم و پایم را بگذارم
درزندگیواقعی؟
پاییز فصل آخر سال است
نوشته :نسیم مرعشی

دیالوگ ماندگار

 4گوشه ایران

هر موقع احساس کردی اتفاقات بدی داره
می افته ،معنیش اینه که هنــوز داری مبارزه
می کنی و زنده ای.

دریاچه سراگــاه

جاده

روستای ســراگاه ،در کوه های بخش مرکزی تالش قرار دارد .بعد از ســه کیلومتر پیاده روی سبک به سمت
روستای ریک و سراگاه ،دریاچه سراگاه مانند نگین فیروزه در میان جنگل های پیرامون خودنمایی می کند .آب
سراگاهازچشمههایزیرزمینیمتعددیتامینمیشودکهدربستردریاچهقرارداردومردممحلیازسدخاکی
سراگاه برای پرورش ماهی استفاده می کنند .دورتادور دریاچه را کوه هایی با انبوه درختان فراگرفته و در اطراف
آن شالیزارهای برنج و باغ های کیوی خودنمایی می کند .بازتاب ابرها یا بازتاب ستاره و ماه در شب بدون ابر بر
آب سراگاه ،میتواند هر بیننده ای را مدهوش کند.

کارگردان :جان هیلکوت

وسائلالشیعه

حکمت روز
یک روز صبح با صدای استارت خودرویی
از خواب بیدار شدم .استارت مدام بود و جرقه
ها زیاد و مایع قابل احتــراق؛ اما با این وصف
حرکتی و پیشــرفتی نبود .به یــاد جرقه های
زندگی خودم افتادم و به یاد اســتعدادهایی
که قابل سوختن بودند .به یاد رکود و توقفی
افتــادم کــه بــا ایــن همــه جرقــه و اســتعداد
گریبانگیرم بوده اســت .به فکر این بودم که
نقص از کجاست که شنیدم راننده می گوید:
«باید هلش داد؛ هوا برداشته!» جواب همین
بود؛ هنگامی کــه هوا وجود مــرا برمی دارد،
دیگر جرقه ها برایم کاری نمــی کنند و برای
راه افتادن باید هلم بدهند و ضربه ام بزنند و
راهم بیندازند تا آن همه استعداد راکد نماند.
مسئولیتوسازندگی|علیصفاییحائری

خاطرات سرخ
فرمانــده گــردان آورده بــودش ،همیــن
طوری ،بــدون پرونــده .اســمش ِفــری بود،
یعنــی صدایش مــی کردیــم ِفری .آمــده بود
اهواز جنس بخرد .شنیده بود مردمی که می
خواهند مهاجرت کنند ،زندگی شان را مفت
میفروشــند .اما پاگیــر رفاقتش بــا فرمانده
گردانمان شد و ماند .کم کم قاطی شد با بچه
ها .وقتی شــهید شــد ،از گردنش یک پالک
درآوردیم و یک صلیب .تازه فهمیدیم اسمش
فردریک است.
روزی روزگاری جنگی

ضربالمثلفارسی
زیر شالش قرص شده
از قدیــم در توصیف کســی که جایــگاه مالی
محکم و اســتواری دارد و ثروتمند است ،می
گویند :فالنی «زیر شالش قرصه»؛ یعنی خوب
کار می کند و پول درمی آورد.

ضرب المثل خارجی

معرفیکتاب
چاه به چاه

«چاه به چاه» اثر رضا براهینی است .کتاب
داستانی کمحجم و خوشخوان که به
قدری روان و راحت ،مخاطب را در مسیر
داستانجلومیبردکهاحتماالیکروزهمطالعه
کتاب را تمام میکنید .داستان در اواسط دهه
 ۵۰اتفاق میافتد .حمید که در سپاه دانش کار
میکند ،برای کمکخرجی خانوادهاش یک
تپانچه قدیمی را به یک نفر میفروشد ،منتها
خبرنداردباآنتفنگتروریصورتگرفتهاست.
برایهمیندستگیرمیشودوبهزندانساواک

می افتد و درگیر ماجراهای بعدی
می شود .چاه به چاه داستانی کامال
ساده و بدون هیچ پیچیدگی روایی اما
با تصویرسازیهای دقیق است .مثال جایی از
کتاب،باجزئیاتصحنهکشیدنناخنزندانیان
توسط ساواک مواجهاید که تبحر نویسنده در
توصیفدقیقرانشانمیدهد.بیشکخواندن
داستان«چاهبهچاه»تجربهایکوتاهولذتبخش
خواهد بود .انتشارات نگاه این کتاب را با قیمت
9هزارتومانمنتشرکردهاست.

علم به زبان ساده
چرا سیار ه مشتری آتش نمیگیرد؟

حدود  92.5درصد از ســیاره مشــتری را گاز
هیــدروژن تشــکیل داده اســت؛ گازی کــه به
شــدت اشــتعالپذیر اســت .اما بــرای اینکه
هیــدروژن موجــود در مشــتری آتــش بگیرد،
الزم اســت دو ضلــع دیگــر مثلث ســوخت هم
فراهم باشند :اکســیژن و منبع گرما (شعله).
در مقایسه با مقدار باالی گاز هیدروژن ،مقدار

اکســیژن موجــود در ســیاره مشــتری بســیار
بسیار اندک اســت .در واقع به جز هلیم ،بقیه
عناصر روی هــم تنها 0/3درصد از مشــتری
را شکل میدهند .این مســئله باعث میشود
شکلگیری واکنشــی در ابعاد ســیاره ،تقریبا
نامحتمل باشد.
رازیک

مهارت یکدقیقهای
چگونه در رانندگی طوالنی بیدار بمانیم؟
رانندگان خســته در معــرض پدیــدهای بهنام
خوابهای کوتاه هســتند کــه در آن ،راننده چند
ثانیه میخوابد و دوبــاره بیدار میشــود .اتفاقی
بســیار خطرناک که اگــر برای راننــده خودرویی
با ســرعت  ۹۰کیلومترب ر ســاعت ،فقط پنج ثانیه
اتفــاق بیفتــد ،خــودرو در ایــن مــدت  ۱۲۰متــر
مسافت را طی خواهد کرد و زمان کافی برای بروز
حادثه فراهم میشود .با این تفاسیر ،بهترین راه
برای بیدارماندن پشت فرمان چیست؟
 20دقیقــه بخوابیــد .بهتریــن راهحــل بــرای
رانندگی ایمن در مســیرهای طوالنــی ،کنارزدن
خودرو و خوابیدن برای رفع خســتگی است .مهم
نیســت چقدر به مقصد نزدیک شــده باشــید ،اگر
احساسخوابآلودگیکنید،بهتراست ۲۰دقیقه
بخوابید .به این نکته هم بایــد توجه کرد که خواب
کنارجادهایاز ۲۰دقیقهبیشترنشود؛زیرادراین
صورتبدنواردمرحل هخوابعمیقمیشود.

مایعــات بنوشــید .راه دیگــر بــرای کمکردن
خوابآلودگــی پشــت فرمــان نوشــیدن مایعات
اســت .تالش کنیــد تا حــد ممکن در خــودرو آب
بنوشید.
سرگرمی مناســب پیدا کنید .کمکگرفتن از
چیزهایی که شما را پشت فرمان سرگرم میکند،
راه دیگــری بــرای جلوگیــری از خوابآلودگــی
اســت .شــنیدن کتابهــای صوتــی جــذاب یــا
داشتن همســفر و صحبت کردن با او میتواند از
خوابآلودگی و خستگی پیشگیری کند.
پیش از رانندگی غذای سبک بخورید .راننده
میتواند با تغذیه مناســب ،خســتگی خــود را در
ســفر کاهش دهد .اگر رانندگــی میکنید ،بهتر
است از خوردن غذاهای سنگین اجتناب و بیشتر
ســبزیجات مصــرف کنیــد .ســبزیجات درکنــار
فراهمکردنانرژیالزم،نشاطوسرزندگیخوبی
بهشمامیبخشند.

چینی :مردی که فقط دنبال ســیر کردن
شکمش است ،عقلش را گرسنه نگه می دارد.
انگلیسی :مورد اعتماد همه باش ولی به
کسی اعتماد نکن.
آلمانی :معایــب دیگران ،معلمــان خوبی
هستند.
فرانســوی :انتقاد آسان اســت و بیعیب
بودن دشوار.

دیکشنری
Pardon me
It is a way of apologizing
for something that has
been said or done.
معذرتمیخوام.ببخشید.
مثال:
Pardon me, would you mind
?helping me over here
معذرت می خوام ،میشــه بیای این جــا و به من
کمککنی؟
Pardon me, but I believe the answer is
incorrect.
ببخشــید ولی فکر می کنم این جواب درســت
نیست.

