 5اکتبر| تولد «دنیس دیدِ رو» مؤلف اولین دایرة المعارف جهان

تقویم

 5اکتبر| روز جهانی معلم

در ۱۲اردیبهشتسال ۱۳۴۰درتجمعاعتراضآمیزمعلماندرمیدانبهارستان«،ابوالحسن
خانعلی»معلمیسادهوبدونگرایشحزبی،کشتهشد.حکومتبرایدلجوییازمعلمانوبهیاد
خانعلیآنتاریخراروزمعلمنامگذاریکرد.درجهانوبهپیشنهادیونسکونیزاینروزبهعنوان
«روزجهانیمعلم»نامگذاریشدهاست.

برای آشــنا كردن عامه با معارف عمومی و تربیت افــكار ،دیدرو با همكاری عدهای از نویســندگان
فرانســوی ،تصمیم گرفتند دایرة المعارفی بنویســند .انتشــار ایــن دایرةالمعــارف در ایجاد افكار
آزادیخواهانهنقشیاساسیوارزشمندایفاكرد،بهطوریكهآنراازعللبروزانقالبكبیرفرانسه
درسال1789میدانند.

تاریخ

آشناترینغریب

امام رضا (ع) فرمودند« :کار شایســته و کوشــش در عبادت را ،تنها به اعتماد و پشــت
محبت آل محمد(ص) رها نکنید».
گرمی ّ
حجت االسالم محدثی در شرح این سخن می گوید« :اظهار دوستی با خدا و پیامبر
تبعیت و اطاعت همراه باشد تا سود ببخشد؛ نه با
و اهل بیت علیهم الســام ،باید با ّ

همشهریسالم

تفأل
حافظ

محبانه منتهی میشود .ادعای دوستی با اهل بیت
معصیتّ .
حب صادقانه ،به اطاعت ّ
داشتن ،ولی اهل گناه و آلودگیهای اخالقی بودن ،با هم سازگار نیست».
فقهالرضا(ع)

شنبه
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 ٨صفحه | شماره 4242
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در محضر بزرگان
نور و ظلمت
عمده چیزی که برزخ را تاریک میکند ،حرف
پشت ســر مردم اســت؛ غیبت ،تهمت و یکی
از چیزهایی که برزخ را روشــن میکند ،گره
گشــایی از کار مردم اســت .برزخ را گناهان،
تاریک میکند و از آن طرف اعمال خیر ،باعث
روشنایی عالم قبر و برزخ میشود.

لباسعروس همهکاره

آدیتی سنترال | یکزناسترالیایییکسالاست
کهلباسعروسیاشراهمهجامیپوشد«.تامی
هال» وقتی 41ساله بود به هند رفت و در آن جا
بود که متوجه شــد جوامع امروز چقدر مصرف
گراشدهاند وعهدکردوقتیبهاسترالیابرگشت
تا یک سال هیچ کفش و لباسی نخرد .اما وقتی
یک سال بعد می خواســت ازدواجش را جشن
بگیرد ،دچــار تعارض شــدیدی شــد .از طرفی
دوست داشت یک لباس زیبا برای عروسی اش
بخردوازطرفدیگرنمیخواستفقطبراییک
شبهزاردالرخرجکند.بههمیندلیلتصمیم
گرفت از لباس عروســی اش ،بعد از مراسم هم
حسابیاستفادهکند.حاالاویکسالاستکه
برای فوتبال ،ماهیگیری ،آشــپزی و حتی خرد
کردنهیزم،لباسعروسیاشرامیپوشد!
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بریدهکتاب

در آیه  55سوره آل عمران می خوانیم:

(بهیاد آور) هنگامى كه خداوند فرمود :عیسی،
خودم تو را برمــی دارم و زنده به طرف خودم باال
می آورم و از دســت بی دین هــای ناپاک نجاتت
میدهم.تاروزقیامتهم،همیشهپیروانواقعی
ات را برتر از بی دیــن ها قرار می دهم .البته آخر
سر ،برگشتن شما به سوی من است؛ در نتیجه
در هر چیزی که سرش اختالف داشته اید ،بین
تانداوریمیکنم».
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
برایدیگرانبیاهممانندحضرتمحمد(ص)
تجربهایشبیهمعراجوجودداشتهاست.
زندگىدرمیانك ّفار،مای هآلودگىودورىاز
آنهامای هپاكىوطهارتاست.
مســیحیت بر یهود ،از
پیشگویى غیبى غلب ه
ّ
معجزاتقرآناست.
پیروىازانبیا،رمزپیروزىاست.
اقلیتهاى
حقانیتاسالم،منافاتىباوجود ّ
مذهبىدرپناهاسالمندارد.
بازگشــت همه به ســوى خداســت و او داور
بىچونوچراست.

کاشمر
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گناباد

22

پیاده روی با چاشنی وحشت

آدیتی سنترال| در آتالنتا واقع در ایالت جورجیا،
یک مسیر پیاده روی وجود دارد که راه رفتن در
آنجرئتمیخواهد.اینمسیرکهبه«مسیرسر
عروسک» معروف است ،پر از سر عروسک های
قدیمیاستکهمثلفیلمهایترسناکدرجای
جایاینمسیروجوددارندوانگاربانگاههایشان
آدمرادنبالمیکنند.ایدهاولیهایندکوراسیون
عجیبمتعلقبهآقای«جوئلاسلیتن»استکه
در پیاده روی های هر روزه اش ،تکه های به درد
نخوروقدیمیزبالهراسرهمبندیمیکردومثل
اثرهنریدرجاهایمختلفمسیرمیگذاشت.
به مــرور زمان ،بقیــه مردم هــم به ایــن کار روی
آوردندوآثاریساختند.حاالکلمسیرمانندیک
اثرهنریهمگانیترسناکشدهکهراهرفتندر
آنقلبتانرابهتپشمیاندازد.

زنگ تفریح

«صورتی»رنگلطیفوشیرینیاستکهدرطبیعتوبهخصوصجانوران،بهندرتدیدهمیشود.عکس
های این مجموعه توسط عکاس های مختلف از موجوداتی گرفته شده که صورتی هستند .جالب است که
حتیملخهموقتیصورتیباشد،بامزهبهنظرمیرسد!
Design swan

جشن تولد برای بی خانمان ها

ســی بــی اس | «تانــوی بارمــن» ،دختر  17ســاله
کالیفرنیایــی ،آخــر هفتــه هایــش را بــه جشــن
تولــد گرفتــن بــرای بچــه هــای بــی خانمــان
اختصــاص داده اســت و تــا بــه حال  45جشــن
تولــد گرفتــه اســت .بعضــی از ایــن بچــه هــا تــا
بــه حــال جشــن تولــد نداشــته انــد .ایــده اولیــه
ایــن کار وقتــی شــکل گرفــت کــه تانــوی پــدر و
مــادرش را که بــرای کار داوطلبانه بــه پناهگاه
بــی خانمــان هــا رفتــه بودنــد ،همراهی کــرد و
دید کــه بســیاری از کــودکان آن جا هیــچ وقت
جشــن تولــد را تجربــه نکــرده انــد .بنابرایــن
تصمیــم گرفــت بــرای ایــن بچــه هــا در روز
تولدشــان جشــن بگیــرد تــا حداقــل بــرای
یــک روز هــم کــه شــده ،احســاس مهــم و عزیــز
بــودن بکننــد.

صیدآهن

گودنیــوز | یــک ماهیگیــر اهل واشــنگتن که
ســالها به گرفتن ماهی پرداختــه ،تصمیم
گرفته به جای ماهــی ،فلــزات را صید کند.
«پاول سوانســون» که از ماهیگیری خســته
شــده بود ،یک کلوب راه انداخته که در آن با
آهن ربا به صید فلزات در رودخانه اسپوکان
مــی پردازند .آن هــا از نیمــه ژوئن تــا کنون
حدود  5هزار کیلو آهن از رودخانه درآورده
اند .سوانســون و کلــوب اش این آهــن ها را
به یــک مرکز بازیافــت فروختــه و پولش را به
موسســه ای که به کــودکان اوتیســم کمک
میکند ،اهدا کرده اند.

 4گوشه ایران

سرنوشت آدم به طور مرموزی به سرنوشت آدم
معروفی که اول بار ،آن اسم مال او بوده ،مربوط
است و باباها اصال حواس شان به این مطلب
نیست و ممکن اســت اســم پسر یا دخترشان
را چیزی بگذارند که سرنوشتشان آخـ ِر غم
انگیزی داشته باشد .یک بار این را به گلگیسو
گفتم .یعنی بعد از ظهر یک روز تابستانی که با
هم رفته بودیم دوچرخه سواری اما خسته شده
بودیم و داشتیم چرخ هایمان را با دست هامان
پیش می بردیم و انگار هیچ کس دیگر ،غیر ما
دو تا ،توی عالم نیست ،با هم حرف می زدیم.
ازش پرسیدم :می دونی بزرگ ترین لطفی که
در حقت کردم چیه؟ سرش را طوری تکان داد
وگفت:نه،چیه؟یکلحظهایستادموهمینکه
اوهمایستاد،بهشگفتم:اسمیواستانتخاب
کردمکههیشکیجزخودتنداره.تواینشانس
رو داری که نفر اول باشی .به اسمت یه جوری
قالب بده که همه دلشون بخواد اسم بچهشونو
بذارنگلگیسو؛بهمقولبده،باشه؟واقعامعلوم
نبودکهمنظورمرافهمیدهاماگفتباشه.آنوقت
انگشتکوچکشرادرازکردطرفمتا
قولانگشتیبهمنبدهدکهطوری
رفتارخواهدکردکههیچکسازاین
کهاسمشراگذاشتهاندگلگیسو،
دلخورنباشد.
کافه پیانو
فرهاد جعفری

کویر مرنجاب
اگر اهل کویرنوردی هستید ،خوب است پاییز امسال را با سفر به کویر مرنجاب در اصفهان آغاز
کنید .یک کویر با آسمانی زیبا و بیانتها و ماســههایی نرم که میتواند با تپههای شنی بلند خود،
دقیقههای شیرینی برایتان به ارمغان بیاورد .در سفر به مرنجاب میتوانید از دریاچه نمک آران و
بیدگل و دریاچ ه حوض سلطان نیز دیدن کنید و تجربه خاطرهانگیزی برای خود رقم بزنید.

دیالوگ ماندگار
قضاوتکردندربارهمردمخیلیآسونه،وقتی
خیلیکمراجعبهخودمونمیدونیم.

سوالریس

کارگردان :آندره تارکوفسکی

نکتههاازگفتهها|آیتا...فاطمینیا

حکمت روز

ضربالمثلفارسی

حقیقت هستی
سرخ سرخ
آهنی که در کوره آتشــین اســت،
ِ
داغ داغ است؛ اما نه سرخی و نه داغی،
استِ ،
هیچ کــدام مال خودش نیســت؛ مــال کوره
است .برای همین وقتی از دریچه کوره بیرون
می آید ،آرام آرام خاموش و ســرد می شــود.
صبح که بیدار میشــوی اتاق روشــن شــده؛
این روشنی مال خورشید است نه مال اتاق.
ماآدمهامثلهمانآهنسرخیم؛سرخیازما
نیست .مثل اتاق روشنیم؛ روشنی از خودمان
نیست .قرآن میگوید هرچه هست از اوست،
ٌّ
«کل ِمن ِعند ا »...همه ســر سفره خداییم اما
گاهی متوجه نیستیم مهمان کی هستیم .در
حقیقت ،عالم وجود در کنار خدا زیباست .در
غیر این صورت عالم سراسر خیال اندر خیال
است یعنی هستی نیســت؛ هستی نماست.
مثل سراب است .این را به یاد داشته باشیم.
حجتاالسالمرنجبر|شرحدعایسحر

خاطرات سرخ
ازوقتیمجتمعهایآموزشیرزمندگانراه
افتادهبود،درسخواندنهمبهجنگیدناضافه
شد.یکروززیرسایهدرختیجمعمانکردند
تاامتحانبگیرند.سعیدنشستهبودوبهسوال
ها فکر می کــرد .معلوم بود بلد نیســت .اصال
نخوانده بود .خمپاره ای در چند متریمان به
زمین خورد .ترکش کوچکــی از خمپاره افتاد
روی برگه ســعید و گوشه آن را ســوزاند .او هم
بلندشدوورقهراباالگرفتوبهمسئولامتحان
گفت«:برگهمنزخمیشده،بایدتافردابهش
مرخصیبدی!»بعدهمپاشدرفت.همهزدند
زیرخنده،حاالنخندکیبخند.
روزی روزگاری جنگی | مهدی قزلی

زیر پای کسی را خالی کردن
وقتی کسی با رفتار غیراخالقی و زشت پشت
سر دیگری سخن بگوید ،با این قصد که باعث
بدبینیدیگرانبهآنفردشود،میگویند«زیر
پای فالنی را خالی کرد» ،نظیر «زیر آب زدن»؛
یعنی با توطئه و سخنچینی موجب اخراج و
بیکاری یا بیاعتباری کسی شدن.

معرفیکتاب
آذرخش
آذرخشاثر«لیالرعیت»،ماجرایدختریبهنام
ساراستکهوقتیچهارسالبیشترنداشت،پدرو
مادرشرادرسانحهرانندگیازدستداد.اتفاقی
که به دالیلی ،شکافی عمیق بین خانوادههای
پدریومادریاوایجادکرد.پسازتصادف،سارا
به همراه دایی اش ،بهرام رستگاری ،زندگی
می کند .بهرام برای آینده سارا همه کار میکند
تا او سرانجام استاد دانشگاه و مترجم شود.
در حقیقت ســارا پیشرفت تحصیلی و جایگاه

اجتماعی خود را مدیون دایی بهرام است .رمان
آذرخش دو ماجرای عاشقانه دارد؛ یکی مربوط
به سارا و دیگری مربوط به دایی بهرام .داستان
سارا در مقایسه با داستان داییاش بسیار ساده
اتفاق می افتد اما ماجرای عاشقانه بهرام بسیار
تراژیک و همراه با پیچیدگی است .ماجرایی که
رنج بسیار زیادی برای هر دوی آن ها به همراه
دارد...انتشارات«نسلنواندیش»اینکتابرابه
قیمت59هزارتومانمنتشرکردهاست.

علم به زبان ساده
پروانههای شهریار چطور مسیریابی می کنند؟
پروانههایشهریارتنهاگونهپروانههستندکهمثل
پرندگانمهاجرتمیکنند.محققاندریافتهاند
مســیریابی در پروانه های شــهریار بــا همکاری
ساعت های داخلی که در مغز و شاخک های این
پروانههاقراردارد،امکانپذیرمیشود.اینکشف
بارنگآمیزیشاخکپروانههاآشکارشد.پروانه
هایی که شــاخک آن ها سیاه شــده بود ،توانایی
یافتنمسیردرستراازدستدادهبودند؛ایندر
حالیاستکهپروانههاییکهشاخکهایآنها
به رنگ شفاف آغشته شده بود ،این توانایی خود

را حفظ کردند و به راحتی مســیر خود را به سوی
جنوبیافتند.بنابرایندانشمنداننتیجهگرفتند
شــاخک ها در مســیریابی این حشــرات نقشی
حیاتی به عهده دارند .آن ها معتقدند شاخک ها
در واقع نقش جی پی اس طبیعــی را برای پروانه
هابهعهدهدارندکهبااستفادهازساعتدرونیبا
حرکتخورشیدانطباقمییابندوازسرگشتگی
و گم شدن حشره جلوگیری می کنند .مهاجرت
پروانههای شــهریار یکی از زیباترین پدیده های
طبیعیدرتمامکرهزمیناست.

ضرب المثل خارجی
چینی :مردی که با زحمت کار می کند ،با
خوشحالی دسترنج اش را می خورد.
آمریکایــی :رودخانه پر ســر و صدا ،هرگز
كسی را غرق نكرده است.

مهارت یکدقیقهای

دیکشنری

عکاسی در پاییز
فصلپاییز،وقتخوبیبرایگرفتنعکسهای
رویایی و جذاب با تنالیته رنگ های گرم است .اگر
بهعکاسیعالقهمندیدیاحتیصرفابهدنبالیک
ســرگرمی برای روزهای زیبای پاییزی هستید ،با
چندنکتهدربارهعکاسیدرپاییزباماهمراهباشید.
نور را در ســاعت های طالیی دریابید .در طول
پاییز ،نور مالیم و البته گرم در ســاعت های طالیی
باعث زیباتر شدن عکسهایتان خواهد شد .این
ساعتهایطالییازطلوعخورشیدشروعمیشود
وتاغروبادامهخواهدداشت.بنابرایندراینفصل
در طول روز به دنبال عکاسی باشــید ،زیرا ترکیب
رنگ های غنی پاییز بــا نور مالیم آفتــاب می تواند
بهترینحالترابرایعکسهایشمارقمبزند.
از عناصر محیطی اســتفاده کنید .هــوای این
فصل زیبــا پر از غافلگیری اســتِ .مــه و صبح های

ابری می تواند فضایــی رمانتیک برای ثبت عکس
هایشمابهوجودآوردوجنگلوبیشههایکوچک،
بهترین لوکیشــن های عکاســی را برایتان فراهم
میکنند .قطرات باران هم از آن دســته عناصری
است که می تواند حال و هوای رویایی و شاداب به
عکستانبدهد.پساینلحظههارادریابید.
دنبــال محــل هــای خــاص بــرای عکاســی
نباشــید .اگر امکان ســفر رفتــن یا عکاســی در
فضاهای طبیعی مانند جنگل را ندارید ،منظره
ای در گوشه یک پارک ،خیابانی که درختان در
امتدادش ردیف شدهاند ،یا حتی یک تکدرخت
بابرگهایخشک،میتواندبازاویهایمناسب،
جزوبهترینمکانهابرایعکاسیباشد.همواره
ســعی کنیــد خــارج از چارچــوب همیشــگی به
اطراف تان نگاه کنید.

Butter up
to flatter someone; to
treat someone especially
nicely in hopes of
receiving special favors.

چاپلوسیکردن،پاچهخواریکردن
مثال:
A student tried to butter the
.teacher up
یکی از دانش آموزها ســعی داشــت برای معلم
چاپلوسیکنه.
If you butter up Dad, he’ll let you
.borrow the car
اگه پاچه خواری بابا رو بکنی ،بهت اجازه می ده
ماشینروقرضبگیری.

