تقویم
تاریخ

 23مهر  | 1306آغاز احداث راه آهن سراسری ایران

 15اکتبر | 1950روز جهانی نابینایان و عصای سفید

در چنین روزی ،راه آهن سراسری ایران ،از جنوب تا شمال کشور کشیده شد .این راه آهن
(بندرامامخمینی(ره)فعلیدر)ساحلخلیجفارسرابه(بندرترکمنفعلیدر)ساحلدریای
مازندرانوصلمیکرد.

با هدف توجه به ایمنی نابینایان و رعایت حقوق اجتماعی آنان ،یونسکو و شورای جهانی
نابینایان ،قانون عصای سفید را بررسی و تصویب و روز  15اکتبر را روز جهانی عصای
سفید اعالم کرد.

آشناترین غریب

حافظ

آفرینش هماهنگ سازد .طبق سخن امام ،انسان تالشــگر برای بهبود زندگی خانواده
خود،پاداشیبرترازپاداشجهادگراندرراهخدادارد.درپرتوکاروتالشاستکهانسان
وافرادخانوادهاواحساسامنیتمیکنندوشخصیتیاجتماعیمییابند،وزمینهرشد
ف
ییابندکهدینباوریاستوارباشند،وبهتکلی 
عقلیوتنیآنانفراهممیشود،وتوانم 
هایخداییخودبدونهیچنگرانیوتشویشخاطریعملکنند.

کار به مثابه جهاد

امامرضا(ع)فرمودند«:آنکسکه(باکاروعمل)درجستوجویروزیخدابرایتامین
معاشخانوادهخویشاست،پاداشیبزرگترازمجاهددرراهخدادارد».
انساندرپرتوآموزشهایدین،موظفاستازقانونطبیعتپیرویکندوخودرابانظام

اصولکافی

همشهریسالم

تفأل



سه شنبه
 23مهر 1398
 16صفر 1441
 ٨صفحه | شماره 4251

پایگاه اطالع رسانی حدیث شیعه
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بریدهکتاب

در آیات  14و  15سوره اعراف می خوانیم:

من در ابتدا فکر می کردم پروژه شادی ممکن
است خودخواهانه باشــد .چون این که روی
شــادی خودم تمرکــز کنــم ،خودخواهی به
نظر می رســید .این درست بود که من وقتی
به شادی خودم اهمیت می دادم ،دیگران را
هم شــاد می کردم ،مثال ســعی می کردم به
کسی پرخاش نکنم و به شــوخی ها بخندم.
اما نتیجه حتی فراتر از این بود .وقتی خودم
شــادتر بودم ،بهتر می توانســتم دیگــران را
هم شــاد کنم .افراد شــاد ،عموما بخشــنده
تر ،دلســوزتر و بلندنظرترند و نسبت به افراد
غمگیــن ،کنتــرل بیشــتری بر خــود دارند و
تحمل شان در مقابل ناامیدی بیشتر است.
در حالی که افراد غمگین ،اغلب طرد شده،
پرخاشــگر ،متخاصم و خودمحورند .اسکار
وایلد می گوید« :کســی که آدم خوبی است،
همیشه شاد نیست ،اما کسی که شاد است،
همیشه خوب است».

ــال ِإن َ
ونَ .ق َ
َق َ
ال َأ ِ
َّک مِ َن
ــو ِم ُی ْب َع ُث َ
نظ ْر ِنی ِإ َلــی َی ْ
َ
ین.
ا ْل ُمنظ ِر َ

(ابلیس ،به جای توبــه و عذرخواهی) گفت:
تا روزی که مــردم برانگیخته میشــوند ،مرا
مهلت بده( .خداوند) فرمود :همانا تو از مهلت
یافتگانی.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
حتی ابلیس هم از اســتجابت دعای خود
مأیوس نبود.
شــیطان نیز میداند که عمر ،به اراده و به
دست خداست.
ی ارزشمند نیست؛ شیطان
هر عمر طوالن 
هم عمر طوالنی دارد.
ابلیس ،هم آفریدگار را میشــناخت ،هم
معاد را قبول داشت .ولی چه سود که فرمان
خداوند را اطاعت نکرد.

خاطراتسرخ
دفاع از ناموس
وقتی ما را داخل گــودال انداختند ،برادرها
جا بــاز کردنــد .روی دســت و پــای همدیگر
نشســتند تا ما دو تا راحت بنشــینیم و معذب
نباشــیم .نگاههــای چنــدشآور و کــشدار
بعثی ها از روی ما برداشته نمیشد .یک باره
یکی از برادرهــا که لباس شــخصی و هیکل
درشتی داشت با سر تراشــیده و سبیلهای
پرپشتوبالهج هغلیظآبادانی،جواد[مترجم
ایرانی عراقیها] را صدا کرد و گفت :هرچی
گفتم راســت و حسینی براشــون ترجمه کن
تا شیرفهم بشــن! بعد رو به سربازهای بعثی
کرد و گفت :به من میگن اسمال یخی ،بچه
آخر خطم ،نگاه به ســرم کن ببین چقدر خط
خطیه ،هرخطش برای دفاع از ناموسمونه .ما
به سر ناموسمون قسم میخوریم ،فهمیدی؟
جوانمرد و بــا غیرت و شــرف مردن بــرای ما
افتخــاره .وقتــی شــما زنهــا رو بــه اســارت
میگیرید یعنی از غیرت و شــرف و مردانگی
شما چیزی باقی نمونده...



معصومه آباد



من زنده ام

رکورد آووکادویی

آسوشــیتد پرس | یــک خانــواده اهــل هاوایی
بهخاطر پرورش بزرگ ترین آووکادوی دنیا،
برنــده رکــورد گینــس شــدند .در حالی که
یــک آووکادوی معمولــی  170گرم اســت،
ایــن آووکادو  2.5کیلــو وزن دارد .درخــت
آووکادوی خانواده پوکینی بیش از ده ســال
عمر دارد و ارتفاعش به شــش متر می رســد.
مارک پوکینی ،پدر خانواده وقتی پسرشــان
به دنیــا آمد ایــن درخت را کاشــت .جولیان،
همسرش می گوید «ما به درخت کود ندادیم
و فقط به حال خودش رهایش کردیم تا میوه
هایش را بــزرگ کند ».خانــواده پوکینی بعد
از برنده شــدن رکورد ،از آووکادو یک ســس
گواکامول حســابی درســت کردند و جشــن
گرفتند.

برنده خوششانس

دیلی میل | تام هاروی ،لوله کش  28ســاله،
دو روز بعد از ایــن که پورشــه ای را که برنده
شــده بود فروخت ،یک پورشــه جدید برنده
شد! این مرد خوش شانس در سال 2017
با شرکت در یک مسابقه حدس زدن آنالین،
برنــده یک پورشــه و  20هــزار دالر پول نقد
شده بود .هفته پیش او تصمیم گرفت برای
خریدن خانه جدید ،خودرواش را بفروشــد
و در کمال تعجــب ،دو روز بعد یک پورشــه و
 20هــزار دالر پول نقــد دیگر برنده شــد .او
می گوید «هیــچ وقت انتظار نداشــتم حتی
یک بار برنده شــوم ،چه برســد به دوبار! من
احتمــاال در ایــن لحظه خوش شــانس ترین
مرد کره زمینم!»

زنگتفریح



نوشته :گریچن رابین



ترجمه :آرتمیس مسعودی

بعضیوقتافکرمیکنمهمهاحساساتیکهالزمه
تجربه کــردم و از این جا به بعد ،دیگه احســاس
جدیدی نخواهم داشت .هرچی هست فقط یه
نسخهضعیفترازاحساساتیهکهقبالداشتم...

Design swan



Her



کارگردان :اسپایک جونز

اصفهک

در  38کیلومتری شرق شهر بزرگ طبس ،در خراسان جنوبی ،روستای بسیار زیبا و کوچکی وجود دارد
که به خاطر بافت تاریخی و بسیار زیبایش مشهور است .این روســتای زیبا اصفهک نام دارد .در این روستا
عالوه بر بافت های تاریخی خشت و گلی ،درختان زیبای نخل و نارنج که عطرشان در فضا می پیچد ،در میان
زمین های سبز ،پونه های محلی و گل های زعفران قد علم کرده اند .اصفهک شاهکاری است که بخش هایی
از آن از زلزله مرگبار طبس در سال  1357جان ســالم به در برد و امروزه به عنوان یک مقصد گردشگری از
مسافران زیادی میزبانی می کند.

علمبهزبانساده

چرافیلمترسناکمیبینیم؟

آیامیدانیدازنظرعملیچرامافیلمهایترسناک
را دوست داریم و چه عاملی موجب میشود یک
فیلمترسناکبسیارتأثیرگذارباشد؟وقتیفیلم
ترسناکتماشامیکنیم،درواقعبهدنبالهیجان
ارزانهستیم.همچونسوارشدنبرترنهوایی،
فیلمهای ترسناک به ما این امکان را میدهد که
احساســات شــدیدی را در امنیتی نسبی تجربه
کنیم.آزمایشهایتصویرداریازمغزنشانداده
استکهشبکههایعصبیکنترلکنند هترسو

اضطرابدرافرادیکهدرحالتماشایفیلمهای
ترسناکهستند،فعالاست.آزادشدنمتعاقب
هورمونهایاسترسیمانندکورتیزول،آدرنالین
ودوپامیندربدن،تجربهایاستکهبسیاریازما
رازیک
بهوضوحازآنلذتمیبریم .

کدام ساز را برای نواختن انتخاب کنیم؟

ضربالمثلفارسی
حکمتروز

انسان ،آینه آرزوهایش است

همان طور کــه قلب بــا ضربان ،خــون را در کل
بدن انســان ،از البه الی اســتخوانها گرفته تا
مویرگهای اندرون یا الیه های فقرات او می برد
تا همه تغذیه شوند ،همه حرکات چشم و زبان و
دست و پای انسان و حتی تخیالت و تفکرات او از

اگر به موسیقی و نواختن ســاز عالقه دارید اما
نمیدانید چه سازی را انتخاب کنید ،این مطلب
به دردتان میخورد .با ما همراه باشید تا شما را
با سه گام برای انتخاب ساز موسیقی آشنا کنیم.

درامز ،امکان نواختن به شما ندهد .حواستان
بــه محدودیتهایتــان باشــد .میتوانیــد بــه
طور مثال درامــز دیجیتــال را جایگزین کنید و
صدایش را با گوشی و هدفون بشنوید.

هنگام گوش دادن به موسیقی ،چه نوایی بیشتر
به دلتان مینشیند؟ در حال شنیدن موسیقی
چه سازی ،ضرباهنگ را با ضربه های انگشت،
ن موارد به شناسایی
دنبال میکنید؟ دقت به ای 
آن چه بهراســتی موردعالقهتان اســت ،کمک
میکنند.

چشــمانتان را ببندید و نام پنج ساز نخستی را
که به ذهنتان میرســد ،روی کاغذ بنویسید.
یکــی از ایــن ســازها ،بهتریــن انتخــاب بــرای
شماســت .بــا امتحان کــردن ســازها بهنوبت،
بیشتر به آن چه میخواهید نزدیک میشوید.
با امتحان کردن ســاز پنجم ،احتمــاال جواب را
پیدا میکنید .این که در نهایت کدام ساز برای
شما بهترین است ،بســتگی به خودتان و شیوه
یادگیریتان دارد.

ساز موردعالقهتان را پیدا کنید.

ضربان «آرزو» تغذیه می کنند .ضربان آرزوهای
هر انســان را می توان در تکلم ،نگاه ،راه رفتن،
خواستن ها و اندیشــه های او پیدا کرد .انسان،
تجلی آرزوهایش است.
ِ

آیت ا ...حائری شیرازی /تعلق ؛ محور تحول انسان

ت و محدودیتهایتان را در نظر بگیرید.
موقعی 

شــاید عالقه شــدیدی به درامز داشــته باشید،
اما ممکن اســت محــل زندگــی و ســروصدای

دیکشنری
Brighten up
To add color, light, and/or cheer to
a space
رنگ /نور /حیات بخشیدن به یک فضا ،سر
حال آوردن
A new paint color really
brightened up that old house.
رنگ جدیــد دیوارها ،حســابی بــه اون خونه
قدیمی جون داده.
A cool glass of lemonade would
brighten me up right now.
االن یه لیوان شربت آب لیموی خنک می تونه
من رو سر حال بیاره.

حکایت

مهارتیکدقیقهای

حیات عارفان ه فرزانگان

ممکن اســت آدمی درهنگام سختی و تنگنا
و ناچــاری مجبور شــود حتــی بــه کمترین و
بیارزشتریــن چیزها اکتفا کنــد و به آن چه
قبال به حســاب نمی آمده ،توجــه کند .برای
همیــن از قدیــم گفته انــد «در بیابــان ،لنگه
کفشی نعمت است».



پروژه شادی

دیالوگماندگار

«راکو اینو» هنرمند اهل مونترال ،با کنــار هم چیدن گلبرگ های خوش رنــگ گل ها ،مجموعه ای
دیدنی از حشرات به وجود آورده .این هنرمند به منظور احترام به طبیعت ،برای ساختن کارهایش از
گلبرگ ها و برگ ها و دانه هایی که بعد از باد و باران بر زمین می افتند ،استفاده می کند.

حجت االسالم والمسلمین انصاری نقل می
کند :امــام خمینــی(ره) در یکی از واپســین
روزهــای عمرشــان میخواســتند بخوابند،
به مــن فرمودند« :اگــر خوابیدم ،بــرای نماز
اول وقــت صدایم بزن ».گفتم :چشــم! دیدم
اول وقــت شــد و امــام خوابیدهانــد! حیفــم
آمد صدایشــان بزنــم .بعد از عمــل جراحی،
ــرم به دست ،گفتم صدای شــان نزنم بهتر
ِس ُ
اســت .چند دقیقهای از اذان گذشــت و امام
چشــمهای شــان را باز کردند .گفتند:وقت
شده؟ گفتم :بله! امام فرمودند :چرا صدایم
نزدی؟ گفتم :دهدقیقه بیشتر وقت نگذشته
اســت .گفتند :مگر من به شــما نگفتم؟ بعد
امام فرزندشان را صدا زدند که« :احمد بیا» و
فرمودند :ناراحتم ،از اول عمرم تا حاال نمازم
را اول وقت خوانــدهام ،چــرا االن  ،دهدقیقه
تأخیر افتاد؟

در بیابان ،لنگه کفشی
نعمتاست

ایبیسی| کشاورزاندرمناطقخشکاسترالیا،
به لطف یــک برنامه جدیــد توان بخشــی ،حاال
دســتیارهایی برای نگهــداری و بــزرگ کردن
دام هایشان دارند .زندانیان مرکز اصالح کوما
در مونــارو ،در فصل خشــک بــه مزرعــه داران
در نگهــداری از بره هایشــان کمــک می کنند.
در این برنامه ،مزرعــه دارانی که بــره ای دارند
که نیاز بــه نگهــداری و مراقبت دارد ،بــا زندان
تماس می گیرند و بره شان را به آغل زندان می
برند .از آن پس زندانیان تا هفته هشــتم که بره
به یک گوســفند بالغ تبدیل می شــود به نوبت
از آن نگهداری می کنند .ایــن برنامه نه تنها به
دامدارانمنطقهکمککرده،بلکهزندانیانهم
میگویندکهنگهداریازبرههایکوچکوبامزه
باعثشدهروحیهشانلطیفترشود.

آدیتی سنترال | یان جونهای ،هنرمند خیابانی
با اســتعداد چینی ،به خاطر توانایی اش در
ســاختن مجســمه هایــی از آدم هــا در چند
دقیقــه ،در شــبکههای اجتماعــی بســیار
معروف شــده .به تازگی ویدئویــی از یان در
اینترنت آپلود شد که در خیابان های چانگ
شــا هنرنمایی می کرد .این ویدئــو بارها در
رســانه های مجازی چین دیده شد و همین
به ســرعت او را معــروف کرد .در ایــن ویدئو
یان تکــه هــای گل را ســر هــم می زنــد و در
عرض چند دقیقــه از آدم هــای مختلفی که
در خیابان هستند ،نیم تنه هایی با جزئیات
و بسیار شبیه به خود فرد می سازد .او برای
این کار از دست هایش و یک چاقوی مجسمه
سازی استفاده می کند.
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انتخاب کنید.

دیوانگان بصره را بشمار.
به بهلول گفتند:
ِ
حد شمار بیرون اند .اگر می خواهید
گفت :از ّ
عاقــان را بشــمارم کــه عــده کمــی بیشــتر
بهارستان جامی
نیستند .

ضربالمثل خارجی
چینی :یک گفت و شنود ساده با یک مرد
عاقل به اندازه یک ماه مطالعه ارزش دارد.
اســپانیایی :مردگان چشــم زنــدگان را
می گشایند.
انگلیسی :عجله ،پدر ناکامی است.
چکســلواکی :هــر جا کــه آفتــاب نیاید،
پزشک می آید.
آلمانی :زیستن یعنی تالش کردن.

