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 24مهر | روز ملی پارا المپیک

 16اکتبر  | 1844زادروز فریدریش نیچه ،دانشپژوه و فیلسوف آلمانی

پاراالمپیک یک رویداد ورزشی است که برای ورزشکاران با معلولیتهای جسمی و ذهنی
برگزارمیشود.پیشینهپاراالمپیکبهمراسمافتتاحیهالمپیک ۱۹۴۸لندنبازمیگرددکه
درآنمسابقاتیبرایسربازانبریتانیاییفلجشده طیجنگجهانیدومبرگزارشد.

نیچه،فیلسوف،شاعر،جامعهشناسوآهنگسازکالسیکبزرگآلمانیبودکهآثارشتأثیری
عمیقبرفلسفهغربوتاریخاندیشهمدرنبهجاگذاشت.اویکیازتاثیرگذارتریناندیشمندان
نوینمحسوبمیشود.

آشناترین غریب

حافظ

حجتاالسالمشیخیدرشرحاینحدیثمیگوید«:هرچندشادیونشاط،نشانهایاز
یک اجتماع سالم و سرحال است ،لکن اگر در کالم حضرت دقت شود ،تالش برای رفع
نیازهایمردم،اولبیانشدهاست.بهعبارتیبایدگفترفعمشکالتبایدابزارووسیله
شادی مداوم مردم قرار گیرد نه ّ
مسکن های موقت که گاهی از طریق رسانه ها به جامعه
تزریقمیشود.درحقیقتبایدهمهدستبهدستهمدهندتادرهرسطحیازجامعه،با
رفعناگواریها،شادیبهقلبزندگیهاراهپیداکند».

رفع نیازها و ناگواریها

امام رضا(ع) فرمودند« :برای رفع حاجات و شــاد ســاختن و دور کــردن ناگواریهای
مومنان،حرصبورزید؛زیراکهپساز(ادای)واجبات،هیچکارینزدخدایبزرگ،برتر
بحاراالنوار
ازخرسندکردنمؤمننیست».
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دوردنیا

یکوقتهایــی نمیشــود کبوتر را اهلــی کرد.
حتی گاهی زور آدم به اهلیکردن یک گربه هم
نمیرسد.دراینوقتهابایددنبالکارسادهتر
رفت .مث ً
ال همیشــه دســت خود آدم نیست که
شاد باشد .اینطور وقتها بهراحتی میتوانی
ناراحت باشــی .دو تا آهنگ غمگیــن که گوش
کنی ،تا بیستوچهار ســاعت غم ناشناختهای
داری.شادیاهلینمیشود،ولیغمزوداهلی
میشود .وقتی نمیتوانی یک موجود جاندار را
اهلیکنی،بهتراستبرایاینکهدلتنشکند،
ال یک ُگل را اهلی کنی .مث ً
بروی و مث ً
ال یک ُگل
ســرخ در ســیارهای دور را .یا حتی میشود کار
ســادهتری انجام داد و مث ً
ال یک کتــاب را اهلی
کرد .ممکن اســت یــک دختر ،یک
گربــه ،یک کبوتر ،یــا حتی یک گل
برایتنازکند،ولییککتابهرگز
برایتنازنمیکند.
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خاطراتسرخ
وصیت کــرده بود جایــی دفنش کنیــم که به
انــدازه یک قبر ،کنــارش جای خالی باشــد.
گفته بود آن جــا را نگــه دارید که اگــر جنازه
پسرم پیدا شــد ،کنار خودم خاکش کنید...
مادر چند سالی اســت رفته به رحمت خدا و
کنارش هنوز جای برادرمان خالی است.



فناوری در خدمت خانواده

جاذبه مرگبار

گودنیــوز | یک پســر نوجــوان بــرای مراقبت از
مادربزرگشکهآلزایمرگرفته،یکاپلیکیشن
موبایــل طراحــی کــرده که بــرای همــه قابل
اســتفاده اســت .وقتی لوگان و خانــواده اش
فهمیدندکهمادربزرگآلزایمرگرفته،تصمیم
گرفتنددرخانهازاونگهداریومراقبتکنند.
بهمرورزمانوباوخیمترشدنحالمادربزرگ
لوگان ،به تعداد اعضای خانواده که به ترتیب
از مادربزرگ مراقبت می کردند اضافه شــد و
هماهنگی کارها ،مانند زمان قرص و داروها،
وقت دکتر و ...بین اعضای خانواده دشــوارتر
شــد .لوگان هم از طریــق اینترنــت برنامه ای
برایهماهنگیمیانکسانیکهازمادربزرگ
مراقبت می کردند ســاخت .خاله لوگان می
گوید«اینبرنامهمثلهدیهخدابود».

آدیتی ســنترال | دولت اوکرایــن تصمیم گرفته از
محل حادثــه چرنوبیل که وقایعــش را در مینی
ســریال چرنوبیل دیدیم ،به عنــوان یک جاذبه
گردشگریاستفادهکندوابتدایاینماهاعالم
کردهکهبهزودیامکانبازدیدازاتاقکنترلاین
نیروگاهبرایگردشگرانفراهمخواهدشد.اتاق
کنترل راکتور شــماره 4چرنوبیل ،جایی است
که مهندسان نیروگاه در ســال 1986با انجام
یک آزمایش نادرست ،باعث انفجار یک راکتور
هسته ای شــدند .این فاجعه باعث کشته شدن
دههانفرشدومنطقهراپراززبالههایرادیواکتیو
کردکههنوزهمبسیارخطرناکهستند.باورش
سختاستامابااینحال،افرادفراوانیهستند
که حاضرنــد پول زیــادی بدهند تــا این منطقه
خطرناکرادیواکتیویراازنزدیکببینند.

زنگتفریح

کاپیتانخاص

ســانی اســکایز | اعضــای تیــم فوتبــال نوجوانان
ایلینویــز ،طرفــدار هفت ســاله شــان را که فلج
مغزی اســت برای یک روز ،کاپیتــان افتخاری
خود کردنــد .مادر برایســون جنکینز می گوید
«با این که پســرم نمی تواند صحبت کند اما می
دانمکهفوتبالراخیلیدوستدارد.اوباپدرش
به تماشای فوتبال می نشیند و وقتی فوتبال از
تلویزیونپخشمیشود،هیجانزدهاست.یک
نفربهاویکتوپفوتبالهدیهدادهاستواوتمام
مدت این توپ را با خودش دارد و این طرف و آن
طرف می برد ».بریتنــی جنکینز همچنین می
افزاید «آن روز من از شوق گریه می کردم .هیچ
وقتفکرنمیکردمبرایسونرادرزمینفوتبال
ببینم.بچههابااوخیلیمهربانوگرموصمیمی
برخوردکردندواینخیلیزیبابود».

تحقق آرزو ،بعد از مرگ

ایندیپندنت | یک کهنه ســرباز نیروی دفاعی
ایرلند ترتیبی داد که در مراسم تشییع جنازه
اش دیگران را شــاد کنــد .او از قبل صدایش
را ضبط کرده بــود و به عنــوان آخرین آرزوی
قبل از مرگش به دخترش سپرده بود تا آن را
پخش کند .بدین ترتیب هنگامی که داشتند
تابوتش را داخــل قبر می گذاشــتند ،لطیفه
پیرمرد همــه را به خنــده انداخــت .آندرهآ،
دختر ایــن مرد در توئیتر نوشــت «پــدرم مرد
فوق العاده ای بود و دلش می خواســت ما را
وقتی او را از دســت دادیم و عمیقا غمگینیم،
شاد کند».
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 4گوشهایران

«ایون اون» نام یک گروه کیک و شیرینی پزی است که کیک ها را به شکل انواع کاکتوس و ساکولنت
تزیین می کنند .نظرتان درباره گاز زدن یک کاکتوس خوشمزه چیست؟

یک انتظار ابــدی



حکایت



درمحضربزرگان
تواضععمیققلبی
میــرزا ابوالقاســم جــاودان نقــل مــی کند:
«یادم هست یک شــب آقاشیخ مرتضی زاهد
می خواســتند به جایــی بروند .مــن چراغی
برداشــتم تا همراهشــان بــروم  ...از جلوی
جمعیتــی گذشــتیم ،همه بــه احترام شــیخ
مودبانه ایســتادند و ســام کردند و آشیخ به
دقت جواب همه شان را داد .جلوتر که رفتیم
متوجه شــدم ایشــان با حالتــی از اضطراب
در حال دعــا کردن اســت .چشــمانش پر از
اشــک بود ،می گفــت :خدایا خــودت لطف
کن ،کاری کن این مردم بیخودی درباره من
خیال نکنند برتری و امتیازی بر آن ها دارم».



زندگی نامه مرحوم شیخ مرتضی زاهد



نوشته :هادی خورشاهیان

دیالوگماندگار
مــن میدونــم کــه خودکشــی از گناهــان
کبیره اســت ،اما اینم گناه بزرگیه که انســان
خوشبخت نباشه...



طعم گیالس



کارگردان :عباس کیارستمی

دیکشنری
ارگ رایــِن

گنجینة اللطایف



پراگ در تبعید

Design swan

روزی روزگاری جنگی

یکی از امیــران درگاه شــاهرخ تیموری
بســیار بخشــنده و بنده نــواز بود .بــه همین
ســبب به مردم تهیدست زر و ســیم می داد و
در عوض از آن ها می خواست که پس از مردن
شاهرخ آن را بپردازند! گروهی از بدخواهان
نزد شاهرخ رفتند و او را از ماجرا آگاه و پادشاه
را نســبت به آن امیر بدبین کردنــد تا این که
روزی از شــدت خشــم به امیر گفت :چگونه
است که روزگار تو به وجود من می چرخد و تو
خواهان مرگ من هستی! امیر گفت :پادشاه
چگونه به چنین نتیجه ای رسیده اند؟ گفت:
از آن جا که قرض بسیار به مردم می دهی و آن
ها را به مرگ من وعده می دهی! امیر گفت:
آری همین طور است که شــنیده ای ،اما من
برای این به مردم قرض می دهم که پیوسته
قرض دار تو و خواســتار دوام عمر تو باشند تا
به این سبب از دادن قرض خود رهایی یابند.
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بریدهکتاب

در آیه  72سوره آل عمران می خوانیم:

گروهی از اهل کتــاب به همدیگر پیشــنهاد
کردند« :اول روز وانمود کنید به دین و قرآنی
که بر مسلمانان فرســتاده شده است ،ایمان
آورده اید و آخــر روز از ایمان خــود برگردید!
شاید آن ها هم از دین اسالم برگردند».
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
دشــمنان بــرای انحــراف مســلمانان،
برنامهریزی میکنند.
چه بســا گروهی با نام اســام ،در صفوف
مسلمانان نفوذ کنند و از پشت خنجر بزنند،
لذا باید هوشیار بود.
مسلمان نباید ساده اندیش و زودباور باشد
و به هر اظهار ایمانی ،اعتماد کند.
خداونــد در مراحل حســاس ،از اســرار و
توطئههای دشمنان پرده برمیدارد.
بایــد در مرحلهای از ایمان قــرار بگیریم که
بازگشت برخی مسلمانان از دین ،مای ه تزلزل
مانگردد.
یکی از سیاستهای دشمن ،ایجاد ارتباط
و ســپس قطع آن ،به منظور ایجــاد تزلزل در
جامعه است.

گناباد

22

در میان آثار متعدد ،کهن و با ارزش استان کرمان« ،ارگ رایِن» در شهر کویری رایِن اهمیت بسیاری دارد و
با شکوه و صالبت خاصی در میان کویر قد علم کرده است .گفته می شود ارگ تاریخی راین با بیش از  22هزار
مترمربع مساحت و  44هزار مترمربع حریم بنا ،دومین سازه بزرگ خشتی جهان بعد از ارگ بم محسوب می
شود .این ارگ تا  150سال پیش ،محل سکونت افراد بوده است .سازه ای تماشایی که در جنوب غربی شهر
امروزی راین و بر باالی تپه ای در دامنه کوه هزار واقع شده و از شهر و مردمان آن نگهبانی می کند و قدمت
آن به پیش از اسالم و دوران ساسانیان باز می گردد.

علمبهزبانساده

چرا خمیازه می کشیم؟

مهارتیکدقیقهای
چندنکتهکههنگامخریدساعتهوشمندبایدبهآنتوجهکنید
قلب و  GPSمجهز شده باشد.
حواستــان بــه طــول عمــر باتــری و میــزان
شــارژدهی آن باشــد .ســاعتهای هوشــمند
هیبریدیکهشباهتزیادیبهساعتهایمچی
آنالوگ دارند با این که به نمایشگر لمسی مجهز
نیستند ،باتری قویتری دارند.
هنگام خرید ساعت هوشمند حتما بررسی
کنیــد بنــد آن بــه راحتــی بســته شــود و قفل
ســاعت نیز عجیب و غریب نباشــد .همچنین
حواستان باشــد که در صورت بــروز هرگونه
مشــکلی ،بتوانید به راحتی بند آن را در بازار
پیدا کنید.

تــا مطمئــن نشــدید ســاعت هوشــمند
مد نظر شــما با گوشی هوشــمندتان سازگاری
دارد ،اقدام به خرید آن نکنید .بــه عنوان مثال
ساعتهای هوشــمند اپل ،فقط با گوشیهای
آیفــون کار میکنند .اما ســاعتهای مبتنی بر
ل ِور و سامســونگ تایزن بــا هر دو
پلتفــرم گــوگ 
سیســتم عامــل اندرویــد و  iOSکار میکننــد.
گرچه امکانات آن ها در سیســتم عامل اندروید
بیشتر خواهد بود.
اگر به موضوعات سالمتی اهمیت میدهید
یا بهشکل مداوم ورزش می کنید ،حتما ساعت
هوشمندی انتخاب کنید که به سنسور ضربان

حکمتروز

خدمت به خلق ،خدمت به خود است

دست من سیب را از درخت می چیند و قاچ زده،
دردهانمیگذارد؛یعنیبهعضودیگرمیدهد،
اماخودانرژییافتهوتقویتمیشود.
انســان هــا نیــز اعضــای یکدیگرند؛ پــس هرکه

میخواهدقوتوقدرتپیداکندبایدخادمخوبی
برایدیگرانباشد.



سلوک باران



حجت االسالم رنجبر

خمیازه کشیدن یک واکنش طبیعی بدن است
که در ظاهر طبیعی و ساده به نظر میرسد .این
در حالی اســت که این واکنش پیچیدهتر از آن
چیزی اســت که بیشــتر افراد تصــور میکنند.
دکتر «اندرو گالوپ» یکی از محققانی است که
روی خمیازه مطالعه داشــته و بیان میکند که
خمیازه از گرم شدن بیش از حد مغز جلوگیری
میکند .کشــیده شــدن فکها مانند کشیدن
دیگــر اعضــای بــدن ،گــردش خــون را در آن

منطقه افزایش میدهد .گردش خون مســئله
بســیار مهمی در تنظیم جریــان و دمای خونی
اســت که به مغــز وارد میشــود و ایــن دو مورد
وظیفــهای اصلــی در تنظیــم دمای کلــی بدن
را بر عهــده دارنــد .دکتــر گالــوپ میگوید که
خمیازه کشــیدن موجب کاهــش دمای خونی
میشود که به ســمت مغز در حرکت است و این
خون خنکتر از گرم شــدن بیــش از اندازه مغز
جلوگیری میکند.

معرفیکتاب
کافور پوش
کتاب«کافورپوش»،توسط«عالیهعطایی»نویسندهافغانستانینوشته
شده اســت و داســتان زندگی مرد جوانی اســت که به دنبال خواهر
دوقلویخودمیگردد.نویسنده،بخشیازتجربیاتشخصیخودرا
درقالبداستانبهشیوهایخالقانهوکام ً
التخیلیروایتمیکندو
توصیفاتبهشدتروشنوشفافاستاماخوانندهتااواسطفصلدوم
متوجهاینحقیقتنمیشودکهدرواقعهیچخواهردوقلوییدرکار
نیست؛اومردهاستودرحقیقتمخاطبدرگیراختالالتشخصیتی
یکجواناستکهدراثرمهاجرت،چشمگیرترشدهاست.نویسنده
تالش می کند با ذهن مخاطب بازی کند و نشــان دهد که پشت یک
داستانبهظاهرسادهمیتواندچهمعماهاوماجراهایینهفتهباشد.
اینکتابخواندنیراکهانتشاراتققنوسمنتشرکرده،میتواندر
زمرهکتابهایفلسفی-روانشناختیدستهبندیکرد.

Look like (someone or
)something
To physically resemble someone
or something
شبیه چیزی یا کسی بودن
مثال:
You look like my cousin Fred.
تو شبیه پسر عموم فرد هستی.
This potato looks like a heart.
این سیب زمینی شکل قلبه.

ضربالمثلفارسی
در عفو لذتی است که
در انتقام نیست
وقتیمیخواهندکسیراسفارشبهبخشش
و گذشــت به هنــگام قــدرت و توانایــی کنند،
می گوینــد «در عفو لذتی اســت کــه در انتقام
نیست ».این سخن ارزشــمند اشاره به توصیه
امیرمومنان،علی(ع)دربارهبخششوگذشت
وچشمپوشیازخطایخطاکاراست.

ضربالمثل خارجی
چینی :اگــر از تــاش دســت بــرداری ،از
زیستن هم دست برداشته ای.
ایتالیایــی :عاقــل عفــو می کنــد و احمق
فراموش می کند.
هلندی :کودک بمان تا بچه هایت همیشه
دوستت داشته باشند.
فرانســوی :مرد شکســت خــورده طالب
جنگ بیشتر است.
مجارستانی :مانندیکدشمنچانهبزنو
مانند یک دوست قیمتش را بپرداز.

