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 21اکتبر  | 1833تولد آلفرد نوبل

 21اکتبر | اختراع اولین المپ دنیا

آلفرد نوبل متولد استکهلم ،شیمیدان ،مهندس و مبتکر سوئدی است که در آخرین
وصیتنامه خود ،سرمایه حیرت انگیزش را برای تأمین هزینههای جایزه نوبل اختصاص
داد.

بهرهبــرداری گســترده از نیــروی بــرق و اختــراع المــپ الكتریكــی بــه صــورت امــروزی،
مربوط به مختــرع معروف ،توماس ادیســون اســت كــه بســیاری از اختراعــات دیگــر در زمینه
تلگــراف ،تلفــن ،گرامافــون ،دوربیــن عكاســی و فیلمبــرداری نیــز مدیــون اوســت.

آشناترین غریب

روزىمأموننزد امامرضا(ع) رفت وبا خود نامهای همراهداشت .درآننامه ازفتحبرخى
روستاهاىکابلبهدستلشکریاناسالمسخنرفتهبود.خواندننامهکهپایانیافت،امام
بهمأمونفرمود:فتحروستایىازشهرهاىشرکوکفرتوراخرسندساختهاست؟مأمون

همشهریسالم

تفأل
حافظ

گفت:آیااینخبرخوشحالىوشادمانىندارد؟امامفرمودند:توعدالترادرداخلکشور
اسالمىبرقرارکنوفقرومحرومیتراازبنبرآوروبراىمشکالتمردمچارهاىبیندیش،
که این ها مایه خرســندى یک حاکم مســلمان است نه کشورگشــایى و افزودن بر قلمرو
جغرافیایى کشور اسالم ،بدون این که روح اسالم و جوهر دین ،یعنى عدالت ،اجرا شده
باشد.عملىشدنخواستههاىاصلىاسالم،زدودنفقروبینوایىوستیزباظلموتبعیض
است،نهوسعتارضىوجغرافیایى .عیوناخبارالرضا(ع)

قلمرو مسئولیت زمامداران

دوشنبه
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 ٨صفحه | شماره 4255
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حکایت
آورده انــد کــه روزی امام حســین(ع) در
راهی می رفت .از کنــار جماعتی از کودکان
گذشــت که چیزی می خوردند .کودکان به
او گفتنــد :ای امام ،همراه ما باش و انگشــت
بر نمک زن  .امام از اسب پایین آمد و با ایشان
غذا خورد و به ایشــان گفت :من با شــما غذا
خوردم ،اکنون شما نیز با من همراهی کنید
و به خانه من آیید  .پس آن کودکان را به خانه
بــرد و غذایی را که داشــت با ایشــان بخورد و
فرمود که :بخشندگی ایشان بیشتر بود ،چرا
که اول ایشان بخشش کردند و دیگر آن که آن
چه راداشتند پیش آوردند .



جوامع الحکایات



تهذیب االحکام

میرر | یک شــهر باستانی گمشــده مربوط به
قرن نهم پس از ســال ها جســت وجو کشف
شد .دانشمندان سال ها به دنبال این شهر
افســانه ای بودند و نمی توانســتند مکانش
را پیــدا کنند امــا با اســتفاده از نقشــه های
هوایی باالخره این شــهر که در میان جنگل
های انبوه پنهان شــده بــود پیدا شــد .حاال
کارشناســان بــا کمــک اســکن لیــزری می
تواننــد جای قصرهــا و معابــد را در بازمانده
های این شهر باستانی مشــخص کنند .این
شــهر «ماهندراپرورتا» نام داشــته به معنای
«کــوه هنــد ،پادشــاه خدایــان» و مربــوط به
امپراتوری خمر اســت که بین ســدههای ۹
تا  ۱۲میالدی بر ســرزمین هــای زیادی در
جنوب شرقی آسیا حکمرانی می کرد.

دستهگلناگتی

اینساید ادیشــن | یک عروس با دســته گلی از
ناگت مرغ که دختر دایی اش برایش سفارش
داده بــود غافلگیــر شــد« .جنا» دختــر دایی
«بلر» ،می خواســت عروس را در روز عروسی
اش غافلگیر کند و به این فکــر افتاد که بلر از
بچگی عاشق ناگت مرغ بوده و این می تواند
کار جالبی باشد .بنابراین با شرکت فراورده
های غذایی تایســون تماس گرفت و از آن ها
خواســت که یک دســته گل عروس از ناگت
برایش درست کنند .آن ها هم قبول کردند.
عروس و مهمانــان از این ابتــکار جالب ذوق
زده شــدند .ناگت های درون این دسته گل،
واقعی و خوردنی نیستند ،اما شرکت تایسون
مصرف یک ســال ناگت را به طــور رایگان به
عروس خانم هدیه داد.

زنگتفریح

نقشهگمراهکننده

راه حل اضافه بار

آدیتــی ســنترال | یــک شــهر گردشــگری در
ایتالیــا ،اســتفاده از گــوگل مــپ را بــرای
گردشــگران قدغــن اعــام کــرد .شــهر
کوهســتانی بائونــی در جزیره ســاردینیای
ایتالیــا ،در پــی ســرگردان شــدن ده هــا
گردشــگر که از گوگل مپ بــرای پیدا کردن
راهشان در این شهر اســتفاده کرده بودند،
اعالمیه ای در شهر قرار دادند و از مسافران
و گردشــگران خواســتند به این اپلیکیشــن
اعتماد نکنند .شهردار بائونی می گوید سال
پیش ،تیم نجات کوهســتان و آتش نشــانی
 144بار بــرای نجات کســانی که بــا دنبال
کردن راه های گــوگل مپ ســرگردان و گم
شده بودند فرا خوانده شدند.

ایندیپندنــت | یک مســافر که در فــرودگاه به
خاطــر اضافه بــار بایــد هزینــه پرداخت می
کرد ،دســت بــه ابتــکار عجیبــی زد« .جیل
رودریگــز» فیلیپینی بــرای کم کــردن وزن
چمدانــش ،هر چــه مــی توانســت روی هم
پوشــید تا مجبور به پرداخــت جریمه اضافه
بار نشود .او گفته پوشــیدن این لباس ها دو
و نیم کیلوی ارزشمند را از بارش کم کرده.
او عکســی از خودش در فیس بوک منتشــر
کرد که الاقل سه شلوار و هفت الیه پیراهن
پوشیده بود! این پست در فیس بوک هزاران
بار به اشــتراک گذاشته شــد و واکنش های
بســیاری در پی داشــت .مخاطبان این کار
او را «هوشــمندانه»« ،جالب» و «درخشان»
دانستند.

 4گوشهایران

زیبا ترین معابد از زیباترین زوایا

«اِل کاستی» عکاس حرفه ای ،در ســفرش به سراسر آســیا ،با کمک تجهیزات پیشرفته عکاسی ،از
زیباترین معابد شرق عکاسی کرده است؛ معابدی در تایوان ،چین و ژاپن ،از زوایایی بدیع.

پیرزنی نزد ســلیمان آمد و از باد شکایت
کرد .ســلیمان بــاد را بــه حضور خواســت و
گفت «چــرا ایــن زن را اذیــت و آزار می کنی
که از تو (نزد من) شــکایت کنــد؟» باد گفت
«خداوند با عزت مرا به سوی کشتی مردمی
فرســتاد که کشــتی آن هــا را از غرق شــدن
نجات بدهــم ،در حالی که آن هــا نزدیک به
غرق شدن بودند .من به سرعت برای نجات
آن کشــتی مــی رفتم .ایــن زن در پشــت بام
خانه اش ایســتاده بود و وقتی من به سرعت
گذشتم بی اختیار من ،از بام افتاد و دستش
شکست ».ســلیمان مناجات کرد که «خدایا
چه حکمی بر باد کنم؟» خــدا وحی کرد «بر
اهل آن کشــتی حکــم کن که دیه شکســتن
دست این زن را بدهند .چون باد برای نجات
کشتی آن ها می رفته و نزد من به هیچ کس
ظلم نمی شود».

گنبدنمکیجاشک

علمبهزبانساده

استقامت در علمآموزی
مرحوم مالصالــح مازندرانــی(ره) در دوران
تحصیلدچارفقروتنگدستیشدیدیبوداما
عالق ه وافری به تحصیل علوم دینی داشــت.
در یکی از مدرســههای علمیه شهر اصفهان
ساکن شده بود .زمانی آنقدر تنگدست بود
که از فرط کهنگی لباس ،خجالت میکشید
وارد مجلس درس عالمه مجلسی(ره) شود،
لذا پشت در مینشست و مســائل درس را بر
روی برگ چنــار مینوشــت ،اما بــا همه این
ســختیها در راه تحصیــل اســتقامت کرد تا
جایی که یکی از شــاگردان برجســتهعالمه
شــد و مرتبت خاصــی نزد ایشــان یافــت و از
بزرگترین علمای عصر خود شد.



مردان علم در میدان عمل

مهارتیکدقیقهای
در فصل پاییز چطور از پوستمان مراقبت کنیم؟

عکسخصوصی

تجزیه و تحلیل پوست :با تغییر فصل ،پوست
شــما نیز تغییــر حالــت پیــدا میکند .بــا آمدن
پاییز ،کسانی که پوست چرب دارند ،احساس
میکنند که پوستشان عادیتر شده و کسانی
که پوستشان عادی و معمولی است ،احساس
خشــکی در پوســت میکنند .پس الزم است با
تغییر فصلها ،پوســت خود را معاینه و بررســی
کنیــد .بایــد متوجه باشــید کــه پوســتتان چه
تغییری کرده و با توجه به آن ،مراقبتهای الزم
را در نظر بگیرید.
مرطوبسازی روزانه پوست :اگر میخواهید
از پوستتان در برابر خشکی و شرایط نامساعد
محافظت کنیــد ،باید روزانــه آن را آب رســانی

کنیــد .بهتریــن زمان اســتفاده از لوســیونها،
دقیقا زمانی اســت که از حمام خارج میشوید
و خود را خشک میکنید .با این کار رطوبتی را
که جذب پوستتان شده است ،حفظ میکنید.
اهمیــت و توجــه بــه کــرم ضدآفتــاب :بعضی
افراد فکــر میکنند مصــرف ضدآفتاب محدود
به تابســتان اســت .اگر شــما هم اینطــور فکر
میکنید باید بدانید که در اشــتباهید .مصرف
ضدآفتــاب همیشــه و همه جــا ،حتــی در پایی ِز
ســرد و تاریــک ،ضــروری و الزم اســت .بایــد از
مرطوبکننده هایی با SPFحداقل ۱۵استفاده
کنید و در طــول روز هروقت که الزم شــد ،آن را
تجدید کنید.

 ترجمه :پیمان خاکسار



کارگردان :پیتر هویتی

Up in the air

می سوزاند .در این هنگام مغز به چشم دستور
می دهد که اشک بیشــتری تولید شود و چشم
شــما قرمز و متورم می شــود .هرچه بیشتر پیاز
خرد کنید ،گاز بیشــتری تولید می شود و شما
بیشتر اشــک می ریزید .واکنش شیمیایی پیاز
در واقع سازوکار دفاعی است که در برابر آسیب
دیدن خود مقاومت می کند .بــرای جلوگیری
از سوزش چشمانتان بهتر اســت قبل از این که
پیاز را خرد کنید ،آن را داخل فریزر قرار دهید.
دمای ســرد ،رونــد آزاد شــدن آنزیم هــا را کند
می کنــد ،بنابراین در ســوزش و اشــک ریختن
چشمانتان تاخیر ایجاد می شود.

«عکس خصوصی» نوشــته علیرضا رحیمینژاد ماجرای
تالش جوانی ثروتمند به نام احســان برای رمزگشــایی از
یک معماست .یکی از دوســتان احسان که به تازگی فوت
شــده ،مدتها قبل عکســی از او گرفته که حاال به عنوان
یک سند به دست فردی غریبه افتاده که قصد اخاذی دارد.
احسان از این هراس دارد که انتشار عکس مانع ازدواج او
شود؛ ازدواج با دختری متمول که از مدتها قبل برای آن
برنامه ریزی کرده است .در این میان پای افراد دیگری نیز
به ماجرا باز میشــود و از این طریــق وارد دنیای جوانانی
میشویمکهازنظراقتصادیواجتماعیدرطبقهایخاص
قرار دارند ،طبقهای که این روزها اطرافمان زیاد دیده می
شوند :نوکیسهگان .انتشارات هیال این کتاب را با قیمت
 8500تومان منتشر کرده است.



درهای کشویی

دیکشنری

چرا موقع خرد کردن پیاز اشک می ریزیم؟

معرفیکتاب



 نوشته :چارلز بوکفسکی

من باهاش تموم کردم ،دیگه اسمشو نیار. +توهنوز باهاش تموم نکردی.
_ چرا ،االن  ۹روزه که باهاش تموم کردم.
 +تا وقتــی بدونــی چنــد روزه باهــاش تموم
کردی ،یعنی تموم نکردی.

سفر به بوشهر در حاشــیه خلیج فارس پر از هیجان
اســت و تجربه ای متفاوت ازلمــس زیباییهای طبیعی
برایتان به ارمغان مــی آورد .یکی از دیدنی های طبیعی
این اســتان ،گنبد نمکی جاشک اســت که در نوع خود
یکی از بــزرگ ترین ،فعــال تریــن و زیباتریــن گنبدها
در سراســر جهان به شــمار می رود .گنبــد نمکی ،یک
پدید ه زمینشناختی است که به الیههای بزرگ نمک
زیرزمینی که به طرف ســطح زمین حرکــت کردهاند و
شکلگنبدمانندیگرفتهاند،گفتهمیشود.تاریخشکل
گیریاینگنبد،به ۶۰۰میلیونسالپیشبازمیگرددو
بهعنوانیکیازآثارفسیلیملیایراندرسال ۱۳۸۶به
ثبترسیدهاست.زیباییخیرهکنندهآنبهخاطرنمک
خوراکی اســت که جلوه ای خیره کننده به آن بخشیده
است .مناظری در جای جای این منطقه وجود دارند که
شایدمانندشانرادرهیچجایدیگرینبینید.

وقتی شما پیاز را پوست و قاچ می کنیدو سلول
های پیاز را پاره می کنیــد آنزیم هایی که گازی
به نام «پروپانتیل سولفکســید» تولید می کند،
آزاد می شــود .وقتی این گاز به چشــمان شــما
می رسد (یا حتی به بینی شما) ،اشک از چشم
هایتان جــاری می شــود و اســید ســولفوریک
بســیار رقیقی تولید می شــود که چشــمتان را

عامه پسند

دیالوگماندگار
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صبر کردیم و صبر کردیم .همهمان .آیا دکتر
نمیدانســت یکــی از چیزهایــی کــه آدم را
دیوانه میکند همین انتظارکشیدن است؟
مردم تمــام عمرشــان انتظار میکشــیدند.
انتظار میکشــیدند که زندگی کنند ،انتظار
میکشــیدند کــه بمیرنــد .توی صــف برای
پول منتظــر میماندنــد و اگــر پولــی در کار
نبود ،سراغ صفهای درازتر میرفتند .صبر
میکــردی که خوابــت ببــرد و بعد هــم صبر
میکردی تا بیدار شوی .انتظار میکشیدی
که ازدواج کنی و بعد هم منتظر طالقگرفتن
میشــدی .منتظر باران میشــدی و بعد هم
صبرمیکردیتابندبیاید.منتظرغذاخوردن
میشدی و وقتی ســیر میشدی باز هم صبر
میکــردی تا نوبــت دوبــاره خوردن برســد.
مطــب روانپزشــک بــا بقیــه روانیها
تــوی
ِ
انتظــار میکشــیدی و
نمیدانســتی آیا تــو هم
جزو آن ها هستی یا نه؟

ــاس َع َج ًبا َأ ْن َأ ْو َح ْینَا ِإ َلــى َر ُج ٍل ِّمنْ ُه ْم
ان ِللنَّ ِ
َأ َك َ
َ
َ
َ
َّ
ِّ
َأ ْن َأ ِ
آمنُوا أ َّن ل ُه ْم قدَ َم
اس َو َبش ِــر ال ِذ َ
نذ ِر النَّ َ
ین َ
ِص ْد ٍق ِعندَ َر ِّبهِ ْم َق َ
ون ِإ َّن هَ َذا َل َس ِ
ال ا ْل َك ِ
اح ٌر
اف ُر َ

آیا براى مردم شــگفتآور اســت كه به مردى
از خــود آنان وحى كردیــم كه :مــردم را بیم و
هشــدار بده و به مؤمنان بشارت بده كه براى
آنان نزد پروردگارشان جایگاه نیكویى است.
كافران گفتنــد :همانــا این مــرد جادوگرى
آشكار است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
ریش ه كفر ،غالب ًا تعجب از وحى است.
سرچشم ه دعوت انبیا ،وحى الهى است.
پیامبــران به خاطر الگو بودنشــان ،باید از
مردم و درد آشنا باشند.
وظیف ه پیامبران ،بشارت و انذار است.
هر آن چه را نمىفهمیم ،رد نكنیم .زیرا كه
انكار و تهمت زدن ،شیو ه كفار است.
ایمان ،زمینه قدم صدق وجایگاه ویژه نزد
خداوند است.

13

بریدهکتاب

در آیه  2سوره یونس می خوانیم:

شهرگمشده

گناباد
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رازیک

Unresolved, Uncertain
پا در هوا ،نامشخص
مثال:
.Everything is still up in the air
همه چیز هنوز پا در هواست.
The whole future of the project is up
.in the air
كل آینده پروژه پا در هواست.

حکمتروز
با دروغ نمی شود
با چســب چوب نمــی شــود دو شیشــه را به هم
چسباند .دروغ مثل چسب چوب است و آدم ها
مثل شیشــه .هیچ گاه زن و شــوهر ،دو همکار،
دو همسایه یا دو دوست با دروغ به هم گره نمی
خورند و پیوندشان پایدار نمی ماند .آن چه آدم
هارابههمجوشمیدهد،صداقتاست .
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ضربالمثل خارجی
فرانســوی :کســی کــه فقــط بــه کمک
دیگران چشم می بندد گول می خورد.
عربی :چقدر زیادند راه هایی که به قلب
منتهی می شوند.
یونانی :اگر پول در جیب نداری ،عسل در
دهان داشته باش.
چینــی :از آهســته رفتــن متــرس ،از
بی حرکت ایستادن بترس.

