تقویم
تاریخ

 22اکتبر  | 1938ارائه نخستین ماشین فتوكپی

 22اکتبر |سالروز مرگ پُل سِ زان ،نقاش معروف قرن نوزدهم فرانسه

نخستینماشینفتوكپیتوسط«چارلزكارلسون»ساختهشدونامشرازیراكسگذاشتكه
ازواژهیونانیزیروگرافیبهمعنایخشكنویسیگرفتهشدهاست.

سزاندرطولعمرهنریخود ،به قصد ایجاد یك روش جدید در نقاشی حركت كرد و با تالش
خود به گویشی نو در نقاشی دست یافت كه راه را برای تحوالت بعدی گشود .با تالش های پل
سزانهنر«آبس ْت ِره»یا«انتزاعی»ایجادشدكهرویهنرمنداننسلبعدتاثیرچشمگیریداشت.

آشناترین غریب

حافظ

خداوند بزرگ گفته است« :گناه آن ،بر کسانى است که وصیت را تغییر بدهند.»...
در دیدگاه امام رضا(ع) انســان حق دارد انتخاب کند و در راستاى اندیشه و مذهب
خود گام بردارد .این اعتقاد به آزادى و حقوق ،حتى پس از مرگش نیز محترم است
و گرچه با اندیشه و عمل ما ناسازگار باشد ،باید پاسدارى شود و حقوق او به این علت
که نامسلمان است ،نادیده گرفته نشود».

حقوق انسان

وصیت کرده است براى
ر ّیان بن شبیب مىگوید« :از امام رضا(ع) پرسیدم :خواهرم ّ
گروهى از مســیحیان که به آنان مالى بدهم و من مىخواهم این مــال را به گروهى
از هم کیشان مســلمان بدهم ».امام فرمود :وصیت را بدانسان که هست اجرا کن.

همشهریسالم

تفأل
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دوردنیا

رامتریــن نــوع بیشــعورها ،بیشــعورهای
آبزیرکاهنــد .البتــه منظــور ایــن نیســت
که ایــن نــوع بیشــعورها کمخطرتــر از بقیه
بیشــعورهایند ،بلکــه منظــور ایــن اســت
که زیــاد بــه چشــم نمیآیند .بیشــعورهای
آبزیرکاه با مشــاهده واکنش جامعه نسبت
به بیشــعورهای تمامعیار ترجیح میدهند
که پشت نقابی از مهربانی و خونسردی پنهان
شــوند ،امــا در عین حــال همــواره میدانند
کــه چگونــه ایــن خنجــر
غال فشــده را بهموقــع
بیرون بکشند و بدون این
که هیچکس تصورش را
بکند ،کار خودشــان را
بکنند.
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حکایت
آورده اند که دانشــمندی نزد امیری رفت.
امیر حــد و اندازه علم وی می دانســت .درباره
ویفروتنیبسیارنمود،برخاستاورابهجایگاه
خودنشاندونهایتتواضعبهجایآورد.یکیاز
حاضرین گفت هر که مانند امیر فروتنی کند،
از وی نترسند و از هیبت او بدین سبب کم می
شود.امیرفرمود«:هیبتیکهبهواسطهفروتنی
کاستیپذیرد،شایستهنابودیاست».
مردیبهنزدقاضیآمد،گفت:ایراهنمای
مسلمانان!اگرخرماخورم،دینمرازیاندارد؟
گفت:نه.گفتاگرقدریسیاهدانهباآنخورم
چه؟ گفت :عیبی نباشد .گفت :اگر آب خورم
چه شود؟ گفت :بر تو گوارا! آن مرد گفت :خب
شراب خرما از همین سه است .آن را چرا حرام
گویی؟ قاضی گفت :ای مرد ،اگر قدری خاک
بر تو اندازم ،تو را ناراحتی پیش آید؟ گفت :نه.
گفت:اگرمشتیآببرتوریزم،چه؟گفتهیچ
نشود.گفت:اگراینآبوخاکراباهمبیامیزم
و از آن خشــتی بســازم و بر ســرت زنم ،چگونه
باشد؟گفت:سرمبشکند.گفت:همچنانکه
این جا سرت بشــکند ،آن جا هم پیمان دینت
جوامعالحکایات
بشکند .

تولد دوقلوها بهدست دوقلوها

اینساید ادیشن | دو پرســتار دوقلو در آمریکا،
دو نــوزاد دوقلــوی همســان را بــا کمک هم
بــه دنیــا آوردند .تــارا و تونــی هــر دو در یک
بیمارستان در ایالت جورجیا کار می کنند.
یکــی از آن ها در بخش مامایــی و دیگری در
بخش مراقبت های نوزادان پرســتار است.
وقتی ربــکا ویلیامز ،زنــی که دوقلو داشــت
نیاز به جراحی سزارین پیدا کرد ،دو خواهر
به اتــاق عمــل فراخوانــده شــدند و دقایقی
بعد دو دختر دوقلوی همســان در آغوش آن
ها بودند .نکتــه جالب تر این که تــارا و تونی
هــم دوقلــوی همســان هســتند و در همین
بیمارســتان بــه دنیــا آمده انــد .یــک اتفاق
شیرین که در شبکههای اجتماعی ،خبرساز
شد و لبخند بر لب کاربران زیادی نشاند.

 9سال دوری از اجتماع

آدیتی سنترال | پلیس هلند به تازگی یک خانواده
شــش نفره را در کلبــه ای کوچــک در یک مزرعه
دورافتادهپیداکردهکهظاهرادر 9سالاخیرخانه
راترکنکردهوباهیچکسارتباطنداشتهومنتظر
پایان دنیا بوده اند .این کشف تکان دهنده وقتی
رخ داد که بزرگ ترین پســر خانواده که 25ساله
اســت ،از مزرعه فرار کرد و خودش را به یک کافه
درنزدیکترینروستارساند.وقتیصاحبکافه
ظاهر کثیف و لباس کهنه و ریش بلند پسر را دید
و جویای احوال او شد ،پسر ماجرا را تعریف کرد.
وقتی پلیس مزرعه را گشــت ،توانست یک خانه
کوچک را پیدا کند که یک مرد 58ســاله با چهار
جوان  18تا  25ســاله در آن زندگی می کردند.
پلیسهنوزجواببسیاریازسواالتراپیدانکرده
وتحقیقاتدربارهاینپروندهادامهدارد.



مدرس،مجاهدیشکستناپذیر

ضربالمثلفارسی
رنگ رخساره خبر میدهد
از س ّر ضمیر

چهره و رنگ و رو و ســر و وضع شــخص ،نشان
دهنــده احــوال درونــی اوســت .مثــ ً
ا رنــگ
زرد نشــان دهنده کســالت و بیماری اســت،
رنگ ســرخ نمایانگــر خجالت یــا عصبانیت و
بیحوصلگــی و نامرتــب بودنــش ،گویــای
آشفتگیوپریشانحالیاوست.

پاداش کار بیمنت

زنگتفریح
خوراکی های اینستا گرامی

پاکترین دریاچه ایران

ژوزه ،هنرمند نوجوان ،در صفحه اینستاگرامش تصویر خوردنی های گیاهی جذابی را به اشتراک
می گذارد که هم زیبا و هم لذت بخش است .

Design swan

مادر و دختر همکالسی

گودنیــوز | کارمند هتل21ســاله که در ســیل
اخیردرتگزاس 36ساعتهمهکارهایهتل
رادستتنهاانجامدادهوموردستایشمهمانان
هتل قرار گرفته بود ،پاداش خدمت صادقانه
اشراگرفت.ساچلاسمیتکهقبالدربارهکار
سخت کوشانه و بدون منت اش نوشته بودیم،
خودرواش را در ســیل از دست داده بود .چند
روزپیشمقاماتشهر،یکهوندایهیبریدی
 2013را طــی یک مراســم به او هدیــه دادند
که از ماشــین خودش هم بهتر است .اسمیت
طی  36ســاعتی که هیچ کــدام از کارمندان
هتلبهخاطرسیلنتوانستهبودندسرشیفت
شان حاضر شــوند ،ظرف شســته  ،غذا پخته ،
اتاق مهمانان را مرتب و به امورشان رسیدگی
کردهبود.

 4گوشهایران

اینسایدادیشن| یکدختر 16سالهکهموفقشده
در این سن به دانشــگاه راه پیدا کند ،به مادرش
انگیزه درس خواندن داد .حاال این مادر و دختر
باهمهمکالسیاند.اِمااِرهارتومادرشکتی
اِرهارت در دانشــگاه تگزاس شــمالی با هم در
کالسهایمشترکیدرسمیخوانند.اِمامی
گوید«:ایناتفاقرشتهدوستیمیانمنومادرم
را بیش از پیش قوی کرده اســت .ما با هم درس
می خوانیم ،به هم کمک می کنیــم و این عالی
است».اِماکههمیشهدرکالسشدانشآموزبرتر
بود،باحمایتمادرشتصمیممیگیرددرآزمون
دانشگاهشرکتکند.وقتیامادردانشگاهثبت
نام کرد ،مادرش از شــور و شــوق دخترش برای
درس خواندن انگیزه پیدا کــرد و او هم ثبت نام
کردتاتحصیالتشراادامهدهد.

بــرای دیــدن یکــی از دریاچــه هــای زیبــای ایران
بایــد بــه روستای سقالکســار برویــم؛ روســتایی در
 15کیلومتــری جنوب رشــت کــه مردمــی خونگرم و
مهماننــواز دارد .مردمی کــه به دامپــروری ،زراعت
برنج و پرورش ماهی مشــغول اند و در محیطی باصفا
زندگی مــی کننــد .در کنــار این روســتا ،ســد خاکی
سقالکســار ،دریاچــه ای در منطقه جنگلــی به وجود
آورده است که گردشگران را از دور و نزدیک به سوی
خود می کشــاند .آب این دریاچه از بارش ها و چشمه
های اطراف تامین می شــود .وجود این گوهر ناب در
این جا باعث شــده تــا امکاناتــی در اطراف آن شــکل
بگیرد و مردم برای گذران ساعاتی خوش ،راهشان را
به ســوی دریاچه کج کنند .به دلیل توجه مردم بومی
به نظافت دریاچــه و محیط اطراف آن ،ایــن جا را پاک
ترین دریاچه ایران می خوانند.

مهارتیکدقیقهای
اگر امکان سفر رفتن نداشته باشیم ،بهجای آن چهکنیم؟
ســفر رفتن یکی از لذتبخشتریــن تفریحاتی
اســت که آدم ممکــن اســت در زندگی داشــته
باشد .اما اگر امکانش نباشد چه؟ در این مطلب
میخواهیم درباره فعالیتهایی صحبت کنیم
که میتوانند جایگزین ســفر باشــند ،حتی اگر
لذتشان با لذت سفر و گردشگری قابلمقایسه
نباشد.
سوار بر قطار مطالعه .کتابها مانند یک قطار
ما را به سفر میبرند .به کشورها و سرزمینهایی
که تاکنــون در آن جــا نبودهایــم .کتاب مــا را با
فرهنگ بومیان مناطق دیگر دنیا آشنا میکند
و هر آن چه در ســفر تجربه میکنیــم ،با کلمات
برایمان به تصویر میکشد .سفرنامهها منابعی
عالی برای ایــن کار هســتند .راوی ،ســفرنامه
کشورها و سرزمینهای دیگر را طوری توصیف
میکند کــه برایمان ملمــوس باشــد .در کنار
مطالعه ،کتــاب هــای صوتی هم گزینــه خوبی
هستند.

تماشای مستندهای گردشگری .فیلمهای
مســتند و برنامههای گردشــگری که در آن ها
فــردی تمــام اماکــن دیدنــی کشــوری را به ما
نشان میدهد یا با برقراری تعامل با بومیان آن
جا ،ما را با فرهنگ و آداب و رســوم آن کشورها
آشــنا میکند ،خودش میتواند ســفری باشد
که در آن حتی یــک میلیمتر از جایمان تکان
نخوردهایم ،اما مســافرتی پرهیجــان را تجربه
کردهایم!
گردشــگری در شــهر خودمــان .اگــر روزی
گردشگری به شــهرمان میآمد و قرار بود شهر
را بــه او نشــان دهیــم ،او را کجاهــا میبردیم؟
خیلی وقت ها ما از جاهای دیدنی و جذاب شهر
خودمان غافلیم و ممکن اســت خیلی کم به آن
ها ســر بزنیم یا اصال از وجود آن ها خبر نداشته
باشــیم .می توان بــا تحقیق ،جاذبه های شــهر
خودمان را بشناســیم و از نزدیک و با دقت از آن
ها بازدید کنیم.

حکمتروز

جذب محبت خدا و محبوبان او

اطاعت و فرمانبرداری از خداوند بعد از شــناخت،
موجبمحبتاوومحبتکسانیکهخداوندآنها
رادوستداردمیشودکهعبارتندازانبیاواوصیاکه

محبوب ترین ایشان نزد خداوند ،حضرت محمد و
آلاو(ع)هستندونزدیکترینایشانبهما،صاحب
آیتا...بهجت|رحمتواسعه
االمر(عج)است.

خونیناحی همربوطراپیداوکمیازبزاقشرابه
رگ
ِ
زیرپوستتزریقمیکندتابااستفادهازآنزیمهای
آن،خونراراحتتربمکد.اینمواددربدنانسان
ایجادحساسیتمیکنندوباعثترشحهیستامین
میشوند.هیستامینباعثگشادشدنرگهای
اطراف محل گــزش و افزایش تعــداد گلبولهای
سفید اطراف منطق ه آســیب دیده و نیز خارش آن
محل می شود .به همین دلیل جای نیش پشه می
خارد.هرقدرجایگزشرابیشتربخارانید،بیشتر
ملتهب می شود و می خارد .بنابراین بهتر است از
اینکارپرهیزکنیدوباآبوصابونآنرابشویید.

معرفیکتاب
به بلندای آن ردا



خاویر کرمنت

دیالوگماندگار
فرانک  :میدونی دکترا به موتورســواری که
کاله ایمنی سرش نمیذاره چی میگن؟
بادی  :چی میگن؟
فرانک :اهدا کننده عضو!



تئوری آشفتگی



کارگردان :مارکوس سیگا

قبولی در آزمون اصلی

چرا جای نیش پشه می خارد؟
پشــهها انســان را بــرای نوشــیدن خونــش نیش
میزنند .مــواد مغذی موجــود در خون انســان به
پشههایمادهکمکمیکندتاتخمهاییراکهنیاز
دارنددوبارهتولیدکنند.پشهازنوکتیزدهانمانند
خود،برایسوراخکردنپوستمااستفادهمیکند.



بیشعوری

خاطراتسرخ

علمبهزبانساده

درمحضربزرگان
مأمورانی که محافظ شهید مدرس بودند ،ابتدا
از نزدیکشدن به ایشان ،پرهیز میکردند ولی
پــس از چنــدی از مریــدان و حامیان ایــن عالم
مجاهد میشدند .مأموران را عوض می کردند
ولی طولی نمیکشــید کــه تازهواردیــن هم به
ایشــان عالقهمنــد میشــدند و تحتتأثیر روح
بزرگ و کمــاالت معنــوی آیت ا ...مــدرس قرار
میگرفتنــد .بهطوریکــه وقتــی ایشــان وضو
میگرفت و به نماز میایســتاد ،مأموران زندان
سعیمیکردندخودراسریع ًابهایشانبرسانند
ودرنمازشرکتکنند.ازاینرومسئوالنمربوط
هر ســهماه یکبار مأموران را تغییــر میدادند.
یکی از زندانبانــان گفته بــود :روزی که به قلعه
خوافآمدم،چندانآشناییباآقانداشتم.بعداز
چندیفهمیدمکهچهسیدبزرگواریاست،یک
روز سؤال کردم :آقا! برای شما این نان و ماست
و خوراک بادمجان کافی است؟ اجازه بدهید تا
غذایبهتریبرایتانتهیهکنیم؟آقاپاسخداد:
بهنانخشکقناعتکنیموجامهدلق/کهبار
منّتخودبهکهبارمنّتخلق
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بریدهکتاب

در آیه  23سوره ابراهیم می خوانیم:

و كســانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته
انجام دادهاند به باغهایى كه از زیر درختانش
نهرها جارى اســت داخل شــوند؛ آنان با اذن
پروردگارشانبراىهمیشهدرآنخواهندبود
و تحیت آنان به یكدیگر ،سالم است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
مؤمنــان نیكــوكار ،همــواره در بهشــت
ِ
خواهند بود.
بهشتیان اهل صفا و صمیمیت و سالم اند،
نه نزاع و قهر.

گناباد

21

«به بلندای آن ردا» اثر سید علی شجاعی ،اتفاقی تازه در
خلق داستانهای تاریخی و دینی است .این اثر با روایت
لحظههایمؤانستمأمون،خلیفهعباسیومعشوقهاش
آغاز میشود .معشوقه که در بستر بیماری است ،مأمون
را وادار می کند درباره اشــتباهاتش از زمــان آغاز والیت
عهدیتاشهادتامامرضا(ع)،بااوحرفبزند.درادامه،
سوال و جوابهای معشــوقه در کنار توجیهات مأمون،
محکمهای می شود برای مامون تا بابت عملکردش ،در
مقابلوجدانبیدارجامعهمخاطبداستان،بهمحاکمه
کشیدهشود.اینداستان،پرازفالشبکهاییاستکه
بهزیباییمخاطبراباسیرتاریخیزندگیامامرضا(ع)و
فراز و فرودهایش آشنا میکند .شجاعی در این داستان
یمختصداستانهایتاریخی،
بابهرهگیریازفضاساز 
بهزبانیجذابدستیافتهکهمخاطبانشراتاسطرآخر،
حفظمیکند.انتشاراتنیستاناینکتابراباقیمت15
هزارتومانمنتشرکردهاست.

صبح تا شب تمرین غواصی داشتیم؛ دویدن
در ِگل و ُشل ،فین زدن ،شنا در آب سرد .شب
ها درس هم می خواندیم .دانشــجوها درس
دانشگاه ،ما هم جزوۀ کنکور .یک کتری چای
درســت می کردیــم و مینشســتیم به درس
قبولی کنکور یکی از بچهها،
خواندن .نتیجه
ِ
احمد ،وقتی آمد که شهید شده بود؛ رتبه دوم
روزی روزگاری جنگی
پزشکی .

دیکشنری
Overdo it
To do so much of an activity that it
becomes harmful, unenjoyable, o
.r undesirable
زیاده روی کردن
مثال:
.There's no need to overdo it
نیازی به زیاده روی نیست.
You need to exercise every day, but
.don't overdo it
الزمهکههرروزتمرینکنی،امازیادهروینکن.

ضربالمثل خارجی
یوگسالوی :هر کجا صرفه جویی هست،
در آن راستی و درستی است.
آلمانی :زمان دوای خشم است.
فرانســوی :خانه ات را بــرای ترســاندن
موش آتش نزن.
بلژیکی :بیماری ســواره می آیــد و پیاده
می رود.
ژاپنی :کاهالن وقت فراغت ندارند.

