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 24اکتبر  | 1945آغاز به كار سازمان مللمتحد و روز مللمتحد

 25اکتبر  | 1881تولد پابلو پیکاسو

پس از جنگ جهانی دوم ،سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان بینالمللی دنیا،
جانشین جامعه ملل شد تا با هدف حفظ صلح و ثبات و همكاری بینالمللی بین کشورها،
فعالیتکنــد.

پیکاسو ،نقاش ،شاعر ،طراح صحنه و پیکرتراش اسپانیایی و یکی از برترین و تأثیرگذارترین
هنرمندانسده ۲۰میالدیبود.اوبهدلیل نوآوری،پرکاریواثرگذاریبرمعاصرانش،یکیاز
مهمترینهنرمندانسدهبیستموابداعکنندهسبککوبیسمدرنقاشیاست.

آشناترینغریب

حافظ

کمبود،بزرگمىدانستندوچیزىازآنرانکوهشنمىکردند،ازمزهغذانهبدمىگفتند
و نه تعریف مى کردند ،دنیا و آن چه به آن مرتبط است ،ایشان را خشمگین نمى ساخت و
هرگاهحقىضایعمىشد،احدىرامالحظهنمىکردوچیزىباعثرفعخشمشاننمى
شد ،تا آن که حق را حاکم ســازند».حضرت در سخنی دیگر فرمودند« :چون نام فرزندی
رامحمدگذاشتید،اوراگرامیبداریدودرمجالسبرایاوجابازکنیدوبهصورتزنندهو
ناهنجاربااومواجهنشوید » ...عیون اخبار الرضا | تحف العقول

پیامبربه روایت امام رضا(ع)

امامرضا(ع)درتوصیفپیامبراکرم(ص)فرمودند«:رسولاکرم(ص)درنظرهاباشکوهو
بزرگواربودند...سخنانىکوتاه،جامعوبىچونوچرامىگفتند؛بدونکموزیاد.نرمخوو
مهربانبودند،درحقکسىظلمنمىکردند،کسىراخوارنمىشمردند،نعمترااگرچه

همشهریسالم

تفأل

پنج شنبه
 2آبان 1398
 25صفر 1441
 ٨صفحه | شماره 4258
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دوردنیا

هرگز فراموش نمیکنم که چگونه یک شــب
با خرخر یکی از زندانیان از خواب جستم .او
به شدت دست و پا میزد و گویا دچار کابوس
وحشــتناکی شــده بود .از آن جا که همیشه،
بهویــژه نســبت بــه کســانی کــه خوابهای
ترسناک میدیدند یا هذیان میگفتند حس
ترحم داشتم ،خواستم مرد بیچاره را از خواب
بیدار کنــم ،اما ناگهان دســتم را که میرفت
او را تکان دهد پس کشــیدم ،چــون از عملی
که میخواســتم انجام دهم ،وحشت کردم و
در آن لحظه به این حقیقت رســیدم که هیچ
خوابی هر چند هولناک نمیتواند به تلخی و
گزندگی واقعیت زندگی
اردوگاهــی پیرامــون ما
باشــد و مــن ناآگاهانــه
میخواســتم او را به آن
زندگی بازگردانم.
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خاطراتسرخ
خالقیت در امدادرسانی
روز دوم عملیــات ،آتش دشــمن خیلــی زیاد
بود .خیلی ها شــهید شــدند .من هم زخمی
شــدم .امدادگر را صدا زدند آمد باالی سرم.
نه باند داشت ،نه پنبه ،نه چسب .به اطرافش
نگاه کرد .یک گلوله خمپاره برداشت؛ چسب
جلوی آن را کند و چسباند روی زخم من .بعد
که مرا برگرداندند عقب ،پزشــکیار بهداری
می گفــت :بــه زور چســب را از پوســتت جدا
کردیم؛ اما اگر این چسب نبود ،معلوم نبود از
خون ریزی جان سالم به در ببری...


بانوی سرخپوش

آدیتــی ســنترال | زن قرمز پوش اهل بوســنی،
تبدیل به یک ستاره در کشورش شده .زوریکا
ربرنیک  67ساله ،از وقتی که  18ساله بوده،
خودش را با رنگ قرمز احاطه کرده .او حتی
با لباس قرمز عروســی کــرد و با لبــاس قرمز
به مراســم تشــییع جنازه می رود .زوریکا در
یک خانه با مبلمان قرمز زندگی می کند ،در
بشــقاب های قرمز غذا می خورد ،شب ها در
رختخواب قرمز می خوابد ،گل های قرمز می
کارد و همه لباس های کمدش قرمز هستند.
او حتی موهایش را هــم قرمز می کند .او 40
سال اســت که خود را در رنگ قرمز غوطه ور
کرده و حاال تبدیل به یک ستاره محلی شده.
در کشــورش همــه او را می شناســند و حتی
گاهی برایش هدایای قرمز می فرستند.

دیدار بعد از  80سال

سانی اســکایز | جکی و ســوزان دو خواهر  80و
 76سالهبرایاولینبارموفقشدندیکدیگررا
ببینند.مادرآنهاسوزانرابهخانوادهدیگری
سپردهبودوسوزانهیچوقتنمیدانستکه
فرزندخواندهاست.همزمانشدندوآزمایش
دیانایباعثشدکهایندوخواهریکدیگررا
پیداکنند.دخترعمویجکیبرایپیداکردن
ریشههایخانوادگیشانیکتستدیانای
دادهبودودخترسوزانهمهمانزمانآزمایش
دیانایدادهبود.وقتیازآزمایشگاهباآنها
تماسگرفتندوگفتندکهدیانایمشترکی
دارند،آنهاتصمیمگرفتندیکدیگرراببینند.
به این ترتیب جکی و سوزان بعد از هشت دهه
در فرودگاه دیترویت با اشــک شوق یکدیگر را
درآغوشگرفتند.

زنگتفریح



درمحضربزرگان
زکات قرآن
یکی از نزدیــکان مرحــوم آیــت ا ...العظمی
گلپایگانی(ره)نقلمیکند« :گاهیقرآنیبه
آقا هدیه میشد .این مرجع فقید ،مقید بودند
پساز یک دور تالوت ،قرآنها را به دارالقرآن
هدیه میکردند و میفرمودنــد :زکات قرآن
به این است که خوانده شود؛ زیرا در قیامت،
قرآن از ما باز خواست میکند .ایشان در ماه
رمضان ،بارها قرآن را ختم میکردند»...



گنجینه معارف

گودنیــوز | یــک هتــل زنجیره ای کــه تصمیم
به عوض کردن همه بالشــت های شــعبات
خود گرفتــه بــود ،به جــای این که بالشــت
های قدیمــی را بــه بازیافت بفرســتد ،با آن
ها یــک ســرگرمی جالب ســاخته .بــا الهام
گرفتن از فیلم معروف باشــگاه مشت زنی،
بالشت های قدیمی تبدیل به باشگاه جنگ
بالشتی شدند .در این باشــگاه مردم شبیه
دوران کودکی ،با بالشــت با هم می جنگند
و امتیاز می گیرند .والدین با بچه هایشــان
و دوســتان با یکدیگر به جنــگ هم می روند
و ســاعت هــای خوشــی را در کنــار هم می
گذراننــد .این ســرگرمی تــازه با اســتقبال
زیادی مواجه شده و بیش از  100نفر عضو
باشگاه شده اند.

گودنیوز|دانشمندانموفقبهتولیددستگاهی
بهنامبرگمصنوعیشدندکهازنورآفتاب،آب
و دی اکسید کربن تغذیه و در عوض نوعی گاز
تولید می کند که می تواند جایگزین پایداری
بــرای محصــوالت نفتی باشــد .محققــان در
دانشگاه کمبریج می گویند این دستگاه چند
پله از همــه وســایل خورشــیدی باالتر اســت
چون می تواند به طور مستقیم و به راحتی نور
خورشید را به گاز تبدیل کند و یک منبع پایدار
انرژیاست.برگمصنوعی،میتوانداینگاز
را که گاز ســین نامیده می شــود بدون اضافه
کردن هیــچ دی اکســید کربنی به اتمســفر،
تولیدکندوایندستاوردبزرگدرحوزهتامین
انرژی جهــش بزرگی در جایگزینی ســوخت
هایفسیلیاست.

انساندرجستجویمعنی
 نوشته :ویکتور فرانکل

دیالوگماندگار
معموال چیزی که بیشتر از همه دوست داری،
همون چیزیه که نابودت می کنه.

سازه های فلزی با مزه

هنرمندکالیفرنیایی«،اسپنسرلیتل» 15سالاستکهبهمجسمهسازیباسیممشغولاستوآثارشدر
گالریهایمختلفبهنمایشدرآمدهاند.اینمجسمههایسبکوزن،درخیابانهمبهراحتیبهتیرهای
Colossal
برقوصلمیشوندومناظربامزهایبرایعابرانبهوجودمیآورند.



بازی های عطش



کارگردان :گری راس

کویر ورزنه

کویر ورزنه در  ۱۰۰کیلومتری شــرق اصفهان و  ۱۵۰کیلومتری غرب یزد قرار دارد .جایی که تا چشم
کار می کند ،مناظر یکدستی از شن های کویری می بینید که غرق در ســکوت و آرامش اند .چیزی که این
کویر را از دیگر کویرهای ایران متمایز کرده ،وزش بادهای متفاوت است که به تپه های ماسه ای ،شکل های
متفاوتی مثل تپههای طولی ،هاللی و هرم های ماســه ای داده و چشــم اندازهایی به وجــود آورده که نمونه
هایش در کشورمان کم پیدا می شــود؛ در عین حال بزرگ ترین ســایت تفریحی کویری ایران نیز در کویر
ورزنه قرار دارد .با ســفر به ورزنه می توانید انواع تفریحات هیجانی مانند موتورسواری(چهارچرخ) ،زیپ
الین ،شترسواری و کویرنوردی با خودروهای آفرود را تجربه کنید.

حکایت

گنجینة اللطایف

جنگبالشتی

برگمصنوعی

 4گوشهایران

یروزگاری جنگی
روز 

حضــرت ســجاد(ع) از قبیله بنــی حنیفه
همسری داشــتند .یکی از دوستانشان به آن
حضرت خبــر داد کــه این زن دشــمن جدت
امیر المؤمنین(ع) است .حضرت او را طالق
داد .آن زن بــا این کــه مهریــه اش را دریافت
کرده بود ،ادعــای مهریه و به حاکم شــکایت
کــرد .حاکــم بــه آن حضرت عــرض کــرد :یا
سوگند بخورید که این مبلغ را به او داده اید،
یا حقش را بپردازید .حضرت سوگند نخورد
و بــه فرزندش فرمــود 400 :دینار بــه آن زن
بپردازد .حضرت باقر(ع) عرض کرد :فدایت
شــوم مگر حق با شــما نیســت؟ فرمود :چرا،
لکن خدای را بزرگ تر از ایــن می دانم که به
نام مبارکش در مقام دعوی مال دنیا سوگند
اصول کافی
بخورم .
بزرگی گوید :شخصی را دیدم که یک صد
و بیست سال عمر کرده بود.
گفتم :چه طوالنی است عمر تو .گفت :حسد
را ترک کردم ،عمرم طوالنی شد.
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بریدهکتاب

در آیه 15سوره مائده می خوانیم:

اى اهل كتاب! همانا پیامبر ما به سویتان آمد،
در حالى كه بسیارى از آن چه را شما از كتاب
(آسمانى) پنهان مىكردید ،براى شما بیان
مىكنــد و از بســیارى (خالفها یــا حقایقى
كه شــما پنهان كردهاید) درمىگذرد .قطع ًا
از ســوى خداوند ،نور و كتاب آشــكار برایتان
آمده است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
اسالم ،دینى جهانى است و همه ادیان را
به حق دعوت مىكند.
در ارشاد ودعوت مردم ،حتى از اهلكتاب
هم مأیوس نشویم.
جهان منهاى قرآن ،تاریك است.
برخــى حقایــق تــورات و انجیــل ،كتمان
شده است.
یکی از شیوههاى ارشــاد ،بیان مطالب به
قدر ضرورت است.

گناباد
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مهارتیکدقیقهای
چند نکته مؤثر و کاربردی برای افزایش تمرکز
قانون «پنج تا بیشتر» .با قانون «پنج تا بیشتر»
ِ
به تمام خســتگیها و وسوســههای هنگام کار
غلبه کنید .این قانون بسیار ساده است :هرگاه
خواســتید کــه از میانــه کاری ،آن را ترک کنید
و به عبــارت بهتــر ،تمرکزتــان به هم خــورد ،به
خودتان بگویید که پنج دقیقه دیگر از جایم بلند
میشــوم؛ یا پنج صفحــه دیگر میخوانــم و بعد
کار را ترک میکنم؛ یا پنج مســئله درسی دیگر
را حــل میکنم و بعــد مطالعه را تمــام میکنم.
زمانی که ارادهتان شروع به بازیگوشی میکند
و در آستانه کمآوردن قرار میگیرد ،باید به مسیر
ادامهبدهیدونگذاریدتمرکزتانمخدوششود.
زمانی که ذهنتان خســته شده است ،بکوشید
تمرکزتــان را حفظ کنیــد .این کار ،راه توســعه
دامنه توجه و ایجاد پایداری ذهنی است؛ یعنی
این کار به شما کمک میکند ذهنتان را آماده
نگه دارید و به کارتان ادامه دهید.
تمرکز روی یک مسئله .دقت کردهاید زمانی
کــه غــرق در افکار خــود هســتیم ،گیج بــه نظر

میرسیم؟فکرکردنبیشازحدبهچندموضوع
همزمان باعث آشفتهشدن میشود .برای رفع
نگرانی و گیجی بایــد با مغز یک قرارداد بســته
شود .مغز در رشــوهگرفتن و تلقین بسیار تبحر
دارد ،پس به او رشــوه بدهید .بهجای این که در
افکار و دلنگرانیهای مختلف غوطهور شوید،
به خودتان بگویید که در زمانی خاص به موضوع
مدنظرفکرمیکنموفعالبایدرویموضوعپیش
رو تمرکز کنــم.
مبارزه بــا بهتعویقانداختن کارهــا .به تعویق
انداختن کارها فقط باعث میشــود احســاس
گناه بیشــتری از انجــامنــدادنشــان به شــما
دســت بدهــد .واقعیــت ایــن اســت کــه انجام
مسئولیتها ضروری هستند ،با عقبانداختن
ناپدیــد نمیشــوند و از میــزان دشواریشــان
هم کاســته نمیشــود .پس بهتر اســت بهجای
ایجاد احساســات بــد دربــاره موکولکردن آن
ها به زمانی دیگر ،ســریعتر دستبهکار شوید و
تمرکزتان را باال ببرید تا کارها پیش بروند.

حکمتروز

آداب اظهار نیاز را بدانیم
گداهایکارکشتهورندوزیرکرادیدهایدکهاول
وقتمیآیندکنارزیرگذریاپیادهرومینشینند.
کاســه ای جلوی خود می گذارند و دور از چشــم
دیگرانچندسکهداخلشمیاندازندتارهگذران
با دیدن آن دســت به جیب شــده ،با خود بگویند
«دیگرانکمککردهاند،چرامننکنم؟»

حاال ما که بهمعنایحقیقی گدای آستان حقیم،
بایدادبوشیوهگداییرابدانیم؛یعنیاگرازخدا
فهموصدقوآرامشوعشقطلبمیکنیم،قبل
ازآنباید،خوددستبهکارشدهوصدقوراستی
و درستی را پیشه کنیم تا خداوند آن ها را فزونی
حجتاالسالمرنجبر|سلوکباران
بخشد .

علمبهزبانساده

چراعطسهمیکنیم؟

عطســه کردن از بدنتان محافظت میکند .دکتر
«نیل کائو» متخصص آلرژی و آســم در مرکز آسم و
آلرژی«گرینویل» میگوید«:عطسهکردنبخش
مهمی از فراینــد خودایمنی بدن اســت که کمک
میکندسالمبمانید».عطسهباپاککردنبینیاز
باکتریهاوویروسها،ازبدنتانمحافظتمیکند.
وقتی چیزی وارد بینی شما میشود یا با محرکی
روبهرومیشویدکهمرکزعطسه(کهدرپایینساقه
مغزقرارگرفتهاست)راتحریکمیکند،پیامهایی

به ســرعت برای بســتن گلو ،چشــمها و دهانتان
فرستاده میشــود .سپس ،عضالت ســینهتان به
شدتمنقبضوبعدعضالتگلویتانبهسرعتباز
و آزاد میشوند .در نتیجه این ،هوا به همراه بزاق و
ماده مخاطی ،با شــدت از دهان و بینیتان بیرون
میآیــد .و همیــن میشــود که عطســه میکنید.
جالب است بدانید که هیچ وقت در خواب عطسه
نمیکنید چون وقتی میخوابید ،اعصاب مربوط
رازیک
بهعطسههمبهخوابمیروند .

معرفیکتاب
محمد (ص) ،رمانی بر اساس زندگی پیامبر اسالم
محمد(ص) رمانی اســت به قلم «ابراهیم حســنبیگی» كه روایت آن در  15بخش به ســرانجام می
رسد .زاویه دید راوی ،اول شخص است .شخصی یهودی كه در رمان به عنوان یك دانشمند معرفی
می شود ،از طرف شورای عالی یهود مأمور می شود به سمت
پیامبر اسالم گرایش پیدا كند و عقایدش را به چالش بکشد و
در نهایت ،او را بکشد .وی به سوی پیامبر اکرم(ص) می رود
و شــرح فعالیتهایش را در 15گزارش مجزا برای شــورای
عالی یهودیان ارســال میکنــد .اما پس از ارســال گزارش
پانزدهم که در ایام بیماری و رحلت پیامبر اکرم(ص) انجام
میشود ،به شهر خویش باز میگردد و حس میکند که دچار
نوعی فقدان شــده و روح خود را اســیر رفتار و کردار نیکوی
پیامبر اکــرم(ص) میبیند و در می یابد كــه اتفاقی درونش
رخ داده اســت ...انتشــارات مدرســه این کتاب را با قیمت
 10300تومان منتشر کرده است.

ضربالمثلفارسی
دزد حاضر ،بز حاضر
ایــن ضربالمثــل اشــاره بــه حرف یــا عمل
غیرقابل انکار است؛ وقتی همه شواهد برای
اثبات واقعیتی وجود داشته باشد و به راحتی
بتوان به حقیقت موضــوع پیبرد ،می گویند
«دزد حاضر ،بز حاضر»

دیکشنری
Figure out
to come to understand someone  
or something better
یافتن پاسخ ،سر در آوردن
مثال:
Let's figure out a way to help .
بیا یه راهی برای کمک پیدا کنیم.
?Can you figure out this puzzle
تو می تونی از این معما سر در بیاری؟

ضربالمثل خارجی
آلمانی :کار ،ریشه تلخ و میوه شیرین دارد.
عربی :کسی که غرور دارد حاضر است گم
شود و راه را از دیگران نپرسد.
هلندی :همــه چیز را نمی شــود در ترازو
وزن کرد.
چینی :زمان برای کسی که می تواند صبر
کند ،هر دری را می گشاید.
انگلیسی :عالیترین سالح برای مغلوب
کردن دشمن ،خونسردی است.

