تقویم
تاریخ

 14آبان | 1392درگذشت ابوالقاسم غفاری ،نخستین دانشمند ایرانی ناسا

 15آبان  | 1311تشکیل و آغاز به کار نیروی دریایی ایران

غفاریمتولدتهران،دانشمندعلومریاضیفیزیکوصنعتفضا،نخستینایرانیشاغلدرسازمان
فضاییایاالتمتحده(ناسا)بودهاست.اوپسازخواندنریاضیاتدرمدرسهدارالفنونبهفرانسه
رفتودکترایخودراازدانشگاهسوربندریافتکرد.اوهمکارآلبرتاینشتینورابرتاوپنهایمر
بودودر 14آبان 1392در 106سالگیدرگذشت.

ایران به منظور توسعه نیروی دریاییاش ،موفق به خرید یک کشتی ۶۵۰تنی مجهز به چهار
اراده توپ از آلمان شد که نام آن را پرسپولیس گذاشت .بعدها با خرید تعدادی ناو و کشتی و
یدککش از ایتالیا و آموزش نیرو ،ناوگان جنگی دریایی ایران تجدید و نیروی دریایی تشکیل
شدکهفرماندهیآندرخرمشهربود.

حافظ

کرد ،حضرت فرمودند« :ای دعبل! امام پس از مــن ،فرزندم محمد و پس از محمد فرزندش
علی و پس از علی فرزندش حســن و پس از حســن فرزنــدش حجت قائم اســت .همو که در
غیبتش انتظار کشیده میشود و در ظهورش اطاعت میگردد .اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر
باقی نمانده باشد ،خداوند ع ّز ّ
وجل آن روز را آن قدر طوالنی میکند تا او قیام کند و زمین را از
عدل و داد پر کند ،همچنان که از جور و ستم پر شده بود».

آشناترینغریب

قیام باشکوه منجــی
پس از آن که «دعبل» در پیشگاه حضرت رضا(ع) قصیده معروف خود را در وصف
اهل بیت(ع) خواند و در آن از قیام آخرین امام (یعنی حضرت مهدی(عج)) یاد

همشهریسالم

تفأل

بحاراالنوار

سهشنبه
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 7ربیعاالول1441
 ٨صفحه | شماره 4265
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دوردنیا

خاطراتسرخ
ماندن جایز نیست
داشتممیرفتمسرکالس؛برعکسهمیشه
صدایی از کالس نمی آمد .در را بــاز کردم دیدم
هیچکسنیست.رویتختهنوشتهشدهبود«:بچه
های کالس دوم فرهنگ همگی رفته اندجبهه.
کالس تا اطالع ثانوی تعطیل است ».دیدم جایز
نیستبمانم.شاگردبرود،معلمبماند؟
روزی روزگاری جنگی



حکمتروز
دل و زبان را یکی کن

هدیهلبخند،باعشق

ســانی اســکایز | دندان پزشــک برزیلی ،فیلیپ
راسی ،به سراسر جهان سفر می کند تا به مردم
بی خانمان و فقیر که پول درست کردن دندان
هایشــان را ندارند ،لبخند زیبا ببخشد .راسی
 38ســاله یک  NGOتشــکیل داده کــه در آن
به افراد کم بضاعت ،خدمات دندان پزشــکی
مانند پر کردن ،روکش و جرمگیری می دهد.
برای تامین هزینه ها ،این  NGOاز کمک های
خیران اســتفاده می کنــد کــه در برنامه های
خیریه مختلف جمع می شود .راسی می گوید
«من دندان پزشک نشدم که صرفا از دندان ها
مراقبــت کنم ،من از مــردم مراقبــت می کنم.
بخشیدنلبخندبهمردم،بهخاطرعشقوبدون
چشم داشت مالی ،چیزی است که انسان ها را
عمیقا به هم نزدیک می کند».

مهربانینجاتبخش

سانی اسکایز| جناناملی،زنیکهسالهاپیشبه
یک مرد بی خانمان هروئینی کمک کرده بود،
بعد از 14ســال دوباره او را دیــد .جنا می گوید
 14سال پیش وقتی ویل داشت در زباله ها می
گشتبهاوبرخوردموازاوپرسیدمکهچهچیزی
یک مرد را به چنین حالی می اندازد .ویل برایم
تعریف کرد که همســرش فوت کــرده و او برای
تسکینغصهناشیازفقداناومعتادشدهوشغل
و خانه اش را از دســت داده .مــن به او یک جفت
پوتین و پالتو دادم که از سرما یخ نزند .اما بعد از
چندماهویلغیبشد.جناوویلبعداز 14سال
دریکپمپبنزینتصادفیبههمبرخوردندواین
بارویلنهتنهاترککردهبود،بلکهشغلداشت و
سرحالبود.جنامیگویدایناتفاقنشاندادکه
مهربانیمیتواندزندگییکنفررانجاتدهد.

زنگتفریح

حکایت
برای رفتن آمادهاید؟
صاحبدلیبرایاقامهنمازبهمسجدرفت.
نمازگزارانپسازنمازازاوخواستندکهبرمنبر
برودوموعظهکند.صاحبدلپذیرفتوخطاب
بهآنهاگفت«:مردم!هرکسازشماکهمیداند
امروزتاشبخواهدزیست،برخیزد!»کسیبلند
نشد.گفت«:حاالهرکسازشماکهخودراآماده
مرگ کرده اســت ،برخیزد!» این بار نیز کســی
بلندنشد.سپسگفت«:درشگفتمکهشمانهبه
ماندن،اطمیناندارید؛نهبرایرفتن،آمادهاید».



حکایت پارسایان

مرجان شیرمحمدی

دیالوگماندگار
کل جهان مثل یه ماشــین عظیمه ،امکان
نداره من براش یه قطعه اضافی باشم .من به
یه دلیلی وجود دارم.
اهوگو
کارگردان :مارتین اسکورسیزی

Colossal

ضربالمثلفارسی
جنگل ناهارخوران گرگان

پاییزفصلمناسبیبرایجنگلگردیاستویکیازبهترینگزینههادرکشورمان،جنگلناهارخورانگرگان
یشود.
است که شلوغی روزهای تابســتانی در آن کمرنگ شده و با رســیدن پاییز مثل مدادرنگی پر از رنگ م 
ناهارخوران ،جنگل چندهزارســالهای اســت و با گرگان فاصله چندانی ندارد .در بخــش غربی پارک جنگلی
ناهارخورانسرخچشمهقرارگرفته استوروستایزیارتدرهفت کیلومتریجنوبجنگلواقعشده.روستای
یاست که به خاطر حیاطهای تودرتویش ،قدمت و رنگ دیوار خانههایش ،واقعا دیدنی است .زیارت
زیارت جای 
دوآبشاربلندوچشمهآبگرمهمداردکهبهتریندرمانبرایامراضپوستیودردمفاصلاست.

پرهیز از عناوین



خانه لهستانیها

«کتلین رایــان» ،هنرمند نیویورکی ،با ســاختن میوه های بــزرگ کپک زده از ســنگ های قیمتی،
مرزهای زیبایی و فروپاشی را در هم آمیخته .او برای ساخت این مجسمه ها ،از عقیق ،مرمر سبزُ ،در
کوهی و  ...استفاده کرده است.

درمحضربزرگان

زندگی نامه عالمه محمدباقر درچه ای

گودنیوز | حتما داســتان معروف رومئو و ژولیت
اثر نویسنده انگلیسی ،شکسپیر را شنیده اید.
حال بشنوید از ســازمان ژولیت که در آن ده ها
داوطلب ،هزاران نامه از مردم سراســر جهان را
دربارهروابطعاطفیشانمیخوانندوازطرف
شکسپیر آن ها را راهنمایی می کنند .این نامه
هادرددل،شرحدلشکستگییاعاشقیافراد
استوافرادکلوبسعیمیکنندبهترینتوصیه
ها را در پاسخ بنویسند .مارتین هوپلی ،یکی از
نویسندگاناینکلوبمیگویدکهگاهیروزها
به جوابی که می خواهد بنویسد فکر می کند تا
درستترینکلماتراانتخابکند.اومیگوید:
مخاطباناینکلوبخیلیمتنوعوگستردهاندو
نویسندگانمختلفباسنوسالهایمتفاوت،
متناسبباهرنامهانتخابمیشوند.

اینســاید ادیشــن | یــک یوتیوبر معــروف ،وقتی
دنبال کنندگانش به 20میلیون نفر رســید ،از
آن ها پرسید که به نظرشان برای جشن گرفتن
این دورهم بودن چه کار کنند .بیشترین پاسخ
ها این بود که به تعــداد دنبال کنندگان درخت
کاشته شــود .جیمی دونالدســون هم تصمیم
گرفت بــه ایــن ایده عمــل کنــد و بــا کمک یک
موسسه غیرانتفاعی ،پویشی برای جمع آوری
 20میلیوندالربرایخریدن 20میلیوننهال
راشروعکرد.اینطرحکهبرایمبارزهباتغییرات
آبوهواییآغازشده،تاثیربهسزاییدرسالمتی
زمینخواهدداشت.تابهحالنیمیازاینمبلغ
جمع شــده و در این میــان ،کمک هــای بزرگ
میلیونرهای معروف ماننــد مدیرعامل توئیتر و
مدیرعاملیوتیوبهمبهچشممیخورد.

زیبایی چندشآور

حجت االسالم رنجبر | سلوک باران

در جلسات عمومی و سخنرانی که «عالمه
محمدباقر درچه ای» حضور داشــت ،گوینده و
خطیب حق نداشت از عالمه تعریفی کند ،زیرا
او وســط کالم گوینــده و با بیان بلنــد طوری که
همه بشــنوند ،اعتراض می کرد .در نامه هایی
که به رؤیت ایشان می رســید یا در استفتائات،
حقنداشتندالقابوعناوینبرایاوذکرکنند،
مگرآنکهنویسندهناآگاهانهچنینکردهباشد.
عالمه معتقد بود که ذکر این عناوین ،هم کاغذ
و مرکب اضافی مصرف کرده و هــم وقتی را که
صرف نوشــتن و خواندنش شــده ،از بیــن برده
است .خود نیز در گفتار و نوشــتار این مسئله را
کام ً
الرعایتمیکرد.

کلوبمشاورهبهسبکشکسپیر

ایده یوتیوبی

دلشــاد خانم میگفت
آدمیزادبایدقدرشناس
باشدووقتیخدابهش
چیزی بخشید ،او هم
بهمردمببخشد.یکی
ازچیزهاییکهدلشاد
خانم به مردم میبخشید خندههای بلند و از ته
دلش بود .دلشاد خانم با خندههاش دل مردم
را شــاد میکرد و من عاشــق روزهایی بودم که
با آن روســری حریر و بوی عطری که میداد ،به
ی آمد .روزهایی که می آمد
خان ه لهستانیها م 
وسط حیاط مینشست و همســایهها دورهاش
میکردند و دلشــاد خانم با آن لبــاس های ُگل
دار و موهای قرمزش ،خندههــای از ته دلش را
نثارمامیکردوماحالیماننبودکهخوشبختی
یعنیاین.

 4گوشهایران

بهترینفصلازدواج،جوانیاست.درپیری
ازدواج ســر نمی گیرد یا اگر اتفاق بیفتد خیلی
نادر اســت و اگر ســر بگیرد ،فرزندی بــه دنبال
نداردمگردرمواردخاصمثلحضرتزکریاکه
خداوند در پیری ،یحیی را به او عطا کرد .حال،
ماجرای زبــان و دل آدمی از همین قرار اســت.
انســان باید بکوشــد در جوانی زبــان و دلش با
یکدیگرجفتویکیشودوگرنهدرپیرییاممکن
نیســت یا به دنبال آن هیچ عمل و اقدام مثبتی
صورتنمیپذیرد.
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بریدهکتاب

در آیه  105سوره انبیاء (که یکی از آیات
مربوط به قیام حضرت مهدی عج است)
می خوانیم:
الذ ْک ِر َأ َّن ْ َ
ور مِ ن َب ْعد ِّ
ال ْر َ
ض
َو َل َق ْد َکت َْبنَا ِفی الزَّ ُب ِ
ون        
الص ِل ُح َ
َی ِر ُث َها ِع َب َ
ادی َّ

و همانا در (کتاب آســمانی) زبور (که) بعد از
ذکر (تورات ،نازل شــده) نوشــتیم کــه قطع ًا
بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
ســنّت الهی آن اســت که بندگان صالح،
حاکم و وارث جهان باشند.
پیشگوییهای قرآن قطعی است.
قرآن ،از آیند ه تاریخ خبر میدهد و آینده از
آن صالحان است.
وراثت زمین و حکومت بر جهان دو شرط
دارد ،بندگی خداوند و انجام اعمال صالح.

کاشمر

5

گناباد

13

علمبهزبانساده

مهارتیکدقیقهای
چند نکته برای کاهش هزینههای سفر
پاییز میتواند فرصت ایدهآلی برای سفرکردن
باشد .مقاصد سفر و گردشگری داخلی و خارجی
دراینفصلازهمیشهخلوتتراستومیتوانیدبا
آرامشخاطربیشتریسفرکنید.اگرتصمیمدارید
در این فصل زیبا به مســافرت بروید ،بــا نکاتی که
سفرتانرامقرونبهصرفهمیکند،همراهباشید.
پیداکردنجایگزینبهجایاقامتدرهتل.انتخاب
محــل اقامت در شــهر یا کشــوری کــه به آن ســفر
میکنید ،نقش به ســزایی در مجموع هزینههای
سفر دارد .اگر احساس میکنید رزرو هتل خیلی
برایتان گران تمام میشود ،بهدنبال جایگزینی
برای آن بگردیــد .مثال میتوانید برای چند شــب
اقامت ،سوئیت کوچکی اجاره کنید یا در اقامتگاه
هایبومگردیاتاقبگیرید.
از قبل بــرای ســفرتان برنامهریــزی کنید .اگر
میخواهید سفری مقرونبهصرفه داشته باشید،
بهتر اســت بهجای تصمیمهــای ناگهانــی ازقبل

برایسفرتانبرنامهریزیکنید.بااینکارعالوهبر
این که از همین حاال برای هزینه های جاذبه های
گردشــگری محبوب برنامه ریزی میکنید ،برای
خریدبلیتورزرواقامتگاههمدرمقایسهباکسانی
که دیرتر اقدام میکنند ،مجبور به پرداخت هزینه
کمتریخواهیدشد.
مراقب هزینه های غذا باشــید .وقتی به ســفر
میروید ،اگــر بخواهید تمام وعدههــای غذایی را
در رســتورانها صرف کنیــد ،بهســادگی کنترل
هزینهها را از دســت میدهید .برای آن که گرفتار
این معضل نشوید ،سعی کنید هتلی را رزرو کنید
کهوعدهصبحانهرابهرایگاندراختیارتانبگذارد.
همچنین،اگرامکاناتاقامتگاهاجازهمیدهد،می
توانیدخودتانآشپزیکنید.عالوهبراین،گاهیبه
جای رفتن به رستوران ها ،می توانید فست فودها
و غذاهــای خیابانی را که مقــرون به صرفــه ترند،
امتحانکنید.

مورچه ها ،لغت نامه شیمیایی فرومونی خود را دارند
کهگاهیتا ۲۰نوعفرومونمختلفراشاملمیشود.
مورچه ها با ترشــح فرومون ها از خود ردی به جا می
گذارند که برای دیگر همنوعان شان قابل شناسایی
است.آنهابانوکشاخکهایشانرمزهایشیمیایی
رابازگشاییمیکنندوبهاینترتیبفرومونهاسبب
میشوندمورچههادرسترویخطنامرئیبهمقصد
جاییحرکتیاازمنطقهخاصیفرارکنند.

رازیک

معرفیکتاب
کمی دیــرتر
کتاب«کمیدیرتر»بهقلم«سیدمهدیشجاعی»،
ازچهارفصلزمستان،پاییز،تابستانوبهارتشکیل
شده،نگاهیاستمتفاوتونقادانهبهفضایانتظار
جامعهامروز.رمانبایکاتفاقشگفتوغریبآغاز
می شــود ،جشن نیمه شــعبان و مجلســی پرشور
و بســیاری که فریاد «آقا بیا» ســرداده اند و جوانی
که ناگهان فریاد میکشــد« :آقا نیا »...این شــروع
جذابماراباشخصیتهاییآشنامیکندکههمه
مدعی انتظارند اما وقتی هنگام عمل به شــعارها
می رسد ،آن نمی کنند که می گفتند .شجاعی در
اینرمانهمهاقشاروآدمهارابابهانههایشانبرای

این ضربالمثل ،اشاره به آدم محتضر و درحال
مرگی دارد که بــرای دقایقی حالت ســامت و
هوشــیاری در او ظاهر میشــود .برای توصیف
چنینشرایطیمیگویندفالنی«چندلحظهای
خانهراروشنکرداما»...

دیکشنری

چرا مورچه ها در صف حرکت میکنند؟
مورچه ها حشراتی بســیار اجتماعی هستند .آن ها
در گروه هایی متشــکل از میلیون ها حشره زندگی و
با هم همکاری می کنند .رمــز موفقیت آن ها مهارت
های ارتباطی قوی اســت .مورچه ها به شدت به بوی
دســتهای از مواد شــیمیایی به نام فرومون ها متکی
هستند .از دفاع منطقه زندگی شــان گرفته تا تبادل
اطالعات پیچیده نظیر محل غذا ،محل النه و حضور
دشــمن ،همه این اطالعات از طریق فرومون ها بین
مورچههاردوبدلمیشود.هریکازگونههایخاص

خانه روشن کردن

نخواستن امر ظهور ،دقیق
وظریفمعرفیمیکند.تا
آن جاکه حتی به راوی هم
رحم نمی کند و در فضایی
بســیار بدیع ،خودش را هم در معرض این امتحان
می گذارد .انسان های مدعی انتظار که به وقتش
جا میزنند ،غریبه نیســتند؛ خودمانیم .نویسنده
درپایانهمهموشکافیهایشدرنقدمنتظران،به
دنبالآناستکهمخاطب،منتظرواقعیرابشناسد
وببیندکهانتظاربهفریادهایبلند«آقابیا»نیست؛
بهدلیاستکهبرایحضرتمیتپد...

Look after
To watch or care for someone or
something.
مراقبت کردن /نگهداری کردن
مثال:
I asked my mom to look after the
flowers while we’re gone on vacation.
از مامانم خواستم که وقتی ما برای تعطیالت
می ریم سفر ،مراقب گل ها باشه.
Any chance you can look after the
?kids on Saturday night
امکانش هست که شنبه شــب بچه ها رو نگه
داری؟

ضربالمثل خارجی
التین :برای آدم گرسنه نان ،شیرین تر از
عسل است.
اسپانیولی :کسی که از مرگ می ترسد،
از زندگی لذت نتواند برد.
عربی :افســانه پلی اســت که به حقیقت
منتهی می شود .
چینی :هیــچ وقت بیش از زمانی که ســر
و کارمــان با احمق اســت ،احتیــاج به هوش
زیاد نداریم.

