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 18آبان  | 1256تولد محمد اقبال الهوری

 18آبان | روز ملی کیفیت

عالمهمحمداقبال،شاعر،فیلسوف،سیاستمدارومتفکرمسلمانبرایاولینبار،ایدهیککشور
مستقلبرایمسلمانانهندرامطرحکردکهدرنهایتمنجربهایجادکشورپاکستانشد.اقبالدر
اینکشوربهطوررسمی«شاعرملی»خواندهشد.

امروزهجدهمآبان،بهعنوانروزملیکیفیتنامگذاریشدهاست.منظورازکیفیت،دستیاب 
ی
بهاستانداردهایاز پیشتعیینشد ه است .در این روز ،به برترین و سرآمدترین سازمانهای
ایرانیحائزشرایط،دربخشهایمختلفکشور«جایزهملیکیفیتایران»اعطامیشود.

حافظ

می کند و آن چه مردم را از آن نهی می کند ،خود بیش از همگان از آن پرهیز می کند .دو نشانه
بارز دارد که با آن ها شــناخته می شــود :اول ،دانش بیکران و دوم ،اســتجابت دعا .آن چه از
رویدادهاپیشازوقوعآنهاسخنبگوید،درقالبپیمانیاستکهتوسطپدرانخودازرسول
اکرم(ص) به ارث برده است .اخالق حمیده او چون جدش رسول اکرم(ص) است .مهدی بر
امر امامت توانا و قدرتمند و به نحوه اداره امور امت ،عالم و آگاه است».

آشناترینغریب

ویژگیهای آخرین منجی
از امام رضا(ع) دربارۀ خصوصیات حضرت مهدی(عج) سوال شد .حضرت فرمودند:
«او برای مردم از خودشان اولی تر ،از پدر و مادرشان مهربان تر و در برابر خدا از همه
متواضع تر است .آن چه به مردم فرمان می دهد ،خود بیش از دیگران به آن عمل
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آدیتیسنترال| یکمعلمانگلیسیدرچین،برای
این که بتواند مرخصی بگیــرد 470،یوآن پول
داد و از اینترنت یک گواهی پزشک و یک عکس
رادیولوژیتقلبیخریدکهدرآننوشتهبوداوبه
بیماریسلمبتالست.ازآنجاییکهسلبسیار
خطرناک و واگیردار اســت ،مســئوالن مدرسه
تمام دانــش آموزانــی را که با ایــن معلم کالس
داشتند ،به معاینه پزشکی فرستادند و از بخت
بد ،دو نفر از آن ها ســل داشــتند! معلم از ترس
والدین بچه هــا ،این بار مــدرک تقلبی دیگری
خرید تا نشان دهد خوب شــده .اما والدین او را
مجبور کردند که دوباره معاینه شود و مشخص
شد مبتال به سل نبوده.معلم عذرخواهی کرده
و گفته فقط مرخصی طوالنی تری می خواسته
ونمیدانستهکهسلچقدرخطرناکاست.

دسر هوا

دیلی میل | سبکتریندسردنیابا 96درصدهوا
و تنها یک گرم وزن در یک البراتوار ساخته شد.
مهندسان در یک استودیوی طراحی در لندن
با دانشمندانی در آزمایشگاهی در هامبورگ،
دســت به دســت هم دادند تا ســاختار هواژل،
سبک ترین ماده جامد در جهان را به یک دسر
خوراکــی تبدیل کننــدَ .هــواژل کــه کمترین
چگالی را در میان مواد جامــد دارد ،از یک ژل
به دســت میآید که در آن قســمت مایع ژل ،با
گاز جایگزین میشود .در این پروژه هم ،دست
اندر کاران این پروژه ،از سفیده تخم مرغ ،دسر
مرنگ با تکنیک هواژل درست کردند .درباره
این که این دسر چه طعمی دارد صحبتی نشده
اما با توجه به درصد هوای موجود در آن ،حدس
زدن طعمش خیلی دشوار نیست.

زنگتفریح

رقابت و سازندگی
اســتَبقُ وا ا ْل َخ ْی َرات |
اسالم بنا به آیه کریمه « َف ْ
مائده »148 .به ما می آموزد که در ســازندگی
کشور و باالبردن سطح زندگی مردم ،آن هم در
تمامیابعاداخالقیواجتماعی،بدونآنکهبه
تعصبها و روش های تخریبی متوســل شویم و
بهآثارمنفیورنجهایفراواندامنزدهشود،با
دیگراقوامومذاهببهرقابتبرخیزیم...تاهمه
گروهها در کنار یکدیگر ،توانمندیهای خود را
درسازندگیوفعالیتهایمثبتبهکارگیرند.
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ایکسانیکهایمانآوردهاید!کافرانرابهجای
مؤمنان دوســت و سرپرســت خود نگیریــد ،آیا
حجت آشکار
میخواهید برای خداوند دلیل و ّ
علیهخودتانقراردهید؟
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
پذیرش والیت ک ّفار با ایمان سازگار نیست.
یکدل،دودوستیبرنمیدارد.
تبری ،دوســتی با مؤمنــان و دوری از
تو ّلی و ّ
کافران،الزم هایماناست.
از هــر نوع اختــاط ،رفاقت و قــراردادی که
نتیجهاش به زیان مســلمانان باشد ،باید پرهیز
کرد.
در سیاســت خارجــی ،روابــط سیاســی و
اقتصــادی ،گزینشهــا و عــزل و نصبهــا ،هر
اقدامی که به سلط ه ک ّفار بر مسلمانان انجامد،
محکوماست.
مسلمان ذ ّلت پذیر ،در برابر خداوند پاسخی
ندارد.

کاشمر
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شرط بندی مرگبار

آدیتی ســنترال | یک مرد 42ســاله هندی که با
دوستش شرط بســته بود 50تخم مرغ آب پز را
یک جا بخورد ،جانش را از دست داد .سبحاش
یداو و دوستش در یک فروشگاه بودند تا چیزی
بخورند که بحثی بین شــان درگرفــت و یداو با
دوستش ســر  2هزار روپیه ،شرط بست که می
توانــد 50تخم مــرغ آب پز را همان جــا بخورد.
بنابراینآنهاتخممرغهاراخریدندواومشغول
خوردنشدوحالشهمخوببود،اماموقعیکه
چهل و دومین تخم مرغ را در دهانش گذاشت،
افتاد و بیهوش شد .پزشــکان برای برگرداندن
او تالش زیادی کردنــد اما او به علــت پرخوری
جان داد .به گفته متخصصان ،پرخوری خیلی
خطرناکترازچیزیاستکهمردمفکرمیکنند
ومیتواندبهراحتیمنجربهمرگشود.

پلیستقلبی

اینســاید ادیشــن | پلیس تقلبــی در کارولینای
شــمالی که به پلیس های واقعی بــرای گرفتن
یک مظنون کمک کرده بود ،بعد از دســتگیری
مظنون،خودشهمدستگیرشد.درشبپنجم
اکتبر ،نیروهای پلیس در حالی که یک ماشین
را با سرعت زیاد تحت تعقیب قرار داده بودند ،با
یک کمک غیرمنتظره روبه رو شدند .خودروی
ناآشنایی،جلویماشینمظنونپیچیدومردیبا
تفنگازآنپیادهشدوبهپنجمسافرماشیندست
بندزدوازمحلدورشد.نیروهایپلیسبعداین
مردراکهدیویدآدامزنامداردشناساییوبهجرم
جعل هویت پلیس دســتگیر کردنــد .آدامز هم
اکنون منتظر رای دادگاهش است و توضیحی
درباره انگیزهاش از این تقلب که میتوانست به
قیمتجانشتمامشود،ندادهاست.

جبر بــی چــون و چرای
کســی شــدن ،انــگار
این اصلــی ترین هدف
مادر در قبال پســرش
بــود .هرچــه مــاه بانو
دایــره تفریح هــای او
را محدودتر مــی کرد ،بیشــتر به کتاب هــا و به
خصوص داســتان هــای درونشــان چنگ می
انداخــت .خــود را غوطــه ور در دنیای پــر رمز و
رازشانمیکردونهتنهامواخذهنمیشد،بلکه
بیشتر و بیشتر هم تشویق می شد .در نوجوانی
برعکسکودکیبهموجودیخجالتیومنزوی
تبدیل شــده بــود و برخالف همســاالنش هیچ
دوستی نداشت .آدم ها را بیشتر از درون کتاب
هامیشناخت.گاهیپدربراوخردهمیگرفت
که چــرا در حضور مهمــان ها حــرف از دهانش
بیرون نمــی آید یا چرا با حســن ،پســر آقــا مراد
همسایه شان ،تیله بازی و توپ بازی نمی کند،
اما در مجموع چون سر به زیر بود،کسی چندان
پاپیچشنمیشد؛بماندکهبعدتردریافتکتاب
ها ماجراهایی هــزاران بــار جذاب تــر از آن چه
پسران پشت لب سبز شــده در ذهن برای خود
ِ
میسازند،بهارمغانمیآورند.
کاج ها وارونه اند

نوشته :سامان نورایی

 4گوشهایران

دیالوگماندگار

کوچولوهای چوبی

تو هیچ وقت نمــی تونی کســی رو جایگزین
شــخص دیگــری بکنی ،چــون همــه آدم هــا از
جزئیاتزیباوبخصوصخودشونساختهشدن.

هنرمند تایوانی «جوی لین ین» ،با روش های سنتی نجاری ،شخصیت های بامزه چوبی می سازد.
این سازههای چوبی که با دقت و ظریف ساخته شــده اند صرفا دکوری نیستند و کاربردهایی نظیر
بشقاب ،جاکلیدی و گلدان دارند.
colossal

پیش از غروب
کارگردان :ریچارد لینکراتر

امام موسی صدر | ادیان در خدمت انسان

درمحضربزرگان
مکنتمالیوعلمی
یکی از شــاگردان بانو مجتهده امین نقل
می کند« :حاجیه خانم امین با اطرافیان خود
بســیار مهربان بودند و با وجود مکنت مالی،
عالوه بر تحصیل علم ،به کارهای دیگری نیز
احاطه داشتند ،مث ً
ال خیاطی هم می کردند.
لباس هــای گرانقیمت نمی پوشــیدند ،اما
بسیار تمیز و مرتب بودند .به زیور آالت اهمیت
نمی دادند و تنها هنگام نماز انگشتر عقیقی
به دســت می کردنــد .با زن های اقوام شــان
دوره ای داشــتند که در آن مجلس ،خانم ها
مسائل شــان را از ایشــان می پرســیدند .در
ضمن افراد را دست خالی بر نمی گرداندند و
به مهمانانشان ،حتم ًا چیزی یاد می دادند».



یادنامه بانـو امین

حکایت
امام موســی بن جعفر علیه الســام به بالین
یکیازدوستانشآمدکهدرحالجاندادنبود
و حالش به گونه ای بود که به پرسش هیچ کس
پاسخ نمی داد .حاضران خطاب به امام گفتند:
«ای پســر رســول خدا! دوســت داریم حقیقت
مرگ را شــرح دهی و بفرمایی که ایــن بیمار ما
اکنون در چه حالی است؟» امام فرمود« :مرگ
برای مؤمن ،وسیله پاک ســازی است .مؤمنان
را از گناه می شــوید .برای آنان آخرین ناراحتی
اســت و کفاره آخرین گناهان شــان اســت ،در
حالی که کافران ،هنگام مرگ از حسنات شان
جدا می شــوند و آخرین لذت خود را در دنیا می
چشند .این بیمار که در حال جان کندن است،
به کلی از گناهانش پاک شد ،آن گونه که لباس
چرکینرادرآوردهاستولباسپاکمیپوشد.
او هم اکنون شایســتگی آن را دارد که در سرای
همیشگیآخرت،بااهلبیت(ع)محشورشود».
معانی االخبار

دریاچه نمک آران و بیدگل

دریاچه نمک آران و بیدگل بین ســه اســتان اصفهان ،قم و ســمنان و در فاصله  ۳۵کیلومتری شمال شرقی
شهرستان آران و بیدگل قرار گرفته است و چند ضلعیهای منحصربهفردش ،جزیره سرگردان میان دریاچه و
سفیدیبیانتهایش،آنرامتفاوتازدریاچههایمشابهآنمیکند.دیدنیهایدریاچهکمنیستوجداازخود
دریاچهمیتوانبهکاروانسرایمرنجابکهیکیازمهمترینرصدگاههایایراناست،کاروانسرایابوزیدآباد
باقدمت ۴قرن،کویرمرنجاب،جزیرهسرگردانکهمثلیککشتیسرگردانوسط آنهمهسفیدیقرارگرفته
وآتشکدهویگلرفت.

چرا نعناع باعث حس خنکی در دهان می شود؟
مهارتیکدقیقهای
چند نشانه کمبود ویتامین را بشناسید
خســتگی یکی از شــایعترین نشــانههای ابتال به
کمبود ویتامین است ،اما کمبود ویتامین همیشه
به شکل خستگی ظاهر نمیشــود .گاهی ممکن
است مشــکالتی در بدنمان ایجاد شود که خیلی
از ما نمیدانیم از کمبود ویتامین ناشی شده .با ما
باشیدتاچندنشانهکمبودویتامینرابشناسیم.
دردهای عضالنی :چنان چه به صورت مداوم
و بدون هیچ دلیل مشــخصی ،مثال بــدون این که
تمرینــات ورزشــی ســنگین انجــام داده باشــید،
دردهای عضالنی دارید ،شاید به کمبود ویتامین
دی مبتال هستید .برای این که به کمبود ویتامین
دی دچــار نشــوید ،روزانــه در معــرض نــور آفتاب
قــرار بگیرید و در رژیم غذایی خود از شــیر یا ســایر
لبنی غنی شــده با ویتامین دی مثل
فراوردههای ِ
ماستوپنیروماهیاستفادهکنید.
ِک ِرختی پاها :چنان چه در ناحی ه پاها احساس
کرختی یا بیحسی میکنید و در راه رفتنتان هم
مشکلایجادشدهاست،مثالتعادلنداریدیااغلب
زمین میخورید ،شــاید به کمبود ویتامین ب۱۲

مبتال هســتید .چون این ویتامین برای ســامت
و عملکرد مغز و دســتگاه عصبی ضروری اســت و
اگر سطح آن کم شــود ،مغز به دشواری میتواند با
اعصاببدنارتباطبرقرارکند.برایافزایشسطح
ویتامین ب ،12مصرف مواد غذایی حیوانی مثل
ماهی ،مرغ و فراوردههــای لبنی و غالت صبحانه
که با ویتامین ب 12غنی شده باشد ،توصیه شده
است.
دیرالتیامیافتنزخمها :آیاوقتیدستتانرا
می ُبریدیاجراحتدیگریبرایتاناتفاقمیافتد،
زخمهایتان دیر التیام مییابند؟ شــاید بخشــی
از این مشکل ناشــی از کمبود ویتامین سی باشد.
سلولهای پوســتی و سایر ســلولهایی که پس از
ایجاد جراحت باید خودشــان را به منظور شــروع
فرایند التیــام بازســازی کنند ،به ویتامین ســی و
همچنین ویتامین آ و زینک نیاز دارند .برای تامین
ویتامین سی ،مصرف روزان ه مرکبات و سبزیجات
دارای برگ سبز مثل اسفناج و کلمبرگ را در رژیم
غذاییخودبگنجانید.

این اســت که فقط با دمای پایین فعال نمی شــود؛
منتول ،ماده ای است که در نعناع وجود دارد و می
تواند باعث فعال شدن پروتئین TRPM8شود .این
موضوع بدان معناســت که وقتی نعنــاع یا یک چیز
حاوی منتول می خوریــم ،پروتئین  TRPM8فعال
می شــود و به اشــتباه به مغز این پیام را می دهد که
دما در دهان کم شده است.
رازیک

معرفیکتاب
بار دیگر ،شهری که دوست میداشتم
این کتاب ،اثر مانــدگاری از نادر ابراهیمی اســت
که بــا ترجمه آیاتی از ســوره بلــد آغاز می شــود و با
داستانیادامهمییابدکهگویایتعصبوعشقبه
زادگاهاست ودرعینحالباکولهباریازدرد ورنج
همراه است .کتاب شامل سه داستان مجزاست.
در ابتدای داستان اول راوی  ،معشوقه اش «هلیا»
رابهمخاطبمعرفیمیکند.آنهابهرغممخالفت
خانوادههابرایزندگیدرکناریکدیگربهچمخاله
می گریزند  .هلیا دربرابر مشکالت دوام نمیآورد
و درنهایــت در جــدال میان عقل و احساســات ،به
زادگاهش باز میگردد ،درحالیکه مرد داســتان
در ابتدا حاضر نیســت تسلیم شــود ولی سرانجام

دستچپوراستراتشخیصنمیدهد
وقتی کسی به دالیلی مثل کم تجربه یا ساده
بودن ،قدرت فهم و تشخیص ندارد ،برای آن که
نشــان دهند نادان و مبتدی اســت می گویند:
«دستچپوراستراتشخیصنمیدهد».

علمبهزبانساده
برای همه ما اتفاق افتاده اســت که بعــد از جویدن
آدامــس نعناعــی ،یــک لیــوان آب بخوریــم و حس
کنیم آب بسیار خنک اســت .این یک جادو نیست،
بلکه یک فرایند علمی پشت آن وجود دارد .جواب
در پروتئینــی بــه اســم  TRPM8نهفته اســت .این
پروتئیــن که در ســلول هــای عصبی ایجــاد کننده
حس ســرما وجود دارد ،مســئول انتقال یــون ها از
عرض غشاست .نکته جالبی که این پروتئین دارد،

ضربالمثلفارسی

پــس از ۱۱ســال دوری باز
میگــردد؛ بهشــهری کــه
زمانیدوستشمیداشت.
مردعاشقبازمیگردد،اما
میبیندکهمادرشازغمدوریاو ُمردهو
پدر نیز حاضر نیست او را ببیند .بخش دوم شامل
پنج نامه به هلیاســت و راوی اغلب میان خاطرات
گذشته و حال پرسه میزند .از موارد حائز اهمیت
دراینرمان،نثرشاعرانهوموزوننویسندهاستکه
به دل خواننده مینشیند و او را غرق درتوصیفات
میکند .انتشــارات روزبهان این کتاب را با قیمت
 13500تومانمنتشرکردهاست.

دیکشنری
Put on
To dress oneself with an article of
clothing.
پوشیدن
مثال:
!I think I put my pants on backward
گمونم شلوارمو پشت و رو پوشیدم!
Please put on this one and see if
it fits.
لطفا این یکی رو بپــوش ،ببین اندازه اســت
یا نه.

ضربالمثل خارجی
ترکــی :کســی کــه بــه تــو ســخن چینی
می کند ،از تو نیز سخن چینی خواهد کرد.
اسپانیولی :سرزنش بهجا بهتر از تعریف
بی جاست.
دانمارکــی :ولو طال ببارد ،عاشــق هرگز
ثروتمند نمی شود.
آلمانی :تملق ،سم شیرین است.
فرانسوی :شمشیر عدالت غالف ندارد.

