تقویم
تاریخ

 12ربیع االول | آغاز هفته وحدت

 19آبان | به رسمیت شناخته شدن ملت فلسطین در سازمان ملل

 ۱۲ربیعاالول(سالگردوالدتپیامبراکرم(ص)بنابرروایاتاهلسنت)تا ۱۷ربیعاالول(والدت
پیامبر(ص)بنابرروایاتشیعه)بهعنوانهفتهوحدتنامگذاریشد.ایننامگذاریازسویامام
خمینی(ره)درپاسخبهسیاستهایخصمانهغربوبرایتحریکتعصباتفرقهایصورتگرفت.

درچنینروزی،سازمانمللمتحدقطعنامهایتصویبكردتامردمفلسطینبهعنوانیكملت،
حقوق،اراضیواموالخودرابهدستآورندوسازمانآزادیبخشفلسطینباحقوقمساوی
دركنفرانسهایصلحخاورمیانهشركتكند.

حافظ

حجتاالسالممحدثیدرشرحاینسخنمیگوید«:رفتارانسانبادیگران،بایدبراساسمصالحو
تدبیرباشد.برخوردماباحاکمانبهخاطرقدرتیکهدارندبایدهمراهباحذرواحتیاطباشدوبهانهبه
دستشانندهیم.تواضع،یکیازنشانههایصمیمیتوباعثاستمرارآناست؛پسبایدبادوستان
خود ،خاکی و متواضع باشیم ،نه متکبر .دشمن همیشه در پی ضربه زدن به ماست ،پس باید او را
شناختوباشیوههایدشمنیاوآشناوهوشیارومراقببود.باعموممردمهمبایدباگشادهرویی
برخوردکرد،نهبااخموچهرهعبوسورفتارتندوپرخاشگرانه».

آشناترینغریب

آداب معاشرت
امام رضا(ع) فرمودند :با حاکم ،با احتیاط همنشینی کن .با دوست با تواضع ،با دشمن با
هوشیاریوباعموممردم،باخوشروییمعاشرتبنما».

همشهریسالم

تفأل
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دوردنیا

حکمتروز
شماتتنکنتامبتالنشوی

شادشدن از مصیبتی که برای دیگری پیش
آمــده ،از حالتهایی اســت که عقل و شــرع آن
را نکوهیدهانــد .عقــل و فطــرت بشــر ،به حکم
طبیعــت اجتماعــی او ،انس و مــدارا با افــراد را
میپســندد و الفت و انس ،با همدردی سازگار
استوصدالبتهکههمدردیبادیگران،باشادی
وسرورازمصیبتایشانسرناسازگاریدارد؛از
اینرو فطرت پاک انســان ،شادی و خوشحالی
از بال و غم دیگــران را نمیپســندد ،بلکــه آن را
سرزنش میکند .پیشــوایان معصوم این رفتار
را در عبارتهای بسیاری نکوهیده و از آن نهی
فرمودهاند.پیامبراکرم(ص)میفرمایند:برادر
خویش را شــماتت نکن؛ (چراکه) خداوند به او
رحممیکندوتورامبتالمیسازد.



ارزش هنر

سانی اســکایز | پسر  9ســاله ای که در مدرسه
به خاطر خط خطی هایش به دردسر افتاده
بود ،حاال می تواند هــر چه دلش می خواهد
روی دیوار یک رستوران نقاشی بکشد .معلم
هنر جوویل ،پســر کالس ســومی ،عکســی
از نقاشــی های او در شــبکه های اجتماعی
منتشر کرد که توجه صاحبان یک رستوران
را جلب کرد .حاال جوهر روز بعد از مدرسه به
همراه پدرش به رستوران «شماره چهار» می
رود تا ساعت ها روی دیوار آن نقاشی بکشد.
پدر جــو عکــس هــای کار او را در اینترنت به
اشتراک گذاشت و این عکس ها هزاران بار
دیده شده اند.

15

بریدهکتاب
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محمد (ص) ،پدر هیچ یك از مردان شما نبوده و
نیست ،بلكه رســول خدا و خاتم پیامبران است
و خداوند به همه چیز آگاه است .اى كسانى كه
ایمان آوردهاید! خدا را بسیار یاد و او را هر صبح
وشامتسبیحکنید.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
حكم مــادرى همســران پیامبر بــراى مردم،
دلیلحكمپدرىآنحضرتنیست.
خاتمیت پیامبر اسالم(ص) ،براساس علم و
حكمتالهىاست.
خطاب زیبا و محترمانه ،وسیل ه جذب مردم و
زمین هپذیرشآناناست.
یاد خداوند ،زمانى موثر اســت كه مســتمر و
بسیارباشد.

کاشمر

4

گناباد

13

مدیراناستثنایی

آدیتی سنترال | مدیرانیکشرکتلوازمآرایشی
در چین برای تشــکر از کارمندان سخت کوش
و وفادارشــان ،روش عجیبی را انتخاب کردند
که توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب
کرد .آن ها پای کارمندهایشــان را می شویند.
مدیــران چینــی معموال بــه خاطر تحمیــل کار
زیاد به کارمندانشان یا اعمال تنبیهات عجیب
و ترســناک مثل خوردن سوســک زنــده ،بدنام
هستند ،اما مدیران این شــرکت لوازم آرایشی
ثابت کردند که اســتثنائاتی هم وجود دارد .در
فیلمی که از قدردانی آن ها منتشر شده است،
دو نفر از مدیران خم می شوند و پاهای بهترین و
پرکارترینکارمندهایشانرامیشویند.

زنگتفریح

جایزه :خرچنگ زنده!

آدیتــی ســنترال | یــک رســتوران غذاهــای
دریایی معروف در ســنگاپور بــه دلیل اقدام
بی رحمانه اش محکوم شد .در این رستوران
بــرای ســرگرمی ،یــک دســتگاه قــرار داده
بودند که افراد می توانستند با انداختن یک
سکه درون آن ،شــانس خود را برای گرفتن
خرچنگ های زنده ای که دســت و پایشــان
بسته شده با چنگک امتحان کنند .با منتشر
شــدن عکس های این ماشــین در اینترنت،
مردم از مدیران این رســتوران بــه دلیل آزار
حیوانات خشمگین شدند .مدیران رستوران
هــم عذرخواهــی و ایــن ماشــین را خاموش
کردند.

سکته از دست ریاضی

آدیتــی ســنترال | یــک مــادر چینــی در حــال
توضیح یــک مســئله ریاضــی برای پســرش
سکته قلبی کرد .والد بودن کار آسانی نیست
ولی براســاس این خبر ،می تواند حتی جان
انســان را هم به خطــر بینــدازد ،به خصوص
وقتــی پــای توضیــح دادن مســائل ریاضــی
به یک بچه  9ســاله وســط باشــد .ایــن مادر
 36ســاله که موقع انجام تکالیف ریاضی به
همراه پســرش از این که او متوجه نمی شــد
به شدت عصبانی شده بود ،سکته قلبی کرد
و بالفاصله به بیمارســتان منتقل شــد؛ قابل
توجه پدر و مادرهایی که زیادی روی آموزش
ریاضی سختگیرند!

 4گوشهایران

صبحانههاىهتلهاهیچوقتچیزىازشهربه
تونشاننمىدهندوهمهجاىدنیاتقریباشبیه
هم هستند؛ براساس ستارههاى هتل یا سلیقه
ادارهکنندگانش.اینکهدریکهتلسینىات
را بــردارى و چنــد تکــه نان تــوى آن بگــذارى و
یک نیمــرو برایت آمــاده کنند و یک بســته کره
کارخانهاى و یک قالب پنیر بــردارى ،چیزى از
هویتشهرىرا کهدرآنهستى بازنمىنمایاند.
مرباى توت فرنگى و هلو همه جاى دنیا طعمى
مشــابه دارند و تقریبــا در بانکــوک و نیویورک و
نیشابور شبیه همدیگر است .اگر غذا را به طور
عام و صبحانــه را به طور خاص بتوان بخشــى از
فرایندشناخترفتاراجتماعىدانست،چارهاى
ندارى جز این که وقتى از اتاقت بیرون مى آیى،
بهجاىآنکهدکم هطبقه
رســتوران هتل را فشــار
بدهــى ،دکمــ ه البــى را
بزنىوبعدهمیکراست
بروىبهدلشهر.
چای نعنا

نوشته :منصور ضابطیان

دیالوگماندگار
به من نگو که اونا پشت سر من چی گفتن،
بهم بگو چرا این قدر با تو راحت بودن تا درباره
من حرف بزنند.

طاووسهای پارچهای زیبا

پدرخوانده
کارگردان :فرانسیس فوردکاپوال

«جیل فرنچ» هنرمند اســترالیایى تبار ،با ســاخت عروســك هاى كوچك و پرجزییات ،احساساتش
ِ
دوخت
را درباره پرنــدگان و به خصوص طــاووس ها نشــان میدهد .دیدن برخــی از این آثار کــه با
بسیارظریف خلق شدهانــد ،خالی از لطف نیست.
Fubiz

آیت ا...شیخ مجتبی تهرانی  -اخالق الهی

درمحضربزرگان

ضربالمثلفارسی

مراجعه به صدهزار جلد کتاب
برای دفاع از والیت
کتابخانههای عراق و ایران ،پاسخ گوی نیاز
عالمه امینی در تدوین «الغدیر» نبود .از این رو،
ویرنجسفررابرخودهموارکردوباسفربههند،
سوریهوترکیه بهمطالعهونسخهبرداریازكتب
خطیوچاپیدركتابخانههاپرداخت.سپسبه
مصر رفت و از کتابخانههای قاهره نیز بهره برد.
همینسفرهاباعثشدهبودکهعالمهامینیبه
اهمیت سفرهای علمی برای اهل علم پی ببرد
و از او منقول اســت که پس از سفر به هند ،گفته
بود« :اگر من مرجع بودم و وجوهات شــرعی به
دستمنمیرسید،همهرابهطالبمیدادمتا
سفر کنند ،حرکت کنند ،میگفتم :این هزینه!
برویدوجهانوانسانرابشناسید».ایشانبرای
تالیف الغدیــر به بیش از100هــزار جلد کتاب
مراجعهکرد.
خبرگزاری رسمی حوزه



حکایت

بهحاتمطاییگفتند«:ازتوباهمتتردرجهان
وجوددارد؟»گفت«:بله،یكروزچهلشتربرای
امیران عرب قربانی كردم و خــودم برای كاری
به صحرا رفتم .خاركنی را دیدم كه هیزم جمع
كردهبود.گفتم:چرابهمهمانیحاتمنمیروی
كه خلقی بر سر سفره اش گرد آمده اند؟ گفت:
هر كه نــان از عمل خویــش خورد ،منــت حاتم
طایینبرد».

گلستان سعدی

روزی عمر خواســت به اویس قرنی چیزی
دهد و كمكــی كند .اویس از داخل لباســش
دو درهم درآورد و گفت« :این را از شــتربانی
گرفته ام .اگر تو ضمانت مــی كنی كه من آن
قدر زنده باشم كه این دو درهم را خرج كنم،
آن وقت از تو چیزی قبول می كنم».
حکایت و حکمت

دستش از گور بیرون مانده

روستای الویج

درکوهپایههایالبرزاستانمازندران،درشهرستانکوچکچمستان،روستایزیباییوجودداردکهنسبتبه
دیگرشهرهایمنطقه،ازشهرتبیشتریبرخورداراستوجنگلهایرنگارنگوطبیعتبینظیرش،مسافران
پاییزی را جذب می کند .روستای الویـــج بهطورمعمول با چشمه آب گرمش شناخته می شود .آبگرم الویج با
داشتن امالح معدنی و خاصیت گوگردی ،تاثیر مفیدی بر درمان یا پیشگیری از بیماری های پوستی و دردهای
مفصلیداردوگرمابخشخنکایپاییزیاست.

علمبهزبانساده

دیکشنری

چرا گورخرها اهلی نمیشوند؟

مهارتیکدقیقهای
چطور بچههای بدغذا را تشویق به خوردن کنیم؟
اجازه بدهید کودکان تان در درست کردن
غذا مشارکت کنند.کودکانعاشقاینهستند
کهدرآمادهکردنغذاکمککنند.کارهایزیادی
هســت که می توانیــد به آن هــا بســپارید .از آن ها
بخواهیدبایکقاشقبزرگچوبیموادراداخلیک
کاسههمبزنند،اجازهدهیدگوشتهایچرخکرده
را گرد کنند یا به شکل برگر درآورند .بگذارید تخم
مرغ ها را همبزنند ،مواد الزم برای املت را انتخاب
کنندوپنیرهای پیتزارارویغذابریزند.
بشــقاب را جذاب کنید .وقتی مــی خواهید
بشــقاب غذای کودکتان را آماده کنید ،ارزشــش
را دارد کمــی بیشــتر زمــان بگذارید تــا ظاهرش
دلپسندترشود.شامکودکخودراتبدیلبهچهره
ای خندان کنید .به جای این که ساندویچ را کامل
جلویاوقراردهید،آنرابهقطعاتکوچکوبامزه

تقســیم کنید .با این کار زمان غذا خوردن را برای
خودتاننیزآرامشبخشترمیکنید.
غذاخوردنرابهیکسرگرمیجالبتبدیل
کنید.یکیازبهترینراههابرایتشویقکودکبد
غذا ایناستکههمراهبااوغذابخورید.اگرکودک
شــما را ببیند که دایم و بــا نگرانی دور ســرش می
چرخیدوخودتانهیچغذایینمیخورید،مسلما
فضابرایشناخوشایندمیشود.کودکانهمیشه
پیروشماهستند.اگرببینندکهباصورتیخندانو
شاد،کلمبروکلیمیخوریدمسلماچنینکاریرا
تکرار می کنند .هنگام وعده های غذایی ،فرصت
مناسبیبرایتشویقمهارتهایاجتماعیاست.
می توانیــد از کارهایی کــه می خواهیــد به همراه
یکدیگردرادامهروزانجامدهید،صحبتکنیدیابا
همشعربخوانیدوبازیکلماتانجامدهید.

گورخــر از بســیاری جهــات شــبیه اســب اســت
اما تفاوتهــای اساســی در رفتــار ،باعث شــده که
اســبها و خرها با موفقیــت اهلی شــوند اما گورخر
عمدتا وحشی باقی مانده اســت .دلیل این موضوع
این است که تمام ستوران گیاهخوار ،طعمه هستند
اما گورخر برای این که در محیطی پر از شــکارچیان
بزرگ مثل شــیر ،یوزپلنگ و کفتار بقا داشته باشد،
به یک جانور بسیار هوشــیار و فرز تبدیل شده است.
گورخربههنگامخطرسریعفرارمیکند،اماواکنش

Get on nerves
قدرتمندی برای مبارزه هم دارد تا اگر شــکار شد از
خودش دفاع کند .ضربه لگد یــک گورخر میتواند
فک یک شــیر را بشــکند .آن ها با قــدرت زیادی گاز
میگیرندوازیکرفلکسسریعفراربهرهمندهستند
کهکمکمیکنددردامکمندنیفتند.هم هاینموارد
نشان میدهد که گورخرها جانوران انسان دوستی
نیســتند و به عنوان یک گونه ،معیارهــای الزم برای
اهلی شدن را ندارند.

رازیک

معرفیکتاب
تهران در بعدازظهر

«تهران در بعد از ظهر» نوشــت ه مصطفی مســتور،
مجموعهایازششداستانکوتاهبانامهای«هیاهو
در شــیب بعدازظهــر»« ،چندروایت معتبــر درباره
بهشت»«،تهراندربعدازظهر»«،چندروایتمعتبر
دربــار ه دوزخ»« ،چندروایت معتبر دربــار ه برزخ» و
«چند مسئل ه ســاده» که در آن ها با شخصیتهای
عجیــب و دوســت داشــتنی و سرگذشــتهای
متفاوتشان آشنا میشویم .اگر کتابهای دیگر
مستور را خوانده باشید ،می دانید که آثار او مانند
رودخانههایی هســتند کــه از یک چشــم ه اصلی

کنایه از ُمردهای اســت که حتی در زیر خاک
هم نگــران حــال و وضــع نزدیکان خود باشــد.
میگویندفالنی«دستشازگوربیرونمانده!»؛
یعنی به موضوعــی معترض یا برای مســئله ای
نگراناست.

سرچشــمه میگیرنــد و
جریــان ســیالی دارنــــد؛
شــخصیتها بــه هــم ربط
پیدا میکنند و ماجراها به
نحوی تکرار میشــوند .از
ویژگیهایمهم این اثر ،زنانه بودن آن است؛
نه با این مفهوم که تنها برای زنان مناســب اســت،
بلکهبهاینمعنیکهزناندراینکتابنقشپررنگ
وتعیینکنندهایدارند.نشرچشمهاینکتابرابا
قیمت 5600تومانمنتشرکردهاست.

To irritate, grate on, or
exasperate one.
روی اعصاب بودن ،رو مخ
مثال:
Please stop singing, your voice is
really getting on my nerves.
خواهش مــی کنم نخون ،صــدات واقعا روی
اعصابمه.
Stop nagging and don’t get on your
mom’s nerves.
غر نزن و روی اعصاب مامانت نرو.

ضربالمثل خارجی
چینی :متملقین شــبیه دوست هستند،
همچنان که گرگ ها شبیه سگ ها هستند.
آفریقایــی :مهربانــی مانند کاشــتن بذر
گندم است که کمکم افزایش می یابد.
اسپانیولی :کسی که خار می کارد ،نباید
پیاده راه برود.
دانمارکی :زخــم خود را با خــون دیگری
نباید درمان کرد.
روسی :تکرار ،مادر یادگیری است.

