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یک روایت ،یک درس

به خودت بدی نکن

امام صادق (ع) فرمودند« :مردى به ابوذر (رضى ا ...عنه) گفت :اى ابوذر! مرا بهره
اى از تازه هاى دانش ببخش؛ ابوذر پاسخ داد :دانش بسيار است ،اما تو اگر مى
توانى به كســى كه دوســت اش دارى بدى نكنى ،چنين كن .مرد از او پرسيد:

همشهریسالم

مگر كسى به كسى كه دوستش دارد بدى مى كند؟ ابوذر پاسخ گفت :آرى .تو خودت را بيش
از همه دوست دارى و اگر خدا را نافرمانى كنى ،به خودت بدى كرده اى.
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در آیه  56سوره هود می خوانیم:

خودت انجام بده
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یقین ًا من بر خدا که پروردگار من و پروردگار
شماست توکل کردم؛ هیچ جنبنده ای نیست
مگر این کــه او مهــارش را به دســت [قدرت
و فرمانروایــی خــود] گرفته اســت ،مســلم ًا
پروردگارم بر راهی راست است.
اســتاد قرائتی به برخی پیام های آیه اشــاره
کرده اند:
ربوبيت همهجانبه خــدا ،زمينه
بــه
توجه
ّ
ّ
ّ
توكل بر اوست.
ّ
توكل ،زمينه شــجاعت اســت .بــا تكيه و
اتكال بــر خداوند ،مىتــوان در برابر جهانى
ايستاد.
هيچ جنبندهاى بدون اراد ه خداوند ،قادر
به ضرررسانى به ديگرى نيست.
خداوند ،هم بر همه چيز سلط ه كامل دارد
و هم عادل است.
بر كســى تكيه كنيم كه عــاوه بر قدرت،
عدالت نيز داشته باشد.
در مقابل عناد و لجاجت ك ّفار ،بايد از قهر
و عدل الهى سخن گفت.
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 4گوشه ایران

اصطــاح DIYکــه مخفــف عبــارت DO IT
 YOURSELFبــه معنــی «خــودت انجــام بده»
اســت ،به مجموعه کارهایــی که هر فــرد بدون
داشتن تخصص یا تجربه خاص و با تکیه بر ذوق
و خالقیت میتواند انجام دهد اعم از ســاخت،
اصــاح یا تعمیــر وســایل گفتــه میشــود .این
اصطالح از اوایل دهه 1950در میان مردم دنیا
با گرایش به عهده گرفتن کارهای منزل ،بهبود
وضعیت ،ســاخت انواع وســایل تزیینی و انجام
ســرگرمی خالق و
پروژههای مختلف به عنوان
ِ
با هدف کاهش هزین ه ها متداول شــد و متعاقبا
ی تری پیدا کرد؛ به طــوری که امروزه
مفهوم کل 
طیف وســیعی از مجموعــه مهارتها را شــامل

6

کاشمر

6

گناباد

12

شعارهای عاشــقانه از اندیشه های عاشقانه
برمــی خیزند نــه از فرصت هــای بی مصرف
مانده .و هیچ چیــز در هیچ موقعیتــی ،پرواز
اندیشــه را محدود نمی کند .به همین دلیل
است که ســتمگران مســتبد هرگز نتوانسته
اند جلــوی شــاعر شــدن آدم هــا را بگیرند یا
نقاش شدن شــان را یا موســیقی دان ...من
این ســخن را باور دارم که
انسان حتی در یک زندان
انفــرادی تنــگ و تاریــک
ِ
نیز می توانــد برای خود،
زندگــی نامحــدودی به
ِ
وجود بیاورد.

میشود .سالهاست که روزنامه ها و مجالت،
کانــالهــای تلویزیونی و ســایتهــای معتبر و
ک های
کارگاه های تخصصــی ،روشها و تکنی 
کاربردی و مفیدی را در این راســتا به مخاطبان
ی دهند؛ این که چطور با بودجه محدود و
ارائه م 
کمک گرفتن از خالقیت ،بتوانیم به نتایج حرفه
ایقابلتوجهدستیابیم؛ازتعمیراتوبازسازی
خانه و آپارتمان گرفته تا نگهــداری از اتومبیل و
رایانه شخصی ،از دوخت و دوز و بافندگی گرفته
تا چگونگی کار با ســرامیک و ســاخت وســایل
کادویی در منزل و انجام کلیه کارهای تعمیراتی
ن پرداخت هزینــه گزاف به
تا جــای ممکن بــدو 
تعمیرکار.

یک عاشقانه آرام
نادر ابراهیمی

مهارت یکدقیقهای

دیالوگماندگار

چند توصیه برای گرفتن عکسهای باکیفیت

منقبالفکرمیکردمزندگیامیکتراژدیهاما
حاالمیفهممهمشیککمدیبوده!
جـوکر

کارگردان :تاد فیلیپس

خاطرات سرخ
ریش و سبیل دودی
دوسهساعتیمیشدکهجلویسنگرگریهمی
کرد .اعصابمان را خرد کرده بود .چاییام را که
خوردم حواسم پرت شــد ،دیدم دیگر صدایش
نمی آید .از سنگر فرماندهی آمدم بیرون .دیگر
باید بچه ها را راه می انداختیم .یک بســیجی را
دیدم که ســرش را پایین انداخته بــود و کمی از
صفجداراهمیرفت.بلنددادزدم«:آهایبرادر
چرا نمیری اون طرف توی صف؟» نگاهی کرد و
بعددوید.شککردم.دادزدم«بیااینجاببینم».
آمد جلو .رفته بــود با دود فانــوس برای خودش
ریشوسبیلگذاشتهبودکهنشناسماشوبرود
روزی روزگاری جنگی
		
خطمقــدم.

حکمتروز
گناه ،مانعی برای رشد و
ِ
حرکت دوباره
استغفار ،موتور
خــودم بارها تجربــه کــرده ام کــه مثــا امروز
برای کار بزرگــی آمادگی دارم؛ دلــش را دارم
و مقدماتــش را هم آمــاده کــرده ام ولی همین
کــه از یــک تکلیــف چشــم مــی پوشــم و از یک
اصل رو برمــی گردانم ،همین کفران و چشــم
پوشی باعث می شــود که ضعیف بشوم و دل و
جرئت انجــام دادن آن کار را از دســت بدهم و
از آن وحشت کنم و کنار بکشــم ،مگر آن جا که
استغفاری و بازگشتی داشته باشم! این تجربه
نشان می دهد که این اصل و قانون پابرجاست
ــن َش َ
ــم ِإ َّن
ــك ْر ُت ْم َ َل ِز َ
که « َل ِئ ْ
ــم َو َل ِئ ْن َكفَ ْر ُت ْ
يد َن ُّك ْ
ً
َعذابِي َل َش ِ
يد»« ،اگر شكر كنید ،قطعا شما را
ــد ٌ
مىافزایــم و اگر كفران كنید البتــه ،عذاب من
سخت است».

علی صفایی حائری | تطهیر با جاری قرآن

در محضر بزرگان
معنای دیگری از ایثار
سیدرضی(علیهالرحمه)کتابهایزیادیاز
کسی به  10هزار دینار خرید .وقتی کتابها
را به منزل آورد و نگاه می کرد ،دید در حاشــیه
یکی،فروشندهیکبیتشعرنوشتهکهمضمون
آن این بود کــه من محتاج بــودم و احتیاج ،مرا
ناچار کرد کتابهایم را بفروشــم .تا ســید این
مطلب را فهمید ،تمامــی کتابهــا را به خانه
فروشندهبرگرداندوپولراهمبهاوبخشید.
پایگاه اطالع رسانی صالحین

زیاد رویکیفیتدوربیندیجیتالتانحساس
نباشید.کیفیتیکعکسبیشازهرچیزبهنگاه،
زاویه دید ،چینش ســوژه ها ،نور ،رنگ بندی و...
بستگیدارد.
ازمدهایمناسببرایهرنوععکساستفاده
کنید.مدهایدوربینتانرابهخوبیبشناسیدو
برایعکاسیدرموقعیتهایمختلفازمدهای
مناسبهمانموقعیتاستفادهکنید.
ِ
الزم نیست حتما دوربین تان را دستی تنظیم
کنید .مثــا فوکوس خــودکار دوربین یــا تعادل
ســفیدی و تنظیم ایزوی خودکار ،معموال بسیار
خوبکارمیکنند.الزمنیستحتماهمهچیزرا
خودتانتنظیمکنید.
بــرای داشــتن نور مناســب صبر کنیــد .مثال
عکاســی از منظره در نور اول صبح خوب اســت
یا عکاســی ماکــرو در هوای ابــری ولی روشــن.
حواستانبهنورباشد.
عکس های تان را با فرمت مناسب ثبت کنید.
بیــن فرمــت هــای  JPEGو  RAWدومین فرمت
بهتراست.

زنگ تفریح
پرندههای بازیافتی
ســاختن مجســمه با اشــیای بازیافتی یا دورریز ،نه
تنها مســتلزم پیدا کردن قطعه مد نظر اســت ،بلکه
نیازمند مهارتی اســت که بتوان آن را به درستی در
کنار قطعات دیگــر قرار داد .مت ویلســون ،هنرمند
کارولیناییبافلزاتدورریزمانندقاشقوچنگالهای
بازیافتی ،پرنده های زیبایی خلق و هر بیننده ای را
میخکوبمیکند.

Design swan

از اشتباه کردن نترســید .عکاسان حرفه ای،
حرفه ای به دنیا نیامده اند! آن ها هم دکمه های
دوربین را تست کرده اند ،عکس های تار و خراب
با زاویه و کادر و نور نامناســب گرفته اند و اشتباه
کردهاندتاباالخرهباانداختنیکعکسمناسب،
خوشحالوذوقزدهشدهاند.
اول به پس زمینه نگاه کنید .حواســتان باشد
چیزهایی که در پس زمینه هستند ،باعث نشوند
توجهبینندهازهدفاصلیعکسمنحرفشود.
بهپسزمینهحسابیدقتکنید.
از هر ســوژه ،چند عکــس ثبت کنیــد .به یک
عکسازهرسوژهقناعتنکنید.ممکناستدیگر
هیچوقتآنآدم،آنچیدمان،آنحالوهواونورو
موقعیتوجودنداشتهباشد.
تنوع در نگاه و ژســت را فراموش نکنیدِ .
وقت
عکس های دونفره و دسته جمعی و ِ
وقت عکس
های یادگاری خانوادگی ،الزم نیست طبق یک
الگویتکراری،صافوروبهدوربینبایستیدوبه
لنز زل بزنید .با کمی تنوع و خالقیت در ژســت و
نگاه،تصاویریبهیادماندنیخلقکنید.

شیمبار

دشت شیمبار یا شیرین بهار ،در مرز استان خوزســتان و چهارمحال و بختیاری ،یکی از زیباترین مناطق
طبیعی و تفریحی ایران است .دشت در دامنه کوه دال قرار دارد و چشــمههای متعدد ،آبشارهای زیبا ،شط
شیمبار و جنگلهای پوشیده از درختان بلوط ،بادام ،بوتههای وحشی ،انواع قارچ و مرکبات ،انگور کوهی،
توت ،انار و سیب ،از جلوههای بینظیر طبیعت در این منطقه هستند .دشت سبز شیمبار ،مسیر اصلی کوچ
عشایر بختیاری از مناطق گرم خوزستان به سمت کوهرنگ و زردکوه و مناطق خنک چهارمحال و بختیاری
است.

معرفیکتاب
بهترینشکلممکن

کتــاب «بهتریــن شــکل ممکــن» بــه
قلــم مصطفــی مســتور ،روایتهایــی
صمیمانــه و خودمانــی از زندگــی،
آمیخته بــا تجربــه هــای تلخ و شــیرین
است .از ویژگیهای برجسته این اثر که
آن را از دیگر آثار مستور متمایز میکند،
میتــوان به وجــه ســینمایی داســتانها
اشــاره کــرد ،بــه گونــهای کــه میتــوان گفت
«بهترین شــکل ممکــن» ترکیبــی از ادبیات و
سینما و شــاید موفقترین اثر نویســنده در این

تکنیک داستاننویسی باشد.
اســامی داســتا نهای ایــن
مجموعه ،اســامی شهرهای
مختلف اســت که یا ماجرای
داســتان در آن اتفــاق مــی
افتــد یــا شــخصیتها در
طــول داســتان از آن شــهر گذر
میکنند .این کتاب به قدری جذاب اســت که
میتوانید آن را یک نفس و بدون وقفه بخوانید
و از مطالعهاش لذت ببرید.

حکایت
فقیری به در خانه بخیلی آمد ،گفت :شنیده
امکهتوقدریازمالخودرانذرنیازمندانکرده
ایومندرنهایتفقرم،بهمنچیزیبده.بخیل
گفت:مننذرکورانکردهام.فقیرگفت:منهم
کور واقعی هســتم ،زیرا اگر بینا می بودم ،از در
خانهخداوندبهدرخانهکسیمثلتونمیآمدم.

دیکشنری
However
هرچند ،اما ،با این حال
Joe didn’t want to come, however he
agreed because of Nina.
جو نمی خواســت بیاد ،با این حــال به خاطر
نینا قبول کرد.
I had to ask Mary to give me a visit
however I don’t like to see her.
مجبــور شــدم از مــری بخــوام بهم ســر بزنه،
هرچند دوست ندارم ببینم اش.

ضرب المثلفارسی
ُدم کسی را چیدن
ُدم در آوردن کنایــه از شــیطنت و مــوذی گــری
اســت .وقتی کســی در مواجهه با فــردی وقیح
و پــررو از عهــده او بــر آیــد و او را ســر جــای خود
مینشاند،میگویند«فالنی ُدمفالنیراچید».

ضربالمثل خارجی
چینی :مردی که تبسم کردن نمی تواند،
نباید وارد هیچ دکانی شود.
عربــی :از درخت ســکوت ،میــوه آرامش
آویزان است.
دانمارکی :جواب ندادن هم جوابی است.
آفریقایی :اگر نمی خواهی سگ تو را گاز
بگیرد ،با دمش بازی مکن.

