تقویم
تاریخ

 28آبان  | 1320عزلامیركبیر،صدراعظمناصرالدینشاه

 19نوامبر|سالروز درگذشت فرانتس شوبرت آهنگ ساز نامی اتریشی

پس از مرگ محمدشاه قاجار و آغاز سلطنت ناصرالدین شاه ،میرزا محمدتقی خان امیركبیر به
صدارتعظمادستیافتوبهرتقوفتقامورهمتورزیدامارجالوشاهزادگانووابستگانوحقوق
بگیرانبیگانه،برایمتوقفكردناوتوطئهکردندوپسازمدتیفرمانقتلامیركبیرصادرشد.

نبوغواقعیشوبرتدرزمانحیاتش،چنانكهبایدشناختهنشدوكسیمقاموشخصیتواقعیاورا
دركنكرد.شوبرتدردورانزندگیكوتاهخود،بیشاز 600ترانهساختولیهیچكدامازآنها،
بااستقبالمردمیمواجهنشد.اینآثاربعدهادرسطحبینالمللیبااحتراموستایشروبهروشدند.
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خداوندا!ازتواعتقادخالصوتوحیدرامیخواهم،واینکهدر
ازتوبترسمودرحالتفقروغنااعتدالرارعایتکنم.
حجت االسالم محدثی در شرح این روایت می گوید :خواسته های آن حضرت
اعتقادی ،قلبی ،اخالقی و رفتاری است .خواســته اول عقیده به توحید است

تفأل
حافظ

کهاگرنباشد،عملتباهواندیشهمنحرفمیشود.خواستهدومخداترسیدر
حالغضبورضاست؛بعضیوقتیعصبانیمیشوند،ازمرزحقمیگذرندو
قضاوتنادرستمیکنندوتصمیمنابهجامیگیرندوخواستهسوممیانهروی
درحالثروتمندیوتنگدستیاست.حرکتدرراه«اعتدال»مطلوبشرعوعقل
است .میانه روی هم در دوران فقر و تنگدستی هم در دوره توانگری ،فضیلتی
اخالقیاست.
بحاراالنوار | حکمت های فاطمی
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علم به زبان ساده

در آیه  11سوره ابراهیم می خوانیم:

زیستتابیچیست؟
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پیامبران شان در جواب شان گفتند( :آرى)
ما جز بشرى مثل شما نیستیم ،ولى خداوند
بــر هركــس از بندگانش كــه بخواهــد منّت
مىگذارد (و او را بر مردم مبعوث مىكند) و
ما را نرســد كه جز با اذن خداوند ،براى شما
معجزهاى بیاوریم ،پس مؤمنــان باید تنها بر
خداوند ّ
توكل کنند.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
گرچــه انســانها همــه در شــكل و ظاهــر
یكسانند ،اما دلیل بر این نیست كه در باطن و
معنویتنیزیكسانند.
پیامبــران ،دربــاره خــود غلــ ّو نمىكردند و
مىگفتند:ماانسانىمثلشماهستیم.
معجزه به امر خداســت ،نه خواســت مردم.
(حتّى اگر مردم توقع معجزه نداشــته باشند،
انبیاآنرامىآورند)

تربت جام
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زیســت تابی یا نورتابی زیســتی ،عبارت اســت
از تولیــد نور به وســیله یــک موجود زنــده نظیر
سوســک های شــب تاب ،کرم های شــب تاب
و بســیاری از جانورانــی کــه در دریــا زندگــی
میکنند .نور بر اثر واکنش های شــیمیایی در
قسمت های مختلف بدن جانور تولید میشود.
طی این واکنش ها اکســیژن با مــاده ای به نام
لوســیفرین ترکیب می شــود و انرژی به شکل
نور بیرون می آید .برخالف نورهای الکتریکی،
این نــور تقریب ًا هیــچ گرمایی تولیــد نمی کند.
جانوران ،بــا تغییــر دادن مقدار اکســیژنی که

تربت حیدریه
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مهارت یکدقیقهای
چطور یک خانه رنگی و شاد داشته باشیم؟

مرگور

دهستان مرگور از توابع بخش سیلوانای ارومیه ،یکی از مناطق خاص ایران از نظر شرایط اقلیمی و موقعیت
جغرافیایی و تنوع زیستی و گونه های مختلف گیاهی است که در بین رشته کوه های زاگرس محصور بوده و
امتداد سلسله کوه های زاگرس مانند حصاری این منطقه را در برگرفته است .دهستان مرگور از نظر وجود
قله های بلند ،دره های عمیق و سرســبز ،چشــمه های آب گرم ،دریاچه های مرتفع ،بــاغ های زیبا ،رودهای
کوچک و بزرگ ،آبشــارهای طبیعی ،روســتاهای زیبای کوهپایه ای و صدها منظره طبیعی دیگر ،نه تنها در
شمال غرب کشور بلکه در تمام کشور کم نظیر است.

بالها ،شوینده آلودگی هاست
قدیــم ها وقتــی می خواســتند جامــه ای را
بشویند ،آن را خیس کرده و قدری مواد شوینده
به آن مــی زدند ،آن گاه بر ســنگی می نهادند و
پیوســته با ســنگی دیگر بر آن می کوبیدند و با
این کار ،چرک و آلودگی ها از جامه جدا شــده
و پاک و تمیز می شد .گناه ،چیزی شبیه همان
آلودگی جامه است و بسیاری از بالها و رنج ها
کوبیدن ســنگ که نتیجه اش می تواند
شــبیه
ِ
پاکی و صفای آدمی باشد.

حجت االسالم رنجبر | سلوک باران

معرفیکتاب
شبهای روشن

وسایلچوبیرا،خاموارزانبخریدورنگبزنید
اولبایدسطحکارتانراکامل«سنباده»بکشیدو
بعداگرقسمتیازسطحصافنبود«،بتونه»بزنید
و بعد از خشــک شــدن ،دوباره روی آن را سنباده
بکشید.حاالکارتانآمادهرنگشدناست.برای
رنگکردنوسایلچوبیبزرگمثلمیزوصندلی
بهتراستاز«رنگروغن»استفادهکنید.
وســایل کهنه بــا رنگهای پوستهپوســته را
دوبارهرنگکنید
برای رنگ کردن وســایل قدیمــی که معموال
قهــوهای هســتند ،دیگر نیاز بــه ســنباده و بتونه
ندارید .چون سطح کار صاف اســت و می توانید
مســتقیم رنگ روغن بزنیــد .برای ایــن کار هم،
رنگتانراباتینرمعمولییافوریرقیقکنیدوبعد
باقلممویپهنوبزرگ،سطحتانرارنگکنید.
تشکچهوکوسنرنگیبدوزید
بخش مهمی از پروژه رنگ پاشیدن به خانه،

زنگ تفریح

حکایت
یكی از حكیمان گفت« :دوستی ،سه گونه
اســت :یكی ،دوســتی خدای تعالی كه نه به
امیدی است و نه از بیمی و خیانت و بی وفایی
نیز آن را آلوده نمی كند .دیگر ،آن دوستی كه
از روی عشــق و محبت و در جهت همزیستی
باشد .سوم ،دوســتی كه به ســابقه رغبتی یا
بیمی اســت و آن ،بدترین دوســتی هاست و
زود از بین می رود».
کشکول

در زمــان رســول خــدا صلــی ا ...علیــه و
آلــه ،مــردی از اصحــاب آن حضرت ســخت
تهیدست شــده بود .كار به جایی رسید كه
به ناچار ،همسرش به او گفت« :برو به حضور
پیامبر و جریان را بگو تا ایشان كمكی كند».
آن مرد چنین كرد .پیامبر به او فرمود« :كسی
كــه از ما تقاضا كنــد ،به او می بخشــیم ،ولی
اگر خصلــت بی نیازی را پیشــه خود ســازد،
خداونــد ،او را بی نیــاز می كنــد ».آن مرد از
ســخن رســول خدا صلی ا ...علیه و آله جان
گرفت و با همتــی قهرمانانه و تــوكل به خدا
كمر همت بست و زندگی اش را سامان داد.
سفینة البحار

بستهبندیهایخالقانه
درزنگتفریحامروز،باهمتعدادیاثرخالقانهکهدر
قالببستهبندیهایبدیــعوفضاسازیهایبامزه
ِ
ظاهرشدهرامیبینیم.

مربوط به دوخت و دوز است .مثال دوختن یک
رومیــزی گلدار با حاشــیه تور یا درســت کردن
یک تشــکچه و تعدادی کوســن رنگارنگ برای
روی تخت و مبل .برای درســت کردن تشکچه
در هر انــدازهای مــی توانید به فروشــگاه های
تولید ابر برای مبل و تشــک مراجعه کنید و بعد
هم برای روی تشکچه از پارچه های «رومبلی»
استفاده کنید.
منگولهوریسههاینورانیآویزانکنید
کردن
یکی از کارهای ارزان و زیبا برای زیباتر
ِ
خانه ،درست کردن منگوله های کاموایی با تکه
کامواهای موجود در خانه است .روش کار ساده
است:منگولههایکامواییرابابرشوگره،آماده
ِ
بــزرگ رنگی
میکنیــد روی هر کــدام یک مهره
میچسبانید .ســپس همه منگوله ها را با فاصله
منظم روی یک کاموای دیگر می چســبانید و به
همینآسانییکریسهکامواییرنگارنگدارید.

ایــن رمــان کوتــاه هــم ماننــد بیشــتر
داستانهای داستایوفسکی از زندگی
خــود او مایه گرفته اســت .داســتانی که
اگرزندگینامهداستایوفسکیراخوانده
باشید،میدانیدبهنحویزندگیاشکرده
اســت .عنوان کتاب به یک پدیده فیزیکی
اشاره دارد .در تابستان ،در نواحی شمالی
کره زمیــن نزدیک به قطب شــمال ،به علت
زیادی عرض جغرافیایی ،شــب تا صبــح هوا مثل
ِ
آغاز غروب روشن است .داستان کتاب شب های
روشندربارهجوانرویاپردازیاستکهتنهاییرا
بهخوبیدرکمیکند.کسیکهسالهاستتنها
زندگیمیکندوماننددیگرشخصیتهایاصلی
داستایوفسکی با مردم عادی متفاوت است و یک
روز ،وقتی با دلی خوش آواز میخواند و به ســمت
خانه میرفت ،متوجه چیزی میشود« :زنی کنار
راهم ایســتاده ،به جانپناه آبراه تکیه داده بود .بر
طارمــی جانپناه آرنج نهــاده بود و پیــدا بود که به
ِ
آب تیره خیره شــده اســت .کاله زردرنگ بســیار
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بریدهکتاب

به آن ها می رســد ،نورهای شــان را خاموش و
روشــن می کنند .بعضی قارچ ها و باکتری ها
نیز نور درخشان تولید می کنند .دانشمندان با
تقلید فرایندی شیمیایی که جانوران به کمک
آن نورتابی زیســتی دارند ،رنگ های ســردی
تولید مــی کنند که در چراغ هــای اضطراری و
همچنین برای تولید زیورآالت درخشان مورد
اســتفاده قرار می گیرند .این نورهــا آن قدر به
درخشــش ادامه می دهنــد تا مواد شــیمیایی
درون وسیله ،کام ً
ال مصرف شوند.

نگیفالنینفهمید!

حکمتروز
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 4گوشه ایران

خاطرات سرخ
رفتیم بــرای آمــوزش .لباس که مــی دادند،
گفتمکوچکباشد.کوچکترینسایزرادادند.
آستینهایشآویزانبود.گفتماشکالیندارد،تا
میزنمباال.پوتینهمهمینطور،کوچکترین
سایز ،گشاد بود .گفتم جلویش پنبه می گذارم.
مســئول تدارکات خندیــد و به شــوخی گفت:
«مترسک! نری بگی فالنی خر بود نفهمید ها!
توزیادباشی،سیزدهسالتهنههجدهسال!»
روزی روزگاری جنگی
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تنهایــی را بهخودیخــود نبایــد یــک بیمــاری
انگاشت.هرچهباشدهمهآدمهاگاهیاحساس
تنهایی میکننــد ،و میتوان تنهایــی را جزئی
طبیعیازسیستمدفاعاحساسیماتلقیکرد.
عالوه بر این ،همان گونــه که ترس یک بیماری
نیســت ،تنهایی هم بهخودیخود بیمــاری به
حســاب نمیآیــد .امــا درســت همان طــور که
احساسترسمیتواندرشدکند،ب هحدبیماری
برســد و بیش از انــدازه شــدید و افراطی شــود
بهنحویکهزندگیوقدرتعملرامختلکند،
تنهاییهممیتواندهمینگونهباشد.تنهایی،
در این حالت شدید و افراطی ،میتواند عواقب
وحشتناکیبرایسالمتیجسمیوروحیفرد
داشته باشد .اگر یاد بگیریم به خودمان متکی
باشیم بهنحوی که دیگر وابســته تایید دیگران
نباشیممیتوانیمازشدتاحساستنهاییمان
بکاهیم.درعینحالبایدیادبگیریمکهبادیگران
ارتبــاط برقرار کنیــم و قلب خودمــان را بهروی
آنان بگشــاییم .اما بــاز با همه این ها احســاس
تنهایی بهناگزیر گهگاه ســربرخواهد آورد .این
همــان احســاس تنهایــی
است که باید مسئولیتش
رابپذیریمزیراهرچهباشد
این تنهایی ،تنهایی خود
ماست.
فلسفهتنهایی

نوشته:الرساسونسن
ترجمه:خشایاردیهیمی

دیالوگماندگار
روسری
قشنگی بر سر داشت با
ِ
توری سیاه دلفریبی روی آن».
در ادامــه متوجه میشــود که
زن در حال گریه کردن است
و به هیچوجــه متوجه حضور
او نیســت .جوان ناخودآگاه
بــه ســمت دختــر کشــیده
میشــود و طی یک اتفاق با او آشنا میشود .آنها
برای روز بعد قــرار مالقات میگذارند و داســتان
زندگی خــود را بــرای همدیگر تعریــف میکنند
وجوانی کــه در عمــر خود با هیــچ زنــی رابطهای
دوستانه و عاشقانه نداشــته ،ناگهان با یک دختر
رویایی آشــنا میشــود که حاضر اســت بــا او وقت
بگذراند.شبهابهراستیبرایاوروشنمیشود
و جوان با همه وجود عاشق دختر میشود و تصور
کنید چه حالی پیدا میکند وقتی بعد از ســالها
همصحبتی بــا در و دیـــوار شــهر ،ناگهــان دختر
بینظیری کنار خود میبینــد ،اما این همه ماجرا
نیست.

هم ه آنچه باید دربارهاش تصمیم بگیریم این
استکهباوقتیکهبهمادادهشده،میخواهیم
چهکارکنیم.
ارباب حلقه ها ،یاران حلقه
کارگردان :پیتر جکسون

در محضر بزرگان
حق توهین نداریم

یکی از نزدیکان شــهید بهشــتی نقل می کند:
در لندن به همراه یکی دیگر از دوســتان با آقای
بهشــتی از کنار قبرســتان می گذشــتیم که به
طور اتفاقی به قبر مارکس رسیدیم .چند سگ،
اطراف قبر پرســه مــی زدند .آن آقا ،ســگ های
اطراف قبر را نشــان داد و با کنایــه گفت :دارند
فاتحه مــی خوانند! آقای بهشــتی بــا ناراحتی
به ایشــان تشــر زد که «حق توهیــن نداریم؛ چه
مسلمانباشدچهکافر».

صد دقیقه تا بهشت

ضرب المثلفارسی
ُدمش را گذاشت روی کولش!

وقتی کســی در انجام کاری شکســت بخورد و
ناامید شــود یا از تهدید دیگری بترســد و دست
از ادعاهای خودش بــردارد و بــرود پی کارش،
میگویند «فالنی ُدمش را گذاشت روی کولش
»ورفت.

ضربالمثل خارجی
آلمانی :امید ،غذای بیچارگان است.
ایتالیایی :عاقل به عملش تکیه می کند و
نادان به آرزویش.
شــیلی :به زبانت اجازه نده قبل از فکرت
کار کند.
آفریقایی :برای کشتن پشه شمشیر الزم
نیست.

