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جاللآلاحمد،نویسندهروشنفکر،منتقدادبیومترجمایرانیوهمسرسیمیندانشوربود.خانوادهاواصالت ًااهل
شهرستانطالقانوروستایاورازانبودند.اودرسال۱۳۴۰بهشهرترسیدودرجنبشروشنفکریونویسندگی
ایرانتأثیربهسزاییگذاشت.نویسندگانیچوننادرابراهیمیوغالمحسینساعدیازاوتأثیرگرفتند.

درچنینروزی،توماسادیسونمخترعآمریکاییاعالمکردکهدرآزمایشگاهخود
واقعدرمنلوپارکنیوجرسی،دستگاهیساختهکهقادربهضبطوپخشصداست.
ایندستگاهدراندکمدتیتکمیلشدوبهخانههاومغازههاراهیافت.

یک روایت ،یک درس

ضایع نکردن
حقوق برادری

همشهریسالم

امامکاظم(ع)فرمودند:حقبرادردینیخودرابهاتّکایدوستیورفاقتمیان
خودواو،ضایعمکنزیراکسیکهح ّقشراتباهکنی،دیگر«برادر»نیست.
حجتاالسالممحدثیدرشرحاینحدیثمیگوید«:ماهمچنانکه ّ
موظفبه
ایثار ،گذشت ،احســان و نیکی به دیگرانیم ،باید مواظب باشیم از انجام وظیفه
واجب در برابر آنان کوتاهی نکنیم .برادر دینی به گردن ما حق دارد و ما نسبت

تفأل
حافظ

تحملبرتندیها،
بهاوتکلیفداریم.رسیدگیبهنیازها،کمکویاریرساندنّ ،
گذشتازخطاها،پرهیزازغیبتوتهمتوتحقیر،یادنیکو...ازجملهحقوقی
است که برادران مسلمان ما بر گردن ما دارند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت
وبیاعتنابود».
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حیاة االمام موسی بن جعفر(ع)
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تفسیر نـور

خواندنی

در آیه 24سوره حشر می خوانیم:

یکبشقابزیباییبسازیــم
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اوســت خداونــد آفریننــده ،پدیدآورنــده و
صورت بخش ،بهترین نامهــا و صفات برای
اوســت .آن چه در آســمانها و زمین اســت،
تســبیحگوی اویند و اوســت توانای بیهمتا
و با حکمت.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
خداوند ،آفرینندهای است که در آفرینش
مخلوقاتش ،از کســی یا جایــی الگوبرداری
نکــرده اســت ،بلکــه خــود ،صــورت بخــش
پدیدههاست.
کســی که تمام کماالت را دارد ،ســزاوار
تسبیح همه هستی است.
تســبیح موجــودات ،نشــانه نوعــی علم و
شعور در هستی است.
ّ
تسبیح موجودات ،تذکری به انسانهایی
است که اهل تسبیح نیستند.
قدرت خداوند همراه با حکمت اســت نه
ستم و تجاوز.

در محضر بزرگان
عمل ،نشانه اعتقاد است
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گاهــی بــا فاصلــه گرفتــن از غذاهــای رایج و
همیشــگی و چاشــنی خالقیــت در آشــپزی ،به
مهمانی طعــم ها و عطرهــای جدید و دلنشــین
برویم.
بادمجانهارابهدرازابرشبزنید،درونشانرا
خالی و ازموادمختلف ُپرکنیدودرونفربگذارید
وبعدازچنددقیقهنوشجانکنید.
ســیب زمینی را ورقه ورقه کرده ،سرخ کنید و
با خوراکی ها و سبزیجات خوشــمزه و رنگارنگ
ترکیبومیلکنید.
تنماهیرابابرشهایکدویآبپزولوبیاسبز
پخته ،ترکیــب کنیــد و از طعــم جدیــدش لذت
ببرید.تفتدادنتنماهیباپیازوسیبزمینیو
سبزیجات ُخشکهمصفاییدارد!
اگر دلتان یک عصرانه جدید و خوشــمزه می

تربت حیدریه
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بریدهکتاب
الیاس کا ِنتی میگوید« :دیــدن ورای آدمها
آسان است ،ولی ما را به جایی نمیرساند ».به
عبارت دیگر چه آسان و چه بیفایده در افراد
عیب مییابیم .آیا وقتی عاشق میشویم گاه
به این دلیل نیســت که حتی بــه بهای کوری
خودمان در این فرایند و آن لحظه خواستهایم
دیدن ورای آدمهــا را نفی کنیم؟ اگر بدبینی
و عشــق دو گزینه متقابل باشــند ،آیا عاشــق
شدن ما به این دلیل نیســت که میخواهیم
از موضع ضعف بدبینی ،نجــات یابیم؟ آیا در
هر «عشــق در نگاه اول» نوعی گزافهپردازی
نسبت به خصوصیات معشــوق وجود ندارد؟
نوعی گزافهپــردازی که مــا را از منفینگری
معمولمــان منفــک و تمرکــز و نیرویمــان را
معطوفکسیمیکندکهچنانباورشداریم
که هرگز حتی خود را چنین باور نداشتهایم.

خواهد ،ترکیب برش های گوجه فرنگی و روغن
زیتون و ادویه و سرکه بالزامیک را روی نان ُتست
امتحانکنید.
با ترکیب کدو ،پیازچه ،قــارچ و تخم مرغ ،یک
املترنگیوخوشمزهبپزیدویکصبحانهمفصل
برایخودتانواعضایخانوادهتدارکببینید.
املتاسفناجوتخممرغ،یکوعدهغذاییسالم
وپرانرژیویکطعمتازهومتفاوتاست.
اگر همیشــه پاســتا را با سس گوشــت پخته و
خوردهاید ،این بار پاستا را با سس گوجه فرنگی و
ریحانوپنیر ِسروکنید.
تا به حال نودل را با ترکیب های متنوع خورده
اید؟ اگر نه ،دســت به کار شــوید و این بار نودل را
به جــای پختن بــا ادویه مخصوصش ،بــا ترکیب
بادمجانکبابیوگوجهوسیرمیلکنید.

چشمه کانی گراوان

چشــمه کانی گــراوان یکی از جاذبه های مهم گردشــگری شهرســتان سردشــت اســت کــه در فاصله 2
کیلومتری شهرستان ربط واقع شده است .کانی گراوان از چشمههای غنی آبمعدنی است که میزان امالح
محلول در آب آن ،حدود یک گرم در لیتر است .آب چشــمه پس از جریان در سطح زمین از خود موادی به جا
می گذارد و به دنبال آن روز به روز بر حجم توده مخروطی شــکل و زیبای آن افزوده می شــود .هر ســال با فرا
رسیدن فصل بهار ،چشــمه گراوان طبیعت زیبای منطقه را چشــم اندازی زیباتر می بخشد و رودخانه هرمز
آباد که در مجاورت آن قرار دارد پر آب ،دشت های مجاور آن پر گل و جنگل های همجوارش سرسبز می شود.

حکمتروز

ضرب المثلفارسی

بندگی کن ،مثل آب روان

دندهاش پهن است!

بزرگ نوشــته بودند« :النظافة من االیمان»؛
«پاکیزگی از ایمان است ».شهید بهشتی گفته
بود«ایننوشتهرابردارید،چونداخلنمازخانه
ادارهغیراینرانشانمیدهد،اگربهشعاراعتقاد
دارید،بهآنعملکنید».
صد دقیقه تا بهشت

حکایت

مهارت یکدقیقهای

علم به زبان ساده

روزی حضــرت عیســی (ع) از صحرایــی
می گذشــت .در راه به عبادتگاهی رسید که
عابدی در آن جــا زندگی می کــرد .حضرت
با او مشغول سخن گفتن شد .در این هنگام
جوانی که به کارهای زشــت و ناروا مشــهور
بــود ،از آن جــا گذشــت .وقتی چشــمش به
حضرت عیســی(ع) و مرد عابد افتاد ،پایش
سســت شــد و از رفتن بــاز مانــد .همــان جا
ایســتاد و گفــت :خدایا مــن از کردار زشــت
خویــش شــرمنده ام .اکنــون اگــر پیامبرت
مرا ببینــد و ســرزنش کند ،چه کنــم؟ خدایا
عــذرم را بپذیــر و آبرویــم را مبر .مــرد عابد تا
آن جوان را دید ،ســر به آســمان بلنــد کرد و
گفت :خدایــا! مــرا در قیامــت با ایــن جوان
گناهکار محشور نکن .در این هنگام خداوند
به پیامبرش وحی فرمود که به این عابد بگو:
ما دعایــت را مســتجاب کردیم و تــو را با این
جوان محشور نمی کنیم ،چرا که او به دلیل
توبه و پشیمانی اهل بهشت است و تو به دلیل
غرور و خودبینی ،اهل دوزخ!

چگونه با وجود شاغل بودن ،خانه مرتب داشته باشیم؟

چرا غذاهای چرب خوشمزه ترند؟

می یابد .بندگی ســکه ای اســت که دو رو دارد .یک روی آن محدودیت و روی
دیگرش برخورداری است.کســی که بنده خدا می شود ،از نعمتهای خاص
و دســت نیافتنی مثل آرامش ،عزت ،آبرو ،ماندگاری و همــه خوبیهای دیگر
برخوردارخواهدشد.

حجت االسالم رنجبر | سلوک باران

کتاب
جستارهاییدر
بابعشق
نویسنده:آلن
دوباتن
ترجمه:گلی
امامی

وقتی می خواهنــد آدم بی رگ و بیعــار را که غیرت
نداردوتنبلاست،توصیفکنند،میگویند«:فالنی
دندهاشپهناست»؛یعنیاگرهزارناسزابهاوبگویند،
لببهجوابنمیگشایدوهراندازهتشویقوتحریکش
همبکنی،فعالیتیازخودنشاننمیدهد.

دیالوگماندگار
کامل بودن یعنی توانایی نگریستن به چشمان
دوســتان تان و دانســتن اینکه آن هــا را ناامید
نکردهاید ،چرا که حقیقت را به آن ها گفتهاید و
حقیقتآناستکهشماهرکاریمیتوانستید
		
انجامدادید.

چراغانی شب جمعه

کارگردان :پیتر برگ

دیکشنری
Young blood

کیمیای سعادت

کشکول
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۴گوشه ایران

آب به درختان باغ ،وقتی می رسد که جوی را بندگی کند .آبی که در جوی
قرارمیگیرد،اگرچهمحدودشدهوپابهپایآنبایدروانشود،اماسرانجامبهباغ
میرسدومیوهمیشودومشتریپیدامیکند.انساننیزمثلآباست؛وقتی
به باغ بهشــت راه می یابد که در جوی بندگی روان شود .بندگی گرچه انسان
را محدود و آزادی را از او سلب می کند ،سرانجام به بهشت حیات و زندگی راه

بزرگی گفته است« :اگر از طمع بپرسند
که پدرت کیست؟ پاسخ خواهد دادّ :
شک
مقدر کرده است و اگر از
در آن چه کردگار ّ
او بپرسند که پیشــه تو چیست؟ می گوید:
بهدســت آوردن خواری .اگر پرسند فرجام
و نهایــت تــو چیســت؟ گویــد :رنــج ،غــم و
گرفتاری».
* عارفــی ،پارچــه ای بافــت و در بافــت آن
دقت به کار داشــت .وقتــی آن را فروخت،
بــه علــت عیــب هایــی کــه داشــت ،بــه او
برگرداندنــد .او گریه کرد .مشــتری متأثر
شد و گفت« :گریه نکن ،آن را می پذیرم ».او
گفت« :گریه من از این نیســت ،بلکه به این
دلیل گریه می کنم که در بافت آن ،کوشش
بسیار کردم و به سبب عیب های پنهانی ،به
من بازگردانده شد .از آن می ترسم عملی
را که چهل سال در آن کوشیده ام ،به همین
دلیل نپذیرند».
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وقتی بیــش از  ۴۰ســاعت در هفته ،بیــرون از
خانه باشــید ،مجبور باشــید به بچهها برســید،
خرید خانه را انجام دهید و خالصه ،زندگیتان
را اداره کنید ،سخت است که خانهتان همیشه
تمیز و مرتب باشــد .در این مطلب چند توصیه
ساده برایتان داریم که بهکمک آن ها خانهتان
همیشه تمیز میماند:
پیش از رفتن به ســر کار ،لباسشویی را راه
بیندازید و پس از بازگشــت به خانه لباسها را
پهن کنید.
هنــگام تماشــای ســریال موردعالقهتــان
لباسهای شستهشده را تا کنید.
سطوح دستشویی را هر روز تمیز کنید.
ظرفهــا را بالفاصلــه بعــد از خــوردن غذا
بشویید یا داخل ماشین ظرفشویی بگذارید.
پیــش از این که بــه تخت خــواب برویــد ،در
بازهای ۱۰دقیقهای خانه را مرتب کنید .روی
کابینتهای آشــپزخانه را دســتمال بکشــید.
کتابها یا مجلهها را جمع کنید و وسایل را سر

جایشان بگذارید.
از «قانون  ۲دقیقــه» پیروی کنید .اگر کاری
کمتر از  ۲دقیقــه طول میکشــد ،همین حاال
انجامش دهید .شســتن یک بشــقاب ،ریختن
لباسها در سبد لباسهایچرک ،خالی کردن
سطل زباله و  ...از این کارها هستند.
هر زمــان میتوانیــد تمیــزکاری کنید .این
کار ســادهترین روش بــرای تمیــز نگهداشــتن
خانه اســت .بهجای ایــن کــه لباسهایتان را
روی تخت رها کنیــد ،آن ها را در کمد یا کشــو
بگذاریــد .وقتــی منتظرید آب کتری بجوشــد،
ظرفها را ســر جایشــان بگذارید .هــر زمان
متوجــه لکــی روی ســطوح شــدید ،آن را تمیز
کنید.
تخت خــواب را هر روز مرتب کنیــد .این کا ِر
ساده بهشدت مؤثر است.
ورودی خانه را مرتب نگه دارید .کفشها را
در جاکفشی بگذارید و لباسها را آویزان کنید.
به همین سادگی!

بــرای یافتن جــواب ،باید بــه دنبال گیرنــده های
زبان بگردیم .بر اســاس پژوهشــی که در دانشگاه
واشنگتنانجامشدهبهنظرمیرسدزبانمانهتنها
میتواندچربیراتشخیصدهد،بلکهبهآنتمایل
نیزدارد.آنهاپیبردندکهتفاوتهایژنتیکیمی
تواندحساسیتافرادرابهچربیتغییردهد.تفاوت
میزان تولید نوعی پروتئین خــاص که  CD36نام

دارد ،در بدن انســان های مختلــف ،باعث تفاوت
میزان حساســیت افراد به چربی غذاها می شود.
نکتهجالباینجاستکهافرادچاقنسبتبهافراد
گیرندگی چربی کمتــری دارند ،به همین
عادی
ِ
دلیل باید چربی بیشتری مصرف کنند تا به سطح
رضایتیکفردعادیبرسند.

رازیک

معرفیکتاب
از رنجی که می بریم
این کتــاب را سیاســی تریــن کتاب
«جــال آل احمــد» مــی داننــد کــه
شــامل هفت داســتان کوتاه می شود
و در کنــار بیــان معضــات اجتماعی،
به اوضــاع و احــوال زندانیان سیاســی
پرداختــه و از رنجهــای آ نهــا ســخن
گفته اســت .داســتان هــا نثــری روان و
محاورهای دارند و بســیار تمیز و دلنشین
نوشــته شــده اند .قصهها درباره مقطعی
از زندگــی شخصیتهاســت که در فرود به ســر
میبرنــد و دوران پرهیجــان جنبشها را پشــت

سر گذاشــتهاند .جغرافیای
داســتانها هرکدام مربوط
به یکــی از شــهرهای ایران
اســت و جــال ،بهخوبــی
از پــس توصیــف مکانها
برآمده است .این کتاب را
میتوان سندی تاریخی
برای بیشــتر دانستن از
شرایط آن دوره به شــمار آورد ،زیرا جالل هر آن
چه را از آن دوره و اوضاع آشفتهاش دیده و تجربه
کرده ،توصیف کرده است.

New members that provide various
new schemes and ideas for the
organization
نیرویجوانوتازهکار
مثال:
I see you have a young blood in the
.office
می بینم که یه نیروی تازه نفس تــوی اداره تون
دارید.
We need young blood in the campaign
.to help us win the election
ما برای برنده شــدن در انتخابات ،توی کمپین
موننیازبهنیرویجوانداریم.

ضربالمثل خارجی
نروژی :غذا را سبک کن تا از بیماری ایمن
بمانی.
ایتالیایــی :اگــر جوانــان تجربــه و پیران
توانایی داشتند ،همه چیز رو به راه می شد.
فرانســوی :برای شــب پیــری در جوانی
چراغی تهیه کن.
انگلیســی :فراموشــی درمان همه غصه
هاست.
آفریقایی :کشتن گنجشک ها ،کرکس ها
را ادب نمی کند.

