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درچنینروزینخستینقانوناساسینظامبرپایهپیونددینوسیاستدرجمهوریاسالمی
به تصویب رسید .در تاریخ جهان ،هیچ کشوری را نمی توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از
پیروزیانقالبوسقوطرژیمسابق،شکلنظامسیاسیجدیدباهمهپرسیملت،رسمیتیابد.

هدفازتعییناینروزکهازسال ۱۹۹۲ازسویمجمععمومیسازمانمللمتحداعالمشد،ارتقای
رشداذهانعمومیدربارهمسائلمربوطبهمعلولیتهایمختلفبودهاستکهبایدبهپیوستنافراد
معلولدرتمامیجنبههایسیاسی؛اجتماعی؛اقتصادیوفرهنگیزندگیمنتجشود.

یک روایت ،یک درس

یادآور نعمات خدا
به بندگان باشیم

همشهریسالم

تفأل
حافظ

روایت اســت که خدای تعالی به موســی(ع) وحی فرمود :مرا دوســت بدار و محبوب بندگانم گردان .موسی عرض کرد:
پروردگارا! تو می دانی که احدی را بیشــتر از تو دوســت نمی دارم ،اما با دل های بندگانت چه کنم؟ خدای تعالی فرمود:
قصص االنبیاء
		
نعمتهاونیکیهایمرابهآنانیادآورشو؛زیراکهآنانجزخوبیازمنندیدهوبهیادندارند.
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دور دنیا

ــر ٌج َو ال َع َلــى ْ َ
س َع َلــى ْ َ
ال ْع َر ِج
« َل ْی َ
ال ْعمى َح َ
َ
َ
ُ
ْ
یض َح َر ٌج َو ال َعلى أن ُْف ِسك ْم
َح َر ٌج َو ال َعلى ال َم ِر ِ
َأ ْن ت َْأ ُك ُلوا مِ ْن ُب ُیو ِت ُكم»

حکمت روز
قرآن ،مایۀ رشد و شکوفایی
بــاران کــه مــی بــارد ،دانــه هایی کــه روی
زمینانــد و خودنمایــی مــی کننــد و طالب و
دوستدار دیده شدن هســتند ،سرانجام سر از
فاضالبومنجالبدرمیآورندودانههاییکه
زیرزمیناندودورازچشمدیگرانودردلخاک
نشسته اند ،ســبز می شوند و رشــد می کنند.
قرآنکریمچیزیشبیهباراناستوماهمچون
بذر که اگر افتادگی کنیم ،ما را سبز کرده و باال
میکشــد و اگر بخواهیم خودی نشان دهیم و
سرکشیکنیم،کنارزدهمیشویم.

هدیهسخاوتمندانه

سـانی اسـکایز | آدریانـا ادواردز کـه هـر روز 22
کیلومتر پیـاده روی می کرد تا بـه محل کارش
برسـد ،بـا هدیـه یـک زوج غریبـه غافلگیر شـد.
ادواردز کـه پیشـخدمت یـک رسـتوران در
تگزاس اسـت ،هر روز چهار سـاعت پیاده روی
مـی کنـد تـا بـه محـل کارش بـرود و برگـردد،
امـا از بخـت خـوش ایـن پیـادهروی هـا دیگـر
بـه پایـان رسـیده انـد چـون زوجـی کـه در ایـن
رسـتوران صبحانـه مـی خوردنـد ،داسـتان او
را فهمیدنـد و بـه او یـک خـودرو هدیـه دادنـد.
آنهـا خـودرو را چنـد سـاعت قبـل خریـداری
کـرده بودنـد و وقتـی دیدنـد ادواردز از شـوق
گریه میکنـد ،لبخنـد رضایت بر لب هایشـان
نشسـت .ادواردز مـی گویـد کـه هنـوز بـاور
نمیکنـد ایـن رویـا نیسـت.

15

بریدهکتاب

در آیه  61سوره نور می خوانیم:

برنابیناوافرادشلوبیمارگناهىنیست(كهبا
شماهمغذاشوند)وبرشمانیزگناهىنیست
كه از خان ه هاى خودتــان (خانههاى فرزندان
یا همســران تان كه خانه خود شــما محسوب
مىشودبدوناجازهخاصى)غذابخورید...
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
مقدم بداریــم ،به ویژه
دیگران را بــر خود ّ
محرومان را.
روابــط خانوادگــى و خویشــاوندى ،در
مســائل حقوقى اثر مىگذارند( .گرچه غذا
ملــك صاحبخانه اســت ،ولى اســام روابط
خویشــاوندى و عاطفــى را در این مــوارد بر
مالكیت افراد غالب نموده است).
ّ
قرایــن عرفــى و اطمینان عقالیــى براى
جواز مصرف از خانه دیگران ،كافى اســت.
ً
(مثل دادن كلید خانه ،نشان رضایت است)
حق فامیل
حق دوست در كنار ّ
در اسالمّ ،
قرار داده شده است.

7

کاشمر

7

گناباد
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ویال-قایق

آدیتــی ســنترال | آرکاپ ،نام یــک قایق تفریحی
استکهبهشکلیکویالی 400متریساخته
شده و لوکس ترین قایق تفریحی دنیا شناخته
می شــود .این عمــارت لوکس مــی تواند مثل
قایق روی آب شناور شود یا برای ثابت ماندن در
زمان موج روی پایه های هیدرولیکی اش ایستا
بماند .به گفته خبرگزاری ها ،این سازه طوری
طراحی شده که در مقابل شدیدترین توفان ها
مقاومت کند .پس اگر همیشه دنبال این بودید
که روی دریا سفر کنید ولی حس بودن در خانه
راداشتهباشید،احتماالآرکاپانتخابمناسبی
اســت .این قایق-ویال ،چهار اتــاق خواب ،یک
سالن پذیرایی ،آشــپزخانه ،پنج دست شویی،
استخر ،یک عرشه تاشو و سقفی پوشیده از پنل
خورشیدی والبته 5.5میلیوندالرقیمتدارد.

زنگ تفریح

شهر آبهای روان

آدیتی ســنترال | شــهری را تصور کنید که آب
جویهای خیابان هایش چنان پاک و تمیز
اســت که ماهی قرمز هــای زیبا مــی توانند
در آن شــنا کنند و به شــهر جلوه ای رویایی
ببخشــند .خــب در واقــع ایــن شــهر وجود
خارجی دارد .این شهر شــیمبارا نام دارد و
در یکی از جزایر ژاپن قرار گرفته .داستان از
این قرار است که در سال  1792میالدی،
یک زمین لرزه و ســونامی شــدید ،شیمبارا
را نابود کــرد و جان  15هزار نفــر را گرفت،
امــا همین ســانحه تلخ باعث شــد تــا امروز،
شیمبارا دست کم  60چشــمه آب جوشان
داشته باشد و به شــهر آب معروف شود .این
شــهر کوچک اکنــون یکــی از جاذبــه های
رویایی ژاپن است.

 4گوشه ایران

«چین چو لی» اولین کسی نیست که با تراشیدن مغز مداد ،مجسمه های ظریف و زیبا می سازد ،اما
احتماال یکی از پیشروترین ها در جا به جا کردن مرزهای ظرافت و صبر و حوصله در ساخت اثر هنری
Designswan
با مغز مداد است .

طعممرموزیکپنیر

آدیتی سنترال| واستربوتن ،نوعی پنیر است که
در سوئد به امپراتور پنیرها مشهور است .مردم
سوئد آن قدر به این پنیر عالقه دارند که تقریبا
در همه غذاهای شان از آن استفاده می کنند.
اما مسئله این اســت که این پنیر به راحتی گیر
نمی آید چون فقط در یک کارخانه کوچک در
یک شهرستان تولید می شود .با این که به نظر
عجیب مــی آید اما طعــم خامــه ای و بافتی که
پنیر این کارخانه کوچک پیدا می کند ،در هیچ
جای دیگری به عمل نمی آید .سالهاست که
مردم تالش می کنند این پنیر را در شــهرهای
دیگر تولیــد کنند اما بــا این که همان دســتور
العمل و همــان روند را طی می کننــد ،به طرز
مرمــوزی ،محصــول نهایــی به خوشــمزگی و
کیفیت پنیر این شهرستان نیست.

«باید بهش فکر کنی .مغز آدم عین ماشــین کار
میکنه .فرق چندانی نداره .کافیه یه دنده بزنه
بیرون یا یکی از پیچها شــل بشــه ،تا شروع کنه
به ریــپ زدن .آدم چطــور میتونه با علــم به این
موضوع مثل گذشــته به زندگی ادامــه بده؟» با
دستضرب هآرامیبهشقیقهاشزد«.همهچیزبه
یبهشنداریمو
اینجابستگیدارهومادسترس 
هیچکنترلیهمروشنداریم،اینمغزماستکه
ماروکنترلمیکنه.واگهیهروزیتصمیمبگیره
که حالش خوب نباشــه و نخواد ســ ِر کار حاضر
بشه»کمیبهجلوخمشد،تدیوچاکتوانستند
تاندونهایی را که از گردنــش بیرون زده بودند
ببیننــد« .خــب ،دیگه
معرکهمیشه،ترتیبت
دادهاست».
جزیره شاتر
نوشته :دنیس لهین
ترجمه :کوروش
سلیمزاده

دیالوگماندگار

چه چیز واقعیــه؟ چطور واقعیــت رو تعریف می
کنی؟اگهدربارهچیزیصحبتمیکنیکهمی
تونی حســش کنی ،چیزی که بو کنی ،مزهاش
کنــی ،اون وقــت واقعیــت فقط ســیگنال های
الکترونیکیتفسیرشدهتوسطمغزتوهست.
ماتریکس
		
کارگردان:واچوسکی

حجت االسالم رنجبر | سلوک باران

در محضر بزرگان
پایبندی به قول و قرار
یکیازعالقهمندانبهمرحومعالمهجعفری
نقلمیکند:برایسخنرانیبهدانشگاهدعوتش
کرده بودند .از راه رســید و بــا صلوات جمعیت،
رفتپشتتریبون.بعدازبسما...بالحنیخسته
وآرامگفت:منساعتیپیش،دخترمراازدست
دادهامولیچونبهشماقولدادهبودم،هرطور
بود خودم را به این جلسه رساندم .اکنون جنازه
دخترم در حیاط منزل اســت و خانواده منتظر
اجازهوحضورمنبرایتغسیلوتکفینهستند.
اگر اجازه بدهید مرخص می شوم و اگر دستور
بدهیدمیمانموسخنرانیمیکنم!

حجتاالسالمزائری

حکایت
پادشاهی ،پسرش را به ادیبی سپرد و گفت:
«اینفرزندتوست.تربیتچنانكنكهیكیاز
فرزندان خود ».گفت« :فرمان بردارم ».سالی
براوسعیكرد،ولیبهجایینرسیدوفرزندان
ادیب به فضــل و بالغت رســیدند .پادشــاه،
دانشمند را بازخواســت كرد و گفت« :خلف
وعده كردی و شــرط وفا را به جــا نیاوردی».
گفت« :ای پادشاه! تربیت ،یكسان است ،ولی
استعداد ،متفاوت».
گلستان سعدی

شــخصی در خانــه خــود نشســته بــود و آرزو
میكــرد كاش نزد مــا گوشــت بود كــه آن را
می پختیم و از آن آش درســت می كردیم .در
همین هنگام ،همســایه آن ها در زد و كاســه
اش را آورد و گفت« :اگر آش دارید ،كمی به ما
بدهید ».گفت« :سبحان ا !...همسایه ها بوی
آرزوهای ما را هم می فهمند!»
گزیده زهرالبیع

دیکشنری
As busy as a bee
Very busy.

دشت النزه

مهارت یکدقیقهای
چطور با انتقاد غیرمنصفانه برخورد کنیم؟
فرض کنید یک سال تمام برای رسیدن به اهداف
حرفهایتـان بـه شـدت تلاش کردهایـد .همه چیز
دارد خـوب پیـش مـیرود ،داریـد بـه هدفتـان
نزدیـک میشـوید و روحیـ ه تیـم هـم باالسـت ،بعد
ناگهـان ،رئیستـان از عملکـرد سـاالنه شـما ابـراز
ناامیـدی میکنـد .بـا ایـن کـه همـه چیـز خلاف
ایـن موضـوع را نشـان میدهـد ،ناگهـان انـگار در
صندلـی داغ قـرار میگیریـد و همـه چیـز برایتان
تمـام میشـود.
آرامـش خـود را حفظ کنیـد .فرقـی نمیکند
که ایـن انتقـاد از طـرف همکار یـا رئیستان باشـد،
در هـر صـورت ،اولیـن کاری کـه بایـد انجـام دهیـد
حفظ آرامش اسـت .انتقاد منفی ناخودآگاه باعث
بروز خشم در شما میشود و نشان دادن این خشم
فقط باعث میشود که عمیقتر در چاه فرو بروید و
موقعیت برتر را به فـرد انتقاد کننده واگـذار کنید.
سـعی کنیـد بـا احتـرام و آرامـش واکنـش نشـان
دهید .کشـیدن چند نفس عمیق میتواند بـه آرام
شـدنتان کمـک کند.
انتقـاد را تکرار کنید .الزم نیسـت بـه خودتان
فشار بیاورید تا در لحظه بهترین پاسخ به ذهنتان

برسـد ،چـون بـه احتمـال زیـاد ایـن اتفـاق نخواهد
افتـاد .در عـوض ،ایـن کار را امتحـان کنیـد :خیلی
سـاده و در کمـال آرامـش شـکایت فـرد منتقـد را
برایـش تکـرار کنید تـا مطمئن شـوید که مطلـب را
خوب متوجه شـدهاید .بـه چشـمان او نـگاه کنید و
«خـب ،پس منظور
با لحنـی غیرتهاجمی بگوییـدُ :
شـما این اسـت که» و با ایـن کار انتقـاد او را بـه زبان
خودتـان تکـرار کنیـد .در ایـن جا هـدف این اسـت
که تمرکز را از اختالفات برداریم و بر مسئل ه اصلی
بگذاریم.اگرحرفیکهاوزدهواقعاخندهدارباشد،
این تاکتیک کمک میکنـد تا خـودش متوجه این
موضـوع بشـود .مراقـب باشـید کـه بسـیار مدبرانه
وارد عمـل شـوید و از هر نـوع اغـراق بپرهیزید.
مؤدبانـه ادامـه دهیـد .حـاال زمـان آن رسـیده
که با متانت خـود را از این موقعیت بیرون بکشـید.
میتوانیـد بگوییـد« :از بازخوردتـان ممنونـم و فکر
میکنم به نکت ه خوبی اشاره کردید که برای انجام
کارهـای آینـده میتوانـد بسـیار مفیـد باشـد ».این
پاسـخ ،شـما را به عنـوان فـردی کـه سـعی میکند
کارش را بـه بهتریـن شـکل ممکن انجـام دهـد و بر
آینـده تمرکـز دارد ،نشـان میدهد.

ییالقات گیالن در گرمای جانسوز تابستان ،چونان بهشــتی بر روی زمین خنکای دلپذیر خود را به مهمانان
هدیه داده و خستگی و تنشهای زندگی در فضای شهری را از روح خســت ه مالقات کنندگانش میزداید .یکی
از معروفترین ییالقات استان گیالن ،ییالق دشت النزه در نزدیکی شهر ماسال و در میان کوههای شهرستان
شاندرمناست.درمقابلایندشتزیبا،بنایتاریخیامامزادهابراهیمالنزهواقعشدهاستودرختتنومند۲۰۰
سالهایکهقدمتباالیاینمنطقهرانشانمیدهد.

معرفیکتاب

ضرب المثلفارسی

احساس رضایت
«احساسرضایت»نوشتهرابرتالکس
جانســون و جری رول است که در چهار
بخــش ،راهکارهــای موثــر و کارآمــدی
بهمنظور دستیابی به احســاس رضایت
درونــی ارائــه می کنــد .شــادی پایــدار و
احســاس رضایــت از همهچیز؛ ایــن تمام
چیزیاستکههمهماخواستارآنهستیم
و برایــش تــاش میکنیــم؛ اما این ســوال
هم پیش میآید که احســاس رضایت دقیقا چه
زمانی نصیب مــا میشــود؟ چرا ایــن همه تالش
برایرسیدنبهاهدافبهترومهمتربهمااحساس
رضایتنمیدهد؟نویسندگاناینکتاب،درچهار
فصل جداگانه ،مخاطــب را با راهکارهایی آشــنا
می کنند تا در یک ســفر درونی با خود ،یاد بگیرد
از حال و تمــام آن چه که دارد و نــدارد ،لذت ببرد.

پر مشغله ،گرفتار
مثال:
I’m currently working on three
projects, so I’m as busy as a bee.
من هم اکنون دارم روی سه تا پروژه کار
میکنم ،برای همین خیلی سرم شلوغه.
?Can we meet next week instead
I’m busy as a bee right now.
میشه به جاش هفته بعد هم رو ببینیم؟ االن
من به شدت گرفتارم.

آنهاتالشمیکنندتابهمابگویند
احســاس رضایــت ،احساســی
درونی اســت و معموال به عوامل
بیرونی بستگی ندارد .زیرا میل
انسانسیریناپذیراستوبههر
مرحلهای که برســد ،خواستار
موفقیتهای بیشــتر اســت.
از ایــن رو ،احســاس رضایــت
نخواهد کرد ،زیرا همیشــه حواسش به کمبودها
ی اســت کــه وجــود ندارنــد .مطالعــه
و چیزهایــ 
«احســاس رضایت» به ما کمک میکند تا با بهکار
بردن راهکارهایی ســاده ،به فــردی رضایتمند از
خودمانوداشتههایمانتبدیلشویم.اینکتاب
با ترجمــه فریبا مقــدم و به قیمت24هــزار تومان
منتشرشدهاست.

دست کسی را خواندن

وقتی کســی به خیاالت و افکار فرد دیگری پی
میبرد،میگویندفالنیدستاوراخواند!

ضرب المثل خارجی
هلندی :کودکبمانتابچههایتهمیشه
دوستت داشته باشند.
چکسلواکی :حتیصددزدهمقادرنیستند
مردی را که لخت است ،لخت کنند.
التین :آن که بیشــتر می داند ،بیشــتر شک
می کند.
دانمارکــی :در را طــوری ببنــد کــه بتوانــی
بازش کنی.

