تقویم
تاریخ

 18آذر  |1265زادروز محمدتقی بهار ،شاعر نامدار ایرانی

 9دسامبر  | 1608تولد جان میلتون ،شاعر و نویسنده انگلیسی

در چنین روزی محمدتقی بهار ملقب به ملکالشعرا در مشهد به دنیا آمــد .او شاعر،
روزنامهنگار،ادیب،تاریخنویسوسیاستمداریبرجستهبود.مهمتریناثربهار،دیواناشعار
ایاوبهشمارمیرود.
اوستکهاعتبارکارنامهحرفه ِ

جانمیلتوندرلندنمتولدشد.مادرشزنیفرهیختهومومنوپدرشتاجروحقوقدانبودکهدستی
برآتشموسیقیداشت.جان،نخستیناثرخویشرادرسال ۱۶۲۶سرود.اینشعرکه«درمرگنوزاد
زیبا»نامداشت،توانستاورابهمرتبهایویژهدرادبیاتبرساند.

یک روایت ،یک درس

علوم خود را ثبت کنید

همشهریسالم

تفأل
حافظ

السالمفرمودند«:بنویسید؛چراکهشماهرگزعلومخودراحفظنمیکنید،مگرآنکهبنویسید».
امامصادقعلیه ّ
حجتاالسالممحدثیدرشرحاینحدیثمیگوید:گسترشعلومبشری،درسایهثبتمعلوماتواندوختههایعلمیاست.وقتیانسانآنچهرامی
شنود،میخواندومیفهمد،بنگارد،اینعلوممکتوببهعنوان«میراثعلمی»ماندگارمیشودوهمبرایخودنویسندهمیماندوهمبرایدیگران
ونسلهایآیندهذخیرهمیشود.ماامروزمیراثعظیمیازآثارونوشتههاوتألیفاتدانشمندانگذشتهرادراختیارداریمکهاگرعلوموآموختههای
خودراننوشتهبودند،بامرگشاندانشآناننیزازبینمیرفت.بهمطالعه،یادداشت،ثبتونقلعادتکنیمکهاین،راه
کافی|حکمتهایصادقی
					
جاودانهساختنمعارفاست.
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حکمت روز
حکمت نرمش در رفتار
شاید دیده باشــید که در گوشــه گوشه های
صحرا ،ســوراخ ها و حفره های بسیار کوچکی
هســت و ریز ریزه های خاک به اندازه دانه های
شــکر ،دور تا دور آن حفره ها ،قیف مانند بر هم
سوار شــده اند و مورچه ها ،همین که پایشان به
آنخاکهایریزونرمیابهاصطالحتاسلغزنده
می رسد ،نه راه پس دارند و نه راه پیش و درست
مثل چرخ ماشین که در ماســه های نرم ساحل
فرومیشود،بکسوبادمیکنندودیگردستو
پا زدن حاصلی ندارد جز این که مثل خاک ریزه
درون حفره افتد و شســت مورچهخوار صیاد را
خبر کند که طعمه هم اکنون آماده است و او هم
شتابانخودرابهآنبرساند.گاهینرمش،تنها
شیوهایاستکهحریفرابهداممیافکندواین
راحتیمورچهخوارهممیداند.

رستوران غذای هواپیمایی

آدیتی ســنترال |.غذاهــای هواپیما معموال آب
دهان راه بینــداز نیســتند و فقط بــرای رفع
ضعف و گرسنگی طی پرواز خورده می شوند،
اما یــک شــرکت هواپیمایــی آن قدر بــه مزه
غذاهایش مطمئن اســت که می خواهد یک
رســتوران از کترینگ خــط هوایی خــود راه
اندازی کند .ایرآســیا که بزرگ ترین شرکت
هواپیمایی اقتصادی آسیاست ،اعالم کرده تا
پنج سال آینده می خواهد بیش از 100شعبه
رستوران زنجیره ای از غذاهایش در سراسر
جهان راه اندازی کند .منوی این رســتوران
ها ،منویــی خواهــد بود کــه این شــرکت در
پروازهایــش به مســافران می دهــد .این کار
بخشی از تالش ایرآسیا برای تبدیل این برند
به یک الیف استایل است.

10

بریدهکتاب

در آیه  36سوره اسراء می خوانیم:

از آن چه نمی دانی پیروی نکن ،چرا که گوش و
چشمودلهاهمهمسئولهستند
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
زندگیبایدبراساسعلمواطالعاتصحیحو
منطقوبصیرتباشد.
بازارشایعاتراداغنکنیموبانقلشنیدههای
بیاساس،آبرووحقوقافرادراازبیننبریم.
قرآن بساط ســاحران ،کاهنان و پیشگویان
را که مردم سادهلوح را دور خود جمع میکنند،
برهممیزند.
راهشناخت،تنهاحسنیست،دلنیزیکیاز
راههایشناختاست.
در قیامــت ،از باطــن و ّنیات هم بازخواســت
میشود.
ایمان به قیامت و حسابرسی خداوند ،عامل
پیدایشتقواست.

5

کاشمر

4

گناباد
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اثرهنریعجیب

آدیتی ســنترال | یک مــوز که با نوار چســب به
دیوار ســفید در یک گالری هنری چسبانده
شده بود ،به قیمت  120هزار دالر به فروش
رفت! نسخه اول این اثر هنری که کمدین نام
گرفته و توســط هنرمند ایتالیایــی موریتزیو
کاتالن درست شده ،توسط یک مجموعه دار
فرانسوی با قیمت  120هزار دالر خریداری
شــد .پس از آن که نســخه دوم هم بــا همین
قیمت به فروش رفت و در مجموع  240هزار
دالر نصیب هنرمند و گالری شــد ،کاتالن و
صاحب این گالری در میامی ،تصمیم گرفته
اند نسخه ســوم این اثر هنری(!) را به قیمت
 150هزار دالر به فروش برسانند.

زنگ تفریح

تنبیهآبروبر

آدیتی سنترال| والدین یک دختر  15ساله برای
تنبیه او ،دســت به کار خنــده داری زدند .وقتی
مدی بر خالف قوانین خانه شــان ،شــب در یک
مهمانیدوستانهماندوبهخانهبرنگشت،والدین
او برایش دو گزینه در نظر گرفتند .این که یا یک
ماه تلفــن همراهــش را از او بگیرند یــا دو هفته
تمام شبکه های اجتماعی دخترک را در اختیار
داشتهباشند.مدیازهمهجابیخبرهمدومی
را انتخاب کــرد .به ایــن ترتیب از صبــح روز بعد
پدر و مــادر مدی اعالم کردند کــه برای دوهفته
تمام پست های اینســتاگرام و بقیه شبکه های
اجتماعیمدیراآنهامیگذارندوبرایاولین
پست هم پدرش یک سلفی خنده دار از خودش
گذاشت.حاالمدیبهآنهاالتماسکردهتایک
ماهتلفناشراازاوبگیرند!

دوئل برای ازدواج

آدیتی ســنترال| یک زن  35ســاله که سه فرزند
دارد ،بــه تازگی بــه خاطر اقدام عجیــب اش در
شــبکه های اجتماعی ســر و صدایی به پا کرده
است .او از همسر سابق و خواستگار کنونیاش
خواســته تا به روش قرون وســطی با هــم دوئل
کنند! ایــن زن کــه از طــرف مخاطبــان دنیای
مجازی سوءاســتفاده گــر خوانده شــده ،وقتی
معروف شــد که همســر 42ســاله ســابقش در
خیابان های لندن در حال خونریزی پیدا و بعد
ازمدتیفوتشد.اینمردبراثرضرباتچاقویی
کشته شد که خواستگار 25ساله زن ،در جنگ
تنبهتنبرایبهدستآوردنهمسرموردعالقه
اش به او وارد کرده بود .گرچه این مرد 25ساله
به جــرم خــودش اعتراف کــرده ،اما دادســتان
میگویدکهمقصراصلیاین زناست.
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گیــاه خــواری صرفــا ژســتی نمادین نیســت.
همچنین تالشــی برای منزوی ساختن خود از
واقعیتهای ِ
زشت جهان هم نیست که خود را
بدونمسئولیتیدرقبالستموکشتا ِرسرتاسر
ِ
جهان پاکیــزه نــگاه داریم .گیاه خــواری گامی
علمی و کارآمد است که
بــا انتخــاب آن میتوان
هم به کشــتن حیوانات
خاتمه داد و هــم به وارد
ساختنرنجبهآنها.
آزادی حیوانات
اثر پیتر سینگر

دیالوگماندگار
آلیس:چطورمیکشنمون؟
پیتر:چیزیاحساسنمیکنی.
آلیس:چطورمیتونیاینقدرمطمئنباشی؟
پیتر :گلوله ای که با ســرعت چهار هزار فوت بر
ثانیهحرکتمیکنه،چهاربرابربیشترازسرعت
صوت! تاثیری که این سرعت به جا میذاره قابل
پیشبینیه،توفقطدرجامیمیری.
آلیس:فقطاونلحظهکنارمباش.

مردیازماهنوامبر

کارگردان:راجردونالدسون

دریکآبنباتفروشیدرتوکیویژاپن،بایکشیوهسنتیمربوطبهقرنهشتم،باشکر،نشاستهورنگهای
خوراکیارگانیک،آبنباتهاییدرستمیشودکهبهخاطر ظرافتوزیبایی،بهمجسمههاییشیشهای
شباهتدارند.

Designswan

حجت االسالم رنجبر | سلوک باران

در محضر بزرگان

دیکشنری

توصیه به ازدواج

Lose (one’s) mind

استادصفاییحائریمیگفت«:اوایلانقالب
با جوانی برخورد کردم که جذب کمونیست ها
شده بود .تا آمدم با او صحبت کنم شروع کرد در
ردخداوافکارایدهآلیستیسخنگفتنوشورو
حرارتی وصف ناشدنی در کالم و رفتار داشت.
همزمان زنی از کنارمان گذشت .جوان ،همان
طور که حرف می زد با چشم اش آن زن را بدرقه
کرد،گوییعزیزیرانگاهمیکند!...بهاوگفتم
ازدواجکردهای؟گفت:ایبابا،کیبهفکرماست
و ...چند روز بعد پــدرش را دیدم و گفتم اگر می
خواهی فرزندت به اســم روشنفکری به ناپاکی
نیفتد برایش زن بگیر! پدر متوجه موضوع شد.
چندیبعدهمانپسررادیدمکهحلقهدردست
داشت و راهش عوض شده بود؛ ازدواج و رهایی
از شــهوات ،کارش را کرده بود .اگر کاسه آلوده
باشد ،شــیر تازه را می گنداند .اگر از اسارت ها
آزادنشوی،فکرتووبهطورحتمانتخابتوتحت
تاثیرآنخواهدبود».

مشهورآسمان|خاطراتیازاستادعلی

صفاییحائری

حکایت
روزی اسکندر به ارســطو گفت« :مرا پندی
ده!» گفــت« :اول آن کــه به فریــاد دادخواهان
برس ،اگر می خواهی از عنایت و توجه خداوند
بی بهره نشوی .دوم آن که بیشتر اوقات خود را
به تدبیر پادشاهی و سروســامان دادن به امور
مردم بپرداز ،نه به برخورداری و کامیابی از امور
دنیوی .سوم آن که بنیان و اساس هر کاری را بر
مدارا قرار ده ،نه بر سخت گیری و خشونت».

اندرز حاکمانه

علم به زبان ساده

منظور از چگالش چیست؟

چگالشفرایندیاستکهطیآنیکگازیابخار،
بر اثر سرد شــدن ،به مایع تبدیل می شود .وقتی
گاز سرد می شــود ،سرعت حرکت مولکولهای
آن کاهش می یابد و در نتیجــه ،نیروهای جاذبه
بیــن آن ها باعث می شــود کــه به هــم نزدیک تر
شــوند و مایع را تشــکیل دهند .برای مثال بخار
آبی که هنگام پخت و پز به وجود می آید ،معمو ًال
در قسمت داخلی در قابلمه چگالیده می شود و
به صورت آب در می آید .بخار آب موجود در هوای

داخل اتاق نیز بر اثر چگالش به شکل قطرات آب
روی شیشه ها ظاهر می شــود .مه و ابر هنگامی
پدید می آیند که هوا مقدار زیــادی بخار آب دارد
و پس از ســرد شــدن هوا ،این بخار آب به قطرات
بسیار کوچک آب تبدیل می شود .وقتی قطرات
آب به قدر کافی بزرگ می شوند ،به صورت باران
بر زمین می ریزنــد .در صنعــت از چگالش برای
خالص ســازی مواد و انجام فرایند تقطیر (برای
تشکیل مایع و جمع آوری آن) استفاده می شود.

بریدهکتاب

مهارت یکدقیقهای

راه آهن زیرزمینی
کتاب «راه آهن زیرزمینی» ،نخســتین بار در سال
 2016منتشرشد.کورا،بردهایدریکیازمزارع
کاشتپنبهدرجورجیاست.زندگیبرایهمهبرده
هاجهنماستامابرایکوراجهنمیترسناکتر.او
کهحتیدرمیانسیاهپوستاننیزبیگانهاست،در
حال ورود به دنیای زنانگی اســت؛ دنیایی که رنج
هایحتیبیشتریبرایشبههمراهخواهدداشت.
وقتی ســزار که تازه از ویرجینیا به جورجیا منتقل
شده ،به او درباره راه آهن زیرزمینی اطالعاتی می
دهد ،این دو تصمیم می گیرند خطــر بزرگی را به
جانبخرندوفرارکنند.امااتفاقاتطبقنقشهپیش
نمی رود و افرادی برای دستگیری آن ها دست به
کار می شوند .کورا و ســزار به کارولینای جنوبی و

موزه آب یزد

موزه آب یزد ،جاذبه ای دیدنی در شهر بادگیرهاست که شما را به ســفری جذاب در تاریخ می برد .این موزه،
گنجینه ای در خانه کالهدوزهاست که وسایل ،ابزار و اســناد مربوط به آب را به نمایش گذاشته و با دیدنشان تا
حدیباجایگاهآببرایگذشتگانونحوهاستفادهگذشتگانازآنآشنامیشوید.درسال 79وهمزمانبابرگزاری
نخستینهمایشبینالمللیکاریزبودکهاینموزهکارخودراآغازکردتاارزشواهمیتآبرادرمنطقهایکویری
به مردم نشان دهد .حاال بسیاری از این موزه با عنوان یکی از بهترین موزه های آب دنیا یاد می کنند؛ جایی که در
آن می توان آثار و ابنیه های تاریخی در زمینه های مختلف مربوط به آب را شناخت و کمی بیشتر درباره تاریخ این
سرزمیندانست.آنچهموزهآبیزدراازدیگرموزههایآبمتمایزمیکند،گذشتنیکرشتهکاریزصدهاساله
ازمیانآناست؛کاریزیکهروزگاریآبموردنیازمردماینمنطقهراتامینمیکردهاست.

شهریمیروندکهدرابتدامانندبهشتیامناست
اما زیر نقاب آرام این شــهر ،دسیســه ای هولناک
برای ســیاه پوســتان وجود دارد .کورا کــه دوباره
مجبــور بــه فــرار می
شــود ،راهی سفری
پر فراز و نشیب برای
یافتنمعنایحقیقی
آزادی می شود .نشر
«کتاب کوله پشتی»
این کتــاب خواندنی
را با قیمت 25000
تومان منتشــر کرده
است.

برای کاهش آلودگی هوا چه کارهایی از دستمان بر می آید؟
در مصـرف انـرژی صرفـه جویـی کنیـد .بـه یـاد
داشـته باشـید کـه وقتـی از چـراغ هـا ،رایانـه هـا و
وسـایل برقـی اسـتفاده نمـی کنیـد ،خاموششـان
کنیـد.
اسـتفاده از وسـایل نقلیه عمومی توصیه بسـیار
مهمیاستکهدرروزهایآلوده،بایدحتمادرنظر
گرفت .اگر مسـیر محـل کار و درس شـما دوچرخه
محور باشـد ،چرا از دوچرخه اسـتفاده نکنیم؟
خـودروی خـود را بـه طـور منظـم بـرای تعمیـر
ببرید و به خوبی از آن نگهـداری کنید .بهکارگیری
دسـتورالعمل سـازنده و تعمیـرکار دربـاره تعویـض
روغـن و فیلترهـا و بررسـی فشـار السـتیک و تـراز

چرخهـا اهمیـت زیـادی دارد.
ماشـین ظـرف شـویی و لبـاس شـویی را فقـط
زمانـی کـه کاملا پـر شـده انـد ،بـه کار بیندازیـد.
خـودروی سـواری خـود را بیـش از اندازه روشـن
نگـه ندارید.
باغ یا باغچه خود را رشـد دهید .مطمئن باشـید
کمـک بسـیار زیـادی بـه کاهـش آلودگـی هـوا و
زندگـی سـبز خواهیـد کـرد.
لبـاس خـود را روی رخـت آویـز خشـک کنیـد بـه
جای این که از دسـتگاه های خشـک کننـده لباس
اسـتفاده کنید.
ازمحصوالتقابلبازیافتاستفادهکنید.

To become insane or mentally
unsound; to become extremely
foolish or foolhardy.
از دست دادن عقل ،دیوانه شدن
مثال:
I’m going to lose my mind if I have to
!hear that song one more time
اگه یه بار دیگه اون ترانه رو بشنوم دیوونه
می شم.
You must have lost your mind if you
!think that’s a good idea
حتما عقلت رو از دست دادی که فکر
می کنی اون ایده خوبیه.

ضرب المثلفارسی
خاله وارسی کردن

به فضولی و کنجکاوی و جست وجو و سر در
آوردن از محل یا موقعیتــی می گویند «خاله
وارسی کردن».

ضرب المثل خارجی
آلمانی :آدم پر مو نباید جلوی آتش بایستد.
ایتالیایی :کســی که بیکار باشد به سمت
خرافات می رود.
فرانسوی :بخیل همیشه فقیر است.
نیجریه ای :آهســته برو ولی همیشــه در
حرکت باش.
روسی :انتظار کشیدن را یاد بگیر تا آینده
را از آن خود کنی.

