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نخستینباردو رنویفرانسویتوسطمظفرالدینشاهدرپاریسخریداریوازطریقراهآهنوکشتی،ازمسیر
روسیه و دریای خزر به ایران ارسال شد که یکی در میانه راه به علت نقص فنی و مشکالت حمل ،وارد نشد و
دیگریدرترورنافرجاممحمدعلیشاهبهوسیلهنارنجک،ازبینرفت.

ابوریحانبیرونیدانشمندبزرگ،ریاضیدان،ستارهشناسوتاریخنگارسدهچهارمو
پنجمهجریایراناستکهازآثارمهماومیتوانآثارالباقیه،التفهیموقانونمسعودی
رانامبرد.
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هرگز به نیکی دســت نمییابید ،مگــر آن که از
آن چه دوست دارید( ،در راه خدا) انفاق کنید و
بدانید هر چه را انفاق کنید ،قطع ًا خداوند به آن
آگاهاست.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
یگانه راه رســیدن به مقام نیکوکاران ،انفاق
خالصانهازامورموردعالقهاست.
درمکتباسالم،هدفازانفاقتنهافقرزدایی
نیست ،بلکه رشد انفاق کننده نیز مطرح است.
دل کندن از محبوبهای خیالی و شکوفاشدن
روح سخاوت ،از مهمترین آثار انفاق برای انفاق
کنندهاست.
آن چه را که خود دوست میداری انفاق کن،
نه آن چه را کــه بینوایان دوســت میدارند .زیرا
شدت فقر ،به اشیای
ممکن است فقرا به جهت ّ
ناچیزنیزراضیباشند.
درانفاقنهافراطکنونهتفریط؛تنهابخشی
ازآنچهرادوستداری،انفاقکن.
حال که خداوند انفاق مــا را میبیند ،چرا در
کم و کیف آن کوتاهــی کنیم؟ بیایید بهترینها
ّ
راانفاقکنیم.

حکمت روز
عقل به مثابه غربال کننده
یکــی از بارزترین صفــات عقل برای انســان
همینقدرتتمیزدادنوجداکردناست.جدا
کردنسخنراستازسخندروغ،سخنضعیف
ازسخنقوی،سخنمنطقیازسخنغیرمنطقی
وخالصهغربالکردن.عقلآنوقتبرایانسان
عقل است که به شکل غربال دربیاید ،یعنی هر
چهراکهواردمیشودسبکسنگینکند،غربال
کند،آنهاییراکهبهدردنمیخورددوربریزدو
بهدردخورهارانگاهدارد.

هدیه اشک آور

هندوســتان تایمــز | یــک زوج هندی در مراســم
عروسی خود هدیه عجیبی دریافت کردند .این
روزهاکههمهبهدنبالخالقیتوانجامکارهای
بامزه و خاص هستند ،چهار نفر از دوستان یک
داماد هنــدی بــرای هدیــه ازدواج دوستشــان
دستبهابتکارخندهداریزدهوبهعنوانهدیه،
یک دســته گل از پیاز بــه او و نوعروســش هدیه
دادند.ایندستهگلکهتوجهمهمانانعروسی
رابهشدتبهخودجلبکرد،ازدوونیمکیلوپیاز
درستشدهبود.ظاهراپیازدراینمنطقهبسیار
گران قیمت و باارزش است و همین باعث شده
دوستاندامادبارویهمگذاشتنپولهاوالبته
خالقیتشان چنین هدیه بامزه ای را خریداری
کنند.عکسعروسودامادوهدیهدهندگانبه
همراهدستهپیاز،اینروزهادرتوئیترترنداست.

۲

کاشمر

7

2

گناباد

7

خوردن اثر هنری

گاردیــن | چنــد روز پیش خبری منتشــر شــد
مبنی بر این که یک اثر بســیار عجیب هنری
به نام کمدین که متشــکل بــود از یک موز که
با نوار چســب به دیوار گالری چسبیده شده
بود به قیمت عجیب و غریب  120هزار دالر
فروخته شــده .خبر جالب و عجیب تر این که
چند روز پیش یک پرفورمنس آرتیست به نام
دیوید داتونا که به میامی و گالری هنری بازل
رفته بود ،این موز را از روی دیوار کند و خورد
و در جواب نگاه پرسشگر مخاطبان گفت که
گرســنه بوده .صاحب اثر کــه آن را به چنین
قیمت گزافی خریده بود و البته اگر واقع بین
باشیم دیر یا زود با موز لهیده روبه رو می شد،
خوشبختانه یک سند مالکیت دریافت کرده
که ثابت می کند این اثر متعلق به اوست.

زنگ تفریح

نجات معجزه آسا

فاکس نیــوز| یک کوهنورد که بــه طرز عجیبی در
یک حادثه برای یک ساعت در بهمن گیر افتاده
بود ،به شکل معجزه آسایی نجات پیدا کرد .این
کوهنورد به مدت یک ســاعت ســر و تــه در برف
گیر کرده بود و فقط پاهایش بیــرون بود .الکس
کوپرینکو کوهنــورد دیگری کــه از آن منطقه رد
میشد،وقتیدیدکهیکجفتپایسروتهدرهوا
لگد می پراند ،ابتدا فکر کرد که یک بچه در حال
بازی اســت ،وی می گوید :وقتی دیدم کسی آن
دور و اطراف نیست ،تصمیم گرفتم بروم نزدیک
ترونگاهیبیندازم.وقتیالکسمتوجهموقعیت
عجیب و خطرنــاک کوهنورد حادثه دیده شــد،
سریع دســتکش هایش را در آورد و شروع کرد به
کندن برف های اطراف و کوهنورد آسیب دیده
بهسرعت بهمرکزفوریتپزشکیمنتقلشد.

پتوهایمهربانی

سانی اسکایز | نانســی بانتا زن اهل نیوجرسی،
برای کودکان بیمار در بیمارســتان 45 ،پتوی
دســت بافت آمــاده و اهــدا کرده اســت .دختر
نانسی عکســی از مادرش در کنار این پتوهای
رنگارنــگ در فضــای مجازی منتشــر کــرده و
نوشــته «خیلی به مــادرم افتخــار می کنــم ،او
بیش از  20سال اســت که پتو می بافد و هدیه
می کند و این پنجمین سالی است که دریافت
کننــده این پتوها ،بیمارســتان هــای کودکان
اند .او تا کنون در عمرش بیش از هزار پتو بافته
وبهافرادنیازمندبخشیدهوفعالهمقصدندارد
دست از این کار بردارد ».حرکت نانسی ،برای
همه مــا که معمــوال تصور مــی کنیــم کمک به
همنوعانمــان نیازمنــد پولدار شــدن اســت،
یتواند الها مبخش باشد.
م 

 4گوشه ایران

عشــق؟ شــکفتن و روییدن و لحظه ای کشــف
شــدن .نه ،پیش از لحظه؛ چندان که می توانم
به یــاد بیاورمــش ،گل به گونــه آدمیــزاد! زبان
اندرون تن
بند می آید و کام خشــک می مانــد و
ِ
کوره ای اســت کــه می ســوزد و می ســوزد بی
قرار و بــی آرام ،اما خاموش و گویی در ســکونی
ابدی .هیچ حرکتــی نه .عشــق در آن میانه چه
شلنگ انداز تر ّقصی خوش را به جوالن در آمده
اســت .چه خوب می بود اگر ایــن امکان فراهم
می شــد که بتوان همه آن چه را در ذهن رخ می
دهد ،به همان دقت و همان سرعت روی کاغذ
آورد .اما این یــک ناممکن اســت .برای همین
انسان،انسانیکهذهنیچنانشتابندهوپرتپش
دارد ،در نوشتن دچار احساس غبن می شود
ازاینکهکمترینازآن
انبوه را هم نتوانسته
اســت روی صفحــه
کاغذثبتکند.
سلوک
نویسنده :محمود
دولت آبادی

دیالوگماندگار
سعید :یه کلید طالیی تو زندگی وجود داره که
تاحاالمنوازسکتهنجاتداده.
آوا:چی؟
سعید:هروقتیهچیزیخیلیاذیتتمیکنه،از
تهدلبگوبهدرک!

«نوریوکی سایتو» به خاطر کارهای بسیار ظریفش با چوب بامبو معروف است .او با استفاده از مهارتش
و ورقههای نازک بامبو ،حشرات را در اندازههای واقعی شان چنان ظریف و واقعی بازسازی می کند
که چشم هر بیننده ای را خیره می سازد.
Designswan

منمادرهستم

کارگردان:فریدونجیرانی

شهید مطهری | تعلیم و تربیت در اسالم

در محضر بزرگان
گناهنکنید
و نماز اول وقت بخوانید

طاقبستان

حجت االســام و المســلمین ســید عباس
موســوی مطلق ،نامهای را بــه محضر حضرت
آیــت ا ...بهجت مینویســد و از ایشــان تقاضا
میکند بیــان بفرمایند بــرای ازدیــاد محبت
به حضــرت حق و ولــی عصر(عج) چــه کنیم؟
مرحوم در جواب مرقوم فرمودند« :گناه نکنید
و نماز اول وقت بخوانید ».همین ســوال را در
نامــهای از محضــر مرحــوم آیــت ا ...العظمی
اراکــی کردند .معظم لــه نیز همیــن جواب را
مرقــوم کردند« :گنــاه نکنید و نمــاز اول وقت
در محضر اولیاء
		
بخوانید».

طاق بستان مجموعه ای از سنگ نگاره ها و سنگ نوشته های مربوط به دوره ساسانی است که در شمال غربی
شهرکرمانشاهقراردارد.قدمتاینمحوطهبهقرنسوممیالدیبازمیگرددوازآنبهعنوانیکیازارزشمندترین
آثارتاریخیایرانوحتیجهانیادمیکنند.تاجگذاریشاهانساسانیوشکارگرازونواختنچنگوکتیبههایی
به خط پهلوی ،از نقوشی است که در این مجموعه به چشــم می خورد .البته جذابیت طاق بستان تنها به همین
ارزش تاریخی و افسانه ای ختم نمی شود؛ این محل به دلیل وجود کوه و چشمه از دیرباز ،تفرجگاه و محل شکار و
نمایشقدرتشاهانبودهوامروزهنیزبهدلیلحالوهوایجذابش،مورداستقبالگردشگرانقرارگرفتهاست.
کترینجایشهرومکانیبرایفرارازگرمایتابستان،مقصدخوبیبراییکسفرجذاب
اینمکانبهعنوانخن 
تابستانیاست.

مهارت یکدقیقهای
چگونه در گفتوگو با دیگران ماهر شویم؟

خاطرات سرخ
دستگیریازمستمندان
قبــل از جنگ ،صبح هــا اول وقــت می رفت
میدانترهبار.میوهوسبزیمیخریدبرایمغازه
داییاش.بعدمیرفتمدرسهوبازبعدازمدرسه
میآمدمغازهمیوهفروشیوردستدایی...خانم
و آقایی چند روز پشت ســر هم می آمدند و فقط
قیمتمیوههارامیپرسیدندومیرفتند.روزی
داییازآندونفرپرسید«:شمامیوهنمیخرید؟»
گفتند« :ما منتظر یک آقا پســر هستیم» و سراغ
مجید را گرفتند .دایی گفت« :ایشــون شــهید
شدند ».زن و مرد به همدیگر نگاه کردند و گریه
کردند؛ زیاد .گفتنــد« :هر روز بــرای ما که توان
خرید نداریم ،میــوه می آورد .بــه او عادت کرده
بودیم ».دایی گفت« :این مغازه هنوز مال مجید
است .هر وقت خواستید بیایید و میوه ببرید ».و
رفتندودیگرنیامدند!

روزیروزگاریجنگی

دیکشنری

علم به زبان ساده

چرا وقتی شیر می جوشد ،سر می رود؟
شیر برخالف آب یک ماده خالص نیست .شیر
حاوی مواد بســیاری به شــکل معلق اســت .این
مواد عبارتند از چربی ،قند ،نشاســته ،پروتئین،
ویتامینهــا و مــواد معدنــی .وقتــی شــیر گــرم
میشــود ،پروتئین هــا و چربی هــا از آن جدا می
شوند و از آن جا که سبک تر از شیر هستند ،روی
سطح آن قرار می گیرند .به این ترتیب سرشیر به
وجود می آید .به تدریج با داغ شدن شیر ،مقداری
از آب موجود در شــیر بخار می شــود .اما از آن جا

که سطح شیر با سرشیر پوشیده شده است ،بخار
در زیر آن باقی می ماند .این بخار با گرمتر شــدن
شیر ،منبســط می شــود و کف می کند و سرشیر
را باال می رانــد .در نهایت فشــار بخــار آب باعث
ترکیدن سرشیر و رها شدن بخار آب می شود .به
اینترتیبمقدارزیادیسرشیروشیرسرمیرود.
برای جلوگیری از ســر رفتن شــیر کافی است به
کمک یک قاشــق ،حفره کوچکی در شــیر برای
خروج بخار ایجاد کنیم.

گفتوگـو بـا غریبههـا ماننـد قـدم گذاشـتن بـه
سرزمین عجایب است .کافی اسـت این گفتوگو
را با مکالمات خود با همسر ،دوسـتان یا همکاران
خـود مقایسـه کنیـد .شـاید بخواهیـد در فضـای
مجـازی بـه فـرد خاصـی نزدیـک شـوید؛ ممکـن
ِ
ِ
دوسـت خـود کـه پیشازایـن او را
دوسـت
اسـت بـا
ندیدهایـد ،در مهمانـی گـرم بگیریـد؛ حتی ممکن
اسـت بخواهیـد در آسانسـور کلمـهای محبتآمیز
به غریبـهای بگوییـد .در هـر صـورت ،ما برای شـما
پیشـنهادهایی داریـم:
شجاع باشید و نگرانیتان را کم کنید.حتی
اگـر احسـاس راحتـی نمیکنید ،شـجاع باشـید و
ِ
طـرف مقابـل احتمـاال بیـش از
انجامـش دهیـد.
چیـزی کـه تصـور میکنیـد از شـما خوشـش بیاید
و احتمـاال هـردو بیـش از آن چـه تصـور میکنیـد از
گفتوگو لذت خواهید برد .دکتر جولیانا شرودر،
استادیا ِر دانشـکده اقتصاد اسـت .او دربارۀ زبان و
توانایـی ذهنـی و تأثیـر آن هـا بـر ارتباطـات تحقیق
میکنـد و میگویـد« :از گفتوگـو بـا کسـی کـه در
ظاهـر با شـما متفـاوت اسـت نترسـید .گفتوگو با

کسـی که با شـما تفاوت دارد احتمـاال جذابترین
و روشـنگرترین تجربـه خواهد بـود».
کنجکاو و پرسشـگر باشـید .آیا فـردی که آن
لباسهای خـاص را بـر تن کـرده قابلاعتناسـت؟
دلیـل آن هـا بـرای شـرکت در مراسـمی کـه در آن
حضـور دارید چیسـت؟ تحقیقـات نشـان میدهد
افراد پرسشـگر در مقایسـه بـا افـرادی که سـؤاالت
کمی در ذهن دارنـد ،همصحبتهای جذابتری
هسـتند .البته بدانیـد که هر سـؤالی ممکن اسـت
گفتوگـو را خاتمـه دهـد یـا آن را جذابتـر کند.
از همصحبـت خـود تعریـف کنید .سـتایش
طـرف مقابـل موجـب میشـود تمرکـز گفتوگـو
ِ
صحبتشماتغییرکند.بهاینترتیب،
بهسمتهم
او حـس مثبتـی خواهـد یافـت .گاهـی در هنـگام
گفتوگـو بـا غریبههـا مضطـرب میشـویم .در این
شـرایط مـدام در فکـر ایـن هسـتیم کـه چـه حـرف
اشتباهی زدهایم یا ممکن اسـت چه کار اشتباهی
از مـا سـر بزنـد .کافـی اسـت تمرکـز گفتوگـو را
بهسـمت طرف مقابل سـوق دهیـم تا ایـن لحظات
سرشـار از اضطـراب را پشتسـر بگذاریـم.

Gut feeling
An intuition or instinct
غریزی ،حس درونی
مثال:
Jennifer’s mother had a gut
feeling that something was wrong
when her daughter wasn’t home
by 10 o’clock.
وقتیجنیفرتاساعت 10برنگشتخونه،
مادرشحسکردکهیهمشکلیپیشاومده.
I have a gut feeling that something
good is going to happen.
غریزه ام بهم می گه که یه اتفاق خوب قراره
بیفته.

ضرب المثلفارسی
زیر پای کسی را جارو کردن

هنگامی که کسی را از شــغل و کاری که داشته
اســت اخراج کننــد ،در قالــب کنایه دربــاره او
میگویند«:زیرپایشراجاروکردند!»

ضرب المثل خارجی
آلمانی :آن چه از قلب سرازیر می شود ،در
قلب می نشیند.
دانمارکی :چیزی که برای پا خوب است،
برای پوتین مضر است.
چینی :آموختن چیزها آسان ،ولی استاد
شدن در آن ها دشوار است.

