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بریدهکتاب

در آیه  28سوره کهف می خوانیم:

چهلویکمینسالروزحملهدژخیمانپهلوی
بهمردممشهد دربیمارستانامامرضا(ع)

روح گفت« :هر کسی باید در زمان زنده بودنش
با آشــنایان خود رفت و آمد کند و در غم و شادی
هایآنهاشریکباشد.امااگرکسیدرزندگی
این کارها را نکرده باشــد ،پس از مرگ روحش
باید در دنیا ســرگردان و شــاهد غم ها و شادی
هایی باشــد که دیگر نمی تواند شریک باشد».
بعد روح دوباره صیحه ای زد و زنجیرش را تکان
داد .اســکروج در حالی کــه از ترس مــی لرزید
گفت« :اما چرا ،چرا تو را زنجیر کرده اند؟» روح
گفت« :این ها زنجیرهایی است که وقتی زنده
بودم با دســت خودم درســت کردم ،همه شان
را و بعد به خودم بســتم .می خواهــی بدانی که
وزن و انــدازه زنجیرهای خود تو چقدر اســت؟
شب کریسمس هفت سال پیش زنجیرهای تو
هموزن و اندازه همین زنجیر من بــود ،اما از آن
موقع تا حاال ،زنجیرهای تو ســنگین تر و بلندتر
شدهاست».اسکروجگفت«:دیگرنمیخواهم
چیزی راجع به این موضوع بشنوم .یک چیزی
بگو که ترســم بریزد« ».چیزی ندارم که بگویم.
من آرامش ندارم .نمی توانم این جا بمانم .باید
بروم.موقعیکهزندهبودم،پاازدفترکارمبیرون
نگذاشته بودم .هیچ وقت دســت از کار کردن و
پول درآوردن نکشــیده بودم .اما حاال دایم باید
به سفرهای ترسناک
بروم».
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و همیشه خویش را با کمال شکیبایی به محبت
آنان که صبح و شــام خدای خود را میخوانند و
رضایاورامیطلبندوادارکن،ومبادادیدگانت
ازآنانبگردد.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
ثروتمنــدان برای منصــرف کــردن پیامبر از
معاشرتباتهیدستانمؤمنتالشمیکردندو
پیامبردربرابرآنتالشها،مأموربهمقاومتشد.
همدلی با تهیدســتان سخت اســت ،ولی باید
تحملکرد.
ّ
پایبندی به دعا و نیایش ،شــرط شایســتگی
افرادبرایمصاحبتوهمنشینیاست.
رهبر باید با محرومان همدل وهمدم باشــد،
نهبیاعتنا.
دعایدایمیوخالصانه،ارزشمنداست.
درآغازوپایانهرروزبایدبهیادخدابود.
بــرای بهدســت آوردن دنیــا و رضایــت
سرمایهداران،ازتهیدستانفاصلهنگیریم.
حدی است که خداوند ،به
خطر دنیاطلبی تا ّ
پیامبرانهمهشدارمیدهد.

 23آذرماه ،57روز حمله مزدوران رژیم شاهنشاهی به بیمارستان امام رضا(ع)
مشــهد اســت ،روزی که یکی از فجایع انســانی در درگیری های دستگاه امنیتی با
مردمرقمخورد؛اینباردریکبیمارستانوبرخوردبابیماران،پزشکانوپرستاران.
به گــزارش خراســان رضوی ،بــا اوج گیری انقــاب و فرا رســیدن محرم ســال57
راهپیماییهایمیلیونی،سراسرکشوررافراگرفت،درمشهدنیزمانندسراسرکشور،
پزشکانوکادربیمارستانهابهجنبشانقالبپیوستندواینموضوعوبهویژهتبدیل
شدن بیمارســتان امام رضا(ع) به پایگاه نهضت انقالبی ،خشــم دستگاه امنیتی را
برانگیخت.یکیازفجایعاصلیکهدستگاهامنیتیدربرخوردباایناقداماتانقالبی
از خود نشــان داد ،حمله عوامل مزدور رژیم پهلوی در تاریخ 23آذر ،57همزمان با
دههدوممحرمبهبیمارستانامامرضا(ع)وبیمارانبیگناهوبیدفاعآنبود.چماق
به دستان با حمایت نیروهای امنیتی از در جنوبی وارد باغ بیمارستان امام رضا(ع)
شدند،شیشههاراشکستند،بهبخشاطفالبیمارستانحملهکردندوفاجعهایرا
رقم زدند که هرگز از یاد مردم ایران نخواهد رفت .در این روز ،نوجوانی به نام محمد
منفرد به ضرب گلوله عوامل پهلوی شهید شد .پس از آن واقعه ،روحانیون و رهبران
مبارزاتمردمی،باصدوراعالمیههایی،اینجنایترامحکومکردندوعزایعمومی
اعالمشد 23.آذرسال،57یکیازروزهایتاریخیدرمبارزاتانقالبیمردممشهد
بودکهزمینهرابرایسرنگونیرژیمپهلویوپیروزیانقالباسالمیمهیاکرد.

حکمت روز

دور دنیا

سرود کریسمس
نویسنده :چارلز
دیکنز
ترجمه :محسن
سلیمانی

همراهی عقل و دین
اگــر مــا مــی خواهیــم دیــن صحیح داشــته
باشیم ،اگر می خواهیم از فقر رهایی یابیم ،اگر
میخواهیم از مرض نجات پیــدا کنیم ،اگر می
خواهیم عدالت در میان ما حکم فرما باشد ،اگر
می خواهیم آزادی و دموکراسی داشته باشیم،
اگرمیخواهیمجامعهمابرخالفاکنونبهامور
اجتماعیعالقهمندباشد،منحصراراهشعلم
است .آن علمی که به صورت یک جهاد مقدس
در آید .اگر ما این جهاد مقدس را شروع نکنیم،
دنیا خواهد کــرد و ثمــره اش را هم خــود آن ها
خواهند برد .شــکی نیســت که علم بــه تنهایی
ضامنسعادتجامعهنیست.جامعهدینوایمان
الزمدارد.همانطوریکهایمانهماگرهمراهبا
علمنباشد،مفیدنیستبلکهوبالاستواسالم
نهعالمبیدینمیخواهد،نهجاهلدیندار.

شهید مطهری |  10گفتار

در محضر بزرگان
توصیه به ازدواج

مرحوم صفایی حائــری به یکــی از بچه ها
گفــت :چــرا ازدواج نمــی کنی؟ جــواب داد:
هنوز زود اســت .آخر کی به مــا زن می دهد؟
فرمود :وقتــی تو خودت روی خودت حســاب
باز نمی کنی ،چطور دیگران روی تو حســاب
.
		
باز کنند؟

خاطراتی از علیصفاییحائری  

حکایت
هشــام بن عبدالملک به یکی از پارسایان
«و ْی ٌل
شــام گفــت« :مــرا پنــد ده!» او گفــتَ :
لم ِّ
طففیــن؛ وای بــه حال کم فروشــان ».آن
ِل ُ
گاه گفت :این درباره کســی است که پیمانه
و میزان را کم گذارد ،پس چگونه اســت حال
کسی که همه اموال مردم را چپاول کند؟»
حکایت و حکمت

یکی از پادشاهان ایران برای شکار بیرون
رفت .در راه مردی یک چشم دید و به دیدنش
ناخوش شد .فرمان داد او را بزنند و به زندان
ببرند .از قضا ،شاه در آن روز شکار بسیار کرد
و چون بازگشت ،فرمان داد مرد را آزاد کنند.
مرد گفت« :ای پادشاه! اجازه دهی تا سخنی
بگویــم؟» گفت« :بگــو!» گفت« :تــو را دیدم و
زدی و به زنــدان کــردی .مرا دیدی و شــکار
کردی و به سالمت بازگشتی .حال ،کدام یک
بر دیگری شوم بوده است؟»
کشکول

نقاشیپرهزینه

کابوی پرنده

پیوندنجاتبخش

خرس خاطره

آدیتــی ســنترال | یک پــدر چینی مجبور شــد به
خاطر نقاشــی های دختر ســه ســاله اش روی
بیــش از  10ماشــین در نمایشــگاه خــودروی
آئودی 10،هزار دالر غرامت پرداخت کند .این
مرد که نامش فاش نشــده ،به همراه دوســتش
و همســر و فرزندش به نمایشــگاه خــودرو رفته
و مشــغول دیدن و لذت بردن از این نمایشــگاه
بودنــد .اما وقتی گــرم صحبت با فروشــندگان
شدند،دخترکرابهحالخودرهاکردند.دختر
سه ساله هم که حوصله اش سر رفته بود ،با یک
سنگکوچکشروعبهخطخطیکردنماشین
هایگرانقیمتمیکند.مدیرایننمایشگاهاز
پدر این دختر شکایت کرده و بعد از درخواست
 28هــزار دالر غرامت ،باالخره بــه دریافت10
هزاردالر،رضایتدادهاست.

آدیتــی ســنترال | دیــدن یــک کبوتر کــه کاله
کابویی بر ســر دارد اتفاقی نیست که هر روز
رخ بدهد ،اما اگر در الس وگاس زندگی کنید
ممکناستروزانهیکیادوکبوتراینچنینی
ببینید .چندی پیش در پنجم دسامبر ،بابی
لی ،مــردی که در خیابان راه مــی رفت برای
اولین بار این کبوترها را دید .او که این صحنه
برایشبامزهبود،ازآنهافیلمکوتاهیگرفت
و در فیــس بوک گذاشــت .چندی نگذشــت
که این فیلم بسیار پربازدید شــد و همه به آن
واکنش نشان دادند .در حالی که هنوز هیچ
کس نمی داند چه کســی بر سر این پرنده ها
چنین کاله های کوچک بامزه ای گذاشــته.
بعضی از این صحنه به خنده افتاده و بعضی
نگران حقوق حیوانات شده اند.

سانی اسکایز| پارسالدراینماه،الیالاندرسون،
دختــر 10ســاله به خاطــر نوعی بیمــاری نادر
خودایمنی،تقریباتادممرگرفتهبودکهباپیوند
مغز اســتخوانی که دریافت کرد نجــات یافت.
امسال دقیقا بعد از یک سال از این اتفاق ،الیال
موفق شد اهدا کننده مغزاســتخوانش را برای
اولین بار ببیند و این مالقات اشــک به چشمان
هر دوی آن ها آورد .کنتون فلملی دانشــجوی
رشتهپزشکیدانشگاهکانزاس،بادیدنالیالبه
شدتتحتتاثیرقرارگرفتوگفت«:توبرایمن
به اندازه یک دنیا ارزش داری ،دوستت دارم و از
اینکهمیبینمخوشحالوسرحالیبینهایت
شادم.اینهمهچیزیاستکهمنمیخواهم».
الیال هم در میان اشک شادی از لطف و محبت
کنتونتشکرکرد.

گودنیوز | یک دختر هنرمند اســکاتلندی برای
دلگرمی کسانی که عزیزی را از دست داده اند،
راه جالبی ابداع کرده .مری مکینز ،با استفاده
از پارچــه لباس هــای عزیز فوت شــده« ،خرس
خاطــره» مــی ســازد .او در ۱۶ســالگی اولین
عروســکش را ســاخت که بــا اســتقبال زیادی
روبه رو شــد و حاال در  21ســالگی در حالی که
در دانشــگاه فناوری مد خوانده اســت ،بیش از
صدها خرس خاطره ســاخته اســت .مکینز در
ســاخت این خرس ها از لباس ها و زیــورآالت از
دسترفتگاناستفادهمیکندکهدراختیارش
گذاشــته میشــود .او حتی برای خرس ها یک
جیبکوچکهممیدوزدتاافرادبتوانندعکس
هایانامههاییراکهدروقتدلتنگیبرایعزیزان
ازدسترفتهشانمینویسند ،درآنبگذارند.

معرفیکتاب
سی د مهدی شــجاعی سالهاســت نویسنده و
ن نثرهای حــوزه ادبیات
خالق بخشــی از زیباتری 
دینی شناخته میشود و تجدی د چاپهای متعدد
آثــارش نیز گواهــی بر این مدعاســت .نثــر کتاب
«چشمانتظاری»اغلبکوتاهوبسیارشوقبرانگیز
است.شجاعیتمامیآنچهمیتواندرقالبکالم
برایبیانمحبتواحترامبهامامغایب(عج)بهکار

برد را در جــان این متنها ریخته اســت .کتاب در
کنارمتن،بااتفاقگرافیکیویژهاینیزهمراهشده
است.فرزادادیبیکهپیشازایندربسیاریازآثار
منتشر شده توسط نشر نیستان و آثار سیدمهدی
شجاعی همراه بوده ،با قطعی متفاوت و ظاهری
بدیع که تلفیقی است از خطاطی و گرافیک ،این
کتابراطراحیوصفحهآراییکردهاست.

علم به زبان ساده

چرا نان حفره دارد؟

مدارک موجود نشان می دهد پختن نان حدود
سههزارسالقبلازمیالددرمصرآغازشد.امروزه
برای تهیه نان ،ابتدا آب را با آرد مخلوط می کنند و
آنراورزمیدهندتابهشکلخمیردرآید.سپسبه
آنمقدارکمیمخمر،شکرونمکاضافهمیکنند.
مخمر باعث تولید حباب های ریز گاز دی اکســید
کربن در خمیر می شــود .به این ترتیب خمیر پف
میکندوباالمیآید.پسازآنخمیررابهشکلمد
نظر در می آورند و آن را در تنور یا فر قرار می دهند.

حبابهایگازموجوددرخمیرباعثمیشودنان
پس از پختن حفره حفره شود .در واقع مخمر طعم
ورنگوبویخاصیبهنانمیدهد.کیکنیزحفره
داردوبهکیکبهجایمخمر،جوششیریناضافه
میشود.جوششیرینمخلوطیازاسیدتارتاریک
و بی کربنات ســدیم اســت .وقتی ایــن مخلوط به
خمیر کیک افزوده می شــود ،حباب های ریزی از
گازدیاکسیدکربنبهوجودمیآید.بهاینترتیب
کیکپسازپختنحفرهحفرهونرممیشود.

کمپایکسری

کارگردان:پیترساتلر

Pushy

تالش برای خالق بودن
اگر فکـر میکنیـد بعضـی آدمهـا خالق بـه دنیا
میآینـد و شـما از چنیـن موهبتـی بیبهـره
هسـتید ،اشـتباه میکنیـد .برخـی آد مهـا
خالقترنـد ،چـون خالقیـت را در خـود پرورش
میدهنـد .خواسـتن کافـی نیسـت و بـرای
خالقبـودن باید هـرروز تالش کنیـد و خودتان
را بهسـوی افـکار نـو و ایدههـای روشـن سـوق
دهیـد .امـا بایـد بدانیـد کـه بیشـتر وقتهـا
بزر گتریـن موانـع خالقیـت عاد تهـای مـا
هسـتند .همراه ما باشـید تا در ایـن مطلب چند
عـادت نابودکننـده خالقیـت را معرفـیکنیـم.
پیـش داوری :بـرای خال قبـودن بایـد
بتوانیـم آزادانـه و بـدون پیـشداوری ایـده
پـردازی و نـوآوری کنیـم .اگـر خیلـی زود
ایدههایتـان را قضـاوت کنیـد ،باعـث تردیـد
دربـاره اید هها یتـان و درنتیجـه خالقیـت
کمتـر میشـوید .رونـد بررسـی را جداگانـه
انجـام دهیـد :نخسـت اجـازه دهیـد ایدههـای
خـام بیوقفـه ارائـه شـوند ،سـپس میتوانیـد
بهترینهـا را گزینـش و پیرایـش کنیـد.

علی :من از دســتورات شــما پیــروی نمیکنم،
چون اگر پیروی کنم یعنی قبول کردم که شــما
اینحقروداریدکهبهمندستوربدیدوشمااین
حقروندارید.

دیکشنری

مهارت یکدقیقهای

چشمانتظاری

دیالوگماندگار

کمبـود جسـارت :اگـر از ریسـک پذیـری و
کاوش در مسـیرهای نـو میترسـید ،بیتردیـد
انحراف از مسـیر رایـج برایتان دشـوار خواهد
بـود .بـرای خال قبـودن بایـد جسـور باشـید و
فرصتهـای پیـش رویتـان را امتحـان کنیـد.
تـرس بزرگتریـن دشـمن خالقیـت اسـت.
رنجیـدن از نقدهـا .بازخـورد گرفتـن
همیشـه خـوب اسـت ،شـنیدن نقـد و انتقـاد
دیگـران هـم همینطـور امـا بهشـرطی کـه آن
نقدهـا و بازخوردهـا مـا را نرنجانـد .همـه مـا
نیازمنـد بازخـورد آدمهـای مختلـف هسـتیم.
این بازخوردهـا به مـا کمک میکنند پیشـرفت
کنیـم .بدانیـد کـه تـرس از نقـد یعنـی تـرس از
رشـد و پیشـرفت!
وسـواس تحلیـل :وسـواس تحلیـل یـا فلـج
تحلیلـی باعـث میشـود بهدلیـل انبـوه دادههـا
و اطالعـات ،نتوانیـم هیـچ تصمیمـی بگیریـم.
آد مهـای خلاق میداننـد کـه درگیرشـدن
و تمرکـز بیشازانـدازه بـر موضوعـی خـاص،
دشـمن خالقیـت اسـت.

Aggressive, insistent,
سمج ،تحمیل گر ،زورگو
مثال:
I hate these pushy salespeople
who won’t take no for an answer.
من از این فروشنده های سمج که جواب نه
رو قبول نمی کنند متنفرم.
Tom is always so pushy
, as if his ideas are always the best.
تام خیلی تحمیلگره ،انگار که همیشه
ایده هاش بهترینند.

ضرب المثلفارسی
چاه باید از خودش
آب داشته باشد
این جمله کنایه از این است که انســان باید ذات ًا
خودش وجود کاری را داشته باشد ،نه این که با
زور او را وادار کننــد .مثل جمله معروفی که می
گویند«شعربایدخودشبیایدنهباضربوزور!»

