تقویم
تاریخ

 24دی  | 1374سالروز درگذشت مترجم شهیر ،محمد قاضی

 14ژانویه  | 1690کالرینت (قره نی) اختراع شد

استادمحمدقاضیبهجزترجمهآثاریازقبیلُ :دنكیشوت،سپیددندانو...كهجزوبرترینآثار
ِ
سرگذشتترجمههایشوكتابیباعنوانخاطرات
ادبیجهانمحسوبمیشوند،كتابیدرباره
یكمترجمداردكهدرآنبابیانیبسیارجذابازدورانكودكیوزندگیخودسخنگفتهاست.

کالرینتیاقرهنییکیازانعطافپذیرترینسازهایبادیمدرناست.اینسازوسعتصدای
زیادیداردو عموم ًامعتقدندکهیوهانکریستوفدنر،اینسازرادر آلمان بااضافهکردنقطعه
ایبهساز«شالوماو»اختراعکردهاست.

تفأل
حافظ

یکروایت ،یکدرس

امامعلی(ع) درباره حضرت رسول ،میفرمایند« :خدا محمد (صلی ا ...علیه و آله و س ّلم) را نشانه ای ساخت برای قیامت ،و مژده دهنده
به بهشت ،و ترساننده از عقوبت .از دنیا برون رفت و از نعمت آن سیر نخورد؛ به آخرت در شد و گناهی با خود نبرد؛ سنگی بر سنگی ننهاد
تا جهان را ترک گفت و دعوت پروردگارش را پذیرفت .پس چه بزرگ است منتی که خدا بر ما نهاده .و چنین نعمتی به ما داده؛ پیشوایی
که باید او را پیروی کنیم و پیشرویی که پا بر جای پای او نهیم».
نهج البالغه | خطبه ١۶٠
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ان
آمنْ ت ُْم َو َك َ
َما َی ْف َع ُل اهلل ب َِع َذاب ُِك ْم ِإ ْن َش َــك ْرت ُْم َو َ
اهلل َش ِ
یما
اك ًرا َع ِل ً

حکمت روز
وسایل تعالی دنیوی و اخروی
آنانکهبهمنبدیکردند،مراهوشیارکردند.
آنان که به مــن انتقاد کردند ،به من راه و رســم
زندگیآموختند.
آنان که به من بی اعتنایی کردند ،به من صبر و
تحملآموختند.
آنان که به من خوبی کردند ،بــه من مهر و وفا و
دوستیآموختند.
پسخدایا،بههمهآنانیکهباعثتعالیدنیوی
واخرویمنشدند،خیرونیکیدردنیاوآخرت
شهیددکترمصطفیچمران
عطابفرما.

قرار مهربانی

ســانی اســکایز | وقتی که چیس هنســون4
ســاله بود ،از پدرش درباره افــراد بی خانمان
ســواالتی کرد و حاال آن ها مدت هاست که در
قرارهایناهارهفتگیشانهربارباچندنفراز
اینافرادغذامیخورند.یکبارچیسبهافراد
بی خانمان بیرون از فروشــگاه اشــاره کرد و از
پدرش پرسید که چرا آن ها خانه ندارند .جان
می گوید« :متوجه شدم که یک فرصت خیلی
خوببرایآگاهکردنپسرمدارمودربارهآنها
بااوحرفزدم».بعدازآن،آنهابایکفروشگاه
آب میوه فروشــی صحبت کردند تــا  100آب
میوهرابهنیازمندانبیخانماناهداکندوحاال
که چیس  10ســال دارد و با مــادرش زندگی
می کند ،آن ها هر بار قرار ناهار هفتگی شــان
رابایکغریبهبیخانمانشریکمیشوند.

عملیاتنجاتکانگوروها

دیلــی میــل | در پــی آتش ســوزی گســترده
و مهیب جنــگل های اســترالیا و تــاش آتش
نشــان ها برای خامــوش کــردن آن ،طی یک
اقدام جدید ،هلیکوپترها بر فراز این جنگل ها
پرواز و هویج و سیب زمینی شیرین پخش می
کنند تا حیواناتی که جان سالم به در برده اند،
گرســنه نمانند .هفته گذشــته ،صــرف جمع
آوریسبزیجاتازمناطقمختلفشدوتاکنون
حدود  2300کیلوگرم ســبزیجات تازه برای
حیواناتگرسنهبرفرازجنگلهارهاشده.این
عملیات ،عملیات کانگوروی صخره نام گرفته
و دولت نیوســاوث ولــز آن را بــرای نجات گونه
کانگوروهایگردنقرمزکهمعموالازآتشجان
ســالم به در می برند ولی بعدا به خاطر کمبود
موادغذاییتلفمیشوند ،اجرا کردهاست.

بازگشتقهرمانانه

ای بی ســی نیوز | پســر  6ســاله ،جان الیور
زیپای که از یک بیماری و عمل بســیار سخت
جان ســالم به در برده بــود ،بعــد از گذراندن
آخرین جلســه شــیمی درمانی ،در بازگشت
به مدرسه با تشویق و اســتقبال گرم دوستان
و هم کالسی هایش روبه رو شــد .جان از سه
سالگی مبتال به سرطان خون تشخیص داده
شد و برای سه سال هر روز درگیر این بیماری
سخت و جلسات شیمی درمانی بود و باالخره
بعد از ســه ســال موفق شــد با همــه کوچکی
اش این بیماری را شکســت دهد .ماد ِر جان
می گوید بچه ها در دو طرف راهروی مدرسه
ایســتاده بودند و برای او کف می زدند و جان
مثل یــک قهرمــان ،در حالی کــه صورتش از
شادی می درخشید از میان آن ها گذشت.

زنگ تفریح

 4گوشه ایران

«متیو سیموندز» مورخ هنری است که به ســنگ تراشــی روی آورده و با توجه به علم و کمک از پیش
زمینه مطالعاتی اش ،سازه های معماری بسیار ظریف و دقیق از قرون وسطی را روی بلوک های دست
Colossal
نخورده سنگ مرمر کنده کاری می کند .

گنبدجبلیهکرمان

خبرگزاریدفاعمقدس

در محضر بزرگان
بیمهباتربتکربال
حجت االسالم ســید محمود مرعشی نجفی
می گوید« :وقتی که این کتابخانه بنا میشــد
مرحوم پدرم به معمار گفتند :وقتــی که پی را
کندیدوخواستیدبتنبریزید،مراخبرکنید...
پدر تشریف آوردند و چهار گوشــه این زمین را
تربت سیدالشــهدا(ع) ریختند .یکی از آقایان
از حکمت این کار سوال کرد .فرمودند :من با
این کار افرادی را که بــه این کتابخانه میآیند
بیمه میکنم ،تا از طریــق خواندن کتابهای
این کتابخانه انحرافی حاصل نشود .در چهار
مدرسهای که برای طالب ساختند نیز همین
کار را انجام میدادند و میگفتند؛ طلبههایی
را کــه در ایــن مــدارس درس میخوانند بیمه
میکنمتاازمسیرائمهاطهار(ع)راهشانراجدا
خبرگزاری حوزه
نکنند».

دهکده -موزه

تلگراف|یکدهکدهکوچکقرونوسطاییدر
ایتالیاکهمانندافسانههاظریفوزیباوباقدمت
است،روزانهمیزبانتوریستهایزیادیاست
وبهتازگیشهردارآنتصمیمگرفتهبرایورود
به شــهر از خارجی ها پول دریافت کند .کورنو
پلینیو،گوهرپنهانایتالیاکهروبهدریاچهکومو
قراردارد،مثلیکموزهجذابقرونوسطایی
روباز با جمعیتی حدود 16نفر است .شهردار
جدید گفته اســت که برای حفــظ و نگهداری
از دهکده و تبدیل آن به یک قطب توریســتی،
از آینده نزدیک شــروع به دریافــت ورودی 5
یوروییازبازدیدکنندگانمیکنند.اینبرنامه
جدید باعث شــده بعضی از ســاکنان ،نگران
ریزش جمعیت بازدیدکنندگان شوند و با آن
خیلی موافق نباشند.

در شرق کرمان بنایی هشت ضلعی با
گنبدی آجری ،توجه هــر تازه واردی
را به خــود جلب مــی کند؛ ســازه ای
ســنگی که نامش گنبد جبلیه است و
با نام های گنبد گبــری و گنبد زیگ و
گنبد گنج هم شــناخته می شود .این
بنای ســنگی از ســال  ،1383موزه
ســنگ کرمان را نیز در خود دارد و در
فضای اطراف آن پــارک جبلیه ایجاد
شــده اســت .از ویژگی های مهم این
بنا ،ســنگی بودن آن اســت و احتماال
برای همین جبل سنگی یا جبل ســنگ نیز خوانده می شود .مشخص نبودن تاریخچه و کاربری بنا
نیز باعث شده تا آن را سازه ای مرموز بدانند که معلوم نیســت به چه دلیلی و در چه زمانی سر از این
محل درآورده است .هنوز تاریخ دقیقی برای زمان ساخت گنبد جبلیه در دست نیست ولی نام این
اثر برای اولین بار در تذکرةاالولیاء یا مزارات کرمان محرابــی کرمانی آمده که تالیف آن به  ۹۲۵تا
 ۹۳۹هجری قمری باز می گردد .این اثر در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد.

حکایت
شبی شمعی پیش یحیی معاذ نهاده بودند.
بــادی درآمد و شــمع را خاموش کــرد .یحیی در
گریســتن آمد .گفتند« :چرا می گریــی؟ هم این
ساعتبازروشنکنیم».گفت«:ازایننمیگریم.
از آن می گریم که شــمع های ایمان و چراغ های
توحیددرسینههایماافروختهاند.میترسمکه
ازمحلیبادیدرآیدوآنهمهرافرونشاند».
تذکرة االولیاء

پیامبــر خدا صلــى ا ...علیه و آلــه فرمودند:
«من كودكان را به خاطر پنج چیز دوست دارم:
ا ّول این كه اهل گریه انــد ،دوم این كه در خاك
مى غلتند ،سوم این كه با هم دعوا مى كنند ا ّما
كینه اى به هم ندارند ،چهارم این كه براى فردا
چیزى نمى اندوزند و پنجم این كه مى سازند و
سپس خراب مى كنند».
العددیة
المواعظ
ّ

معرفیکتاب

خاطرات سرخ

همسایهها

جنگ روانی
ســید مجید ایافت ،همــرزم فرمانده شــهید
حســینیمحراب می گوید :گوشی بی سیم
دستش بود و با صدای بلند به لهجه مشهدی
محرابم ،شــما ایادی شــرق
مــی گفت« :مــو
ُ
درمیــرم ».گفتــم :بــا کی
پدرتــان
و غربِــن.
ِ
ُ
داری این جوری حرف می زنــی؟ گفت« :با
صدام بِش ِن َســن که
رئیس کوملــه هاُ ،مخــام
ِ
موقع عملیــات ب ِِدنَن با کی ِط َر َفــن ».یکی از
کردها مــی گفت ،هــر موقع مثلــث محراب
و قمــی و کاوه در یــک عملیــات کامــل مــی
شــد و صدایشــان در بی ســیم کومله ها می
پیچید ،همه حســاب کار دستشان می آمد و
می فهمیدند که شکست قطعی است.
پایگاه اطالع رسانی فرهنگ
ایثار و شهادت

علم به زبان ساده
منظور از گیاهان انگل چیست؟
برخــی از گیاهــان فاقــد کلروفیل هســتند ،به
همین دلیل نمی توانند غذایشــان را خودشان
تولید کنند .چنین گیاهانی برای تغذیه به دیگر
گیاهان و جانوران وابسته هستند .گیاهان انگل
غذای خود را از گیاهان دیگر بهدست می آورند.
این نــوع از گیاهــان در کشــاورزی ،آفــت تلقی
می شوند .آن ها آب و غذای مورد نیازشان را به
کمک اندام هایــی تخصص یافته به نــام مکینه
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بریدهکتاب

در آیه  147سوره نساء می خوانیم:

اگــر شــكرگزارید و ایمــان آوریــد ،خداونــد
مىخواهد با عذاب شــما چه كند؟ در حالى
حق شناس داناست.
كه خداوند همواره ّ
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
كیفرهــاى الهــى ،بر پای ه عدالت اوســت،
نه انتقــام و قدرتنمایى .عامــل عذاب ،خود
انسانهایند.
شناخت نعمتهاى او و شكر آن ها ،زمینه
قبول دعوت و ایمان است.
ایمــان بــه خداونــد ،بارزتریــن جلــو ه
شكرگزارى است.
شــكر ،هــم مای ه نجــات از قهر ،هم ســبب
دریافت لطف بیشتر است.
اگر شما شكر كنید ،خداوند هم نسبت به
شما شاكر است.
خداوند ،با آن كه بى نیاز است ،ولى از بنده
ّ
تشــكر مىكند .چرا ما شكر او را به
كوچكش
جا نیاوریم؟!

کاشمر

2

گناباد

-2

از گیاه میزبــان جــذب و در بافت هــای میزبان
رشد می کنند .گیاهان انگل هیچ سودی برای
میزبان خــود ندارند .در برخی مــوارد ،آن ها به
میزبان خود آســیب نیز می رسانند .سس و گل
جالیز به حالت انگل کامل روی گیاهان زندگی
می کنند .در میان گیاهان انگل عده ای نیز نیمه
انگل به شــمار می روند .این گیاهان می توانند
فتوسنتز کنند ،بنابراین قســمتی از نیازشان را
خودشان تامین می کنند و قسمت دیگری را از
گیاه میزبان به دست می آورند.

کتاب همســایه ها رمانــی از احمد
محمــود ،نویســنده ایرانــی اســت
که توســط انتشــارات امیرکبیر در
اختیار عالقه مندان قرار داده شده
است .داستان از زبان اول شخص
رمــان« ،خالــد» پســرکی پانــزده
ســاله روایت می شود .پســری که در یک محله
فقیر نشــین در خانه ای با چندین سکنه همراه
خانواده اش زندگی می کند و پدرش مانع ادامه
تحصیل او شده اســت .داستان کتاب همسایه
ها در دو پــرده روایت می شــود .در پــرده اول،
محمود تک تک پرســوناژها را رنگ آمیزی می
کند و ارتباطات آن ها را با خالد شکل می دهد.
در انتهای پرده اول ،خالد که در ابتدای داستان
یک نوجوان خــام و درگیر مســائل دوران بلوغ

است ،کم کم به یک مبارز سیاسی
تبدیل میشود و فعالیت هایش او
را راهی زندان میکنــد .پرده دوم
داســتان در زندان با شــکل گیری
شــخصیت های جدید ،روایت می
شود .داســتان کتاب همســایه ها
در زمان ملی شــدن صنعت نفت و
به قدرت رســیدن مصدق در اهواز
اتفاق می افتد و به خوبی ایــن واقعه تاریخی را
در کنار دیگر اجزای کتاب به تصویر می کشد.
این کتــاب اولیــن رمان محمــود اســت .با این
حال او توانســت در همان ابتدا ،سبک و سیاق
نگارشــش را به مخاطب بنمایاند .شیوه ای که
تمام مشخصات رئالیسم را در خود گنجانده و
به خوبی تار و پود سیاسی ،اجتماعی و تاریخی
اهواز ،به عنوان ســمبلی از ایران آن زمان را به
تصویر کشیده است .

پــدرم گریــه مــی کنــد .هنگامــی
کــه موهایــم را بــه یــک طــرف شــانه
میزنمواواثرزخمرارویسرمنمیبینداشک
می ریــزد و وقتی از خواب نیمــروزی بیدار می
شــود و صدای فرزندانــش را در حال بــازی در
باغ می شــنود آرامش خاطر می یابــد زیرا یکی
از صداها متعلق به من اســت .او می داند مردم
می گویند تقصیر پدر بود که بــه من تیراندازی
شــد .این اتفاقات بــرای او بســیار دشــوار بود.
تالش بیست ســاله اش را در سوات ترک کرده
بود؛ مدرســه ای که از هیچ ســاخت ،اما اکنون
شامل ســه ســاختمان و هزار و صد دانش آموز
و هفتــاد معلــم بود .پــدرم مــی گویــد :اگر می
دانستمکهچنیناتفاقیپیشخواهدآمد،برای
آخرین بار به پشــت ســرم نگاه می کردم .مانند
پیامبر(ص) کــه موقع هجرت از مکــه به مدینه
بارهابهپشتسرشنگاهکرد.اوبیشتروقتخود
رادرسخنرانیهاسپریمیکند.برایشعجیب
است که اکنون مردم به خاطر من می خواهند
سخنرانیهایشرابشنوند.مراهمیشهبهعنوان
دختر او می شــناختند ،و اکنــون او را به عنوان
پدرمنمیشناسند.هنگامیکهبرایدریافت
جایزه من به فرانســه رفت به حضــار گفت« :در
سرزمین من بیشــتر مردم به وسیله پسرانشان
شــناخته مــی شــوند .مــن
تنهــا پــدر خوشــبختی
هســتم که به نام دخترم مرا
میشناسند».
من مالله هستم
نوشته :مالله یوسف زی
ترجمه :هانیه چوپانی

دیالوگماندگار
ما زندانــی چیزهایی هســتیم کــه خودمون
ساختیم.
سریال فرار از زندان

دیکشنری
Take down
To ruin, sabotage, or destroy
someone or something or their
chances for success.
پایین کشیدن ،نابود کردن
مثال:
A number of organizations have
been trying to take the senator down.
سازمان های زیادی تالش کردند سناتور رو
بکشن پایین.
The advertisement was supposed
to take down the company's
competitors, but it ended up
hurting their own sales.
تبلیغاتیکهصورتگرفتقراربودرقیبهای
شــرکت رو نابود کنه ،اما در نهایــت به خراب
شدن بازار خودشون منجر شد.

ضرب المثلفارسی
تکیه بر جای بزرگان
نتوان زد به گزاف

وقتی مــی خواهنــد بــه کســی بفهمانند که
شایسته این پست و سمت نیست ،همچنین
بیحســاب و بدون رنج و زحمت نمیتوان به
جایگاه بزرگی رســید ،می گوینــد« :تکیه بر
جای بزرگان نتوان زد به گزاف».

