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محمدرضا پهلوی یك روز پس از رای مثبت سنا به نخست وزیری شاپور بختیار و ارسال پیام سفیر
آمریکا به تهران برای خروج ،همچنان كه انتظار می رفت به همراه فرح ایران را به عزم «اسوان» در
جنوبمصرترککردند،رفتنیكهالبتهبازگشتنداشت.

محباهریبازیدرسینماراازسال ۶۵باایفاینقشکوچکیدرفیلمرابطهبهکارگردانیپوران
درخشندهآغازکرد.اوهمچنینازسال ۵۰بهعکاسیتجربیوایفاینقشدرتئاترمشغولشدو
پسازیکعمرفعالیتهنری،براثرسرطانغددلنفاویدرگذشت.
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حافظ

یکروایت ،یکدرس
ارزش رازدارى و خوشرویى

امام علی(ع) فرمودند« :سینه خردمند صندوق راز اوست و خوشرویى وسیله دوست یابى .و شكیبایى ،گورستان پوشاننده عیب
هاست ».و در جای دیگری میفرمایند« :از گنجهای بهشت ،نیکی کردن و پنهان کردن کار نیک و صبر بر مصیبتها و نهان کردن
گرفتاریهاست».
حکمتهای نهجالبالغه
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دور دنیا

(دشمنان شما به قدرى ترسو و زبون هستند
كه) هــر كجا یافت شــوندُ ،مهر ذ ّلت بــر آن ها
خورده اســت ،مگر آن كه به ریســمان (امان)
الهى چنگ زنند (و از انحراف و فســق دست
برداشــته ،ایمــان آورند) و بــا مــردم پیوندى
برقراركنند .آن ها گرفتار خشم خدا گشتند و
ُمهربیچارگىبرآنهازدهشد.اینبهخاطرآن
بود كه به آیات خدا كفر مىورزیدند و پیامبران
را به ناحق مىكشتند .این بدان سبب بود كه
عصیان ورزیده و تجاوز مىكردند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
رمــز ع ّزت دو چیز اســت :ایمــان به قدرت
الهى ،ارتباطات حسن ه با ا ّمتها و م ّلتها.
گناه و تجاوز ،زمینهساز گناهان بزرگترى
همچون كفر و پیامبركشى مىشود.

حکمت روز
اعتقادبایدقلبیباشد
دین عبارت است از یک سلسله معارف علمی
که الگوی عملی به دنبال دارد و جامع همه آن
معارف،یککلمهاست؛«اعتقادات».اعتقادو
ایمانهمازامورقلبیاستکهاکراهواجباردر
آن راه ندارد ،چون کاربرد اکراه تنها در اعمال
ظاهریاستکهعبارتاستازحرکاتمادی
وبدنی(مکانیکی)،امااعتقادقلبیبرایخود
علل و اسباب دیگری از ســنخ اعتقاد و ادراک
دارد و محال است که مثال جهل ،علم را نتیجه
بدهد.بهعبارتدیگربهزوروباقدرتنمیتوان
مطلبیرادرقلبشخصیواردکرد.

پولمفت

آدیتی سنترال | یک میلیاردر ژاپنی تصمیم
گرفته برای بررســی این که پول واقعا آدم ها
را خوشحال تر و خوشــبخت تر می کند یا نه،
حدود 9میلیوندالرپولنقدرادرمیاندنبال
کننده هایش در توئیتر تقســیم کند .یوساکا
مائــزاوا ،بنیان گذار بــزرگ ترین وب ســایت
فــروش محصــوالت مــد در ژاپــن ،در ابتدای
ژانویه امسال در حساب توئیترش اعالم کرد
که به شکل رندوم ،به هزار نفر از دنبال کننده
هایش یک میلیارد یــن ژاپن که معادل حدود
 9میلیون دالر است ،خواهد بخشید تا ببیند
که واقعا می توان با پول خوشــبختی خرید یا
نه .تنها کاری که دنبال کننده ها باید برای به
دستآوردناینشانسانجامدهند،ریتوئیت
این توئیت است.

صداسنج

آدیتی سنترال | یکمدرسهتایلندیکهدرآن
برای ســنجیدن بلندی صدای دانــش آموزان
موقــع خوانــدن ســرود ملی از دســیبل ســنج
استفادهمیکردبااعتراضاتزیادیروبهروشد.
خواندن هر روزه سرود ملی با بلندترین صدای
ممکندرمقابلپرچم،ظاهرابرایمسئوالناین
مدرسهآنقدرمهمبودهکهازدستگاهصداسنج
برای بلندی صــدای دانــش آموزان اســتفاده
می کنند و کسانی را که با صدای آرام بخوانند،
تنبیه می کنند .بنابــر این ارزیابــی اگر صدای
دانش آموزی از  84دسیبل کمتر باشد باید به
عنوان تنبیه دو بار دیگر ســرود را با صدای بلند
بخواند ،اگر باز هم بلندی صدا به 84نرســید،
باید سه بار دیگر بخواند! این روش ظاهرا برای
القاینظمودیسیپلینابداعشدهبود.

«صلوات فیــدای» هنرمند روســی ،یکــی از ده هــا هنرمندی اســت که با نــوک مداد مجســمه های
مینیاتوری می ســازد .با این حال هنوز هم دیدن این حجم های ظریف که وقت و صبر و دقت بســیار
Designswan
زیادی می طلبد ،باعث اعجاب مخاطب می شود .

کارهایی که والدین کودکان موفق انجام میدهند

پارتی بازی نمی کنم
پیرمردی از بــزرگان فامیل که مــورد احترام
همه بهخصــوص آقــای بهشــتی بــود ،گفت
فــان پرونــده را در فــان دادگاه دارم .و
انتظار ســفارش داشــت! آقای بهشتی بدون
رودربایســتی گفت« :اگر حق با شــما باشد،
حکمبهنفعتانصادرمیشود.اگرهمنباشد،
صددقیقه تا بهشت
خب نیست دیگر! »

خاطرات سرخ
عشق به فرمانده

ضربالمثل خارجی
چینی :برای دانشــمند هیچ ســرزمینی
بیگانه نیست.
تــازی :باید با انگشــتان خودت ســرت را
بخارانی.
اســپانیولی :بــرای این که همســایه ات
درستکار بماند ،در خانه ات را قفل کن.
آلمانی :بدبخت همیشه مقصر است.

سانی اسکایز | یک زن اهل جکسون کانتی
آیووا ،به دلیل پنج دهــه فعالیت در نگهداری
و سرپرســتی کودکان بی سرپرســت و بزرگ
کردن  600کودک مــورد تقدیر قرار گرفت.
لیندا فای هرینــگ پذیرفتن و بــزرگ کردن
بچه ها را از سال  1970با همسرش باب آغاز
کرد و مــی گوید « با خودم فکر کــردم این کار
قشنگی است و دوست دارم آن را انجام دهم.
اما من دوست داشتم بچه هایی را که مشکل
سالمتی دارند به سرپرســتی قبول کنم ».از
آن زمان لینــدا به عنوان مــادر مهربانی که به
نگهداری از هیچ بچه ای –فارغ از جنس و سن
و سالمتی -نه نمی گوید شناخته شده و حاال
بعد از حدود  50سال ،او  600فرزند دارد که
همه را با عشق بزرگ کرده است.

آدیتی ســنترال | یــک هنرمند انگلیســی با
ساختنشاهکارهایهنریازشلوارجینهای
کهنه ،زندگی دوباره ای به آن ها می بخشــد.
لن بری ،مردی که با استفاده از رنگ ها و سایه
روشن های مختلفی که در پارچه های جین و
لیوجوددارد،نقاشیمیکشد،دردنیایهنر
برای خودش اسم و رسمی به هم زده است .او
میگویدهمهچیزازروزیشروعشدکهمادرم
تماس گرفت و از من خواســت تکلیف وسایل
اتاق قدیمــی ام را روشــن کنم .وقتــی رفتم تا
وسایلمراجمعکنم،کوهیازشلوارجینهای
کهنه ام را دیدم و آن ها را با خود به خانه آوردم.
 18ماه بعد به ذهنم رســید که با کمک بافت و
سایهروشنمتنوعپارچهاینشلوارها،میتوانم
یکاثرهنریبهوجودبیاورم.

زنگ تفریح

در محضر بزرگان

پایگاه اطالع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت

مادر  600فرزند

نقاشیباجین

مهارت یکدقیقهای

عالمه طباطبایی | تفسیر المیزان

ســید مجید ایافت می گوید :اصغر حســینی
محــراب ،اســلحه را ســمت کاوه گرفتــه بود
و تندتنــد بــا او حرف مــی زد .وقتــی نزدیک
تر شــدم ،شــنیدم محــراب گفت« :شــما نیا،
من تنهــا مــی رم ».کاوه گفت« :مــن فرمانده
ام ،بایــد در عملیــات باشــم» .محــراب که از
توجیه کاوه ناامید شده بود ،گفت« :اگر بیایی
یک تیر بــه پایت می زنم! ایــن طوری حداقل
زخمی میشــی ،ولی بــاز بین ما هســتی .اما
اگر بروی »!...این عشق و محبت دو طرفه ،تا
زمان شهادت ادامه داشت.

بیشک ،شــیوه تربیت فرزندان ،تاثیر بسیاری
روی موفقیت در زندگی و آینده آن ها دارد .پدر
و ماد ِر آگاهی کــه روشهای درســت برخورد با
فرزنــد خــود را میدانند و از روشهای درســت
تربیتــی اســتفاده میکننــد ،نقــش مهمــی در
موفقیت و پیشــرفت او در زندگــی دارند .برای
موفقیت فرزنــدان خود باید به چــه نکاتی توجه
داشته باشیم و چه مواردی را رعایت کنیم؟
هرگز به آن ها نمیگویند که میتوانند به هر
چیزیکهمیخواهند،برسند.معموالکودکان
درباره آینده خود انتظارات واقعبینانهای ندارند
و گاهی تصمیمهای عاقالنــهای نمیگیرند .آن
ها صرفا براســاس آرزوها و عالیــق خود تصمیم
گیری میکننــد و از شــرایط و واقعیــت هــای
زندگی واقعــی آگاه نیســتند .بنابرایــن بهتــر
اســت که فرزنــدان خود را بهســمت شــغلهای
پردرآمدی هدایت کنیم که بازار کار خوبی دارند
و میتواننــد نیروی کار زیادی جــذب کنند .باید
آن هــا را راهنمایــی کنیم و بــه آن هــا بگوییم که
زندگی همیشــه آنطور که تصور میکنیم و آرزو
داریم پیش نمیرود و درباره مسائل مهم زندگی
مانندانتخابشغلبایدمنطقیوعاقالنهتصمیم
لوپر دادن بــه رویاپردازیها و
بگیریم .بهجای با 
تصورات کودکانه باید آن ها را به مســیر درستی
هدایت کنیم تا بتوانند در زمینهای فعالیت کنند
کهدرآناستعداددارندوازنظ ِر مالینیزآیندهآن
هاراتامینخواهدکرد.
اســتفاده از تبلــت و تلفــن هوشــمند را
محــدود میکننــد .پژوهشــگران دریافتهاند
که مغز خردســاالنی کــه زمان زیــادی را صرف

استفاده از تبلت و تلفنهای هوشمند میکنند،
ممکن است تا همیشــه تغییر کند؛ بهویژه ،رشد
تواناییهــای خاصــی در آن ها شــامل تمرکز و
توجه ،واژگان و مهــارت هــای اجتماعی دچار
مشکل میشود .درباره کودکان دو تا پنج ساله
بایدزمانکارکردنآنهاباتبلتوتلفنهوشمند
را بــه یک ســاعت در روز محــدود کنیــم .میزان
استفاده کودکان بزرگتر از پنج سال از وسایل
الکترونیــک نیز بایــد بهانــدازهای باشــد که در
خواب کافی ،ورزش و تعامل اجتماعی اختاللی
ایجاد نکند و جایگزین آن ها نشود.
بیــرون از خانه کار میکنند .بیشــک در خانه
ماندنومراقبتمادرازکودکان،فوایدزیادیبرای
خانواده دارد؛ ولی پژوهشــگران مدرسه کســب
و کار هــاروارد ()Harvard Business School
داشــتن
دریافتهانــد که احتمال شــاغل شــدن،
ِ
مســئولیتهای نظارتی در شــغل خود و دریافت
حقوقودستمزدباالتردرزنانیکهمادرانیشاغل
داشتهاند بیشــتر از زنانی اســت که مادرانشان
خانــهدار بودهانــد .مردانــی کــه مادران شــاغل
داشتهاندنیزبیشترازسایرمرداندرکارهایخانه
کمک میکنند و زمان بیشتری صرف مراقبت و
توجهبهاعضایخانوادهمیکنند.
از فرزنــدان خــود میخواهنــد کار کنند .بر
اســاس مطالعــه هارواردگرنــت کســانی کــه به
باالترین موفقیــت هــای شغلی میرســند ،در
دوران کودکــی کار کردهانــد .بنابرایــن ،بایــد از
کودکان بخواهیم که در انجام کارهای خانه به ما
کمککنندوبهآنهامسئولیتبدهیم؛کودکان
هرچهکارکردنرازودترشروعکنند،بهتراست.

عشقبیپیرایه
حکایت
پروای دیگری نبود.
کشف االسرار و عدة االبرار
جنید را پــس از مرگ به خواب دیدنــد و او را
پرســیدند كه پــروردگارت با تو چه كــرد؟ گفت
آن اشــارات پرید و عبارات نابود شــد و دانش ها
از یاد رفت و آن رســم ها به كهنگى گرایید و جز
چند ركعت نمازى كه در شب خواندم ،سودمند
کشکول
نیفتاد.

کتــاب عشــق بیپیرایــه اثــر «وانــدا
واسیلوســکا» ماجــرای یک پرســتار
محبوب اســت .او در پشت جبهههای
جنــگ جهانــی دوم مشــغول بــه
خدمترسانی است .همسرش سرباز
استوماریابیصبرانهمنتظربازگشتاوست.او
خالصانهبهتماممجروحانمحبتمیکندوبهآن
هاامیدمیدهد.یکیازپزشکانبخش،دلباخته
قدیمی ماریاســت و بعدها همین مســئله او را بر
ســر دوراهی قرار میدهد .کتاب ،فضای جنگ
و آسیبها و مشکالت کشــور جنگزده لهستان
را توصیف میکند .نویســنده لحظاتی بینظیر

فردا شــب ،ســاعت  ،9یاســمینه داشــت در
آپارتمان زیبای نمر می چرخید و دل گرفته
از خــود میپرســید« :فکــر میکنــی حــاال
کجاســت؟ حضــورش را نثــار کــه میکند؟
چشــمهایش بــرای که میدرخشــد؟» الک
پشــت او سرشکســته و ُکندتر از همیشه راه
میرفت .انگار اندوهی بر دوشش سنگینی
میکــرد .یاســمینه کنــار آینــه ایســتاد .غم
غریبی بر دلش سایه افکند .یادش آمد بیش
از یک هفته اســت که حتی یک بار هم خنده
به لبش نیامــده .خواســت خندههای پیش
از آشــنایی با او را به یاد آورد ،اما نتوانســت.
جلوی آینه ایســتاد تــا امتحانی کند .اشــک
پهنای صورتش را گرفت .ترس برش داشت.
فرامــوش کــرده بــود چگونــه میخندیــده
اســت ،پس زد زیر گریــه .تصمیــم گرفت به
کاغذهایش پناه برد و مثل همیشه که دلش
می گرفت شعری بنویسد ،اما از پس این کار
هم بر نیامد .شور و شــوقی را که برای گفت
و گو بــا منتقدان و روزنامه نــگاران و مدیران
انتشاراتیها در دل داشــت از یاد برده بود.
همه چیز را از یاد برده بــود .نمر تمام دنیای
او شده بود و حاال زیر پایش را خالی میکرد
و بــه حــال خــودش وا
میگذاشــتش تــا تک
و تنها در خال ســقوط
کند ...به الک پشــت
نــگاه کرد .خواســت
با او گرم بگیــرد ،اما
الک پشــت تــوی
الکــش فــرو رفتــه
بــود .همــه دنیــا
کنارش گذاشته و
او را بیکس و تنها رها کرده بودند ،درســت
مثل یــک گــوش ماهی تــو خالی بر ســاحل
فراموش شدهای در بیروت.
بیروت ۷۵
نویسنده :غاده السمان

دیالوگماندگار
هر چقدر بیشتر زمین بخری ،بهتر می تونی
اوج بگیری.
باشگاه مشت زنی
کارگردان :دیوید فینچر

دیکشنری

معرفیکتاب

گویند که مردی بر زنی عارفه رسید و جمال
آن زن در دل آن مرد اثر کرد.
گفت :ای زن! من خویشــتن را از دســت بدادم
در هوای تو.
زن گفت :چرا در خواهرم نمینگری که از من با
جمال تر است و نیکوتر؟
گفت :کجاست آن خواهر تو تا ببینم؟
زن گفــت :بــرو ای دروغگو که عاشــقی نــه کار
توست .اگر دعوی دوستی ات درست بود ،تو را
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بریدهکتاب

در آیه  112سوره آل عمران می خوانیم:
ــم ِّ
ــن َما ُث ِق ُفــوا ِإ ّ َل ب َِح ْب ٍل
الذ ّ َل ُة َأ ْی َ
ُض ِر َب ْت َع َل ْیهِ ُ
اس َو َبــا ُءوا ب َِغ َض ٍب مِ َن ا ِ
مِ َن َ ِ
هلل
الل َو َح ْب ٍل مِ َن ال ّ َن ِ
َ
ــت َع َل ْیهِ ُم ا ْل َم ْس َ
ــكن َُة َذ ِل َ
ــك بِأ َن ُّه ْم َكانُوا
َو ُض ِر َب ْ
ون ْ َ
ــات َ ِ
ون بِآ َی ِ
النْبِ َیا َء ب َِغ ْیر َح ٍ ّق
الل َو َی ْق ُت ُل َ
َی ْك ُف ُر َ
َذ ِل َ
ون
ك ب َِما َع َص ْوا َو َكانُوا َی ْع َتدُ َ

کاشمر

3

گناباد

1

را خلق کــرده که تمام انســانهایی
که روزی جنــگ را تجربــه کردهاند
میتواننــد بــا آن همزادپنــداری
کنند .توصیف فضای احساسی و
عاشقانه،انتظارسختوطوالنی،
فضای متشــنج جنــگ جهانی،
همه اینها در کنــار هم هنر نویســنده را به رخ
میکشد.چهرهزنندهوغمانگیزجنگجهانیدر
کنار عاشقانههایی که در خالل آن رخ میدهد،
موضوعی است که شاید هیچگاه تکراری نشود و
هرباربشوداززاویهاینوبهآننگاهکردوداستان
شنیدنی دیگری را از آن بیرون کشید .راوی این
داستان سوم شخص است و بیشتر قسمتهای
آنبهشیوهدیالوگبیانشدهاست.

!Good luck
An expression of one's hope that
someone else has a favorable or
positive experience.
موفق باشی!
مثال:
I hope you do great on your test
!today! Good luck
امیدوارم امروز امتحانت رو عالی بدی! موفق
باشی!
I hear you're leaving for your new
!job tomorrow morning, good luck
شــنیدم فردا برای کار جدید ایــن جا رو ترک
می کنی .موفق باشی!

