تقویم
تاریخ

 25ژانویه  | 1456چاپ نخستین کتاب جهان توسط «گوتنبرگ»

 25ژانویه  | 1965زادروز «ویلیام سامرست موام»

گوتنبرگ با تهیه ُمرکب مخصوص چاپ ،حروف ریز ،نازک ویک انــدازه را از فلز تهیه کرد و با
قالببندیآنها،موفقشدصنعتچاپرابهجهانعلمعرضهکند.صنعتچاپباچاپتوراتو
انجیلبهوسیلهحروفسربیمتحرکیکهاینمخترعآلمانیساختهبود،متولدشد.

ویلیامسامرستموام،متولدپاریس،طی ۹۱سالزندگی،نزدیکبهصدرمان،داستانکوتاهونمایش
نامه نوشت ،برخی داستان های او به فیلم های پرفروش جهان تبدیل شد .از معروف ترین آثار این
نمایشنامهنویس،میتوانبه«اسارتانسان»«،ماهوششپنی»«،لبهتیغ»و«حاصلعمر»اشارهکرد.

تفأل
حافظ

یک روایت ،یک درس
سوال نابه جا نپرس!

امام علی (ع) فرمودند :روزی پیامبر اکرم(ص) با مردم دربار ه حج سخن میگفت .کسی پرسید :آیا حج ،همه ساله واجب است یا در تمام
عمر ،تنها یک بار؟ پیامبر پاسخ نداد .او چند بار پرسید ،رسول خدا فرمود :این همه اصرار برای چیست؟ اگر بگویم هر سال ،کار بر شما
سخت میشود ،تا موضوعی را مطرح نکردهام ،شما هم نپرسید ،یکی از عوامل هالکت ا ّمتهای پیشین ،سؤالهای نابه جای آنان بود.
بحاراالنوار
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حکمت روز
چه کنیم که جوش نیاوریم
یک ظرف آب که روی آتش اســت و می جوشد،
کافی اســت یک استکان آب ســرد به آن اضافه
کنی؛ از جوش می افتد .من و تــو هم اگر وقتی
آتشخشمبهسراغمانآمدهوجوشآوردهایم،
کمی آب ســرد به ســر و صورت خود بزنیم ،بی
شک خشــم مان فروکش می کند؛ این توصیه
پیامبر (ص) است .موقت ًا جای خود را نیز تغییر
دهید ...برای ساعتی هم که شده قدم زنان به
جای دیگری بروید ،وگرنه باز خشــم به ســوی
شماخواهدآمد،همانطورکهبایدظرفآبرااز
رویآتشکنارگذاشت،وگرنهبازجوشمیآید.

تصاویر فضایی ۵۰سال گذشته
در موزه تاریخ طبیعی آمریکا

سال نو چینی ها
تحویلشد

ی مصری
صدای مومیای 
پس از 3000سال شنیده شد

باغبانی در جزیره با درآمد
شگفتانگیز

بیزینساینســایدر| مــوزه تاریــخ طبیعــی
آمریکا ،تصاویری از ماموریتهای فضایی ۵۰
سال گذشــته را به نمایش گذاشــته است .این
مجموعه تصاویر« ،جهان ورای زمین» نام دارد
و تصاویــری از قمــر تایتان ســیاره زحــل۶۷« ،
پی/چوریوموف-گراســیمنکو» و سطح ماه را
نشانمیدهد.کارترامارت،مدیربرگزاریاین
نمایشگاهمیگوید:ارائهاین پروژه،یکسالبه
طولانجامید،درنتیجهمامطمئنهستیمکههر
بخشیازفضاکهدرتصاویربهنمایشدرآمده،به
بهترین شــکل از دانش ما برگرفته شده است و
شمامیتوانیددراینتصاویر،اجرامآسمانیرا
همانگونهکهواقعاهستند،ببینید.

اسپوتنیک| امروز ،روز تحویل سال نو چینی
هاست و جشن ســال نو ،در این کشور و همه
کشــورهایی کــه چینــی هــا در آن جمعیــت
غالب را دارند یا اقلیت قدرتمندی را تشکیل
می دهند ،برگزار می شــود .جشــن سال نو
چینی ،هر سال از  18ژانویه تا  5فوریه ادامه
دارد ،طی ایــن  15روز ،با پدیدار شــدن ماه
کامــل در آســمان ،روز نخســت ســال جدید
تعیین میشــود و مردم چین جشــن فانوس
را برگزار مــی کنند تا بــا نور ایــن فانوس ها،
طبق باورهای خود ،راه را برای ســال جدید
روشن کنند .تعطیالت سال نو ،از مهمترین
تعطیالت سنتی مردم چین است.

اسکای نیوز| دانشمندانبریتانیاییتوانستند
صدای یک کاهن مصری را از روی مومیایی سه
هزارسالهاشبازسازیکنند«.نسیامون»کاهن
دوران رامســس ششــم بوده و به احتمــال زیاد
برای انجام آیینهای مذهبی ،صدای رســایی
داشتهاست.بازسازیصداینسیامون،آرزوی
این کاهن باستانی را برآورده کرده ،چرا که این
آرزو روی تابوت او نوشته شده بود .دانشمندان
هالوویدانشگاهلندن،نخستسر
کالجرویال
ِ
و گردن جســد را بهدقت اســکن کردند ،سپس
به کمــک چاپگر ســهبعدی ،حنجــره و تارهای
صوتیاشرابازسازیودرنهایتصداییشبیه
تلفظیکحرفصدادارراازآناستخراجکردند.

میرور| تصویریکهمیبینیدوشباهتزیادی
هم به جزایر داستانهای خیالی دارد ،جزیره
ایدرساحلانگلستاناستکهباغبانیجدید
را برای کار کردن در قلعه خود جست وجو می
کند .بــرای باغبان جدید ،دســتمزد شــگفت
انگیــزی در نظر گرفته شــده که در نــگاه اول،
توجه خیلی هــا را جلب می کنــد ،اما واقعیت
این اســت که این باغبان ،بایــد بتواند مثل «بز
کوهی»چابکباشد،چونمحدود هفعالیتاو
در سراسر جزیره ،صعب العبور است .از طرف
دیگر،اینباغبانبایدویژگیخاصدیگریهم
داشته باشد و آن توانایی اســتفاده از ریسمان
برایپایینرفتنازبرجاست.

 4گوشه ایران

زنگ تفریح

زندگی مثل یه کتاب نیســت ،مــی تونه توی
یک ثانیه تموم بشه .
خانه ای روی برکه

کارگردان :آلخاندرو اگرستی

حصیر بافی ،از صنایع دســتی معروف استان گیالن اســت و محصوالت پرطرفداری مانند کیف های
حصیری،زنبیل(ساکخرید)،کاله،سفره،سبدنان،سبدمیوه،زیرانداز،پاراوانوکالهکآباژوردارد.
در تولید محصوالت حصیری ،از مواد اولیه طبیعی و با کیفیت و روش های ســنتی استفاده می شود.
حصیربافانگیالنی،گیاهانخودرومانندسوف،لیوکنفراکهدرفصلبهاردرحاشیهمردابهاجوانه
می زنند ،اواخر تابستان برداشت و از آن ها برای بافت حصیر استفاده می کنند .ابزار مورد استفاده در
حصیربافی،داس،انواعکارد،اره،رنده،انبردست،قیچی،سوزن،درفش،دفتینوسنگنفتاست.

تپههای رنگین ماهنشان

در محضر بزرگان

تپه های رنگین ماهنشــان ،یکی از شــگفت انگیزترین جاذبه های طبیعی استان زنجان هستندکه
در فاصله  ۲۵کیلومتری شمال شرق تبریز و در مسیر شهرستان خواجه و اتوبان میانه به زنجان قرار
گرفته اند .محلی هــا ،این تپه های رســی را «آال داغ الر» می نامند و مرتفع ترین قســمت آال داغ الر،
ب هستند که تصور
کوه بلقیس با ارتفاع  ۳۳۰۰متر است .این مناظر چشــم نواز ،آن قدر نادر و عجی 
میکنیم در حال دیدن مناظری از یک سیاره در یک منظومه شمسی دیگر هستیم .رنگ های قرمز،
قهوه ای ،سبز ،زرد ،سفید و نارنجی ماهنشان در شرایط نور مناسب و به خصوص پس از یک بارندگی
اندک ،سوژه بی نظیری برای عکاسان ،فیلم سازان و طبیعت گردها می شود.

بعد از 25سال مجاهدت

گویندروزیشاگردانمرحومسیدبحرالعلوم،
ایشان را خوشحال و متبســم دیدند .سبب را
پرسیدند .در پاسخ فرمود :پس از بیست و پنج
ســال مجاهدت ،اکنون که در خود نگریستم،
دیدم دیگر اعمالم ریایی نیست و توانسته ام به
رساله لب الباب
رفعآنموفقشوم .

علم به زبان ساده

خاطرات سرخ

نکروز دندان چیست؟
نکروز یا بافتمردگی ،مجموعهای از سلولها
و بافتهــای مــرده در یــک نقطه بدن اســت
که یک عامــل خارجــی مانند التهاب یا ســم
باکتریایی باعث بروز آن شــده اســت .نکروز
دندان یا  ،Necrosisمرگ عصب های دندان
است که در مراحل ابتدایی بدون هیچ دردی
اتفاق می افتد و در ادامه سلولهای مرده ،به
صورت بخشی سیاه شده و تیره ،روی دندان

سیلیبرصورتمسیح کردستان

ظاهر می شــوند .دندانی که نکروز شــده ،به
مرور به خوردن غذاهای گرم و سرد ،حساس
می شود ،پوسیدگی در آن گسترش می یابد
و ممکن اســت به راحتــی بشــکند ،بنابراین
بهتر اســت در همان مراحل اولیــه به دندان
پزشک مراجعه کنیم .این دندان به تشخیص
دندان پزشک ،ترمیم ،عصب کشی یا کشیده
میشود.

معرفیکتاب
لبهتیغ
حکایت
ان شاءا ...منم!

روزی همسر مالنصرالدین از او پرسید«:فردا چه
می کنی؟» گفت«:اگر هوا آفتابی باشد به مزرعه
می روم و اگر بارانی باشد به کوهستان می روم و
علوفه جمع می کنم ».همسرش گفت«:بگو ان
شاءا .»...مال گفت« :ان شاءا...ندارد ،فردا یا هوا

آفتابی است یا بارانی» .از قضا ،فردا در میان راه
راهزنانرسیدندواوراکتکزدند.مالنصرالدین
نه به مزرعه رســید ،نه به کوهستان و مجبور شد
به خانه بازگــردد .در خانه را کوبید و همســرش
گفت«:کیست؟» او جواب داد«:ان شاءا ...منم».

آن گاه مــرد ســخنوری گفت«:با مــا از آزادی
ســخن بگو» و او پاســخ داد «:در دروازه شهر و
آتش اجــاق تان دیده ام کــه خود را به
در کنا ِر ِ
آزادی خود را می پرستید،
خاک می اندازید و
ِ
همچنان کــه بــردگان در براب ِر فرمانــروا خم
می شوند و او را ستایش می کنند ،با آن که به
ِ
باغ معبد
دست او کشــته می شــوند.آری ،در ِ
و در ســایه برج دیده ام که آزادترین کسان در
میانشماآزادیخودرامانندیوغیبهگردنو
ِ
ماننددستبندیبهدستدارندوازدلمخون
می ریــزد ،زیرا شــما فقــط آن گاه مــی توانید
آزاد باشــید که حتــی آرزو
کــردن آزادی را هم بندی
ِ
بردستوپایخودببینید
و هنگامــی کــه دیگــر از
آزادی ،همچــون هدف
و غایت ســخن نگویید.
شــما آن گاه به راستی
آزادیــد کــه گرچــه
روزهاتــان فــارغ از
نگرانی و شــب هاتان
عاریازاندوهنباشند،چوناینچیزهازندگی
میان آن هــا برهنه و
را بر شــما تنگ کننــد ،از ِ
پیامبر و دیوانه
وارسته،فراتربروید .
جبران خلیل جبران

دیالوگماندگار

حصیربافیگیالن

سلوک باران/حجت االسالم رنجبر

در دفتر فرماندهی ســر و صدا به حدی رســید
که فرمانده ســپاه منطقه هفــت ،جویای قضیه
شــد .مســئول دفتر گفت« :این ســرباز تــازه از
مرخصیبرگشته،ولیدوبارهتقاضایمرخصی
داره ».فرمانده گفت« :خب! پسر جان تو تازه از
مرخصی آمدی .نمی شه دوباره بری ».ناگهان
ســرباز جلو آمــد و ســیلی محکمی نثار شــهید
بروجردی کــرد .در کمال تعجب دیدم شــهید
بروجردیخندیدوآنطرفصورتشرابردجلو
وگفت«:دستسنگینیداریپسر!یکیهماین
طرفبزنتامیزانبشه».بعدهماورابردداخل
اتاق.صورتشرابوسیدوگفت«:ببخشید،نمی
دانســتم این قدر ضروری است.می گم سه روز
برات مرخصی بنویسند ».سرباز خشکش زده
بودووقتیمسئولدفترخواستمرخصیاشرا
باکارگزینیهماهنگکند،گوشیراازدستش
گرفت و گفت« :برای کــی می خوای مرخصی
بنویسی؟برای من؟نمی خواد .من لیاقتش را
ندارم ».بعد هــم با گریه بیرون رفــت .بعدها آن
سرباز ،راننده و محافظ شــهید بروجردی شد،
 11ماه بعد هم به شهادت رسید.آخرش هم به
ابروباد/خاطراتی از شهدا
مرخصینرفت.
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بریدهکتاب

در آیه 101سوره مائده می خوانیم:

ایکسانیکهایمانآوردهاید!دربارهاموریکه
اگر برایتان آشکار شود ،ناراحت تان میکند،
نپرسید ،اگر هنگام نزول قرآن از آن ها سؤال
کنیــد ،برایتــان روشــن میشــود .خداوند از
ســؤالهای نابه جای شما گذشــت و خداوند
آمرزندهایبردباراست.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
دانستن هر چیزی ،نه الزم است و نه مفید،
بلکــه باید ســراغ دانشهــای مفید رفــت« .ال
(حسکنجکاویبایدتعدیلشودونباید
ت َْسألوا» ّ
در پی اطالعاتی رفت که سبب ایجاد کدورت،
مشکالتواختاللدرنظامجامعهمیشود).
مک ّلف نســاختن مردم به پارهای از احکام،
پرتویازعفووگذشتالهیاست.
خداوندبهبندگانشمهلتتوبهمیدهد.
ظرفیت نداشــته باشــند ،بیان
اگــر مــردم
ّ
پارهایازحقایق،سببکفرآنهامیشود.

کاشمر
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«لبه تیــغ» اثــر سامرســت مــوام،
دربــاره زندگی مرد جوانــی به نام
الری اســت که به تازگــی از جنگ
به خانــه برگشــته و به رغــم درآمد
بســیار کم از پیشــنهادهای کاری
که به او داده میشــود ،ســر باز میزند ،چرا که
به دنبال یافتن پاســخ ســوالهای خود درباره
هدف و غایــت زندگی اســت .او در یــک معدن
مشــغول به کار و در آن جا با فردی که با عرفان
سر و کار دارد ،آشنا میشود .الری به همراه این

مرد ،راهی سفرهایی می شود
تا پاسخ پرسش هایش را بیابد.
نویســنده در این اثــر ،عالوه بر
مخاطبان و خوانندگان کتاب،
هر یک از شــخصیتهای مطرح
شده در کتاب را هم به چالش پاسخ
به ســوالهایش از زندگی دعوت میکند .او از
طرفی سعی دارد تفاوت زندگی افراد در هر یک
از قسمتهای آمریکا ،انگلیس و آلمان در دهه
 1930را به تصویر بکشد.

دیکشنری
Guide
هدایت کردن ،راهنمایی کردن ،راهنما
Tourists often hire guides.
گردشگرها،اغلبراهنمااستخداممیکنند.
Use the suggestions in the
handbook as a study guide.
از توصیــه هــای کتــاب راهنمــا بــه عنــوان
راهنمای مطالعه ،استفاده کنید.

ضربالمثل خارجی
هندی :کسی که به حقیقت عشق می ورزد،
دشمنان زیادی دارد.
آلمانــی :صحبــت کــردن ،نقــره ای اســت و
سکوت طالیی.
فرانســوی :جویبارهای کوچــک ،رودخانه
های بزرگ را میسازند.
دانمارکی :احتیاج ،انسان را مخترع و مبتکر
می کند.
ایتالیایی :کسی که در حضورت از تو بترسد،
در غیابت از تو نفرت دارد.
یونانی :آدم های احمق ،گاه مشاوران خوبی
برای عاقل ها هستند.

ضرب المثلفارسی
آب دریا از دهان سگ
نجسنمیشود
این ســخن ،کنایه از این اســت که با بدگویی
کردن دربارۀ کســی ،از شــخصیت و فضیلت
او کاســته نمی شــود .همانند این جمله «مه
فشاند نور وسگ عوعوکند»

