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 30ژانویه  | 1945مرگآورترین فاجعه دریایی تاریخ

 30ژانویه  | 1948ترور گاندی ،پدر هند

در چنین تاریخی در جنگ جهانی دوم ،کشتی ویلهلم گوستلوف که پناهندگان آلمانی را در
خود جای داده بود ،توسط اژدر زیردریایی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ،غرق شد و
با مرگ حدود  ۹۵۰۰نفر ،مرگآورترین فاجعه دریایی تاریخ نام گرفت.

مهاتماگاندی،رهبرانقالباستقاللهندونجاتدهندهآنازاستعمارطوالنیانگلستان،بهدست
یك ناسیونالیست هندو كه با تجزیه این شبه قاره مخالف بود ،كشته شد .گاندی ،مبتكر مبارزه
منفی برای رسیدن به هدف سیاسی است و هندی ها ،او را «مهاتما» یا آموزگار بزرگ مینامند.

تفأل
حافظ

یک روایت ،یک درس

برترین زن عالم :امام صادق (ع) فرمود :فاطمه از آن جهت «محدثه» نامیده شد که فرشتگان بر او فرود میآمدند و با او گفتوگو میکردند ،همانگونه که با مریم،
بنت عمران گفتوگو میکردند ،آن ها به فاطمه میگفتند« :ای فاطمه! همانا خداوند تو را برگزیده و از پلیدیها تطهیر نموده و تو را بر زنان دو عالم برتری داده اســت.
توگو میکردند ،شبی فاطمه به آن ها گفت« :آیا آن که در این آیه ،نسبت به زنان دو عالم،
پس ای فاطمه! خدایت را سپاسگزار باش و او را عبادت نما» .آن ها با یکدیگر گف 
فضیلت و برتری داده شده ،مریم دختر عمران نیست؟» فرشتگان گفتند« :مریم ،بزرگ و برگزیده زنان زمان خود بود ،ولی خداوند تو را بر تمامی زنان دو عالم از اولین تا
بحاراالنوار/معانی االخبار
آخرین ایشان ،برتری بخشیده است».
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دور دنیا

بریدهکتاب

در سوره مبارکه کوثر می خوانیم:
عکس تزئینی است
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به نام خداوند بخشنده مهربان .ما به توکوثر
(یعنــی عطــای بســیار چــون کثــرت فرزند)
بخشــیدیم .پــس (بــه شــکرانه آن) بــرای
پروردگارت نمــاز بخوان و شــتر قربانی کن.
یقین ًا دشــمن (که به) تو (زخم زبان می زند)
خود بدون تبار و نسل (و بریده از همه خیرات
و برکات) است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:
فرزند و نسل ،عطیه الهى است.
نعمتهــا حتــى بــراى پیامبــر اســام،
مسئولیتآور است.
تشكر باید فورى باشد.
دســتورات دینــى ،مطابق عقــل و فطرت
است .عقل ،تشــكر از نعمت را الز م مىداند،
دین هم به همان فرمان مىدهد.
ّ
قربانى كــردن ،یكى از راه هاى تشــكر از
نعمتهــاى الهــى اســت(زیرا محرومــان به
نوایى مىرسند).
توهین به مقدسات ،توبیخ و تهدید سخت
دارد.
زود قضــاوت نكنیــم و تنهــا بــه آمــار و
محاســبات تكیه نكنیم كه همه چیز به اراده
خداوند است.

هنرفاطمی

حکمت روز

كتیبه دوزی

سخت و درشت نباش

کتیبه ،پارچه ای مزین به خط جلی نســخ ،طغری ،كوفی ،ثلث ،مثنی ،معما ،طغری ،شــبه طغری،
تسلســلی و دیوانی اســت که با اســتفاده از نخ ســرمه ،ملیله ،نقده یا گالبتون بر پارچه های مخمل
می دوزند و در مناسبت های مذهبی استفاده می شود .کتیبه ها به نام اهل بیت عصمت و طهارت(ع)
و اشــعار و روضه هایی در مدح ایشــان ،مزین می شــود و در مجالس عزاداری یا مولودی ها ،بر دیوار
مســاجد و اماكن متبركــه ،نصب می شــوند .در اصطــاح هنری ،كتیبــه دوزی بــه دوختی اطالق
می شود كه در آن طرح هایی از آیات ،اسماء ،اسامی ائمه اطهار (ع) و اشعار آیینی را می بینیم و از آن
ها در مناســبت های مذهبی برای تزیین پرده ها ،لباس ها ،سفره ها ،دیوارها و رومیزی ها استفاده
می کنیم .تصاویری از کتیبه های ایام فاطمیه را در این بخش می بینید.

وقتــی پوســت دســت یا صــورت خشــن می
شــود ،با آن چگونه رفتار می کنیم؟ سمباده
می کشیم؟! سنگ پا می کشــیم؟! نه .چرا؟
چــون ایــن هــا ،خــود زبر و خشــن و خشــک
هستند و دردی دوا نمی کنند ،بلکه به پوست
آسیب می زنند .برای همین با کرم و پمادی
که خــود نــرم و لطیف اســت با پوســت رفتار
می کنیم .این همان نسخه شفابخشی است
که علــی (ع) بــرای فرزنــد نازنینــش و دیگر
فرزندانش که ان شــاءا ...من و شــما باشیم،
پیوســته فرموده اســت« :پســرم! هرکــه با تو
درشــتی کرد و با خشــونت رفتار نمــود ،تو با
او نرم باش و با انعطاف رفتــار کن؛ هیچ بعید
نیست که او هم با تو نرم شود».

تعطیالت دانش آموزی
در موزه شکالتی استانبول

شگفتیمیلیونهاکاربر
از سخاوت یک کودک

خانه کنفی سازگار
بامحیطزیستساختهشد

نهنگهایگوژپشت
در دام صیادان خرچنگ

آناتولی|موزهشکالتدراسنیورتاستانبول،
یکــی از محبــوب تریــن جاهــای دیدنــی و
مکانهایفرهنگیبرایکودکاندرترکیهبه
شــمار میرود که به خاطر تعطیالت میان ترم
دانش آموزان ،استقبال از آن بیشتر هم شده.
این موزه در ســال 2014توســط یک شرکت
تولیدکننده شــکالت در زمینی به مســاحت
پنج هزار مترمربع تأســیس شــد .کودکان در
این موزه ،تاریخ را با چاشــنی شکالت مطالعه
مــی کننــد ،مجســمه موالنــا جاللالدیــن،
کشــتی حضرت نوح(ع) و تصاویــری از دوره
ســلجوقیان ،از جملــه ماکت های شــکالتی
هستند که در این موزه معرفی می شوند.

اســپوتنیک| برخــورد ســخاوتمندانه یــک
کودک ،پس از شــنیدن این خبر که مادرش،
همه آب نبات های او را خورده ،مورد تحسین
میلیون ها کاربر فضای مجازی قرار گرفت .با
اینکهدرگذشتهنیزویدئوهایمشابهیدراین
خصوص منتشر شده بود ،اما همچنان دیدن
ســخاوتمندی کودکان ،شــیرین و خوشایند
اســت .در این ویدئو ،مــادر به پســربچه چهار
ســاله اش می گوید که دیشــب خیلی گرسنه
بوده وتمام آب نبات های او را خورده و کودک
با شــنیدن ایــن حرف بــه جای پرخاشــگری،
ابتدا شوکه می شــود اما بعد می گوید«مامان
من از تــو ناراحت نیســتم ،اشــکالی نــداره».

نیواطلس| یک معمار انگلیســی ،خانــهای را با
استفاده از کنف ســاخته که عالوه بر استحکام،
ســازگاری کافی بــا محیــط زیســت دارد .این
خانه ،دو طبقه است و ســه اتاق خواب دارد و در
منطقه ای به وســعت  800هکتــار در کمبریج
شایر انگلیس بنا شــده .برای ساخت این خانه،
از کنف ،چــوب ،آهک ،صمغ و پالســتیکهای
ســازگار با محیط زیســت استفاده شــده است.
معمار خانــه کنفی میگوید« :اســتفاده از کنف
برای خانه ســازی ،انســانها را از مواد کربنی،
بی نیاز می کنــد و کمک بزرگی بــه حفاظت از
محیطزیستاست».جالباینجاستکهمونتاژ
قطعاتاینخانه،تنهادوروزوقتگرفتهاست.

ایندیپندنــت| موج گرمــا در ســواحل غربی
ایاالتمتحده،باعثنزدیکشدننهنگهای
گوژپشتبهساحلوبهدامافتادنتعدادزیادی
از آن ها در تله های صید خرچنگ شده است.
دانشمندان می گویند« موج بزرگی از گرما در
ســواحل غربی ایاالت متحده بین ســالهای
 ۲۰۱۴تا ۲۰۱۶باعث شده که این نهنگ ها
برای یافتن غذا به نقاط ساحلی نزدیک شوند
و به همین دلیل تعداد بســیاری از آن ها در تله
صید خرچنگ ها گرفتار شده اند» .گرفتاری
مکرر نهنگ هــای گوژپشــت در دام صیادان،
باعث طرح دعاوی محیط زیستی شده و خطر
ممنوعیتصیدخرچنگرابهدنبالدارد.
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دیالوگماندگار

جزیرههنگام

خاطرات سرخ

چراغ جلوی خودرو را تعویض کنید

از آب و هوا شکایت می کرد .از جاده شکایت
می کــرد .از عراقی ها شــکایت می کــرد .از
صدای انفجار شــکایت می کرد .این راننده،
دیگر ذله مــان کرده بــود ...وارد شــهرهای
عــراق ،حلبچــه و خرمــال کــه شــدیم ،وضع
مردم خیلی بد بود .سوارشــان مــی کردیم و
می بردیمشــان جای امــن .زن هــا و بچه ها
نمی توانستند سوار کامیون های آیفا شوند.
یک نفر چهار دســت و پا روی زمین نشســته
بود تا زن و بچه ها راحت بتوانند سوار شوند.
سرش را بلند کرد ،شــناختمش .راننده بود؛
راننده همیشه شاکی...

اگر چراغ جلوی خــودروی تان از نــوع زنون یا
 LEDبود ،بهترین کار این اســت کــه خودرو را
به تعمیــرگاه ببرید تا فرد متبحــر آن را تعویض
کند زیــرا در غیر ایــن صورت ،ممکن اســت به
خودرو صدمــه وارد شــود ،اما اگــر چراغها از
نوع حباب هالــوژن هســتند ،میتوانید طبق
توضیحات زیــر ،آنهــا را تعویض کنیــد .ابتدا
اطمینان حاصل کنید که خودرو و چراغهای
جلو خاموش هســتند .بر اساس مدل خودرو،
حداقــل یک یــا چنــد پوشــش محافــظ المپ

هســتند که باید آن هــا را بردارید .بعــد از این
که پوشــش محافــظ را برداشــتید و بــه چراغ
رســیدید ،آن را دربیاورید ،البته ممکن اســت
برای این کار به پیچگوشــتی دو ســو نیاز پیدا
کنید ،حــاال حبــاب را کمی در خــاف جهت
عقربــه ســاعت بچرخانیــد و مســتقیم بیرون
بکشــید .برای نصب چراغ جدیــد ،همین کار
را در جهت مخالف انجام دهید .توجه داشــته
باشید که چراغها با انگشــتانتان تماس پیدا
نکند ،تا مجدد مجبور به تعویض آن ها نشوید.

معرفیکتاب

روزی روزگاری جنگی

داستان تجربه های من
با راستی

ضرب المثلفارسی
آبادانی میخانه ز ویرانی ماست
این ســخن بدان معناســت کــه موفقیت یک
دسته از آدم ها ،غالب ًا نتیجه شکست و خرابی
کار دسته دیگر است.

حکایت
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

بزرگ ترین حیله شــیطان ،این بــود که همه
دنیا رو متقاعد کرده بود که وجود نداره.
مظنونین همیشگی
کارگردان :برایان سینگر

مهارت یک دقیقه ای

حجت االسالم رنجبر/سلوک باران

layout@khorasannews.com

«اگر تــو فاطمه نبــودی با آن عظمت دســت
نیافتنــی و من هم حســن نبودم بــا این قلب
رقیــق و دل شکســتنی ،بــاز هم ســفارش تو
مادر-گریه نکردن -عملی نبود .اگر من تنها
یک فرزند بودم -هر فرزنــدی -و تو تنها یک
مادر بودی -هر مادری -در حال ارتحال ،باز
هم به دل نمیشد گفت که نســوز و به چشم
نمیشــد گفت کــه آرام بگیــر و اشــک مریز.
چه رســد به این که تو فقط یک مادر نیستی،
تو فاطمــهای! تو زهرای اطهــری! تو نزدیک
ترین و بیواسطهترین بازماند ه منزل و مهبط
وحیای! تو محب و محبوب خدا و پیامبری!
چه کســی عشــق خــدا و پیامبر را نســبت به
تو نمیداند؟ کــم مانده بــود ،پیامبر به بالل
بگوید«:بــاالی مأذنــه که رفتــی ،بعــد از هر
اذان با صــدای بلند اعالم
کن که محمد (ص) فاطمه
را دوســت دارد ،دوســت
داشتنی الهی و تکوینی،
دوست داشتنی سنتی و
تشریعی».اینچنینبود
عشق مشهور پیامبر به
تو و عشق تو به پیامبر،
شــهرهتر؛ آن چنان که
لقب «امابیها» گرفتی
و آن چنــان کــه بعــد از ارتحال پیامبــر ،هیچ
کس خنده تو را ندید و در عوض ،گریستنت،
دشمن را به ستوه آورد».
کشتی پهلو گرفته
نویسنده :سید مهدی شجاعی

«هنگام» ،نام جزیره ای کوچک در جنوبی ترین نقطه قشم اســت ،جزیره ای زیبا که ارتفاعات پست
آهکی و معادن نمک و خاک ،آن را پوشــانده« .هنگام» دارای جلوه های گردشگری بسیار است که
از جمله آن ها ،کروکودیل ها ،دلفین ها و الک پشت ها هستند .شما در این جزیره می توانید اولین
مزرعه پرورش کروکودیل کشور را ببینید و از بازیگوشی دلفین های مهمان نواز آن ،لذت ببرید .عالوه
بر این ،در روستای شیب دراز ،نوعی الک پشــت پوزه عقابی وجود دارد که تخم گذاری اش تا پایان
اردیبهشت ماه ،از ژئوسایت های جزیره قشم محسوب می شود .همچنین درخشش فیتوپالنکتون
ها در امواج شبانگاهی ساحل هنگام ،تصاویر بی نظیری را خلق می کند.
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یکی از وزرا ،پیش ذوالنون مصری رفت و همت
خواست که روز و شب به خدمت پادشاه مشغولم
و بــه خیــرش امیــدوار و از عقوبتــش ترســان.

ذوالنــون بگریســت و گفــت :اگر من خــدای را
عزوجل ،چنین پرســتیدمی که تو پادشاه را ،از
گلستان سعدی
صدیقان بودمی .
جمله ّ

کتــاب «داســتان تجربه هــای من با
راستی» که نشــر ثالث آن را با ترجمه
مسعودبرزینمنتشرکرده،ماجراهای
پر ُافت وخیز زندگی مردی است که در
تاریخ ،رد پــای ماندگاری از خود به جا گذاشــته
و به یکی از شــمایل های ماندگار صلح و مبارزه
و ســاده زیســتی بدل شــده .ویژگی منحصربه
فرد این کتاب ،آن اســت که به قلم خود گاندی
نوشته شــده ،بنابراین به شکلی مســتقیم و بی
واســطه می توان خواننــده خاطــرات و زندگی

نامه او بود و در این رهگذر ،دیدگاه
ها و عقاید جالــب توجه و آموزنده
او را دریافت .وارســتگی گاندی
از قیدوبندهای مــادی زندگی،
در این کتاب نمودی ویژه یافته
اســت ،به گونه ای کــه او بدون
هراسازقضاوتدیگرانبهبیانخاطرات
خود پرداخته و از گناهان و اشــتباهاتش چه در
اندیشه ،چه در رفتار و کردار ،سخن میگوید .او
دراینکتاب،تصویریکام ً
الانسانیازخودارائه
کرده ،انسانی با همه خوبی ها و بدی هایش ،با
همهانتخابهایخطایادرستیکهمیتوانددر
موقعیت های مختلف داشته باشد.

دیکشنری
Skim
سر خوردن ،شــتابزده خواندن ،جدا کردن،
برداشتن
This soup will be more nourishing
if you skim off the fat.
اگــر چربــی ســوپ را جــدا کنیــد ،مغــذی تر
می شود.
Detective Alex, assigned to the
homicide, was skimming through
the victim's book of addresses.
کارآگاه «الکس» که مامور بررســی قتل بود،
نگاهی گذرا به دفترچه تلفن مقتول انداخت.

ضربالمثل خارجی
انگلیســی :تنبلــی باعــث کمــی رزق
می شود.
هندی :بعد از خوردن 900موش ،اکنون
گربه قصد توبه دارد.
مصری :انسان ،بنده احسان است.
فلســطینی :اول ضررها را حســاب کن،
بعد منافع را.
دانمارکی :انسان باید با دیگران ،کم ولی
با خودش زیاد حرف بزند.

