تقویم
تاریخ

 13فوریه  | 1903اتومبیل از انحصار ثروتمندان خارج شد

 24بهمن  | 1345درگذشت فروغ فرخزاد

نخستین خودروی  750دالری فورد در كارخانه اش در میشیگان ساخته شد كه بعدا به یك پزشك
فروختهشد.تاآنزمان،خودرویككاالیلوكسبودِ .هنریفوردباساختنفورد«مدلـاِ»آنرابهصورت
یك وسیله ضروری زندگانی در آورد و به این ترتیب داشتن خودرو از انحصار ثروتمندان خارج شد.

فرو غفرخزاد،شاعرنامدارمعاصرومتولدتهران،در ۳۲سالگیبراثرواژگونیاتومبیل،درگذشت.
ویپنجدفترشعرمنتشرکردکههریکازنمونههایقابلتوجهشعرمعاصرفارسیهستند.اوبا
مجموعههایاسیر،دیواروعصیاندرقالبشعرنیمایی،کارخودراآغازکردهبود.

تفأل
حافظ

یک روایت،یکدرس
تفسیر کلمه «فاطمه»

شر و
از امام صادق(ع) نقل شده که سوال فرمود :آیا میدانید تفسیر کلمه «فاطمه» چیست؟ راوی گوید :خیر موالیم ،مرا به تفسیر آن آگاه فرمایید .فرمود :یعنی که ّ
بدی در وجود او راهی ندارد و اگر برای همسری این بزرگوار ،علی(ع) نبود ،تا قیامت کسی هم شأن ایشان نمیشد .مقام علمی آن حضرت نیز چونان علی(ع) ،بعد
از پیامبر(ص) ،سرآمد تمام بشریت اســت .اگر چه عرصه را به آن حضرت به قدری تنگ کردند که اندکی پس از پدر مهربانش ،دنیا را ترک کرد و با پهلوی شکسته به
حضور پدرش شتافت ،خداوند آن بانو را از علم ،مملو ساخت و از ناپاکیهای زنان در عالم ،منع و مبرا کرد .منبع :بحاراالنوار ،جلد ،۴۳صفحه۱۴
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حکمت روز
فرمول بزرگ شدن

ابرهای گازی خیره کننده
بعد از نبرد 2ستاره

همسر خوش بین ،خطر ابتال
به آلزایمر را دفع می کند

بزرگ ترین آتش بازی جهان
در ایالت کلرادو

نمایشگاه آثار دوروتیا لنگ
در نیویورک

ایندیپندنــت| ســتاره شناســان ،عکس
هــای خــارق العــاده ای از ابر کهکشــانی
به جا مانده از نبرد کهکشــانی دو ســتاره،
منتشــر کردنــد .در این عکس هــا ،یکی از
ستاره ها ،به قدری بزرگ شده که با ستاره
دیگر برخورد کرده و آن را بلعیده است! با
این برخورد جرمی غیرعادی ،دانشمندان
امیدوار شــده اند کــه بتواننــد دریابند که
ســتاره ها چگونــه پدید مــی آینــد و چطور
از بین می رونــد .همچنین با بررســی این
نبرد کهکشــانی ،می توان پیش بینی کرد
که در آینده برای دیگر ســتارگان ،از جمله
خورشید خودمان ،چه رخ می دهد.

مدیکال اکســپرس| دانشــمندان دانشگاه
میشــیگان ،راهی بــرای حفظ ســامت روان
یافته اند و می گویند زندگی در کنار همسری
خوش بین ،موجــب کاهش ابتال بــه آلزایمر،
زوال عقــل و اختــاالت شــناختی در هــر دو
همسر می شــود .محققان برای مدت هشت
ســال به مطالعــه روی  4500زوج پرداختند
و متوجــه ارتباط میــان ازدواج با افــراد خوش
بین و کاهش آسیب به سالمت روان شدند .به
همیندلیل،آنهااکتساباینشیوهرفتاری
وازدواجباافرادخوشبینراتوصیهمیکنند.
گفتنی است که ورزش های هفتگی و مصرف
زردچوبه،موجبپیشگیریازآلزایمرمیشود.

اســپوتنیک| رکورد جشــن های آتش بازی
تاریــخ جهــان در جشــن آتــش بــازی ایالــت
کلرادوی آمریکا ،جا به جا شــد .مواد محترقه
صرف شــده در این جشــن آتش بــازی ،وزنی
معادل  1270کیلوگرم داشته است و فوران
این مواد از محفظه ای فوالدی با  8متر ارتفاع
که در دل کوه ،دفن شده بود ،به سوی آسمان
پــرواز کرد .ســرعت پــرواز مــواد منفجــره هم
 482کیلومتــر بر ســاعت بــوده که تــا ارتفاع
 670متری بر پهنه آســمان نورافشانی کرد و
منظره هــای بی نظیــری برای شــهروندان به
نمایش گذاشت .همچنین تصاویر زیبای ثبت
شدهازاینجشن،موردتوجهقرارگرفتهاست.

ایندیپندنت| نمایشگاهعکسدوروتیالنگدر
موزه هنرهای مدرن نیویورک برپاشــده است.
این عــکاس به عنوان ثبــت کننده رکــود بزرگ
اقتصــادی آمریکا شــناخته می شــود ،زیــرا در
ســال ،1930از محنت و رنج کارگران مهاجر،
کشاورزانمزارعاجارهایوفقرایحاشیهنشین،
عکاسی می کرد .معروف ترین و تاریخ سازترین
عکسلنگ«،مادرمهاجر»است،پرترهایازیک
کارگر رنجور مزرعه که دو کودک ژنده پوشش،
صورت شان را در شانه های او فرو برده اند .این
عکس به رکود اقتصادیُ ،بعد انسانی بخشید و
بازتابآندرروزنامهها،باعثشدتادولتفدرال
برایدوهزارکارگرمهاجر،خوراکیبفرستد.

زنگ تفریح

 4گوشه ایران

صنایع دستی همدان

برج آرامگاهی شاهزاده حسین

طالونقرهسازی،طالکاریرویشیشه،سفالوسرامیک،صنایعمزینبهتذهیبونقاشی،مینیاتور،
نقاشیرویسفال،منبتکاری،معرق،قابسازی،مسگری،قلمزنی،آبگینه،تراششیشه،سازسازی،
سنگتراشی،حجاری،پوستیندوزی،چرمسازی،قالیبافی،گلیمبافی،مرواریدبافی،حصیربافی،
کاشیهفترنگوسوزندوزی،گیوهبافیوصنایعفلزی،ازجملهصنایعوحرفبومیاستانهمدان
است که باعث می شود این اســتان ،جذابیت های بی شماری در حوزه مشــاغل و صنایع دستی برای
گردشگرانداشتهباشد.تصاویرزیر،هنردستمردمهمدانرادربرخیازاینحوزههانمایشمیدهد.

برج آرامگاهی شــاهزاده حســین(ع) و بنای آرامگاه خواهر ایشــان ،بی بی نســاء(س) از نوادگان
امام زین العابدین(ع)  ،در روســتای کردان اســتان البرز ،واقع شده اســت .قدمت برج آرامگاهی،
مربوط به دوره سلجوقیان است ،این آرامگاه تاریخی ،دارای پالنی مدور با شیار در قسمت بیرونی
و پالنی هشت ضلعی در داخل است که از نظر معماری در شــمار برج های شکیل ،زیبا و قابل تا ّمل
قرار می گیرد .بــرج ،نمایی آجری
و پــان خورشــیدی شــکل و مدور
دارد ،روی ســکویی دایــره ماننــد
استوار شده و دارای  ۳۴کنگره به
ارتفاع  ۶متر است .مقبره شاهزاده
حسین(ع) ،در یک سرداب با طاق
قوســی شــکل و دیــوار پینــی قلوه
ســنگ قرار گرفته و بنای متعلق به
آرامگاه بی بی نساء(س) ،در شمال
برج آرامگاهی واقع است .درختان
کهن سال توت و چنار ،جویهای
کوچک بــا آب زالل و جــاده زیبای
منتهی به آرامگاه این دو امامزاده،
از جملــه جاذبههــای طبیعــی این
بناهای تاریخی است.

بزرگشدن،فرمولداردوامریاتفاقینیست.
یکیازفرمولهایاساسیبزرگشدن،توجه
به ابدیت است ،به این که انسان در تمام تالش
هاواشتغاالتروزانهاشبهابدیتتوجهداشته
باشدوازسرگرمیهایباطلوپوچ،خودداری
کند .وقتی انسان این گونه شد ،آن وقت تمام
فعالیت هایش ،وسیله ای برای کسب فضایل
انسانیودستیابیبهبزرگیحقیقیمیشود!
اما گاهی انسان از ســر غفلت ،وسیله را هدف
میپنداردوبههمیندلیلبهبنبسترسیده
و نه تنها کوچک می شــود ،بلکه ثمره حیاتش
جز بی حاصلی و خســران ابدی ،چیز دیگری
آیت ا ...فروغی /فروغ توحید
نخواهدبود .



و پاسداران امام خمینی -یادها

همیشه آرزو داشتم روزی بتوانم صحنههایی
را کــه دیــدهام ،به ماننــد آنچــه در رمانهای
بزرگ تصویر شــده ،بنویســم .همــواره به این
فکر کردهام که آنچه در نبرد بر من گذشــته و
حوداث شــگفتانگیز ریز و درشــتی که از سر
گذرانــدهام ،کمتــر از حوادث رمــان «جنگ و
صلح» و صحنههای بدیع «بر باد رفته» نیست.
مخصوص ًا آن ماجــرای محیرالعقول که بعید
میدانم بر کســی غیر از من گذشــته باشــد؛
داستانیبیاندازهخارقالعادهکهتامدتهای
زیادی نُقل محافل و مجالس بود و ذهن مردم
دیارمرابهخودمشغولداشت.هربار،هنگامی
کــه بــه کتابخانــه ای وارد می شــدم و ســالن
های خالی مطالعه و قفســه های در ســکوت
فرورفته کتاب ها را می دیدم ،از نوشتن پا پس
می کشــیدم و به خودم می گفتم«برای کدام
مخاطب می خواهــی بنویســی؟! رمان های
بی مشــتری ،کتــاب های
بی مخاطب ،قفســه های
منظم و دست نخورده!»
امــا بالفاصله یــاد گفتار
حکیمانه آن پژوهشــگر
دفاع مقدس می افتادم
کــه «انبــوه کاغذهای
ســفید ،مرا به وحشت
مــی انــدازد »...و بــا
خودم می اندیشــیدم
کهآیاآیندگانمارامتهمبهخیانتوعدمبازگو
کردن و نوشتن این فرازهای برجسته از تاریخ
نخواهندکرد؟
بعد از این که شهید شدم
نویسنده :سید احمد جعفرنیا

دیالوگماندگار

یه معده گرسنه ،یه کیف پول خالی و یه قلب
شکسته ،بهترین درس ها رو تو زندگی بهت
می ده.
در جست و جوی خوشبختی

کارگردان :گابریل موچینو

حکایت

در محضر بزرگان
گاهیخانمبرایجلسات،مهمانی،دکترو...به
بیرونازمنزلتشریفمیبردند.زمانیکهامام
برای ناهار به اندرون میرفتند ،حدود ســاعت
 13بــود .ناهار حاضــر بود ،ولی خانــم هنوز به
یفرمودند«:صبرکنید
منزلنرسیدهبود.امامم 
خانم بیاید ».ده دقیقه که میگذشــت با آیفون
از ما میپرسیدند«:خانم کجاســت؟» ما هم به
ی گرفتیم و از
وسیله بیسیم با راننده تماس م 
وضعیتخانمجویامیشدیموجوابمیرسید
کهدرفالننقطهشهرهستندوحدود 15دقیقه
ی گشــتند،
دیگر میرســند .وقتــی خانم بر م 
ی گفتند«:آقا شــما ناهــار خودتــان را میل
مــ 
میفرمودید،منبعد ًامیخوردم»،امامهممی
گفتند«:شــما نفرموده بودید که تشریف نمی
آوریدواگربازهمتشریفنمیآوردید،صبرمی
کردم».خانمپسازبازگشت،ریزکارهاوبرنامه
ی کرد و امام هم با صبر
ها را برای امام تعریف م 
ی دادند.
ف های خانم گوش م 
و حوصله به حر 
منچندینبارشاهدبودمکهامامبهخانمسالم
ی شدند .خانم
ی کردند و جلوی پای او بلند م 
م 
ی گفت«:من اگر گاهی بخواهم به آقا ســام
م 
کنم ،باید یک جوری ایشــان را گیــر بیندازم و
کتاب خاطرات خادمان
سالم کنم» .
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بریدهکتاب

در آیه 1سوره احزاب می خوانیم:

اى پیامبــر! از خداونــد پــروا كــن و از كافران و
منافقان اطاعت مكن كه خداوند دانا و حكیم
است.
استادقرائتیدرتفسیراینآیاتمیگوید:
پیامبر اســام ،در پیشــگاه خداونــد ،مقام
خاصىدارد(.درقرآن،سایرانبیابانامخوانده
ّ
شدهاند؛یاابراهیم!یانوح!یاموسى!یایحیى!
محمد»درقرآننیامدهاست).
ولى«یا ّ
حتّىپیامبراكرمنیزبهموعظ هالهىنیازمند
است.
دستوربهپیامبردرحقیقتدستوربهپیروان
است.
بــا احیاى معروف ،جلوی منكــر را بگیریم.
(ا ّول ،اطاعــت از خــدا ،بعــد دورى از كافران و
منافقان)
پیروىازكافرانومنافقان،بىتقوایىاست.
ك ّفار و منافقان در نظــر دارند که به هر نحو
ممكن،نظررهبراندینىرابهخودجلبكنند.
زمانىمىتوانباانحرافهاوپیشنهادهاى
سازشكارانهمبارزهكردكهایمانوتقوا،قوى
باشد.
كافرانومنافقاندریكخطهستند.
اطاعتازخداىعلیموحكیم،توجیهدارد،
«ع ِلیم ًا َح ِكیم ًا»ولىپیروىازكافرانومنافقان
َ
بىعلموحكمت،چهتوجیهىدارد؟
سرچشــم ه دســتورهاى خداوند ،مبنى بر
ترك اطاعت از ك ّفــار و منافقین ،علم و حكمت
اوست.

کاشمر

6

گناباد
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اجرت دوخت
شخصی ،یک طاقه شــال بختیاری به خیاط داد
که برای او دو ثوب جامه بدوزد .بعد از چند روز ،از
خیاطپرسیدکه«چهکردی؟»،گفت«همانطور

معرفیکتاب
کتاب دزد

«کتــاب دزد» ،اثر مارکوس زوســاک،
داســتانی تــکان دهنــده از جنــگ و
دختــری اســت که بــه رغــم همــه تلخ
کامیها بــا راه یافتــن بــه دل کتابها،
دنیاییزیباودورازهیاهویمرگوویرانی
برای خود خلق میکند .ماجراهای داستان در
آلمان زمان نازیها اتفاق میافتد ،در این رمان،
روابــط دختری جــوان بــا والدین و همســایگان
نشــان داده میشــود .کتاب دزد ،رمانی درباره

جنگ نیست ،اما زوساک از جنگ به
عنوان عنصری بهره گرفته تا شرایط
سختیرادرزمانزندگیشخصیت
اول داستان ،نشــان دهد .دختری
نوجوانکهتمامتالششایناست
کهدرمحیطیپرازخشموخونزندگیکند
و از زندگیاش تا آنجا کــه میتواند ،بهره ببرد و
دیگران را نیز در خوشــیهای این جهان سهیم
کند .این رمان در ســال 2005میالدی منتشر
آنخودکرد.
شدهوجوایززیادیرااز ِ

که فرموده بودید از آن طاقه شــال ،دو ثوب جامه
دوختم،یکیرادزدبردودیگریرادرعوضاجرت
هزار و یک حکایت
خودبرداشتم» .

دیکشنری
Anticipate

انتظار داشتن ،انتظار کشــیدن ،پیش بینی
کردن ،پیش دستی کردن
Harriet anticipated the approach
of the mailman with fright.
«هاریت» بــا وحشــت ،انتظار نزدیک شــدن
پستچی را می کشید.
With his weird powers, Lonnie
was able to anticipate the ringing
of the telephone.
«لونی»باقدرتهایعجیبخود میتوانست
زنگ زدن تلفن را پیش بینی کند.

ضربالمثل خارجی
آلمانی :اگر قورباغه را بــه صندلی زر هم
بنشانی ،باز به مرداب می جهد.
انگلیســی :امروز یک تخم مرغ داشتن،
بهتر از فردا یک مرغ داشتن است.
اســکاتلندی :اگر برای یک ســال با آدم
لنگ معاشرت کنی ،در پایان سال تو هم با او
خواهی لنگید.

