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تاریخ

 22فوریه  | 1997شبیه سازی اولین موجود زنده

 3اسفند  | 1281زادروز پروفسور حسابی

انستیتوی اسکاتلندی راسلین اعالم کرد که موفق شده است یک میش را شبیه سازی کند،
این میش در تاریخ پنجم جوالی 1996به دنیا آمد و به نام «دالی» اسم گذاری شدکه نام یک
خواننده  -آهنگ ساز معروف است.

پروفسور محمود حسابی را می توان اولین پای ه گذار انرژی اتمی ایران دانست .وی در سال
 ۱۹۹۰از سوی جامعه علمی جهان بهعنوان «مرد اول علمی جهان» برگزيده شد و در كنگره
 60سال فيزيك ايران در سال ۱۳۶۶شمسی ،لقب پدر فيزيك ايران را از آن خود کرد.

تفأل
حافظ

یک روایت ،یک درس

گناهان جدید ،بالهای جدید می آورد

عباسبنهاللشامی،ازیارانامامرضا(ع)میگوید:شنیدمامامعلیبنموسیالرضا(ع)فرمودند«:هرگاهکهبندگان،گناهانتازهایپدیدآورندکهقبالمرتکبنمیشدند،
خداوند بالی تازه ای برایشان پیش می آورد که قبال نمی شناختند( ».وسائل الشیعه ،ج ،11ص )240آیت ا ...مظاهری در شرح این سخن می گوید :این روایت یک معنای
ظاهریویکمعنایفلسفیوعرفانیدارد.معنایظاهریایناستکهگناهانتازهتازه،بالهایتازهتازهبههمراهداردومعنایباطنی،همانقانونتجسمعملاست.اعمال
ماهرچهباشد،درظاهرنابودمیشوند،اماتجسمونوعیصورتمتناسببرایآنپدیدمیآیدوازبیننمیرود( .پایگاهاطالعرسانیحوزهعلمیهقم)
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بریدهکتاب

در آیات  30و 31سوره شوری می خوانیم:
بما َک َســ َب ْت َأ ْی ُ
دیک ْم
ــم مِ ْن ُم ِصی َب ٍة َف َ
َو َما َأ َصا َب ُک ْ
َ
َ
ْ
ض
َو َی ْع ُفو َع ْن َک ِث ٍ
زین ِفی ال ْر ِ
بم ْع ِج َ
یرَ .و ما أ ْنت ُْم ُ
َ
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الل مِ ْن َو ِل ٍ ّی َو ال َن ِصیر
َو ما َل ُک ْم مِ ْن دُ ِ

و آن چــه از مصیبــت بــه شــما رســد ،پــس
بــه خاطــر دســتاورد خودتــان اســت و او از
بســیاری (گناهانتــان) در میگــذرد و شــما
نمــی توانید(خــدا) را در زمین به عجــز آورید
(و از سلطه او خارج شــوید) و برای شما از غیر
خداوند ،هیچ سرپرست و یاوری نیست.
استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:
میان رفتار انســان و حوادث تلخ و شیرین
زندگی ،رابطه است.
مشکالتانسان،تنهاعکسالعملبخشی
از خالفهای اوست ،نه تمام آن ،زیرا خداوند
از بسیاری خطاهای انسان در میگذرد.
مصیبتهــا ،جنبــه هشــداری دارد و اگر
انتقامی بود ،عفو در کار نبود.
دود جنایات بشر به چشم خودش میرود
و به خداوند ضربهای نمیزند.
انســانها نمیتوانند همه عوامل را تحت
ســلطه خود بگیرنــد و از آثــار گناهان شــان
بگریزند.
انگیــزه بســیاری از خالفهــا ،به دســت
آوردن یاور و حامی اســت ،در حالــی که یاور
حقیقی خداست.

زنگ تفریح

 4گوشه ایران

حکمت روز

تصویرگر خالق کتاب کودکان

کاروانسرای خواجه نظر

راشــین خیریه ،نقــاش و تصویرگر توانمنــد و خالق کتــاب های کودک و نوجوان اســت .او در ســال
 ۵۸در خرمشــهر به دنیا آمد و در رشــته گرافیک تحصیل کرد و تاکنون بیش از  ۳۰عنــوان کتاب را
تصویرگری کرده که از جمله آن ها می توان«روباه و غازهای وحشی» نوشته مجید شفیعی«،سرباالیی
و سرپایینی»نوشته محمدرضا شمس و «ماه تی تی ،کاله تی تی» نوشته افسانه شعبان نژاد را نام برد.
خیریه،بیشاز ۲۵جایزهداخلیوخارجیتصویرگریرادریافتکردهکهازبینآنهامیتواننشانو
جایز ه تشویقی كنكور نومای ژاپن سال ۲۰۰۲و جایزه هنر جشنواره خوارزمی سال۱۳۸۲را نام برد.

کاروانسرایخواجهنظر،بناییتاریخیوزیبا،مربوطبهدورانصفویهاست.اینکاروانسرادرشهرستان
جلفا،کناررودخانهارسوپلضیاءالملکواقعشدهودر ۱۷اسفند 81ب هعنوانیکیازآثارملیایران،
به ثبت رسید ه است .کاروانسراهای عباسی دارای پالنهای مدور ،چند ضلعی ،دو ایوانی و کاروانسرا
باتاالرستونداروچهارایوانیبودهاند،امادراینبینیکسری ازکاروانسراهاهمپالنهاییمتفاوتبا
این الگو دارند ،مانند کاروانسرای خواجه نظر جلفا .این کاروانسرا ،دارای حیاط مرکزی و سه ایوان در
سهطرفحیاطاست.بنادرسهضلعحیاط،چرخیدهو پوششهایگنبدیشکلباطاقجناقیدارد.

روشن کردن موتور آدم ها
اگر می بینی که موتور تو با چند مرتبه حرکت
روشننشد،میتوانیبهآنلگدبزنییاپرتابش
کنی و دشــنام بدهــی و نیز می توانــی که فکر
کنی ،تا درد آن را بشناســی و درمان کنی .در
برابر حادثــه ها ،جــوش می آوریــد و عمل می
کنید تا آرام شــوید ،یا نه ،آرام می شوید و عمل
میکنیدتاسازندهوموثرباشید؟!
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تاثیرصبحانهمفصل
بر جلوگیری از چاقی

نابودی نیمی از 7000زبان زنده
دنیا در قرن حاضر

شکایت بانمک یک نوزاد
از خروپف های پدرش

ثروتمندترین زن روسیه
انتخابشد

یورونیوز| دانشمندان دانشگاه لوبک آلمان
دریافتند کــه خوردن صبحانــه مفصل باعث
می شود که بدن ،دو برابر بیشتر از حد معمول
کالری بسوزاند و به این ترتیب از چاقی بیش
از حد جلوگیری می شود .طی این تحقیقات،
 ۱۶مرد به مدت سه روز ،صبحانه کم کالری و
شام با کالری زیاد صرف کردند ،سپس روند
معکوس شد و نتایج نشــان داد که صبحانه با
کالری باال ،فرایند تبدیل کالــری به گرما در
بدن را دوبرابر می کند .مدیر این پژوهش می
گوید«:به بیماران چاق و افراد ســالم توصیه
می کنیم بــرای جلوگیــری از بیمــاری های
متابولیکی ،صبحانه مفصل میل کنند».

تــی آر تــی| پروفســور یونــس کــوچ ،رئیس
انســتیتوی تحقیقاتی دانشــگاه آنــکارا می
گوید«:نیمی از  7000زبــان زنده جهان در
طول این قرن از بین خواهــد رفت .کم رنگ
شدن کاربرد یک زبان و از بین رفتن عملکرد
ارتباطی آن ،باعــث مرگ آن زبان می شــود
و این وضعیت به دلیل صنعتی شدن جوامع،
سبک اشــتغال امروزی ،مهاجرت ،تبعیض،
جنگ و کوچ ،به وجود آمده است ».همچنین
زبان شناســان معتقدنــد که بر اســاس داده
های تاریخی ،تاکنون حدود  6000زبان در
جهان از بین رفته و احیــای این زبان ها نمی
تواند از یک تالش عاشقانه فراتر رود.

اســپوتنیک| ویدئویــی پربازدیــد از گالیــه
شیرین یک کودک به مادرش درباره خروپف
پرسر و صدای پدر ،مورد توجه کاربران فضای
مجازی قــرار گرفته اســت .در ایــن ویدئوی
کوتاه ،نوزاد که از صدای خروپف های پدرش
کالفه شده ،گالیه این شــرایط را به مادرش
می کند ،کاربران بارها این ویدئو را در فضای
مجازی دیده انــد و نظرات مختلفــی درباره
آن می دهند .بعضــی از آن ها از ایــن که این
کودک توانسته اســت به زیبایی هرچه تمام
تر ،چیــزی را که آزارش میدهــد بازگو کند،
خوشحال شدند و ابراز امیدواری کردند که
والدین او هم برای درمان پدر اقدام کنند.

اســپوتنیک| «تاتیانــا باکالچــوک» ،مالــک
فروشــگاه اینترنتی  ، Wildberriesبا بررسی
های نشــریه فوربــس بــه عنــوان ثروتمندترین
زن روســیه انتخــاب شــد .وی توانســته رکورد
«یلنــا باتورینــا» ،مدیرعامــل شــرکت Inteco
 Managementرا کــه در ســال گذشــته بــه
عنوان ثروتمندترین زن روســیه انتخاب شــده
بود ،بشکند .گفته می شود که دارایی وی ،طی
یکسالتا 400میلیوندالرافزایشیافتهودر
تاریخبیستمفوریه 2020بهمبلغیبیشاز1.4
میلیارد دالر رسیده است ،در حالی که دارایی
خانم باتورینا  1.2میلیــارد دالر بوده و طی این
مدتیکساله،هیچتغییرینداشتهاست.

از کودکی ،عســل را بسیار دوســت داشتم.
خالص چسبنده
خیال
این ،شاید یک قطعه
ِ
ِ
کودکان کم سال،
شیرین طالیی رنگ بود.
ِ
ِ
ِ
عاشــق مادر
قدرت انتخاب ندارند .کودک،
ِ
نیست ،محتاج مادر اســت .عشق ،احساس
خیال
و کالمی کودکانه نیســت .یــک قطعه
ِ
خالص طالیی به نام عســل را دوست داشتم
ِ
داشتن خیالی ،گرفتارم
و بعدها ،این دوست
ِ
کرد .زمانی عســلی خریدم که عســل نبود.
دلم شکســت .برانگیخته شــدم .دربه در به
عســل اصــل گشــتم ،نیافتم .عســل
دنبال
ِ
ِ
فروشــان ،پیوســته فریبم میدادند .عســل
«مثل»
فروشــان ،چیزی را میفروختند کــه
ِ
عســل بود ،دلم بیشــتر شکســت .دلم برای
کودکیهایــم ســوخت .دلم بــرای خلوصم
ســوخت .نمیخواستم از
کودکــی تــا نوجوانــی ،تا
جوانی تمــام ،چیزی را با
ِ
لذت ،یک لقمه درصبح
در دهان نهاده باشم که
دروغ بوده باشد .هرجا
کــه رفتــم ،حتــی کنار
بســیاری از کندوهــا،
عسل راســت نیافتم و
ِ
زنبــوران بیشــماری
ِ
را افســرده و متاســف یافتم و گریستم .برای
ساختن یک جهان جعلی که در آن هیچچیز،
همان چیزی نباشــد کــه بایــد ،گروهانی از
آدمها سرســختانه تالش کردند و ایشــان به
احترام همین تالش جانفرســای غولآسای
کمرشــکنَ ،دمــی بــه صداقــت بازنخواهند
گشت؛ َدمی.
یک عاشقانه آرام -نادر ابراهیمی

دیالوگماندگار
گریه مــال َمرده ،فقط ســرتو باال بگیــر ،گریه
کن.
حوض نقاشی
کارگردان :مازیار میری

حرکت ،استاد صفایی حائری

در محضر بزرگان
توجه به فرهنگ ایرانی
دکتر ایرج حســابی مــی گوید :اگر کســی به
پدرم می گفت ما  4ســاعته رفتیــم چالوس،
آقــای دکتــر می خندیــد و مــی گفــت« :مگر
کورس رالی اســت که  4ســاعته تــا چالوس
رفتید؟!» خود ما اگر می خواســتیم از این جا
تا رشت برویم 15،روز طول می کشید! قصبه
به قصبه و روســتا به روســتا توقف می کردیم
و می ماندیم .دکتر حســابی می گفت«:باید
از محلی ها خانه اجاره کنیــم که پول اندکی
نصیب شــان شــود ،مادرتان با خانم هایشان
دوســت شــود ،غذاهای محلــی یــاد بگیرد،
شماها با بچه هایشان دوست شوید ،رفیقان
آینده تان بشــوند و مــن هم با مردهای شــان
هم صحبــت بشــوم و واژگان اصیل فارســی
را جمــع آوری کنم ».در یک ســفر ،ما در حال
رفتن به سمت مشهد بودیم ،چندین بار آقای
دکتر از آینه جلو دیدند که من مشغول کتاب
خواندن هســتم  ،آخر پرســیدند«:چه کتابی
می خوانی؟» گفتم«:ســپید دندان ،اثر جک
لندن»  .پدر گفتند« :این جــا جای این کتاب
نیســت .در ســفر ایــران ،بایــد کتــاب ایرانی
بخوانی تا با ایران آشنا شــوی .این کتاب را یا
باید در خانه بخوانی یا در سفر اروپا ».بعد که به
دامغانرسیدیم،یککتابچهلطوطیویک
کتاب حسین کردشبستری برایم خریدند.

ضرب المثلفارسی
آتش بیار معرکه بودن
وقتی کســی بین چنــد نفر فتنــه به پــا کند و
باعث بیشتر شدن دشمنی و کینه توزی شود،
می گویند«:آتش بیار معرکه شده است».

خراسان به روایت خراسان (  3اسفند )1356
بزرگ ترین سارق گاوصندوق در مشهد دستگیر شد

 42ســال پیــش در چنیــن روزی «روزنامــه
خراسان» نوشت :بزرگ ترین سارق گاوصندوق
ایران با یک اســلحه قالبی در مشــهد دســتگیر
شد .این سارق که معروف به «مهدی صندوقی»
است ،چند روز قبل با یک تفنگ بادی بزرگ به
مغازه ابزارفروشی واقع در باال خیابان وارد شده
و قصد باز کردن گاوصندوق را داشــت .صاحب
مغازه بــا دیدن اســلحه ،بدون درنــگ مامورین
آگاهی را در جریان قرار داد و مامورین به سرعت

بهمحلرسیدندوسارقکهقصدداشتبااسلحه
قالبی خود مامورین را تهدید کند ،با هوشیاری
آن ها دســتگیر شــد .مهدی پس از دســتگیری
همراه ماموریــن روانه آگاهــی شــد و در آنجا به
چند مورد ســرقت دیگر اعتراف کــرد .وی پس
از اعتــراف ،همراه چنــد پرونده متشــکله روانه
دادسرا شد و از طرف دادیار دادسرای مشهد با
صدور قرار ،بازداشت گردید.

معرفیکتاب

حکایت
روزی ابوبکــر واســطی بــه تیمارســتانی رفت و
دیوانه ای را دید که های و هــوی می کرد و نعره
می زد .گفت«:بــا این بندهای گــران که بر پای

تو نهاده اند ،چه جای نشاط است؟» گفت«:ای
غافل! بند بر پای من است ،نه بر دل من».
تذکرة االولیای عطار

Beckon
عالمت دادن ،اشــاره کردن ،جــذب کردن،
کشاندن
Jack beckoned to me to follow him
جک اشاره کرد که به دنبالش بروم.
The sea beckons us to adventure
دریا ،مــا را بــرای ماجراجویی به ســوی خود
می کشاند.

ضربالمثل خارجی

همۀ دختران گمشده
«همۀ دختران گم شده» رمانی مهیج و
رازآلود است؛ اثری از مگان میرندا در
ســال  2016با ترجمه ســارا پیر علی.
ماجرا از تماس اول صبح دنیل با نیک در
یک روز معمولی شروع می شــود اما این
تماس ،نیک را به شدت پریشان می کند.
مرور نامه ای که پدر برای نیک فرستاده بود
در کنار این تماس تلفنی ،باعث می شود تا نیک
تصمیم بگیرد برای سر در آوردن از راز نهفته در

دیکشنری

نامه ،بــرای مدتــی از خانه
اش نقــل مکان کنــد .پدر
نیک که در حال از دست
دادن حافظه اش است،
در ایــن نامــه ،خبــر از
دیدن دختری داده بود
که سال هاست اثری از او نیست ،دختری که در
تمام خاطرات دوران نوجوانی نیک حضور دارد
و بعد یک روز به شکلی مرموز ناپدید می شود.

انگلیســی :آن هایی که در زمســتان کار
نمی کنند ،باید در تابستان گرسنه بمانند.
یونانی :آتش به آســانی روشن می شود،
ولی خاموش کردنش سخت است.
افغانســتانی :فقط اســب می تواند لگد
اسب را تحمل کند.
ایتالیایــی :آدم شــتابزده ،دشــمن خود
است.
چینــی :آن که تهمت مــی زند ،هــزار بار
می کشد ولی قاتل یک بار.

