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 23فوریه  | 1884اختراع تیربار

 4اسفند  | 1388ثبت جهانی عید نوروز

«هیرام ماكسیم» ،تكنسین آمریكایی ساکن لندن ،اختراع خود یعنی «تیربار» را كه می
توانست در هر دقیقه تا  600گلوله شلیك كند به نمایش گذاشت .اختراع ماكسیم ،سالح
مرگبار نام گرفت و تلفات جنگی را بیش از گذشته كرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای ،یکم فروردین را تحت عنوان
فرهنگ صلح به عنوان روز جهانی نوروز تصویب کرد و در تقویم خود جای داد .این اقدام
برای نخستینبار در تاریخ سازمان ملل متحد صورت گرفت.

تفأل
حافظ

یک روایت ،یک درس
امام صادق (ع) فرمود«:قومی در کنار نهرى به نام «ثرثار» زندگانى میکردند و در کمال نعمت و خوشگذرانى و فراخى بودند ،تا جایى که از اثر کفران نعمت ،با نانى
که از گندم درست میکردند ،استنجا نموده و خود را با آن تمیز می کردند و از آن نانها ،تپه اى عظیم ایجاد شده بود .مرد صالح و نیکوکاری بر آنها گذشت و دید
زنى مشغول پاک کردن بچه خود با نان گندم است .گفت«:چه شده است شما را؟ چرا از خداوند نمى ترسید و این طور کفران نعمت می کنید؟» آن زن گفت«:ما را
از چه میترسانى در حالى که نهر ثرثار ،همیشه جاری است و ما از آن بهره مى گیریم؟!» چیزى نگذشت که آب آن نهر خشکید و باران قطع شد و نباتات زمین سوخت
البرهان فی تفسیر القرآن
و وضع اهالى به بدبختى و گرسنگى کشانیده شد(طوری که مجبور شدند همان نان ها را بخورند تا نمیرند).
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و خداوند (براى شما) قریهاى را مثال مىزند
كه امن و آرام بود ،روزی اش از هر سو فراوان
اما(مــردم آن قریــه) نعمتهاى
مىرســیدّ ،
خــدا را ناسپاســى كردنــد ،پــس خداوند به
(ســزاى) آن چــه انجــام مىدادند ،پوشــش
فراگیر گرسنگى و ترس را بر آنان چشانید.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:
تاریخ بشــر ،داراى ضابطه ،قانون و برپایه
س ّنتهاى الهى است.
از بیــان مثالهــاى قرآنــى دربــاره تاریخ
واقوام گذشته ،عبرت بگیریم.
امنیت و آرامــش در رأس نعمتها و زمینه
ّ
توسعه در رزق و اقتصاد جامعه است.
الزم نیســت که یك منطقه همه نیازش را
خودش تأمیــن كند ،بلكه مىتوانــد واردات
داشته باشد.
عذابهاى دنیوى ،نســبت به عذابهاى
اخروى ،نوعى چشیدن است نه نوشیدن.
كفران نعمت در همیــن دنیا عقاب دارد و
باعث زوال نعمت است.
فقــر اقتصــادى و ناامنــى اجتماعــى ،از
نشانههاى بىاعتنایى جامعه به اصول دینى
است.
كفران نعمت هم عذاب جسمى دارد(فقر
و گرسنگى) ،هم عذاب روحى و روانى (ترس
و ناامنى).

حکمت روز
قرآن نمــی گوید که اگر مــی خواهی طب یاد
بگیری ،تزكیه نفس كن ،طــب در دلت نقش
می بندد .این حرف مفت است .درس طب را
باید خواند ،باید رفت روی بیماری ها مطالعه
كرد ،روی داروها مطالعه كــرد ،باید آزمایش
كرد .اگر مــی خواهی ریاضیات یــاد بگیری،
بایددرسشرابخوانی.طبیعترامیخواهی
بشناسی ،همین طور...

 2بار شانس میلیون دالری
در عرض  10سال

حضور پلنگ ایرانی
در منطقه سیاهکوه قزاقستان

کشف دیوارهایی که از استخوان
انسان ساخته شده اند

قیمت گذاری  5300دالری
دستنوشتهپوتین

یو پی آی| یک خانم آمریکایی برای دومین بار
در قرعه کشــی التاری ،برنده جایزه میلیون
دالری شــد .لیندا ســوینی ،یکی از ساکنان
بوستون ماساچوست است که در عرض 10
سال ،دو بار برنده جایزه میلیون دالری قرعه
کشی شده اســت .لیندا در ماه فوریه ،برنده
جک پات یک میلیون دالری شــد و  10سال
قبل نیز همین مبلغ را از طریــق التاری برده
بود .طبــق قوانیــن قرعه کشــی ،برنــده می
تواند در صــورت پرداخت مالیات ،کل جایزه
را یــک جا دریافت کنــد و لیندا ،پس از کســر
مالیات ،حاال صاحــب  650هــزار دالر پول
نقد شده است.

یورونیوز|پلنگایرانیبرایچندمینبارطیدو
سالاخیردرپارکحیاتوحشصحرایاوست
یورتقزاقستاندیدهشد.سخنگویکمیسیون
ت وحــش قزاقســتان،
ملــی جنگلهــا و حیــا 
تصاویر به نسبت با کیفیت حضور این پلنگ در
قزاقســتان را در فیس بوک خود منتشــر کرده
است و میگوید«:پلنگ ایرانی از سال ۲۰۱۸
تا کنون ،پنج بار در صحرای اوست یورت دیده
شــده و این اولین بار است که توانستیم تصاویر
خوبــی از آن ثبت کنیــم .دولت قزاقســتان در
صورتاتخاذتمهیداتیبرایمحافظتازپلنگ
ایرانی در فالت اوستیورت ،میتواند تشکیل
جمعیتپایداراینحیوانراتضمینکند».

بروکسل تایمز| باستان شناسان ،هنگام کار
درکلیسای«سنتباوو»یبلژیک،دیوارهاییرا
کشف کرده اند که از روی هم چیدن استخوان
هــای ران و ســاق پــا و تکــه هایــی از جمجمــه
انسان بزرگ ســال ســاخته شــده اند .ژانیک
دگرایس،سرپرستطرحبازسازیکلیساگفته
است«:اجازه نمی دهیم که این دیوار هولناک
به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود» .باستان
شناسان ،قدمت این دیوار را مربوط به قرن 17
و 18میالدی دانسته اند و معتقدند که احتماال
این اســتخوان ها طی پاک ســازی قبرســتان
کلیسا سنت باوو ،از خاک بیرون کشیده شده و
در ساخت این دیوار به کار رفته اند.

اسپــوتنیــــک| دســت نوشــته والدیمیــر
پوتیــن ،رئیــس جمهور روســیه بــرای تقدیر از
یک کتــاب در حــراج فرهنگــی مســکو340 ،
هزار روبــل ( 5300دالر) قیمت گذاری شــد.
جلسه حراج«انیمیشــن ،ســینما ،کتــاب هــا،
بایگانی،گرافیک،اسنادنادر»درهتلناسیونال
مســکو 520،اثر را به حراج گذاشت که یکی از
آثار مهم آن ،تقدیر نامه والدیمیر پوتین بر کتاب
«نکاتگفتهنشدهدربارهیکشخصیتمشهور»،
نوشته والنتین زورین بود .وی در این تقدیر نامه
نوشته است«:من همیشه آثار شــما را با عالقه و
لذتبسیاردنبالکردهام.تقریب ًاهمهچیزدرآن
هاهمواره درخشانوآکندهازنبوغ بودهاست».

 4گوشه ایران

زنگ تفریح
زیورآالت ترکمنی
زیورآالتترکمن،جایگاهیباستانیدرتاریخچهاستانگلستانداردواززیباترینزیورآالتزناناست.
نقوش آن ،عمدتا برپایه نقوش هندسی و پیکرحیوانات طراحی می شود و همانطور که لباس ترکمن،
پر از جزئیات و آرایههای تزیینی اســت ،زیــورآالت ترکمن نیز در نهایت دقــت ،حوصله و ظرافت خلق
میشود .این زیورآالت ،اهمیت زیادی در پوشش ترکمن دارند و نقوش آن ،عمدتا برگرفته از طرحهای
گیاهی ،حیوانی و تصاویر هندســی و انتزاعی اســت که بار مفهومی خاص خــود را دارد ،مثلث ،نماد
کوهان شتر ،دایره نماد خورشید و خطوط مارپیچ ،نماد شاخ قوچ و میش است .زیور سر و پیشانی ،کاله
مرصع،زیورتزیینگیسوان،روسینهایوکمربندیابیلقشاق،نمونههاییاززیورهایترکمنهستند.

دشت سوسن خوزستان

مجموعه آثار شهید مطهری
ج ،13ص 368

اســتان خوزســتان ،جاذبههای طبیعــی و منحصر به فرد بســیاری دارد و دشــت سوســن ،یکی از
شاخصترین آن هاســت .این دشت زیبا در مســیر رود خروشــان کارون و در  35کیلومتری شمال
غرب ایذه قرار گرفته ،عبور کارون از این خاک ،باعث حاصلخیزی زمینهای اطراف شــده است و
در این منطقه ،دشتی زیبا و پوشیده از گلهای سوسن و شــقایق به وجود آورده که از اوایل بهمن تا
اواخر خرداد ،منظرهای بینظیر پیش چشمان گردشگران و دوستداران طبیعت می گستراند .در
قسمتی از دشت سوســن ،مقبره هایی محلی و تاریخی وجود دارد که روی آن ها ،شیرهای سنگی
بسیار زیبایی چشم نوازی می کند.

در محضر بزرگان
همه چیز آن جاست
یکی از شــاگردان مرحوم عالمــه طباطبایی
(صاحب تفســیر المیزان) می گوید :ایشــان
مشــرف می شــدند و
بــه مشــهد همــه ســاله
ّ
تابســتان را در آن جا می ماندنــد ،وقتی وارد
صحن حرم حضرت رضا (ع) می شدند ،بارها
کــه در خدمت شــان بــودم می دیــدم گاهی
کــه از محضرشــان التماس دعایی می شــد،
میگفتند«:برویدازحضرتبگیرید.مااینجا
کاره ای نیستیم ،همه چیز آن جاست».

حکایت
دزد در خانه مال
شبیمالدرخانهخفتهبود،دزدیکمروزیوارد
ســرا شــد و مختصر اثاثیه را گرد آورده ،به دوش
کشیدوبیرونرفت.مالهمبرخاسته،رختخواب
را برداشته ،عقب او روان شــد تا هر دو وارد منزل

سیمای فرزانگان

خاطرات سرخ
آن ها دو نفر بودند .دو دختر ،در میدان شهید
مطهــری .دور و برشــان پر از نیــرو بــود ،اما نه
خــودی .هیچ کاری نمی شــد برایشــان کرد.
خرمشهر،تقریباکاملافتادهبوددستعراقی
ها .حلقــه محاصره میــدان مطهــری تنگ تر
می شد .رفتیم باالی پشت بام یک ساختمان.
آن ها دو نفر بودند .دو تا دختر که راه عراقی ها
راآنهمهمدتسدکردهبودند.خونخونمان
را می خورد .بایــد برایشــان کاری می کردیم
ولی نمی شد .تیرهایشان تمام شده بود گویا.
عراقیهاهمشلیکنمیکردند،میخواستند
بگیرندشان .دیگر رســیده بودند به میدان که
دوتا صدا آمد .تق ...تــق ...لوله های تفنگ را
گرفته بودند سمت یکدیگر .آن ها هنوز دو نفر
روزیروزگاریجنگی
بودند،دودختر .

دزدشدند.دزداورابدیدوباشدتگفت«:اینجا
چه می خواهی؟» مــا گفت«:هیچ ،تغییر منزل
داده ام ،اجرت باربری شــما هــم جایی نخواهد
رفت » .فکاهیات خنده آور مالنصرالدین

معرفیکتاب

مهارت یک دقیقه ای

سرزمین نوچ

قیمهریزهاصفهانی
قیمه ریزه یا خوراک کله گنجشکی ،از غذاهای
ســنتی اصفهان اســت که طرز پخت ســاده ای
دارد .برای پخت این غذا برای دو نفر200 ،گرم
گوشت چرخ کرده ،یک قاشق غذاخوری روغن
ســرخ کردنی و رب گوجه فرنگی ،یک عدد پیاز
متوسط ،یک عدد سیب زمینی ،یک و نیم پیمانه
آب ،دو قاشــق غذاخــوری آرد نخودچــی ،ســه
قاشــق غذاخوری ســبزیجات معطر ،یک قاشق
چایخــوری زردچوبــه و نمــک و فلفل بــه مقدار
دلخواه الزماست .پیاز را نصف کنید ،نصفآن را

8

کاشمر

17

9

گناباد

19

رندهکنیدوباگوشتچرخکرده ،سبزیخشک،
آرد نخودچی ،نمک ،فلفل و زردچوبه ،مخلوط و
کوفتههایکوچکدرستکنید.نصفدیگرپیاز
را هم خرد کنید و تفت بدهید .بعد سیب زمینی
را هم خرد کنید و با پیاز تفــت بدهید .پس از آن
ربگوجهفرنگیرااضافهکنیدویکونیمپیمانه
آب داخل قابلمه بریزید تا جوش بیاید .وقتی آب
جوش آمد ،کوفتههــا را اضافه کنیــد و بگذارید
حدود یک ساعت روی شعله مالیم بماند .قیمه
ریزه را با نان و سبزیجات تازه میل کنید.

«سرزمین نوچ» ،اثر نویسنده جوان
خوشقریحــه ،کیوان ارزاقی اســت
که خود ،روزگاری را در آمریکا سپری
کرده و در دسته ادبیات مهاجرت قرار
میگیــرد .روایت جــذاب ،سرراســت
و خواندنی این کتــاب ،مخاطب را بــا جزئیات
زندگی در مهاجرت آشــنا میکنــد .این کتاب
روایت دســتوپنجه نــرم کردن زن و شــوهری
به نــام آرش و صنم با فرازونشــیبهای زندگی
در غربــت ،پــس از مهاجــرت بــه آمریکاســت.
در ســرزمین نــوچ ،شــخصیت اصلــی تــاش

میکنــد بــا وجــود تفاوتهای
فاحــش فرهنگــی ،ســنتها
و آدابورســوم مختلــف بیــن
کشــور مبــدا و مقصــد ،در دو
راهی سنت و تجدد ،هویتی جدید
برای خود پیدا کند .مکان و بستر اصلی روایت
در طــول  20فصــل ،در آمریــکا میگــذرد که
نویســنده بهواســطه تجربه زیســتهاش در این
کشــور ،به خوبی آن را بــرای مخاطب توصیف
میکند ،دو فصــل دیگر رمان نیــز فلشبک به
سال های زیست در ایران است.

آدمــی که یــک بار خطــا کــرده باشــد و پاش
لغزیده باشــد و بعد هم پشــیمان شده باشد،
مطمئنتر اســت از آدمی که تا بــه حال پاش
نلغزیده  ...این حرف ســنگین اســت ،خودم
هم می دانم .خطا نکرده ،تازه وقتی خطا کرد
کارتن آکبنــد در آمد،
و از
ِ
فلزش معلوم میشود ،اما
فل ِز خطاکرده ،رو است،
مثــل
روشــن اســت...
ِ
ِ
معوج
کف دســت ،کج و
ِ
خطــش پیداســت .از
آدم بی خطا میترسم،
ِ
آدم دو خطــا دوری
از ِ
آدم
میکنم ،امــا پای ِ
تک خطا میایستم.
ِقیدار
نویسنده :رضا امیرخانی

دیالوگماندگار
 پس کی غذاتو می خوری؟ گفتــم کــه مــن از اون غذاهــا نمــی خورم،همشون زرشکی شدن.
 این قدر از نعمتــای خدا ایراد نگیر پســرم،گناه داره ها!
 نــه خیــرم ،کار خودت گنــاه داره کــه همهنعمتای خدا رو زرشکی کردی.
به همین سادگی
کارگردان :رضا میرکریمی

ضربالمثل خارجی
ژاپنی :ادب زیادی ،بی ادبی است.
هندی :از دری که چندیــن کلید دارد ،بر
حذر باش.
ایتالیایی :از دشمنی که خصومت خود را
رو در روی تو ابراز می کند ،زیاد نترس.
انگلیســی :طوری رفتار کن که دوســت
داری با تو رفتار کنند.
گرجی :صد بار اندازه بگیر ،یک بار ببر.

دیکشنری
Forbid

منع کردن ،قدغن
Spitting on the floor is forbidden
in public places.
تف کردن روی زمین در مکان های عمومی،
ممنوع است.
The law forbids drunken drivers
to handle their autos.
قانون ،رانندگان مســت را از راندن اتومبیل
بازمی دارد.

ضرب المثلفارسی
خانهنشینیبیبی
از بی چادری است
وقتی کســی بــرای کاری که مد نظر اوســت
بــه دلیــل نداشــتن اســباب و وســیله نتواند
اقدام کنــد ،می گویند «خانه نشــینی بی بی
از بی چادری است».

