دنیا به روایت تصویر

همشهریسالم

یک شنبه  19اسفند  1397شماره1280

حدیث روز
امام هــادی(ع) :توانگری آن است
که تمنّایت کم باشد و به آن چه تو را
بسنده است خرسند باشی ،و فقر
یعنیسیریناپذیرینفسونومیدی
الدرةالباهرة
شدید .
ّ

سی ان ان| بزرگترینهزارتویدنیابا 9هزارمترمربعمساحت،کانادا

فتوشعر

دیلیمیل-کارشناسانگینس
میگویند هــم اکــنــون یــک زن
ژاپنی با 116سال سن پیرترین
انسان روی زمین اســت .او به
قــدری سالم و قــوی مــانــده که
اکنون ریاضی تمرین می کند و
بازیهای فکری انجام میدهد.
«کانه تاناکا» در روز دوم ژانویه سال  1903به دنیا آمده و اکنون در یک خانه
سالمندان در شهر فوکوئوکا زندگی میکند .کانه که در سال  1922ازدواج
کرد ،صاحب  4فرزند شده و حتی یک کودک را نیز به فرزندی قبول کرده بود.

تداومهدایتالهی

درمذمتخودبزرگبینی
حکیمی را پرسیدند چگونه خوار
نشویم؟ گفت« :آن که در بخشی از
عمر خویش خواری دانش آموزی
تحمل نکند ،در همه زندگی
خواری نادانی کشد.
مردم گویند چشمان بگشای تا ما
را بینی و من گویم چشمان بربند
تا بینی!»
کشکول شیخ بهایی

رقیبم سرزنشها کرد کز این باب رخ برتاب

یکزنژاپنی،پیرترینانسانزندهجهان

در محضر بزرگان

حکایت

تفأل

دوردنیا

ذکر روز یک شنبه
صدمرتبه«یاذاالجاللو
االکرام»

عالمه محمدرضا حکیمی درباره
هدایت الهی بشر نوشته اند:
در تــاریــخ بشر دو جــریــان حامل
هدایت الهی بــوده انــد ،هدایتی
که در عین این که مایه عقلی قوی
دارد ،از مدد الهی نیز برخوردار
است و بر علم الهی و وحی ربانی
متکی است :جریان نبوت و جریان
امامت .جریان نبوت از آدم(ع)
آغاز گشت و با پیامبر آخرالزمان
پایان یافت.
جریان دوم هدایت الهی ،تداوم
هــمــان جــریــان نخستین اســت،
یعنی امامت و وصایت که آن نیز
از امت های پیشین می آغازد و به
اســام منتهی می شــود .اصــو ًال،
جریان نبوت و وصایت (امامت) دو
جریانتوأمباهموانفکاکناپذیرند.
«مرام جاودانه»

کاترزنیوز| سلفیدوستانهشترمرغوفیل،آفریقایجنوبی

چتر پرنده
فارسیبنویسیم

فارسیشکراست؟
سمیه کمالیان | روزنامه نگار

معلم دبستان است و هر چند وقت یک بار از شهر کوچکی که درس میدهد ،به
تهران میآید تا با دوستان و خانوادهاش دیدار کند .دلش کمی پر بود .میگفت
اوایل که میآمدم تغییر کلمات این قدر سریع نبود .اما حاال دیگر نمیفهمم دیگران
چه میگویند؟ انگار وارد دنیایی جدید با اصطالحات جدید میشوم .با دوستانم
به کافه میروم؛ میگویند بریم کافی بخوریم .دیگر حتی گفتن کلمه قهوه را هم
زشت میدانند .فهرست خوراکیها را میخوانم ،پیتزا چیکن و ماشروم ،ساسیج،
پوتیتو ...عجیب است اما من از دنیای دیگری آمدهام .در دنیای فارسی ما ماشروم
یعنی قارچ.
کمی درد د لمــان باز شد .میگفت حاال دیگر اینجا به باشگاه که نه ،به جیم
میروند .کلمهای که قبال برای فرار از مدرسه یا کالس معلمها استفاده میکردیم.
ما کالسها را جیم میزدیم اما اینها حاال به جیم میروند! دیگر همدیگر را قضاوت
نمیکنند اینها یکدیگر را جاج میکنند .حتی به کسی که دیگران را زیادتر
قضاوتمیکند،میگویندجاجو.حتیباحالبودنشانرامیگویندکولوبانمک
بودنشان را کیوت مینویسند.
میگوید وقتی شنیده عدهای از گروه «ما زبان خارجی دوستان» درباره محدود
بودن واژگان فارسی حرف میزنند به یاد سعدی شیرازی افتادم که کراش به یارش
را اینگونه توصیف میکند:
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
تا ندانند حریفان که تو منظور منی
مارپیچ(سختی)٪ 80

ژورنال -تا حاال شاید فکر کرده
باشید که به چتری نیاز دارید که
بدون دست آن را باالی سرتان
بگیرید .یک شرکت ژاپنی این
نیاز شما را با ساخت نوعی چتر
پرنده به نام «»Drone-brella
با الهام از فیلم های جادویی
به منظور محافظت در برابر آفتاب برآورده کرده است .تولیدکننده این چتر
می گوید خودش همیشه برای گرفتن چتر به ویژه هنگام بازی گلف زیر آفتاب
مشکل داشته است ولی این چتر بدون درگیر کردن دست ،همه جا دنبال شما
خواهد بود .نمونه اولیه این چتر پنج کیلو وزن دارد و تنها می تواند در هر بار برای
مدت پنج دقیقه پرواز کند.

رقابت برای نجات کودک  5ساله
دیــلــی مــیــل -عــــده زیــــادی
ساعت ها در صف و زیر باران
منتظر ماندند کــه ببینند آیا
مــی تــوانــنــد اه ــدا کننده مغز
اســتــخــوان بـــرای نــجــات یک
پسر بچه  5ساله به نام «اسکار
ساکسلبی» مبتال به سرطان
خون باشند یا نه .بعد از درخواست پدر و مادر ناامید این پسر بچه که فقط سه
ماه فرصت دارد در فضای مجازی 4855 ،نفر از مردم برای آزمایش دی.ان.
ای ،در مدرسه محل تحصیل این کودک در شهر «ورستر» انگلستان صف
کشیدند .این اقدام نوعدوستانه مردم در نوع خود بی نظیر بوده است.

بریده کتاب



چه افتاد این سر ما را که خاک در نمیارزد



کالهی دلکش است اما به ترک سر نمیارزد

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است
خودمونی

مساحت ذوزنقه را دست کم نگیریم
علیرضا کاردار | روزنامه نگار

کلیپی قدیمی دوباره در شبکههای اجتماعی مطرح شده که در آن گزارشگر
مقابل ورودی دانشگاهی ایستاده است و از دانشجویان چند سوال ابتدایی مثل
مساحت ذوزنقه ،فرمول گلوکز و نام کتابهای حافظ را میپرسد .واکنش ها
به این ویدئو دو دسته شد ه است .گروهی که این سوالها را بیارزش میدانند
و معتقدند فرمولی که صد سال یک بار هم به کار نمیآید و در عرض چند ثانیه
در اینترنت پیدا میشود ،چه لزومی به حفظ بودنش است .و گروهی که تاسف
میخورند دانشجویان مملکت بدیهیترین مسائل را نمیدانند .سالها پیش
هم در یک برنامه تلویزیونی گزارشگر مقابل تابلوی خیابانی که نام یکی از
مشاهیر را داشت ایستاده بود و از رهگذران در سنها و تیپهای مختلف درباره
آن آدم میپرسید و کمتر کسی او را میشناخت .کاری به این پرسشهای خاص
نداریم ،ولی پس معنی اطالعات عمومی چیست؟ اگر همین بدیهیات را هم
ندانیم پس قرار است چه چیزهایی را بدانیم؟ اگر نام کتاب حافظ را بلد نباشیم
یا رودکی را نشناسیم ،اگر ندانیم پایتخت استونی کجاست یا غدد فوق کلیوی
چیست ،پس چه چیزی را باید به عنوان اطالعات عمومی بلد باشیم؟ اطالعات
عمومی دامنه گستردهای دارد و در یک تعریف جامع و کامل نمیگنجد ولی
این که نام تکتک آهنگهای فالن خواننده را بدانیم و ترانههایش را از حفظ
باشیم و بدانیم بدنش چند تا خالکوبی دارد ،اطالعات عمومی نیست! این که
فالن بازیگر متولد چه تاریخی است و چند تا بچه دارد و مدل ماشینش چیست،
اطالعات هست ولی هیچ کاربردی در زندگی ندارد و حتی از دانستن مساحت
ذوزنقه هم بیارزشتر است!
اطالعات عمومی دانستههایی است که شاید زمانی در جایی به کارمان بیاید.
اطالعات عمومی دادههایی است که توسط خود شخص پردازش خواهد شد
تا در سطحی باالتر به کار بیاید .با استفاده از همان مساحت ذوزنقه که برای
من و شما بیارزش است ،مهندسی میتواند سد و جاده و پل طراحی کند .با
همان فرمول گلوکز دانشمندی دارویی تولید میکند که جان میلیونها نفر
را نجات میدهد .اینها به کنار ،ولی این اطالعات عمومی را از کجا باید به
دست بیاوریم ،جز مطالعه کردن؟ حتی مسابقه مخصوص اطالعات عمومی
در تلویزیون که برای برنده شدن در آن باید امتیاز خرید و در آخر سوالهایش
هم اشتباه از کار درمیآیند ،نه تنها منبع موثق و قابل اعتمادی برای کسب
اطالعات عمومی نیست ،که حتی ممکن است اطالعات غلط هم به خوردمان
بدهد .مطالعه را دست کم نگیریم ،شاید پس فردا در کتابی بخوانیم که مساحت
ذوزنقه در سرنوشت تیم مورد عالقهمان در آخر فصل هم دخیل است!
مسابقه چی شده؟

حداکثر تالش
برای خوب بودن

روزی کــه فکر مــی کنیم انسان
کاملی شــده ایــم ،باید همه چیز
را از اول شـــروع کنیم .انسان
کامل شدن سرابی بیش نیست؛
اما می توان حداکثر تالش برای
انسان خوب بودن کرد.
«هنر خوب بودن»
اثر استفان آینهورن

آسوشیتدپرس| دلقکبادکنکفروش درساحل،سوئیس

نینی اخمو
دیدنی ها

فوتبال در دل طبیعت
باشگاه های بزرگ فوتبال با هزینه هایی کالن ورزشگاه هایی زیبا و فریبنده

منظره ترین نقطه طبیعت ،هــواداران و ورزشکاران را بیشتر شگفت زده

جهان ،ورزشگاه هایی اگرچه ناشناخته ،بدون هیچ هزینه ای در دل خوش

منبع :دیلی میل

می سازند تا میزبانی شیک برای هواداران خود باشند .اما در گوشه و کنار این

می کند .با هم شش مورد از زیباترین ورزشگاه های جهان را می بینیم:

قرار مدار

سالم .این بار برای مسابقه
یــه عکس نینی داری ــم که
شما باید بــرای این عکس،
یــک شـــرح حـــال کــوتــاه یا
دیــالــوگ بــامــزه بنویسید
و تــا ساعت  24ف ــردا شب
(دوشنبه) برای ما به پیامک  2000999یا شماره 09354394576
در تلگرام بفرستید .حتما کلمه «چی شــده؟» و نام و نام خانوادگیتون رو
هم بنویسید .بانمکترین و خالقانهترین پیامها که اسم نویسنده دارن ،روز
چهارشنبه به اسم خود نویسندهها چاپ میشه .همیشه خوش باشید.
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

ورزشگاه «گاسپین دوالک» در کرواسی4000 ،
نفر گنجایش دارد و در لبه صخره و در کناره یک قلعه
باستانی ویران شده قرار دارد.

ورزشگاه «ویکتوریا» در جبلالطارق درســت زیر
صخر ه معروف این منطقه واقع شده است و پنج هزار
نفر گنجایش دارد.

ورزشگاه «هاستینسولور» در ایسلند که در سال
 1912افتتاح شد ،در کنار کوه ولکانو واقع است و
حدود  2800نفر ظرفیت دارد.

اندکی صبر

شکفتن

فخرالدین رشیدی

10

دشت تا دشت،
وسعت عشق من است
عشقی که در پی تو
شوق شکفتن دارد

زمین فوتبال شناور «مارینا بــی» در متروپلیس
سنگاپور که بیشتر محل برگزاری مراسم است،
به وسیله شش ستون به کف دریــا متصل اســت و
گنجایش  30هزار نفر را دارد.

ورزشگاه خو شمنظر ه «آی» که در روستایی در
شمال غربی جزیره استروی در جزایر فارو و بر لبه
صخره جای دارد.

زمــیــن فــوتــبــال خــیــرهکــنــنــده «هــنــیــنــگــزور» در
مجمعالجزایر لوفوتن ،روی جزیره ای سنگی در
بخش قطبی نروژ با زیباترین منظره های طبیعی
اروپا احاطه شده است.

* از متخصص طب سنتی بپرسید
روغــن نارگیل به صــورت خانگی
چگونه می توانم به دست بیاورم
و طــرز استفاده اش بــرای پوست
چیست و این که چه مدت زمانی
باید روی پوست بماند؟
* همشهر ی سالم چرا پنج شنبه
ستونما و شم ا نداشتی؟
مــا و شما :بــه دلیل حجم بــاالی
مطالب در پنج شنبه شکل صفحه
تغییر کرد .پیام ها به مرور در صفحه
چاپ خواهند شد.
* در ستون آشپزی چهارشنبه برای
پخت کوفته برنجی ،در مواد الزم
گوشت نوشته بودید ولی در خود
توضیحاتش خبری از آن نبود! نکند

برای رفاه حال ما و با این قیمتش آن
حقیقی
را حذف کردید؟!
ما و شما :بله درست است  ،اضافه
کردن گوشت در دستور پخت از قلم
افتاده است.
* مهم ترین حرف های من همون
حرف هاست که هیچ وقت حوصله
ندارم بگم .
مسعود مجنونپور

* ســتــون هـــای «تلقین تــاریــخ»
و «فرهنگ لقت» جالب هستن.
دست تون درد نکنه .کشمیری
* قصد ندارین برای مسابقه هاتون
جــایــزه بــذاریــن؟ تــا وقــتــی جایزه
نذارین من و دوستام توش شرکت
آرمین و دوستان
نمی کنیم! 

