دنیا به روایت تصویر

همشهریسالم
چهارشنبه  21شهریور 1397شماره1136
حدیث روز

امــام جعفر صــادق(ع) :هر که ظلمــی کند به
سبب آن ظلم در جانش یا مالش یا فرزندانش
وافی
گرفتار شود .
ذکر روز چهارشنبه

صد مرتبه «یا حی یا قیوم»

فرانس پرس| جست و جوی نیروهای امدادی برای یافتن مصدومان زلزله ،ژاپن

گتی ایمیج| بخشی از تور دوچرخه سواری اسپانیا

پیرترین تنظیم کننده آهنگ در دنیا

در محضر بزرگان

گینس ورلد رکورد -پیرزن  83ساله
چینی شش سال است که به عنوان
«دی جی» فعالیت می کند و آن قدر در
کارش حرفه ای است که به کشورهای
دیگر دعوت به کار می شود .او که صبح
ها به عنوان آشپز در رســتــوران کار
می کند ،شب ها به صورت حرفه ای
کار تنظیم آهنگ انجام می دهد .وی
عنوان جدیدی را در کتاب رکوردهای
گینس از آن خود کرد.

وجدان انسان ها در اختیار
حسین(ع)
مرحوم عالمه محمدتقی جعفری فرموده اند:
ایــن کــه در ایــن مکان جمع شــد هایــم و نام
حسین بن علی(ع) را برده و آهی میکشید؛
این ،گریه و اندوه نیست ،بلکه محرک تاریخ
انسانهاست .وقتی شما آهی از اعماق دل
میکشید که ای حسین کاش ما هم با شما
بودیم ،این حال داللــت میکند بر این که
ارواح آدمیان در عالیترین اوج ،تسلیم آن مرد
هستند .او روحها را مالک است .اگر دیگران
اجسام ما را مالک هستند ،او وجدان آزاد ما
را در اختیار دارد؛ اما در تواریخ ،شمشیرها
کالبد ناخودآگاه انسانها را در اختیار دارند.
حال ،پیروزی از آن کیست؟ آیا از آن کسی
است که وجدان آزاد انسانها را در اختیار
دارد یا کالبد مجبور آن ها را؟»
وب سایت راسخون
بریده کتاب

هر آدمی دنیایی دارد
من فکر میکنم آن چه موجب رنجش آدمها از
یکدیگر میشود ،این است که غالبا ما آدمها
توقع داریم طرف مقابلمان ،به تمام وقایع
دنیا از زاویه دید ما نگاه کند! در صورتی که
درون هر آدمی ،دنیای متفاوتی وجود دارد
که با پذیرش ایــن تفاو تها ،روابــط شکل
مناسبتری خواهند داشت.
برگرفته از «طبل حلبی»
اثر گونتر گراس
کاریکلماتور
رضا وارسته

* برای اجاره اجازه یک نقطه الزم است.
* از تعطیلی زیاد ،خودش تعطیل شده بود.
* برای ساختن دشمن ،به چند دوست نادان
نیاز است.
* تورم یک لحظه آرام و «قرار» ندارد.
حکایت

دنبال عیب دیگران نباشیم
ب ــز و گــوســفــنــدی ب ــا ه ــم مــیرفــتــنــد .به
جــویــی رســیــدنــد ،گوسفند از روی جوی
جستی زد .دنبه او بــاال رفــت ،بز خندید و
فــریــاد کشید« :آ ...تــو را برهنه دیـــدم!»
گوسفند غمگین شد .روی بر گرداند و گفت:
«ای بی انصاف من سا لهاست تو را برهنه
میبینم و نمیخندم و طعنهای به تو نمیزنم.
تو پس از عمری که یکبار مرا چنین دیدهای،
لب به سرزنش و تمسخر من میگشایی؟»
چون لئیمی با هزاران عیب و عار
روز و شب بر خلق عالم آشکار
بیند اندک عیبی از صاحب کرم
بر نیارد جزبه طعن و لعن دم
برگرفته از «بهارستان جامی»


تفأل

دور دنیا

پندنیکان

در جست و جوی عشق گمشده

با کاروان کربال

حبیب بن ُم ِ
ظهر) ا ََسدی
(م ّ
َ
ظاهر ُ
همه ما از کودکی با شنیدن ماجرای کربال بزرگ شده ایم .ذکر مصیبت های عاشورا در
جان مان پیچیده و تک تک وقایع «روز واقعه» جلوی چشمان مان جان گرفته است .در این
سلسله مطالب می خواهیم با کاروان کربال همسفر شویم و با شخصیت های تاثیرگذار
صحرای کربال که کمتر می شناسیم شان یا حتی اصال نامشان به گوش مان نخورده است،
بیشتر آشنا شویم.
حبیب از قبیله بنی اسد ،اهل کوفه و از یاران خاص حضرت علی(ع) و از اصحاب امام حسن(ع) و
امام حسین(ع) بود .حبیب با حضرت علی(ع) به کوفه رفت و در کلیه جنگها در کنار ایشان بود.
وی در بسیاری از علوم تبحر داشت و حافظ کل قرآن مجید بود و حضرت علی(ع) ،حبیب را به علم
«منایاوبالیا»آگاهساختهبود.اوعضوگروهویژه«شرطةالخمیس»بودکهنیرویضربتیوگوشبه
فرمان علی(ع) بودند .حبیب از پارسایان شب و شیران روز بود که همه شب قرآن را ختم میکرد.
حبیب و مسلم بن عوسجه به طور پنهانی در کوفه برای مسلم بن عقیل از مردم بیعت گرفتند.
سپس از کوفه به سوی امام حسین(ع) رهسپار شدند و سرانجام روز هفتم محرم ،در کربال ،به
کاروان امام پیوستند.در شب عاشورا ،حبیب را از نگرانی حضرت زینب(س) درباره وفاداری
یاران امام آگاه ساختند .نافع و حبیب ،اصحاب امام حسین(ع) را گرد آوردند و همگی نزد امام
رفتند و اعالن کردند که تا آخرین قطره خون خود از خاندان پیامبر(ص) حمایت خواهند کرد.
صبح عاشورا ،امام حسین(ع) حبیب بن مظاهر را فرمانده جناح چپ نیروهای خویش ساخت،
زهیر بن قین را در جناح راست و حضرت ابوالفضل(ع) را با پرچم در قلب لشکر قرارداد .رجز
حبیب در حملههایش چنین بود« :من حبیبم و پدرم مظهر است ،جنگاور میدان کارزار و آتش
شعله ور نبردم ،تعداد شما بیشتر و باالتر است ولی ما در راه حق از شما وفادارتر و بردبارتریم.
حجت مان برتر و آشکارتر است ،در حقیقت از شما باتقواتر و پذیرفته تریم».
در وصف حالت حبیب در روز عاشورا ،آورده اند که هرچه به لحظه شهادتش نزدیک میشد،
چهرهاش بشاشتر میشد و با یارانش بیشتر مزاح میکرد ،به گونهای که اعجاب ایشان را
برانگیخت .حبیب بن مظاهر  75ساله همچون یک قهرمان شمشیر میزد و  61نفر از افراد
دشمن را کشت .امام حسین(ع) هنگام شهادت حبیب خود را به بالین او رساند و فرمود« :پاداش
خود و یاران حامی خود را ،از خدای تعالی انتظار میبرم ».قبیله بنی اسد هنگام دفن شهدای
کربال حبیب را ،که از بزرگان آنان بود ،در ده متری قبر امام حسین(ع) جداگانه به خاک سپردند.
منبع  :ویکی شیعه

دیدنی ها

آدیتی سنترال -مرد 29ساله هندی،
به تازگی با اقــدام جالب و عجیبش
برای یافتن دختری که فقط 10دقیقه
او را در مترو دیــده و عاشقش شده
بود ،سر خط اخبار این کشور شد .او
پوسترهایی را در سراسر شهر و رسانه
ها منتشر کرده است تا دختری را که با
والدینش در مترو دیده بود ،پیدا کند.
او حدود  4هزار پوستر را در شهر پخش
کرده و از عشق گمشده اش خواسته است تا با او تماس بگیرد!
قاب جهان

لواشک مرموز
ی ــک ــی از خـــوشـــی هـــــای شــهــر
جوجوانگ در چین ،فراوانی و تنوع
خوردنی های این جاست و البته
فروشنده هایی که به چشیدن این
غذاها دعوتت می کنند .گاهی
یک چشیدن ساده هم برای لذت
بردن و کشف مزه کفایت می کند.
بــرایــم جــالــب بــود کــه ایــن جــا هم
لواشک سنتی دارنـــد .چینیها
تقریبا به همه چیز کنجد سفید یا
سیاه می زنند؛ از شیشلیک گرفته
تا لواشک .من تا آن روز لواشک
کنجددار نخورده بودم .با توجه به
مشکل آشنا نبودن به زبان چینی،
نیاز نبود دردسر پرسیدن مواد تشکیل دهنده را به جان بخرم چون لواشک میوه ای و کنجد
را میدیدم .یک رشته درشت از لواشک را برداشتم .تا جویدم حس کردم مزه عجیبی دارد و
معمولی نیست ،چون حل نمیشد و بافتش ریش ریش بود .به سرعت فهمیدم که دارم گوشت
یک جاندار را میخورم! بالدرنگ و قبل از بلعیدن بیرون انداختم! باورم نمیشد آن چیزی غیر
از لواشک میوه ای باشد ولی در واقع لواشک گوشت بود!
درس عبرت این که اگر هر گوشتی را نمی خورید ،هرگز درباره خوراکیهای چینی زود و از
روی ظاهر قضاوت نکنید!
دکتر ناصر مکارم ،استاد دانشگاه از اسکاتلند

سرانجام تلخ دهکده المپیک پکن

گاردین -یک دهه پس از برگزاری المپیک  ،2008دهکده المپیک پکن به مخروبه ای تبدیل
شده است که درختان و گیاهان آن را پوشانده و تاسیساتش در حال خراب شدن است .دیدن

این صحنه ها حس غریبی به بیننده می دهد .در ادامه چند عکس از حال و هوای غم انگیز این
روزهای این مکان را که زمانی چشم دنیا به آن بود ،با هم می بینیم.

قرار مدار

زنــــدیگ ســـام تکانی
اندکی صبر

تو...
شکوفه دهقان

می خندی
و آسمان تا خود قد تو پایین می آید
دست هایم را بگیر
زمین اندازه چهار قدم شده!

از چاقی رنج میبرین؟ اعتمادبهنفس
نـــداریـــن؟ نــم ـیدونــیــن چــطــوری دل
همسرتون رو به دست بیارین؟ دنبال
راههای موفقیت هستین؟ خب ما قبال
کلی مطلب راجع به همه اینها داشتیم
و االن دوســت داریـــم بدونیم دقیقا
چقدر نظر شما رو تأمین کردیم .پس
هر روز از ساعت  11:30تا  12:30با
 05137009366تماس بگیرین و
به ما کمک کنین بدونیم چه مطالبی
دوست دارین و کدوم مطالب ما خوب
یا بد بوده ،منتظریم.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

یاهو|زیبایی های دنیای زیر آب

هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد
گر شاه پیامی به غالمی نفرستاد

چندان که زدم الف کرامات و مقامات
حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
خودمونی

گمشدهای به نام تعهد اخالقی
محمدعلی محمدپور |روزنامه نگار

دعوت میکنند و وعده پشتیبانی میدهند.
حــســیــن(ع) بــه ایــن وع ــده چند ه ــزار نفری
احترام میگذارد و قیام میکند و تا آخرش هم
میایستد.حال آنکه مردم کوفه بر عهدشان
نمی مانند .ایــن جاست که «بیتعهدی» و
«تعهد» خودش را به روشنترین شکل ممکن
از دل تاریخ نمایان میکند .همچنین در واقعه
عاشورا شخصیتی مانند حضرت عباس(ع)
داریم که تا آخرین نفسها و آخرین قطرههای
خــون بــه عهدی کــه بــر دوش خــود احساس
میکند ،وفادار میماند .آن هم در شرایطی
که انواع وعده و وعیدها از سوی لشکر مقابل
به او داده میشود .اما مسئله اول عباس(ع)
ایستادن بر امر اخالقی وفای به عهد است.
راستش اینها را نوشتم که بگویم ما هر کدام
هر لحظه از روزمان در معرض و مواجهه با امر
اخالقی وفای به عهد هستیم .همان موقع که
پولی از کسی قرض میگیریم ،همان موقع
که پشت فرمان نشستهایم ،همان موقع که
در لباس پزشک بیماری را معاینه میکنیم،
همان موقع که در لباس کارگری ساختمانی
آجر میچینیم ،همان موقع که فروشندهایم و
جنسی را به فروش میرسانیم ،اینها همه و
همه موقعیتهایی هستند که ما را در معرض
انتخاب قرار میدهند .انتخاب درست حفظ
تعهد اخالقی یا زیر پا گذاشتن آن .انتخاب با
ماست .کافی است درست انتخاب کنیم.

از قدیم مثلی برای ما باقی مانده که میگوید:
«مرده و حرفش!» .البته که کلمه «مرد» این
َ
عبارت در ترجمه امــروزی آن هم مردها را
شامل میشود و هم زنها را .مرد بودن بیشتر
از مزین بودن به صفت اخالقی تعهد و وجدان
اخالقی حکایت دارد .دربــاره ما آدمهاست
و حــرفهــایــمــانَ .م ـ َثــل نــشــان م ـیدهــد در
گذشته آدمهایی بودهاند که حرفی میزدند
و حرفشان کامال قابل اطمینان بوده؛ چیزی
که ایــن روزهــا انگار گمشده و کمتر کسی
سراغی از آن میگیرد .خیلیها هستیم که
راحــت حرفی میزنیم و حوا سمان نیست
که اصال میتوانیم روی حرفمان بایستیم یا
نه .نتیجهاش این میشود که به راحتی حرف
خودمان را زیر پا میگذاریم .تکرار این مسئله
باعث میشود دیگر کمتر روی حر فمان
حساب کنند .شیوع ایــن بیاعتمادی هم
باعث زوال و از بین رفتن تدریجی موضوع
مهم «تعهد اخالقی» میشود و جامعهای که
از تعهد خالی شود ،امورش در سطوح مختلف
لنگ خواهد زد.
ایــن روزهـــا کــه بــه ســالــروز واقــعــه عــاشــورای
 61هجری نزدیک میشویم ،از تعهدهای
اخالقی ،وفای به عهد کردنها و وفا نکردنها
فــراوان در این واقعه می بینیم .وقتی مردم
شهر کوفه هــزاران نامه مینویسند این خود
یک تعهد اخالقی به وجــود مـــیآورد .آ نها
آزمون هوش

بازی با چوب کبریت
با حرکت  3چوب کبریت در این شکل 2 ،مربع
بسازید!
(پاسخ در صفحه خانواده و مشاوره)

ما و شما
راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

* مامان عزیزم20 ،شهریور سالروز تولدت
مبارک .کــاش بتونم یه روزی زحماتت رو
جبران کنم .خیلی دوستت دارم...
الهام دور اندیش

* عکس های قصه گوی زندگی سالم که به
فروش بچه ها و آوارگی دختر لهستانی اشاره
کرده بود ،اول صبحی حالمون رو گرفت.
لطفا این جور عکس ها رو چاپ نکنین .با
تشکر
* محمدم! می دونم بعد از عمل چشم هات
روزهــای سختی رو می گذرونی .می خوام
بدونی که من باهات همدردم .امیدوارم که
هر چه زودتر بینایی چشمت مثل قبل بشه و
دردهات واسه همیشه تموم بشه.
* میشه بپرسم چــرا مسابقه «ایــن کیه» رو
به خاطر محرم تعطیل می کنین؟ مگه این
مسابقه خنده داره یا چاپش بی حرمتیه؟
* فــرزنــد عــزیــزم وحید جــان22 ،شهریور
سالروز تولدت مبارک.
پدر جانبازت علی شهری ،مشهد

* می خواستم بیست و هفتم شهریور ،تولد
دخترم ملیحه جــان را بهش تبریک بگم.
ان شــاء ا ...همیشه در زندگیش موفق و
پیروز و سربلندباشه در زیر سایه حق .شروع
زندگی مشترک شون در زیر یک سقف رو
تبریک میگم.
مادرت معصومه

* بعد مدت ها یک سوژه جالب در صفحه

اول زندگی سالم دیدم ،اما در عکس دوم
اگر عکس از آلمان است چرا نوشتید تنها
مــردی کــه از ســام نظامی بــه نــازی های
متجاوز امتناع کــرد؟ آلمان خــودش مهد
نازیسم (مخفف ناسیونال سوسیالیسم)
بود.
ماوشما :خب در بین جمعی که در عکس
بودند فقط آن مرد به سران نازی سالم نداد.
* خواهر گلم زهراجان ،تولدت مبارک.
برادرت محسن

* االن که کلی حرف برای گفتن داریم دیگه
زنگ انشا نداریم!...
محمد جواد سلیمی

* کجا رواست کز دست دوست هم بکشد،
دلی که این همه از دست روزگــار کشید...
مسعود مجنونپور

* بابت مطالب با کیفیت گذشته تون خیلی
ممنونم .ولی دیگه شما خیلی دارین تبلیغ
میکنینکهبهاینضمیمهعالیلطمهزیادی
وارد میکنه .فقط چون برام خیلی عزیزین و
دوست ندارم از چشم بیفتین میگم .به خدا
حیفتونه.
علیرضا صدرایی  14 ،ساله ،کاشمر

ماوشما :تمام تالش ما تامین نظر مخاطبان
گرامی اســت ،اما با توجه به مشکالتی مثل
گرانیو بهخصوصکمبودکاغذ،ناچاربهچاپ
آگهیدرصفحاتزندگیسالمهستیم.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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