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گرینویچ

نخستین ازدواج در زيردريايي

 

كالیفرنیا: یــک زیردریایی لوكــس جدید كه با 
باتــری كار می كنــد، افــراد را قادر می ســازد تا 
جشــن عروســی خود را در زیر آب برگزار كنند.

 "U-Boat Worx" به گــزارش ایســنا ، شــركت
شــركتی اســت كه زیردریایی هــای خصوصی 
توليد می كنــد و اكنون مدل جدیــدی را طراحی 
كرده است كه شــما را شــگفت زده می كند. این 
زیردریایی لوكــس "UWEP" ناميده می شــود 
 كــه مخفــف »پلتفــرم ســرگرمی زیــر آب «
 )Under WaterEntertainment Platform(
اســت و 35 متر طول، 7.6 متر عرض و هفت متر 
ارتفاع دارد و دارای بيــش از 148 متر مربع فضای 
داخلی اســت كه می تواند برای برپایی جشــن و 
اهداف سرگرمی استفاده شــود. این زیردریایی در 
مجموع می تواند 120 مسافر را در خود جای دهد 
كه برای یک زیردریایی ظرفيت بسيار زیادی است.

فشار را بگیر

بي برقي در تگزاس
 

هیوستون: در پی از مدار خارج شدن ناگهانی 6 نيروگاه، مجری 
)operator( شبکه اصلی برق تگزاس و بزرگترین شهر این ایالت 
یعني هيوستون از اهالی این ایالت خواسته است در موج محتمل 
گرمای آخرهفتــه، در مصرف برق صرفه جویی كنند. شــورای 
قابليت اطمينان الکتریکی تگزاس )ERCOT( از اهالی این ایالت 
خواسته اســت در بازه 3 تا 8 بعدازظهر  روزهای شنبه 14 مه و 
یکشنبه 15 مه )24 و 25 اردیبهشت(، درجه ترموستات ها را روی 
78 درجه فارنهایت )25.5 درجه سانتيگراد( یا باالتر تنظيم كنند 
و از وسایل برقی پرمصرف  استفاده نکنند. به گزارش ایندیپندنت، 
سازمان ملی هواشناســی آمریکا پيش بينی كرده بود كه »موج 
گرمای فصلی زودرس گسترده ای باعث شود در منطقه داالس-
فورت وورت، دمای هوای بالقوه در روز شنبه به اوج بی سابقه 36.1 
درجه سانتيگراد و در روز یکشنبه به باالی 37.7 درجه سانتيگراد 
برســد. طبق پيش بينی ها، دما در سراسر هفته آینده همچنان 
باال خواهد بود.« طبق هشدار سازمان هواشناسی فدرال، »اوج 
گرما در حد 90 و 100 درجه فارنهایت، افرادی را كه تجهيزات 
سرمایشی ضعيف دارند یا به حساسيت های فصل گرم دچارند، 
در معرض خطر قرار می دهد.« معلوم نيست چرا نيروگاه ها روز 
جمعه از كار افتادند. به گزارش تگزاس تریبون، این حادثه منجر 

به توليد نشدن حدود 2900 مگاوات برق شد.

كشف علت سندرم خلیج فارس
 

نیويورك:  ده ها هزار سرباز بریتانيایی و آمریکایی كه در جنگ 
اول خليج فارس در عراق حضور داشــتند، به بيماری مشهور 
به »ســندرم جنگ خليج فارس« دچار شــده بودند و  اكنون 
متخصصان این بيماری را با قرار گرفتن در معرض سالح های 
شيميایی و از جمله گاز ســارین مرتبط دانسته اند. به گزارش 
یورونيوز،  بســياری از مجروحان جنــگ خليج فارس، عنوان 
می كردند كه دردهای عضالنی، از دســت دادن قدرت تکلم و 
حافظه، مشکالت گوارشــی و عالئم دیگری را تجربه كرده اند. 
یک موسسه پزشکی آمریکایی در سال 2013 اعالم كرد 30 
درصد مجروحان جنگ اول خليج فــارس، به این عالئم دچار 
شدند. به گفته برخی محققان، این بيماری ها می تواند ناشی از 
تاثير سم اعصاب سارین روی این سربازان باشد. به گفته یکي از 
متخصصان مركز پزشکی جنوب غربی دانشگاه تگزاس: »گازی 
كه سربازان در عراق در معرض آن قرار گرفتند، رقيق شده بود 
و كشنده نبود. اگر فردی از نظر ژنتيکی مستعد ابتال به بيماری 

بوده باشد، این گاز برای بيمار كردنش كافی است.«

آيت اهلل سید عبداهلل فاطمی نیا از وعاظ قديمی و اساتید برجسته دين و اخالق به ملکوت اعلی پیوست. آخرين تصوير از پیکر مطهر ايشان در بیمارستان. اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

احواالت استخاره

دخترخانمی زنگ زده بــود و از من 
استخاره می خواست. استخاره كردم و 
جواب دادم كه خوب است. كلی خوشحال شد و با ذوق زدگی گفت: 
پس قبول می شوم؟ پرسيدم: یعنی چی؟ گفت: فردا آزمون رانندگی 

دارم؛ استخاره كردم ببينم آیا قبول می شوم یا نه؟
برایش توضيح دادم كه استخاره برای تعيين »می شود یا نمی شود« 
نيســت، بلکه برای تعيين »خوب یا بد« یک كار مشخص است؛ 
یعنی استخاره با فال و پيش بينی تفاوت دارد و اصوال اسالم كهانت، 
پيشگویی و فال گيری را به رسميت نمی شناسد، اما استخاره یک 
موضوع اسالمی و مورد تأیيد روایات دینی برای وقتی است كه انسان 
در كاری، دچار تردید و دودلی می شــود به استخاره پناه ببرد و با 
درخواست خير از خدای متعال از حيرت و دودلی بيرون آمده و به 

تصميم قطعی برسد.
پس اســتخاره در مواردی صورت می گيرد كه انسان سر دوراهی 
گير كرده اســت و دقيقاً بين انجام دادن یا انجام ندادن كاری در 
نقطه 50ـ50 قرار دارد. حتما برای شــما هم پيــش آمده كه در 
یک موضوعی، حتی پس از مشــورت ها و بررســی های الزم، به 
یک تصميم قطعی درباره انجام یا عدم انجام آن نمی رسيد. فرض 
كنيد می خواهيد خانه بخرید. خانه ای را دیده و به حســب ظاهر 
پسندیده اید. اگر توانستيد به نتيجه قطعی برسيد كه خوب است 
و تصميم می گيرید و خانه را می خرید، اما اگر پس از بررسی همه 
ابعاد ماجرا و انجام مشورت های الزم، باز هم به نتيجه نرسيدید و در 
تردید ماندید و ندانستيد كه آیا خرید این خانه به صالحتان هست 
یا نه، می توانيد با استخاره به تصميم برسيد؛ یعنی از خدا طلب خير 
می كنيد و با استمداد از او و واگذار كردن تصميم به نتيجه استخاره، 
چنانچه جواب استخاره خوب آمد، آن را می خرید و درصورتی كه 

بد آمد منصرف  می شوید و سراغ مورد دیگری می روید.
این امر در همه زمينه ها مثل ازدواج، مسافرت، انتخاب شغل و هر 
چيز دیگری كه درباره انجام یا عدم انجامش دچار تردید هستيم، 
ســاری و جاری اســت. اما نکته مهمی كه مطرح است اینکه اگر 
انسان بتواند با عقل و درایت و مشورت و هر چيزی كه او را به نتيجه 
می رساند، به تصميم _ حاال چه تصميم بر انجام و چه تصميم بر 
عدم انجام _ برسد، دیگر جای استخاره نيست و باید عقل و تدبيرش 
را به كار ببندد و تصميم بگيرد؛ یعنی استخاره تنها در مواردی انجام 
می شود كه انســان نتواند هيچ كدام از 2جنبه  انجام یا عدم انجام 

كار مورد نظرش را ترجيح بدهد و قاطعانه تصميم نهایی را بگيرد.
به خاطر همين است كه خيلی ها در طول عمر خود اصال استخاره 
نمی كنند؛ زیرا معموالً با بررســی  موضوع و تکيه بر مشــورت با 
افراد ذیصالح به نتيجه می رسند و هيچ وقت در تردید نمی مانند 
كه الزم االستخاره شــوند، اما برعکس، عده ای هم هستند كه در 
جزئی ترین و پيش پاافتاده ترین كارها هم به اســتخاره متوســل 
می شوند. اینان كه به شوخی به آنها لقب »مال استخاره ای« داده اند، 
معموال ســعی می كنند زحمت تالش، بررســی، تعقل و تدبير را 
بر عهده استخاره بيندازند و از خودشان رفع تکليف كنند. درحالی كه 
استخاره بعد از انجام همه بررسی ها و ناكام ماندن در تصميم گيری 
است و در دستورات دینی هم گفته شده است: اول استشاره و سپس 
استخاره؛ یعنی اول باید مشورت كرد و چنانچه نتيجه نداد و آدم را 
به تصميم نرساند، سراغ استخاره رفت؛ نه اینکه از همان اول و بدون 
هيچ تحقيق و تالشی رو به استخاره آورد و تنبلی خود را اینگونه 

پوشش داد. بی تردید اینجا جای استخاره نيست.
جای استخاره كجاست؟ استخاره تنها برای كارهای مباح صورت 
می پذیرد و نمی توان برای كارهای واجب یا حرام استخاره كرد؛ مثال 
نمی توان برای نماز خواندن اســتخاره كرد كه بخوانيم یا نخوانيم 
یا اســتخاره كنيم كه فالن دروغ را بگویيم یا نگویيم. برای انجام 
كارهای خالف عقل و عرف نيز نمی توان استخاره كرد. می گویند 
طرف باالی بام خانه بود و موقع پایين آمدن، اســتخاره كرد كه از 
پله ها پایين بياید، بد آمد. به ناچار استخاره كرد از باالی بام بپرد، 
خوب آمد و چون پرید پایش شکست. البته بعيد است چنين چيزی 
واقعيت داشته باشد و ظاهرا تمثيلی است برای همين كه بدانيم 

جای استخاره كجاست.
گاهی شما استخاره می كنيد، اما دوســت دارید خوب یا بد بياید. 
همين یعنی اینکه نتيجه مطلوب برای شما مشخص شده و یک 
جورهایی تصميم خود را گرفته اید و فقــط برای اطمينان خاطر 
دارید استخاره می كنيد؛ به خاطر همين اگر نتيجه استخاره برخالف 
ميل و انتخاب باطنی تان بود، دنبال راه دیگری می گردید و آن قدر 
نيتتان را عوض می كنيد تا باالخره جواب استخاره مطابق ميلتان 
باشد و به خواسته تان برسيد. خب معلوم است كه اینجا هم جای 
استخاره نيست. می گویند فردی می خواست دوغ بخورد و چون 
مالاستخاره ای بود، استخاره كرد كه آیا دوغ بخورد یا نه. استخاره 
بد آمد. او كه نمی توانست از دوغ صرف نظر كند، استخاره كرد آن 
را ایســتاده بخورد باز هم بد آمد. او باز با این نيت استخاره كرد كه 
دوغش را به جای ليوان در كاسه بریزد و بخورد باز هم بد آمد. طرف 
دست برنداشت، اما هرجور هم استخاره می كرد بد می آمد. با ليوان، 
با كاسه، با پارچ، با شيشه، نشسته، ایستاده و... همه بد آمد. دست 
آخر تنها شکلی كه استخاره اش خوب آمد این بود كه روی یک پا 
بایستد و قيفی در دهان بگذارد و با پارچ از ارتفاع یک وجبی دوغ را 
در قيف بریزد و این چنين دوغ را بخورد. همين روش را رفت و تمام 

دوغ روی سر و صورتش ریخت.
در نهایت مراقب باشــيم بدون توجه به مفهوم اســتخاره و بدون 
اینکه كاربرد و جایگاه استخاره را بدانيم، استخاره نکنيم و خود را 
به دردسر نيندازیم؛ چه آنکه اگر موضوع مورد نظرمان جایی برای 
استخاره نداشته باشد، جواب استخاره الزاما مفيد فایده نخواهد بود 

و چه بسا مثل همان بابایی كه از پشت بام پرید، پایمان بشکند.

تاســيس  تاریــخ  از 
حوزه هــای علميــه در 
زمان شيخ طوسی در قرن پنجم هجری تاكنون كه قریب 
به هزاره می گذرد، عالمانی درون حوزه بودند كه تبدیل به 
نمادی در بخش، گرایش و قسمتی شده اند. شيخ صدوق 
و كلينی در حدیث درخشيده اند، شــيخ انصاری و سيد 
خویی در فقه روشناتر بوده اند و آخوند خراسانی در اصول. 
بوعلی در فلسفه و دیگرانی در عرفان. ليکن برخی بوده اند 
كه شخصيتی چند وجهی داشته اند. آیت اهلل بهجت نمونه 
بارز این ها بود كه هم در فقاهت بس توانا بود و هم به اصول 
و رجال مسلط. ادیبی شــاعر كه از دیوان سه جلدی اش 
احتماال كمتر كسی خبر دارد. با تمام این تفاسير و تفاصيل 
وجه بی نظير محمدتقی بهجت هيچ كدام از این ها نيست. 
هسته مركزی روایت عالم فومنی شهر قم، زیست و سلوک 
او بود. مردی كه در كوچه ای تنــگ با دیوارهای كاهگلی 
روبروی حرم زندگی می كرد. با دری دو لته كه به زور از آن 
رد می  شدی. شخصيتی كه زهد را نه در سطور رساله و باالی 
منبر كه در زندگی و زیست جاری كرد. جای سخن و حرف 
درباره دوری از دنيا آن را عينی و آبجکتيو اجرا كرد. بيت 
مرجعيتش از یک فرش دوازده متری فراتر نرفت و نه وارثی 
داشت و نه خدم و حشم و سازمان حفظ و نشر و آثاری. اثر 
بهجت ســلوكی از زهد بود كه بدون ادا و نمایش ساخت، 
جای هاله، حالت داشت و جای نمایش، روایت. شاید همين 

زندگی شگفت و عجيب در كنار كتمان و سکوت هميشگی 
ایشان بود كه باعث روایت های اسطوره ای از سيره و سلوک 
آیت اهللِ گوشه نشين شهر شد، روایت آدم ها از شخصيتی 
كه دوست داشتند برای خودشان بسازند. به هر روی با تمام 
روایت های افسانه ای از محمدتقی بهجت، واقعيت او چنان 
درخشان و بی همتا بود كه برای روایت این شگفتی نيازی 
به داستان و افسانه نباشد، روایت مردی كه دین و ایمانش 

را جار نزد، زندگی كرد.

یادبود

سید احمد بطحایی

عارفی شهیر و شاعری گمنام

حافظ

در نمازم َخِم ابروی تو با ياد آمد
حالتی رفت كه محراب به فرياد آمد

برخی بيماری ها ســر و صدایشــان زیاد است، 
یعنی عالئمــی دارند كه نشــان می دهند باید 
هر چه ســریع تر بــه دكتر مراجعــه كنيد. اما 
بيماری هایی مانند فشــار خون بــاال یا پایين، 
بدون هيــچ آالرم و عالمتی، ناگهانــی آدم را 
گرفتار می كنند. برای همين هم به این بيماری 
لقب قاتل خامــوش داده اند و ســومين عامل 

كشنده در دنياست. امروز، 27اردیبهشت، روز 
جهانی فشارخون است، روزی كه قرار است به ما 
یادآوری شود  بيشتر مراقب سالمتی مان باشيم.
آنطور كه آمارها نشــان می دهند، در كشور ما 
نيمی از جمعيت با رســيدن به سن 55سالگی 

مبتال به فشار خون باال می شوند.
 فشار خون باال هم یکی از مهم ترین عوامل خطر 
بروز بيماری های قلبی و عروقی، ســکته های 
قلبی و مغــزی و نارســایی مزمــن كليوی و 
همچنين از عوامل اصلــی مرگ های زودرس 
اســت و ســهم قابل توجهی از بار بيماری ها را 

به خود اختصاص داده است. تغذیه نامناسب بعد 
از عامل ژنتيک، یکی از عواملی است كه می تواند 
هر كسی را دچار فشار خون باال كند، درحالی كه 
استفاده از رژیم غذایی كه مملو از غالت كامل 
سبوس دار، ميوه ها و سبزی  تازه، فراورده های 
لبنی كم چرب و بدون چربی های اشــباع شده 
و كلسترول باشد، می تواند به طرز چشمگيری 

فشار خون را كاهش دهد.
 چاقی، مصرف زیاد نمک، كافی نبودن فعاليت 
بدنی، استعمال ســيگار و عوامل محيطی مثل 
مواجهه با ســرب و آلودگی هــوا و همچنين 
اســترس از عوامل دیگری هســتند كه باعث 
می شــوند فشــار خونمان باال برود. از آنجا كه 
هميشــه پيشــگيری از بيماری بهتر از درمان 
است، پزشکان و كادر درمان توصيه می كنند كه 

عالوه بر تغذیه مناسب، ورزش مداوم و مصرف 
به اندازه نمک، همه بيماران بــه هر دليلی كه 
به مطب ها مراجعه می كنند، از پزشــک خود 
بخواهند كه فشــار خونشــان را كنترل كند و 
متقابال، همه پزشــکان نيز خود را ملزم بدانند 
فشار خون تمام بيماران را فارغ از هر علتی كه 
مراجعه كرده اند، اندازه گيری كنند تا این عامل 
خطر بيماری های مرگبار در كشور ما تا حدود 
زیادی كنترل شود. ضمن اینکه همه افراد باید 
از سن 35سالگی فشار خون خود را اندازه گيری 
كنند. اندازه گيری فشــار خون بایــد هر ماه یا 
دســت كم هر 3- 2 ماه یک بار انجام شــود. در 
این بين، افراد مشکوک به فشــار خون باال در 
نخستين فرصت به پزشک مراجعه كنند و تحت 

درمان قرار گيرند.

سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

خاطرات یک فروشنده

نظم و نتیجه و باقی آزمایش ها
در بخش كودک و نوجوان كتابفروشــی 
مشغول مرتب كردن دایره المعارف ها بودم. 
یک پسر ده، یازده ســاله با مادرش از زیر رنگين كمان چوبی 
وارد شدند. پسرک در یک برانداز ســریع، قفسه كتاب های 
علمی را پيدا كرد. برق چشــم هایش را از چندمتری دیدم. از 
روی چهارپایه گفتم: »سالم«. پاســخ داد: »از این مجموعه، 
آزمایش های فيزیکش را هم دارید؟« یک لحظه نگاهش ثابت 
ماند. سرش را چندبار باال و پایين كرد و گفت: »سالم. سالم. 
ببخشيد؛ آخر من خيلی دنبال این سری بودم.« آمدم پایين و 
دایره المعارف »سرگرمی های علمی در خانه« را دادم دستش. 
از پنجره چشم هایش جرقه های توی ســرش پيدا بود. دوید 
ســمت مادرش كه در بخش لوازم التحریر داشت روان نویس 
امتحان می كرد. شبيه حواصيلی كه به دریا رسيده، روی یک 
پا ایستاد و كتاب را روی پای افقی اش گذاشت و ورق زد و به 
مادر توضيح داد كه این همان است كه دنبالش بودم؛ »ببين، 
ببين هزار تا آزمایش دارد«. مادر با خونسردی گفت: »خوبه، 
ولی شما همين ماه پيش آزمایش های شيمی را خریدی. چه 
نتيجه ای داشت؟« پسرک مبهوت و مات به مادر، كتاب روی پا 
و بعد به من نگاه كرد. انگار دنبال پاسخ صحيح می گشت. مادر 
ادامه داد، فقط آشــپزخانه و تراس من داغون و رنگی و چرب 
و چسبی شده . جرقه های پســرک یکی یکی تركيد و زیر لب 
گفت: »ولی من كه هر بار همه را جمع كردم و شستم.« مادر 
روان نویس را گذاشت سرجایش و از من پرسيد: »كتابی ندارید 

كه نظم و ترتيب را آموزش دهد؟«
 -برای گروه ســنی الف و ب داریم، كه البتــه خيلی توصيه 
نمی كنم. بازوی پسرش را به نرمی و مهربانی گرفت و گفت: 
»برای گروه سنی ایشون.« تحقير ریز و زیرپوستی كه شاید 
مادر قصدش را نداشت، ولی من و پسر دریافتيم اش. ادامه داد: 
»من مخالف خرید كتاب نيستم. مخالف آزمایش هم نيستم، 
ولی از كتاب قبلی نتيجه نگرفتم. وقتی هزینه می كنم توقع 
دارم.« پسر گفت: »ولی مامان من علومم را 20 شدم.« _ آن 
نتيجه معلم خصوصی بود، نه كتاب. پســرک شــبيه عقابی 
كه شــکارش فرار كرده، بال هایش را بست و دایره المعارف را 
توی دست های من گذاشــت. مادر از بخش كودک و نوجوان 
خارج شده بود. پسر همانطور كه پاهایش را می كشيد، گفت: 

»همينه، مشکل همينه كه هميشه دنبال نتيجه هستند.« 
كتاب سنگين تر شده بود؛ خيلی سنگين. گذاشتمش روی ميز . 
نشستم. اسالیدهای دوره رویکردهای آموزشی جلوی چشمم 
رژه می رفتند. »در رویکردهای فرایندی و اكتشافی كار معلم، 
انتقال دانش نيست. وظيفه  او فراهم كردن محيط غنی با ابزار، 
مشاهده، گفت وگو و... است. هدف، رشدی است كه طی فرایند 
حاصل می شود. كشــف، عالقه یا سؤالی كه به وجود می آید و 

نتيجه، ممکن است در كودكان، متفاوت و گوناگون باشد«.

فرشته شیخ االسالم

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن كوتاهی كه 
می بینید. ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، 
مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
كنید. اگر اهل طنز و كاريکاتور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان كه آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما  

راهنمايی تان كنیم. 

فراخوان

  خالق »من او« 
تقويم / زادروزعدد خبر

رضــا امـيرخـــانی را اگــر 
داســتان نویس و راوی ماجراها 
بدانيــم، بيــراه نگفته ایــم. او 
كــه در حوزه هــای دیگــر نيز 
دستی بر آتش داشــته و غير از 
داستان نویســی آن وادی ها را 
نيز تجربه كرده اســت، بيشتر 
ایــن نام آشــنایی خــود را از 
داستان نویســی و رمان هایش 

كســب كرده. امــری نه چندان 
اتفاقی كه ماحصل ذوق و قریحه 
و همچنيــن پشــتکار او در این 
ميدان اســت. رضــا اميرخانی 
27اردیبهشت ســال 1352 در 
تهران متولد شد. عالقه مندی اش 
به ادبيات از شب های شعر انقالب 
اسالمی در دبيرستان عالمه حلی 
شروع شد و از همان اواخر دوران 
دبيرستان نوشــتن را آغاز كرد. 
حاصل این قلم زدن ها، نخستين 
رمان او به نام »ارميا« بود كه در 
سال 1374 منتشــر شد. دیگر 
اثر اميرخانی در ســال 1378 با 
نام »من او« منتشر شد. او برای 
نوشتن »من او« نزدیک به 2سال 
از عمرش را وقف مطالعه آثاری 
درباره تهران قدیم كرد. این رمان 
از پــر خواننده تریــن رمان های 

دهه 80 ایران بــود، چرا كه رضا 
اميرخانی روایت كــردن را بلد 
است. گویی  داستان را می داند، 
 مخاطب را می شناسد و بعد  در 
لحظــه ای تصميــم می گيرد تا 
تمامی این دانســته ها و ادراک 
فردی را در قالــب روایتی پيش 
روی مخاطب بگشــاید. با وجود 
اینکه تمام آثــارش در یک حد و 
اندازه نيستند اما می توان گفت 
او در این امر موفق بوده اســت. 
او داســتان ها را جوری برای ما 
می گشــاید كه گویی این خود 
ما هســتيم كه پا در عالم روایت 
گذاشــته ایم و داریم آن ماجرا را 
تجربه می كنيم. ایــن اتفاق در 
برخی از ایــن تجربه ها پررنگ تر 
است و در برخی دیگر رنگ وبوی 

نامحسوس تری دارد.


