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»آمریــکا بن الدن را کشــت« ؛ تیتــر و عکس اول 
روزنامه آرکانزاس دموکرات به ســخنان باراک اوباما 
اختصــاص یافت که در آن خبر قتــل بن الدن را به 
مــردم جهان داد. او گفته بــود که یک گروه کوچک 
از یگان ویــژه نیروی دریایی ایــاالت متحده آمریکا 
طــی عملیاتی اســامه بن الدن، بنیان گــذار و رهبر 
گــروه القاعده و عامل حمالت یازده ســپتامبر را در 
یک ویال در پاکستان کشــته اند. بنا به گفته مقامات 
رســمی ایاالت متحده، این عملیات توسط ۲۰–۲۵ 
تکاور یگان فوق ویژه نیــروی دریایی ایاالت متحده 
آمریکا تحت فرماندهی ســتاد مشترک عملیات ویژه 
و با همکاری ســیا حمله انجام پذیرفت. این افراد به 

وســیله ۲ بالگرد به مخفیگاه بن الدن حلمه کردند، که طی آن وی و همراهانش کشــته شدند. این عملیات هیچ کشته 
یا زخمی برای نیروهای آمریکا نداشت.
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سخنرانی پادشاه
    The:ســخنرانی پادشــاه )به انگلیســی
فیلــم  یــک  نــام   )King›s Speech
بریتانیا  تاریخــی محصــول ۲۰۱۰  درام 
بــه کارگردانی تام هوپر بــر پایه فیلم نامه 
دیوید سایدلر است. این فیلم برنده جایزه 
برگزیده تماشــاگران در جشــنواره فیلم 
تورنتو ۲۰۱۰ شده است. این فیلم در سال 
۲۰۱۱ در هشــتاد و ســومین دوره جوایز 
اســکار برنده جایزه بهترین فیلم، بهترین 
کارگردانــی، بهترین بازیگر نقش اول مرد 

و بهترین فیلم نامه اوریژینال شد.
سخنرانی پادشاه درباره بخشی از زندگی جرج ششم، پادشاه بریتانیا و پدر الیزابت دوم ملکه فعلی این کشور، است که دچار 

لکنت زبان بود. نقش پادشاه را در این فیلم کالین فرث و نقش پزشک او را جفری راش بازی کرده اند.
داستان از هنگامی آغاز می شود که آلبرت )کالین فرث(، دوک یورک و فرزند کوچکتر پادشاه جرج پنجم )مایکل گمبون(، 
در نمایشگاه امپراتوری ۱۹۲۵ در ورزشگاه ومبلی صحبت می کند. هنگام سخنرانی توقف و لکنت در سخنرانی او به وضوح 

برای هزاران نفر از شنوندگان و مخاطبان آشکار می شود و... .

فناوری

ساخت  خانه های ِگلی با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی
اولین خانه چاپ ســه بعدی جهان کــه به طور کامل از خاک 

ساخته شده در ایتالیا احداث شد.
 )Tecla(به گزارش ایسنا و به نقل از ایندیپندنت، پروژه ی تکال
با همکاری ماریو کوچینال ، معمار و شــرکت چاپ سه بعدی 
Wasp انجام شــد که در آن بوســیله ی چاپگر ســه بعدی 
خانه هایی با خاک رس ســاختند. این ساختمان ها با الهام از 
 )Italo Calvino(کتاب »شهرهای ناپیدا« اثر ایتالو کالوینو
ساخته شــده اند و از دو گنبد متصل به هم تشکیل شده اند. 
برای ســاخت این خانه ها از مواد محلی موجود استفاده شده 
اســت و هدر رفت آنها نزدیک به صفر است. از خاک منطقه 

برای ساخت دیوارهای ۳۵۰ الیه ای این سازه استفاده شد که کامال زیست تخریب پذیر است.
مساحت این خانه ها تقریبا ۶۰ متر مربع است و ارتفاع آنها کمی بیشتر از چهار متر است و دارای سالن پذیرایی، آشپزخانه 

و سرویس بهداشتی هستند.
این خانه ها را می توان در مدت زمان ۲۰۰ ســاعت بوســیله ی چاپگر سه بعدی با ۷۰۰۰ کد دستگاه و تنها ۶۰ مترمکعب 
مواد اولیه طبیعی ساخت. این سازه به تنهایی استوار می ماند و نیاز به سازه ی دیگری برای ثابت ماندن ندارد. خاک رس 

نیز مانند یک عایق حرارتی عمل می کند.
طبق گفته ی سی ان ان، این سازه ها در مقایسه با ساخت وساز قدیمی نقاط ضعفی نیز دارند: چاپ ِگل کندتر از بتن پیش  
می رود و هفته ها طول می کشد تا خشک شود و برای ساخت سازه های بلند مناسب نیست و ثبات ندارد. اما با این حال 
این مشــکالت اهمیت زیادی نخواهند داشــت وقتی به ۱.۶ میلیارد نفری فکر می کنیم که خانه ی مناسبی برای زندگی 

کردن ندارند.
برای حل این مشکالت خانه های دیگر بسته به محیطی که قرار دارند با مواد متفاوت دیگری ساخته خواهند شد. کوچینال 
می گوید: ما یک نوع خانه را برای همه ی محیط ها نمی سازیم زیرا طراحی خانه ای که در شمال ایتالیا قرار خواهد گرفت با 

مرکز آفریقا و جنوب آمریکا فرق خواهد داشت. خانه ها باید با محیطی که در آن قرار می گیرند سازگار باشند.
او افزود: ما در شــرایطی نیستیم که بگوییم این آینده ی همه ی خانه های روی کره ی زمین خواهد بود. کشورهایی مثل 
چین نمی توانند مشــکل جمعیت زیاد خود را با این خانه ها حل کنند اما انقالبی در زمینه ی چاپ ســه بعدی می تواند به 

مردم آزادی هایی بدهد که بدون نیاز به صنایع بزرگ کارهایشان را انجام دهند.

چهرهها

محمدرضا لطفی؛ نوازنده برجسته تار و سه تار
محمدرضا لطفی )زاده ۱۷ دی ۱۳۲۵ در گرگان – درگذشــته ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ 
در تهران( ردیف دان، موسیقی دان، آهنگ ساز، نوازنده برجسته تار و سه تار، همچنین 
پژوهشگر و مدرس موسیقی سنتی ایرانی بود. او از چهره های تأثیرگذار موسیقی ایرانی 
بود و با خلق آثاری چون »ایران ای سرای امید«، »کاروان شهید«، »برادر بی قراره« و 

»عشق داند« به میان توده مردم راه یافت.
لطفی بنیان گذار کانــون فرهنگی و هنری چاووش، گروه شــیدا و مکتب خانه میرزا 
عبداهلل بود و هنرمندان بســیاری از جمله خانواده کامکارها، مجید درخشانی، صدیق 
تعریف، حمید متبســم و حســین بهروزی نیا را تربیت کرد. او در کنار تار و ســه تار، 
کمانچه، دف، نی و سنتور نیز می نواخت. لطفی تجربه همکاری با خوانندگانی چون تاج 
اصفهانی، غالمحسین بنان و شجریان و شهرام ناظری را داشته و همچنین خوانندگانی 
چون، هنگامه اخوان، صدیق تعریف، محمد گلریز و محمد معتمدی، اولین بار توســط 
محمدرضا لطفی به جامعه موسیقی معرفی شدند. در سال ۱۳۶۳ بیشتر آموزشگاه ها و مراکز موسیقی، یکی پس از دیگری 
به دست »اداره اماکن« بسته و پلمپ می شدند و لطفی نیز مجبور شد ایران را ترک کند. اما او در سال 8۵ به ایران بازگشت. 
با بازگشت محمدرضا لطفی به ایران در سال ۱۳8۵ مؤسسه فرهنگی و هنری آوای شیدا دوره جدید فعالیت خود را آغاز 
کرد. سیاست فرهنگی این مؤسسه به وسیله محمدرضا لطفی مدیر هنری و اجرایی، طراحی شده و هدف آن تولید موسیقی 
هنری از هر نوعی بود. به جز آثار لطفی، آوای شــیدا تولیدات هنری دیگر هنرمندان را نیز در دســتور کار خود داشــت. 
محمدرضا لطفی پس از بازگشت به ایران گروه بانوان شیدا را راه اندازی کرد و کنسرت هایی را با این گروه اجرا نمود. برخی 
از اعضای این گروه عبارت بودند از: نازنین بازرگانی، پویا لقایی، کتایون ملک مطیعی، تینا پیرهادی، المیرا نصیری، آزاده 
شمس، فریما موفقی، هنگامه مشهدی االصل، ساناز ستارزاده، سپیده مشکی. محمدرضا لطفی شاگردان بسیاری را تربیت 
کرد و از وی به عنوان یکی از بزرگ ترین مدرسان موسیقی یاد می کنند. از میان شاگردانش می توان اردشیر کامکار، حمید 
متبسم، مجید درخشانی، صدیق تعریف، بیژن کامکار، ارشد طهماسبی، مازیار شاهی، هادی منتظری و زیداهلل طلوعی را نام 
برد. در سال های پایانی عمر محمدرضا لطفی برخی از کنسرت های وی اجازه برگزاری نیافتند، در شهریور سال ۱۳۹۱ تور 
موسیقی محمدرضا لطفی که از ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۱ در شهر ساری آغاز شده و قرار بود در چهار شهر استان مازندران به 
صحنه رود؛ به دلیل نگرفتن مجوز در شهر بابلسر لغو شد. در اردیبهشت ۱۳۹۲ کنسرت محمدرضا لطفی در شهر اندیمشک 
و همچنین کنســرت شب دوم این هنرمند در شهر بهبهان هم لغو شد، لغو این کنسرت در شرایطی بود که این کنسرت 

مجوز داشته و مخاطبان برای اجرای شب دوم نیز بلیت خریداری کرده بودند. 
محمدرضا لطفی صبح روز جمعه، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ بر اثر بیماری سرطان در ۶۷ سالگی درگذشت.

یوهان بالمر؛ فیزیکدان مطرح سوئیسی
یوهان جاکوب بالمر ریاضی دان و ریاضی فیزیک دان سوئیســی بود که در تاریخ ۱ مه 
سال ۱8۲۵ دیده به جهان گشود. علت شهرت وی محاسبه کامال نظری خطوط طیفی 
هیدروژن بود. وی به نتیجه رسید که بین طول موج خطوط طیفی هیدروژن رابطه ای 
نظری برقرار است. وی در سال ۱84۹ مدرک دکترای خود را از دانشگاه بازل سوئیس 
دریافت کرد. در فیزیک اتمی به یکی از ۶ دسته خطوط طیفی سری بالمر یا خطوط 

بالمر گفته می شود.
طول موج های سری بالمر ابتدا توسط »یوهان بالمر« و در سال ۱88۵ و کاماًل نظری 
محاسبه شــد. خطوط این ســری در مورد هیدروژن در طیف مرئی و فرابنفش قرار 
می گیرد و تابش آنها شــامل تابشی است که الکترونی در جهشی از الیه سوم یا باالتر 
از آن، به الیه دوم بیاید و این اختالف انرژی به صورت نور آزاد می شود.خطوط بالمر و 
سری بالمر به افتخار این دانشمند بزرگ نامگذاری شده اند. دهانه ای در ماه به افتخار 
»بالمر« نامگذاری شده که یک دهانه برخوردی است. این دانشمند در نهایت در تاریخ ۱۲ مارس سال ۱8۹8 از دنیا رفت.

فیلمبازی

سه  دلوپ؛  سه قطره  باران، از چشِم یاران
ســه دلوپ، دربرگیرنده  ۱۰۰۰ سه خشتی  است با رســم الخط آرامی و ترجمه ی فارسی، و گواهی بر 
زندگی ســیال و مؤثر قالب سه خشتی در میان مردمان امروز خراسان. سه دلوپ، گزارش مکتوبی از 
توان و ظرفیت سه خشــتی در روزگار ماســت. هیچ مضمونی از تیررس این شعر کوتاه دور نمی ماند 
و ســراینده امیدوار اســت، خواننده ی جدی و پیگیر، این مدعا را در البه الی سطور کوتاه این قالب 
شــعری شــگفت، در مضامین بلند و ظریف و در صدها مفهوم متفاوت و سوژه ی مختلف این کتاب، 

جاری و جالب بیابد. 
سه دلوپ، مجموعه ی سه قطره اِی بارانی است که شاید بتواند بر زخم های مردم، بر خلوت  عاشقانه ی 

دلهای شکســته و بر جاده های روشــن فردا،  ببارد و خوانندگان وهنرمندان  را به سرچشمه ای از شعرهای تازه و عمیق و اثرگذار، 
راهنمایی کند.  مجموعه ی سه خشــتی های شــاعر پیشکسوت خراسانی استاد علیرضا ســپاهی الیین، با نام »سه دلوپ«، از سوی 

انتشارات مادیار در ۲۷۰ صفحه و با قیمت 4۵هزار تومان منتشر شده است.

مینامال، شمعی در خانه  عشاق
دوبیتــی )دومالک(، قالبی قدیمی اســت که هموطنان ُکرد زبان  بــه دلیل ظرافت و ظرفیت خاص 
حســی و عاطفی، دلبســتگی عمیق و دیرین بدان دارند.  استعداد قالب دوبیتی، برای بیان رنج ها و 

عشق های مردم، همیشه به شاعران انگیزه و الهام بخشیده است تا دوبیتی بسرایند. 
همین حس و انگیزه ، در دو دهه ی اخیر، ســپاهی الیین را نیز به تمرین و تمرکز بر سرایش دوبیتی 
و چــاپ کتابی خاص این قالب متوجه و متقاعد کرده  و »مینا مال«، حاصل همین مالحظه و معنی 
اســت؛ عنوانی با معنی فارســی »همچون خانه« که عالوه بر تناســبش با قالب شعری »دومالک«، 

کنایه ای از فضای عاشقانه و صمیمی و دلنشین خانه های ایرانیان ُکردزبان است.
مجموعه  مینا مال، با رسم الخط  آرامی  و ترجمه ی فارسی،  با ۳۳۰ قطعه دوبیتی اش، می تواند لحظات دلپذیری را برای خوانندگانش 

به ارمغان آورد.
»مینا مال«، مجموعه ی دوبیتی های استاد علیرضا سپاهی الیین شاعر پیشکسوت خراسانی از سوی انتشارات مادیار در ۱۰۰صفحه 

و با قیمت ۲۰هزار تومان منتشر شده است.

ماشین صفر خریدیم چی شد؟! 

توزیع رایگان میوه و اقالم غذایی میان نیازمندان در شهر مانیل فیلیپین 

طرحروز

قاب

پیشنهاد

مهدی عزیزی- خبرآنالین

رویترز

با گالب به جنگ جوش های صورتتان بروید
گالب یکی از برترین محصوالت طبیعی است که می تواند به جنگ جوش های 
صورت برود. درواقع در کنار این همه محصوالت صنعتی و شــیمیایی، گالب 
یکی از معــدود محصوالت ســالم و طبیعی برای درمان جوشــهای صورت 

محسوب می شود.
درمان جوش های صورت می تواند بســیار ســاده باشد، مشــروط بر آن که از 

محصوالت سالم و طبیعی استفاده کنید و کمی به پوستتان استراحت دهید.
برای آن که از گالب به عنوان درمانگر پوست خود استفاده کنید، بهتر است از 
چند روش همزمان استفاده کنید. در روش نخست می توان گالب را به عنوان 
عنصری تســکین بخش اســتفاده کنید، یعنی وقتی خسته هستید با ماسک 

گالب به صورت خود اســتراحت دهید. در روش بعدی می توانید از گالب به عنوان ابزاری برای پاکســازی پوست استفاده کنید، یعنی 
گالب را به عنوان ابزار پاک کردن آرایش یا پاک کردن چربی ها از روی پوست به کار بگیرید.

در روش سوم می توانید گالب را به عنوان بخشی از ماسک صورت استفاده کنید. یعنی گالب را با موادی مثل ماست، خیار، یا انواع مواد 
پاکسازی پوست مخلوط کرده و روی پوستتان قرار دهید. سپس با کمک این روش، پوست خود را پاکسازی کنید.

گالب خواص ضد التهابی نیز دارد یعنی می تواند التهابات، تورم و قرمزی پوســت شــما را به سرعت برطرف کند. توصیه می شود برای 
آرامش بخشیدن به پوست ماسک گالب را با مالیمت با پنبه روی پوستتان بمالید یا آن را روی پوست خود اسپری کنید. با این روش ها 

می توانید پوستی شاداب داشته باشید.
گالب خواصی ضدباکتریایی نیز دارد و می تواند پوست شما را به سرعت از مواد آلوده کننده مختلف پاکسازی کند. دقت کنید که پس 

از آن که پوست خود را با گالب ماساژ دادید، از پاک کننده های بیش از حد قوی و شیمیایی برای پوست خود استفاده نکنید.

دانستنیها

شناخت شب قدر 
مرتضی نجفی قدسی

شب قدر، از مباحث بســیار مهم در زندگی انسان است و 
هدف آن است که در چنین شبی انسان، هندسه وجودی 

خود را بشناسد.
قدر به معنای تقدیر و اندازه گیری اســت و در چنین شبی 
انسان باید عالوه بر اعمال عبادی، ساعتی به تفکر بنشیند، 

بلکه قدر خود را بیابد و قیمت خود را بشناسد.
امیرالمؤمنیــن )ع( در خصــوص قــدر و قیمت انســان 
فرموده اند: »انّه لیس النفســکم ثمن اال الجّنه، َفال تبیعوها 
اال بها« یعنی به درســتی که برای جان های شــما قدر و 
قیمتی نیست مگر به اندازه بهشت، پس حواستان باشد که 

آن را به کمتر از این قیمت نفروشید!
بهای جان انســان خیلی گران بهاست و اگر انسان قدر و 
قیمت خود را بشناســد خدای متعال که خود خالق انسان 
است در عین حال بهترین خریدار است، چنانکه در سوره 
َ اْشَتَری ِمَن الُْمْؤِمِنیَن  توبه آیه ۱۱۱ آمده اســت: »إِنَّ اهللَّ
أَنُفَســُهْم َوأَْمَوالَُهم بَِأنَّ لَُهُم الَْجنََّة« یعنی بی تردید خدا از 
مؤمنان جان ها و مال هایشــان را می خرد و به آن ها بهشت 
را عطا می کند و در حقیقــت فرمایش امیرالمؤمنین علی 
)ع( اشاره به همین آیه شریفه دارد که اگر انسان با ایمان 
باشــد، خود را ارزان نمی فروشــد و می داند که هیچکس 
جــز خــدا ارزش او را نمی داند و این خداســت که حاضر 
است انســان را به باالترین قیمت بخرد، پس چرا تا وقتی 
خریــداری مثل خدا وجود دارد انســان به دیگران رجوع 
کند، بهترین خریدار انسان خداست و اگر انسان با او آشتی 
کند و با او پیمان ببندد که اوامرش را اطاعت خواهد کرد، 
خدا هم نمی گذارد بهای جانش هدر رود و یا ارزان فروخته 
شود بلکه به باالترین قیمت یعنی در ازای بهشت می خرد 
و لذا تفکر در شــب قدر برای درک همین معانی است که 
از فرصت پدید آمده برای بازســازی خودش استفاده کند 
و مقدرات الاقل یک سالش را در پرتو عنایت الهی به نحو 

احسن تأمین کند.
نزول قرآن در شب قدر

در شب قدر خداوند متعال لطف و عنایتش را در حق بشر 
به حد اعلی رســاند و قرآن کریم را برای تأمین ســعادت 
انســان به عنوان نسخه حیاتبخش عملی او نازل کرد. امام 
خمینی )ره( در بیان اهمیت این موضوع می فرمایند: »در 
مــاه مبارک رمضان قضیه ای اتفاق افتاد که ابعاد و ماهیت 
آن تا ابد برای امثال ما در ابهام مانده است و آن نزول قرآن 

است، نزول قرآن بر قلب رسول اهلل )ص( در لیلة القدر«.
امــام خمینی از فرصــت ماه رمضان حداکثر اســتفاده را 
می کردند بطوری که پیوســته مشغول دعا و ذکر و تالوت 
قرآن و اعمال مخصوص این ماه بودند تا خود را برای درک 

لیلة القدر آماده کنند.
ماه رمضان، ماه ضیافت الهی اســت و خدای متعال در این 
مــاه از پیامبر اکرم )ص( ضیافت کــرد به نزول قرآن چرا 
که فرموده اســت: »َشــْهُر َرَمضاْن الَّذی اُنِزَل فیِه الُقرآن« 
یعنی معرفی ماه رمضان را قبل از آنکه به ماه روزه و صیام 
مطــرح کند به نزول قرآن عنوان می کند و در ســوره قدر 
َّا أَنَزلَْناُه فِی لَْیلَِة الَْقْدِر« که از جمع بندی  نیز می فرماید: »إِن
این آیات نتیجه می گیریم که قرآن کریم در شب قدر نازل 
شــده و شــب قدر نیز در ماه رمضان است، ولی اینکه چه 
شبی از ماه رمضان شب قدر است در قرآن به آن اشاره ای 
نشده و تنها در بیان اخبار و روایات آمده است که شب های 
نوزدهم، بیست و یک و بیست سوم شب های قدر هستند و 

بیشتر هم شب بیست و سوم مطرح است.
البته روایات اهل ســنت بیشتر شب بیســت و هفتم ماه 
رمضان را مطرح می کنند و احیا آن شــب نیز مســتحب 

است.
در شب قدر، انسان باید هندسه وجودی خودش را بشناسد 
و قدر و قیمت خود را بفهمد چون شــب نزول قرآن است، 
پس ما باید قدر قرآن را هم بفهمیم و بشناسیم و آنگاه که 
ارزش آن را فهمیدیم آن را باالی سرمان بگذاریم و خدا را 
به حق اولیائش و اســماً مقدسی که در این کتاب از آن ها 
یاد شده قسم می دهیم که با خدا پیمان می بیندیم و تقاضا 

می کنیم که ما را جزو آزاد شدگان از دوزخ قرار دهد.
قران: تعهد به قرآن و عترت در شب قدر

قرآن کریــم وظیفه تبیین آیات قــرآن را بر عهده پیامبر 
اکرم )ص( گذاشته است.

پیامبر اکرم )ص( نیز در طول ۲۳ سال رسالت خود، آیات 
قــرآن را برای مردم تالوت و تبییــن کردند و ادامه آن را 
به اهل بیت عصمت و طهارت ســپردند تا مبادا امت دچار 
گمراهی شــوند ولذا در حدیث مشهور »ثقلین« فرمودند: 
من در میان شــما دو چیز گران بها را باقی می گذارم کتاب 
خدا و عترتم و اهل بیتم تا مادامی که به این دو تمســک 
داشته باشید گمراه نمی شوید و قرآن و عترت هم هیچگاه 
از هم جدا نمی شــوند تا وقتی در حوض کوثر بر من وارد 

شوند.
مهمترین کارها در شب قدر باید شناخت خود که منجر به 
شناخت خدا می شــود، باشد و لذا فرمود »َمْن َعَرَف نَْفَسه 
َفَقــْد َعَرَف َربّه«و حاال که این انســان خود را شــناخت و 
می خواهد بنده خدا باشــد، خدا نســخه عملی او را تحت 
عنــوان کتابی به نام »قرآن« عنایت کرده اســت و پیامبر 
و اهل بیت او را هم که راســخون در علم هســتند، مبین 
قرآن و مفسر قرآن و تأویل کنندگان قرآن قرار داده است 
و شــب قدر وقتی قدرش درست ادا می شود که ما متعهد 
شویم قرآن و عترت را پشــت سر قرار ندهیم، بلکه باالی 
ســرمان قرار دهیم و با خدا آشتی کنیم و میهمان خوبی 

برای پروردگار باشیم.

نگاه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم وّفْر فیِه َحّظی من بََرکاتِِه وَسّهْل َسبیلی الی َخْیراتِِه 

وال تَْحِرْمنی َقبوَل َحَسناتِِه یا هادیًا الی الَحّق الُمبین.
خدایا، در این ماه بهره ام را از برکت هایش کامل گردان و راهم 
را به ســوی نیکی هایش هموار نما و از پذیرفتن خوبی هایش 

محرومم مساز، ای هدایت کننده به سوی حق آشکار.

جواد لگزیان


