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حکایت

پس��ر زنی به س��فر دوری رفته بود و ماهها بود که از
او خبری نداش��تند.زن دعا میکرد که او سالم به خانه
ب��از گردد.این زن هر روز به تع��داد اعضاء خانوادهاش
نان میپخت و همیش��ه یک نان اضافه هم میپخت

و پشت پنجره میگذاش��ت تا رهگذری گرسنه که از
آنجا میگذشت نان را بر دارد.هر روز مردی گوژپشت
از آنج��ا میگذش��ت و نان را بر میداش��ت و به جای
آنکه از او تشکر کند ،میگفت« :کار پلیدی که بکنید
با شما میماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما
باز میگردد».این ماجرا هر روز ادامه داش��ت تا اینکه
زن از گفتههای مرد گوژپشت ناراحت و رنجیده شد.او
به خود گفت« :او نه تنها تشکر نمیکند بلکه هر روز
این جملهه��ا را به زب��ان میآورد.نمیدانم منظورش
چیس��ت!»یک روز که زن از گفتههای مرد گوژپشت
کام ً
ال به تنگ آمده بود تصمیم گرفت از شر او خالص
شود.بنابراین نان او را زهرآلود کرد و آن را با دستهای

فناوری
موتورسیکلت پرنده در جیتکس رونمایی شد

ی��ک کری��ر مخابرات��ی در نمایش��گاه جیتک��س  ۲۰۱۹از
موتورس��یکلت پرن��ده ای رونمایی ک��رده ک��ه در  ۶۰ثانیه
وضعی��ت آن از حرکت در جاده به پ��رواز تغییر می کند.این
موتورسیکلت موتوری  ۸سیلندری دارد.به گزارش مهر ،کریر
مخابراتی«اتصاالت» با رونمایی از یک موتورس��یکلت پرنده
در نمایش��گاه جیتکس  ۲۰۱۹بازدیدکنندگان را شگفت زده
کرد.اتصاالت در حساب کاربری توئیتر خود نوشت :این موتور
سیکلت با موتوری  ۸سیلندری و  ۴توربین جت می تواند در
 ۶۰ثانیه از حالت حرکت در جاده به حالت پرواز تغییر وضعیت
دهد.موتورسیکلت مذکور  Lazareth LM۸۴۷نام دارد و
دارای موتور  ۵.۲لیتری و  ۸سیلندری مازراتی است که قدرت
آن  ۴۷۰اسب بخار است.این موتورسیکلت  ۱۴۰کیلوگرم وزن
دارد و در حال��ت پرواز  ۲۴۰کیلوگرم پیش��رانه تولید می کند.
پیش بینی می ش��ود پیش س��فارش این موتور در نمایشگاه
جیتکس با قیمت  ۵۶۰هزار دالر آغاز شود.همچنین شرکت
تولیدکننده ادعا می کند این موتور سیکلت با فشار یک دکمه
به حالت پرواز تغییر وضعیت می دهد.طی آزمایش های انجام
ش��ده این موتورسیکلت توانس��ت در ارتفاع یک متری زمین
پرواز کند.

سخن مرد گوژپشت

لرزان پش��ت پنجره گذاشت ،اما ناگهان به خود گفت:
«این چه کاری اس��ت ک��ه میکنم؟»بالفاصله نان را
برداش��ت و در تنور انداخت و ن��ان دیگری برای مرد
گوژپشت پخت.مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت
و حرفه��ای معمول خود را تک��رار کرد و به راه خود
رفت.آن شب در خانه پیر زن به صدا در آمد.وقتی که
زن در را باز کرد ،فرزندش را دید که نحیف و خمیده با
لباسهایی پاره ،پشت در ایستاده بود.او گرسنه ،تشنه
و خسته بود در حالی که به مادرش نگاه میکرد ،گفت:
«مادر اگر این معجزه نش��ده بود نمیتوانستم خودم را
به شما برسانم.در چند فرسنگی اینجا چنان گرسنه و
ضعیف شده بودم که داشتم از هوش میرفتم.ناگهان

زائرین اربعین حسینی در حرم امام علی(ع)  -نجف اشرف

رهگذری گوژپش��ت را دیدم که به س��راغم آمد.از او
لقمهای غذا خواس��تم و او یک نان به من داد و گفت:
«این تنها چیزی است که من هر روز میخورم.امروز
آن را ب��ه تو میده��م زیرا که تو بی��ش از من به آن
احتیاج داری».وقتی که مادر این ماجرا را ش��نید رنگ
از چه��رهاش پرید.به ی��اد آورد که ابتدا نان زهرآلودی
برای مرد گوژپش��ت پخته بود و اگر به ندای وجدانش
گوش نک��رده بود و نان دیگری ب��رای او نپخته بود،
فرزندش نان زهرآلود را میخورد.به این ترتیب بود که
آن زن معنای سخنان روزانه مرد گوژپشت را دریافت:
«هر کار پلی��دی که انجام میدهیم ب��ا ما میماند و
نیکیهایی که انجام میدهیم به ما باز میگردند».
عکس :مرتضی صالحی-تسنیم

چارلْز ال ْي ْل ،زمين ش��ناس و دانش��مند اس��كاتلندي در  23دس��امبر 1797م به دنيا آمد.وي از جواني به علوم
زمينشناسي عالقهمند شد و تحقيقات خود را بر روي اين رشته متمركز كرد.اليل در ضمن سفرهايى كه در
قاره اروپا كرد ،ضمن مطالعه بر روي طبيعت ،به اهميت نمودهاي سايش و كاهش تدريجي ارتفاعات پي برد
و با تغييرات طبقات زمين آش��نايى يافت.وي در اين سفرها ،مجموعه عظيمي از اطالعات و شواهد و مدارك
به دست آورد كه همگي تدريجي بودن تغييرات در قشر زمين را تاييد ميكردند.ال ْي ْل از مشاهده آثاري كه در
روي زمين ظهور ميكنند مثل آتشفشانها ،زلزله ،تبخير بخار آب و تبديل آن به باران و...به اين نتيجه رسيد
كه ش��كل خارجي زمين و آثار طبيعي نيز كه در س��طح آن ديده ميشود به همين طريق به وجود آمده با اين
ْ
س��ال ،س��ير زمان دخيل بوده است.چارلز ال ْي ْل در اين باب كتابي در سه
تفاوت كه در اين مرحله ،هزاران هزار
جلد به نام اصول علم زمينشناس��ي انتش��ار داد.هرچند اين كتاب در آن زمان موفقيتي كسب نكرد ولي بعدها
دانشمندان اين فن به اهميت آن پي بردند.اليل در كتاب ديگر خود به نام داليل زمينشناسي قدمت انسان ،از
ِ
روي آالت و ادوات متعلق به انسان و آثار مستقيم وجود او كه در غارها و طبقات زمين به دست آمده بود ،معين
كرد كه ظهور انسان از آنچه تاكنون پنداشتهاند ،بسيار قديميتر است.اليل اولين كسي بود كه زمينشناسي
را بر پايه و اصول صحيح علمي بنيان نهاد و آن را تدوين كرد.چارلز اليل س��رانجام در نهم اكتبر 1875م در
 78سالگي درگذشت.
دانشنامه
برای نخستین بار گوشت در فضا تولید شد

برای نخس��تین بار در جهان گوش��ت در فضا تولید ش��د.این گوشت در بخش روسی
ایس��تگاه فضایی بین المللی و با اس��تفاده از پرینتر س��ه بعدی پرورش یافته است.به
گزارش مهر ،فضانوردان در ارتفاع  ۲۴۸مایلی زمین و بدون وجود دام ،نخستین تکه
گوشت گوس��اله جهان را در فضا پرورش دادند.این گوشت برای نخستین بار در فضا
و در بخش روس��ی ایس��تگاه فضایی بین المللی پرورش یافته است.البته فرآیند تولید
گوش��ت در زمین آغاز ش��د.برای این منظور نخست از سلول های یک گاو استفاده شد.در مرحله بعد یک تکه
بافت ماهیچه ای در مقیاس کوچک تحت ش��رایط گرانش صفر قرار گرفته و در پرینتر  ۳بعدی زیس��تی چاپ
شد.با کمک این فناوری می توان در آینده غذای فضانوردان را در فضا تولید کرد.این در حالی است که کاهش
گوشت مصرفی انسان ها روی زمین برای مقابله با گرمایش جهانی اهمیت زیادی دارد زیرا گاوها و حیوانات
دیگر مقدار زیادی متان تولید می کنند.
کپسول انسولین تولید شد

گروهی از محققان کپسول انسولینی ابداع کرده اند که جایگزین تزریق این هورمون میشود.کپسول مذکور
نسبت به اسید معده مقاوم است و تاکنون روی خوک ها آزمایش شده است.به گزارش مهر ،به نظر می رسد
به زودی افراد مبتال به دیابت از شر تزریق انسولین خالص می شوند.در همین راستا محققان دانشگاه MIT
به تازگی یک کپسول انسولین ابداع کرده اند که به اندازه کافی قدرتمند است و در اسید معده از بین نمی رود.
پیش از این تالش های محققان برای جایگزین کردن فرآیند تزریق انسولین با خوردن یک قرص به شکست
انجامیده بود ،زیرا این قرص ها در اسید معده مچاله شده و زودتر از موعد داروی انسولین را آزاد می کردند.اما
اکنون دانشمندان یک کپسول  ۳۰میلی متری ابداع کرده اند که به اندازه کافی قدرتمند است و می تواند در
محیط معده دوام بیاورد.تاکنون این کپسول روی خوک ها آزمایش شده است.در حقیقت کپسول مذکور بدون
هیچ صدمه ای از دس��تگاه گوارش( ش��امل مری،معده و کبد) گذر می کند.انسولین موجود در کپسول زمانی
آزاد می شود که به روده کوچک می رسد.روده کوچک نقطه ای ایده آل برای جذب دارو است زیرا سطح این
عضو بدن  ۲۵۰متر است و در گیرنده های درد وجود ندارد.الیه محافظتی کپسول از اسید متاکرلیک کو اتیل
آکریالت( )methacrylic acid-co-ethyl acrylateتش��کیل ش��ده که در  pHبیشتر از  ۵.۵حل
می شود.پس از شکستن این الیه محافظتی کپسول به شکل یک مثلث با سه بازو آزاد می شود.هر بازو چند
سوزن یک میلیمتری دارد که به دیواره روده می چسبند و دارو را به طور مستقیم به جریان خون منتقل می
کنند.در نتیجه فرآیند کاهش قند خون آغاز می شود.این دستگاه طی چند ساعت به طور کامل در بدن حل
می شود.پژوهش مذکور در ژورنال  Nature Medicineمنتشر شده است.محققان نیز هم اکنون سعی
دارند در مرحله بعد کپسول های انسولین را روی انسان ها آزمایش کنند.

رويدادهاي تاريخي امروز
اعدام "ا ِْرن ِْستو ِچهگوارا" انقالبي معروف آمريكاي التين (1967م)

ارنستو چهگوارا مبارز انقالبي آمريكاي التين در سال 1928م در آرژانتين به دنيا آمد.وي تحصيالت خود را در رشته پزشكي به پايان رساند و
پس از آشنايى با فيدل كاسترو مبارز انقالبي كوبا ،به نهضت آزاديخواهي او براي رهايى كوبا پيوست.چهگوارا فقر و تبعيض ناشي از استثمار
ملتهاي آمريكاي جنوبي توس��ط دولت اياالت متحده آمريكا را مش��اهده نمود و با تفكري ضد امپرياليس��تي رشد كرد.او در پيروزي انقالب
كوبا در سال 1959م نقش فعالي ايفا كرد و پس از پيروزي انقالب نيز مدتي مشاغل دولتي اختيار نمود.اما روحيه انقالبي وي به او اجازه قانع
شدن به پست و مقام را نداد و عازم نقاط مختلف جهان شد تا با تشكيل نيروهاي مقاومت مسلحانه ،امپرياليسم آمريكا را نابود سازد.آخرين
نقطه عزيمت چهگوارا ،كشور بوليوي در آمريكاي التين بود؛ لذا راهي اين كشور شد و در آنجا با تشكيل يك گروه چريكي هزار نفري به مبارزه عليه دولت وابسته
طوالني استقاللطلبانه و آزاديخواهانه بر ضد سلطه استثمارگرانه اياالت متحده ،سرانجام نيروهاي دولتي بوليوي به
به آمريكا در بوليوي پرداخت.پس از مبارزات
ِ
ِرنستو چهگوارا را در نهم اكتبر 1967م در  39سالگي تيرباران كردند.
ا
دستگيري،
از
پس
و
يافتند
را
او
همراه
مبارزان
و
كمك عوامل سازمان سيا ،مخفيگاه چهگوارا
ْ
چه گوارا در آمريكاي مركزي و جنوبي ،نماد مبارزه ،استقالل و آزادي به شمار ميرود.او در اين سرزمينها ،عليرغم داشتن تفكرات چپگرايانه ،محبوب همه كساني
است كه از سلطه دولت استثمارگر آمريكا و رنجهايي كه بر مردم مستضعف آمريكاي جنوبي ميرود ،به ستوه آمدهاند.
وقوع جنگ نهروان بين سپاهيان امام علي(ع) و خوارج (38ق)

پس از پايان جنگ صفين ميان امام علي(ع) و معاويه بن ابيسفيان و تحميل َح َكم َّيت بر امام ،كوفيان كه خود را بازند ه اين ماجرا ميدانستند ،امام را براي جنگ
دوباره با معاويه ،تحريك كردند كه با مخالفت آن حضرت مواجه شدند.از آن پس َعلَم ناسازگاري با امام را برداشته و پس از ماجراهاي فراوان ،در مقابل آن حضرت
صف آرايى كردند.امام با نصيحت و هشدار ،تعداد زيادي از آنان را از جنگ با خودشان منصرف ساخته و به بقيه مادامي كه دست به سالح نبرده بودند ،اجاز ه حضور
ق به جنگ آنان شتافت و در جنگ نهروان ،جز  9نفر از سپاه چهار هزار نفري
در شهر را ميداد.ولي از آن زمان كه به جنايت و قتل دست زدند ،امام در  9صفر  38
آنان ،كسي زنده نماند.اين افراد را كه از دين برگشته و به امام اهانت كردند ،خوارج يا خارجي ميگويند.
ت ا" ...خامنهاي" ( 1360ش)
تنفيذ حكم اولين دوره رياست جمهوري آي 

سومين دوره انتخابات رياست جمهوري نيز در شرايطي برگزار شد كه كشور در اوج بحران سياسي قرار داشت.تداوم جنگ تحميلي و نياز نيروهاي
جبهه به حمايت هاي لجستيكي ،انساني و همچنين تشديد ترورهاي كور منافقين عليه مردم عادي كوچه و بازار دو بحران عمده كشور بود.نامزدهاي
اين دوره از انتخابات عبارت بودند از:آيتا...سيد علي خامنهاي ،سيد علي اكبر پرورش ،حسن غفوري فرد و سيد رضا زوارهاي.آيتا...خامنهاي در
اين انتخابات كه دهم مهر 1360ش برگزار شد ،در شرايطي به پيروزي رسيد كه  3ماه پيش از آن خود در مسجد ابوذر تهران مورد سوء قصد عوامل
سازمان مجاهدين خلق قرار گرفته و از ناحيه دست و سينه به شدت مجروح شده بود.وي در اين انتخابات توانست از مجموع  16.8ميليون رأي
ماخوذه ،بيش از  16ميليون راي را از آن خود سازد و باالترين درصد آرأ مردم را در جريان انتخابات رياست جمهوري به خود اختصاص دهد .تنفیذ حکم ریاست جمهوری
آیتا ...خامنهای در  17مهر 1360شصورت گرفت .آيت ا...خامنهاي كه در سالهاي پس از پيروزي انقالب مسؤوليتهايي چون عضويت در شوراي انقالب ،نمايندگي امام در
شوراي عالي دفاع ،امامت جمعه تهران و نمايندگي مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي را برعهده داشت ،دو دوره چهار ساله در سمت رياست جمهوري خدمت كرد.
آغاز استعمار فرانسه در كشور ويتنام در آسيا (1885م)

نفوذ اروپائيان به سرزمين ويتنام از اوايل قرن هفدهم ميالدي آغاز شد و به تدريج گسترش يافت.از اوايل قرن نوزدهم ،فرانسويها بر رقباي اروپايى خود در هند
و چين پيشي گرفتند تا اينكه در سال 1860م ،ويتنام مورد هجوم فرانسويها قرار گرفت و به تصرف آنها درآمد.سرسختي و مقاومت ويتناميها ،فرانسويها را در
حدود  30سال به خود مشغول داشت ،با اين حال استعمار رسمي فرانسه بر ويتنام از نهم اكتبر 1885م آغاز شد.در سال 1900م فرانسويها تسلط خود را بر ويتنام
تكميل كردند و سرزمين مزبور را كه امروزه ،سه كشور ويتنام ،الئوس و كامبوج را تشكيل ميدهند "هندوچين فرانسه" ناميدند.در اين ميان ،شورشهاي پراكنده
عليه سلطه فرانسويان كه منابع طبيعي اين كشور را به غارت ميبردند در فاصله بين جنگ اول و دوم جهاني آغاز شد ،تا اينكه پس از درگيريهاي بسيار ،در سال
1945م ،فرانسه ،استقالل ويتنام را به رسميت شناخت.
استقالل كشور آفریقایی "اوگاندا" از استعمار انگليس (1962م)

كشور آفريقايى اوگاندا از سال 1890م زير سلطه كمپاني آفريقاي شرقي انگلستان قرار گرفت و چندي بعد به طور رسمي مستعمره بريتانيا شد.هنگام ورود انگليسيها
به اين كش��ور ،پادش��اهي در اين س��رزمين حكومت ميكرد به نام "بوگاندا" كه به نظر ميرسد نام كش��ور اوگاندا از اين نام گرفته شده باشد.استعمارگران انگليس،
پس از تسلط بر اين سرزمين ،بر مردم محروم اوگاندا كه شامل مسلمانان و مسيحيان بودند ،ستمهاي بسيار كردند و به چپاول منابع طبيعي آنان پرداختند.اما مردم
آزاديخواه اوگاندا طي سالهاي بعد ،مبارزات استقالل طلبانه خود را آغاز كرده و شدت بخشيدند.سرانجام دولت بريتانيا مجبور شد به خواسته مردم ستمديده اوگاندا
تن در دهد و پس از هفتاد سال استعمار و استثمار ،استقالل آن را در نهم اكتبر 1962م به رسميت بشناسد.
شهادت "عمارياسر" صحابي بزرگ پيامبر در جنگ صفين (37ق)

رساترين سخن دربار ه شخصيت معنوي عمار یاسر حديث رسول خدا است كه فرمود" :عمار ،از سر تا پايش آكنده از ايمان است و ايمان با گوشت و خون او عجين
گرديده است".همچنين ،پيامبر به او فرموده بود" :تو را گروه ستمگري خواهد كشت در حالي كه تو آنان را به سوي حق و حقيقت دعوت مينمايي".اين خبر غيبي كه
يكي از داليل نبوت و راستگويي پيامبر(ص) بود آنچنان كه فرموده بود نيز اتفاق افتاد و سرانجام عمار در  9صفر 37ق در جنگ صفين در ركاب امام علي به دست
هواداران معاويه شهید شد.عمار ياسر از مسلمانان راستين بود كه در راه اسالم سختيهاي فراواني را تحمل كرد و پدر و مادر او اولين شهداي راه اسالم بودند.

