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مشاهير

ميس�� ْت ْ
رال نام مس��تعاري اس��ت ك��ه يكي از
گابْريال ْ
برجس��تهترين شاعران زن ش��يلي در زير پوشش آن،
س��خنان موزون و دلپسند خود را به جهان ادب عرضه
كرده و شهرت فراواني به دست آورده است.خانم لوسيا
گودوي آلكاواگا معروف به گابريال ميس��ترال ،شاعر و
اديب معروف آمريكاي التين در هفتم آوريل 1889م در
دهكده دور افتادهاي در شيلي و در خانوادهاي فرودست،
پاي به صحنه وجود گذاشت.چون در ده آنها مدرسهاي
نبود ،وي بدون آموزش��ي رسميو مرتب ،آموزشهاي
پايه را فرا گرفت و با كوشش فراوان توانست در پايان
تحصيالت خود ،به مقام آموزگاري كودكان ده برس��د.
ميسترال در اين كار چنان شايستگي از خود نشان داد

ميستْرال» که بود؟
«گابريال ْ

كه از طرف آموزش و پرورش ش��يلي به عنوان رايزن
آموزشي برگزيده شد و از اين زمان بود كه در پاسخ به
تالشهاي جانكاهي كه براي بهبود فرهنگ مردم ده
خود انجام داده بود ،به نمايندگي مردم شيلي در جامعه
ملل و پس ازآن در س��ازمان ملل متحد برگزيده شد.با
اين حال ،آوازه ش��اعري گابريال ميس��ترال ،از شركت
در يك مس��ابقه ادبي در سال 1913م و دريافت جايزه
نخس��ت آن آغاز گرديد و تا آنج��ا پيش رفت كه وي
را در ش��مار دو سه ش��خصيت برجسته ادبي آمريكاي
التين شناختند.ش��عر ميس��ترال ،اس��توار و پرقدرت و
زيباست.اما برخالف بيشتر زنان سخنسراي آمريكاي
جنوب��ي ،در هيچ يك از س��رودههايش ،نش��انهاي از

فناوري

شورهاي سوزان جسماني نيست ،از اينروست كه وي
را يكي از سنگينس��خنترين شاعران زن قرن بيستم
به ش��مار آوردهاند.او در بسياري از اشعارش به ستايش
احساس��ات و عواطف مادري ميپردازد و جايگاه مادر
را با ش��يوايى خاصي تجليل ميكند.گابريال ميسترال
به دليل ويژگيهاي ش��عري خود ،نه تنها در آمريكاي
التين از شهرتي بيمانند برخوردار است ،بلكه در سال
1945م به خاطر داس��تان مع��روف "دعا به خاطر آنها
كه خودكش��ي كردند" ،موفق به اخذ جايزه ادبي نوبل
گرديد.ميسترال در آثار نخستين خود ،از تورات و اشعار
برخي از ادبا مايه گرفته بود ،اما از آن پس ،سبك خاص
خود را بازيافت و هيجانهاي گوناگوني كه روحش را

تشییع و خاکسپاری پیکر شهید مدافع امنیت خلیل رونده در تبریز

توليد اولين بازوي رباتيک تمام چوبي همه کاره

يک ش��رکت نوپاي آمريکايي از توليد اولين ب��ازوي رباتيک تمام
چوبي خب��ر داده که قادر به انجام اموري همچون چيدن اش��يا بر
روي هم ،ريختن مايعات در فنجان و غيره اس��ت.به گزارش مهر،
بازوي رباتيک مذکور متش��کل از قطعات چوبي اس��ت که بر روي
صفحهاي بزرگ طراحي ش��دهاند و کاربر ميتواند اين قطعات را از
جاي خود خارج کند و آنها را به يکديگر پيوند بزند تا بازوي مذکور
تکميل شود.بازوي رباتيک يادشده آرم پال نام دارد و در انتهاي آن
يک دس��ته کنترل نيز در نظر گرفته شده که براي تسهيل هدايت
ربات قابل استفاده است.اين بازوي رباتيک ساده که در چند دقيقه
ساخته ميشود هم براي صاحبان مشاغل و هم براي برنامه نويسان
قابل استفاده است.بخشهاي چوبي اين بازوي رباتيک با استفاده از
ليزر برش خورده و لذا قراردادن آنها در کنار هم به س��ادگي ممکن
است.البته برخي بخشهاي هيدروليک اين ربات فلزي است.براي
س��وار کردن بازوي رباتيک آرم پال تنها بايد از يک پيچ گوش��تي
استفاده شود.لذا بچههاي ده سال به باال هم ميتوانند از آن استفاده
کنند.اي��ن محصول با امکانات و اجزاي متنوعي عرضه ميش��ود.
قيمت س��ادهترين مدل اين بازوي رباتيک  ۹۹دالر اس��ت و مدل
پيشرفتهتر آن با دو بيل مکانيکي و دو جرثقيل مغناطيسي ۱۳۹دالر
قيمت دارد.

رئیس بسیج سازندگی مطرح کرد؛

خلق حماسهای دیگر در مرحله سوم مقابله با کرونا

رئیس بسیج سازندگی گفت :تا االن دو تا رزمایش کمک
مومنانه را انجام داده ایم ،یکی در ماه مبارک رمضان یکی
ه��م در ماه ذی الحجه ،محرم و صفر ،فی الحال نیز وارد
مرحله سوم رزمایش ش��ده ایم .ولی امر مسلمین جهان
فرمان صادر فرمودند و هم کارشناسان گفته اند که جوانان
داوطلب ،صالح و مومن پای کار رزمایش س��وم بیایند .به
گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از پایگاه اطالع رس��انی
بسیج س��ازندگی ،س��ردار زهرایی ،رئیس سازمان بسیج
سازندگی با خیر مقدم به مردم عزیز کشور گفت :ویروس
کرونا هم برای دولت ها و هم برای مردم ایجاد مش��کل
کرده است و نظام اداری ،دولتی و شعل مردم را نیز تحت
تاثیر قرار داده است .بحث پیش رو برای کرونا که مقابله
با آن به چه صورت باش��د و رفتار اجتماعی-فرهنگی نیز
چگونه باش��د نیاز به خط شکنی دارد .زمانی بود که مردم
ای��ن ویروس را نمی ش��ناختند و نیاز بود جمعی بیایند تا
م��ردم را آگاه نمایند و خط ش��کنی را انجام بدهند .وی
افزود :تفاهمنامه ای بین س��ازمان بس��یج مستضعفین و
وزارت بهداشت در موج اول کرونا منعقد شد که با کمک
خواستن از بس��یج به تیم های بهداشت درمان و کنترل
جهت کاهش ش��یوع ویروس منحوس کمک نماید و از
ای��ن خاطر در مرحله اول و و م��وج اول یکی از کارهای
بس��یج که موضوعیت داشت ،تولید ماسک و ضد عفونی
کردن معاب��ر و کمک به تیم های بهداش��ت و درمان و
بیمارس��تان ها ،حتی تغس��یل و تدفین متوفیان کرونایی
توس��ط جهادگران عزیز بود .زهرای��ی در توضیح کمک
جه��اد گران در موج اول کرونا گفت :حدود  ۸۰۰هزار نفر
از گروه های جه��ادی از زمان ضدعفونی کردن معابر تا
همان مرحله اول به می��دان آمدند و ازینرو خودمان فکر
میکردیم که این ویروس شیوعش کم می شود چون نیز

کارشناسان هم میگفتند که ویروس در تابستان کم یا از
بین می رود ،به همین خاطر به گروههای جهادی و بسیج
مأموریت هایی را دادیم ،مثال محصوالت کشاورزی که در
تابستان روی دست کشاورزان مانده بود و حتی محصوالت
تولیدکنندگان روی دستشان مانده بود که اثرات منفی روی
زندگی مردم گذاشته بود ،تصمیم گرفتیم بسته معیشتی و
ارزاق به مردم بدهیم و برای اش��تغال کس��انی که آسیب
دیده اند فکری کنیم؛ لذا ماحصل این خدمات و رزمایش
اول این ش��د که تبدیل به نهضت کمک مومنانه گردید.
وی در ادامه افزود :تا االن دو تا رزمایش کمک مومنانه را
انجام داده ایم ،یکی در ماه مبارک رمضان یکی هم در ماه
ذی الحجه ،محرم و صفر ،فی الحال نیز وارد مرحله سوم
رزمایش ش��ده ایم .ولی امر مسلمین جهان فرمان صادر
فرمودند و هم کارشناس��ان گفته اند که جوانان داوطلب،
صال��ح و مومن پای کار رزمایش س��وم بیایند .زهرایی با
اشاره به تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و سازمان بسیج
مستضعفین گفت :طبق تفاهمنامهای ابتدایی که با وزارت
بهداشت داریم صد در صد در این مرحله هم پای کار می
آییم .همان موقع در موج اول شیوع ویروس کرونا قرارگاه
امام حس��ن مجتبی (ع) و قرارگاه زیس��تی در سپاه ایجاد
ش��ده بود که تا ماه های اخیر ادامه داشت ولی فعالیتشان
محدود ش��د ،اما در برخی از عرصه ها از دیروز دوباره این
قرارگاه ها فعال شده است که یکی از کمیته های جدی
آن هم عملیات جهادی می باشد .وی افزود :عرصه هایی
هم برای جهادگران تعریف کرده ایم و یک تفاوت هایی
که با سری اول دارد مث ً
ال ضد عفونی کردن معابر یا تولید
ماسک که با همکاری کارگاه های جهادی توسط بانوان
بد سرپرست و بیسرپرس��ت که تولید پوشاک داشتند و
به س��مت تولید ماس��ک رفتند ،موضوعیت داشت ،ولی

االن دیگر خیلی این موارد موضوعیت ندارد چون قیمت
ماسک خیلی باال نیست و در دسترس همه باشد .زهرایی
در جهت آگاهی دادن به مردم از رزمایش سوم اشاره کرد:
ما عرصه هایی برای جهادگران تعریف کردهایم که به طور
مثال به بیمارستان ها جهت غربالگری می روند و کمک
به کادر بهداشت و کار خدماتی داخل بیمارستان می کنند.
کمک از بسیج جامعه پزش��کی ،پرستاری و دانشجویان
پرس��تاری نیز دیگر عرصه خدمت رسانی است .ازینروی
غربال گری مردم االن در این مرحله خیلی مهم است تا
اینکه به س��مت بیمارستان ها و درمانگاه ها کم تر بروند
و در این خصوص یکس��ری خدمات اجتماعی نیز باید به
مردم بدهیم ،از جمله خرید مایحتاج شان که بدون هزینه
جهادگران برایش��ان انجام می دهند و این را قب ً
ال تجربه
کرده اند .رئیس بسیج سازندگی تصریح کرد :ما  ۵۴هزار
پایگاههای برادر و خواهر داریم که سایت زده بودند برای
محل خودشان تا افراد نیازمند را شناسایی و هر نیازی که
مردم محله احتیاج داش��تند برایشان انجام می دادند .وی
گفت :آگاه س��ازی مردم در این زمینه خیلی مهم اس��ت
و البته مثل دورههای گذش��ته بسیج انصاف ًا حماسه خلق
ک��رد .وی در ادامه افزود گروه ه��ای جهادی ما معمو ًال
کار عمران��ی انجام می دهند اما در صورتی که  ۲۸درصد
گروه های جهادی کارشان عمرانی است و این قسمت در
رسانه ها انعکاس پیدا کرده بود ،اما در ایام کرونا کارهای
دیگر جهادی ها و بسیجیان به نمایش گذاشته شد .االن
جغرافیای ما در پایگاه ها و محله مورد نظرش��ان است تا
ارتباطی با خانه های بهداشت محله هایشان بگیرند و با
شناسایی مردم آس��یب دیده و مبتال به ویروس و اجرای
پروتکل های بهداشتی که ابالغ میشود در این عرصه به
فعالیت بپردازند.

آیتاهلل جنتی:

سران کشورهای اسالمی در برابر اقدام نابخردانه مکرون سکوت نکنند

در پ��ی حمای��ت مج��دد رئی��س جمه��ور فرانس��ه از
کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر گرامی اس�لام (ص)
رئی��س مجل��س خبرگان رهب��ری با ص��دور بیانیه ای
این اقدام نابخردانه امانوئ��ل ماکرون را محکوم کرد.به
گزارش «عصر ایرانی��ان» ،در پی حمایت مجدد رئیس
جمه��ور فرانس��ه از کاریکاتورهای موه��ن علیه پیامبر
گرامی اسالم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) رئیس مجلس
خبرگان رهبری با صدور بیانی��های این اقدام نابخردانه
امانوئل ماکرون را محکوم کرد.متن بیانیه آیت اهلل جنتی
به ش��رح زیر است:جس��ارت اهانت آمیز ماکرون رئیس
جمهور فرانسه به ساحت پاک پیامبر مکرم اسالم (ص)
و حمایت مجدد او از کاریکاتورهای موهن علیه حضرت
ختمی مرتبت محمد مصطف��ی (صلی اهلل علیه و آله و

آشفته ميساخت ،در شعر بيان ميكرد؛ هيجان ناشي
از عشق مادري و عشق به زادگاه ،اندوه ناشي از مرگ
و شفقت و احساسي كه از ديدن مردم فقير به او دست
ميداد.اين احساسهاي شخصي در آثار ميسترال ،غالبا
جاي خود را به صلحطلبي ،عدالتخواهي ،موضوعهاي
عالي بش��ري ،موضوعات تاريخي و موضوعات مربوط
به آينده آمريكاي التين ميداد.خانم گابريال ميسترال
س��رانجام در هفت��م ژوئيه 1957م در  68س��الگي در
نيويورك درگذشت و در شهر سانتياگو پايتخت شيلي
به خاك س��پرده شد.كمتر نويسندهاي در زمان حيات،
ش��هرت و افتخاري نظير گابريال ميس��ترال به دست
آورده است.

س��لم) به بهان��ه حمایت از آزادی بیان ب��ار دیگر انزجار
و تنفر مس��لمانان و تم��ام آزادگان جهان را برانگیخت.
چگونه اس��ت که مدعی��ان فرهنگ و تم��دن غربی و
حامیان لیبرال دموکراس��ی که از حقوق بشر دم میزنند
در چنین حوادثی خود را به خواب خرگوشی زده و از کنار
حرمت شکنی و اهانت به پیامبری که «رحمة للعالمین»
و «منادی اخالق انسانی» است و نژاد و قوم و قبیله در
نزدش اهمیتی ندارد و قریب دو میلیارد انس��ان در س��ر
تا سر گیتی از ایش��ان پیروی میکنند و پیروان حقیقی
ادیان آس��مانی وی را مورد تکریم و احترام میدانند به
راحتی میگذرند؟ به راستی این مدعیان یاوه گو از کدام
حقوق بش��ر دم میزنند؟چگونه است که در این کشور،
رس��انههای گروهی و دستگاههای تبلیغاتی برای اسالم

ستیزی و اسالم هراس��ی ،مجاز و بلکه با وقاحت تمام،
مورد حمایت هس��تند ،اما اگر فرد یا رسانهای بخواهد از
جنایات رژیم صهیونیستی سخنی بگوید یا انتقادی کند
مورد ش��دیدترین برخوردها ق��رار میگیرد؟ این چه نوع
آزادی بیانی اس��ت که اینان مدعی اش هستند؟مجلس
خبرگان رهبری ،ضمن محکوم نمودن این اقدام سخیف
رئیسجمهور فرانسه از سران کشورهای اسالمی ،عموم
مسلمانان و پیروان راستین ادیان ابراهیمی میخواهد با
اعالم انزجار نسبت به حرکت نابخردانه امانوئل ماکرون
ب��ا اتحاد و انس��جام در مقابل این قبیل جس��ارتها به
ساحت مقدس قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن اسالم
سکوت نکرده و آرام نگیرند تا دیگر شاهد چنین اعمال
وقیحانهای نباشیم.

عکس :مهر

ديانت
حق پدر و مادر

پايگاه عرفان :از رسول خدا(ص) درباره حق پدر و مادر
بر فرزندان س��وال ش��د ،در جواب فرمود« :پدر و مادر
بهش��ت و جهنم تو هس��تند ».نوع رفتار با پدر و مادر
در سرنوشت انس��ان نقش تعيين کنندهاي دارد.خوش
رفتاري با آنها سعادت دنيا و آخرت و بدرفتاري با آنها
ش��قاوت دنيا و آخرت را به دنب��ال دارد.رضايت خداوند
در گ��رو رضايت پدر و مادر و خش��م و غضب الهي در
گرو ناراحتي و غضب آنهاست.بدرفتاري با پدر و مادر
برک��ت را از مال ميبرد ،عمر را کوت��اه و زندگي را بر
انسان س��خت ميگرداند؛ يکي از اين سختيهايي که
دچارش ميشود ،بداخالقي فرزندان است؛ هرگونه که
با پدر و مادر رفت��ار کنيم ،فرزندان نيز همانگونه با ما
رفتار خواهند کرد.عدهاي در توجيه رفتار بد خود با پدر و مادرش��ان ميگويند :آنها در حق ما ظلم کردند ،با
ما رفتار مناسبي نداشتند ،با همسرم تندي کردند ،ما هم با آنها تندي کرديم ،اگر درست عمل ميکردند ،ما
هم احترامش��ان را نگه ميداش��تيم.به اين افراد بايد گفت :احترام به پدر و مادر يک وظيفه اخالقي و شرعي
است و مشروط به رفتار خوب آنها نيست.اگر آنها اشتباهي را مرتکب شدند ،شما حق نداري با آنها مقابله
به مثل کني.اش��تباه آنها توجيهگر رفتار اش��تباه تو نبايد باش��د.اگر رفتارشان خيلي خوب و بيعيب بود و تو
هم احترامش��ان را حفظ کردي ،در اين حالت خيلي هنر نکردي.هنر به اين اس��ت که متوجه باشي که آنها
در اش��تباهند ،ولي حرمتش��ان را حفظ کني.برخي از فرزندان هميشه به فکر اصالح رفتار پدر و مادرند.ريشه
اختالفات خود را با پدر و مادر در اختالف نظر خودشان ميدانند.خود را صاحب نظر ميدانند و در انديشه تغيير
آنها هستند.به اين افراد بايد گفت :گفتگوي توأم با احترام با پدر و مادر براي رفع اختالف نظرها خيلي خوب
و الزم است ،اما اگر هم نظر نشديد ،از اهرم فشار استفاده نکنيد ،قهر ،تندي و گستاخي را انتخاب نکنيد.اين
ش��ما هس��تيد که بايد خود را با آنها تنظيم کنيد.شما بايد انعطافپذيري در رفتار داشته باشيد و کوتاه بياييد.
آنها عمريست که با رفتار و فکر خود ،خو گرفتهاند و عادت کرده اند؛ اگر با گفتگو اختالف برطرف نشد ،شما
بايد کوتاه بياييد و نظر آنها را تمکين کنند ،چه بسا شما در اشتباه هستيد.هر چقدر سن پدر و مادر به پيري
نزديکتر ميش��ود ،توجه ،محبت و احترام نس��بت به آنها ميبايست بيشتر شود.سالخوردگي عوارضي را به
دنبال دارد؛ انواع بيماريها به سراغ آنها ميآيد ،دلنازک ميشوند ،گاهي مثل بچهها کمطاقت ميشوند ،لذا
نياز به محبت بيشتري دارند.اگر نياز مالي دارند ،با حفظ شأن آنها کمکشان کنيم ،البته محبت را خالصه
در کمک مالي نکنيم؛ آنها بيش��تر از پول ،به احترام نياز دارند.دوس��ت دارند مرتب نزدش��ان برويم.کنارشان
بنشينيم و با آنها همدردي کنيم.مبادا مادر شب تا صبح از درد سينه سرفه کند و کسي نباشد براي او شربت
و دارو تهيه کند ،آن وقت ما با دوس��تان و رفيقان تفريح کنيم و خوش بگذرانيم و از حال او بيخبر باش��يم.
ش��کم دوستان را پر کردن مردانگي نيست ،بلکه رس��يدگي به پدر و مادر سالخورده مردانگي و مروت است.
ام��ام رضا(ع) ميفرمايد« :به پدر و مادر خود نيکي کنيد اگرچه مش��رک باش��ند ».در حق پدر و مادر کافر و
مش��رک بايد نيکي کرد و احترامش��ان را حفظ کرد ،حال نسبت به پدر و مادر ما که مسلمان هستند و به خدا
و پيامبر(ص) و معاد اعتقاد دارند ،تا چهاندازه بايد محبت کرد.ه ر اندازه رفتارش��ان نامناس��ب باش��د و با آنها
اختالف نظر داش��ته باش��يم ،کافر و مشرک که نيستند.حال آنکه اگر مش��رک بودند ،احترامشان واجب بود.
زمانيکه خداوند به حضرت موس��ي(ع) و برادرشهارون دستور داد به نزد فرعون روند ،به آنها سفارش کرد
سفارش نرم سخن گفتن اين بود که حضرت موسي در حدود
با او به نرميس��خن بگويند.يکي از داليل اين
ِ
پانزده س��ال در کاخ فرعون پرورش يافت و به نوعي حق پدري به گردن او داش��ت.حال آنکه پدر و مادر ما
که فرعون و کافر نيستند.محبت اميرالمؤمنين(ع) در قلبهايشان است ،اهل نماز و روز ه هستند.براي بزرگ
کردن ما چه س��ختيهايي را تحمل کردند.خصوص ًا که در روايات درباره نيکي نس��بت به مادر تأکيد بيشتري
ش��ده است؛ حداقل سه دليل براي اين تأکيد ميتوان مطرح کرد :اول اينکه مادر زحمات بيشتري را تحمل
کرد ،دوم اينکه احس��اس نياز به محبت در مادران بيش��تر است و دليل سوم اينکه اغلب مادران قدرت دفاع
کمتري دارند و بيش��تر م��ورد بيمهري و بدرفتاري قرار ميگيرند.امام صادق(ع) فرمود« :مردي نزد رس��ول
خدا(ص) آمد و گفت :يا رسول ا !...به چه کسي نيکي کنم؟ حضرت فرمود :نسبت به مادرت.مرد گفت :ديگر
چه کسي؟ فرمود :نسبت به مادرت.مرد گفت :ديگر چه کسي؟ فرمود :نسبت به مادرت.مرد پرسيد؟ ديگر چه
کسي؟ رسول خدا(ص) فرمود :نسبت به پدرت.

