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مشاهير

«اتل ليليان وينيچ» نويس��نده و موسيقيدان انگليسي بود و در خانواده جرج
بول يکي از دانش��مندان برجسته انگليس��ي در  ۱۱مه  ۱۸۶۴ديده به جهان
گشود.پدر وي پروفسور رياضيات بود ،مادرش درباره مسائل اجتماعي مقاالتي
مينوش��ت«.جرجي اورس��ت» ،عموي مادر او ،جغرافيدان مش��هوري بود و
مرتفعترين قله جهان نيز ،به پاس تحقيقات وي ،در سلس��له جبال هيماليا،
اورست نام گرفته است.اتل از کودکي با احتياج آشنا شد.هنوز يک سال و نيم
از عمرش نگذشته بود که پدرش جهان را وداع گفت.پس از پدر ،پرورش او
و چه��ار خواهر ديگرش ب��ه دوش مادر افتاد.مادر نيز با تدريس رياضيات ،به
زحمت اين خانواده بزرگ را اداره ميکرد.استعدادهاي درخشان نويسنده آينده،
زودرس بود.او به تحصيل فلسفه ،ادبيات ،زبانشناسي و موسيقي پرداخت.در
اين ميان ،موس��يقي بيش از همه نظر او را جل��ب ميکرد.ابتدا به آثار ويليام
بليک ش��اعر انگليسي عالقه مند شد ،سپس آثار «شکسپير» و «ديکنز» به
فناوري
محلول ضدعفوني کننده دوستدار محيط زيست توليد شد

محققان دانشگاه صنعتي اميرکبير در يک شرکت دانش بنيان موفق به توليد
محلول ضدعفوني کننده دوس��تدار محيط زيست شدند.به گزارش مهر ،دکتر
تقي عبادي هيات علميدانشکده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير و
مديرعامل شرکت دانش بنيان در خصوص محصوالت توليد در شرکت دانش
توشو
بنيان گفت :در اين شرکت محلول مولتي اکسيدانت سوروکت براي شس 
و گندزدايي دست و سطوح به توليد ميرسد.وي عنوان کرد :اين محصول بر
پايه فرايندهاي الکتروليز-يونيزاس��يون و براس��اس جداسازي انتخابي يونها
توس��ط ديافراگم اليزر توليد ش��ده اس��ت.عضو هيات علميدانشگاه صنعتي
اميرکبي��ر افزود :در اين فناوري با عبور جريان مس��تقيم الکتريکي از محلول
آب و نمک ،يک محلول اس��يدي و يک محلول قليايي توليد ميشود.عبادي
خاطرنشان کرد :سلول يا هسته اصلي دستگاه از کاتد و آند با خواص خاصي
تش��کيل ميش��ود؛ فرآيند موجود در فناوري انحصاري اين شرکت است که
نياز به افزودن مواد ش��يميايي ندارد و آس��يبي به محيط زيست وارد نميکند.
مديرعامل اين ش��رکت دانش بنيان گفت :همچنين اين محلول در راس��تاي
ضدعفون��ي و گندزدايي خط��ري براي افراد ب��ه وجود نم��يآورد.وي افزود:
س��وروکت يک محلول قليايي بوده که غيرقابل اش��تعال است که در صورت
اس��تفاده آسيبي به پوست انسان وارد نميکند.وي با تاکيد بر اينکه سوروکت
محلول بس��يار مناسبي براي شستشو و گندزدايي سطوح است ،بيان کرد :اين
محصول اکنون در بازار موجود است.

« ِاتِل ليليان وينيچ» که بود؟

زندگياش راه يافتند.در سال  ،۱۸۸۲ارثيه مختصري به او رسيد و بي درنگ
عازم برلين شد و پس از سه سال تحصيل در آنجا ،فارغالتحصيل رشته پيانو
گرديد.در همين سالها بود که توجهش به مسائل اجتماعي جلب شد و مبارزه
انس��انها به خاطر آزادي ،شوري عظيم در وي برانگيخت.از اين پس ،اشعار
«والت ويتمن» شاعر آمريکايي ورد زبانش بود«:اي آزادي! بگذار ديگران به
تو ايمان نداش��ته باش��ند اما من تا واپسين دم به تو مومن خواهم ماند!» اتل
در بهار  ۱۸۸۷به روس��يه سفر کرد و در مراجعت به وطن ،با ميخائيل وينيچ،
يک انقالبي لهستاني که به انگلستان گريخته بود ،ازدواج کرد.در سال ،۱۸۹۳
ترجمه آثار کاش��ين ،گوگول ،داستايفسکي ،شچدرين ،اوسپنسکي و گروهي
ديگر از نويسندگان روس را آغاز کرد.پس از آن ،نخستين رمان خود ،خرمگس
را به چاپ رساند.سه سال پس از انتشار خرمگس ،رمان ديگر وي به نام جک
ديموند چاپ شد.اتل در کتاب اخير خود نيز رياکاري و قساوت خادمان کليسا

را برمال و رس��وا ميسازد.در سال  ،۱۹۰۴سومين اثر او به نام اليويالتام انتشار
يافت.در س��ال  ،۱۹۱۰رمان ديگري به نام دوستي گسيخته شده نوشت.اين
رمان درباره زندگي خرمگس در آمريکاي جنوبي است.در  ۱۹۱۱و چند سال
بعد از آن ،چند اثر معروف از لرمانتوف ،ش��اعر اوکرايني ،را به زبان انگليسي
ترجمه و منتش��ر کرد.وينيچ از موسيقي نيز غافل نبود.چند سمفوني تصنيف
کرد؛ اوراتوريوي او به نام بابيلون بخصوص جالب اس��ت.از کارهاي ديگر او
ترجمه نامههاي شوپن ،موسيقيدان معروف لهستاني است.نويسنده  ۸۰ساله
در  ۱۹۴۴رمان جديد خود را به نام کفشت را بکن به پايان برد.وي در اين اثر
نيز بار ديگر به چهره خرمگس متوسل ميشود.اين رمان درباره اجداد مادري
خرمگس نوشته شده است.آثار مهم وي عبارتند از «خرمگس ،جک ديموند،
اليويالتام ،دوستي گسيخته شده ،کفشت را بکن».در غروب  ۲۷ژوئيه ،۱۹۶۰
اتل ليليان وينيچ در سن  ۹۶سالگي چشم از جهان فروبست.

افزایش بستری شدگان؛ هشداری در آستانه موج سوم

عکس :مهر

حکایت
حکايت حاکم نيشابور و مرد کشاورز

حاکم نيشابور براي گردش به بيرون از شهر رفته بود ،مردي ميان سال در زمين کشاورزي مشغول کار بود.
بي مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بياورند.روستايي بي نوا با ترس در مقابل تخت حاکم
ايستاد.به دستور حاکم لباس گران بهايي بر او پوشاندند.حاکم گفت يک قاطر راهوار به همراه افسار و پاالن
خوب به او بدهيد حاکم از تخت پايين آمده بود و آرام قدم ميزد ،گفت ميتواني بر س��ر کارت برگردي ولي
همين که دهقان بينوا خواست حرکت کند حاکم کشيدهاي محکم پس گردن او نواخت.همه حيران از آن عطا
و حکمت اين جفا ،منتظر توضيح حاکم بودند.حاکم پرسيد :مرا ميشناسي؟بيچاره گفت :شما تاج سر رعايا و
حاکم شهر هستيد.حاکم گفت :آيا بيش از اين مرا ميشناسي؟ سکوت مرد حاکي از استيصال و درماندگي او
بود.حاکم گفت :به خاطر داري بيست سال قبل با دوستي به پابوس سلطان کرامت امام رضا (ع) رفته بودي؟
دوس��تت گفت خدايا به حق اين آقا مرا حاکم نيش��ابور کن و تو محکم بر گردن او زدي کهاي ساده دل! من
سالهاس��ت از آقا يک قاطر با پاالن براي کار کش��اورزيم ميخواهم هنوز اجابت نش��ده آن وقت تو حکومت
نيش��ابور را ميخواهي؟يک باره خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد.حاکم گفت :اين قاطر و پاالني که
ميخواستي ،اين کشيده تالفي همان کشيدهاي که به من زدي.فقط ميخواستم بداني که براي آقا حکومت
نيشابور يا قاطر و پاالن فرق ندارد.فقط ايمان و اعتقاد من و توست که فرق دارد.
دیانت
مهمترين داليل براي بزرگداشت شب قدر

تبيان :ش��ب قدر» شبي که نامش گوينده ارزشش است ،شبي که بايد قدر دانسته شود و ارزشش حفظ شود،
شب قدر معادل هزار ماه است ،برابر با هشتاد سال ،يعني يک شب خاص به اندازه هشتاد سال عمر ميارزد...
شبي که خداوند آن را بر هشتاد سال برتري ميدهد حتما بايد قدر دانسته شود ،اما چرا اين شب اينقدر مهم
است؟ به چند دليل مهم فضيلت شب قدر اشاره ميکنيم-1:بزرگداشت اين شب توسط خداوند :خدواند ازلي و
ابدي ،گاهي بنا به حکمت بي منتهاي خود ،زمان يا مکاني را شرافت و برتري زيادي ميبخشد ،و بنا بر همين
حکمت «ش��ب قدر» را بر هزار ماه برتري ميدهد ،بزرگترين کتاب خودش را که نامه سعادت بشر است ،در
اي��ن م��اه نازل ميکند ،و آنقدر بزرگش ميدارد که در درک عظمتش «کاله از س��ر کودک عقل ميافتد» و
ميفرمايد« :و ش��ما چه ميدانيد ش��ب قدر چيست؟» و ما واقعا چه ميدانيم شب قدر چيست؟ اما به هر حال
ش��بي را که خدواند بي نياز مطلق ،بزرگ ميدارد ،بنده س��ر تا پا نياز ،چرا بزرگش ندارد؟ چرا چون شبهاي
ديگر در خواب برود و از نزول مالئکه و قرآن و دريا دريا فيض و برکت بي بهره بماند؟-2ش��ب قدر ش��ب
سرنوشت ساز :بيشتر عمر ما در تکرار مکررات ميگذرد ،و در اين ميان لحظاتي آنقدر مهم ميشوند که نحوه
گذران بقيه عمر ما را رقم ميزنند ،لحظاتي به اصطالح سرنوشت ساز ،مثل لحظهاي که پاي يک قرداد مهم
را امضا ميکني ،وقتي پاي سند ازدواج را امضا ميکني ،وقتي يک لحظه يک محکوم به اعدام را قصاص يا
عفو ميکني و ...پيامبر اكرم صلي ا ...عليه و آله ميفرمود« :هر كس كه از فيض ش��ب قدر محروم گردد ،از
تمام خيرات محروم شده است و محروم نميماند از خيرات شب قدر ،مگر كسي كه (با اعمال خويش) خود را
محروم نموده باشد».اما يک شبي هست که از همه سرنوشت سازتر است ،شبي است که مقدرات يک سال را
رقم ميزني ،قرارداد تقدير يک ساله ،امضا ميشود ،اما قبل از سپيده دم ،هنوز فرصت چانه زدن هست ،هنوز
فرصت التماس کردن هس��ت ،هنوز ميتوان از رحمت خدا وام گرفت و بندهايي که ما را بدهکار و مغضوب
خدا ميکند را قلم عفو کشيد ،امشب مهم است چون ميتوانيم به خداوند التماس کنيم ،مرگمان را به تأخير
بيندازد ،سالمتيمان حفظ بشود ،پيشامدهاي بد از مسير يک ساله ما برداشته شود و هر آنچه خير است براي
ما رقم زده شود و اينها برنميآيد مگر با دست تواناي خداوند قادر مطلق ،امشب ما بخوابيم آن سياهه اعمال
را چه کنيم؟ با کدام امتياز ،با کدام اميد ،با کدام تضمين راهي فرداها شويم؟ تا سال بعد تا شب تقديري ديگر
مگر ميمانيم؟ کي به ما امان نامه ميدهد؟و امام رضا عليهالس�لام فرمود...« :ي َق َّد ُر فيها ما ُ
الس َن ِة
يك ُ
ون في َّ
يت لَيلَ ُة الْ َق ْدر؛ در آن شب (قدر) آنچه كه در سال
م ِْن خَ ي ٍر اَ ْو شَ ٍّر اَ ْو َم َض َّر ٍة اَ ْو َم ْنف ََع ٍة اَ ْو ِر ْز ٍق اَ ْو اَ َج ٍل َو ل ِذل َِك ُس ِّم ْ
واقع ميش��ود ،تقدير و اندازهگيري ميش��ود ،از نيكي و بدي و س��ود و زيان و روزي و مرگ.به همين جهت
نيز شب قدر شب اندازهگيري ناميده شده است-3».شب استجابت دعا :شبي که بهتر از هزار ماه است ،شب
سرنوشت ساز تقدير ،همان شب بزرگ ،بهترين موقع استجابت دعا هم هست ،اين شب دعايي رد نميشود
.اما يادمان باش��د در اين ش��بهاي با عظمت در هنگام دعا تنها به بعد مادي اکتفا نکنيم و پيرامون مس��ائل
اخروي و مسائل معنوي نيز دست به دعا برداريم و اين همان سبک زندگي قرآني است که خداوند متعال از
آن در زندگي مو منين ياد ميکند

