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جلوه گری نرگس با رنگ زردسلمانی دوره قاجار با امکانات الکچری

خواندنیامروزشما

سید حسن آقامیری با انتشار یک پست در صفحه شخصی اش 
وی  داد.  خبر  شدنش  لباس  خلع  از  اجتماعی  شبکه های  در 
نوشت: بعد از ده پانزده سال بردن و آوردن و بازداشت کردن 
و ریختن تو محل کار و انفرادی و... با شکایت دادستان ویژه 
تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به 
آقایون  باالخره  منتظری  آقای  کشور  کل  دادستان  ریاست 
لطف  البته  که  زندان  سال  دو  کردند.  صادر  رو  حکمشون 

کردند ۵ سال تعلیقش کردند و خلع لباس دائم.
به گزارش نوداد: در همین رابطه یک مقام آگاه در دادسرای 
دادگاه  در  موضوع  این  گفت:  خبرنگار  به  روحانیت  ویژه 
است  بدوی  بررسی شده و حکم وی  تهران  ویژه روحانیت 
در  آقامیری  آقای  اتهام های  وی  دارد.  تجدیدنظر  حق  و 
این پرونده را هتک حیثیت، توهین به مقدسات و تشویش 
متن  در  البته  گفت:  آگاه  مقام  این  دانست.  عمومی  اذهان 
منتشره از سوی سید حسن آقامیری ازجمله مطالبی که درباره 
غیردقیق  اطالعات  آورده،  منتظری  حجت االسالم والمسلمین 
آمده است و آقای منتظری صرفًا برای صحت روند رسیدگی 

پرونده در جلسه حضورداشته است.
اما سید احمد خمینی در واکنش به خلع لباس شدن سید حسن 

آقامیری در توییتی عجیب نوشت: 
عزیزتر  جان  سید  آدمیت،  جان  به  است  شریف  آدمی  تن 

میشی.

باشگاه خبرنگاران جوان، در  از  به گزارش جام جم آنالین 
خلیج فارس جزایر متعددی وجود دارد که یکی از آن ها در 
استان هرمزگان، جزیره کوچک هرمز بوده که ساحلی بسیار 
خاص دارد. وجود مواد معدنی در خاک ها رنگ هایی متفاوت 

و به ویژه سرخ در این ساحل پدید آورده است.

واکنش تأمل برانگیز 
سید احمد خمینی به خلع لباس 

روحانی سرشناس

ساحلی به رنگ خون در ایران

فروردین
و  شلوغ  روزهای  آینده  هفته های  در 
پرکاری در انتظارتان هستند و به این 
زودی ها هم سرتان خلوت نخواهد شد. 
امروز کمی  دارد  امکان  برای تان  اگر 
بتوانید  تا  بدهید  استراحت  خودتان  به 
در روزهای آینده انرژی کافی را برای 
انتظارتان  در  که  زیادی  فعالیت های 

هستند در اختیار داشته باشید.

    اردیبهشت
مسائل  مورد  در  امروز صحبت کردن 
مطالعه  همچنین  و  دوستانتان  با  جدی 
موردعالقه تان  موضوعات  مورد  در 
گرفت.  خواهند  شما  از  زیادی  وقت 
اثراتی که این فعالیت های ذهنی روی 
هم  می توانند  کرد  خواهند  ایجاد  شما 

مثبت باشند و هم منفی. 

    خرداد
اگر در حال حاضر کسی در زندگی تان 
وارد  عاطفی تان  رابطه  امروز  است 
درک  و  شد  خواهد  جدیدی  مرحله 
بیشتری نسبت به هم پیدا خواهید کرد 
بیشتر خواهد  بین تان  نزدیکی  و حس 

شد. 

    تیر
امروز سروکله دوستی قدیمی که برای 
مدتی طوالنی از او بی خبر بوده اید پیدا 
پیش بینی  نشده  دیدار  این  شد.  خواهد 
بود  خواهد  خوشایند  بسیار  شما  برای 
این  با  که  دارید  زیادی  حرف های  و 
زیادی  خبرهای  و  بزنید  خود  دوست 

هستند که می خواهید ردوبدل کنید. 

    مرداد
به گوش تان  اخبار فوق العاده ای  امروز 
خواهند رسید که ممکن است در لحظه 
زندگی شما را زیرورو کنند. این اخبار 
هستند،  هیجان انگیز  بسیار  شما  برای 
اما بهتر است زیاد هم امور زندگی تان 
را به آنها وابسته ندانید و روند عادی 

کارهایتان را به هم نریزید. 

    شهریور
امروز اخباری به شما خواهند رسید که 
کسب  برای  را  جدیدی  فرصت های 
قرار  شما  اختیار  در  بیشتر  درآمد 
خواهند داد. شاید راه های جدیدی برای 
مستقل  کسب وکار  یک  راه اندازی 
برای  کار  بازار  هم  شاید  بگیرید.  یاد 
به  با مهارت های شما نسبت  اشخاصی 

قبل بهتر شده باشد.

    مهر
دارید  امروز  که  صحبت هایی  طی 
قرار  اختیارتان  در  جالبی  اطالعات 
شما  تفکر  طرز  که  گرفت  خواهند 
امروز  داد.  خواهند  تغییر  اندکی  را 
و  سیاسی  اجتماعی،  موضوعات 
انسانی برای شما از جذابیت و اهمیت 

فوق العاده ای برخوردار هستند. 

    آبان
سطح  در  شما  ذهنی  توانایی  امروز 
بسیار باالیی قرار دارد و برای مطالعه 
زمینه های  در  به ویژه  زمینه ای،  هر  در 
باالیی  آمادگی  از  موردعالقه تان 
بیشتر  مطالعات  این  هستید.  برخوردار 
خواهند  مشغول  خود  به  را  شما  روز 
که  باشید  داشته  توجه  باید  اما  کرد، 

خودتان را بیش ازاندازه خسته نکنید.

    آذر
اهداف  جدید،  دوستی های  امروز 
جدیدی  نگرش های  و  افکار  و  جدید 
در زندگی شما شکل خواهند گرفت. 
در  که  غیرمنتظره ای  پیشرفت های 
زندگی تان شکل می گیرند به بازنگری 
در برنامه ها و کارهایتان نیاز دارند. این 

تغییرات خوشبختانه مثبت هستند.

    دی
از آن روزهایی است که  امروز یکی 
درزمینه مسائل مادی و اقتصادی شانس 
حواس تان  پس  دارید،  زیادی  بسیار 
باشد که بیشترین بهره ممکن را از این 
موقعیت ببرید و از فرصت هایی که سر 
راهتان قرار می گیرند حداکثر استفاده 

را داشته باشید.

    بهمن
هرکسی  برای  تنوع  و  تفریح  داشتن 
هیچ  موضوع  این  در  و  است  الزم 
تفریح  این  وقتی  اما  نیست،  شکی 
و  توجه  مانع  خوش گذرانی  و 
مسئولیت هایتان  به  شما  رسیدگی 
تجدیدنظر  خود  رفتار  در  باید  شود 
ششم  حس  حاضر  حال  در  کنید. 
می کند. کار  خوب  خیلی  شما 

اسفند 
تغییر  روز  تردیدی  بی هیچ  امروز 
خودتان  شاید  بود.  خواهد  تحول  و 
مشکالت  به  کردن  فکر  غرق  آن قدر 
و ناراحتی هایتان باشید که متوجه این 
احساس  دچار  شما  نباشید.  موضوع 

ناامیدی شده اید.

   از نگاه دوربین

پیرزنی 102 ساله که به خاطر خیریه سقوط آزاد می کند

صحافی جالب کتاب های قرون وسطی

این پیرزن 102 ساله به خاطر یک کار خیر، سقوط آزاد کرد! 
ایرن اوشی )Irene O’Shea( در سن 100 سالگی سقوط آزاد را شروع 
کرد و حاال با گذشت 2 سال، هیچ مانعی برای توقف تکرار پرش سقوط 
آزادش نمی بیند. این مادربزرگ 102 ساله تا حاال 11 بار رکورد پیرترین 
فرد در سقوط آزاد را شکسته است و آخرین پرش او در روزهای اخیر 

در جنوب استرالیا انجام شد.
برای کمک  او  واقع  در  نیست،  این کار کسب شهرت  از  اوشی  هدف 
به یک انجمن حمایت از بیماران حرکتی به نام MNDSA این کار را 
می کند. دختر اوشی هم با همین نوع بیماری نورون حرکتی از دنیا رفت. 
این کار  به  و  مردم جمع آوری کند  از  را  مناسبی  مبلغ  است  توانسته  او 
خود ادامه خواهد داد تا مبالغ بیشتری هم برای حمایت از این نوع بیماران 

فراهم کند.

شاید فکر کنید کمتر کسی در این سن به فکر رکوردشکنی می افتد؛ اما 
جالب است بدانید خانم اوشی رقیب هم دارد. رکورد قبلی پیرترین فرد در 
سقوط آزاد در دست شخصی به نام کنی مایر از نیوجرسی آمریکا بود که 
در سال 201۷ این رکورد را به نام خود ثبت کرد. آخرین روزی که خانم 

اوشی از هواپیما پرید، 21 روز بزرگ تر از رکورددار قبلی بود.
و  پرید  سالگی اش   100 تولد  در  و  سال 201۶  در  بار  اولین  اوشی  ایرن 
این کار را در سال های بعد هم تکرار کرد. ظاهراً قرار نیست او از این 
کار دست بکشد و هرسال به پریدن ادامه خواهد داد تا رکوردش را از 

دست ندهد.
در همه پرش ها، یک فرد حرفه ای این پیرزن 102 ساله را همراهی می کند 
اما به هرحال  انگیزه و هدف او قابل تقدیر است. شما هم موافقید؟ نظرتان 

در مورد چنین حرکت و چنین هدفی چیست؟

الکترونیکی  به کتابخانه های  مردم دسترسی  زمانی که  قرون وسطی،  در 
نداشتند که همیشه هزاران کتاب همراه شان باشد، برخی از صحافان دو 
کتاب مجزا را به شکل یک جلد واحد به هم وصل می کردند تا خواننده 

یک کتاب با خود حمل کند.
برترین ها: در قرون وسطی، مطالعه زیاد مرسوم نبود و بیشتر مردم تنها 
هم  به  این روش  به  غالبًا  که  کتابی  دو  می خواندند.  مذهبی  کتاب های 
دو  هر  زیرا  بودند،  مزامیر«  »کتاب  و  جدید«  »عهد  می شدند  متصل 
کتاب های موردنیاز در کلیسا بودند که در انگلستان نیمه اول قرن هفدهم 

بسیار رایج بودند.
همان طور که در این تصاویر می بینید این کتاب ها صحافی عجیبی دارند. 
لبه یکی روی ستون  دو کتاب طوری روی  هم قرار داده می شوند که 
دیگری قرار می گیرد و هر دو یک جلد مشترک دارند که بین شان قرار 
دهید، ستون یک  قرار  قفسه کتاب  در  را  وقتی چنین کتابی  می گیرد. 
کتاب به سمت بیرون قرار و ستون دیگری به سمت داخل قفسه قرار 
می گیرد. این سبک صحافی عجیب را »dos-à-dos« می نامند که در 
این  برخی صحافان کتاب  است.  معنای پشت به پشت  به  فرانسوی  زبان 

سبک را فراتر برده و همان طور که در تصویر از صحافی کتابی در سال 
۱۷۳۶ می بینید، ۵ کتاب را به این روش به هم متصل کرده اند.

صحافی های مدرن به ندرت از این روش استفاده می کنند، اما نوع متفاوتی 
از صحافی پشت به پشت در اواسط قرن بیستم ظاهر شد. این کتاب ها جلد 
پشتی ندارند در عوض دو جلد رو و یک ستون دارند که از هر طرف 
باز می شود. متن دو کتاب با زاویه ۱۸۰ درجه نسبت به هم قرار دارند. 
به  باال  از  را  باید کتاب  تمام می کند  را  فرد خواندن یک کتاب  وقتی 
پایین بچرخاند تا بتواند کتاب دوم را بخواند. به همین دلیل این کتاب ها 
به معنای »سرتاپا«  را »tête-bêche« می نامند که در زبان فرانسوی 
است، اما dos-à-dos اصطالح عامی است که به همه نوع کتابی اطالق 

می شود که دو کتاب در یک جلد قرار می گیرند.
نمونه پیچیده تری از صحافی را در کتاب قرن شانزدهمی زیر می بینید. 
زبان  به  و  مذهبی  آن  متون  همه  است که  کتاب  شامل شش  جلد  این 
آلمانی در سال های ۱۵۵۰ و ۱۵۷۰ چاپ شده اند. این کتاب از هر چهار 
سوئد  در  اکنون  کتاب  این  می شود.  باز  ممکن  طریق  شش  به  و  لبه 

نگهداری می شود.


