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 رسول مهر
( به نام روز مهرورزي ناميدده شدده   9روز ميالد پيامبر اسالم )

داشته باشد،  ها آغاز و پاياني مهرباني در بين انسان است زيرا اگر
وندد  ترين بنده خدا ستوده مهر و محبت به يجادترديد آغاز و ا بي

از اقيانوس مهدر الهدي    (9پيامبر) تعلق دارد. مهرباني و محبت
ركعت از نماز نياز  نشأت گرفته است. ما مسلمانان هر روز و در هر

را بده فد ت    همتدا  خود به درگاه الهي، چندين بار پروردگار بي
 ستاييم. مي و خاص مهرباني عام
تدر بدود و    از خودشان مهربان براي بندگان خداوند پيامبر رحمت

بدون هيچ چشمداشتي محبت پدرانه خدود را همچدون بداراني    
غيدر مسدلمانان و حتدي     و انثمربخش بر سر و روي همه مسلمان

ريخت. اگر ما مسلمانان از ميان هدزاران   توز فرو مي كينه معاندان
القي ايشان، تنها مهرورزي به همنوعدان را  خصوفيت پسنديده اخ

اقل جوامع اسالمي فتار خود در زندگي قرار دهيم، حدسرلوحه ر
هاي دنيا تبدديل   مانند براي ساير ملت به مدينه فاضله و الگويي بي

 شوند. مي
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مختلف بده ايدن    بعضي از ما مسلمانان به داليل واقعيت اين است
 ص و فادق تعاليم مبين اسدالم ايم كه پيرو خال باور نادرست رسيده

تدرين توفديه    ترين و اساسدي  هستيم در حالي كه گاهي از بديهي
يرين ( يعني سرازير كردن رودخانه محبت به سوي سدا 9پيامبر )

هدا و   انگاري، ريشه بسياري از ضعف غافليم و همين كوتاهي و سهل
 شود. ها در جوامع ما محسوب مي عقب ماندگي

با شك تن ششمين شداخه گدل    مبر مهربانيهمزمان شدن ميالد پيا
بدا درخشدش    االول حكمت نيست. اگر ه دهم ماه ربيدع  علوي بي

 آخرين خورشيد تابان در آسمان رسالت نوربداران شدده، يقيندا    
طلوع ششمين ماه آسمان امامت، لزوم همراه شدن مهربداني بدا   

اقت در زندگي بشر را به اثبات دانش و نيز همسويي هدايت با فد
ان ظهور مظهر عدالت و وظي ه كساني كه خود را منتظر رساند. يم

 اي عيني، ملموس و واقعي از دانند، اين است كه نمونه مهرباني مي
در  انساني است مطابق با فطرت اجراي تعاليم واالي اسالمي را كه

خصوص براي غير مسلمانان به نمايش بگذارند تدا  فحنه جهاني و ب
خورده اسالمي را هاي ضد انحرافي رسانه ي كه فريب تبليغاتكسان
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يدن  هداي ايدن د   پندارند، با واقعيدت  و اسالم را دين خشونت مي
 ساز آشنا شوند. انسان

 «سپيدار»

 غافر قرآن
آيده دارد و   85اسدت و   غافر چهلمين سوره قرآن كريم، مكدي 

 است. «الطول»و » مؤمن»هاي ديگر آن  نام
( روايت شده است: هدر  9)از پيامبر اكرم  يلت سوره غافردر فض

و فدديقان و  كس سوره غافر را قرائت كند، روح همده پيدامبران   
تند و نزد خداوندد بدرايش آمدرزش    فرس مؤمنان بر او درود مي

 طلبند. مي
ا ايشان در جاي ديگري فرمودند: فرشتگان حمل كنندده عدرش ر  

 كنند. ديدم كه سوره غافر را تالوت مي
: هر كس سوره غافر است يز آمده( ن:در كالمي از امام فادق )

د گناهدان گذشدته و آيندده او را    شب قرائت كند، خداوند  را هر
 كند. زد و آخرتش را بهتر از دنيايش ميآمر مي

: هركه سوره غافر است ( آمده9) همچنين به نقل از پيامبر اكرم
شدود كده خداوندد     در حالي روز قيامت وارد مدي  كند را تالوت
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دنيا  داران از خود در د و آنچه را كه به بيمكن را قطع نمياميدش 
 كند. عطا كرده، به او عطا مي

 گوهر چار عقد
 عاشقي، خيز و حلقه بر در زن

 دست در دامن پيمبر زن
 حب اين خواجه پايمرد تو بس

 نظر او دواي درد تو بس
 اوست معني و اين دگرها نام
 پخته او بود واين دگرها خام

 اند آنكه از افط ي بر افالك
 اند در ره مصط ي كم از خاك

 هر كسي از پي شكاري تاخت
 بر نشان تير راست، او انداخت

 از در او توان رسيد به كام
 ديگران را بِهل بر اين در و بام
 اوست در كائنات، مردم و مرد
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 او خداوند دين و فاحب درد
 س ر آدم، س ير نامه اوست

 دُرج ادريس، درج خامه اوست
 يان بستهبيعه در بيعتش م

 زانكه ناقوس را زبان بسته
 بر سر او ز نيكنامي تاج

 هاي او، شب معراج همه شب
 پيش او خود مكن حكايت شب
 او چراغ، آنگهي شكايت شب!
 گوهر چار عِقد و نُه دُرج اوست
 اختر پنج ركن و نُه برج اوست

 شّقه عرش، عطف دامانش
 مُلك از زمره غالمانش

 آنكه مه بشكند به نيم انگشت
 آفتابش چه باشد اندر مُشت؟

 وانكه در دست اوست ماه فلك
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 پايش آسان رود به راه فلك
 شب معراج، كوس مهر زده

 خيمه بر تارك سپهر زده
 گذر از تير و از زُحل كرده

 مشكل ه ت چرخ، حل كرده
 ها بدانسته سر سر جمله

 شرح و ت صيل آن توانسته
 در دمي شد نود هزار سخن

 لم كونكشف بر جان او ز عا
 به دمي رفته، باز گرديده

 روي او را به چشم سر ديده
 ميم احمد چو از ميان برخاست
 به يقين خود، احد بماند راست

 دان اوست، جبرئيلش سازراه
 هرچه او آورد، دليلش ساز
 اي فلك موكب، ستاره حشر
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 وي ز بشرت گشاده روي بشر
 هاشمي نسبت قريشي افل
 ابطحي طينت، تهامي فصل

 ه پايه، پاي منبر توچرخ نُ
 به سر عرش، جاي منبر تو

 معجزت سنگ را زبان بخشد
 بوي خُلقت به مرده جان بخشد

 روز محشر، كه بار عام بُود
 از تو يك امتي تمام بُود

 ز ايزد و ما درود چون باران
 به روان تو باد و بر ياران

 «اي اوحدي مراغه»

 معلم دعا اوست
ايم، از ما  ايم يا خطايي كرده ردهاي پروردگار ما! اگر فراموش ك»

هاي پيش از  گونه كه بر امت خواست مكن. اي پروردگار ما! آنباز
ما تكليف سنگيني قرار دادي، تكليف سنگين بر دوش ما مگدذار و  

 اقت آن را نداريم، بر ما تكليف مكن. گناه ما را ببخش ودآنچه ط 
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 بقره آيات پاياني سوره «ما را بيامرز و به ما رحم كن.
هداي دعدا فكدر     به خدوبي  خدايا! اين ه ته هم به دعا كردن و    

شدود   ها دعا كردن برايم خيلي سخت مدي  كنم اما بعضي وقت مي
كنم فقط بدراي   چه دعايي بايد بكنم. گاهي فكر ميدانم  چون نمي

چيزهاي خيلي مهم بايد دعا كنم و كار خوبي نيسدت كده وقدت و    
داندم كجدا    مزاحمت بشوم. نميهر چيز كوچكي  وقت و براي بي

هيچ عيبي ندارد كده  »( گ تي: :ابراهيم ) خواندم كه به حضرت
كه  وقت بود آن «گوس ندت را هم از من بخواهي.نمك غذا و علف 

زنيم و دوست داري با تو حرف بد  خيلي ذوق كردم و فهميدم واقعا 
كني تدا مدا    ها خودت بهانه جور مي دليلش مهم نيست. گاهي وقت

دانم چه دعايي بدرايم   ها نمي راستي خدايا! خيلي وقت كنيم.دعا 
كنم  شتباهي دعا كنم. خدايا! خواهش ميخوب است و ممكن است ا

بيدنم   خوانم، مدي  عاهاي مرا درست كن. وقتي قرآن ميخودت د
خواهي از زبان  خوب زيادي دارد. خدايا! حتما مي قرآن دعاهاي

  ه دعاهايي بكنيم.چگونه و چ پيامبرهايت به ما ياد بدهي
 «عرفان نظرآهاري»

 



 11 

 عشق ابدي
دختر جوان چند روز قبل از مراسم عروسي، آبله سختي گرفدت و  
بستري شد. نامزد او هنگامي كه به عيادتش آمدد، از درد چشدم   

شدت گرفدت و   خود سخن گ ت. چند روز گذشت و بيماري دختر
بدار   آبله تمام فورتش را پوشاند. نامزدش در اين مدت چنددين 

زمان  ناليد. درد چشم ميعصازنان به عيادت او رفت و همچنان از 
از فورت خود كه آبلده آن را از   عروسي فرا رسيد. دختر نگران

هم نابينا شدده   شكل انداخته بود، در مراسم حاضر شد و شوهرش
گ تند: چه خوب! عروس نازيبا، همان بهتر كده   بود. همه مردم مي
 شوهرش نابينا باشد.

سال از اين وفلت فرخنده گذشت. زن از دنيا رفت و  11حدود     
مرد عصايش را كنار گذاشت و چشمانش را گشود! همه از كدار او  

 جز شرط عشق انجام ندادم. تعجب كردند. مرد گ ت: من كاري به
ترين كار جهان اين است كه خود باشي و دشدوارترين، ايدن    ساده

 ند.خواه ي باشي كه ديگران مياست كه كس
 «نسب قادري»
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 ياد بگيريم سؤال كنيم
سيدن عيدب نيسدت،   پر»گويد:  المثل قديمي ايراني مي يك ضرب

دهد كه  ين جمله كوتاه و پر معنا نشان ميهم «ندانستن عيب است.
شود  هن به يك مجهول تبديل و احساس ميهر گاه موضوعي در ذ

از اهل  نبايد اطالعات خود را افزايش داد، بهترين راهكار پرسيد
هدا را دوسدت    ان به سدؤال هاي ديگر علم است. ممكن است پاسخ

را خواهيدد دانسدت.    مسايلري از اقل بسياولي حد نداشته باشيد
ت قدرار  تواند بر اساس فرضيا حل بسياري از مشكالت دنيا مي راه

دانديم ولدي همده چيدز را      مي ،كنيم گيرد. در حقيقت ما فكر مي
شي از اطالعات نادرستي كه داريدم،  كنيم بخ دانيم. تصور مي نمي

تصور نادرست ما كارها را بددتر  حقيقت است اما چنين نيست و اين 
كنيم ديگران برنامه ما را دوست دارند اما ايدن   كند. تصور مي مي
 ،بهتر است بنابراين آيد. نيست و همه چيز خراب از آب درمي طور

ها بده روشدن    م كه موضوع از چه قرار است. سؤالابتدا سؤال كني
جداي درسدت قدرار    را در  افدراد كنند و  شدن وضعيت كمك مي

دهند يعني آنان بايد فكر كنند و فكر كردن، هميشه براي هدر   مي
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روشن  انم ند تا افكارك خوبي است. سؤال كردن كمك ميكس كار 
كردن بده  ها مستلزم فكر  ها نياز به پاسخ دارند و پاسخ شود. سؤال

 اي منطقي برسند. يجهشرايط هستند تا به نت
هداي   اعمال و خواسدته خردمندي گ ت: هرچه بهتر اعتقادات،     

هاي فدحي  را داري.   ب همي، بيشتر امكان دانستن پاسخ مردم را
ال كردن به تا موفق شوي. سؤ افكارت را هنگام ضرورت تغيير بده

صباني شدن، به دهد. بهتر است به جاي ع شما زمان فكر كردن مي
كنيدد، چندد سدؤال     كنيد شرايط را درك مي كه فكر ميدليل اين

اسدخ منطقدي،   بپرسيد و حقيقت را ب هميد. در اين فافله، براي پ
توانيدد بگوييدد    شدويد. هميشده مدي    آرام و درست آماده مدي 

كنند. آندان در   ن واقعي، كساني هستند كه سؤال ميگذارا قانون
دهندد،   ميالعمل نشان  سؤال كردن هستند اما ديگران عكس حال

شدان را از دسدت    رلهدا كنتد   شوند، با سدوتت اهم  زده مي هيجان
از خودتدان   دهند. هميشده  دهند و رفتاري نادرست نشان مي مي

يد حق بدا شماسدت و هرگدز اشدتباه     كن چرا فكر مي ،سؤال كنيد
دهيد و  پرسيد چرا كارهاي معيني انجام ميكنيد. از خودتان ب مين
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تان سؤال كنيدد  طور جدي از خود خواهيد. به چيزهاي ديگري مي
زيرا ممكن است شخص ديگري اين كار را بكند. شدما بده سدؤال    

شدما را از فرضديات بده دور نگده      كردن احتياج داريد. اين كار
فهميد چه چيزي براي شما بهترين است. البته زماني  دارد و مي مي

 هم هست كه سؤال كردن از خود و ديگران را بايد متوقدف كدرد.  
دي طدول  دست بكشيد. زمان زيا بدانيد چه زماني از اين كار بايد
مه ما در طدول  كشد كه اين روش را بياموزيد. شك نيست كه ه مي

 شويم. راه دچار اشتباه مي
 «مترجم: آذر جواليي»

 جادوي سخن
كردند كه ناگهان دوتا از آنها بده   چند قورباغه از جنگلي عبور مي

ه گودال گير كردند. روي ديوارداخل گودال عميقي ليز خوردند و 
ها در كنار گودال جمع شدند و وقتي ديدند گدودال   بقيه قورباغه

اي  قورباغه گرفتار گ تندد ديگدر چداره    چقدر عميق است، به دو
ميريد! دو قورباغه، ايدن   كنيد و مي شما به زودي سقوط مي نيست،
بيرون د از گودال كوشيدن را نشنيده گرفتند و با تمام توان ها حرف

گ تند كه اين دو بايدد دسدت از    هاي ديگر دائم مي بپرند. قورباغه
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ه توانند از گودال خارج شدوند. بداالخر   تالش بردارند چون نمي
ها شد و دست از  هاي ديگر قورباغه يكي از دو قورباغه، تسليم گ ته

مرد اما قورباغه ديگدر   تالش برداشت و به داخل گودال پرت شد و
كرد. هرچه بقيه  راي بيرون آمدن از گودال تالش ميبا تمام توان ب

تدر   اي ندارد، او مصمم فرياد زدند كه تالش بيشتر فايده ها قورباغه
د. وقتي بيرون آمد، بقيه شد تا اينكه باالخره از گودال خارج ش مي

شنيدي؟! در  هاي ما را نمي ها از او پرسيدند: مگر تو حرف قورباغه
رباغه ناشنواست! در واقدع، او در تمدام   آخر معلوم شد كه اين قو

كنند تا بدراي بيدرون    كرده ديگران او را تشويق مي مدت فكر مي
 آمدن بيشتر تالش كند!

 «رضا آرميونامير»

 تغييري هوشمندانه
ي در مورد مهمانددارانش  هاي زياد يك شركت هواپيمايي شكايت

درفدد شدكايات    95كرد. پس از بررسي معلوم شد،  دريافت مي
د، درفدد از مهمانددارها اسدت. اخدراج آن افدرا      5بوط به مر

ترين راه بود. براي آنكه شركت در استخدام افدراد جديدد    ساده
دوباره با چنين مشكلي مواجه نشود، از يدك روانشدناس كمدك    
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گرفت تا شكايات را بررسي كند. مشخص شد مهماندداران مدورد   
امدور   هشكايت، افراد خودخواهي بودند كه به جاي رسديدگي بد  

اين شدركت بدراي   بربنا پرداختند. مسافران، به كارهاي خود مي
شكايات، مصاحبه  ود، با هدف جلوگيري از تكراراستخدام جديد خ

خواست هر كدام از جاي خدود   تشكيل داد و از داوطلبان گروهي
كند. داوطلبان فكدر   د و علت تقاضاي خود براي كار را بيانبرخيز

ود تأثير بيشتري بر مصداحبه كننددگان   كردند هرچه با كالم خ مي
بگذارند، بهتر ارزيابي خواهند شد ولي هددف افدلي مصداحبه    

 كنندگان چيز ديگري بود.
ديگر داوطلبدان را زيدر نظدر     هاي هر فرد، آنان هنگام فحبت    

هاي مصاحبه شونده  ببينند كدام يك از آنها به فحبت گرفتند تا مي
و كدام يك لدم داده و   است ئلدهد و براي آن اهميت قا گوش مي

اسدتخدام  سرگرم كار خودش است. پس از آن مصاحبه، افدرادي  
از آندان   هاي ديگران گوش كرده و قلبا  شدند كه با لبخند به حرف

درفد شكايات كاهش يافت و  98كردند. به اين ترتيب  حمايت مي
هدا را دريافدت    همچنان بين رقبايش كمترين شدكايت  آن شركت

 «خواني، موفقيت مترجم: ناهيد مؤمن»      كند.  مي
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 برگي از دفتر تاريخ
رنجيد و خواست كه  روزي سلطان محمود از طلحك     طلحك *

درخت ارغوان،  غالمان را گ ت: به باغ رويد و از او را چوب زند.
چند شاخه بياوريد تا او را سزا دهم. غالمان بدراي آوردن چدوب   

پشدت   ان زانو زده بود و جمعيدويدند. طلحك كه در برابر سلط
كار نباشيد، پس كسي را گردن زنيد  سر او ايستاده بودند، گ ت: بي

 تا وقتي كه چوب بياورند. سلطان بخنديد و او را بخشيد!
شخصي نزد معتصم خلي ه عباسدي آمدد و         دعوي پيامبري *

اي داري؟ جدواب   مبري كرد. معتصم پرسيد: چه معجدزه دعوي پيا
معجزه فدادر   كنم. معتصم گ ت: اگر از تو اين زنده مي داد: مرده

آورم. پس معتصم دستور داد شمشير خداص   مي شود، به تو ايمان
به دست مدعي دادندد. مددعي گ دت:    بسيار تيزش را آوردند و 

او را زندده   زنم و فورا  را مي خلي ه! در حضور تو گردن وزيرت اي
به وزير خدود كدرد و   وي كنم. خلي ه گ ت: نيكو باشد. سپس ر مي

گويي؟ وزير گ ت: اي خلي ه! تن بده كشدتن دادن،    گ ت: چه مي
خواهم. تو شداهد   اي نمي ي دشوار است. من از او هيچ معجزهكار
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باش كه من به او ايمان آوردم! معتصم خنديد و او را خلعت داد و 
 الش ا فرستاد.دار مدعي را به

 «لبخند با بزرگان: محمود برآبادي»

 هواژ گل
 ترين و زيانبارترين عادت، اضطراب و نگراني است. مخرب* 
 ترين و برترين شادماني، هديه دادن به ديگران است. بزرگ* 
 آورترين فقدان، از دست دادن عزت ن س است.درد* 
 ترين كار، كمك به ديگران است. بخش رضايت* 
 ترين ويژگي شخصيتي، خودخواهي است. زشت* 
 سلطه طلب هستند. خاص مستبد وپرخطرترين افراد، اش* 
 بهترين منبع طبيعي، جواني است.* 
 زندگي، ترس است. سر راه پيشرفت در ترين مشكل بزرگ* 
 گذارترين قرص خواب، آرامش خاطر است.تأثير* 
 ترين نيرو در زندگي، عشق است. قوي* 
 ها هستند. ترين افراد، شايعه پراكن زيانبخش* 
 زترين رايانه دنيا، مغز انسان است.ترين و شگ ت انگي پيچيده* 
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 ترين سالح، است اده از زبان در شرايط نادرست است. مهلك* 
 «نسب قادري»

 انسانيكاري روابط  ريزه
تغيير  با گذشت زمان افول اخالقي، ريشه در فطرت آدمي دارد و

ارزش فداقت، فداكاري و كمك بده   كند. براي مثال چنداني نمي
شدود. البتده    خوش تغيير و تحول نمدي دست ديگران، با گذر زمان

هاي نوين ارتبداطي، نيازمندد ارائده     كن است با ظهور فناوريمم
الگوي جديدي باشيم ولي در حقيقت، اين الگوها هم برگرفتده از  

اگر بخواهيم براي انسان قرن  افول اخالقي است. به عنوان نمونه
اشدد و  يگدران معاشدرت داشدته ب   يكم، بگوييم چگونه با دو بيست
، ضمن پدرداختن بده   باشدبايد بر چه مبنايي استوار  انساني روابط

همدراه و   ايد از ابزارهايي مثل تل ن، تل دن مسائل مهم اخالقي، نب
اينترنت غافل شويم. بايد رعايت مسدائل و آداب معاشدرت را در   

اي  شري  كرد و الزم است در هدر زمينده  مورد اين امكانات نوين ت
 شود.افولي مدون ارائه 

نكته را در نظر داشدته باشديم،    در معاشرت با ديگران بايد اين    
با كساني طرح دوستي بريزيم كه اهل ايمان به خدا، پداكي و   فقط
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اعتندا،   نسبت بده خدالق هسدتي بدي     نجابت باشند زيرا كسي كه
تواندد بده يدك انسدان،      تر مي احترام و ناسپاس باشد، راحت بي
 لذا فردي قابل اعتماد نيست. وفايي كند احترامي و بي بي

 كنيم: اشاره مي انساني رخي از افول معاشرت و روابطاكنون به ب
د را بده  تان تعريف نكنيد: دارايي و مقام و موقعيت خواز خود ◄

بدرد و   كار ارزش شما را زير سؤال مي رخ ديگران نكشيد چون اين
 دهد. كند و حسادت و كينه را افزايش مي دشمنانتان را زياد مي

 از وسايل شخصي ديگران است اده نكنيد. ◄
 آب دهان در مجامع عمومي نريزيد. ◄
روي  ها را بياموزيد. براي مثدال  آداب غذا خوردن در ميهماني◄
خود درنياوريد، فندلي  فوت نكنيد، فداي قاشق و چنگال را غذا

خوردن به دهان و چهره كسي خيره را كمتر تكان دهيد، موقع غذا
نيد و نشويد، لقمه بزرگ برنداريد، هنگام عطسه سر خود را برگردا

باقي مانده آب يا غذا  تان را بگيريد،با دست يادستمال جلوي دهان
 را به كسي تعارف نكنيد، بين غذا حرف نزنيد.

 با افراد نا اهل معاشرت نداشته باشيد چون شما هم به راه آنان   ◄



 21 

 نده خواهيد شد.شاك
ا اهل همراه كسي كه با رفيق ن»( فرمودند: :حضرت امام باقر )

 «ماند. شود، سالم نمي
 «نعمتي و حميدرضا غيوريليال پور»

 اندازي از اروميه چشم
ترين آبگير داخلدي   اين درياچه به عنوان بزرگ    درياچه اروميه

بزرگ و  كيلومتري جاده دريا واقع شده است. جزاير 21كشور در 
زيادي در داخل اين درياچه وجود دارد. آب درياچه شور  كوچك
بندد. آب و لجن آن بده   و به همين دليل در زمستان يخ نمياست 

دليل داشتن امالح فراوان، خواص درماني زيادي دارد و از لجدن  
كنند. شوري زياد باعث شده  ميآن براي معالجه بيماران است اده 

 در اين درياچه زندگي كنند و تنها يك ندوع  انواع آبزيان نتوانند
 كند. جلبك در آن زندگي مي

هاي حيات در اين درياچه، پرندگان هسدتند.   ارزشمندترين نشانه
ها و انواع كاكدايي در آن   و تابستان، فالمينگوها و پليكان در بهار

 كنند. زندگي مي
ه ناميدد  «تاتدائوس »ي كه به ندام  اين كليساي قديم     ساقره كلي

كليسدا از   اي در دشت چالدران و روستاي قره شود، بر فراز تپه مي
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بنا شده است. بناي اين كليسدا در دو قسدمت    «سيه چشمه»توابع 
سد يد اسدت.    ختلف و شامل كليسداي سدياه و  به دو قرن م متعلق

ي بده  مديالد  41از مبلغان دين مسي  بوده كه در سدال   تاتائوس
كز پادشاهي ارامنه، اقدام بده  مر «آرداز»آذربايجان آمده و در 

تبليغ كرده بود. پادشاه ارمنستان فرمان قتل او و ارامنه مسيحي را 
كليسا دفدن شدد. در    اجساد آنان در محل فعلي قره فادر كرد و

چند بدار   و اين كليسا روي مزار تاتائوس كليسايي بنا هاي بعد سال
 مرمت شد.

 «نوبريصمسعود »

 هنر خنده
م ا به هم رسيدند. اولي: من سگ خانده  چاخانيك روز دو ن ر  ☺

در  خواهدد وارد اتداق شدود    را طوري تربيت كردم كه وقتي مي
 زند. دومي: اين كه چيزي نيست! سگ خانه ما كليد دارد! مي
بزرگ دركردند. اولي: عصاي پ دو ن ر دروغگو با هم فحبت مي☺

آن اي آسمان را ايدن طدرف و   قدر بلند بود كه با آن ابره من آن
بزرگ مدن  كه چيزي نيست! قدد پددر  كرد. دومي: اين  طرف مي

 كرد! كه سيگارش را با خورشيد روشن مي قدر بلند بود آن
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ر قددمي،  قدري بينايي دارد كه از هزا يكي گ ت: چشم من به ☺
دسدته  اآلن روي گل بينم. براي مثدال  چيزهاي بسيار كوچك را مي

ديگري گ ت: چشدم   بينم! مي ،رود آن كليسا مگسي را كه راه مي
ت كه اس خوبي بهرمند از شنوايي قدرت را ندارد اما گوشم من اين

 شنوم. فداي راه رفتن آن مگس را مي
باره تشدييع  ي در حال مرگ بود. فرزندان او دريك اسكاتلند ☺

كردند. اولي: ده ماشين كرايه كنديم. دومدي:    وگو مي جنازه گ ت
بيشدتر الزم نيسدت.    پنج تا ماشين كافيست. سومي: يك اتوبدوس 

اسكاتلندي كه فحبت فرزندانش را شنيده بود، گ ت: احتيداج بده   
اوريد، خودم پياده به قبرسدتان  اين تشري ات نيست. دمپايي مرا بي

 روم! مي
اتومبيلي بخرد كه مصرف بندزين   ،خواست يك اسكاتلندي مي ☺

آن كم باشد. فروشنده، اتومبيلي به او نشدان داد و گ دت: ايدن    
كندد.   د كيلومتر يك قاشق بندزين مصدرف مدي   يل در هر فاتومب
 تري: قاشق سوپخوري يا قهوه خوري؟مش
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 زمستاني كلماتور
 آدم برفي در زير بهمن جان سپرد. ♣
 كنند. كنان باغ وحش، حق توحش دريافت ميكار ♣
 فعود، تولد فواره است و سقوط، مرگ آن. ♣
 اي است. خورشيد، سحرخيز حرفه ♣
 خانه خوشامد گ ت.دريا به رود ♣
 لحظه مرگ، يك عمر از من فافله دارد. ♣
 خواب غ لت، احتياج به رختخواب ندارد. ♣
 ريزند. شان اشك مي قطرات باران، براي سقوط ♣
 پشه، احتياج به پشه بند ندارد. ♣
 قطره باران، هنگام سقوط ترمز ندارد. ♣
 كند. هنگام طلوع، روي آسمان نقاشي مي خورشيد ♣
 مان كوير، كاله ابر را باد برد.در آس ♣
 كنند. ها، منافذ پوستم را تكثير مي پشه ♣
گذارد بهار و پاييز، همسايه ديوار بده ديدوار هدم     تابستان نمي ♣

 باشند.
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گربه پر توقع، انتظار دارد موش به خودش سس گوجه فرنگدي   ♣
 بزند.

 گويد. با سكوت خود، به دزد خير مقدم ميسگ  ♣
 خورد. به سالمتي موش ميهم گربه آب را  ♣
 كشد. نباشد، باطري خورشيد زودتر ته مياگر شب  ♣
 كرم ابريشم، مزه حبس را چشيده است. ♣
 كند. و ماهي را گربه تعيين مي تاريخ مصرف موش ♣

 «پرويز شاپور»

 هاي علما دانسته
بيماري آن لوانزاي پرندگان، يك بيمداري ويروسدي حداد در    * 

سال پديش   111ي براي اولين بار بيش از پرندگان است. اين بيمار
 در ايتاليا شناسايي شد.

هاي خدارجي پوسدت    يخچه، ضخيم شدگي يا برجستگي اليهم* 
تخواني مثل م افل انگشتان پدا بده   ساست كه بيشتر روي نواحي ا

اي  ميليمتر است و هسدته  11تا  1قطر  آيد. اين ضايعه به وجود مي
برابر آسيب ناشدي از   ت درس ت دارد. ميخچه براي محافظت پوس

 آيد. مي تحريك مداوم مثل افطكاك يا فشرده شدن به وجود
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آموزان دبيرستاني دچار نوعي اختالل خدواب   درفد دانش 95* 
 هستند.

 تر هستند. ه ضريب هوشي باالتري دارند، سالمافرادي ك* 
هداي   قاره ديگر به بيمداري  4از مردمان مردم قاره آسيا كمتر * 

 شوند. طان مبتال ميو سر قلبي
گذارد. بدراي   در نتيجه آزمايش خون تأثير مي سداشتن استر* 

 دهد. مثال ميزان قند خون را افزايش مي
ابتال به سرطان سينه و پروستات در بين ساكنان قاره آسيا به جز * 

ايران به دليل مصرف زياد سبوس، بسيار كمتر از سداكنان ديگدر   
 مناطق جهان است.

يك جت جنگنده انرژي مصرف  ار، روزانه به اندازهخومرغ مگس* 
 كند. مي
 45اگر انسان بخواهد انرژي ياد شده را بسوزاند، بايد روزانده  * 

 كيلوگرم شكر بخورد.
هاي سيبري  ميليون سال كه از يخ 1ها بعد از  بعضي از ميكروب* 

 بيرون آورده شدند، هنوز زنده بودند.
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عث كداهش يدادگيري آنهدا    ودكان باع ونت گوش مياني در ك* 
ها به دليل ع ونت گوش مياني  يادگيري ضعفدرفد  11شود و  مي

 است.
 تقويت طبيعي انرژي

آنكه ذهدن شدما را از پدا     غلبه كردن بر احساس كسالت پيش از
كار دشدواري اسدت. بدا رواج    دربياورد بدون است اده از كافئين 

مدا را  ايي كده اطدراف   هد  زا و كافي شدا   انرژي هاي نوشيدني
هاي غير طبيعي و مضر بدراي تقويدت    اند، پيدا كردن روش گرفته

توانيدد   انرژي كار مشكلي نيست. با است اده از مواد ياد شده، مي
پس خواهد آن را  هشيار و بيدار شويد اما سالمتي شما تاوان كامال

هاي طبيعي و سالمي كه بتوانند بدراي   داد. سؤال اين است: روش
كدامندد؟ در   ياري، انرژي ما را افزايش دهندد بيدار ماندن و هش

 پردازيم: ها مي روش اينجا به بعضي از اين
كي، احساس خستگي و تنبلدي  ها را روشن كنيد زيرا تاري چراغ ◄

 انگيزد. را برمي
 از اتاق بيرون برويد و بدانيد هواي تازه بيرون، هميشه حواس   ◄
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 كند. شما را تحريك مي
شايد اين پيشنهاد عجيب به نظر برسد  .دد را بكشيالله گوش خو ◄

اندن شدما زمداني كده    اما كشيدن الله گوش به بيدار و هشيار م
 كند. كنيد، كمك مي احساس گيجي مي

زبان را روي قسدمت   .تان بكشيد زبان خود را روي سقف دهان ◄
ن كار موجب تحريدك فدوري   جلو و فوقاني سقف دهان بكشيد. اي

 دارند. هشيار نگه ميكه شما را  شود اعصابي مي
 .و حاوي كربوهيدرات كم مصرف كنيد ها و تنقالت مغذي ميوه ◄

پرتقدال و   هيدرات اندكي دارند مانند سديب، هايي كه كربو ميوه
زا هستند. چند تكه بيسكوئيت  هاي انرژي گريپ فروت تقويت كننده

براي افزايش انرژي است. از مصرف گوشت قرمز،  نيز گزينه خوبي
 نيات هنگامي كه نياز به هشياري كامل داريد، پرهيز كنيد.نان و لب

ايدن   .تاب بخوريد و باال و پايين شدويد  روي انگشتان پاي خود◄
 كندد و اكسديژن و گلدوكز    سيستم گردش خون را تحريك ميكار 

 افتد. بيشتري در بدن شما به جريان مي
 يك   ا بهدا كنيد كه به شما انگيزه بدهد يدچيزي بخوانيد يا تماش◄
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گاهي تنها چيزي كه به آن نياز داريدم،   .دوست نزديك زنگ بزنيد
ري بدا  وگوي پر شور و هيجان يا يك مكالمه كوتاه و فدو  يك گ ت

دهيد. يك فيلم مهيج تماشا كنيد يدا   كسي است كه به او اهميت مي
 مطلب مورد عالقه خود را بخوانيد.

اي  طنز نشريه نيد يا ستونيك فيلم كمدي ببي .از ته دل بخنديد ◄
تواندد ذهدن شدما را     خوانيد. يك خنده درست و حسابي ميرا ب

 تان را تجديد كند. تحريك و انرژي
بده مددت چندد     .حيه پشت گردن خود فشار وارد كنيدروي نا ◄

داده و به آرامدي   گردن خود را با نوك انگشتان فشار دقيقه پشت
 ماساژ دهيد.

نوك انگشتان خدود روي   با .بزنيدبه آرامي روي سرتان ضربه  ◄
سرتان آرام ضربه بزنيد. اين كار را به مدت چند دقيقده متدوالي   

 انجام دهيد.
دن ايدن آدامدس   جويد  .بجويد يك آدامس نعنايي بدون قند ◄

ن بده شدما   شود و طعدم نعنداي آ   ها نمي موجب پوسيدگي دندان
 بخشد. احساس شادابي و نشاط مي
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تان زنگ ت دري   به خود .دهيد هاي سبك ورزشي انجام تمرين ◄
بددن  روي كنيد يا باال و پايين بپريد تا خون در  بدهيد، كمي پياده

تواندد روش   هدا مدي   ترين ورزش شما به جريان بي تد. حتي سبك
 سودمندي براي انرژي دادن به جسم و روح باشد.

اگر در يك جلسه كاري  .ريزي كنيد دست به قلم شويد و برنامه ◄
شدود، روي كاغدذ    يد، آنچه را كه گ ته ميضور داريا سخنراني ح

جديد قوا كنيد، فهرستي خواهيد هشيار بمانيد يا ت بياوريد. اگر مي
 هاي ه ته آينده خود را روي كاغذ بنويسيد. از برنامه

تان بزنيد و مدچ   به فورت كمي آب .از آب خنك است اده كنيد ◄
د. يد شود، با آب خيس كن ها را در جايي كه نبض احساس مي دست

تواند به بيدداري و سدرزنده    نوشيدن يك ليوان آب خنك هم مي
 بودن شما كمك كند.

دادن هر چيز در جاي خود، مدانع  با قرار  .مرتب و منظم باشيد ◄
 تان شويد. دست رفتن انرژي از

تن س عميق بده كداهش    .چند ن س عميق و كنترل شده بكشيد ◄
كمدك   استرس، رفع خستگي و افزايش اكسديژن رسداني خدون   
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ثانيده نگده    4ثانيه يك بار يك ن س عميق بكشديد،   5كند. هر  مي
 هوا را از ريه خود بيرون بدهيد. شماره 4داريد و با 

 «سولماز فروتن، موفقيت»

 زندگي سالم
 سدت ا داشتن زندگي سالم و خوب، كار دشواري نيست. فقط كافي

زوما با ها ل اين توفيه عمل كنيم. ها تصميم بگيريم و به برخي توفيه
هاي سنگين يا وقت فراوان همراه نيست پس اين چندد   فرف هزينه

 را بخوانيد و به آن فكر كنيد: خط
از هر فرفتي براي فعاليت بدني است اده كنيد. حتما الزم نيست * 

قبلي فعاليت كنيد. همين كده   در ساعت و محل مشخص و با برنامه
د بيرون برويدد،  مسير رسيدن به مقصد را پياده برويد، براي خري

كارهاي خانه را خود انجام دهيد، در ساختمان را با حضور خدود  
 كنيد. با آي ون، كالري و چربي مصرف مي نه باز كنيد

متخصصدان قلدب و ديابدت در     نان تست مصرف نكنيد چدون * 
هايي مثل نان تست را روي بددن   هاي خود تأثير خوردني آزمايش

ها مواد شيميايي  نان كه اين گونهاند  دريافته انسان بررسي كرده و
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كند و  پيري را تسريع مي كنند. اين مواد شيميايي فرايند توليد مي
 كند. هاي مزمن را تشديد مي خطر ابتال به بيماري

از م افل خود محافظت كنيد: درد و التهاب م افل، از جملده  * 
هداي   راه مشكالت شايع دوران ميانسالي و سالمندي است. يكي از

گيري از اين مشكل، است اده از نوارهاي محداف  در ندواحي   پيش
كه فعاليت ورزشي سنگين انجام  آرنج و زانوي ورزشكاراني است

دهند. محافظت نكردن از م افل ممكن اسدت باعدث نرمدي     مي
هدم باعدث   و آرتروز شود. اسدترس   غضروف و ساييدگي م افل

اي شود. ايدن هورمدون دردهد    مي «كورتيزول»افزايش هورمون 
 كند. صلي و اسپاسم عضالني را تشديد ميم 
فريب غذاهاي رژيمي را نخوريد: براي كم كردن وزن، مراقب * 

هداي   كم چرب، قند رژيمي و شديرين كنندده  اقالمي چون سس 
ودن آنها، فرد سر خود را مصنوعي باشيد زيرا به دليل كم كالري ب

داراي  خدورد. افدراد   مي ،گذارد و هر قدر دلش بخواهد كاله مي
غذاهاي سالم ميل كنند  اضافه وزن بايد به اندازه و با تنوع از همه

 هاي   ازي به رژيموش نكنند. در اين فورت نيدو ورزش را هم فرام
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 عجيب و غريب نيست.
يد: يك آزمايش روي هدزار  تر شو لبنيات مصرف كنيد تا باهوش* 

اعدث  نشان داده مصرف مداوم شير، كره، پنير و ماسدت ب  فرد بالغ
 شود. انايي ذهني و هوشي افراد ميافزايش تو

 «ابراهيم كرباليي»

 با هم نخوريم
و  ستعضي از مواد غذايي با يكديگر بسيار مضر امصرف همزمان ب

در بدن است كه گاهي تأثيرات ايدن   حافل آن توليد اخالط زايد
لدف و  هداي مخت  ل، چندين سال بعدد بده فدورت بيمداري    تداخ
كند. حكماي طب ايراني معتقدندد مصدرف    العالج بروز مي فعب

شدود و   باعث توليد اخالط خام در بدن مدي  همزمان برخي مواد
اين از خوردن همزمان تركيبات مدواد  بنا بر كند. بيماري ايجاد مي

 غذايي زير با هم خودداري كنيد:
 هاي لبني با انواع آلو يدا بدا ترشديجات،    خربزه با عسل، فراورده

هاي تازه، شير با مدواد   پنير با بادام، شير با ميوهگور، پاچه با ان كله
غذايي ترش و شور يا با حبوبات يا با ترب، شير با سبزيجات خام يا 
با گوشت يا ماهي تازه، انار با حليم، تخم مرغ با ماهي تازه، سركه 
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يا انواع شور و ترشي توليد شده با سركه با برنج يا با ماش يدا بدا   
هندوانه به همراه وعده غذايي و خوردن  حليم. خوردن خربزه يا

 هاي جدي ايجاد كند. تواند بيماري نيز مي آن دو با گوشت خام
 اند ها هم چاق كننده ميوه

ايد بدانند مصرف زياد ميدوه  افرادي كه قصد كاهش وزن دارند، ب
تواند چاق كننده باشد و الزم است ميوه با توجه به مقددار   هم مي
 11و گرم قندد   15ف شود. هر سهم ميوه و انرژي آن مصر كالري

سدهم ميدوه    1شود افراد روزانه از  كالري انرژي دارد. توفيه مي
گرم ميوه است اده كنند. البته بايد توجه داشت،  411تا  111معادل 

ميوه براي افرادي كه قصد كاهش وزن دارند، زماني خوب اسدت  
شود. قدرار   هاي چرب و پر كالري دهكه جايگزين غذاها و ميان وع
ه، افدراد را بده مصدرف آن تشدويق     دادن يك ظرف ميوه در خان

اهش وزن دارندد، بهتدر اسدت از    كند اما افرادي كه قصد كد  مي
شيرين و خيار كده كدالري كمتدري دارندد     هايي مانند ليمو ميوه

 كنند.است اده 
 «پيام سالمتي»
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 به يخچال سري بزنيم
در يخچدال،  بوي خوش در يخچال: براي ايجاد بدوي خدوش    ♣

ه كتاني بريزيد و در يكدي از  مقداري وانيل را در يك قطعه پارچ
 هاي يخچال قرار دهيد. طبقه

براي تميز كردن پشت يخچال، پريز يخچال را بيرون و يخچدال   ♣
را جلو بياوريد. سپس با جاروي برقي، گرد و خاك پشت يخچال را 

بيشدتري   كندد و عمدر   بعد بهتر كار ميبگيريد. يخچال از آن به 
 خواهد داشت.

فريدزر،  براي پاك كردن وسايل خانگي س يد مانندد يخچدال،    ♣
گيري و جلوگيري از زرد شدن آنها، يك  ميوهماشين لباسشويي و آب

 4شديرين و   س يد كننده، يك چهارم فنجدان جدوش   دوم فنجان
نجان آب گرم را با هم مخلوط كنيد. با يك اس نج اين مخلوط را ف

دقيقه منتظر بمانيد. سپس آن را  11نظر بماليد و  روي وسيله مورد
كدامال خشدك كنيدد. رندگ سد يد آن       با دستمال نمناك تميز و

مانندد فريدزر و ماشدين    درخشد. همچنين براي وسايل بزرگ  مي
توانيد آن را با واكس اتومبيل پاك كنيد. با اين كار،  لباسشويي مي
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و دسدتگاه   رود روي وسيله از ميدان مدي   هاي جزئي خراشيدگي
 كند. درخشندگي پيدا مي

براي تميز كردن زير يخچال، يك جوراب را در انتهداي دسدته   * 
 يك جاروي بلند يا يك چوب ببنديد و زير يخچال را تميز كنيد.

 «مترجم: سوسن افشار»

 ترشليمو
ترش رسيده به رنگ زرد روشن و مدزه آن تدرش و مطبدوع    ليمو

است. از فشردن ميدوه ايدن   خ هايش بدون بو و بسيار تل نهاست. دا
رخت از هند بدوده اسدت و   گيرند. افل اين د مي ليمودرخت، آب

شدود.   شمال و جنوب ايران پرورش داده ميترش در درخت ليمو
ليمدوترش  شود.  ارزش، در تمام فصول سال يافت مي اين ميوه پر

 و امالح ضروري بدن است. A ،B، Cهاي  سرشار از ويتامين
ش، طبيعت سرد دارد و براي افرادي كه طبيعت ترميوه و آب ليمو

ت. به دليل طعم تدرش و معطدر،   بخش اس دارند، م يد و فرح گرم
ترش خون را تص يه و كنند. ليمو ليموترش را همراه غذا مصرف مي

كندد. در   اه هاضمه و ادرار را ضد ع وني ميرقيق و مجاري دستگ
واد غذايي كمك سوخت و ساز بدن اثر م يد دارد و به هضم بيشتر م
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زي لثه سودمند اسدت و از بدروز   كند. براي رفع تورم و خونري مي
كندد. بدراي درمدان درد     هاي خوني در پوست جلوگيري مي لكه

ها مؤثر است. اين ميوه، ضد   افل، رماتيسم و تجديد حيات سلولم
بدراي اندواع   سرما خوردگي، زكام، برونشيت، آسم و درد گلو و 

هاي غذايي بسيار  موترش براي رفع مسموميتها م يد است. لي زخم
خدون،    ي سديروز كبددي، زيدادي فد را، سدرطان     مؤثر و برا

بي سودمند اسدت و خسدتگي را رفدع    شرائين و نارسايي قل تصلب
هداي جلددي را برطدرف     هاي پوستي و جوش كند. ناراحتي مي
ندده  كند و براي يرقان، واريس و آب مرواريد چشم شد ا ده  مي

ترش طبيعي و سالم است اده كنيد تا ت هميشه از ليمواست. بهتر اس
خدوني م يدد    ري داشته باشد. اين ميوه براي كماثر درماني بيشت

خدود را   Cآفتاب، مقدار زيادي از ويتامين ليمو در مقابل است. آب
هاي تيره رنگ  شيشه دهد لذا بايد در محل تاريك و در از دست مي

 نگهداري شود.
 «علي اكبر رادپويا»


