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 ستوني از نور
ك در ان گلباران! فلك در شور است و مل  زمين سرسبز است، آسم

تفي از غي ب ن دا در   هيجان! عرشيان شادند و فرشيان سربلند! ها
ا را ف رو  ه   جهان هستي و بندگان خاكي! چشم يدهد: هان ا مي

  يدگار نيست! ج ن بنديد كه شما را توان ديدن هداياي رجبي آفر
شود؟ آيا روز موع ود   پرسند: جهان را چه مي وانس از يكديگر مي
 نزديك شده است؟

شوند، چش م ب ه    جان ناميده ميها حتي آنها كه بي همه آفريده    
ه ا را   ناگهان س توني از ن ور پهن ه آس مان     اند. آسمان دوخته

راه زم ين   سپس كند، تار را نورباران مي و جهان تيره و كافدش مي
ك ه  ش ود   مي در دل كوه وارد غاري گيرد و ي را در پيش ميخاك

ده . ستون ن ور ي ك بن    زند در آنجا رقم مي را سرنوشت بشريت
ه برك ت تا اليم   گيرد و دل او را ب برگزيده پروردگار را در بر مي

 كند. خالق يكتا روشن مي
شود و آخ رين حلق ه از زنجي ره     استگاه نور هدايت ميمكه خ    

سال پيش از اين  11گيرد. مكه  تان مقدس خود ميرسالت را در دس
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زرين  ار شاهد ماجزه ديگري بوده كه برگجشن نورباران هم يك ب
. گويي خانه امن اله ي  ودبر دفتر افتخارات اين شهر افز جديدي
، بر غار حرا پيشدس تي  خاتمآور  ها قبل از نورباران باثت پيام سال

برادر و خليفه آخرين رسول وحي را همچون امانتي  ،كرد و وصي
يزباني نزول وحي بر گرانقدر در آغوش گرفت تا اگر كوه حرا به م

االوصيا، ه هم مفتخر به ميزباني ميالد سيدبالد، كاب رسول خاتم مي
ن شود. ر كاروان متقين و مؤمنيشاه مردان، استاد جوانمردان و امي

 ن به نسيم روحبخش رجب مصفا باد!هايتا دل
 «سپيدار»

 دود در قرآن
 15 سوره قرآن، مكي اس ت  چهارمينو دخان به ماني دود، چهل

 .دارد آيه
: اس ت   ( روايت ش ده 9اكرم ) در فضيلت سوره دخان از پيامبر

قرائت كن د، خداون د گناه ان     ها كس سوره دخان را در شبهر
 .آمرزد اش را مي گذشته
: ه ر ك س در ش ب    يت ديگري از آن حضرت آمده استدر روا

 شود. ره را قرائت كند، بخشيده ميجماه، اين سو
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همچنين از آن حضرت روايت شده كه فرمودند: هر كس در شب يا 
اي در بهش ت   دخان را قرائت كند، خداوند خانه روز جماه سوره
قرائ ت  ره را جماه اين س و  كند و كسي كه در شب براي او بنا مي

ست و او را كند كه خداوند او را آمرزيده ا كند، در حالي صبح مي
 الاين تزويج خواهد كرد.با حور
دخان را در نمازه اي  سوره  ( فرمودند: هر كس:امام باقر )    

در روز قيام ت در زم ره    ها بخواند، خداوند وي را واجب و نافله
ابش را انگيزد و در سايه عرش خود ج اي ده د و حس    ايمنان بر

 آسان كند و نامه عملش را به دست راستش دهد.
 اندرزهاي لقمان

كه به دليل اندرزهاي كوت اه و   لقمان يكي از حكماي بزرگ است
ترين  ها گاه جزئي به فرزندش مشهور است. اين توصيه خود مغزپر

ده د و راه روش ني را    بين قرار مي مسائل زندگي را هم زير ذره
گشايد. اين حكيم بلند مرتب ه در   لب ميط انسان حق پيش روي هر

اي كه  خاصي براي خود كسب كرده به گونه وحي الهي هم جايگاه
 مزين شده است.  » لقمان»ريم به نام  رآن ك هاي ق يكي از سوره
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 :عبارت هستند لقمان حكيم به فرزندش برخي اندرزهاي 
 خداوند شريك مكن! فرزندم! هيچ كس و هيچ چيز را با* 
 ماند! كه هيچ چيز از خداوند پنهان نمي بدان* 
 خوبي بشناس! هاز طريق اسما و صفات خداوند، او را ب* 
و با آن دو بهترين رفت ار را   وجود پدر و مادر را غنيمت بشمار* 

 داشته باش!
 پا دار!گونه كه شايسته است، ب نماز را آن* 
 در مقابل پيشامدها شكيبا باش!* 
 باش!رو  انهدر همه امور، مي* 
 سخن به اندازه بگو!* 
اسرارت را نزد خود نگاه دار و راز خود با ضايفان و كودك ان  * 

 مطرح مكن!
 در كسب و كار نيك، جدي باش!* 
 سخن سنجيده همراه با دليل بيان كن!* 
 روزهاي جواني را غنيمت بدان!* 
 !هم مرد دنيا و هم مرد آخرت باش* 
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 مدي كه داري خرج كن!آكمتر از در* 
 گذشت و جوانمردي را پيشه كن! *
 در مجالس و ماابر، چشم و زبان را از گناه باز دار!* 
 بهداشت و نظافت را هرگز فراموش مكن!* 
 اندازي را فرا بگير!سواركاري و تير* 
 در انجام هر كار، از دست و پاي راست آغاز كن!* 
 به هنگام سخن گفتن، متين و آرام باش!* 
 و كم خوردن و كم خوابيدن عادت بده! خود را به كم گفتن* 
هر كاري را با آگاهي و اس تادي انج ام ب ده ام ا ك اري را      * 

 نياموخته، استادي مكن!
 كاري را پيش از انديشه و تدبر انجام مده! هيچ*
كار ناكرده را به عنوان كار كرده خ ود م دان و ك ار خ و      * 

 ديگران را كار خود نشان نده!
 دا مينداز!كار امروز را به فر* 
 مكن! اندرز و نصيحت ديگران را فراموش* 
 از مردم روي مگردان و با آنها بي اعتنا مباش!* 
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 با غرور و تكبر با ديگران رفتار مكن!* 
 بر سر ديگران فرياد مكش و آرام سخن بگو!* 
 تر عمل كن! دهي، خود پيش به آنچه ديگران را اندرز مي* 
 !خوبي ادا كن حق ديگران را به* 
 دوست خود را امتحان كن! به هنگام سختي و يا سود و زيان،* 
 نشيني نكن! مبا بدان و جاهالن ه* 
 با انديشمندان و عالمان همراه باش!* 
 بر كوتاه فكران و ضايفان اعتماد مكن!* 
 با عاقالن مؤمن همواره مشورت كن!* 
 ياران و آشنايان را احترام كن!* 
  ق باش!با دوست و دشمن، خوش اخال* 
 مالم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!* 
 تواني با ميهمان مهربان باش! هرچه مي* 
 كيشان خود را ترك مكن! گاه دوستان و هم هيچ* 
 فرزندانت را دانش و دينداري بياموز!* 
 با هر كس به اندازه درك او سخن بگو!* 
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 پسند!پسندي، براي ديگران م آنچه را كه براي خود نمي* 
 راه كمك و ياري ديگران مباش! هچشم ب* 
 از بدان انتظار مردانگي و نيكي نداشته باش!* 
 با آنان سخن طوالني مگو! تر از خود مزاح مكن و با بزرگ* 
 كاري مكن كه جاهالن با تو جرأت گستاخي پيدا كنند!* 
 محتاجان را از مال خود محروم مگردان!* 
 باره زنده مكن!دعوا و دشمني گذشته را دو* 
 و دشمن نشان مده! مال و ثروت خود را به دوست* 
 با خويشاوندان قطع خويشاوندي مكن!* 
 گاه پاكان و پرهيزكاران را غيبت مكن!هيچ* 

 «راه موفقيت»
 دوستان خدا

دا ترس  ي ندارن  د و غمگ  ين آگ  اه باش  يد ك  ه دوس  تان خ  »
 22سوره يونس، آيه «شوند. نمي
شوم،  م، هر وقت از ترس و دلشوره پر ميشو هر وقت غمگين مي    

 يادت باشد با اين قلب  » :گويم ي م افتم و به خود ياد اين آيه مي
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دوس تان خ دا    وني جزتوا اله شده و ابروهاي گره كرده، نميمچ
 «حوصله را دوست ندارد. بي هاي غرغرو و ترسو و باشي. خدا آدم

كنم با ت و   مي كنم و شروع م، اسمت را صدا ميهر جا باش وقت آن
ت رين   شنوي. ت و ق وي   زدن زيرا مطمئنم كه صداي مرا مي حرف

ترين و دلس وزترين ي ار م ا     يا هستي. تو مهرباندوست مردم دن
آي د و   ا فكرش را بكنيم، از دست تو برم ي هستي. هر كاري كه م

خواهي. پس چرا بايد بترس يم ي ا    ها را براي ما مي هميشه بهترين
ن هستم و م ن دس تم را ت وي    جايي كه م غصه بخوريم؟ تو همين

آيد  وم. باد ميش زني و من گرم مي گذارم. تو لبخند مي دستت مي
برد. پشتم هميشه به ت و گ رم    هايم را با خود مي و همه غم و غصه

كني و مواظب من  لم جمع جمع كه تو هستي و كمكم مياست و خيا
شيطان سر و مواظب همه هستي. بايد تالش كنم و مراقب باشم كه 

جا  آورد. خدايا! همين . او هميشه با خودش ترس و غصه مينرسد
 پيش من بمان. تو خود خوشحالي و خود آرامش هستي.

 «آهاريعرفان نظر»
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 خيال پدر
 شب بود و ماه و اختر و شمع و من و خيال
 خوا  از سرم به نغمه مرغي پريده بود
 در گوشه اتا ق، فرو رفته در سكوت

 ه، مرا پيش ديده بودرؤياي عمر رفت
 در عالم خيال به چشم آمدم پدر

 كز رنج چون كمان، قد سروش خميده بود
 موي سياه او شده بود اندكي سپيد
 گويي سپيده از افق شب دميده بود

 بار ها هزار ياد آمدم كه در دل شب
 دست نوازشم به سر و رو كشيده بود
 از خود برون شدم به تماشاي روي او

 بدين حد رسيده بودكي لذت وصال 
 چون محو شد خيال پدر از نظر مرا
 اشكي به روي گونه زردم چكيده بود

 «سهراب سپهري»
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 بلور سخن
رود، دوس ت و دش من مش خ      ت م ي وقتي دارايي از دس ◄
 شوند. مي
 دزدي است. ،بار وظيفه فرار كردن، زرنگي نيستاز زير  ◄
 احترام بيش از حد، سبب ايجاد توقع خواهد شد. ◄
ت ر   تر باش د، آرام  مانند رودخانه است كه هرچه عميق انسان ◄

 است.
بار در آسمان عم ر طل وع    اي است كه تنها يك جواني، ستاره ◄
 كند. مي
 باران باش و ببار و نپرس كه كاسه خالي از آن كيست. ◄
 گويد. داند، سخن نمي مرد بزرگ از آنچه نمي ◄
 است. رسدست ردبكوش كه دوستي پيدا كني، دشمن هميشه  ◄
 آيد. بخشش از نفس ضايف برنمي ◄
ك ه آن را   رنوشت خود را انتخا  كند، ن ه اي ن  انسان بايد س ◄

 بپذيرد.
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 دليلاما به اين  ؛تر است تي اگر در ساحل بماند، برايش امنكش ◄
 ساخته نشده است.

 براي آموختن تنها يك روش وجود دارد ياني عمل كردن! ◄
 است! اصل حركت يستندها اصل ن ها و ريل ترن ◄
ترين مصيبت انسان آن است كه نه س واد ك افي ب راي     بزرگ ◄

 حرف زدن داشته باشد، نه شاور كافي براي خاموش ماندن!
شود اما بي خرد را هيچ چي ز   خردمند، به اندك خوشبخت مي ◄
 تواند راضي كند! نمي
 راستي، امانت است و دروغ گفتن، خيانت! ◄
تو خيانت كرد، اين اش تباه اوس ت و اگ ر    بار به  اگر كسي يك ◄

 كسي دو بار به تو خيانت كرد، اين اشتباه توست!
پوزش خواستن پس از اشتباه زيباست، حتي اگر از يك ك ودك   ◄

 باشد!
گيرد، با د   م سختگيري است كه نخست امتحان ميتجربه، مال ◄

 دهد! درس مي
 ترين   ا از ضايف ه ت ترين محب ان داشته باش كه كوچك ايم ◄
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 شود! ها پاك نمي حافظه
من از س كوت   ،كند شيري خانه چوبي مرا خرا  نميناره هيچ  ◄

 ترسم. ها مي موريانه
نيما يوشيج در جشن يك سالگي فرزندش نوشت: پس رم! ي ك    ◄

بهار، يك تابستان، يك پاييز و يك زمستان را ديدي! از اي ن پ س   
 همه چيز تكراري است جز مهرباني!

 «نسب اهيد قادريگرد آوري: ن»

 ها محبت دست
گوي چهره به چهره و دست دادن با ديگران، اص ول و آد   و گفت
 :شود  اشاره ميدارد كه به آنها  خاصي

در حال صحبت با  يا روي برگرداندن از شخصي كه نكردن توجه ♣
ت رين   دبي است. توجه كردن، يكي از اص لي ا شماست، نشانه بي

رين تمجيد از طرف مقاب ل اس ت.   مااشرت و بهت هاي آدا  نشانه
هاي مختل ف ص ورت و    توانيد با حالت مي براي كسب نتيجه بهتر،

 مند هستيد. ت بدن نشان دهيد كه به بحث عالقهحركا
ممك ن اس ت    ،پشت كردن به ديگران در حين ص حبت آن ان   ♣

ان خوبي با دوستان و خويشت شما را حقير نشان دهد. اگر بشخصي
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اي ب ه ص حبت    ايد كه هيچ عالقه الم كردهخود برخورد نكنيد، اع
تواند به ايجاد احساسات و  يد. اين كار نوعي توهين است و ميندار

 تفكرات منفي و حتي خصمانه ديگران نسبت به شما منجر شود.
راه رفتن و ح رف زدن،   شيوه دست دادن مانند    دست دادن ♣

ن راه به توان از اي ده اخال ق و شخصيت افراد است و مينشان دهن
ميزان اعتماد به نفس، بي تفاوتي، خونگرمي و تكبر فرد پي ب رد.  

ش ان   گام دست دادن، دست خود را به بدنباضي عادت دارند هن
كار نشانه غرور و تكبر است. خ ودداري از دس ت    بچسبانند. اين

كه دستش را دراز كرده، نشانه  دادن با افراد سطح پايين يا فردي
تمام افراد به  . در يك ميهماني الزم نيست بااست ادبي و غرور بي

توان پ س از   بلكه مي ؛دصورت تك تك دست داد و احوالپرسي كر
احوالپرسي با خانواده ميزبان، براي ديگران از فاصله مناسب س ر  

دستكش  تكان داد و احوالپرسي كوتاهي انجام داد. دست دادن با
ان ب ه مخاط ب   ت با افراد، حواس صحيح نيست. هنگام دست دادن

باشد و با ديگران صحبت نكنيد. هنگام دست دادن بايد صورت شما 
مقابل و درست در جهت صورت طرف مقابل باشد. نبايد ب ا دس ت   
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چپ با ديگران دست داد. هنگام دست دادن نبايد با طرف مقاب ل،  
ان دازه دراز   داشته باشيم و دست خ ود را ب يش از   فاصله زيادي

د م ورد نظ ر   د كه پا پيش بگذاريم و به فركن كنيم. اد  حكم مي
اي  است يا وس يله  هاي ما خيس يا كثيف نزديك شويم. وقتي دست

در دست داريم، بايد پيش از اين كه طرف مقاب ل دس تش را دراز   
كند، با صداي بلند ع ذرخواهي ك رده و از دس ت دادن ب ا وي     
 خوداري كنيم. طرف مقابل هم در صورت مشاهده چنين شرايطي،

 از دست دادن خودداري خواهد كرد.
 «رضا غيوريليال پورنعمتي و حميد»

 موفقيت را تحسين كنيد
كايتي كه اكث ر  تحسين كنيد. ش ها را به رسميت بشناسيد و موفقيت

گاه نظر خود را  رئيس من هيچ» كنند، اين است كارمندان ابراز مي
دوس ت   همه ما «انجام شده باشد. اشتباهكاري  مگر ،ندك بيان نمي

ما تشكر  داريم مورد قدرشناسي قرار بگيريم و هنگامي كه كسي از
كنيم. ساموئل جانس ون منتق د    ها از او پيروي مي كند، تا مدت مي

اي ب ه   الا اده  جه فو قتحسين هر انسان، نتي»انگليسي گفته است: 
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گي رد،   ار خو  افراد مورد تحسين قرار م ي وقتي ك «دنبال دارد.
 آورند. به دست مي بيشتر تالش براي راها انگيزه الزم آن
تنها وفاداري براي همكاري پاداش قرار دهيد. رهبران خو  نه     
را نسبت به يكديگر نيز بلكه افراد  ؛كنند نسبت به خود كسب ميرا 

وليت ت أمين  ئاف راد مس    ،ها كنند. در بهترين سازمان وفادار مي
ران برتر، پيروان ي  . رهبگيرند استانداردهاي برتر را به عهده مي

 كنند كه از خودشان پيشي بگيرند. تربيت مي
موج ب   ،از اينكه برخي افراد آيا    انگيزه بخشيدن به ديگران    
زده  شوند ديگران به بهترين نحو ممكن رفت ار كنن د، ش گفت    مي
بخ ش ديگ ران    تواند در هر موقايتي الهام ايد؟ هر كس مي شده

به چنين موقايتي ارتقا دهن د زي را    توانند خود را باشد و همه مي
بلك ه چن ين    ؛ان د  بخش، اين چنين متولد نشده اغلب افراد الهام

ر اين تواند د بخش باشد، مي هر كس بخواهد الهام اند. تربيت شده
زن دگي  هاي  كار يكي از بهترين لذت امر مهارت كسب كند. با اين

 را تجربه كنيد.
 «مترجم: الناز پرويز»
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 اتورتأمل در كلم
 كند. رين استفاده ميبراي به دام انداختن فرهاد، از چاي شي ☻
 گردد. ي در آ  به دنبال خروس دريايي ميمرغ درياي ☻
ي س پري  عروس دريايي عمرش در حسرت ديدن داماد درياي ☻
 شود. مي
 مدينه فاضله خروس، مرغداري است. ☻
 را اختيار كرد. وقتي دودل شد، زن دوم ☻
 اول را كج نهاد، بدان عاشق ثريا شده است. اگر مامار خشت ☻
 كنار قلبش سرعتگير ايجاد كرد. ☻
 را از دلم درآورد. اش آن مهرش به دلم افتاد اما مهريه ☻
 بندد. ي دست و پا، دست و پاي عشق را ميعاشق ب ☻
ه اي خصوص ي اس تفاده     از تلفن عمومي براي گفتن ح رف  ☻
 كنم. مي
 به حال ورشكست شده بود. اگر عاشقي نبود، مخابرات تا ☻
 اندازد. گردن صندلي مي طنا  دار، همه تقصيرها را به ☻
 آيد. ها بيرون مي زنند، شب مي اش را با تير از وقتي شنيد سايه ☻
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با رفتن بر ق چهارراه، قوانين راهنمايي و رانندگي به مرخصي  ☻
 رفتند.

 دهد. قلم عجول، كار دست نويسنده مي ☻
 رسد. هه به مقصد ميبار كج، از بيرا ☻
 آدم بدقول، اسكناس بدون گوشه است. ☻
 هايم سنگين شد. گوش قدر نصيحت آويزه گوش كردم كهنآ ☻
 ام بوي قرمه سبزي! دهد، كله شگفتا! دهانم بوي شير مي ☻

 «اللهي مهدي فرج»

 مالقات شيخ صفي
اين آرامگاه كه در شهر اردبيل       الدين اردبيلي بقاه شيخ صفي

 مارفيطين صفوي دارد، به عنوان آرامگاه شاهزادگان و سالقرار 
ب ه   شود. در واقع اين آرامگاه، يك مجموعه باشكوه مرب و   مي

ال دين ش امل    صفي ي است. هسته اصلي بنا، مقبره شيخدوره صفو
ض لاي   حفاظ و حيا  مقابر است. بن اي هش ت  الدار ،خانه قنديل
ن  نشي   اه و چهار شعه، داراي گنبدي بلند خانه اين مجمو چيني

 دانه   هاي هنرمن كاري ا و مقرنسه است كه با گچبري
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مجموعه، انواع ظروف و اشياي اه دايي   تزئين شده است. در اين
 ش ود.  عنوان موزه از آن بازديد م ي  به نمايش گذاشته شده و به

طبق سوابق تاريخي، محل كنوني بقاه در ابتدا خانقاه شيخ و مركز 
ده و پس از مرگ شيخ صفي، م دفن او ش ده   مريدان او بونشست 
 است.

هاي آبي، سبز، زرد و س فيد   با رنگ و ها روا ق بنا با بهترين نقاشي
خان ه وارد   وا ق به مقبره شاه اسماعيل و چين ي مزين است. اين ر

موقايت سردر و گنبد، جل وه   كو  دارند. هاي نقرهبشود كه در مي
 خاصي به بنا بخشيده است.

كيلومتري جنو  شرقي اردبيل  48اين درياچه در     درياچه نئور
در قرار دارد و مشتمل بر دو درياچه كوچك و ب زرگ اس ت ك ه    

 2ر حدود شوند. عمق درياچه نئو فصول پر باران، به هم متصل مي
اي به ن ام   مهاجر و پرنده آال، پرستوهاي متر و زيستگاه ماهي قزل

مندان به  يراي عالقهاست. حاشيه اين درياچه هر ساله پذ« آنقوت»
 است. يي و گردشگرماهيگير

 «مسعود سنوبري»
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 دعاي خير پدر
  ا بود كه ماشين ه التحصيل شد. ماه مرد جواني، از دانشكده فارغ

جلب كرده بود را  او بايي، پشت شيشه يك نمايشگاه توجهاسپرت زي
روزي صاحب آن ماشين ش ود.   ،كرد آرزو مي عمق وجودشو از 

، آن التحصيلي هديه فارغ براي واسته بودز پدرش خمرد جوان، ا
پدر توانايي خريد آن را  ، زيرادانست مي بخرد. او ماشين را براي

 دارد.
 التحصيلي فرا رسيد و پدر او را به اتا ق مطالا ه  باالخره روز فارغ

من از داشتن پسر خ وبي  » خصوصي خود فرا خواند و به او گفت:
د هستم و تو را بيش از هر كس ديگري نهايت مغرور و شا مثل تو بي

ه دست پسر داد. او كنجكاو سپس يك جابه ب «در دنيا دوست دارم.
ه روي آن اميد، جابه را گشود و در آن يك اِنجيل زيبا، ك  ولي نا

يافت. با عصبانيت بر سر پدر فرياد كشيد و نام او طالكو  شده بود،
ل ب ه م ن   راي ي ك ه داري، ي ك انجي     با تمام مال و دا»گفت: 
 كتا  مقدس را روي ميز گذاشت و پدر را ترك كرد.«دهي؟ مي
 كار و تجارت موفق شد. خانه زيباها گذشت و مرد جوان در  سال    

و خانواده خوبي داشت. يك روز به اين فكر افتاد كه پدرش، حتما 
التحصيلي ديگر  ايد سري به او بزند. از روز فارغخيلي پير شده و ب
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كه اقدامي بكند، تلگرافي به دس تش   ود. قبل از ايناو را نديده ب
رسيد كه خبر فوت پدر در آن بود. تلگراف حاكي از آن ب ود ك ه   

فوري خود از اين رو خود را به او بخشيده است. پدر، تمام اموال 
 خ ود  در قلب او د.ررساند و به امور رسيدگي ك شرا به خانه پدر

م پدر را گشت و آنه ا را  مه اسنادكرد.  مياحساس غم و پشيماني 
ك ه   مان انجيل قديمي را ديد. در ح الي در آنجا ه بررسي كرد.
ريخت، انجيل را باز كرد و صفحات آن را ور ق زد و كليد  اشك مي

يك ماشين را پشت جلد آن پيدا كرد. در كنار كليد، يك برچسب با 
چش م   نام همان نمايشگاه كه ماشين مورد نظ ر او را داش ت ب ه   

اش  التحص يلي  تاريخ روز فارغعالوه بر . روي برچسب، خورد مي
چن د   نوشته شده بود: تمام مبلغ پرداخت شده است. اين جمله نيز
از  هايم ان را  دعاي خير فرشتگان و جوا  مناجات بار در زندگي،
انتظار داش تيم،  به آن صورتي كه  ايم، فقط براي اينكه دست داده

هاي ت را   سرعت خواستهتواند ب خداوند مي اند؟! اتفاقات رخ نداده
  هكن ي، ب    آورده كند. اگر تأخيري در دريافت آنها مشاهده ميبر
 هاي ت را ب اور   افي خواسته اندازه ك ين دليل است كه هنوز بها

 كني! شناسي و يا احساس نمي نمينداري، 
 «رضا آرميونامير»
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 گردش علمي
و به همين جنين هم مثل انسان، توانايي تشخي  صداها را دارد * 

ز قبل در ذهن او بوده ب ه خ وا    دليل، نوزاد با صداي مادر كه ا
 رود. مي
ب ه   او حيوانات است كه طول ه ر ق دم  ترين  شترمرغ از سريع* 
 رسد. كيلومتر مي 11متر و سرعتش به 1
 دهند. بوي محيط، شب و روز را تشخي  مي استشمامها از  رمكِ* 
هم و اثر انگش ت خ واهر و   درصد شبيه  52اثر انگشت دوقلوها * 

 درصد شبيه هم است. 21برادر 
 كند. كيلومتري بو را حس مي 11انه، از پرو* 
 كند. ه، از تنگي عرو ق خوني جلوگيري مياخت مصرف زغال* 
 رن گ  بتدريجك قرار دهيد، اگر يك ماهي قرمز را در اتا ق تاري* 
 شود. سفيد مي او
از م وش  ودش ، خ  «م وس  ميكي»والت ديسني خالق كارتون * 
 ترسيد. مي
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توان به جاي پالسماي خون اس تفاده   مي نارگيل نارس از شيره* 
 كرد.
 شود. مرواريد در سركه حل مي* 
 فهمد. مي ي است كه جنين در رحم مادرا شيريني، تنها مزه* 
 3چشم دارد كه دو چشم اصلي در كن ار س ر و    1زنبور عسل * 

 چشم ديگر روي سر او قرار دارند.
كيلومتر در ساعت  11تواند تا  با وجود سنگيني بدنش مي خرس* 

 برابر بيش از انسان است. 111بدود و بويايي او تقريبا 
 شود. گرده گل، هرگز فاسد نمي* 

 «ران پرندهآوري: ايگرد»

 هاي درماني ترين روش عجيب
درم اني ب راي ماالج ه     هاي در باضي از كشورهاي جهان، شيوه

 گيرد كه بسيار عجيب است. ستفاده قرار ميها مورد ا برخي بيماري
ر ق چين اس ت  عقر  درماني، طبي سنتي در ش    عقر  درماني

مختل ف ب دن    هاي هاي مرده روي قسمت كه با قرار دادن عقر 
ي در چين ماتقدند  كنند. حاميان طب سنت بيمار، او را درمان مي
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ي و هاي عفوني، پوست ريتواند بيما سم ضايف شده عقر  مرده مي
 ميگرن را درمان كند.
اتقدن د  آباد هن د م برخي از مردم حي در     بلايدن ماهي زنده

هاي آسم و اختالالت  بيماري ،تواند بلايدن ماهي زنده كوچك مي
براي درمان تنفسي و ريوي را درمان كند. برخي هم اين روش را 

 دانند. بيماري يرقان مفيد مي
از دوران مصر باستان ب ه   زالو درماني    زالو درماني در روسيه

عنوان يك شيوه درماني كاربرد داشته است. در ح ال حاض ر در   
هاي خ وني به ره    ي درمان بيماريكشور روسيه از اين شيوه برا

ب زا ق   ،دهد اي اخير روي بزا ق زالوها نشان ميه برند. بررسي مي
خون را پاك هاي  د به خون، مانند يك صافي ناخالصيزالو با ورو

 كند. مي
 «نسب ناهيد قادري»

 عضو مهم سفره ايراني
ها  و مفيدترين اعضاي سفره ما ايرانيترين  ترين، مهم يكي از اصلي

 ت. آشنايي با باضي از انواع سبزي خوردن   وردن اس زي خ سب
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 خالي از فايده نيست.
هاي ماطر سفره ايراني است ك ه خصوص ياتي    از سبزي    ترخون

و منبع  از خانواده كاسني د. اين سبزيرها دا تفاوت از بقيه سبزيم
س ديم و پتاس يم   انند كلسيم، فسفر، آهن، منيزيم، مواد مادني م

كلي گياه ان   درماني است. اين ماده غذايي عالوه بر خصوصيات
ميك رو  ب ودن،    نفخ و ضد ضد اسپاسم، ضد درد، ضد مانندماطر 
ورم تآور، ضد التها  و  ن خوا هاي ديگري هم دارد. ترخو ويژگي

: استسينا ذكر شده  رد دندان است. در كتا  قانون ابنو مسكن د
شايد مسكن بودنش هم به  .ترخون داراي نيروي مخدر ضايف است

هاي ده ان و   اشد. ترخون براي درمان زخم و جوشهمين دليل ب
 لثه نيز مفيد است.

هم  هاي پر مصرف است و در سبزي خوردن يكي از سبزي    ناناع
اي چند ساله است كه  شود. ناناع يك گياه بوته تفاده ميبه وفور اس
توان به اين موارد  اددي دارد. از خصوصيات كلي آن ميانواع مت

اشاره كرد: ضد تهوع و استفراغ، ضد ويروس تبخال، ضد خ ارش،  
 ع احتقان، صفرابر و  از كننده برونش و رف ضد تب، ب
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 خارج كننده سموم بدن و ضد درد و مسكن است.
اس ت ك ه در س بزي    هاي خوش خوراك  يكي از سبزي    افريج

شود. اين گياه از خانواده چتريان يا خ انواده   خوردن استفاده مي
اوريك و در پ ايين  است. جافري ك اهش دهن ده اس يد    جافري

اين مصرف آن به ميانساالن  برنيز مفيد است. بنا خونآوردن فشار
كاروتن است و م واد  ابت و Cشود. جافري منبع ويتامين  يه ميتوص

 مادني مانند آهن و كلسيم دارد.
ه اي ت ازه نق ش     س بزي     تقويت حافظه با سبزي خ وردن 

مصرف آنه ا موج ب اف زايش حافظ ه      دارند و اكسيداني آنتي
ه اي   هاي تازه با خنثي كردن راديك ال  شود. در واقع سبزي مي

هاي خوني را حف   كنن د و    ي رگتوانند حالت ارتجاع آزاد مي
ترتي ب از   بهتر به مغز و اعصا  ش وند و ب دين  وجب خونرساني م

 هاي فكري و حافظه جلوگيري كنند. كاهش توانايي
 خطري به نام ترش كردن

ردن يا سوزش س ر دل را  ك همه ما در زندگي روزمره حالت ترش
ايم و بسياري از ما هم به راحتي از كنار آن گذش ته و   تجربه كرده
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ام.ج ي.اس. آن را   ش ربت آلوميني وم   با يك ليوان آ ، شير يا
ايم اما شايد همه ندانند كه اي ن عالم ت در ص ورت     درمان كرده
است كه ممك ن  « ريفالكس»بيماري خطرناكي به نام  تداوم، نشانه

 فرد به سرطان مري شود. است حتي موجب ابتالي
 دكتر ايرج خسرونيا در اين باره گفت: فرايند ترش كردن كه ب ه     
ويژه اسيد به داخ ل م ري ايج اد     هت محتويات ماده بت برگشعل
كن د. اي ن    درصد مردم جاماه را مبتال مي 1ا ت 1حدود  شود، مي

بيماري عالوه بر ترش كردن، احساس جوشش در پشت جناغ سينه 
ترين عالمت بيماري است. آروغ زدن  همراه دارد كه مهم را نيز به

بزا ق دهان و  حاتو تلخي مزمن دهان، افزايش ترش مكرر، خشكي
درد پشت جناغ سينه، گرفتگ ي ص داي    جمع شدن آ  در دهان،

ه ا، برگش ت    خس خس سينه، پوسيدگي سريع دندان صبحگاهي،
محتويات ماده به دهان و اختالل و درد در بلع غ ذا )در م وارد   

 رود. يگر عالئم اين بيماري به شمار ميشديد بيماري( از د
تواند بيماري تلقي ش ود   يك فرد نمي گاه اين عالئم در به بروز گاه

 الت مزمن   اما ترش كردن بيش از دو تا سه بار در هفته و وجود ح



 28 

 تواند حاكي از بيماري مزمن ريفالكس باشد. مي ،عالئم ياد شده
توان د ع وار     نشدن م ي  بيماري ريفالكس در صورت درمان    

 م ري زي را   مهمي در پي داشته باشد مانند ايج اد جراح ت در  
تواند موجب آسيب ب ه   ويات ماده به علت خاصيت اسيدي ميمحت
كارهاي دفاعي متا ددي  سازو ماده داراي هها شود. جدار سلول

م ري چن ين    هبراي جلوگيري از صدمه اسيدي است ولي ج دار 
وم اس يد ب ا آن ممك ن اس ت ب ه      خاصيتي ندارد و تماس م دا 

ته اي  ورم ان»هايي در مخا  مري منجر شود كه ب ه آن   جراحت
هاي حاصل از برگشت اسيد  جراحتگويند.  مي «ازوفاژيك مري يا

كند و زخم در م ري   ي در صورت درمان نشدن، پيشرفت ميمر به
 را به دنبال دارد.

گشت اسيد به مري، تنگ ي  بر عارضه ديگر ناشي از ريفالكس و     
كردن غذا در آن است. بروز زخم و جراحت در م ري  مري و گير

غذا را با مش كل   ب تنگي انتهاي مري شود و عبورممكن است موج
هاي ش ديد و ط والني    كند. اين عارضه اغلب در ريفالكس مواجه

شود. تغيير ماهيت بافت انتهاي مري نيز از عوار   مدت ايجاد مي
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ر تحريك مداوم اسيد در م ري،  ديگر بيماري ياد شده است. بر اث
ند و به اصطالح يت دههاي مخا  مري ممكن است تغيير ماه سلول
سرطان مري بسيار مس تاد  ايجاد شود كه براي بروز  «مري بارت»

 واق ع در  .اس ت  مري نايجاد سرطا ترين عارضه براي است و مهم
بروز اي ن  ها ريفالكس و ايجاد بارت در مري، احتمال  باد از سال

 يابد. سرطان در فرد افزايش مي
سه بار در هفته عالئم  دكتر خسرونيا افزود: هر كس بيش از دو تا    

كردن و جوشش پشت جناغ را تجربه  ياد شده و در رأس آنها ترش
 41صورتي كه فرد سن ب االي   كند بايد به پزشك مراجاه كند. در

 سال با عالئم ي همچ ون احس اس    1بيش از  و سال داشته باشد
باي د ب راي بررس ي     ،رو باشد روبه كردن غذا يا كاهش وزنگير

انج ام   را اقدامات تشخيصي مثل آندوس كوپي عوار  احتمالي، 
 او ئمسال و سابقه عال 41دهد ولي در صورتي كه سن فرد كمتر از 

با  را يا هفته 2تا  4دوره  ، يكشود سال باشد، توصيه مي 1كمتر از 
 د.اسيد استفاده كن تجويز پزشك از داروهاي آنتي

 د، بهتر ي هستن ار چنين مشكل د كرد: افرادي كه دچ تأكي وي    
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رهيز كنن د. از  است از دراز كشيدن بالفاصله پس از مصرف غذا پ
پر خ وري و نوش يدن مايا ات     ،پر چر  ،مصرف غذاهاي حجيم

ه اي   ري كنند. بيش از حد قهوه، نوشابهفراوان همراه غذا خوددا
 11 گازدار و شكالت مصرف نكنند و هنگام خوا  سر و شانه ه ا را 

و زير تشك دهند. براي مثال، با گذاشتن پتدرجه باالتر از كمر قرار 
ا محق ق ك رد. باي د از    توان اين امر ر يا شيبدار كردن تخت مي

هاي تنگ و كمربند سفت هنگام غذا خوردن و ت ا دو   پوشيدن لباس
 وردن غذا پرهيز شود.ساعت باد از خ

 «افكار نيوز»

 هنر بانو
ش براي جلوگيري از خرد شدن كيك هنگ ام ب ر      برش كيك* 

آنكه كيك كمي سرد شد، پيش از بريدن آن را ب ه   دادن، پس از
 فر بگذاريد. دقيقه در 21مدت 
خواهي د از   اگر رژيم داري د و م ي      جايگزين روغن در كيك *

اس تفاده كني د.    روغن استفاده نكنيد، ماادل روغن از سس سيب
ها را پوست بگيريد، سپس آنه ا را بپزي د و در    براي اين كار سيب

 كن پوره كنيد. لو مخ
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مزه و تركي ب و ك اهش    براي بهتر شدن    كاهش چربي كيك *
 جايگزين كره كنيد. توانيد يك يا دو موز له شده را چربي كيك مي

خواهي د از آ  ش دن    اگر مي    جلوگيري از آ  شدن بستني *
بستني در كاسه جلوگيري كنيد، ظرف خالي را قبل از سرو بستني 

 در يخچال قرار دهيد.دقيقه  31به مدت 
ان فانتزي صبحانه، ابتدا ب ا  براي تازه كردن ن    تازه كردن نان *

د لحظه آن را در اي مرطو  نان را بپوشانيد. سپس براي چن حوله
 ويو بگذاريد.فر داغ يا ماكرو

گاه آ  مرغ، گوشت ي ا  هر    نگهداري از آ  مرغ و سبزيجات *
بلكه آ  آن را در قال ب   ؛يدسبزي شما زياد آمد، آن را دور نريز

ه خواستيد سوپ يا خورش بريزيد و در فريزر بگذاريد. هر بار ك يخ
توانيد از يك يا چند قالب آ  مرغ يا گوش ت يخ زده    بپزيد، مي

 استفاده كنيد.
هميشه در پايان پخت سوپ و سس ب ه آن      سبز ماندن جافري *

 د.طام و رنگ جافري حف  شو ،يد تا عطريجافري بيفزا
 «ه يراقيسين هشتم، سعيد»
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 طنز مشاهير
هاي خ ود ك ه در    شبي برناردشاو به ديدن يكي از نمايشنامه ☺

سالني در لندن روي صحنه بود، رف ت. پ س از پاي ان نم ايش،     
تماشاچياني كه برنارد شاو را در تاالر ديده بودند، شروع به ك ف  

ناچ ار  زدن كردند و از او خواستند براي آنها صحبت كند. ش او  
. او كردن د ت وكه رفت و همه براي شنيدن سخنانش س  روي صحن

انتهاي س الن ص دايي    هنوز لب به سخن نگشوده بود كه ناگاه از
به عادت  گفت: نمايشنامه بسيار مزخرفي بود! شاو برخاست كه مي

شما ه م   من هم با خود با خونسردي لبخندي زد و گفت: بله، اتفاقاً
من و شما در مقابل اكثري ت عظ يم    هعقيده هستم ولي چه كنم ك

 حاضران در اقليت قرار داريم!
چرچيل، نخست وزير انگلستان، مردي ش وخ طب ع و حاض ر     ☺

جوا  بود. او كه نويسنده هم بود، در سياس ت ب يش از ادبي ات    
شهرت كسب كرده بود. روزي يكي از زنان نماينده حز  ك ارگر  

با لحن تندي خطا   را استيضاح كرد و انگليس در مجلس، چرچيل
آل ودي ب ه ش ما    ت: اگر من زن شما ب ودم، قه وه زهر  به او گف
هم شوهر شما خوراندم. چرچيل بي درنگ جوا  داد: اگر من  مي

 خوردم! بودم، فورا آن را مي
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روزي يك خبرنگار از ه انري م ونترالن نويس نده ما روف      ☺
فرانسوي پرسيد: چرا شما شغل نويس ندگي را انتخ ا  كردي د؟    

ك ه انس ان    ونترالن جوا  داد: زيرا نويسندگي تنها شغلي استم
هايش را ببيند و با آنها بر سر خ وبي و   هرگز مجبور نيست مشتري
 بدي جنس چانه بزند!

 «آباديگرد آوري: محمود بر»

 هاي تيمارستاني لطيفه
كني؟ ديوانه دوم ي: از   ديوانه اولي: تو چطور خودكشي مي ☻
پري توي رودخانه؟  خره. اولي: چرا نميپرم روي ص كوه مي باالي

 ترسم غر ق بشم! دومي: آخه من شنا بلد نيستم و مي
خ ود را در اس تخر    قصد خودكشي اي به در تيمارستان ديوانه ☻

او را نجات دادند. روز باد خود را از درخت ي   كاركنانانداخت، 
حلق آويز كرد. دو ديوانه ديگر وقتي جسد او را ديدن د، اول ي   

ببين، باز هم خود را دار زده است. دومي: ديروز چ ون در   گفت:
 استخر افتاد و خيس شد، اينجا آويزانش كردند تا خشك شود!

ها  تيمارستان رفته بود. تمام ديوانههيتلر روزي براي بازديد به  ☻
ط ور   ايستاده و همه در كمال اد  همان با لباس سفيد در يك خط

آخر صف يك نف ر   سالم دادند. دركه تاليم ديده بودند، به هيتلر 
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ترين احترامي به هيتلر نگذاشت! هيتلر ك ه از   سالم نداد و كوچك
ه ب ود، فري اد زد:   اين ديوانه لجوج و بي اد  سخت عصباني شد

گذاري؟ آن مرد بالفاصله جوا  داد: قربان، م ن   چرا احترام نمي
 ديوانه نيستم، من پرستارم!

كه مشغول خواندن تران ه ب ود    اي ن به ديوانهرئيس تيمارستا ☻
خواني  ي داري، چرا براي دوستانت هم نميگفت: تو صداي دلنشين

تا آنها از صداي تو لذت ببرند؟ ديوانه خنديد و گفت: آخ ه اون ا   
 ديوانه نيستند كه از صداي من خوششون بياد!

سالگي و  51در  رانسه كه وارثي نداشتيكي از وكالي عدليه ف ☻
ايي خود را وقف تيمارستان كرد و در وص يتنامه  قبل از فوت، دار

خود نوشت: چون اين پول را از ديوانگان ياني كس اني ك ه ب ه    
، اين پول را به همان افراد عدليه رجوع كرده بودند دريافت كردم

 گردانم! برمي
كردند. در همين وق ت   ديوانه در باغ تيمارستان گردش ميدو  ☻

ت، تاظ يم ك رد و   با اد  جلو رفچشم يكي از آنها به سگي افتاد. 
كنم، آقاي فيل! ديوان ه دوم گف ت: عج ب     گفت: سالم عر  مي

دونم، خواس تم   اين كه فيل نيست. اولي: خودم مي هستي، ناداني
 با اين اسب كمي شوخي كرده باشم!


