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  خبري به خرمي ايران

ين روزهاي مـاه خـرداد بـراي نزديك به چهار دهه است كه اول
كند. متولـدان مي ي همراه با يك بغض را يادآوريشاد هاايراني

ازظهر روز سـوم خـرداد آن، هرگز ساعات بعد و قبل از 50دهه 
برند! لحظاتي كه خبري از راديو پخـش را از ياد نمي 1361سال 

گونـه اصـطالحات دون هيچ عكس، تصوير و اليـك و اينشد و ب
را شاد و خرم مجازي، دل ملتي رنج ديده اما استوار و مقاوم فضاي

هاي هاي جهان و پر از نهالد! خرم همچون تمامي باغ و بوستانكر
  هاي لبخند!و گلشادي 

هاي پخش همراه بود و نه ماهوارهدر آن روزها نه خبري از تلفن    
 تلويزيوني اما دامان پر مهر مام ميهن، به وجود پهلواناني سبز بود

و ياران و دخواه بو اهريمن ديو  كه ايمان و اراده آنان پشت اكوان
مباشرانش را به خاك ذلت و حقارت كوبيد و اين خبر نـه ايـران 

  بلكه جهان را به لرزه درآورد.

آنچه در آن روز فراموش نشدني از راديو پخش شد، يك خبـر     
هـا تفسير و به قول امروزي گونهوتاه بود بدون اينكه نياز به هيچك
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ح و تفسير اين خبر، يك ايران بـود كامنت و پست داشته باشد! شر
كه با تمام شكوه و جالل خود به خيابان آمد و بازگشت جگرگوشه 

  با اشك شادي به جشن نشست! سرخ خود را

د كه نـور ديـده و مادري بو سرزمين ايران در آن روز همچون    
ماه اسارت در چنگال نامردمان اش پس از بيستفرزند عزيز كرده
اي ريخته شدن خون هـزاران تـن از سـروهاي ديو سيرت، به به

هاي ايـن و اشـك گشتهند و سرداران آزاده به آغوشش بازبروم
مادر مهربان با لبخند درآميخته و شادي بازگشت پـاره تـنش بـا 
اندوه جاي خالي سربازان سرفراز مقاومت و آزادگي عجين شده 

  است.

وار را شاد و است خبر آزادي خرمشهر، دل خونين ملتي باصالبت    
شهر بـار گونه كه گل سرسبد ايران يعني خونينو خرم كرد همان

طور همان گشت. يقيناًباز به اصل و ريشه خود يعني خرمشهر ديگر
ترين خبـر در طـول دردناك ترين واشغال خرمشهر، تلخ كه خبر

وزيدن نسيم آزادي در  سال جنگ تحميلي عليه ملت ما بود، خبر8
  ترين بخششادي هن، بهترين وـاك پاك ميـز خاين قطعه طاليي ا
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  زمين است.خبر در اين دوران از تاريخ زرين ايران

قهرماناني كه ارزشمندترين دارايي خود يعني جـان و خـون     
خويش را هديه كردند تا مانع از اشغال خرمشهر شوند و آنان كـه 

خـون تا جان ايران به تنش باز گردد و خون دادند تا  جان دادند
آزادي و آبادي در خرمشهر جريان پيدا كند، هيچ غرامت و بهايي 

خود نخواستند مگـر حفـظ مـيهن در برابـر  در برابر جانفشاني
درازي به خاك اند تا با دستنشسته دشمناني كه همواره در كمين

حكم وحدت اين ملت را پاره يـا م و آب و آبروي ايراني، ريسمان
  كم اندكي سست كنند. دست

اكنون در برابر اين مسئوليت تاريخي قرار داريم كه مـا بـراي     
ن خرمشهر سازادغدغه حماسه جلوگيري از بروز اين خطر كه تنها

 ها و افـرادآيا چنگ و دندان نشان دادن گروه ايم؟بود، چه كرده

در صحنه سياسي و اقتصادي و حتي فرهنگي و اجتماعي، مصداق 
ت؟ سـرداران آزادي خرمشـهر، آب به آسياب دشمن ريختن نيس

كردند اما خوبي احساس ميدر نزديكي كشور به تهديد و خطر را
خـداي  شويم كـهرسد ما زماني متوجه اين تهديد مينظر ميبه
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شود و صحنه رويارويي بـا او در  نخواسته دشمني وارد كشورمان
مركز پايتخت باشد. چرا بايد آزموده را بار ديگر بيازماييم؟ اجازه 

قيـدي و با خنجـر غفلـت و دشـنه بي ندهيم دل خرم مام ميهن،
دردي، بار ديگر مجروح و صورت زيباي او خـونين و چشـمان بي

توانيم براي كه مي درخشانش باراني شود. اين كمترين كاري است
  .هرمانان ميهن انجام دهيمتقدير از ق

  »سپيدار«

  وحي رسالي به انبيا

ديگر وحي، يكسان اسـت امـا از اين شكل وحي در نوع با معاني 
شـود. كريم محسـوب ميرتبه باالترين مورد وحي در قرآن نظر

وحي در اين معنا عبارت از ابالغ و القاي پيام از طرف خداوند به 
كاربرد وحي در قرآن كـه  پيامبر برگزيده اوست. بيشترين موارد

ص مورد است، به ارتباط ويژه خدا با پيامبران اختصـا 60بالغ بر 
  دارد.

 گونه كهما به تو وحي فرستاديم همان«خوانيم: مي اـدر سوره نس

 وحي فرستاديم و نيـز بـه ابـراهيم و به نوح و پيامبران بعداز او

  اسرائيل) و عيسي و ايوب (بني اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط
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  وود زبور داديم.و يونس و هارون و سليمان وحي نموديم و به دا

  )163آيه  (سوره نسا

كلمه وحي و مشتقات آن در     وحي رسالي (نبوي يا تشريعي)
بيشتر موارد به همان معناي وحي رسالي يعني ارتبـاط  قرآن در

 هاسـت. غالبـاًا پيامبران در زمينه هـدايت انسانويژه خداوند ب

به واسطه فرشته وحي به پيامبران القا شده است. وجود  الهيوحي
ظر قرآن قطعي و ايمان به آنهـا نيـز الزم فرشتگان و مالئك از ن

االمين نيز ناميده شده وحي، جبرئيل است كه روح است. نام فرشته
اي هستند كه پيام را به واسـطه امبران، گيرندهاست. هر يك از پي

ــت مي وحــي از ــد، درياف ــي خداون ــتنده آن يعن ــد. فرس كن
دودي اي خاص است كه تنها در مورد افراد معرسالي، حادثهوحي

  از بشر رخ داده است.

شـوند. وحياني تقسيم مين به دو دسته اديان وحياني و غيراديا    
اديان وحياني، ادياني هستند كه در آنها حقايقي از خدا بر انسان 
نازل شده است و اديان غير وحياني، ادياني هستند كـه در آنهـا 

خـدا مطـرح نيسـت. در اديـان  سخني از نزول حقايق از جانب
حياني گرچه وحي مفهومي اساسي است اما در معنا و ماهيت آن و
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وجود دارد. اهميت قرآن در همين تكيه زدن بـر وحـي  اختالف
كه بـر  يعني كالم الهي است. قرآن مجموعه وحي آسماني است

از اين  نازل شده و سند اصلي و زنده اسالم است. (ص)پيامبر اكرم
ا وحي مورد بحـث در بي كه اسالم بر آن استوار است، جهت وح

طبق آيات قـرآن، وحـي نبـوي و  متفاوت است. مسيحيت، كامالً
  گونه است. 4 رسالي

در عالم رؤيـا ماننـد  بر قلب پيامبر واسطهوحي مستقيم و بي -1
الهي بـراي ذبـح دريافـت دسـتور و (ع)ابراهيموحي بر حضرت

  فرزندش در عالم رؤيا.

لب پيامبر در بيـداري. واسطه به قنزول وحي مستقيم و بدون  -2
از پشت حجاب): در اين حالـت،  صوت آفريني (ايجاد صوت -3

شـنيدند ماننـد رسيد ولي سايرين نميصدايي به گوش پيامبر مي
در  (ص)در كوه طور و وحي به پيـامبر (ع)وحي به حضرت موسي

  شب معراج.

ب لـق وحي به وسيله فرشته خاص: جبرئيل پيام الهي را به يالقا -4
   االمينروح«فرمايد:رآن در اين مورد ميـكرد. قبر نازل ميپيام
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  »قلب تو، تا از بيم دهندگان باشي.آن را نازل كرده است بر 

  )194و  193(سوره شعرا، آيات 

و «سوره شوري به انواع وحي رسالي اشاره شده است: 51در آيه 
شايسته هيچ انساني نيست كه خدا با او سـخن گويـد مگـر از راه 

فرستد و به فرمان او آنچه را يا از پشت حجاب يا رسولي مي وحي
  »ست.م ابلند مقام و حكي كند چراكه اوبخواهد، وحي مي

در همه موارد ياد شده در اين آيه، پيامبران عين سخنان و تعـاليم 
ها ا بي هيچ تغييري در اختيار انسـانخداوند را دريافت و آنها ر

  دادند.قرار مي

  »مريم گوهري گردآوري دكتر«

  هايي از درخت سخنگل

  را دارند. هاهاي ساكت، رساترين ذهنانسان* 

گويند، تو ناشنوا مي وقتي همه از محال بودن آرزوهايت سخن* 
  باش!

كند بلكه مجازات آدم دروغگو اين نيست كه كسي باورش نمي* 
  تواند كسي را باور كند.خودش نمي اين است كه

  تواند كل روزتان را تغيير دهد.مي، يك فكر مثبت در صبح* 
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 ؛كنيمداشته باشيم، از باالتر نگـاه مـي هرچه اطالعات بيشتري* 
  رسد.نظر مي تر بهگاه مشكالت كوچكآن

د، خواهيد بدترين نوع پشيماني عمرتان را تجربه كنيـاگر مي* 
  وقتي عصباني هستيد صحبت كنيد.

نباشد، صداي آب اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي * 
  هرگز زيبا نخواهد شد.

اي در انديشه آنچـه نكـرده ؛اي مباشدر انديشه آنچه كرده* 
  باش.

  ساده است اما ما اصرار داريم آن را پيچيده كنيم. زندگي واقعاً* 

  تحمل بدبختي است. تر ازتظاهر به خوشبختي، دردناك* 

  ني است كه اليقش هستند نه طالبش.احترام براي كسا* 

قلب، خاك خوبي دارد! هر دانه كه در آن بكاري از هر جنس، * 
  داري!از همان جنس صدها دانه برمي

  !هاي سخت چراآورند اما انسانروزهاي سخت دوام نمي* 

شدن بـه  اصالت شخصيت خود را به قيمت شبيه ما بخش عمده* 
  دهيم.ديگران از دست مي
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نشـويد، آنهـا تان غافـل از گوش دادن به سـخنان دشـمنان* 
  كنند.خوبي بيان ميهاي شما را بهاشتباه

  »گردآوري ايران پرنده«

  حكيم ژاپني و خط كوتاه

و در حال مراقبه بود. مردي  ها نشستهحكيم بزرگ ژاپني روي شن
حكيم با انگشتش  »مرا به شاگردي بپذير.«نزديك شد و گفت:  به او

مرد با  »ه كن!آن را كوتا«ها كشيد و گفت: روي شن خطي راست
سال بعد يك برو و«ش نصف خط را پاك كرد. حكيم گفت: كف دست

  »بيا!

آمد، باز حكيم خطي كشـيد و گفـت:  سال بعد، وقتي مرديك    
نـج را با كـف دسـت و آر بار نصف خطمرد اين »كوتاهش كن!«

سال بعد،  »سال بعد بيا!برو و يك«پوشاند. حكيم نپذيرفت و گفت: 
ت كوتـاهش خطي روي شن كشيد و از مرد خواس حكيم بار ديگر

او از حكيم خواهش كرد پاسخ  »دانم.نمي«بار گفت: كند. مرد اين
حـاال «را بگويد. حكيم خطي بلند كنار خط اول كشـيد و گفـت: 

  »كوتاه شد!

  ها در مسير پيشرفت يـژاپن نگـاين حكايت، يكي از رموز فره    
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و درگيري با ديگران نيست.  دهد نيازي به دشمنياست و نشان مي
خورند. بـه خود شكست ميپيشرفت تو، ديگران خود به با رشد و

  ديگران كاري نداشته باش! كار خودت را درست انجام بده!

  گلدوزي

  رفي رنگاي بهگوشه پارچ

   سبز شدند هاشاخه 

  رويدروي هر شاخه گلي مي

  سازدمادرم مثل بهار، گوشه پارچه گل مي

  اندرويغنچه مي

 هـا جاريسـتشيره خام گياهيست كه در ساقه گل و نخ گلدوزي، 

  ، دوست دارد كه گل از شاخه بچيندخواهرم توي حياط

  بينديمخواب گل  اما نه! 

  گل است عطر  ذهن گنجشك پر از 

  اي آمد و گل پرپر شدروي ديوار حياط، گربه

  سازدمثل بهار، گوشه پارچه گل مي مادرم 

  تاه استنخ گلدوزي او كو 
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  ها وا نشوندترسد غنچهمادرم مي
  »عمران صالحي«

  بايزيد و طالي گم شده

اي طال در باغ خود پنهان كرده بود اما بعد از مـدتي فردي كيسه
نزد بايزيد بسطامي، عارف  فراموش كرد آن را كجا مخفي كرده.

شب نيمه«ل مشكل را جويا شد. بايزيد گفت: معروف رفت و راه ح
اي ذهنـت لحظـه صبح نماز بخوان اما مواظب باش كه برخيز و تا

  »و نيت عبادت تو مادي نشود! ات نرودنزد گم شده

 نزديك صبح ناگهان يادش افتاد كه شب به نماز ايستاد ومرد نيمه    

ود را برهم زد و بيل طالها را كجا مخفي كرده است. سريع نماز خ
و  كند را طالهاه شدمحل مخفي  سوي باغ روانه شد.برداشت و به

نمـايي آنها را بيرون آورد. صبح شادمان نزد بايزيد رفت و از راه
سي محل طالها را به تو داني چه كمي«او تشكر كرد. بايزيد گفت: 

كار شيطان بود! او بـه «گفت: بايزيد  »نه.«مرد گفت:  »نشان داد؟
  »آورد كه طالها كجاست. يادت

 »خوانـدم.اي شيطان نماز نميبه خدا، بر«مرد با تعجب گفت:     

 امـا كـرديدانم خالصانه براي خدا عبادت ميمي«بايزيد گفت: 
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عبادت و سجده شـبانه  گونه پيش بروي و لذتشيطان ديد اگر اين
نزديك صبح،  را درك كني، ديگر با شيطان كاري نخواهي داشت.

بچشـانند، تـو  بهلذت عبادت شبانه را  خواستندوقتي مالئك مي
به يادت انداخت تا از ايـن لـذت محـروم  محل طالها را شيطان

ميشه سراغ كردي، براي هدرك مي شوي. اگر يك شب اين لذت را
گم شده را بـه يـادت آورد تـا  رفتي. شيطانشب ميعبادت نيمه

و طالهايـت را پيـدا  را قطع كني. وقتي نمازت را شكستي نمازت
ان اينجا بود كه شيطسراغ نماز نرفتي و خوابيدي. به كردي، ديگر

  »تير خالص را به سويت رها كرد.

  قلب آبي

بود. ذهن كوچك دخترك به ياد قلب بيمار  »مادر«موضوع نقاشي، 
قلـب «د. پيش خـودش گفـت: يكشمادرش افتاد و دردي كه مي

 د، هميشه مهربان است. يك قلب بـزرگنكبا اينكه درد مي مادرم

كنم تا بـا نمـره ميميزي آرنگ كشم و آن رابه نشانه مادرم مي
تمام شـد، دختـرك  كشيدن قلب كه »او را خوشحال كنم. بيستم

اش را درآورد تـا آن را هاي رنگ و رو رفته و شكستهمداد رنگي
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پيدا نكرد. دوباره  كند اما هرچه گشت، مداد قرمز را ميزيآرنگ
شد.  نگاه كرد اما رنگ قرمزش تمام شده بود. چشمانش پر از اشك

دستي، برق چشمانش را هاي بغلبزرگ و لوكس مداد رنگيجعبه 
اما نتوانست و سكوت كرد. مادرش به  گرفت. خواست حرفي بزند

دارد، راضي باشد. با خـودش  او ياد داده بود كه هميشه به آنچه
  »شود؟ قلب بايد قرمز باشد.چه مي محاال تكليف قلب مامان«گفت: 

افراد خوب «گويد: هميشه مي ن مادرش افتاد كهبه ياد اين سخ    
هايش را پـاك كـرد، رنـگ آبـي را اشك »هميشه آبي هستند.
دانست كه ديگـر نمـره كرد. مي ميزيآرنگبرداشت و شروع به 

اي و نمره بيست در كار نيست. معلم با ديدن نقاشي او متعجب شد
نامناسـب را از دختـرك  ميزيآرنـگبه نقاشي او نداد تا دليل 

با يك بسـته  ؛بعد، معلم ميهمان خانه دخترك بودروز بپرسد. چند 
پر از لوازم تحرير و برگه نقاشي دخترك كه نمره بيسـت روي آن 

  كرد.خودنمايي مي
  »اميررضا آرميون«

  اقدامات آرامش آفرين

  ها يـدترين نگرانـب     هاي خود را به تعويق بيندازيدنگراني
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 آيند. با انـدكيسان ميسراغ انبه هاهايي هستند كه شبنگراني

هـا را از ذهـن تا وقتي بيدار هستيد، اين نگرانيتوانيد تالش مي
يابيد كه موضوعات نگران كننـده، خود دور كنيد. آن وقت درمي

هايتان را بنويسيد و به ا هم تهديد كننده نيستند. نگرانيآن قدره
  كنيد.خود اطمينان دهيد كه فردا براي رفع آنها تالش مي

سائل كوچـك بـه بدون خواب و استراحت، م    تر فكر كنيدجلو
هاي غير منطقي تبديل انسان هاي منطقي بهمسائل بزرگ و انسان

رگ شدن مسائل، شوند. يك راه حل خوب براي جلوگيري از بزمي
ل است. خود را در ده سال آينده تصور كنيد و يّاستفاده از قوه تخ

اند، آن موقع هم ا مشغول كردهكه اكنون فكر شما ر ببينيد مسائلي
  درصد آنها بي اهميت هستند. 90 مهم خواهند بود؟ مطمئن باشيد

بـود بـراي به هكـ هايييچ يك از راهاگر ه    خانه تكاني بهاري
مؤثر واقع نشد، از رختخواب  ايموضعيت خواب شما پيشنهاد كرده

جور  اي مثل خانه تكاني يا جمع وبرويد و كار خسته كننده بيرون
ها را انجام دهيد. كاريخرده كردن خانه را شروع كنيد. با دقت،

   ترينان سختـدرمسپري كردن دو يا سه شب به اين ترتيب، براي 
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  ها كافي است.خوابيبي

 گاهي بافندگي، روش مؤثري براي تمركز است.    بافندگي كنيد

و  آور هستندها و الگوهاي بافتني، خوابهاي تكراري ميلحركت
  برند.خواب راحتي فرو ميما را بهش فوراً

  »سپيده خليلي«

  راز موفقيت

 اين، نـزد. بنـابرخواست به راز موفقيت پي ببردپسري بود كه مي

رد. وقتي پسـرك كپيري فرزانه رفت كه در دل كوهي زندگي مي
اي مـرد عاقـل! «اش يافـت، از او پرسـيد: آن مرد را در كلبـه

پيرمـرد  »در زندگي را به من بگـويي؟فق شدن تواني راز مومي
، پسر را همـراه خـود كنـار مدتي سكوت كرد. بعد از چند دقيقه

رد. آنها وارد رودخانـه شـدند و اي در همان نزديكي برودخانه
فرو رفت. پسر  در آب ش رفتند تا اينكه سر پسرك تقريباًقدر پيآن

آب نرود. او زير  باال نگه دارد و بيش از اين، تالش كرد تا سرش را
كند و بـا تمـام در كمال تعجب ديد كه مرد هيچ كمكي به او نمي

  برد.توان، سر پسر را زير آب مي

   طرفاز آب بيرون آورد و با هم به بعد از چند دقيقه، پسرك را    
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 آن موقع كه سرش زير آب بوده، كلبه رفتند. پيرمرد از پسر پرسيد

؟ پسرك بدون هـيچ ده استترين آرزويش چه بوترين و اصليمهم
سـؤال نـدارد! دلـم  پيرمرد نادان! ايـن كـه«مكثي پاسخ داد: 

پسرم! اگر «د گفت: پيرمر »بتوانم نفس بكشم! خواست به نحويمي
پـس  داشتي نفس بكشي، مايلي موفق بشويقدر كه دوست همان
  »اي!كه به راز حقيقي موفقيت پي برده بدان

خابي است. اگر انگيـزه قـوي موفقيت، امري انت    اصل موفقيت
داشته باشيد، هيچ كاري نيست كه نتوانيـد آن را انجـام دهيـد. 

خاص باشـيد، قـدر  كه قاطعانه خواهان رسيدن به هدفي زماني
بـه صـرف  هاي رسيدن به آن هدف را خواهيد يافـت.مسلم راه

توانيد به آن جامـه عمـل بپوشـانيد. يـك داشتن يك آرزو نمي
ترتيب، انـرژي اي ذهني تبديل و بـدينشغلهخواسته عميق، به م

  شود.مي به هر هدف مد نظر، برايتان فراهم رسيدن
  »مرجان توكلي«

  هميشه شاكر باشيم!

ت، ـشم حضور داشـقه شـمهندس ساختمان كه در طب يك روزي
  ارگرانش كه پايين ساختمان ايستاده بود ـخواست با يكي از كمي
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اما به دليل شلوغي و سر و صـدا  حرف بزند. بارها او را صدا كرد
دالري  10شد. مهندس ناچار شد يك اسكناس ميكارگر متوجه او ن

 10باال را نگاه كند. كارگر اسـكناس پايين بيندازد تا شايد كارگر 

نگـاه  جيبش گذاشت و بدون اينكه باال را دالري را برداشت و در
دالري  50بار اسـكناس مهندس اين كار كردن.كند، شروع كرد به

را پايين انداخت و دوباره كارگر بدون اينكه باال را نگاه كنـد تـا 
ببيند اين پول از كجا آمده، آن را در جيبش گذاشت. بـار سـوم، 
 مهندس سنگ كوچكي را به پايين انداخت كه به سر كارگر خورد.

بلند كـرد و بـاال را نگـاه كـرد و  در اين لحظه، كارگر سرش را
  او گفت. مهندس كارش را به

ها را سان است. خداي مهربان هميشه نعمتاين داستان زندگي ان
وچكي بر فرستد اما سپاسگزار نيستيم ولي وقتي سنگ كبراي ما مي
افتد كه همان مشكالت زندگي است، در آن موقع بـه سرمان مي

خاطر داشته باشيم هر زمان كه از جانب آوريم. بهروي مي خداوند
  ا رسيد، الزم است سپاسگزار باشيم قبل از اينكه نعمتي به م خداوند

  سنگي بر سرمان بيفتد.
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  گاليله كه بود؟

اولين منجمي گاليلو گاليله، دانشمند و رياضيدان بزرگ ايتاليايي، 
ها را كشف كـرد و كار گرفت. قوانين پاندولبود كه تلسكوپ را به

تمان دو كار بزرگ علمي او در سـاخ بنيانگذار فيزيك جديد بود.
 مشهوري در پيزا، شهري در شمال ايتاليا، جايي كه او متولد شـده

كليسا متوجه ساله بود، روزي در  19بود، اتفاق افتاد. وقتي گاليله 
اين  از مشاهده نوسانات فانوس، گاليله به نوسانات يك فانوس شد

گيري زمـان از نوسانات پانـدولي بـراي انـدازه نتيجه رسيد كه
بـه  اين، راهي را باز كرد كه در نهايتكرد. بنابرشود استفاده مي

  هاي جديد ختم شد.اختراع ساعت

ب پيزا ثابت كـرد رّباالي برج مو او با انداختن اجسام مختلف از    
رسند. هاي مختلف، با نسبت مشابهي به زمين ميكه اجسام با وزن

 در دانشگاه پادوا بود، اولـين اتيرياضزماني كه گاليله پروفسور 

تلسكوپ خودش را با قرار دادن دو عدسي در انتهاي يـك لولـه 
برابر  30له تلسكوپي ساخت كه اجسام را تا درست كرد. بعدها گالي

كرد. او كشف كرد كه راه شيري از توده ستارگان تشكيل بزرگ مي
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شده است. وي با مطالعه روي كره ماه، كشف كـرد كـه سـياره 
  مشتري داراي چهار قمر است.

شفيات گاليله او را متقاعد كرد كه نظريه نيكوالي كوپرنيـك، ك    
منجم لهستاني، مبني بر گردش كره زمين به دور محـور خـود و 
خورشيد صحيح و مطابق با اصول علمي است. از آنجـا كـه ايـن 

م.  1616ال واقعيت علمي با عقايد كليسا در تضاد بود، كليسا در س
منتشر كرد كـه  ايجزوه 1632ل اما گاليله در سا به او اخطار داد

خشم مقامـات  موجب در آن از نظريه كوپرنيك دفاع شده بود كه
مطالب اين جزوه را مغاير تعاليم كتاب مقدس  آنها زيرا شدكليسا 
فشار تفتيش عقايد،  دانستند. گاليله از طرف كليسا احضار و زيرمي

سر نزوا بهكند و بقيه عمرش را در ا هايش را انكارگفته مجبور شد
  ببرد.

  »ترجمه محمد شمس«

  فرزند بيمار

مادري كه فرزندش بيمار شده بود، وارد مطب پزشك شـد و بـا 
معاينـه كنيـد، او حـالش خـوب  فرزندم را لطفاً«گفت:  نگراني
ادر دست ماي نوشت و بهپزشك پس از معاينه فرزند، نسخه »نيست.
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ل و مقداري دارو چيز مهمي نيست و تنها با چند آمپو«داد و گفت: 
فرزند كه از آمپول وحشـت داشـت، بـا  »شود.مشكلش حل مي

كـرد لرزيد و گريـه ميبه خود مي شنيدن سخن پزشك، از ترس
دانست مادرش در آن لحظه شادمان و خوشحال بود زيرا مي ولي

فرزنـدش دوبـاره  تلخ، با تزريق چند آمپول و خوردن داروهاي
  .آورددست ميسالمتي خود را به

ها و مشـكالت زنـدگي يز مانند آن فرزند، در زمان سختيما ن    
شـويم غافــل از آنكــه در آن لحظـه، مضــطرب و غمگــين مي

اسـت زيـرا  پروردگارمان درست مانند مادر آن فرزند، خشـنود
ها و مشكالت براي ما سودمند است و مـا را داند كه اين سختيمي

شاند. بهترين جراحـان، كسوي سالمتي روح ميكند و بهبيدار مي
كه همان لحظه بايد انجـام دهنـد،  كساني هستند كه روي كاري

كنند يعني كم كردن درد بيمار از طريـق انجـام يـك تمركز مي
 اينكه به بيمـار محبـت كننـد، ظـاهراًجراحي عالي. آنها براي 

د ـداونـكنند و اين همان كاري است كه خعمل مي ظالمانه او را
  كند.يبراي بندگانش م
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  شوند.تر شدن ريشه درختان ميها سبب عميقطوفان
  »صابر قاسمي«

  فرهنگ استفاده از آسانسور

هـايي هـا و مجتمعردم در شهرهاي بـزرگ، در آپارتماناكثر م
كنند كه مجبورند براي رفت و آمد از آسانسور استفاده زندگي مي

باشـند!  نهـاكنند. بيشتر افراد مايلند وقتي در آسانسور هستند، ت
وباالي خود را در آينه داخل آن نگاه كننـد، آواز بخواننـد و قد

شايد پشت سر كسي زير لب حرف بزنند! البته ممكن اسـت ايـن 
حالت هم پيش بيايد كه تنها باشيد ولي اغلب اوقات شما مجبوريد 

در اين فضاي محدود همراه شويد. به همـين دليـل  با افراد ديگر
يگران را بكنيد و بـه آداب اسـتفاده از الزم است مراعات حال د

  آسانسور عمل كنيد:

  اگر وارد آسانسور شديد ولي در لحظات آخر قبـل از بسـته
خواهـد خـود را بـه شدن در، متوجه شديد كسي سراسـيمه مي

وارد  آسانسور برساند، با زدن دكمه مربوطه سـعي كنيـد او نيـز
  آسانسور شود.
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 ناخودآگاه ممكـن  يمار هستيد وايد يا بزماني كه سرما خورده
  كنيد، جلوي دهان خود را بگيريد. است عطسه يا سرفه

 ،اي نايستيد كه همـه به گونه وقتي داخل آسانسور خلوت است
  اشغال كنيد. جا را

 آسانسور بايد در را با دست نگه داريد تـا  بعد از سوار شدن به
  ي بسته شود.ك كنيد تا در به آرامبقيه هم سوار شوند و بعد كم

 بسته شود تا  آسانسور بايد دقت كنيد در كامالً بعد از خروج از
  حتي بتوانند از آن استفاده كنند.راهم به افراد در طبقات ديگر

 افـراد  هنگام ورود يا خروج از آسانسور بايـد اجـازه دهيـد
  تر زودتر وارد يا خارج شوند.زرگب

 ايد در را براي آنان باز ، بكسي كه نزديك در آسانسور ايستاده
  كند.

  بايد داخل آسانسـور از صـحبت كـردن بـا صـداي بلنـد و
 هاي غير متعارف خودداري كرد. بايد طوري ايسـتاد كـهشوخي

  براي ديگران مزاحمت ايجاد نشود.

  »خسرو اميرحسيني«
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  سرزمين آبشارهاي خروشان

ي هان لرستان، سـرزمين آبشـارها و چشـمهآباد مركز استاخرم
طبيعتي بكر و سرسـبز اسـت.  هاي تاريخي باروشان، ديار قلعهخ

كوچك و بـزرگ و رودهـاي آرام و  ارهايآبشپر صالبت  صداي
اي ناب از طبيعت گـردي را بـه همگـان هديـه تجربه خروشان،

هاي آبـاد ديـدنياالفالك، خرممعروف فلك جز قلعهدهد. بهمي
  كنيم.مي فراواني دارد كه به چند مورد از آنها اشاره

ترين آبشارهاي ايران است كه از زيباترين و معروف    آبشار بيشه
 آباد و در ميانكيلومتري خرم 65كيلومتري شهر دورود و  35در 

  هاي سر به فلك كشيده زاگرس قرار دارد.هاي بلوط و كوهجنگل

انگيـز اين آبشار، بسيار تماشايي و حيرتمسير دسترسي ريلي به 
ت بسيار خوبي براي گردشگران در اطراف اين آبشار است و امكانا

ايجاد شده است. آبشار پس از برخورد به زمين، ده متر مسـير را 
شود آبشار بيشـه، كند تا به رودخانه سزار برسد. گفته ميطي مي

 در فهرست ميراث طبيعـي ايـران هشتمين اثر ملي است كهوچهل

  قرار گرفته است.
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نيـز شـناخته  »تنگ شـبيخون« با نام كوه كهمخمل    كوهمخمل
آبـاد قـرار شـرقي خرمشود، كوهي مرتفع است كه در شمالمي

بـا  كوه، از گلسنگ پوشيده شـده وهاي مخملصخره گرفته است.
و آفتاب سوخته در  رنگهاي سياهآغاز فصل بارندگي، اين گلسنگ

شوند. وجود آبشار بسيار زيبايي كه همنـام رنگ مياين كوه سبز
  آباد افزوده است.ست، بر محبوبيت اين ناحيه در خرموه اك

آباد، داخـل در محله قاضـي آباددر جنوب خرم    مناره آجري
متـر روي  30اي شكل با ارتفاع بنايي استوانهپارك زيباي شقايق، 
منـاره «مكعب مربع قـرار گرفتـه كـه آن را  پايه سنگي به شكل

بام اين مناره پله، به پشت 99 نامند. پس از باال رفتن ازمي »آجري
انداز زيبايي از دورترين نقاط شـهر را خـواهيم رسيم و چشممي

هاي براي راهنمايي و ديدباني كاروان در قديم از اين مناره ديد.
  شده است.آباد استفاده ميخرم عبوري از شهر و نگهباني از

بزرگ  سنگيوفي بر تكهبه خط ك ايكتيبه    آبادسنگ نوشته خرم
رسد. متر است كه قدمت آن به دوران سلجوقيان مي5/3عبه ارتفا

  دارد كه ر و در خيابان شريعتي قرار ـاين سنگ نوشته در شرق شه
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  گويند.نيز مي »بردنوشته«ي به آن در گويش محل
  »سوگل رام«

  رهايي از دردهاي عضالني

بـراي خـالص شـدن از     درماني و زنجبيـل درمـاني نمك
اي عضالني بايد سراغ منيزيم برويد اما تنها راه دريافت هگرفتگي

هـاي نمك از راه منيزيم كافي، مصرف خوراكي آن نيست. حمام
تان را بهتـر كنـد. تواند حال عضـالت بـدنديگري است كه مي

درصـدي درد 20از زنجبيل باعث كاهش  همچنين استفاده روزانه
  شود.عضالت مي

تواند از ابـتالي مرغ ميد در تخمپروتئين موجو    املت بخوريد!
ار را خواهيد كـاما اگر مي شما به گرفتگي عضالت جلوگيري كند

مرغ را با گوجه مخلوط كنيد. به بـاور محققـان، تمام كنيد، تخم
خاطر پتاسيم موجود فرنگي در روز بهپيمانه آب گوجه مصرف يك
ضله را هاي دردناك عد از ده روز، احتمال بروز گرفتگيدر آن بع
  كند.كم مي

  گويند غذايي كه متخصصان مي     بعد از ورزش پروتئين بخوريد
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تواند در كنيد، ميدرست بعد از انجام حركات ورزشي مصرف مي
مصـرف مـاهي،  تان تأثير زيادي داشته باشد.سالمت عضالت بدن

به عضالت شما باز  رفته راتواند انرژي از دستمرغ ميغالت و تخم
آنها را تضمين كند. گذشته از ايـن، در جريـان  و سالمتگرداند 

به اندازه كافي آب بخوريد و در طـول روز  ورزش كردن هم بايد
  كمتر سراغ قهوه برويد.

ه اگر به بهان    تكان بخوريد، ماساژ بگيريد و خودتان را بكِشيد
تان نه تنهـا بـدن ،كردن، تمام روز روي مبل رها شويداستراحت 
تان خون، بدندليل ايجاد اختالل در گردشود بلكه بهشآرام نمي

خستگي را  كند. پسدردهاي عضالني را بيشتر از قبل احساس مي
تحركي يا انجام حركات تان را بجنبانيد. اگر بيبهانه نكنيد و بدن

درماني كمـك ي دليل ايجاد دردتان باشـد، ماسـاژاشتباه ورزش
راه براي خـالص شـدن از  ترينبه شما خواهد كرد. كوتاه زيادي

 كششي است. درد را گرفتگي عضالني، انجام حركات ساده و مؤثر

، كمـي هايتان به شرايط عاديتحمل كنيد و براي برگشتن ماهيچه
  ا در همان جهتي كه احساس درد ـهآنها را بكشيد. كشش ماهيچه



 
28

  تواند آنها را به شرايط عادي باز گرداند.كنيد، ميمي
  »الييابراهيم كرب«

  علل ايجاد ترك پا

بعضي افراد به مشكل طبيعي و مادرزادي خشكي پوسـت مبـتال 
ترك پاست. ايستادن طوالني  هستند كه يكي از داليل اصلي ايجاد

خصوص روي سطوح خيلـي سـفت و هدر محل كار يا خانه ب مدت
 شود فشار روي ناحيه كفقابل توجه باعث مي سخت و اضافه وزن

خـوردگي ترك هاي پوست پاشـنه،شود و در كنارهو پاشنه پا زياد 
  ايجاد شود.

توان داليل ديگري براي ترك خوردن كف پا وجود دارد كه مي    
هاي پشت باز، پوشيدن صندل و كفش به اين موارد مهم اشاره كرد.

تري بگيرد و اشنه پا زير فشار وزن، حالت مسطحدهند پاجازه مي
خورد. استفاده از داروهـايي بـا با پهن شدن بيش از حد، ترك ب

ها مانند ديابت بي خشك كننده پوست و بعضي بيماريعوارض جان
كنند. ابـتال خشك مي تيروئيد،  تعريق را كم و پوست را كاريو كم

رك ـجلدي مانند اگزما و پسوريازيس نيز باعث ت ايـهبه بيماري
  »پيام تجربه«            شود.خوردگي كف پا مي



 
29

  ايچند خبر تغذيه

استفاده از گيـاه ريحـان در     ريحان، خاصيت ضد پيري دارد
كند. ريحان خاصـيت رژيم غذايي، به جوان ماندن بدن كمك مي

مواد شـيميايي  ضد پيري دارد و براي از بين بردن اكسيدان وضد
مولد سرطان و محافظت از سيستم ايمني بدن مؤثر است. ريحـان 

شد و از آن براي درمـان يمقدس تلقي م در هند باستان، گياهي
هاي قلبـي، آسـم و د، بيماريدرسرماخوردگي، تب، سردرد، دل

  كردند.ورم مفاصل استفاده مي

اعالم  محققان ژاپني اخيراً    ن چاي بيشترتر با نوشيدخون رقيق
شود غلظت خون تا حد اند كه مصرف مستمر چاي، موجب ميكرده

خواص چاي در افـرادي زيادي كاهش يابد. آنان پس از بررسي 
كنند، متوجه شدند بـا طور منظم مصرف ميرا به ياين نوشيدن كه

كـه از مـواد اساسـي  »الكيل پيـرازين«نام اي بهافزايش ماده
شود و هرچه مقدار اين ماده دهنده چاي است، خون رقيق ميطعم

  شود.تر ميرقيق در بدن بيشتر باشد، به همان نسبت هم خون
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چـرب هـاي پرمصـرف ماهي    رب و قلب سالمچهاي پرماهي
قلب شود. مطالعات انجام شده در هر سني باعث سالمت  تواندمي

ار بـاي يكهفتـه نفر ثابت كرده افراد سالمندي كـه 348روي 
ديگـران در  درصد كمتر از 44اند، هاي چرب مصرف كردهماهي

 هـايماهي اند. خاصـيتهاي قلبي قرار داشتهمعرض بروز سكته

اسيدهاي چـرب ، وجود به دليل قلبي چرب در پيشگيري از سكته
  روغن ماهي وجود دارد. است كه در بعضي غذاها مخصوصاً 3امگا

  آناناس

كنـد. آب اين ميوه، ضد انگل است و به هضم پروتئين كمـك مي
هويج براي مبتاليان به ورم لوزه مفيد اسـت. آناناس همراه با آب

و اشتهاآور است.  ، تصفيه كننده خونمدر، مقوي معده آب آناناس
براي مبتاليان به سوءهاضمه، چربي باالي خـون، ناناس آخوردن 
معـده، خـارش پوسـت، گلـودرد،  شرايين، آرتريت، زخمتصلب

و ماده معدني  3كبد، كمبود ويتامين ب كلسترول، ناراحتي كليه و
  منگنز مفيد است.
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ه كشي به نام پاپائين است آناناس تازه، داراي مخمر بسيار با ارز    
شود اي استخراج مياثر عالي دارد. از آناناس عصاره روي معده

هـاي الغـر كننـده اي خاصيت ضد تورم است و جزو ميوهكه دار
شود. اين ميوه مفيد و لذيذ عالوه بر امـالح مـذكور، محسوب مي

 آنزيمي به نام بروملين دارد كه مشابه پاپائين است كه باعث تسهيل

 هـاي انگلـي، از آنشود و براي درمان بيمارير عمل هضم ميد

  شود. عصاره آناناس مصارف پزشكي زيادي دارد.استفاده مي
  »كاظم كياني«

  بدانيد و عمل كنيد!

يد چربي از هاي شدبراي آنكه لكه    هاي شديد چربيرفع لكه
ك نوشابه گازدار داخـل ظـرف آب ها برداشته شود، يروي لباس

  بريزيد و لباس را با آن بشوييد. شووشست

از بين بردن كامل چرك از يقه  براي    رفع چرك در يقه پيراهن
موي كوچك رنگ، مقداري شامپو به يقـه مپيراهن، ابتدا با يك قل

كنـد، طور كه چربي موها را حـل ميشامپو همان ،بماليد پيراهن
 ز رويبرد. پس از پاك كردن چـرك اچربي يقه را نيز از بين مي
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توانيـد ها بشوييد. همچنـين مييقه، پيراهن را همراه ساير لباس
مقدار زيادي گچ روي چرك يقه بماليد. اگر پس از اين كارها خط 

شيرين و سركه را بـا ي يقه هنوز باقي بود، مقداري جوشزرد رو
خمير حاصله را روي خط چرك يقه بگذاريـد و  هم مخلوط كنيد و

  رود.اين روش، چرك از بين ميبا  طبق معمول بشوييد.

هاي هنگـام شسـتن پارچـه    هاشدن پارچهجلوگيري از زرد
شـدن، آنهـا را قبـل از ريشمي سفيد، براي جلـوگيري از زرداب
  شو در شير خوراكي خيس كنيد.وستش

هاي پارچـه براي خشـك كـردن    خشك كردن پارچه پشمي
اصطالح به د زيراگاه نبايد آنها را روي بند آويزان كرپشمي، هيچ

ن زنانه را به داخل يكـي از يك سر جوراب نايلو .»اندازدجا مي«
از آستين  فرو ببريد و سر ديگر جوراب را هاي لباس پشميآستين

هاي لباس را به آن وصل كنيد. به سپس گيره ديگر بيرون بكشيد،
 كند و جاي طنـاباين ترتيب لباس پشمي، شكل خود را حفظ مي

  نخواهد ماند. نيز روي آن
  »فرح كاللي مقدم«
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  شاد باش و شادي ببخش

 دست از «كرد، گفت: مي پدري كه به فرزند خردسالش نصيحت
زيرا براي هر كار زشتي، يكـي از موهايـت سـفيد  شيطنت بردار

دقيـق شـد و گفـت: كودك برگشت و به چهره پدرش  »شود.مي
هم بپرسـم خواهاست ميمن مدت خوب شد كه اين را گفتيد زيرا«

  »قدر سفيد شده است.ي سر شما اينچرا موها

  .دو كودك در پارك به هم رسيدند و بـا هـم دوسـت شـدند
در «دومـي:  »تـو كجـا؟ دنيا آمـدم.من در ايتاليـا بـه«اولي:

دومي:  »چه بود؟ اتبيماري ؟بيمارستان چرا«اولي:  »بيمارستان.
  »ام وضع حمل مامانم بود.بيماري«

 كرد و العاده خود تعريف مياز هوش خارق سيشخصي در مجل
وارد شود، محال است فراموش  چيزي كه به حافظه من«گفت: مي

دتي است طور باشد! زيرا مكنم اينفكر نمي«رفيقش گفت:  »كنم.
آن شـخص  »يادت نيسـت. اي و اصالًكه از من پولي قرض گرفته

نـه بـه به جيب من وارد شده  علتش اين است كه آن پول« گفت:
  »ام!حافظه
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 ماشـين بودنـد. اولـي:  اي در صف اتوبوس منتظر آمدنعده
كتـر گفتـه نه، زيرا د«دومي:  »آقا، شما شيريني دوست داريد؟«

بـا خوشـحالي  اولي »ام خوب نيست.خوردن شيريني براي معده
 تتا مـن بـروم بليـ اين جعبه شيريني را بگيريد پس لطفاً«گفت: 

  »بخرم و برگردم.

 يك جفت كفش را پرسيد.  ي به مغازه كفاشي رفت و قيمتمرد
ولـي «مشتري با تعجب گفـت:  »تومان. 100«گفت:  صاحب مغازه

 »تومـان. 50را پشت ويترين گذاشـتيد و نوشـتيد عين اين كفش 

لنگـه از  ولي اگر دقت كنيد، در ويترين يك«صاحب مغازه گفت: 
 »م.ااين كفش را گذاشته




