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فرانسیسبیکن،دولتمرد،رسالهنگاروفیلسوفانگلیسیقرونشانزدهموهفدهممیالدیاست.
بیکن،کشفحقایقراخدمتبهجامعهمیدانست«،ارغنوننو»و«آتالنتیسنو»،نامدوکتابمهم
اوستکهبهنقد منطقارسطووترسیمپژوهشهایعلمیهمراهباهمکاریوتعاونمیپردازند.

شاعروتصنیفسازبرجستهکشورمان،میرزاابوالقاسمعارفقزوینی،درسن 52سالگیدر
همداندرگذشتودرآرامگاهبوعلیسینابهخاکسپردهشد.ویصرفونحوعربیوفارسی
رادرقزوینوموسیقیرانزدمیرزاصادقخرازیفراگرفت.

تفأل
حافظ

یک روایت ،یک درس
الگوی زندگی

امام علی (ع) می فرمایــد :آیا به همین رضایت دهم که مــرا امیر المؤمنین خوانند و در تلخی های روزگار با مردم شــریک نباشــم؟در
سختیهای زندگی الگوی آنان نگردم؟...آفریده نشده ام که غذاهای لذیذ و پاکیزه ،مرا سرگرم سازد ،چونان حیوان پرواری که تمام
همت او علف است یا چون حیوان رها شده ای که شغلش چریدن و پر کردن شکم است و از آینده خود ،بی خبر.
نهج البالغه ،نامه 45
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حکمت روز
سخن از لباس نیست
سخن از محتواست

مسیر پیشرفت جامعه را مغزهای اندیشمند
و متفکــر تعییــن مــی کننــد؛ ایــن مغزهــای
اندیشمند ،خواه اندیشــمندان آگاه در علوم
معنــوی و مذهــب یــا اندیشــمندان در علوم
مادی و رشــته های دیگر ،اگر با هم باشــند،
جامعه جلو می رود.

پیشنهاد 2میلیون دالری
برای نقاشی کودک روسی

تاییداصالتنقاشی
منتسب به ونگوگ

مرد مالزیایی در یک سال
 50کیلو وزن کم کرد

 11کشته در آتش سوزی
خانه ای جنگلی در روسیه

اسپوتنیک|شهروندمسکوییبرایشوخی،
نقاشیفرزندخودراباقیمتحدوددومیلیون
دالر در یکی از سایت های روسی برای فروش
گذاشــت و بعد از آن تلفــن وی مرتب زنگ می
خورد .والدیمیر مکرتیــان با مراجعه به گوگل
متوجه می شــود که این تماس های پشت سر
هم از عربستان سعودی و امارات است .عالوه
براین،یکزوجمسکوییهمبااوتماسگرفتند
و آمادگی خود را برای خرید نقاشی فرزندش
به مبلغ 200هزار دالر پول نقد ،اعالم کردند
امــا والدیمیر ،ایــن قیمــت را غیرقابــل قبول
خواند ،او حاال مــی خواهد نقاشــی فرزندش
را با قیمت مقطوع و بدون چانه زنی بفروشــد.

یورونیوز|کارشناسان،اصالتتابلوییازونسان
ونگوگ را که بیش از نیم قرن درباره آن تردید
وجود داشــت ،تایید کردند .این تابلــو ،تنها اثر
نقاش هلندی در دوران روانپریشی اوست که
نسبتبهسایرنقاشیهایونگوگ،رنگهای
تیرهتــری در آن بــه کار رفته« .نقاشــی از چهره
خود» در ســال  ۱۸۸۹کشیده شــده و از سال
 ،۱۹۷۰کشــیدن آن توســط ونگوگ مردود
اعالم شــده بود اما موزه نروژ در ســال ۲۰۱۴
این نقاشــی را برای کار کارشناســی بیشتر به
دستمتخصصانهلندیسپردواکنونپساز
تحقیقات پنج ساله روی سبک ،تکنیک و مواد
تابلو،باالخرهاصالتآنتاییدشد.

اسپوتنیک| مرد مالزیایی که به دیابت مبتال
بــود ،پــس از اخطار پزشــکان درباره ســبک
زندگی اش ،توانست در عرض یک سال 50
کیلو وزن کــم کند« .امری رحیم»  43ســاله
که کم تحرک بود و غذاهای پرکالری مصرف
میکرد ،حدود یک ســال پیش به دلیل قند
خون بســیار باال در بیمارســتان بستری شد
و پــس از ایــن حادثــه ،تصمیم گرفت ســبک
زندگی خود را تغییر دهد تا ســامت خود را
باز یابد .او می گوید« روزی که از بیمارستان
مرخص شــدم ،آن قــدر سرشــار از انــرژی و
مصمم برای تغییر بودم که از همان جا پیاده
روی نیم ساعته ای را شروع کردم».

تــی آر تی| خانــه ای جنگلــی کــه در منطقه
تومســک کشــور روســیه قــرار داشــت،
روز گذشــته آتــش گرفــت و  11نفــر در این
ســانحه جــان خــود را از دســت دادنــد .این
خانــه ،محــل اقامــت کارگــران جنگلــی در
روستای « »Priculimskiyبود .آتش سوزی
در ســاعات نیمه شــب رخ داد و علــت وقوع
آن ،هنوز مشــخص نشــده اســت .همچنین
گفته می شــود که در این اتفاق ناگوار ،چند
شهروند ازبکستانی هم جان خود را از دست
داده اند .نیروهای امنیتی روســیه ،در حال
بررســی و انجــام تحقیقــات در خصوص این
آتش سوزی هستند.

زنگ تفریح

 4گوشه ایران

چارقد گلدار ،پیراهن بلند گلدوزی شــده با تزیین یراق های نقره که روی شــلیطه پر چین پوشــیده
می شود ،لباس زنان َابیانه است ،لباسی که به همراه فرهنگ و لهجه و رسوم زیبای روستای ابیانه،
از دوران صفویه تا کنون زنده مانده .رنگ های روشن و گل و بوته های رنگین پوشاک زنان َابیانه ،از
آسمان شفاف و زیبایی های طبیعی این روستا الهام گرفته شده .مردان ابیانه هم کاله نمدی ،قبا،
ارخالق ،شال کمر ،شلوار گشــاد از جنس کرباس و متقال و گیوه محلی می پوشند .ابیانه ،از توابع
بخش مرکزی شهرستان نطنز در استان اصفهان است.

«اورامانات تخت»
کردستان

شهید آیت ا ...دکتر مفتح

در محضر بزرگان
کوچک ترین ادعایی نداشت
حجتاالسالموالمسلمینعلیاراسماعیلی،
شــاگرد آیــت ا ...بهجــت ،دربــاره ایشــان
مــی گویــد :از تعبیــرات معــروف آیــت ا...
بهجت ،این بود که«من از اول ،از نماز خودم
راضــی نبودم ،االن هــم راضی نیســتم» ،از
نماز خود گلــه داشــتند که آنطور کــه باید
باشــد ،نیســت .ایشــان همیشــه خود را در
درگاه خداونــد متعال ،مقصر میدانســتند
و هرگــز کوچکترین ادعایی در کالمشــان
نبود .سخن شــان به گونهای نبود که کسی
حس کنــد ،ایشــان دارند تشــریفاتی حرف
میزنند .بیادعایی در آن مرحوم ،شاخص
بود و هرگز تــاش نکردند کــه لطف خاص
خداوند به خود را ابزاری برای کســب شان
درنــزددیگــرانقــراردهنــد.
آیت ا ...بهجت  -دیدبان


دستور پخت 2غذای ساده ،سبک و سریع
بســیاری از پزشــکان توصیه میکنند در وعد ه
شام غذاهای سبک و کم حجم مصرف کنیم تا با
دریافت کالری کم به اضافه وزن مبتال نشویم.
امــروز ،دســتور پخــت دو غــذای غیربرنجی را
که ســریع هم آماده می شــوند یاد مــی گیریم.
خوراک گوجــه بادمجــان ،از غذاهــای زودپز و
سبک مناسب برای وعده شام است که بادمجان
سرخ شده ،گوجه فرنگی ،پیاز نگینی خرد شده
و آب لیمو و سایر چاشنی ها را دارد و در صورت
تمایل می توانید یک قاشق عصاره گوشت هم به
آن اضافه کنید .ابتدا پیاز را با روغن تفت دهید،

هنر ،چشمه زاینده

ضرب المثلفارسی
در دعوا ،نان و حلوا خیرات نمیکنند!
این سخن کنایه از این اســت که در بین دعوا
و شلوغی ،کسی به فکر رعایت آداب نیست.

منظره زیبایــی که مــی بینید،
تصویــری از روســتای تاریخی
«اورامانــات تخت» کردســتان
است که در ناحی ه جنوبشرقی
شهرســتان مریوان واقع شــده
و پیشینهای نزدیک به ۱۰۰۰
ســال دارد .این روستا ،یکی از
 75روســتای منطقه هورامان
کردســتان اســت ،جالــب این
جاست که در منطقه هورامان،
 75روســتا به همیــن زیبایی و
قدمت وجود دارد کــه به دلیل
بافــت معمــاری و فرهنگــی
بینظیر ،تا کنون  11مورد از این روستاها به ثبت ملی رسیده اند و  6روستای دیگر نیز در نوبت ثبت
هستند .هورامان یا اورامان به معنای ســرزمین اهورایی یا در معنای دیگر سرزمین خورشید است.
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کردستان می خواهد برای ثبت جهانی منطقه
تاریخی هورامان در یونسکو 25 ،روستا از  75روستای این منطقه را به ثبت ملی برساند.

مهارت یک دقیقه ای

حکایت
حکیمیپسرانراپندهمیدادکهجانانپدر،
هنــر آموزید که ملــک و دولت دنیــا اعتماد را
نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است یا
دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد
اما هنر چشــمه زاینده اســت و دولــت پاینده
وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر
در نفس خود دولت است هر کجا که رود قدر
بیند و در صدر نشــیند و بی هنر لقمه چیند و
گلستان سعدی
سختی بیند.

رفالکس معــده ،بیماری اســت که در آن اســید
معده به مری بازمی گردد و موجب ســوزش ســر
دل می شود.بسته به شــدت و نوع رفالکس ،این
بیماری با دارو ،نســخه های خانگــی یا جراحی،
قابلدرماناست.اگرعالیمرفالکساسیدمعده،
بیشازدوباردرهفتهاتفاقبیفتد،فردبهبیماری
رفالکساسیدمعدهمبتالست.یکیازعللشایع
دربیماریرفالکس،اختاللمعدهاستاماعوامل

نمک ،فلفل و زردچوبه را اضافه و گوجه فرنگی
را نگینی خرد کنید و تفت دهید ،عصاره گوشت
را هم به مواد بیفزایید ،سپس بادمجانها را روی
گوجهها بگذارید و اجازه دهیــد بپزد .خوراک
کدو ســبز هم غذای دیگری اســت که پخت آن
حــدود یک ســاعت زمــان می بــرد .مــواد الزم
کدو سبز ،هویج ،پیاز ،سیب زمینی ،سیر و کره
است .تمام مواد این خوراک گیاهی را پوست و
حلقه حلقه کنید ،سپس آن ها را با مقداری آب
بپزید بعــد کره را بــه آن اضافه کنیــد و در آخر با
کره تفت دهید.

معرفیکتاب

علم به زبان ساده
رفالکس معده
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-4

بریدهکتاب

در آیه 27سوره انفال می خوانیم:

ای کسانی که ایمان آوردهاید! به خدا و پیامبر
خیانت نکنید که در این صــورت ،آگاهانه به
امانتهای خود خیانت کردهاید.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
خیانت ،با ایمان داشــتن سازگار نیست.
الزم ه ایمان ،امانتداری است.
گاهی یک اشــاره به سود دشمن ،خیانت
است.
افشــای اســرار نظامــی ،خیانتی زشــت
است.
خیانت به پیامبر ،خیانت به خداوند است.
خیانت به خدا و رســول ،خیانــت به خود
اســت و زیان آن به خود انســان بازمیگردد.
امانت مردم به منزلــ ه امانت خود ما و خیانت
به آن ،خیانت به خودمان است.
خیانت ،فطرت ًا زشت و محکوم است.
خیانتهای آگاهانه ،خطرناک است( .هم
به زشتی خیانت آگاهید و هم پیامدهای بد آن
یدانید)
را م 

کاشمر

4

گناباد

3

دیگر آن در بسیاری موارد به نحوه تغذیه ما برمی
گردد .به عنــوان مثال می توان به خــوردن وعده
هایغذاییبزرگودرازکشیدنیاخمشدنبعداز
آنها،داشتناضافهوزن،خوردنتنقالتقبلاز
خواب،خوردنبیشازاندازهغذاهایخاصمانند
مرکبات ،گوجهفرنگی،شکالت ،نعناع،سیر،پیاز
یاغذاهایتندوچرب،نوشیدنبرخینوشیدنی
ها مانند الکل ،نوشابه های گازدار ،قهوه یا چای
و سیگار کشیدن و مصرف آســپرین ،ایبوپروفن،
آرامبخشوداروهای فشارخوناشارهکرد.

دیلماج

«دیلماج»نوشته«حمیدرضاشا هآبادی»
دربار ه زندگی و دگرگونی شخصیتی به
نام میرزایوسفخان مســتوفی ،معروف
به«دیلماج»استکه 10سالدردستگاه
ن شاه به
ن شــاه و مظفرالدی 
انطباعات ناصرالدی 
ترجم همتونوروزنامههااززبانفرانسهبهفارسی
مشغول بود؛ این کتاب ،روایت سرگشتگیهای
روشنفکری در اواخر دوران قاجار است .رمان با
شرح دوران کودکی و تحصیل میرزایوسف آغاز

میشودودرادامهباحضورشخصیت
هاییهمچون«محمدعلیفروغی»،
«میــرزا ملکــم خــان ناظمالدوله»،
«ناصرالدین شاه قاجار» و «عباس
میــرزا» ،مخاطــب را بین مــرز خیال و
واقعیت قرار میدهد .نویسنده در این داستان،
شخصیتها و حوادثی آفریده است که همه ،نام
و رنگی از تاریــخ و واقعیت دارنــد ،اما هیچکدام
واقعی نیســتند و مخاطب در مرز شــیرینی بین
واقعیتوخیالقرارمیگیرد.

نیــکالی ایوانویــچ کــه تنهــا ماند پشــت میز
نشست و تا سپیده دم آه کشــید .بعدها کاتیا
پی برد که او در تمام آن مدت به زندگی خود
اندیشیده و آن را مرور کرده بود و حاصل این
اندیشــه ها نامه مفصلی بود خطــاب به کاتیا
که با اســتنتاج های زیر پایان می یافت :آری
کاتیا  ،همه ما در یک بن بست اخالقی گرفتار
آمده ایم .من در پنج ســال اخیر نه احســاس
شــدیدی داشــتم و نــه
کار بزرگــی انجــام دادم.
حتی عشــق مــن بــه تو و
ازدواجمــان گویی توأم با
نوعی شتابزدگی بود .نه
زندگی  ،بلکه موجودیت
پیــش پــا افتــاده و نیمــه
دیوانــه ای داشــتم انگار
که مدام تحت تاثیر داروی
بیهوشی بودم.
گذر از رنج ها
الکسی تولستوی

دیالوگماندگار
مگــر میتوان عاشــق کســی بــود ،کســی را
پرستید اما به نقاط قوت او حسادت نکرد؟
داستان ازدواج
کارگردان :نوآ بامباک

دیکشنری
Logical

معقول ،منطقی
It is logical to spend a minimum on
needless things.
منطقی است که برای چیزهای غیرضروری،
حداقل پول را خرج کنیم.
In order to keep your car running
well, it is logical that you lubricate it
regularly.
بــرای ایــن کــه اتومبیــل شــما خــوب کار
کند ،منطقی اســت کــه آن را به طــور مرتب
روغن کاری کنید.

خاطرات سرخ
دفاع با جان و مال
رفته بود ســهم آب چنــد نفر از اهالی روســتا
را خریــده بــود ،کلی چــک و چانــه زده بود تا
توانســته بــود آب را چنــد روز باز کنــد داخل
زمینــش .شــده بــود باتــاق .مــی دانســت
عراقیها از کدام سمت می آیند .می خواست
تانــک ها زمیــن گیــر بشــوند .اهالــی وقتی
فهمیدند ،رفتند پول هایش را پس دادند.
روزی روزگاری جنگی

ضربالمثل خارجی
ازبکی :حتی به قاتل پدرت هم نیکی کن.
اتریشی :نفرت ،محصول مزرعه را از بین
می برد و حسادت ،ماهی دریا را.
ایتالیایــی :هــر کــه آهســته رفــت ،راه
بیشتری را بهتندرستی طی کرد.
آفریقایــی :یک راهنمای خــوب ،زمانی
دنباله رو خوبی بوده است.

