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 منزلگاه ذيحجه
هراي بيرياري    رين ماه از سال قمري است اما حرر  ذيحجه، آخ

عنوان اولين ماه سال قمري،  گونه كه محرم بهگفتن دارد همان براي
ل و آخرت حديث ناگفته در د ه نه، بلكه به اندازه دنيايك جهان ك
هاي ماه ذيحجه، تنها محدود به حج نييت هر چند كه  دارد. گفتني

جين ترين گردهمايي ساالنه ميلمانان جهان ع اين ماه با بزرگ نام
زي مگر نه اينكه عيرد رو  ،عيد است شده است. روز ابتداي ذيحجه

. در اسرت ن در آن رخ داده آفريخوش يمن و سرور يكه رويداد
اين روز پيوندي صورت گرفت كه ميير زندگي بشرريت را تعيرين   

آور رقرم زد كره    ي در روند تكاملي دين آخرين پيامكرد و تحول
 بركات آن تا هميشه تاريخ باقي است.

وزهايي است كه براي هرر  گيرنده رنيمه نخيت ماه ذيحجه در بر
دوسرت بروده، فرامروش    زائر خانه هاي گذشته  در سال كه كس
شود. هر يك از اين روزها آن اندازه مهم و عميق اسرت كره    نمي

هيچ كس را ياراي درك عمق مفاهيم نهفتره در آن نييرت مگرر    
هاي همه مشتاقان  ر اين روزها در مكاني به وسعت دلكياني كه د
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هرا   هاي فريض ربروبي جرعره    اند و از چشمه آمدهديار يار گرد 
گنجرد،   محفلي در قالب تنگ كلمات نمري  نيننوشند. وصف چ مي

راهي شد و لذت حضور در مني، مشرعرالحرام، صرحراي   بايد كه 
نظير روز عرفه، قرباني كردن نفس سركش  هاي بي عرفات و نيايش

و طوا  بندگي بر گرد خانه عشق را با پوسرت و گوشرت و خرون    
گرام در منزلگراه    پس از شركت در همايش حج، بايد تجربه كرد.

بندگي در اين كالس نوراني نوشت. دهه سوم  ر گذاشت و مشقغدي
اي كوچرك از   انواده معطر گرديده زيرا خانوادهذيحجه، به نام خ

نظر تعداد اما بزرگ از نظر ارزش و نزديكي به خالق، در فضرايي  
روحاني و در ميان صفو  عظيم فرشتگان ملكوت، به صحنه نبرد با 

 غرق شده بودند. نبرد خانردان مركب  جاهالني رفتند كه در جهل
 1هاي رايج نبود و سالح  زان غافل، از جنس جنگرسالت با كينه تو

بره الطرا     -كامرل كلمره   به مفهوم-رزمنده جبهه حق، ايمان 
بيكران معبودي بود كه آنان را براي اين نبررد فكرري برگزيرد.    

ترر از آفترا     شان روشن بل كه باطل بودن انديشهافراد جبهه مقا
، كياني بودند كه روز را به دليل عظمت و نور خيرره كننرده   بود
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ترر از آن   هاي دلشان ضرعيف  ديدند و در واقع چشم خورشيد نمي
خورشريد در روز   بود كه درخشش آفتا  را تحمل كند لذا وجود

 كردند. روشن را انكار مي
ماه ذيحجه كه با روز ازدواج و پيوند مقدس نور چشرم نبروت برا    

رسالت آغاز شد، با روز مباهلره كره بره احتررام      بازوي پر توان
ه به روزهاي پاياني خود نام گرفت «روز خانواده»خانواده رسالت، 

شود پس اين ماه، ماه توجه به هيته مركزي و سرتون و   نزديك مي
هايتران همرواره    هر جامعه موفق است. ستون خانوادهسنگ بناي 
 استوار باد!

 «سپيدار»

 چشمتان روشن!
ي زيبرا و  ها هاي گرم كه بايد به خاطر مناسبت ر همه تبريكعالوه ب
خم و هفته خنده قربان و غديرآفرين ماه آبان مانند اعياد فرسرور

خواني تقديم شما خوانندگان گرامي كنيم، يك تبريك  كتا  و كتا 
ويژه هم تنها به خانواده بزرگ نابينايان و معلوالن ايران اختصاص 

شگاه مطبوعات كه اوايل اين ماه برگرزار  دارد. در هجدهمين نماي
هاي  معلوالن، رتبهنشريه ديگر ويژه  2شد، ماهنامه بشري به همراه 
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برتر را كيب كردند. در بخشي كه اميال و براي نخيتين برار بره   
شرده برود،     مطبوعات خاص معلوالن و نابينايان اختصراص داده 

هاي برترر را   تبهفرهنگ رو وانا و ماهنامه علمت ماهنامه بشري، پيك
كيب كردند. تبريك و تقدير به خاطر اين موفقيت، متعلق به افراد 

انردركاران و هيترت    است كه تنها چند تن از آنان دست متعددي
از حين توجره   تحريريه اين نشريات هيتند. در اينجا ضمن تشكر

ي و اداره كررل مطبوعررات و  الن معاونررت مطبوعررات توميرر
الن تواسالمي و مير وارشاد فرهنگ زارتهاي داخلي و خبرگزاري
ثابتي و آقراي وحيرد    نمايشگاه مطبوعات، از خانم الهه برگزاري

ثابتي كه غرفه ماهنامه بشري در نمايشگاه مطبوعرات را طراحري   
كه آن را اشرفي آرامي و فرامرز مهديسيدو نيز از آقايان  كردند

ايران  براي همه معلروالن و نابين كنيم و  اجرا كردند، قدرداني مي
وفرهنگ،  مماهنامه عل توانا و همكاران و خوانندگان پيك خصوصب

مندي از عنايت خاص الهري   افزون و بهرههاي روز آرزوي موفقيت
 داريم.

 «هيئت تحريريه ماهنامه»
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 مدرسه بندگي
آيره   71ن است كه مردني و داراي  ومين سوره قرآود حج، بييت

س سوره حج را قرائت نقل شده: هر ك )ص(باشد. از پيامبر اكرم  مي
كند، مانند آن است كه حج و عمره به جا آورده و به تعداد كياني 

اند، ثروا  بره او داده    گذشته و آينده، حج و عمره گزاردهدر  كه
 خواهد شد.

 از جمله آثار و بركات اين سوره، روزي شدن حج و زيارت حرمين
يرك   فرمودند: هر كس هر سه روز، )ع(شريفين است. امام صادق 

بار سوره حج را تالوت نمايد، در همان سال به زيارت خانره خردا   
خواهد شد و اگر در سفر حج از دنيا برود، وارد بهشت خواهد  نايل
گويد: به امام عرض كردم: اگر فرد، مخرالف مرا و    راوي مي شد.

از  عقايد ما باشد نيز همين فضيلت را دارد؟ امام فرمود: در بعضي
 شود. يف داده ميها به او تخف عذا 

 فيض كثير
 پناهان است مبارك جشن پر نور، پناه بي

 د نا اميدان استرعلي بن ابيطالب امي
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 به جنت حوريان گويند، همه عيد غدير آمد
 ، عجب فيض كثير آمد. ز بهر شيعيان امروز

 ا آمدرور، جمال كبريري از نرجهان نوران
 ت، وصي مصطفي آمدرم جنرقييم نار و ه

 بررالق اكرم، به امر خردير خرغبرفته در 
 ي آن ساقي كوثرربه روي دست پيغمبر، عل

 رور ميلمين آمدربگويند قدسيان امروز، س
 ن آمدرؤمنيرالمرربه پا زيباترين جشن امي

 ها ب، تويي حالل مشكلرالري بن ابيطرعل
 مراني از درت ما را، به جان هميرت زهرا

 «حاج مهدي خرازي»

 امتحان ابراهيم
بره   را با كارهاي گوناگوني امتحان كررد و او  )ع(د ابراهيم خداون
ها بر آمد. خداوند گفت: مرن ترو را    از عهده اين آزمايشخوبي 

 (124)سوره بقره، آيه پيشواي مردم قرار دادم. 
كرنم و بره آن همره     فكرر مري   )ع(وزها مدام به ابرراهيم  اين ر
واسرتي ترا   هاي سختي كه از او گرفتي. به اينكره از او خ  امتحان
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اي برايت  انهاش را در بيابان رها كند و اينكه خواستي تا خ خانواده
چقدر براي پدر سرخت  كنم و اينكه  فكر مي )ع(بيازد. به اسماعيل 

هايي كره   هاي سختي، امتحان اش كند. چه امتحان بود كه قرباني
ها  اش برآيد. مثل اينكه انيان يد فقط يك پيامبر بتواند از عهدهشا

ترر اسرت و ترو     تر باشند، امتحانشان هم سخت زديكبه تو ن هرچه
تررين   گيرتري. خدايا! تو عجيرب ات سخت دوستان صميمينيبت به 

هاي ترازه يراد    ات را با امتحان هاي تازه معلم دنيا هيتي. تو درس
ترر   تر باشد، امتحانش هرم سرخت   دهي و هرچه درسي بزرگ مي

اين همه سخت است. تو  است. براي همين است كه امتحان پيامبرها
ا هر امتحان، يرك  كني. شايد ب ها را بزرگ مي هايت آدم ا امتحانب

مم هيتي و شويم. خدايا! خوشحالم كه تو معل تر مي پله به تو نزديك
 كني. خوشحالم كه امتحانم مي

يك  فكر كنيد. به نظر شما كدام )ع(هاي حضرت ابراهيم  به امتحان
كني اگر تو جاي او  تر بود؟ فكر مي تهاي او از همه سخ از امتحان

 شد؟ مي بودي، نتيجه اين امتحان چه
 «عرفان نظرآهاري»
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 بايد با طال نوشت
زرگران  هراي ب  هاي آن، از سينه كتا ، بوستان مزيني است كه گل* 
 كند. گويد و كالم زندگان را ترجمه مي رويد، از مردگان سخن مي مي
زندگييت و لباس جزو تجمرل و   كتا ، از لوازم و ضروريات اوليه* 

 آن. زينت
نيان فرصت ندارد كتابخانه، سفره گيترده روزگار است، حيف كه ا* 

 اي استفاده كند. از هر غذا، لقمه
 كند. ن عصا و تازيانه، ما را تربيت ميكتا ، معلمي است كه بدو* 
 كتا ، مقدس است ولي هر ورق پاره، كتا  نييت.* 
ي است كه ترو  تو را به خشم آورد و دوستكتا ، همنشيني است كه * 

هيچ گراه ترو را بره     كند و پندآموزي است كه را هيچ گاه ملول نمي
 كند. لغزش دچار نمي

 «آوري حسين خرميكلمات قصار: گرد»
 قضاوتي دشوار
هاي مرن   ام قضاوت كني، كفش رد من و زندگيقبل از اينكه در مو

هرايي   ها و دشت ا، كوهه خيابان را بپوش و در راه من قدم بزن. از
هايي را بريز كره مرن ريخرتم.     دم. اشكگذر كن كه من گذر كر
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ا بگذران كه من هايي ر هاي من را تجربه كن. سال دردها و خوشي
باره و دوباره بر هايي بلغز كه من لغزيدم، دو گذراندم. روي سنگ

در همان راه سخت قدم بزن همان طور كره مرن    پا خيز و مجدداً
 تواني در مورد من قضاوت كني. بعد، آن زمان مي م.انجام داد

 «ايران پرنده»

 ليوان را زمين بگذار!
استادي در شروع كالس درس، ليواني پر از آ  در دست گرفرت.  

بعد از شاگردانش پرسيد: بره   را باال نگه داشت كه همه ببينند، آن
 11نظر شما وزن اين ليوان چقدر است؟ شاگردان جوا  دادنرد:  

زن كرردن،  گرم. استاد گفت: من هم بدون و 111گرم،  111 گرم،
من اين است: اگر من  دانم دقيقا وزن آن چقدر است اما سؤال نمي

چره اتفراقي    را چند دقيقه همين طور نگره دارم،  اين ليوان آ 
افترد. اسرتاد    گفتند: هيچ اتفاقي نمري  خواهد افتاد؟ شاگردانش
افترد؟   م، چه اتفاقي ميهمين طور نگه دارپرسيد: اگر يك ساعت 

گيرد. استاد گفت:  يكي از شاگردانش گفت: دستتان كم كم درد مي
شراگرد  » تمرام آن را نگره دارم؟   حق با شماست اما اگر يك روز

شود. عضالتتان به شردت تحرت    حس مي ديگري گفت: دستتان بي
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كارتان به بيمارستان  شوند و مطمتناً گيرند و فلج مي فشار قرار مي
كشيد. همه شاگردان به اين حر  خنديدند. استاد گفرت:  خواهد 

كنرد؟   ت، وزن ليوان تغييرر مري  درست است ولي آيا در اين مد
يز باعرث درد و  شاگردان جوا  دادند: نه. استاد گفت: پس چه چ

شود؟ شاگردان گيج شدند، يكي گفت: ليوان  فشار روي عضالت مي
زندگي هم مثل همين مشكالت  زمين بگذاريد. استاد گفت: دقيقاً را

اشكالي ندارد است. اگر آنها را چند دقيقه در ذهنتان نگه داريد، 
تري به آنها فكر كنيد، ذهنتان به درد خواهد  اما اگر مدت طوالني

كنند و ديگر قادر بره   بيشتر نگاهشان داريد، فلجتان مي آمد. اگر
 است، انجام كاري نخواهيد بود.فكر كردن به مشكالت زندگي مهم

تر آن است كه در پايان هر روز و پيش از خروا ، آنهرا را    اما مهم
زمين بگذاريد. دوست من، يادت باشد كره ليروان آ  را همرين    

 وز زمين بگذاري! زندگي همين است!امر
 «زهره زاهدي»

 انگيزكلمات تأمل بر
 كلماتور نوشتم.كاري پاي كلمات را قلم كردم و با آن،☻
 ها هم مايه درد سر. ها دردسرند و بعضي بعضي☻
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 زند. گر كيي سيلي آبدار نميبها، دي با باال رفتن آ ☻
 كنند. يشتر شعارها در تظاهرات زندگي ميب☻
تلويزيون، از برق كشيدن آن  بهترين راه براي آ  شدن برفك☻

 است.
 .بردام را  قاضي هم را قاضي كردم، بادوقتي كال☻
هايرت   با داشرته هايت تالش نكني، مجبوري  اگر براي خواسته☻

 بيازي.
 هاي شيرين بود. شق خوا چشمان فرهاد، عا☻
 رساند. گل به تو آسيب نمي از بين انيان، حيوان و گل، تنها☻
 سرطان بدخيم جامعه، دروغ است.☻
تمام زندگي فرهاد، شيرين بود و تمامي زندگي شريرين، تلرخ   ☻
 بود.
 پس از عمري زندگي با دنيا، از او طالق گرفت.☻
ز ادامره راه براز   افتد و برا مررگ، ا   قلبم، با تولد راه ميعابر ☻
 ماند. مي
 آيد. ن اييتگاه زندگي برسد، جانش درميآدم تا به آخري☻
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 افتد. م تا خط پايان زندگي، از نفس نميدونده قلب☻
 شب، روزگار سياهي دارد.☻
 ارابه زمان، ترمز ندارد.☻
 كند. سكوت، با زبان اشاره صحبت مي☻
 شود. ي، از خجالت درختان خشكيده آ  ميبر  زميتان☻
پروانه مهربان، براي نجات شمع در حال سوختن، جرانش را از  ☻

 دست داد.
 چشم، چشم ديدن خودش را ندارد.☻
 كبريت مشتعل، زندگي گرم و كوتاهي را سپري كرد.☻

 «بچه مشت»

 دست در دست خدا
را  نچراكه خدا توكل كنندگا ون قصد كاري كني، بر خدا توكل كنچ

دوست دارد. اگر خدا شما را ياري كند، هيچ كس بر شما غلبه نخواهد 
كرد و اگر شما را خوار كند، چه كيي بعد از او شما را ياري خواهرد  

 «161و  119سوره آل عمران، آيات » .كرد؟ پس مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند

 كنم قرار اسرت  رود كه تو هيتي و خيال مي خدايا! گاهي يادم مي
همه كارها را خودم تنها انجام دهم، بره همرين خراطر وحشرت     
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هاست  شود. شايد همين وقت ترسم و توي دلم خالي مي ، ميكنم مي
 شوم. كه نا اميد مي

  اما تنهاي تنها نه. بايرد  گويد: كارت را بكن مادر بزرگم هميشه مي
دست به دست خدا بدهي تا كارها رو به راه شرود، توكرل يعنري    

خواهنرد   يشناسم كه هر كاري م من بعضي افراد را مي اما همين.
. آنها خودشان را از كرار كنرار   گويند: به خدا توكل كن بكنند مي

كشند و توقع دارند كارها خود به خود درست شود. مطمتنم تو  مي
اين كار را دوست نداري. اعتماد كردن به تو خو  است، اينكه بره  

اما مرا   كني يتي و كمكمان ميمطمتن باشيم تو هتو تكيه بدهيم و 
انيان هيتيم و تو انتظارات زيادي از ما داري. اين درست نييرت  
كه ما وظايف خودمان را روي دوش تو بگذاريم. البته درست هرم  

توانيم انجام دهريم.   فكر كنيم همه كارها را خودمان مينييت كه 
ا ما. يك سرش رشايد زيباتر اين باشد كه يك سر كار را تو بگيري و 

گويد، من و تو بايد دستمان را توي دست هم  مادر بزرگ راست مي
 بگذاريم. مطمتنم بدين ترتيب زندگي زيباتر و بهتر خواهد شد.

 هاي جدي خود را با خدا در ميان بگذار و بگو  خالصه اينكه تصميم
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 او احتياج داري.هاي  چقدر به كمك
 «عرفان نظرآهاريخطي: هاي خط نامه»

 ات روزانهدفتر خاطر
دفتر خاطرات روزانه داشته باشيد. داشتن يرك دفترر خراطرات    

ت شماسرت. نوشرتن   شخصي هاي رشد ي از بهترين راهشخصي، يك
د، اير  هايي كه از آنها گرفته هاي روزانه و درس ها و تجربه خاطره

فرزايش و  سرازد و آگاهيتران را ا   تر از روز پيش مي شما را عاقل
داشتن دفتر خاطرات بره شرما   دهد.  اشتباهات شما را كاهش مي

ترر سرازيد و روي    اهدا  و منظورتران را روشرن  كند  كمك مي
چيزهايي تمركز كنيد كه قابل توجه و داراي اهميت زيادي هيتند. 

از مصراحبت برا   نوشتن دفتر خاطرات به شما موقعيرت مناسربي   
دهد كره   كند. به شما نيروي تفكر عميق مي خودتان را پيشكش مي

سمت در دنياي امروز، متأسفانه امري منيوخ شده است. شما را به 
كنرد در   دهرد و كمرك مري    فكر كردن سوق مي تر بهتر و درست

تر حركت كنيد. در ضمن محلي براي ضبط بيرنش   مييري آگاهانه
ر تردابير  سازد. همرين طرو   شما در قبال ميائل جاري فراهم مي

براي شما به وجود آمرده چره   كنيد كه  آميزي را ثبت مي موفقيت
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م اي، چه امور شخصي و معنوي خودتان و تمرا  زندگي حرفهبراي 
دانيد. دفترر خراطرات محلري     چيزهايي كه شما آنها را مهم مي

دهرد.   مي اختصاصي براي ديدن رؤياها و تصوراتتان به شما ارائه
اين دفترخاطرات، يك سررسيد معمولي نييت كه فقط خراطرات  

بنويييد، بلكه جايي است كه به بررسري و تحليرل    خود را در آن
 رفتارهاي خود بپردازيد. اين دفتر شما را به بررسري كارهايتران  

كند كه چررا آنهرا را انجرام     كند. براي شما روشن مي تشويق مي
اي براي عبرت گرفتن از كارتان وجرود دارد.   ايد و چه نكته داده

ود آوردن محلري  نوشتن در دفتر خاطرات روزانه، يعني به وجر 
كند  را زياد مي براي مطالعه. مطالعه، آگاهي و رشد شخصي شما

آيرد.   تر، به كرار مري   ه براي آينده موفقو مانند اهرمي از گذشت
 11خاطرات، حتي به مدت اند كه نوشتن در دفتر  محققان دريافته

ايمني بردن و حرال    تواند در سالمتي، كاركرد وضعيت دقيقه، مي
شد. زندگي شما قابل تفكر است پس قابل نوشتن هم عمومي مؤثر با

 هيت.
 «مترجم: آذر جواليي»
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 كرد غيرتمند
هراي   ان قرار دارد و از شمال به اسرتان استان كردستان در غر  اير

استان كرمانشاه، از شرق بره  آذربايجان غربي و زنجان، از جنو  به 
مركز اين ت. هاي همدان و زنجان و از غر  به عراق محدود اس استان

 باشد. استان، شهر سنندج مي
اين استان داراي آثار تاريخي متعددي است بدين شرح: آثار تاريخي 

آثرار  تنگيور.  قبل از اسالم شامل تپه باستاني زيويه، غار كرفتو، كتيبه
االحيان در سرنندج، عمرارت آصرف    بعد از اسالم شامل ميجد دار

 الديوان و بقعه بابا گرگر در شهر قروه.
توان غافل شد پس بياييد به  ط ديدني فراوان اين استان هم نميز نقاا

پيرر شراليار، اورامران     صورت گذرا اين نقاط را مرور كنيم: آرامگاه
چشرمه،   چهلسنندج، باغ آيت ا... مردوخ، بقعه بابا گرگر،تخت، بازار

وحدت، سرنگ نوشرته اورامران، شرهر     سد درياچه زريوار، درياچه
كرفتو، ت احمدزاده، عمارت خيرروآباد، غرار  رباستاني گروس، عما

االحيان، ميجد رهاجرخاتون، دا قلعه زيويه، گردشگاه آبيدر، ميجد
مناره، قرآن تاريخي نگل، موزه تراريخ طبيعري   آويهنگ، ميجد دو

 «مژگان نصيري»         سنندج و موزه سنندج.



 11 

 ترين جزاير جهان عجيب
جهان، جزاير عجيرب   گانه قديم و جديد عالوه بر همه عجايب هفت

خواهيم  ارد كه ميو غريبي هم در گوشه و كنار كره زمين وجود د
 با هم به بعضي از آنها سري بزنيم:

ها قبل، يك كشتي باري يوناني، چرخش يرك   مدت    جزيره دوار
هد برود.  خرود را شرا   شيء بزرگ در فاصله هزار متر جلروتر از 

الي بزرگ اسرت،  كردند آن يك هيو سرنشينان كشتي كه فكر مي
جزيره  ترسيده بودند. پس از نزديك شدن به آن، متوجه يك كامالً

تررين   بييار در حال چرخش اسرت. در سرريع   شدند كه با سرعت
ترين حالت هرر   ره در هر دقيقه يك دور و در آرامين جزيحالت،ا

زند. چرا يك جزيره در اقيانوس بايد خود را  دقيقه يك دور مي 12
 اند. پاسخي براي اين پرسش پيدا نكرده ان هنوزبچرخاند؟! محقق

 تواند از وسط جدا و بار ديگر به هم متصل شرود.  اي كه مي جزيره
اين جزيره غير معمول در اقيانوس آرام واقع شده اسرت. گراهي   

خودكار بره يرك    ه دو قيمت تقييم و بار ديگراوقات اين جزيره ب
اي تقييم و اتصرال  بيني زماني بر شود. هيچ پيش مي تبديل جزيره
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روز و گراهي   2ترا   1اقل ره وجود ندارد. جدا بودن آنها حدجزي
 متر است. 4روز و فاصله اين دو قيمت از هم تا  4تا  1اوقات 

اي تنها در نزديكري سراحل شررقي     سمور جزيره    جزيره سمور
حيوانات و گياهران اسرت و   و فاقد هر موجود زنده از قبيل  كانادا

تر اينكه  دارند. عجيب بز در نزديكي جزيره وجودهاي س تنها سنگ
نمايش از كار  رود، قطب زمان يك كشتي به نزديكي جزيره ميهر 
 گويند. مي «جزيره مرگ»تد! برخي از مردم به جزيره سمور اف مي

گونه كه از نام ايرن جزيرره پيداسرت، در آن    همان    جزيره گريه
رسد. بعضري   ميش به گو صداي گريه عجيبي در طول روز و شب

اوقات صداها مانند ضجه و زاري كردن پرندگان است. اين جزيره 
كس جرأت رفتن بره  لگير و وحشتناك است. تا كنون هيچتاريك، د

آن خبري كيب نكرده امرا  لذا كيي از  جزيره را نكرده استاين 
 كنند. ها از نزديكي آن عبور مي گاهي كشتي

ه چه دليل اين جزيرره  د بدان هنوز كيي نمي    جزيره سفر كننده
كند. برخي معتقدند كه احتماال پرا دارد چرون واقعرا     حركت مي
وزد، ايرن   كند بخصوص وقتي كه باد خيلي شديد مري  حركت مي
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 21سال گذشته،  211شود و طي  جا مي هجزيره مانند يك قايق جاب
متر حركرت كررده    111كيلومتر جا به جا شده يعني در هر سال، 

 است.
 انده به پاياندو روز م

دو روز مانده به پايان جهان، تازه فهميد كه هيچ زنردگي نكررده   
نخورده براقي برود.    روز، خط 2است. تقويمش پر شده بود و تنها 

پريشان شد و آشفته و عصباني نزد خدا رفت تا روزهاي بيشتري از 
بگيرد. داد زد، بد و بيراه گفت، خدا سكوت كرد. جير  زد و   خدا

 ل راه انداخت، خدا سكوت كرد.جار و جنجا
آسمان و زمين را به هم ريخت، به پر و پاي فرشته و انيان پيچيد، 
كفر گفت و سجاده دور انداخت، خدا باز هم سكوت كررد. دلرش   

گرييت و به سجده افتاد، خدا سكوتش را شكيت و گفرت:   گرفت،
بد و بيراه و جرار و   عزيزم يك روز ديگر هم رفت، تمام روز را به

اقل ايرن  ها يك روز ديگر باقييت، بيا و الدادي. تن جنجال از دست
هق كنان گفت: اما با يك روزچره كرار    يك روز را زندگي كن.هق

توان كرد؟ خدا گفت: آن كس كه لرذت يرك روز زييرتن را     مي
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يته اسرت و آن كره امرروزش را    تجربه كند، گويي هزار سال زي
يد. آن گاه سهم يك روز آ يابد، هزار سال هم به كارش نمي درنمي

زندگي را در دستانش ريخت و گفت: حاال برو و يك روز زنردگي  
ر گرودي دسرتانش   كن. او مات و مبهوت به زندگي نگاه كرد كه د

ترسريد راه بررود،    ترسيد حركت كند، مري  درخشيد. اما مي مي
الي انگشتانش بريزد. قدري اييتاد، بعد با  ترسيد زندگي از البه مي

م، نگه داشتن اين زنردگي چره   : وقتي فردايي ندارخودش گفت
آن وقرت   اي دارد؟ بگذار اين مُشت زندگي را مصر  كنم. فايده

 را به سر و رويش پاشيد، زنردگي را  شروع به دويدن كرد، زندگي
تواند تا ته  وجد آمد كه ديد مي نوشيد و زندگي را بوييد. چنان به

د پا روي خورشيد بگذارد. او توان تواند بال بزند، مي دنيا بدود. مي
نكرد، زميني را مالرك نشرد،    در آن يك روز آسمان خراشي بنا

مقامي را به دست نياورد، اما در همان يك روز دست برر پوسرت   
دوزكي را تماشرا كررد.    درختي كشيد، روي چمن خوابيد، كفش

سرش را براال گرفرت و ابرهرا را ديرد، بره آنهرايي كره او را        
م كرد و براي آنها كه دوستش نداشتند، از ته دل شناختند، سال نمي
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دعا كرد. او در همان يك روز آشتي كرد، خنديد و سربك شرد،   
لذت برد و بخشيد، عاشق شد و عبور كرد و تمام شد، او در همران  

هرا در تقرويم خردا     زندگي كرد. فرداي آن روز، فرشته يك روز
 نوشتند: امروز او درگذشت، كيي كه هزار سال زييت!

ارتفاع است. اغلب ما تنها بره   زندگي انيان داراي طول، عرض و
انديشيم، اما آنچه كه بيشتر اهميت دارد، عررض يرا    آن مي طول

آن است. امروز را از دست ندهيد، آيا ضرمانتي برراي    چگونگي
 طلوع خورشيد فردا وجود دارد؟!

 ها كتابند آدم
ضري از  تا . بعهاي يك ك ا مانند كتا  هيتند با همه ويژگيه آدم
ها را بايد چند بار خواند تا معني آنها را فهميرد و بعضري را    آدم
ها جلرد زركرو  دارنرد،     يد نخوانده دور انداخت. بعضي آدمبا

جلرد ندارنرد.    بعضي جلد ضخيم، بعضي جلد نازك و بعضي اصالً
و بعضري برا    شوند كاغذ كاهي نامرغو  چاپ مي ها با بعضي آدم

انرد و بعضري تفيرير     مه شرده ها ترج مكاغذ خارجي. بعضي آد
شوند و بعضي هم فتوكپي  ها تجديد چاپ مي شوند. بعضي از آدم مي
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ها داراي صرفحات سرياه و سرفيدند و     هاي ديگرند. برخي آدم آدم
ضي قيمت پشت جلرد  بعضي از آنها صفحات رنگي و جذا  دارند. بع

. بعضي رسند ا با چند درصد تخفيف، به فروش ميه دارند. بعضي آدم
ها را بايرد جلرد    شوند. گروهي از آدم بعد از فروش، پس گرفته نمي

اشت و بعضي را تروي كيرف.   شود توي جيب گذ گرفت. بعضي را مي
شروند و   د و در چند پرده نوشته و اجرا ميان ها نمايشنامه بعضي آدم

ها معلومات عمومي. گروهري   اند و بعضي بعضي فقط جدول سرگرمي
ي فراوان هاي چاپ ط زدگي و بعضي غلطدگي و خها خط خور از آدم

و از روي بعضري بايرد    ها بايد مشق نوشت دارند. از روي بعضي آدم
 جريمه نوشت.

 اندكي گرم شويد!
ل برگزاري ميابقه از او پرسيد: چطور اين همه پرول را روي  تومي* 

شرط بندي كردي؟ گفت: ديشب خوا  ديدم كه دائما  21اسب شماره 
ل تومير كنرد.   حركرت مري   1و يك عدد  6ك عدد جلوي چشمم ي

هشت ترا   6داره؟ گفت: مگه  21چه ربطي به  1و  6برگزاري پرسيد: 
 شه؟ تا نمي هشت بييت و
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خواسته بره مواد بگيره.  هزار تومن تو جيبش بوده، مي 11و يار* 
بينه. يواشركي پروال را پررت     و راه مأمور نيروي انتظامي را ميت

 كنه توي جو ! مي
بشه. توي آزمون استخدامي ازش  ه نفر مي خواسته آتشنشاني* 
و اون اطرا  آ  نباشه چه كرار   پرسند: اگر جنگل آتش بگيره مي
 كنيم! گه: هيچ چي، تيمم مي كني؟ مي مي
دوني اينجا ماهيگيري ممنوعه؟ مررد: ولري ترابلو     پليس: نمي* 

غ نزديد. پليس: نزديم كه نزديم، زود باش از روي آكواريروم برا  
 وحش بيا پايين!

هاش نييرت.   بينه كفش د، وقتي مياد بيرون، ميره ميجيكي مي* 
 گه: من كي رفتم كه خودم نفهميدم؟ با خودش مي

ره ذاره روي ميرز و مير   يه نفر ترو رسرتوران غرذاش را مري    * 
به غذاش دست نزنه، يره يادداشرت   دستشويي. براي اينكه كيي 

زيرش هم امضا نزنه.  ذاره كنارش كه: كيي به غذاي من دست مي
بينه غذاش نييت و جاش يره   كنه: قهرمان بوكس. بعد مياد مي مي

 ياداشته كه نوشته: من غذات را بردم. امضا: قهرمان دو.
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 ترين ليمو شيرين
پ و مرواد معردني    ، پ2،  1هراي    ليموشيرين حاوي ويتامين

آ  باشد. اين ميوه داراي اثر ضد پتاسيم، كلييم، فيفر و منيزيم مي
ست و افرادي كه از ضرعف كليره و   مرواريد، معرق و مقوي قلب ا

با مصر  آ  ليموي شريرين   توانند برند، مي كاري آن رنج مي كم
 تازه، بيماري خود را درمان كنند.
ليتر در هر روز براي مبتاليان  1/1خوردن آ  اين ميوه در حدود 

شريرين  مبتاليان به گلودرد، خوردن ليمو حصبه سودمند است. به
پخته يا كمپوت يا مخلوط آ  آن برا عيرل را فرامروش نكننرد.     

م زيرر چشر   شيرين به طور ناشتا در رفع سياهي نوشيدن آ  ليمو
تاليان به ماالريا، درد كمر، اسيد بمفيد است. خوردن اين ميوه به م

اوره، آنرژين،   اوريك، زخم معده، ذات الريره، سررماخوردگي،  
شرود امرا افرراط در     ي توصيه ميهاي عفون ضعف كليه و بيماري

 شود. رين موجب ناراحتي معده و روده ميشيخوردن ليمو
 كاهش وزن

 هيتند، معموال رازهايي هم براي   افرادي كه داراي اندام متناسب
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ورن اسليتون، بيشتر مردم تناسب اندام خود دارند. به قول دكتر ل
ري كنند هيچ كار خاصي در طول روز براي مصر  كرال  تصور مي
 دهند ولي بعد از فهميدن كارهاي ساده و متنوعي نجام نميخود ا

هاي اضافي مفيد است، متعجب  كه بيشترشان براي سوزاندن كالري
از رازهراي   خروار فعاليت زير، فقط مشتي است از 16شوند.  مي

 اندام: تناسب
 د مصر  كنيد:ن ويتامي

از ديگرران   تر كمبود اين ويتامين هيتند، آهيته دچار افرادي كه
سررعت  دهند. قهروه بنوشريد: زيررا     از دست مي وزن اضافي را

 7دهد. بيشتر بخوابيد: خوا  بين  سوزاندن كالري را افزايش مي
كند. از بردنتان كرار    اعت، سوخت و ساز بدن را تنظيم ميس 9تا 

قدم برداريرد.   شمار بگيريد تا هر هفته، تعداد بيشتري بكشيد: قدم
بار در روز، حجم غذاي خود را كرم كنيرد.    1يا  4هاي  در وعده

دقيقره. صربحانه    11تا  11اقل روزي د، التندتر راه برويد، بخندي
برا مرواد    بخوريد تا بدنتان چربي سوزي را آغاز كند. شكمتان را

داراي فيبر پر كنيد تا ديرتر هضم شوند. براي رسيدن بره مقصرد   
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اشريد. كتراني   روي كنيد، جنب و جوش داشته و پر تحرك ب پياده
بپوشيد، آخر شب غذا نخوريد. صا  باييتيد تا عضالت شكمي شما 

از جا بلنرد  شود. بيشتر آ  بنوشيد. اشيا را به شكل صحيح  تقويت
خصوص هنگام آشپزي. هنگام صرحبت برا   كنيد. آدامس بجويد ب

هايتان عوض كنيد. براي خودتان  لفن، راه برويد. بار را روي شانهت
تر باشد و هنگام طربخ، انرر ي    ايتان سالمتا غذغذا درست كنيد، 

مصر  كنيد. پس از غذا قدم بزنيد. هميشه مقداري غذاي سربك  
همراه خود داشته باشيد. آرامش داشرته باشريد، كمترر بيننرده     
تلويزيون باشيد. روي پاهاي خودتان از جا بلند شويد. چاي سربز  

دلي وي صرن بنوشيد. غذاهاي تند بخوريد. زانوهايتان را وقتري ر 
تر براي غذا  ت دهيد. ماهي بخوريد. بشقا  كوچكايد حرك نشيته

ها را با پوسرت بخوريرد. در داخرل ماشرين      انتخا  كنيد. ميوه
هايتران را حركرت    نداشته باشيد. موقع راه رفتن دستخوراكي 

چرر    نيد. ماست كمتميز ك دهيد. خانه و ماشينتان را خود شخصاً
 فراموش نشود.

 «بالييابراهيم كر»
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 هاي عزيز و تميز كفش
خواهيد كفش تميز و براق داشته باشريد،   واكس فوري: اگر مي* 

يك سيب زميني خام را از وسط نصف كرده روي كفش بماليد ترا  
شده، رنگ و رويش رفتره و  درخشان شود. اگر كفش شما ساييده 

ابتدا سيب زميني خام را روي آن بماليد و سپس  گيرد، واكس نمي
 س استفاده كنيد.از واك
است: هنگامي كره يرك جفرت كفرش نرو      كفش نو خطرناك * 
 تخرت كفرش را  و يا افتادن  خريد، براي جلوگيري از لغزيدن مي

 اندكي سمباده بزنيد تا لغزندگي خود را از دست بدهد.
شوره كفش: اگر كفش شما بر اثر عرق كردن يرا خريس شردن    * 

توانيرد از   ه مري رشوره يا سفيدك بزند، براي برطر  كردن شرو 
محلول مياوي آ  و سركه استفاده كنيد، اين محلول را با برس به 

 كفش بماليد.
هاي مشكي از جنس چرم  قهوه به جاي واكس: براي حفظ كفش* 

جير، بايد با يك قطعه اسفنج، قهوه را روي كفش بزنيد و رويه آن 
 را تر كنيد. مراقب باشيد قهوه خالص باشد نه شير قهوه.

 


