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 طليعه هدايت
هاست كه برراي ملرت ايرران ترداعي كننرده       ماه بهمن، سال    

م است. اگرچه مراه دي  پس از پايان سياهي شب ظل درخشش نور
خشش نرور و گرمراي خورشريد پرس از     ها مظهر در براي ايراني

توان شب اولرين روز   والني پاييزي است اما به واقع ميهاي ط شب
يلداي ديگري براي سرزمين سررفراز ايرران   ماه بهمن را هم شب 

دانست. امسال ماه بهمن با آخرين روزهاي ماه پرر از درد و مرم   
آور حق همزمران   آن، طلوع بهار ميالد آخرين پيام صفر و پس از

روز پاياني ماه صفر با رحلت پيرامبر خراتم،    3شده است. اگرچه 
ن و تاج سرر ايررا  و شهادت ):(شهادت دومين مظلوم اهل بيت 

طوس همراه است، امرا  الشموس و خورشيد  ايراني، حضرت شمس
عشرق بره   محرم و صفر را براي ابراز ارادت و  هاي هشيعيان كه ما

وع سپيده نخسرتين روز از  اند، با طل خاندان رسالت مغتنم شمرده
د به رحمرت  سار امي االول، دل و جان خويش را در چشمه ماه ربيع

براي خرود و هموطنانشران   آرزوها  ترين خدا و زيباترين و عميق
دهند و به استقبال از چندين مناسبت مهم ايرن مراه    وشو مي شست
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روند. آماز امامت خاتم اوصيا و سپرده شدن امانت هدايت بشر  مي
به دست دوازدهمين حلقه گردنبند هدايت، هفته وحدت بين همره  
مسلمانان و گرد آمدن آنان در زير پرچم تعراليم نبروي و سرپس    
شركت دسته جمعي در يك جشن تولد باشكوه كه عرش و فررش،  

به شادماني و سررور مشرغولند،    فلك و ملك و جن و انس در آن
ترين  ود اين جشن، شريفهاي بهار اول است. مول ترين مناسبت مهم

گار خبير و عليم در وصفش فرمرود   البشر است كه آفريدفرزند ابو
ميالد دليل خلقت،  «آفريدم. دي، افالك و جهان را نمياگر تو نبو»

بيت قصيده آفرينش و آخرين مسافر كاروان رسالت بر همگان  شاه
 تهنيت باد! 

 «سپيدار»

 مورچه ارزشمند
هفتمين سوره قرآن است. نام و نمل، به معني مورچه و نام بيست    

اي از موضروعات آن   آن گرفته شده و پراره  12ه از آيه اين سور
ران الهي از جمله حضرت تن از پيامب ستان پنجعبارتند از  معاد، دا

اي چرون هدهرد برا     پرنده گفتن ، سخنا، ملكه سب(:)سليمان
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و سخن گفتن حشراتي همچون مورچه. اين (:)حضرت سليمان 
 آيه دارد و در مكه نازل شده است. 93سوره 

هر كس سوره نمل را قرائرت   نقل شده كه  (9)از رسول اكرم     
را  (:)برابر تعداد كساني كه حضرت سليمان  نمايد، خداوند ده

پيرامبران الهري از    تصديق يا تكذيب كرده و نيز تعداد كساني كه
السالم را تأييد يا تكرذيب   هود، شعيب، صالح و ابراهيم عليهمجمله 

الي از قبررش خرارج   حسنه به او خواهد داد. وي در حر  كردند،
 .بر لب دارد «...ال االه اال »شود كه ذكر  مي
هراي طواسرين    سروره  فرمود  اگرر كسري   (:)امام صادق     

هايي كه با طسم و طس آماز شده( را در شب جمعه قرائت  )سوره
ست كه در جوار پروردگارش خواهرد  ا كند، از جمله اولياي الهي
به او نخواهرد رسريد و خداونرد در     بود و در دنيا هيچ ناراحتي

 كند كه راضي شود. ا ميهاي بهشتي به او عط از نعمت آخرت چندان
 گوهرهاي خاتم

سه چيز نشانه ايمان است  دستگيري از ناتوانان با وجود تنگدستي، * 
 آموختن.گذشتن و به دانشجو علم  از حق خود به نفع ديگري
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عبادت  د  يكي آنان كه از ترسپرستش كنندگان خدا سه گروهن* 
مع پاداش، آنان كه به ط كنند و اين عبادت بردگان است. ديگر مي

كنند و اين عبادت مزدوران است. گروه سوم آنان كه به  عبادت مي
 كنند و اين عبادت آزادگان است. ر عشق و محبت، عبادت ميخاط
دارند. مثل  اجزاي يك بنا، همديگر را نگاه ميمؤمنين همچون * 

مؤمنين در دوستي و عالقه به يكديگر، مثل پيكري است كه چرون  
خروابي دچرار     بيبيايد، باقي اعضا به تب و  عضوي از آن به درد

 شوند. مي
هر صاحب خردي از امت مرا چهار چيز ضروري اسرت  گروش   * 

ن آ هدادن به علم، به خاطر سپردن آن، منتشر ساختن دانرش و بر  
 عمل كردن.

ها و عدالت حكومت  خشنودي خدا از مردم، ارزاني قيمتنشانه * 
 آنهاست.

  شود، خوش رازوي اعمال گذاشته ميزي كه در تترين چي سنگين* 
 خويي است.
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 برد. خوشرويي، كينه را از دل مي* 
شود، مگرر بره سره     اعمال انسان پس از مرگ بريده مي رشته* 

و  شد، علمي كه همواره منفعت برساندوسيله  خيراتي كه مستمر با
 فرزند صالحي كه براي والدين دعاي خير كند.

 «(9ر اعظم )برگرفته از كتاب سيره پيامب»

 كنگره قصر شكست كرد
 ت و سقف مدائن نشست كردررفراران گرب

 ردرت كر، شكس ررره قصرنگردانه كردن
 درد زرتشتيان رسيره صحن معبروري برن

 ت كردرابي آن، روي مسرآتشكده ز نه ك
 اع رارفرر ارترد و هررد آمرلنراال برب

 ردرت كرن و پسرا نهاده و پاييرر پردر زي
 نشست و به شكلي ظهور داشتدر هر دلي 

 ت كردرپرس ود كآينه را خودرونه براين گ
 اي ارهرؤال كردم از او، خود اشري سروقت

 كرد «ترالس»ش روز رپرسم به ردر پاسخ
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 حسنش به مايت است و ظهورش قيامت است
 ت كردراتر اسرن هر آنچه كه زيبرريرزيبات

   مركن يرب نمرجري و تعردسرض مقرفي
 و هست كردراه ترست، نگه ها كرچيزه اين

 «رضا جعفري»

 كرامات زيباترين نگار
در يكري از   (:)علري   برن  فرمود  حسرن  (:)امام صادق     

 سفرهاي عمره با مردي از فرزندان زبير همراه برود. در يكري از  
اي فررود آمدنرد. مررد     ها زير درخت خرماي خشك شده منزل

داشت و از آن  خرماي تازه مي زبيري گفت  اي كاش اين درخت،
خورديم. حضرت فرمود  خرما ميل داري؟ مرد زبيري جرواب   مي

اي دعا  كرد و چند كلمهداد  آري. امام دست به سوي آسمان بلند 
فرمود. به قدرت الهي درخت سربز شرد و خرمراي ترازه آورد.     

گفت  به خدا سوگند اين  ،كرايه كرده بودند سارباني كه شتر از او
بلكره   فرمود  واي بر تو، اين جادو نيسرت  سحر و جادوست. امام

است. از درخت باال رفتند و بره   (9)دعاي مستجاب پسر پيغمبر 
 مقدار نيازشان خرماي تازه چيدند.
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بردند.  اي را براي كشتار مي كند كه  گاو ماده ن عباس نقل مياب    
اي در شركم   فرمود  اين گاو، گوساله مراده  (:)حسن بن علي 
گويرد  بره    و سر دمش سفيد است. ابن عباس مي يدارد كه پيشان

اي در شركمش   كشت. گوسالههمراه قصاب به راه افتاديم تا گاو را 
به او ديديم.  توصيف كرده بود،  (:)حسن كه امام به همان ترتيب

فقط خردا از آنچره در   »فرمايد   عرض كرديم  مگر خداوند نمي
فرمرود  مرا   پس چگونه آن را دانسرتي؟   «هاست آگاه است رحم
و  (9)مد پيامبر مرسل، جز مح هاي نهان را كه ملك مقرب و گنج

 .دانيم از آن مطلع نيست مياش، ذريه پاكيزه
پيراده بره    (:)فرمود  سالي حسن بن علي  (:)امام صادق     

مكه مي رفت كه پاهاي مباركش ورم كرد. يكي از مالمانش عرض 
خواهرد شرد.    فكرد  اگر سوار شويد، آماس پاهاي شرما برطرر  

كه  حضرت فرمود  در منزل بعدي مرد سياهي رومني همراه دارد
براي برطرف شدن ورم پا خوب است، قدري از آن خريداري كن. 
در منزل بعدي، مالم نزد مرد سياهپوست رفت تا آن رومن را از او 
بگيرد. مرد سياهپوست گفت  اي مالم! اين رومن را براي چه كسي 



 9 

مرد گفت  مرا نيز نزد  .(:)علي بن اي حسنخواهي؟ گفت  بر مي
مرد سياه برا ابرراز ادب    ايشان ببر. مالم او را خدمت امام آورد.

دانستم شما بره ايرن    د  پدر و مادرم فداي شما، من نميعرض كر
را نگيرم زيرا من مرالم   رومن احتياج داريد. اجازه بدهيد بهايش

م و دوسرت شرما   از خدا بخواهيد كه به من پسري سال شما هستم.
بيت عطا فرمايد. امام فرمود  به منزلت برگرد كه خدا پسرري   اهل

 سالم به تو عطا فرموده است و او از شيعيان ما خواهد بود.
 آن روي سكه فقر

 ؛كشد. فقر، گرسنگي نيست خواهم بگويم، فقر همه جا سر مي مي    
 ولي آن چيز پرول  م نيست. فقر، چيزي را نداشتن استعرياني ه

ست كره برر   ا ر، همان گرد و خاكينيست، طال و مذا هم نيست. فق
هاي  كتابفروشي نشسته است. فقر، تيغه هاي فروش نرفته يك كتاب
هراي برگشرتي را خررد     ده ماشين بازيافت است كه روزنامره برن
سرت كره روي آن يادگراري    ا اي هزار ساله 3كند. فقر، كتيبه  مي

از پنجره يرك اتومبيرل بره     اند. فقر، پوست موزي است كه نوشته
 ب را  ركشد. فقر، ش ا سر ميرشود. فقر، همه ج خيابان انداخته مي
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 مذا سر كردن نيست، بلكه روز را بي انديشه سر كردن است. بي
 «دكتر علي شريعتي»

 اشك يا لبخند
 كني؟ خواهر  كمي ناراحتم. بررادر  وقتري   برادر  چرا گريه مي

هستم ولري مرادر برزرگ     ي؟ خواهر خندي، خوشحال نيست مي
د امرا  اشك، زبان محبت است. برادر  شايد حق با او باش  گويد مي

مثرل  هرم  بزرگ د؟ خواهر  چون مادركنن ها هم گريه مي چرا بچه
خورشيد زندگي ما دو طلوع  ؛اند ها خيلي دل نازك است. گفته بچه

دو دوران، اشك مثل شبنم  و مروب دارد  كودكي و پيري. در اين
نشيند. بررادر  اشرك و لبخنرد،     مي هاي كودكان و پيران هبر گون

ه برايرت  بخشي از زندگي روزانه ماست اما در سن و سال تو خند
كنم گريه و خنرده، پرر از احساسرات     بهتر است. خواهر  فكر مي

  دهد. برادر  منظرورم ايرن   گفته است و هر دو به ما آرامش مينا
كردن بيشتر است. است كه قدرت خنده، از سخن گفتن و گريه  

 چو شادي بكاهد، بكاهد روان
 خرد گردد اندر ميان، ناتوان
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خدا در چشمت اشك آفريد تا رنگين كمراني از نرور در دلرت        
يت رسي. خنده، كليد موفق ، پس با لبخند زيبا به نظر ميروشن كند

كند. زنبور پر كار، هيچ فرصرتي   است و درهاي بسياري را باز مي
ن ندارد. موفقيت، تالش كرردن و رسريدن بره    براي مصه خورد

 آرزوهاست و خوشبختي يعني دوست داشتن آنچه داريم.
 دهراره دويراشكي كه تو را بر گل رخس
 ه بر الله چكيدهرت كرار اسراران بهرب

 گاهي به ديده اشك مم و گاه اشك شوق
 اين است حال ما ز فراق و وصال دوست

 ت  رب هسرر و عيرزي هنردر همه چي
  ترر آري به دسرا هنرن ترب مبيريع

 «سيد جمال مير خلف»

 معجزه لفظ جالله
چنردي پريش تحقيقري در     يك پژوهشگر مير مسلمان هلندي،    

مه دانشگاه آمستردام انجام داده و به اين نتيجه رسيده كه ذكر كل
داي اين لفظ، موجرب آرامرش   و تكرار آن و نيز ص «ا...»جالله 

كند. ايرن   نگراني را از انسان دور مي ترس وشود و اس روحي مي
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ي تعرداد  رو سراله  3د  پس از انجام تحقيقرات  گوي پژوهشگر مي
 شنوند خوانند و يا كلمه ا... را مي ن كه قرآن مينامسلما از زيادي

تي شنيدن آن، به اين نتيجه رسيدم كه ذكر لفظ جالله و تكرار و ح
از انسان دور ترس و نگراني را شود و اس موجب آرامش روحي مي

افزايرد    دهد. وي مري  و به تنفس انسان نظم و ترتيب مي كند مي
كرردم، از   ن مسلمانان كه روي آنران تحقيرق مري   بسياري از اي

بردند. مرن حتري در    هاي مختلف روحي و رواني رنج مي بيماري
تحقيقاتم از افراد مير مسلمان نيز استفاده كردم و از آنان خواستم 

 گفتن ذكر جالله بپردازند. نتيجه حاصله عينرا   به خواندن قرآن و
 اي بود كه در تحقيق روي مسلمانان گرفتم. مشابه نتيجه

 ربر  دت مافلگير شدم، زيرا ترأيير آن خودم هم از اين نتيجه به ش
جيرب برود.   افراد افسرده، نا اميد و نگران، تأييري چشرمگير و ع 

يابرت شرد    از نظر پزشكي بررايم كند   پژوهشگر هلندي تأكيد مي
شود، از بخش برااليي   كه لفظ جالله با آن شروع مي «الف»حرف 

شود، به ويژه اگرر   ن خارج شده و باعث تنظيم تنفس ميسينه انسا
دهرد.   ظيم تنفس به انسان آرامش روحي مري تكرار شود و اين تن
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سرطح   كه حرف دوم لفظ جالله است هم باعث برخورد «ل»حرف 
ر شدن اين حركت كه در شود. تكرا زبان با سطح فوقاني دهان مي

نفس تأييرگذار است. تشديد دارد، در تنظيم و ترتيب ت «هللا»كلمه 
دهد و برر دسرتگاه تنفسري و در     حركتي به ريه مي «ه»اما حرف 

و موجب تنظريم ضرربان قلرب     نتيجه قلب تأيير بسيار خوبي دارد
 شود. مي
هرا آرام   خدا قلب با ذكر»فرمايد   كريمه مي  ن كريم در آيهقرآ    
 «گيرد. مي

 اتحاد در ميالد
ه ميران  وحدت و يكپارچگي مسلمانان و لزوم اتحاد و اتفاق كلم    

هاي اساسي آيين اسالم و اصول فرهنگ  ايشان، از تعاليم و آموزش
 تررين و  مين اساس، قرآن كريم يكي از عمرده قرآني است. بر ه

ترأليف قلروب و    اكرم )ص( راترين اهداف رسالت پيرامبر  سازنده
كنرد. اگرر    مي تفاهم به جاي خصومت و دشمني بيان ايجاد انس و

را در همه تعراليم   كسي در تاريخ به ديده عبرت بنگرد، اين معني
 يابد.   مي (9)رسالت محمدي 
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وندي چنگ بزنيرد و  همگي به حبل و رشته خدا»خداوند فرموده  
 «پراكنده نشويد.

اوصياي معصوم او كوشيدند ترا   (9)بعد از رحلت پيامبراسالم     
حقوق شخصي خرويش   و يكپارچگي را حفظ كنند. آنان از وحدت

چشم پوشيدند تا وحدت مسلمانان حفظ شرود. در طرول تراريخ،    
افراد مصلح و همه تالشگران راستين مسرلمان، هرم خودشران از    
 عوامل اختالف و تجزيه دوري كردند و از دامرن زدن بره آترش   

ستند و هم ديگران را به اتحراد و  ج يردو انخصومت بين مسلمان
تفاهم فرا خواندند. ما امت مسلمان بايد به اين آيه پرمعني قرآن 

باع رسروالن  اهل كتاب و پيروان اديان آسماني و ات»بيشتر بينديشيم  
نزد  و دشمن هم گشتند و هر يك به آنچه ضد الهي، گروه گروه شدند

 (13مؤمنون، آيه  )سوره «اوست خرسند و شادمان شدند.
 زمستانه هاي شيرين

 برف ميرتي شد، درخت عريان را پوشاند. ☺
 مجالت زرد، در روزهاي برفي هم سپيد نمي شوند. ☺
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 .كشد ام را مي ي از برف، انتظار جوانيكهنسالي، پشت خاكريز ☺
 باراني نداشت بپوشد، برفي شد. ☺
 شايند.گ چترها براي ديدن برف آموش مي ☺
 برد. ير، آرزوي ديدن برف را به گور ميكو معموال ☺
 آيند. مي هواي دلم برفيست، همه با زنجير سرامش ☺
 خيالم برفيست، مدرسه مغزم تعطيل شده.☺

 «حميدرضا كنگيا »

 دفتر پر ستاره
برابر آن به او پاداش خواهند هر كس كار نيكي انجام دهد، ده » 

 .161سوره انعام  آيه  «داد
ق دارد. هاي دنيرا فرر   مي، معلمي كه با همه معلمتو معل خدايا    

اش  تا جايزه بدهد و هميشه جايزهگردد  معلمي كه دنبال بهانه مي
. اين آيه چقدر آدم را سرر ذوق  اند بيشتر از كاري است كه كرده

دهري و   هر كار خوبمان ده برابر پاداش ميآورد، اينكه تو به  مي
دهي. ايرن فقرط    اب ميجو هايمان را فقط به اندازه خودش بدي

 خواهي كفه   نظيرترين تشويق دنياست. تو مي روش توست، اين بي
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هرا   خواهي جلوي فرشرته  هاي ما را سنگين كني. شايد مي خوبي
 افتد كره ترو هرر دفعره جلروي      آبرويمان نرود. وقتي يادم مي

هايم فقط يك نمره  گذاري و جلوي بدي هايم ده تا ستاره مي خوبي
ه شود. اگرچه اهد كاري كنم كه دفترم پر از ستارخو منفي، دلم مي

 ها مال من نيست، مرال  ين ستارهدانيم كه ا هم من و هم خودت مي
هايي كه تا به حرال بره مرن     خودت است. خدايا، به خاطر ستاره

هراي دفتررم هرر روز     ممنونم. خدايا! كمكم كن تا ستارهاي  داده
 زيادتر شود.

 «عرفان نظرآهاري»

 ب و احساس گناههاي خو انسان
كنند و فقط سرگرم بد بودن هسرتند.   مردم بد احساس گناه نمي    

كنند زيرا آنان خوبنرد و احسراس    مردم خوب، احساس گناه مي
رده كنند كه كار اشتباهي انجام داده يا جايي كسي را نا اميد ك مي

اند. مردم خوب وجدان دارنرد و   و كسي را تحت فشار قرار داده
اند. اگر واقعا احساس گناه  خود را به خواب برده انمردم بد وجد

كه شما در مسرير درسرتي   خوبيست و روشن است  كنيد، نشانه مي
بياييد، زيررا   ايد. اما بايد بدانيد كه چگونه با آن كنار قرار گرفته
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با ايرن   صرف احساس گناه كردن، مشكل بزرگي است. در برخورد
  اصالح كردن احساس گنراه احساس، ما دو انتخاب پيش رو داريم  

ي تحرت  كنيم، همه گراه  ريختن آن. بله، همه ما اشتباه مييا دور 
گيريم و هميشه همه كارها درست نيست. اگر وجدان  فشار قرار مي

داشته باشيم، بايد گاهي اوقات احساس گناه بكنيم. اگرر تصرميم   
خود انجام دهيد، اگر دور خرود   نداريد كاري براي اصالح اشتباه

زندگي و وقتتان را هردر   كنيد چرخيد و فقط احساس گناه مي مي
 ايد. داده

توانيد آن را اصالح  ا دچار احساس گناه هستيد، اگر مياگر واقع    
انيد توان انجام داد. اگر نتو ترين كاري است كه مي د. اين سادهكني

شود؟ ترالش كنيرد چيرزي مفيرد      مسائل را اصالح كنيد، چه مي
 حلي پيدا كنيد و گناه را دور بريزيد.بياموزيد، راه 

 «ترجمه آذر جواليي»

 مداد كوچك و كارهاي بزرگ
نوشت. پرسريد    كرد كه نامه مي زرگش را تماشا ميپسرك پدر ب    
نويسريد؟ پردر    نويسيد؟ كارهاي خودمان را مري  مي باره من در

اش گفت  درسته،  تن دست كشيد و لبخند زنان به نوهبزرگ از نوش
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مدادي است كه با آن هايم  تر از نوشته نويسم اما مهم تو ميه در بار
خواهم وقتي بزرگ شدي، مانند اين مرداد شروي.    نويسم. مي مي

پسرك با تعجب به مداد نگاه كرد اما چيز خاصري در آن نديرد.   
ام. پدر برزرگ   م مثل بقيه مدادهايي است كه ديدهگفت  اما اين ه

ه كني. در اين مداد پنج صفت گفت  بستگي دارد چطور به آن نگا
ا آرامرش  است كه اگر آنها را به دست بياوري، تا آخر عمررت بر  

 كني. زندگي مي
تواني كارهاي بزرگ انجام بدهي اما هرگز نبايد  صفت اول، مي     

كنرد.   جود دارد كه حركت تو را هدايت ميفراموش كني دستي و
در مسير خير و  و راخداست. او هميشه ت ،اين هدايت گر مهربان تو

گاهي از نوشتن دسرت   دهد. صفت دوم اينكه بايد نيكي حركت مي
شود مرداد   اش استفاده كني. اين كار باعث ميبكشي و از مدادتر

شود پس بردان كره    بكشد اما آخر كار نوكش تيزتر مي كمي رنج
ي. صرفت سروم،   هايي را تحمل كني تا انسان بهتري شو بايد رنج

كرن   دهد براي پاك كردن اشتباه از پراك  مداد هميشه اجازه مي
 يك كار خطا، كار بدي نيست و بلكهاستفاده كنيم. بدان كه تصحيح 
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براي اينكه خودت را در مسير درست نگه داري، مهم است. صرفت  
چهارم، چوب يا شكل خارجي مداد مهم نيست، زمالي اهميت دارد 
، كه داخل چوب است پس هميشه مراقب درونت باش. صفت پرنجم 

ي در گذارد. بردان هرر كرار    مداد هميشه ايري از خود به جا مي
هرر كرار،    پس نسبت بره  .گذارد كني، ردي به جا مي زندگي مي

 كني. هشيار باش و بدان چه مي
 برگ تا روشنايي 11
د بود. سرما معنرا نداشرت، وقتري    آمد، اما اين بار عي برف مي    

شب از  ،شد سرشار ميتر  تر و هوايي پاك هاي ما از خوني تازه رگ
آمد. خدا با ما بره   تر مي كشيد و صبح، مهربان ك صبح پاي ميخا

هايمان جاري بود، روزهاي خدا برود.   نشيني آمده و در نفس چله
د و آمر  تكثير كرديم. صداي بال پرستو مري  ما بهار را در زمستان

روز نوراني بر اين  11هاي خود را  آهنگ ملكوتي بهار و عشق، بال
ين كشيد و صبح روز دهم، ما آماز شديم. دنيا سپيد شد، فصل سرزم

. فرسرتاديم دلگير خانه را بيرون  بهار آمد و ما خنده زنان، هواي
گشروده شرد و زمزمره     هاي مشرتاق  هاي استغنا به روي دل دشت
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ها را فرا گرفت. عالم پير، جوان شد  ها و دشت عاشقان آزادي كوه
هايي كه افراشرته   پيچيد. پرچموي زمين، نواي روشني و در هر س

شدند، ريشه در خون هزاران كبوتر سر بريده داشتند كه پرواز  مي
دادند. دشت سبز پر از شقايق، بره روي مرا لبخنرد زد.     را ياد ما

هرايش   را باور كرديم و به تمرام زيبرايي   معجزه بهار در زمستان
انقالب،  تازه شدن و بهار لبخند زديم. بهار آزادي، بهار عشق، بهار

 هاي خسته ما روحي تازه دميد. در جان
 سخن برفي

 آدم برفي گرم صحبت با زمستان بود كه آب شد. ♣
 ش پول.ركرد، براد او برف پارو مي ♣
 آدم برفي كه آب شد، پارو وارفت.   ♣
 زمستان كه آلزايمر گرفت، جايش را به بهار نداد. ♣
 بود.كرد، فكرش منجمد  از بس به قطب جنوب فكر مي ♣
 كند. يخ را با هيچ گلي عوض نمي ان، گلزمست ♣
 شود. خريد، افكارش فاسد نميچال از وقتي يخ ♣

 «امير تنها»
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 ها ها و انسان آدم
هرا   كنند! آدم ها زيبا زندگي مي كنند، انسان ها زندگي مي آدم    
هرا   بيننرد، انسران   ها مي دهند! آدم ميها گوش  شنوند، انسان مي

ها به  ها در فكر خودشان هستند، انسان كنند! آدم عاشقانه نگاه مي
هرا   خواهند شاد باشند، انسان ها مي كنند! آدم ديگران هم فكر مي

سم اشررف مخلوقرات را دارنرد،    ها ا خواهند شاد كنند! آدم مي
ب ها انتخا دهند! آدم اعمال اشرف مخلوقات را انجام مي ها انسان
ترا   انرد  ير كردن را پذيرفتره يها تغ اند كه آدم بمانند، انسان كرده

دا هرا در ابتر   د، انسانتوانند انسان شون ها مي اند! آدم انسان شده
خاب دارند، اين كه تان حق ها هر دو ها و انسان آدم بوده اند! آدم

 آدم باشند يا انسان، انتخاب با خودشان است!
 تام هيكل

سرش را  مايكل، راننده اتوبوس شهري، مثل هميشه اول صبح اتوبو    
روشن كرد و در مسير هميشگي شروع به كار كرد. در چنرد ايسرتگاه   
اول، همه چيز طبق معمول بود و تعدادي مسافر پياده و چند نفر هرم  

اي  سوار شدند. در ايستگاه بعدي، يك مرد با هيكرل درشرت، قيافره   
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زده بود  خشن و رفتاري عجيب سوار شد. او در حالي كه به مايكل زل
ده! بعد رفت و روي صندلي نشست. مايكل  ل پولي نميگفت  تام هيك

كه تقريبا ريز جثه و اساسا آدم ماليمي بود، چيزي نگفت اما راضي هم 
و با  اتفاق افتاد و مرد هيكلي سوار شد نبود. روز بعد هم دوباره همين

 ..گفتن همان جمله، رفت و روي صندلي نشست و روز بعد و روز بعد.
آزار  وسي براي مايكل تبديل شده بود، خيلي او رااين اتفاق كه به كاب

توانست اين موضوع را تحمرل   ديگر نمي داد. بعد از مدتي، مايكل مي
رد. امرا چطرور از پرس آن هيكرل     كر  مي كند و بايد با او برخورد

آمد؟ بنا بر اين، در چند كالس بدنسازي، كاراته و جودو و ميره  برمي
مايكل به اندازه كافي آماده شرده و   يبت نام كرد. در پايان تابستان،

اعتماد به نفس الزم را هم پيدا كرده بود. بنا بر اين، روز بعردي كره   
ده! مايكرل   بوس شد و گفت  تام هيكل پولي نمياتو مرد هيكلي سوار

اي  زد  براي چي؟ مرد هيكلي برا چهرره   ايستاد، به او زل زد و فرياد
 فاده رايگان داره.متعجب و ترسان گفت  تام هيكل كارت است

 ارادتي به پيشگاه او
كند  آبري آسرماني كره     مي در بيكران زندگي، دو چيز افسونم ◄
 دانم كه هست. بينم و مي دانم كه نيست و خدايي كه نمي بينم و مي مي
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تا در موقرع سرختي، ترو را     در موقع آسايش، خدا را بشناس ◄
 بشناسد.

 ه خدا فكر كرنم، ترا  سيكلتم باشم و بدهم روي موتو ترجيح مي ◄
 سيكلتم فكر كنم.اينكه در كليسا باشم و به موتو

آيد ولي اكثر مواقرع مرا    اوند املب اوقات به ديدن ما ميخد ◄
 خانه نيستيم.

چنان دوست دارد كه گويي فقرط   خداوند هر كدام از ما را آن ◄
 يكي از ما وجود دارد.

 بره  اينكره دهم كه با خدا در تاريكي قدم بزنم ترا   ترجيح مي ◄
 در روشنايي راه بروم.  تنهايي

تولد هر كودك، نشان آن است كه خدا هنوز از انسان نا اميرد   ◄
 نشده است.

 «گرد آوري: غالم حسين يگانه»

 پرسش مكرر مادر
پرسريد كره    ياد داشتم، مادرم هميشه از مرن مري  از وقتي به     

 ر  رؤال فكرن سراي سال به ايره ترين عضو بدن چيست؟ سال مهم
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ترر   صحيح آن را پيدا كنم. وقتي كوچرك  كردم تا بتوانم پاسخ مي
ها خيلي اهميت دارد. بنرا   براي ما انسانكردم صدا  بودم، فكر مي
هرايم. مرادرم    به مادرم پاسخ دادم  مامان، گروش  بر اين يك بار

ند و بدون داشتن شنوايي از افراد ناشنوا هست گفت  عزيزم، خيلي
هم فكر كن، چون به زودي اين سؤال را از تو كنند. باز  زندگي مي

را از  خواهم پرسيد. چند سال گذشت و مادرم دوباره همان سرؤال 
كردم پاسخ صحيح را پيدا كردم، پس با  من پرسيد. اين بار فكر مي

يي براي همه خيلي مهم است پرس  اطمينان گفتم  مامان، قوه بينا
رد و گفت  نگاهم ك هايمان است. مادرم ترين عضو بدنمان چشم مهم

ت صحيح نيسرت چرون   ا كني ولي پاسخ نه عزيزم، خوب تالش مي
مشكل حادي در زندگيشران  خيلي از افراد نابينا هستند و نديدن، 

ها به آن سؤال فكر كردم.  كند. دوباره گيج شدم و سال ايجاد نمي
مادرم چند بار ديگر سؤال را از من پرسيد و مانند هميشه گفت  نه 

كره هرر سرال    گرچه پاسخت درست نيست ولي خوشحالم عزيزم، 
   شوي. تر مي تر و عاقل باهوش
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سال گذشته پدر بزرگم از دنيا رفت. همه زير بار ايرن مصريبت،       
كردند حتري پردرم. آن    م كرده بودند و از ته دل گريه ميخ كمر

ومين بار بود كه گريه پدرم روز را هرگز از ياد نخواهم برد چون د
دم. وقتي زمان خداحافظي ابدي با پردر برزرگ از راه   دي را مي

ترين قسرمت   داني مهم رسيد، مادر نگاهم كرد و پرسيد  عزيزم مي
بدن چيست؟ از اينكه مادر در آن موقعيت ايرن سرؤال را از مرن    

كردم پرسرش   شدت يكه خوردم. هميشه تصور مي بهپرسيده بود، 
تري حيررت و   وق مادر شبيه يك بازي بين من و او بروده اسرت.  

گفت  ايرن سرؤال بسريار     ،ام مشاهده كرد سردرگمي را در چهره
كره واقعرا معنراي زنردگي را      دهرد  ست چون نشان ميا مهمي

اي  حال هر پاسخي بره ايرن سرؤالم داده    اي يا خير. تا به فهميده
ام ولري امرروز،    وده و من علتش را برايت شررح داده نادرست ب

د بگيري. بعد در حرالي كره   روزي است كه بايد درس مهمي را يا
و حلقره زدن اشرك را در چشرمانش     نگريسرت  به من مي عميقا 
يدم  چرون  ها است. پرس ترين عضو بدن، شانه ت  مهمديدم گف مي

سخ داد  خير، به اين علرت  دارد؟ مادر پا سرم را روي بدنم نگه مي
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تواند سر يك دوست يا عزيزي را زماني نگه دارد  هايت مي كه شانه
اي  همه گاهي در زندگي نيازمند شانه در حال گريستن است. كه او

شوند. فقط اميدوارم آن قدر دوست و عشرق و   براي گريستن مي
راي اي ب اشته باشي كه در زمان نياز، شانهمحبت زالل به سايرين د

هاي مادرم در آن روز فهميردم   گريستن پيدا كني. پس از صحبت
ر زندگي چقردر مهرم و   دمصه ديگران  كه حس همدردي با مم و

 ارزشمند است.
 «نسب ناهيد قادري»

 گلستان ايران
هاي شمالي ايران و مركز آن شهر  اناستان گلستان، يكي از است    

هاي مازنردران، سرمنان و    استان گرگان است. اين استان در بين
خراسان شمالي قرار دارد. شمال اين استان محدود به جمهروري  

 آن محدود به درياي مازندران است. تركمنستان و بخش مربي
سومات استان گرگان بسيار متنوع است از جمله  جاجيم، صنايع     

ماهي، خاويار، پنبه، حلوا اماج، نان شيريني زنجفيلي، نون  دستي،
 عيدي، قطاب، كنجدي و پادرازي، قالي، قاليچه و پشتي تركمني.
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ت  آبشرار  ح استعدادي از نقاط ديدني استان گلستان بدين شر    
دره،  وشرمگير، آشروراده، النرگ    برن  شيرآباد، آرامگاه قرابوس 

گميشران، ديروار برزرگ     ملي گلستان، تاالب آالگل، تاالب پارك
كاله، آرامگاه مختوم قلري   رگان، سد وشمگير، شبه جزيره ميانگ

 فرامي، ميل رادكان و ناهارخوران.
 «مژگان نصيري»

 ناخنكي به دنياي علم
 كيلوگرم وزن دارد. 3يل حدود هر دندان ف* 
 سال و گاه بيشتر عمر كنند. 71توانند تا  ها مي فيل* 
 تواند با سرعتي برابر يك اسب بدود. مييك خرس عصباني * 
گردن زرافه هنگامي كه كامال كشيده شرده بسريار سرنگين و    * 

 كيلوگرم است. 211حدود 
ر انگشرت  ت است، درست مثل اير ها با هم متفاو دماغ تمام گربه* 

 ها. انسان
توانند آن را هضرم   خورند چون نمي بيشتر حيوانات، خزه نمي* 

 كنند اما گوزن توانايي اين كار را دارد.
 دماغ دارند. 4ها  حلزون* 
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گاوها دندان بااليي ندارند، در عوض لثه ضخيم و محكمري در  * 
 دهند. كيلومتري تشخيص مي 21ا بو را از باالي دهان دارند. آنه

 كيلومتر شنا كند. 111تواند بدون وقفه تا  رس قطبي ميخ* 
توانند كامال يخ بزنند امرا دوبراره بره     ها مي بعضي از مورباقه* 

 وضعيت عادي برگشته و به زندگي خود بدون مشكل ادامه دهند.
 «نسب ناهيد قادري»

 هايي از خانه گفتني
خررد  ز استفاده نكنيد چرون پنيرر   براي بريدن پنير از كارد تي ◄
 شود، پس از كارد كند استفاده كنيد. مي
ترا  هنگام پوست گرفتن پيراز، آن را زيرر شرير آب بگيريرد      ◄

 را به سوزش و آبريزش دچار نكند. هايتان چشم
هاي نارس زودتر برسند، آنهرا را در يخچرال    براي اينكه ميوه ◄

 نگهداري كنيد. نگذاريد بلكه در دماي اتاق
اي از آن  ي نامطبوع نگيرد، در گوشهخچال بوخواهيد ي اگر مي ◄

 شيرين قرار دهيد. ظرفي پر از جوش
خواهيد رنگ گوشت يابت بماند، روي آن چند تكه پياز  اگر مي ◄

 بگذاريد.
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براي آنكه سبزيجات يخزده را به شكل اوليه درآوريرد، روي   ◄
 آنها آب جوش بريزيد.

مخلروط   اگر كاهو پژمرده شده، آن را دور نيندازيد بلكره در  ◄
يخچال  آب سرد و چند قطره آب ليموي تازه به مدت نيم ساعت در

 شود. هو دوباره تازه ميهاي كا قرار دهيد. بعد از آن برگ
زميني جوانه نزند، در سبد آن چند دانه سرير   براي آنكه سيب ◄

 معمولي بيندازيد.
هاي  توانيد پودر گلبرگ از بين بردن بوي بد در اتاق، مي براي ◄

 را به مدت نيم ساعت بجوشانيد. ميخك
 «نسب ناهيد قادري»

 چه بگوييم و نگوييم؟
بينيد يكي از نزديكان يا دوستانتان دچرار   ست وقتي ميدرست ا    

افسردگي شده، مايليد به او حرفي بزنيد اما ممكن است برا يرك   
ها را  ط اوضاع را بدتر كنيد. اين توصيهسخن نپخته و نسنجيده، فق

 م به هر كاري در برخورد با فرد افسرده بخوانيد قبل از اقدا
به او نگوييد  خيلي از مردم از تو بدترند. درست است شما داريرد   -

نيسرت و  گوييد، اما اين جمله خوبي در اين لحظه  را به او ميحقيقت 
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اين حرف، اميرد خرود را از    كند. او با شنيدن به او هيچ كمكي نمي
 كند. به او بگوييد  تو تنها نيستي. مي دهد و حس بدتري پيدا دست مي

گويند اين زندگي حق من نبوده. ايرن حررف بره     نگوييد  همه مي-
كنرد. بره او    ي و نا اميدي بيشتري القا مري دوستتان احساس پريشان

 بگوييد  تو براي من خيلي مهم هستي.
شرما  نگوييد  دست از افسوس خوردن براي خودت بردار. دوسرت  -

اش را درمان كند. افسرردگي، يرك    بايد افسردگيداند چگونه  نمي
بيماري جسمي مانند ديابت يا بيماري قلبي نيست بلكه يرك بيمراري   

به كجا و نزد چه كسي پنراه   داند براي رهايي از آن ياست كه فرد نم
 ببرد.

؟ با گفرتن ايرن   اي نه اي؟ هميشه افسرده نگوييد  پس افسرده شده-
ماري خطرناكي دارد كه بايد بيشرتر از  كنيد كه بي سخن به او القا مي

 نيستي. ه او بگوييد  تو ديوانهباينها آن را جدي بگيرد. 
به او نگوييد  تقصير خودت بود. به او بگوييد  من تا بهبودي كامل تو -

 در كنارت هستم.
 «ترجمه زينب اسحاقيان»
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 شاهكارهاي كافئين
يامرسران  د نروعي پ پراند  كرافئين، عملكرر   كافئين خواب را مي

كند. آدنوزين باعث القراي   را مهار مي «آدنوزين»شيميايي به نام 
شود و به همين دليل، مصرف كافئين خواب را از  يخواب در فرد م

العمل  بر اين، كافئين با كاهش زمان عكسپراند. عالوه  شما مي سر
ضوع خاص، هشياري شرما را  روي يك مو افزايش توانايي تمركز و

 كند. بيشتر مي
ارتباط كافئين با اضطراب  اكثر متخصصان با اين موضوع موافقند 

كند مگر اينكه  اعات صبح مشكلي ايجاد نميمصرف كافئين در س كه
گررم   ميلري  211بخواهيد مصرف آن را ادامه دهيد ولي مصررف  

فنجان قهوه( باعث افزايش استرس افرراد   1كافئين )تقريبا معادل 
هراي مختلرف    برخورد با وضعيت درو كاهش اعتماد به نفس آنها 

اعث شود. برخي مطالعات هم نشان داده مصرف زياد كافئين ب مي
خصروص  شود ب افزايش تدريجي فشارخون و تشديد اضطراب مي

 «اينردرال »رند و داروهايي مثرل  در افرادي كه بيماري قلبي دا
 برد. ن تأيير اين داروها را از بين ميكنند چون كافئي مصرف مي
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مانرد،   ساعت در بدن باقي مري  7ين بيش از به اينكه كافئبا توجه 
هرا مشركل    كند. اگر شرب  عد بيشتر مياضطراب را در افراد مست

گررم يرا    ميلي 311خواب داريد، مصرف كافئين روزانه خود را تا 
بعد از ظهر تا شرب   3شود از ساعت  دهيد. توصيه مي كمتر كاهش

شرود   يد. پيشنهاد مري خوابي نشو كافئين مصرف نكنيد تا دچار بي
 111ورزشكاران پيش از ورزش، يك فنجان بزرگ قهوه كه معادل 

 گرم كافئين دارد ميل كنند. ميلي
گ كننده عروق است، بنا بر كافئين به عنوان مسكن  كافئين يك تن

تواند عروق گشاد شده را كه عامل اصرلي ايجراد املرب     اين مي
به همين دليرل   گرداند.سردردها هستند، به اندازه طبيعيشان باز 

شرود و در ضرمن    ها از كافئين استفاده مي در ساخت برخي مسكن
تواند در بهبود بعضي از انواع سردردهاي ميگرني هرم   كافئين مي

مؤير باشد. برخي متخصصان معتقدند، يك عامل شرروع حمرالت   
تواند ايرر   طح كافئين در بدن است. كافئين ميميگرني، نوسان س

 درصد افزايش دهد. 41امينوفن را تا آسپيرين و است
 «مركز تحقيقاتي طعام اسرار»
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 درد عضالني كشاله ران
يكي از دردهاي عضالني كه نبايد از آن مافل شرويم، سروزش       

داديرد كره    سنگين انجام مي شديد كشاله ران است. اگر تمرينات
هاي ران احسراس كرديرد،    و ناگهاني در ناحيه كشاله درد شديد

عضالني كشاله  مان لحظه دست از تمرين بكشيد چون دردحتما ه
ست كه به هيچ وجه نبايد از آن مافل شويد. اين درد ا ران، دردي

يك گرفتگري عضرالني    است ممكنشدت آسيب ديدگي، بر حسب 
. اگر خواستيد همان حركرت   باشد ساده يا كشيدگي جدي عضالت

اشت اما با شدت را دوباره انجام دهيد و اين درد همچنان ادامه د
ست كه عضالت داخلي ران شما بره  ا نشانه كامال روشني كمتر، اين

هراي   اند. با اينكه برخي گرفتگري  ار كشيدگي شدهطور جدي دچ
هاي سنگين قابل پيش بيني است اما اين نروع   عضالني حين تمرين

كره   درد و كشيدگي كه تقريبا مشابه گرفتگي است، نشانه اين است
ي در بدنتان مشكل پيدا كرده و براي جلوگيري چيزي به طور جد

بايد از تمرين دسرت بكشريد. اگرر     از آسيب ديدگي بيشتر حتما 
همين است آن حركت را متوقف كرده و سرراغ تمررين    مشكلتان
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تمرين بعدي روي عضالتي كار  در بعدي برويد البته دقت كنيد كه
 چنرين د. همشرو مورد نظر فشرار وارد ن  د كه ديگر روي عضلهيكن

بالفاصله بعد از تمرين، عضله آسيب ديده را به دقت بكشريد و در  
اگر تورم دارد برطرف شود.  صورت امكان روي آن يخ بگذاريد تا

روز تا يك هفته به آن عضله استراحت بدهيرد و بعرد دوبراره     4
 تمرينات خود را از سر بگيريد.

 «نيره ولدخواني»

 بهمن خنده
ببينم آفريقا كجاست؟ ناصر با گريره    معلم جغرافيا  ناصر، بگو ☻

 پرسيد؟ شه، از من مي قا! چرا هرچي گم مياجازه آ
 اي آمرد! سرعيد  حتمرا     داني در شهر ما چه زلزله مياحمد  ن ☻

زني، زمين هرم از تررس    خيلي ترسيدي! احمد  عجب حرفي مي
 لرزيد چه رسد به من! مي
ودم، ولري  مادر به دختر  من دوتا كيك در يخچال گذاشته بر  ☻

امروز فقط يكي مانده است. چرا؟ دختر  آخه مادر جان، من اين 
 يكي را نديدم!
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عكاس به مشتري  دوست داري عكسرت را چطرور بينردازم؟     ☻
 مشتري  مجاني!

ر داد، سرهنگ ازش پرسيد  اگ يكي داشت امتحان رانندگي مي ☻
زني يا چرراغ؟ او جرواب داد     يك نفر وسط خيابان بود، بوق مي

كن جناب سرهنگ! سرهنگ با تعجب پرسيد  يعني چره؟   ف پاكبر
 جواب داد  يعني يا برو اين طرف يا برو اون طرف!

كنره؟!   شكم تو چه كار مي دكتر به مريض  اين همه قاشق توي ☻
 مريض  خودتون گفتيد روزي يه قاشق بخور.

راننده تاكسي به مسافر  دستت الي در گير نكنه! مسرافر برراي   -
 ام بگذارد گفت  داداش، سرت الي در گير نكنه!اينكه مر

 


